
Az egyházi szláv nyelv hazája és a magyar 
honfoglalás. 

(Bemutatta a M. T. Akadémia I. osztályának 1896. november 3. és 23-iki 
ülésében.) 

Befejező közlemény. 

IX. 

A tót helynevek tehát semmikép sem tudnak megfelelni annak 
a követelménynek, hogy a múltba visszakísérve ne származzanak 
olyan nyelvből, mely csak a magyar honfoglalás óta él a hajdani 
marahán területen, se pedig, ha eredetiek, az olyan nyelvbeli 
helyneveknél ujabbak ne legyenek. En ez elősorolásokban épen-
séggel nem törekedtem teljességre, sőt mindenünnen csak muta
tókat közöltem és mégis több százra megy az olyan tót helynevek
nek a száma, melyek vag}T változatlanul, vagy átalakítva, vagy 
fordítás útján magyarból származnak vagy a magyar helyneveknél 
újabbak és e mellett nem egy tót helynév még németből is került. 
Azután pedig a tótságnak e kölcsönvett vagy újabb időben alko
tott helynevei nem szorítkoznak egy szűk határú foltra, hanem 
behálózzák, beterítik az egész hajdani marahán területet. Hogy 
ezen túl is terjednek, sőt hogy a tótokat az egész felföldön, a 
ma legtótabb megyékben is csak a magyar honfoglalás után, még 
pedig elég későn bevándorlottaknak mutatják, arról csakhamar 
meg fog győződni, a ki felföldünk többi részének helyneveit is 
egyszer gondos vizsgálat alá veszi. Nekem az most nem tartozik 
feladatomra és így nem ereszkedhetem további részletekbe. Mind 
a mellett nem tagadhatom meg magamtól, hogy legalább rá ne 
utaljak és egy kis sejtetőt ne adjak a dologról. Csak egy példát 
említek. Liptó megye 115 községében ma összen 1771 magyar 
található, úgy hogy egy községre átlag csak 15 magyar esik; tót 
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pedig van 72,067 és így egy községre átlag 626 jut. A tótság tehát 
Liptóban több mint negyvenszer haladja meg a magyarságot. 
Hogy ez valamikor egészen máskép volt, arról a helynevek tanús
kodnak. Korabinszky 1786-ban megjelent munkája (Geographisch-
Historisches und Produkten Lexikon) 61. lapján közöl Liptó me
gyéről egy latin verset, melyet a magyar helynevek kiemelésével 
ide iktatok : 

Optima sünt in Liptovia 
E t non ubique obvia: 

Aurum Botzense, 
Antimonium Dubraviense, 

Szelniczense ni trum, 
Qombascheme vitrum, 

Thermse Lutscbkenses, 
Acidulse Magyarfalvenses, 

Crematum Bobrovitzense, 
Corium Liptschense, 

Burenda Hradkiensis, 
Caseus Vicbodnensis, 

Fictilia Bosenbergensia, 
Pisa Tarnoczensia, 

Scandulse Wazecienses, 
Bates Szokatzienses, 

Ollse Nagypalugyenses, 
Asseres Dem e'nyfahenses, 

E versben a helynevek fele magyar, pedig nincsenek nyelvi 
vagy nemzetségi szempontból összeválogatva, hanem csak a sze
rint, hogy mely helység miről nevezetes. Mily nagynak kellett 
lennie valaha itt a magyarságnak, hogy a megyére ennyire rá birta 
nyomni bélyegét! Képzelhető volna-e ilyen hatás, ha Liptóban 
hajdan is 41 tót állott volna 1 magyarral szemben ? De ezúttal 
meg kell elégednem ennyivel. Csak még egyet jegyzek meg. Alta
lánosságban eléggé tájékozódtam az egész felföldről, hogy a kuta
tónak itt egyenesen meglepő eredményt Ígérhessek. 

E kis kitérés után nézzük a másik követelményt is, melynek 
a hajdani marahán terület szláv eredetű helynevei meg tartoznak 
felelni, ha arról akarnak tanúskodni, hogy a tótokat a honfoglaló 
magyarok mint Easztiszláv és Szvatopluk marahán népét már itt 

Tigni Lehotenses, 
Oorbes Goutfalvenses, 

Cerevisia Liptschiensis, 
Martialis Aho-Rasztokiensis, 

Caro Bosenbergensis, 
Panis Nikopoliensis,*) 

Montes Pribilinenses, 
Fides Bcharfalvenses, 

Campus Urbicensis, 
Siligo Olasziensis, 

Parochia Bosenbergensis, 
Ecclesia Okolitsnensis, 

Limbi Pribilinenses, 
Lorices Bodofalvenses, 

Salices Felső-Rastokienses, 
Specus Deme'nyfalvenses, 

Papyrus Szent-Mihalyensis, 
Fons Szent-Ivaniensis. 

*) Nicopolis : Liptó-Szent-Miklós. 
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találták. Ki volt emelve többször is, hogy e helyneveknek akkor 
nem szabad nyilvánvaló ószlovén, hanem jellemző tót sajátságokat 
kell mutatniok. Itt már nem köt bennünket az, hogy az illető 
helységeket ma is tótok lakják-e. Ha a legrégibb adatok is szláv 
eredetűnek bizonyítják a helynevet, minden tekintet nélkül föltesz-
szük, hogy az a hely hajdan tót birtok volt, akár milyen lakossága 
legyen is ma. De természetes, hogy e föltevésünket a nyelvnek 
igazolnia kell. Csakhogy bizony semmikép sem igazolja. Abban 
senki sem kételkedhetik, hogy a hajdani marahán területen a 
legrégibb szláv eredetű helyneveket a marahánoktól vettük át. 
A kérdés csak az, hogy marahán és tót azonos-e. Eddig a kettő 
közt semmi történeti kapcsolatot sem tudtunk fölfedezni. A hely
nevek azt mutatták, hogy a tót nemcsak a magyarnál, hanem még 
a magyar után jött németnél is későbben költözött a hajdani 
marahán területre. A nyelvi sajátságok azután végkép elválasztják 
a marahántól a tótot. A kettőnek azonossága így merő koholmány
nak bizonyul. Lássuk, minő szláv sajátságokat őriztek meg e hely
nevek a mi nyelvünkben, a hová, ha a tót a marahánnal azonos 
volt, a tótból kellett jutniok. A tótnak, kivéve a lengyelhez átme
netet alkotó szepesit és sárosit, a morvával és csehhel egyetemben 
egyik jellemző sajátsága az, hogy g helyett h-t mond. Ha már most 
a hajdani marahán területnek legrégibb szláv eredetű helynevei a 
mi nyelvünkben nem h-t, hanem g-t mutatnak, akkor a tótnak 
semmi része bennük. Már pedig fölös számmal találunk e hely
nevekben g-t. így van Bars megye a r a n y o s m a r ó t i járásában : 
Gesztőcz : tót. í/ostovica és ifostovce ; g a r a m s z e n t k e r e s z t i 
járásában : Geletneh: tót. iZiiník (Ortvaynál I, 27. 1. már 1075-ben 
Geludnuk és a XIY. század elején Gélének, iráshiba Geletnek 
helyett, ószlov. gladxki,: sima, gladiti: simítani, tót. hliník : agyag
gödör); o s z l á n y i járásában: Ugrócz: tót. U/ierce (Kis- és 
Nagy- U.: Maié- és Yelké-U.; Czinárnál 464.1. 1258-ban Vgroch, 
1295-ben Ugrog, Ortvaynál I, 29. 1. a XIV. század elején Vgrot); 
v e r e b é l y i járásában : Belleg (Czinárnál 48.1. 1331-ben Bylegh ; 
ószlov. bélégi.: jegy, jel). — Esztergom megye e s z t e r g o m i 
járásában ; Dág (Czinárnál 113. 1. 1350-ben és Ortvaynál I, 287.1. 
a XIV. század elején Dag; szláv eredete kétséges, de lakossága 
már a múlt században tót volt s ma is több mint fele tót), Dorog 
(Czinárnál 128. 1. 1288-ban Dorogh; német lakosságú; ószlov. 
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drága: völgy, tót. dráha: út, pálya). — Komárom megye gesz t es 
járásában: Gerencsér (Bókodhoz tartozó puszta; Czinárnál 168.1. 
1108-ban és 1109-ben Girinchar, 173. 1. 1249-ben Grinehar, 
165. 1. 1269-ben Gerenchier és 1364-ben Gerencsér; ószlov. 
grT>ni>cari>, tót. hrnciar: fazekas); u d v a r d i járásában : Bagotta 
(magyar lakosságú; ószlov. bogait, tót. bohaty: gazdag). — Nyitra 
megye g a 1 g ó c z i járásában : Beregszeg (hozzátartozik Farkaskxít 
szintén magyar nevű puszta; lakossága már a múlt században is 
tót volt, neve azonban még ma sem tót; Czinárnál 42. 1. 1268-ban 
Bereghszegh; ószlov. brég-b, tót. breh: part), Galffócz: tót. i í lo-
ftovec és Nové-Mesto, szokottabban Frasták és Frajsták (Czinárnál 
169. 1. 1249-ben Golgouch, 160. 1. 1249-ben Galgocz, 1349-ben 
Galgoch, 1394-ben Galgooez, 1395-ben Galgoucz, 1412-ben Gal-
guth, Ortvaynál I, 21. 1. a XIV. század elején Golgous; ószlov. 
glogt, tót. hloh: galagonya), Maniga: tót. Malzenice (Hazai 
Okmánytár I, 190. 1. 1345-ben és Czinárnál 279. 1. 1420-ban 
Maniga; a tót név népetymologiai átalakítás, melyben maly: ki
csiny és zena: asszony érezhető), Ság (hozzátartozik Vöröserdő 
magyar nevű puszta; lakossága már a múlt században is tót volt ; 
szláv eredete nem bizonyos, or. s ág i : lépés); n y i t r a i járásában : 
Gerencsér: tót. .fírnciarovec (Ortvaynál I, 21. L a XIV. század 
elején Guerencher; ószlov. grintcart , tót. hrnciar: fazekas), Geszté 
(magyar lakosságú; Czinárnál 166. 1. 1283-ban Gestey; szláv ere
dete kétes), Pográny: tót. Poforanice (Czinárnál 353. 1. 1209-ben, 
1249-ben és 1287-ben Pogran; ószlov. grant : sarok, szöglet, tót. 
h rana: szöglet, él, hranice: határ), Salgó (tót lakosságú, szláv 
eredete bizonytalan), Üzbég: tót. Zbehy (Czinárnál 221.1.1292-ben 
és 1401-ben Izbegh, 1336-ban Izbék; ószlov. bégt : menekü
lés, futás, tót. zbeh : lefolyás). — Pozsony megye g a 1 á n t a i járá
sában: Galánta (magyar lakosságú; Czinárnál 159.1. 1359-ben 
Galatna, Ortvaynál I, 14. 1. a XIV. század elején Gualanta; szláv 
eredete bizonytalan), Gány (Czinárnál 160. 1. 1249-ben Gan, Ort
vaynál I, 10. 1. a XIV. század elején Guan; ószlov. ganati: talál
gatni), Vága: tót. Vaj/iavce (magyar lakosságú; Czinárnál 47í . 1. 
1326-ban Vaga; újszlov. vaga, tót. váha: mérleg, súly); n a g y 
s z o m b a t i járásában : Bogdány: tót. Bo Adanovce (ószlov. bogi, 
tót. boh : isten), Gerencsér: tót. iZrnciarovec és iírnciarovce (ószlov. 
grtntcart , tót. hrnciar": fazekas), Geszt (ószlov. gasiti, tót. hasit: 
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eloltani); s z e m p c z i járásában: Igrám (ószlov. igrt, tót. inra: 
játék, ószlov. igrati, tót. ihrat': játszani). -7- Trencsén megye 
b á n i járásában : Gradna : tót. Üradna (Kis- és Nagy-G.: H. malá 
és velká; Czinárnál 171. 1. 1264-ben Gradna, Ortvaynál I, 96. 1. a 
XIV. század elején Granna; ószlov. gradí>: fal, tót. hrad : vár, 
hradny: várhoz tartozó), Ugrócz (Zay-U.): tót. U/irovce (Czinár
nál 497.1. 1299-ben Zay-Ugrocz, Ortvaynál I, 96.1. a XIV. század 
elején Hongrot). — Turócz megye m o s ó c z z n i ó i járásában: 
Gáj (ma már magyarul is tótul is Háj, Czinárnál 162. 1. 1281-ben 
és 1340-ben Gay, Ortvaynál I, 93. 1. a XIV. század elején Guay; 
ószlov. gaj, tót. há j : liget, berek). Ezekhez járulnak még a víznevek, 
melyekben szintén g-t találunk. Ilyenek : Garam: tót. i í ron (ok
leveleinkben 1075-től kezdve Garana, Geron, Gorán, Goron, Graan, 
Gran, Grana, Granna, Granne, Granua, Granus, Gron, Grona alak
ban igen gyakori),*) Vág: tót. Váfe (okleveleinkben 1086-tól 
kezdve Vaag, Vag, Vagh, Vagus, Waag, Waagh, Wagh alakban 
igen gyakori, /i-val Vaha alakban csak 1271-ben Czinárnál 471.1.), 
Draguna (a Garam mellékvize, Esztergom vagy Bars megyében, 
említve egy 1228-ban kelt okiratban Ortvay vízrajza I, 279. 1.; 
ószlov. drága: völgy), Bodrog (halas tó a Csallóközben, Komárom 
megyében, említve Budrig, Budruc, Bodrogh, Pudrig, Budrik alak
ban 1093-ban, 1095-ben és 1211-ben kelt okiratokban Ortvay 
vízrajza I, 163. 1.), Rogács (halas Komárom megyében, említve 
Bogach alakban egy 1260-ban kelt oklevélben Ortvay vízrajza 
II, 159. 1.; ószlov. rogt, tót. roh : szarv). E nevek közül néhány 
kétségkívül nem szláv eredetű, de a magyarba csaknem vala
mennyien világosan szlávból jöttek. Az átadó a marahán volt és a 
jellemző tót /i-val szemben következetesen g-t mutat. Élesebb el
választó alig szükséges. 

Pedig van még élesebb is : az ószlovénnek kétféle orrhang
zója, mely helyneveink tanúsága szerint a marahánban közönséges 
volt, míg a tótban teljesen ismeretlen. íme néhány példa. Bars 
megye v e r é b él y i járásában : Dombócz (Eüsshöz tartozó puszta; 
ószlov. dabi»: fa, tót. dub : tölgyfa, dubovy: tölgyfából való), 
Munkács (Verebélyhez tartozó puszta; ószlov. inaka, tót muka: 

*) L. OKTVAÍ : Magyarország régi vízrajza. (Budapest, 1882) I. köt. 
326. s k. 1. 
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kín, gyötrelem), Rendve (a múlt században is tót lakosságú volt; 
Czinárnál 378. 1. 1237-ben Eenduvey; ószlov. re_di, tót. r ad : 
rend), Szenese: tót. Stwca (a múlt században is tót lakosságú volt ; 
Czinárnál 400. 1. 1268-ban Schenche, 398. 1. 1270-ben Scenthe, 
505. 1. 1276-ban Zenche, Ortvaynál I, 28. 1. a XIV. század elején 
Senche). •— Nyitra megye g a l g ó c z i járásában: Péntekfalva 
(ma Zelle : tót. Zelenice, Alsó- és Felső-Z.: Dőlné- és Horné-Z., Fe
jérnél X, II, 818.1. 1400-ban Zela alias Pintekfalva; ószlov. petok-b, 
tót. piatok: péntek); n y i t r a i járásában : Menge (ma Menyhe) : 
tót. Méhenice (magyar lakosságú; Czinárnál 287. 1. 1272-ben 
Menyge, Korabinszkynál 408.1. 1786-ban Menge); n y i t r a z s á m-
b o k r é t i járásában : Krencs : tót. Kraca (a múlt században 
is tót lakosságú volt; ószlov. kr^nati: csavarni). — Pozsony megye 
f e l s ő c s a l l ó k ö z i járásában : Gomba (magyar lakosságú; Czi
nárnál 175.1. 1390-ben Gumba; ószlov. gaba, tót. buba: gomba); 
n a g y s z o m b a t i járásában: Donihó: tót. Dwbove (Alsó- és 
Felső-D.: Dőlné- ós Horné-D.; a múlt században is tót lakosságú 
volt; Czinárnál 132. 1. 1296-ban Dumbo, 127. 1. 1390-ben Dombo, 
Ortvaynál I, 8—9. 1. 1262-ben Dombou, 1277-ben Fuldombo, 
a XIV. század elején Dombo, Korabinszkynál 124. 1. 1786-ban 
még csak magyarul; ószlov. dab'L: fa, tót. dub : tölgyfa, dubovy : 
tölgyfából való), Koronipa: tót. Krwpa (Alsó- és Felső-K.: Dolná-
és Horná-Kr.; a múlt században is tót lakosságú volt; Czinárnál 
253. 1. 1256-ban Kurumpa, 250. 1. 1394-ben Krompa; ószlov. 
k rap t : kicsiny, apró, tót. krúpa: dara); p o z s o n y i járásában : 
Péntek-Súr: tót. Pmtkove-Surovce és Maly-Sur (magyar lakos
ságú ; Korabinszkynál 688. 1. 1786-ban még csak magyarul; ószlov. 
petak'1,, tót. piatok: péntek), Stomfa: tót. Stwpava (Czinárnál 
424. 1. 1271-ben Stomffa és 1390-ben Stompha; ószlov. stapa: 
mozsár, tót. stupa: kölyű); s z a b . k i r. v á r o s a i közül: Nagy-
Szombat (Czinárnál 513. 1. 1291-ben Zombath ; ószlov. sabota, 
tót. sobota: szombat); v i z e i közül: Dombó (folyó, említve 
Dombov, Dumbov alakban egy 1262. évi adománylevélben Ortvay 
vízrajza I, 277.1.). — Trencsén megye t r e n c s e n i járásában: 
Bolondócz (ma Beczkó : tót. Beckov; hozzátartozik Somos magyar 
nevű puszta; Czinárnál 54. 1. 1267-ben Bolonduch, 53. 1. 
1391-ben, 1396-ban és 1438-ban Bolondócz, Ortvaynál I, 98. 1. a 
XIV. század elején Bolondvg; ószlov. blad'L, tót. blud: tévedés). 
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Ezekhez járul az egész hajdani marahán területen a &:<?7ií-tel 
összetett számos helynév is (ószlov. sveta, tót. sváty, svaty: szent), 
melyeknek jelzője bizonyára nem Pannoniából vándorolt ide, 
hanem a marahánoknál is nasalissal hangzott. Elég bizonyság rá 
Szvatopluknak a neve, mely az egykorúak és közel egykorúak 
szerint Sfewtopulchus (VIII. János pápa levelében), Zwmtibulc 
(Ann. Alamann.),Zu£wdipalc (Vita s. Emmerammi), Zugwtibaldus 
(Ann. Fúld.), Zu^wdibold (Regino) és StpevSoTrXóxo? (Const. Por-
phyr.) volt. Az elősorolt példákban ugyanaz a két orrhangzó tükrö
ződik, mely az ószlovénnek sajátja. Ez még élesebben elválasztja 
a marahánt a tóttól mint a g: h; mert a g-t a tót legalább egy-két 
idegen szóban ismeri és k pröepositiója is lágy mássalhangzóval 
kezdődő szó előtt g-nek hangzik, de a nasalismusról merőben 
nem tud. 

Mind erre azt mondhatná valaki, hogy valamikor a tótban is 
meglehetett a g meg a nasalismus vagy pedig ha nem volt, a 
magyarban válhatott fe-bó) g és fejlődhetett némely hangzók után 
n vagy m. Az utóbbi föltevést azonban nyelvünk azonnal lerontja. 
Van ugyan a magyarban olyan szláv eredetű szó, melyet némelyek 
/z-val, mások g-Yel ejtenek. Ilyen a haluska, mely galuska alakban 
is közönséges. Csakhogy amaz is, emez is más-más szláv nyelvből 
került hozzánk és így szó sem lehet arról, hogy nálunk lett akár a 
/i-ból g, akár a ^-ből h. A magyar kiejtésnek különben is g és h 
egyformán szokott és így semmi oka, mért váltsa föl egyiket a 
másikkal. Még kevésbbé lehetséges, hogy az a bizonyos n vagy m 
fejlődött volna a magyarban. Először is ez n vagy m mássalhangzó
torlódást okoz, melyet nyelvünk inkább kerül, nemhogy maga 
idézné elő. Azután ez n vagy m épen csak ott található nálunk, a 
hol az ószlovénben nasalis hangzó van; másutt hiába keressük. 
Tehát csak arra lehetne gondolni, hogy a g és a nasalismus vala
mikor megvolt a tótban is. De ilyféle nagyon általános ellenvetés
sel nem elégedhetünk meg. Nem engedhetjük el annak a valamikor
nak pontos meghatározását. Ha a közel múltra tehető, annál 
jobb; ha nem, akkor vissza szabad menni a X. század elejéig. 
Ezt azért kell végső határnak kitűznünk, mivel azok a szláv ere
detű helyneveink, melyekben g ós nasalis reflexek vannak, ettől 
az időtől, vagyis a marahán föld elfoglalásától kezdve származtak 
nyelvünkbe. Ha a X. század elején azok a sajátságok a tótban 
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már nem voltak meg, akkor az illető helyneveket semmikép sem 
kaphattuk tótból. Minthogy azonban a tót irodalom csak nagyon 
rövid múlttal dicsekedhetik, még abba is beleegyezünk, hogy az 
ellenvető a tótot, ha máskép nem boldogul, legközelebb rokonai
val, a morvával vagy csehhel pótolja. Ez bizonyára nem csekély 
engedmény; mert valamely nyelvjárásban lehet olyan sajátság, 
sőt egynél több is, mely legközelebb rokonában sincs meg. Hogy 
csak egy példát említsek, ott van a cseh f, mely a tótban ismeret
len. Már most mutassa ki az ellenvető, hogy a morvák vagy csehek 
ott, a hol az ószlovén g-vel és orrhangzókkal szemben ma h-t és 
tiszta hangzókat ejtenek, a X. század elején vagy még később is 
kétségtelenül g-t és orrhangzókat ejtettek. Nagy engedményünk 
fejében csak annyit kötünk ki, hogy azok a g-k és nasalisok hite
lesek ós eredetiek legyenek, tehát ne koholtak vagy csak látszato-
sak, se pedig más nyelvből valók; mert se történeti hamisítványt 
vagy holmi graphikus szemfényvesztést, se pedig kölcsönkért 
pávatollat bizonyítéknak el nem tartozunk fogadni. Akkor aztán 
elhiszszük, hogy azokat a bizonyos helyneveket tótból kaphattuk és 
hogy a tótok ivadékaik lehetnek a marahánoknak. A magunk 
bizonyítékai alapján, míg le nem rontják, azt vagyunk kénytelenek 
állítani, hogy a marahánoknak és tótoknak se nyelv, se vér szerint 
semmi közük egymáshoz. A tót nyelvnek egyébiránt, hogy tekin
télyekre is hivatkozzam, a X. század elejére nézve a legtudósabb 
szlavisták is alapjában csak mai sajátságait tulajdonítják, a melyek 
között a g-nek és nasalismusnak hiánya bizonyára nem utolsó. 
Azt mondja JAGIC : «Hogy a mai tótok őseinél, kik egész bizonyosan 
már a IX. században mutatták a cseh-szláv nyelvtörzsök kifejlett 
sajátságait, a Codex Zographensis vagy Suprasliensis ószlovén 
nyelve nem tehető föl, az egészen magától értő)).1) MIKLOSICH 
meg a csehben g helyett a h-t ősréginek tartja2) és ugyanolyan
nak itéli a nasalisok hiányát is ;3) ezt pedig bizonyára a tót nyelvre 
is érti, melyet mindig csak cseh dialectusnak nézett. 

x) Archív f. dac. Philol. I. köt. 445. 1. 
2) Die slav. Ortmamen aus Appel la t iven. Denkschriften der kais . 

Akad. der Wissensch. Philos.-hist . Cl. X X I . B. (Wien, 1872) 106. 1. 
3) Altslov. Formenl. in Pa rad igmen IV . 1. 
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X. 

Már most foglaljuk össze a tanulságokat. A Morva- Duna-
Garam közti területen, mely hajdan a Szvatopluk birodalmához 
tartozott, a helyneveknek főképen három rétegét találtuk. Legalul 
mint legrégibbjük van egy szláv réteg, a marahán, mely végig húzó
dik az egész területen. Erre kor szerinti rendben ráborul egy 
magyar réteg, szintén az egész területet foglalva el, kis részben 
helyenkint német rétegtől takarva. Legfölül mint legfiatalabb
következik ismét egy szláv réteg, a tót, mely az előbbi két főréteg-
től abban is különbözik, hogy nem terjed ki az egész területre, a 
mennyiben délen a magyar rétegnek egy nagy részét érintetlen 
hagyja és északon is nem egy magyar helynevet őriz emlékkőül-
Délfelé legmesszebbre nyugaton, Morvaország szomszédságában 
nyomult előre. A marahán réteg helyneveit nem találjuk eredeti 
alakjukban, mert a magyar nyelvhez idomultak. Mindazáltal 
megőriztek bizonyos sajátságokat, melyek fölismertetik és egyúttal 
eléggé meghatározzák annak a szláv nyelvnek is a természetét,, 
melyből tanúságúi maradtak. A magyar réteg magába vette a 
marahán helyneveket, egyeseket könnyen, másokat nehezebben, 
némelyeket épen nem fölismerhető alakban. Az előbbiek egész 
vagy elég biztosan reconstruálhatók, a legutóbbiak már aligha 
fognak valaha kiválasztva napvilágra kerülni. Ezek olyanok, 
melyeket a népetymologia vagy a forditás egészen magyarrá tett, 
úgy hogy minden marahán szláv nyomuk eltűnt. De a magyar
rétegben nemcsak átvett marahán helynevek vannak, hanem nagy 
számmal eredeti magyar elnevezések is, melyeket új, a marahán 
korban még nem létesült lakóhelyek keletkezése teremtett. Ilyenek 
bizonyára nem kis számmal vannak a kereszténység bélyegét vise
lők közt is, mindenesetre azok, melyek a XI. századtól kezdve 
keletkezett helységeket jelölnek. Hogy a magyar réteg mikor borult, 
a marahánra, azt nem lehet ugyan határozott évszámmal megálla
pítani, mert hisz az nem is történhetett egy csapásra, hanem hosz-
szabb ideig tartott; de kétségkívül a marahán terület elfoglalásá
val kezdődött és azután a magyarság terjedésével és gyarapodásá
val tovább folyt. A kezdő pont a X. század elejére esik, a mikor a 
magyarok megsemmisítették a nagymorva birodalmat és földjét 
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hatalmukba vették. A magyar foglalást a helynevek föl északra, 
messze Trenesénen át Zsolnán túlig, Árvába, Liptóba és tovább 
kisérik. A magyar helynevek, beleértve természetesen az eredetie
ken kívül a magyarrá alakultakat is, hosszú ideig uralkodtak e 
területen és részben mind máig élnek, legnagyobb számmal délen, 
mindinkább gyérülve észak felé. A tót réteg mint legújabb ugyan
azt tette a magyarral, a mit ez a marahánnál. Az előtalált hely
neveket részint változatlanul, részint átidomítva, részint megmá
sítva vette át és számukat néhány újjal szaporította. Egészen új 
föltűnően kevés van, a mi azt mutatja, hogy a tótok leginkább már 
létező helységekbe költöztek és nem sok újat alapítottak. A tót 
rétegnél jobb helyzetben vagyunk mint a marahánnál, a melynek 
megmásított helyneveit kielégítő nyelvi és történeti adatok hiá
nyában, legalább ez idő szerint, lehetetlen fölismernünk. Ellen
ben a tótnál már annyi nyelvi és történeti adat áll rendelkezé
sünkre, hogy legtöbb esetben ki tudjuk hüvelyezni nemcsak az 
átvett, hanem a megmásított helyneveket is. 

Hogy a tót réteg mikor kezdett a magyarra rakódni, arról 
semmi biztos adatunk nincs. A legrégibb nyom, melyet találtam, 
a Vág folyó nevének Vaha alakja 1271-ről, melyben a marahán 
g helyén a cseh-morva-tót h van. Ez adat azonban keveset nj^om. 
Először is nem teszi kétségtelenné, hogy azok a szlávok, kiket a 
g helyett h alapján a XIII. század vége felé a Vág vidékén föltéte-
leztet, csakugyan tótok és nem csehek vagy morvák voltak; másod
szor pedig iráshibából is származhatik oly módon, hogy az oklevél 
írója gh-i akart írni, mint előbb is, utóbb is előfordul a Vág neve 
gh-val (Vagh, Wagh, Waagh), de véletlenül kifelejtette a g-t. A ki 
netán a gh-ból akarna /i-forma hangot kihozni, annak szolgáljon 
fölvilágosításúl, hogy a magyarországi oklevelekben g mellett a 
h csak diakritikus betű volt, mely azt jelezte, hogy a g ez esetben 
nem gy-nék, hanem g-nek ejtendő. így egyelőre, míg szerencsésebb 
kutató nem segít rajtunk, biztos adat nélkül vagyunk és csak álta
lánosságban tudjuk, hogy a hajdani marahán területen a tót hely
nevek legkésőbben lépnek föl. Sehol sem mutatkoznak sem a 
magyar, sem a német helynevek előtt, hanem mindenütt csak 
ezek után. A történetírók dolga marad ez alapon tovább építeni 
és pontosabban meghatározni, hogy a tótok mely időtől kezdve és 
mily módon szivárogtak be hozzánk. Mert hogy nem egyszerre 
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egész áradatban nyomultak be, hanem hosszú idő alatt kisebb-
nagyobb csapatokban költöztek ide, azt a tót helyneveknek lassú 
terjedése, tovább-tovább harapódzása mutatja. A csendes beszivár
gás nem oly föltűnő, hogy nagy figyelmet keltene és így széles 
körben híre maradjon. Itt tehát csak az egyes helységek történeté
ből remélhetünk fölvilágosítást.*) De akármire mennek majd a 
történetírók, gondos vizsgálat után legalább arról az egyről meg 
fognak győződni, hogy a tótok nem vérszerinti utódjaik a mara-
hánoknak. Erről helyneveink tanúsága szerint szó sem lehet. 
A két szláv helynévréteget, a marahánt és a tótot, ugyanis nemcsak 
az választja el egymástól, hogy közbül esik a magyar, a mi elvégre 
is csak időbeli dolog volna, hanem még inkább az, hogy ez a két 
szláv réteg igen éles nyelvi eltérést mutat. Ez eltérés, mint láttuk, 
oly tetemes, hogy a két nyelvet és következóskép a két népet 
azonosítani lehetetlen. Ily nagy nyelvi eltérés nélkül azt lehetne 
gondolni, a mit elég gyakran állítottak is, sőt már csaknem dog
mává tettek, hogy a marahánok ma is élnek a tótokban, és a há
rom helynévréteg keletkezését úgy lehetne képzelni, hogy a ma
gyarság az itt talált szlávságot egy időre visszaszorította, míg ez. 
utóbb megint erőre kapva ismét a magyarságot szorította vissza, 
így váltotta volna föl az eredeti szláv réteget a magyar és ezt végül 
újra az eredeti szláv. De mindezt halomra dönti maga a két szláv 
réteg, mely úgy elválik egymástól, mint az olaj a víztől. Olyan 
szláv nyelv, a milyen a marahánoké volt, többé nem él; a mara
hánok tehát végkép eltűntek a föld színéről. Hogy hová lettek, 
arra feleletet ád az, hogy szavaiknak egy jelentékeny része tovább 
él a magyarban. A hová szavaikat rejtették, ott rejlenek ők 
maguk is. Magába olvasztotta a magyarság, mint magába olvasz
totta a pannon szlávokat is, kik a marahánokkal a magyarban 
megőrzött bőséges szókincs tanúsága szerint egy nyelvet beszéltek 
és egy törzsökből valók voltak. 

De hát ott vannak a mai morvák, kik legközelebbi rokonaik 

*) A múlt század elejére nézve sok becses adatot szolgáltat ACSÁDY 
IGNÁCZ munkája: Magyarország népessége a Pragmatica Sanctio korában 
(Magyar Statisztikai Közlemények. Új foly. XII. köt. Budapest, 1896). Igen 
tanulságos továbbá KÖRÖSI JÓZSEF dolgozata: Magyarosodás és eltótosodás 
Nyitramegyében {Budapesti Szemle 1896. LXXXVI. köt. 234. sz. 394—418. 1.) 
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a tótoknak és már csak bizonyosan ivadékaik a régi morváknak ! 
Erre az ellenvetésre már régen megfelelt DÜMMLER,1) midőn 
1854-ben kimutatta, hogy semmi történeti bizonyság nincs, mely a 
régi és mai morvák azonosságát igazolná, sőt minden adat az ellen
kezőre utal. Állítását máig sem birták megczáfolni sem a történet
írók, sem a nyelvészek. Sőt a mit DÜMMLER történeti úton fölötte 
valószínűvé tett, azt a hajdani és mostani morvák nyelve teljes 
bizonyosságra emeli. A marahánok nyelve, a hogy a magyarban 
tükröződik, oly sajátságokat mutat, a milyenekkel a morvák nyelve 
sem ma nem bir, sem a X. század elején nem dicsekedhetett. 
A marahán nyelv ószlovén volt, a morva pedig ép úgy cseh nyelv
járás, mint a tót. Még azt sem lehet gondolni, hogy a morvák el-
<jsehesedett marahánok, mert a magyarok a nagymorva birodalom 
megdöntése után a mai Morvaországot is legalább egy félszázadig 
nemcsak bírták, hanem lakták is2) s ez időben a megmaradt és 
bizonyára nagyon megfogyott marahánok csak megmagyarosod
hattak. Azután pedig már nem igen találkozhatott elcsehesíteni 
való marahán. A morvák tehát ép úgy, mint a tótok még időben 
sem közvetetten utódaik a marahánoknak, a mennyiben nem 
nyomban ezeket, hanem jóval későbben csak a magyarokat követ
ték abba az országba, mely azontúl hazájuk lett. A tótok sem köz-
vetetlenül a marahánok, hanem szintén csak a magyarok után 
jöttek, még pedig sokkal nagyobb idő múlva, mint a morvák. 
Hogy honnan eredtek, arra megfelel nyelvük, mely a cseh nyelv
nek legkeletibb ága. Megindultak Csehországból és Morvaországon 
át beszivárogtak a Morva Duna-Garam közébe oly korban, mikor 
a marahánok többé nem éltek és a magyarok már rég urai voltak 
•e területnek. A helynevek bizonyítják, hogy a tótok soha és sem
mikép sem érintkeztek a marahánokkal. Egyetlen egy marahán 
eredetű helynevet sem vettek közvetetlenül maguktól a marahá-
noktól, hanem mind csak másodkézből a magyaroktól, sőt gyakran 
épen harmadkézből a németektől kapták. Általában összes hely
neveik, mint nyelvi és történeti adatok alapján kimutatható, mind 
újabbak a magyar és német helyneveknél. 

x) Die pawnonisclie Le<jende vorn heiligen Methodius {Archív für 
Kundé österreichischer Geschicbts-Quellén. XIII. köt. 169—178. 1.). 

2) CONSTANT. PORPHYR. De administrando imperio cap. 41. és 42. 
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Ki akkor a régibb lakó, ki a későbbi jövevény? Kétségkívül 
mindig régibb lakó az, a ki a hely nevét tovább adja, mint az, a 
ki átveszi, és az utolsó átvevő minden bizonynyal a legkésőbbi 
jövevény. Ezt a tót helynevekre alkalmazva, mindenki csak arra a 
következtetésre juthat, hogy a tótok, minthogy a legkésőbbi átvevők
nek bizonyulnak, szükségképen a legkésőbbi jövevények is. így merő 
koholmány, hogy a honfoglaló magyarok már itt találták őket és 
voltaképen tőlük hódították el e földet. A tótok még akkor mélyen 
az idők méhében rejlettek és épenséggel nem születtek oly korán, 
mint JAGIC és követői szeretik gondolni, a kik a puszta képzelet
ből merítve azt állítják, hogy Morvaország nyelvi viszonyai már a 
IX. században olyanok voltak, a milyenek ma, s így a régi mara-
hánok ugyanazt a cseh nyelvjárást beszélték, a melyet a mostani 
morvák beszélnek, valaminthogy ugyanakkor Magyarország észak
nyugati részét már a tótok lakták, még pedig jóval nagyobb terü
leten, mint ma ; sőt egyikükkel a káprázat már azt láttatja, hogy 
még Pannoniának is nagy része tót volt.*) De szükségképen ilyen 
eredményre kellett jutniok, mikor nem hallgattak a magyar nyelv 
vallomásaira, mely mint egyetlen hiteles szem- és fültanu egyedül 
tehet e kérdésben igaz bizonyságot. Megvetve a valót, csak mesé
hez folyamodhattak. Bizony pedig úgy áll a dolog, hogy beteljese
dett rajtunk a magyar közmondás. Országunk északnyugati része 
a honfoglalás előtt marahán volt, a honfoglalás után ma
gyarrá lett és hosszú ideig az is maradt, míg utoljára be 
nem költözött oda a tót és majd teljesen ki nem szorította 
a magyart. És mégis azt híresztelik, hogy a magyar verte 
ki valamikor a tótot a házából és hogy a szemmel látható tót 
terjeszkedés csak visszafoglalás. De mért ne híresztelnék, mikor a 
magyar történetírók is, hiszékeny seggel pótolva a kutatást, valónak 
fogadták e mesét, sőt egyikük MUNKÁCSY MiHÁLYlyal is elhitette, a 
ki történeti tanácsadójában bízva, a honfoglalás képén tótokkal 
fogadtatja Árpádot. Kár, hogy a mester nem örökítette meg a 
képen tudós sugalmazóját is. 

*) VONDEÁK: Altslov. Studien 80. 1. 
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XI. 

Tehát a morvával együtt a tót sem akadály, hogy Nagymorva
országba a IX. században oly szláv népet ne tegyünk, mely az 
ószlovént anyanyelvéül beszélte. Sőt többet tapasztaltunk. A ma
gyar nyelvben megőrzött marahán helynevek bizonysága szerint 
az a IX. századbeli marahán szláv nép szakasztott olyan nyelvet 
beszélt, a milyen az ószlovén. Itt tehát ugyanarra az eredményre 
jutottunk, a mire Pannoniában. A helynevekben olyan szókincsre 
építettünk, a melyről nem mondhatni, hogy akárhonnan való 
lehet s így nem tudni, hová való sajátságokat mutat. Itt minden 
egyes szónak pontosan tudjuk származásának helyét. Apróra 
ismerjük, melyik pannon, melyik marahán, sőt azt is meg tudjuk 
mondani mindenikről, hogy Pannoniának vagy Nagymorvaország
nak mely részén vagy pontján eredt. így a mi nyelvi sajátságokat 
mutatnak, nem lehet kétség, hogy mely nyelvnek tulajdonítandók. 
Az adatok ugyan se Pannoniára se Nagymorvaországra nézve nem 
hézagtalanok, de egyrészt kölcsönösen kiegészítik egymást, más
részt meg szláv eredetű közszavainkat fölvilágosítva, innen nyer
nek teljességet. A helynevek kétségtelenné teszik, a mit eddig 
sem tudtunk máskép gondolni, hogy szláv eredetű régi szavaink
nak nagy sokasága nem innen-onnan összekapkodott czókmók, ha
nem egészében Pannoniában és Nagymorvaországban szerzett egy
séges szókincs. Szláv eredetű régi helyneveink teljesen ugyanazokat 
a nyelvi sajátságokat mutatják, melyeket szláv eredetű régi köz
szavaink, és megfordítva. E sajátságok pedig mind a hány, egyene
sen az ószlovén nyelvre vallanak. Az ószlovénnek kétféle nasalisa 
és kétféle félhangzója híven tükröződik a mi régi szláv jövevény
szavainkban ; annak jellemző ét, é& hangkapcsolatát, l epentheti-
cumát és a cseh-morva-tót /i-val szemben #-jét teljes megegyezésben 
mutatják ezek is. Es e részben nincs különbség pannon és mara
hán közt. Az ószlovén g-t ép úgy g-nek ós nem h-nak ejtette a ma
rahán mint a pannon. Methodius érsek marahán papot jelölt ki 
utódjának, a kinek 6rorazdi> volt a neve, g-yel és nem h-val. Ha 
pedig azt hiszi valaki, hogy csak Methodius ejtette kijelölt utódja 
nevét g-vel, akkor ott találja sok marahán eredetű g-s helynevünket. 

Minthogy Pannoniából csak azt a kis részt vettük tekintetbe, 
a hol ma vendek laknak, az elősorolt helynevekben nem sok szóról 
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találunk adatot arra, hogy közös volt mind Pannóniával, mind 
Nagymorvaországgal. Sokkal többet találnánk, ha egész Pannoniát 
vetnők össze Nagymorvaországgal. De megelégedhetünk a kevéssel 
is, mert czélunknak teljesen megfelel. Ilyen közös szó volt gmnh-
carb (fazekas), mely mint helynév Vas megyén kivül (Gerencserócz, 
1366-ban még Gerencsér) fenmaradt Komárom, Nyitra és Pozsony 
megyékben is (Gerencsér). E szó a vendeknél csak a magyarból is
meretes, a tótoknál pedig h-v&l hangzik (hrnciar). Föltűnő, hogy az 
ószloven T> és a ellenére a magyarban nem mélyhangú, hanem mind 
pannon, mind marahán területen mint helynév Gerencsér, mint 
közszó gerencsér, gelencsér, göröncsér, gölöncsér, tehát magashangú 
lett. Ennek az a magyarázata, hogy az ószlovénben az b hajlandó 
volt b-be átmenni és így abban az időben, mikor a mi nyelvünkbe jött, 
e szó Pannoniában is, Nagymorvaországban is már bizonyosan b he
lyett b-vel hangzott és akkor az eleje magashangú lévén, a magyarban 
a-ja kénytelen volt a hangzóvonzatnak engedni. Egy másik közös 
szó grad/b (fal, vend. grád, tót. hrad : vár), mely mint helynév alap
szava Vas és Trencsén megyében (Gradistya, Gradna) fordul elő. 
Harmadik közös szó kovaéb (kovács), mely vas- és barsmegyei hely
névnek (Kovacsócz, 1366-ban még Kovácsfalva, és Kovácsi) szolgál 
alapszavául. Közös szó továbbá svepb (szent), mely mind a pannon, 
mind a marahán területen számos helynévnek jelzője és Szvato-
pluk nevének marahán alakjában is megvan. Végül még közös szó 
sqbota (szombat), mely mint helynév Vas és Pozsony megyében 
(Mura-Szombat, Nagy-Szombat) maradt fenn. A ki csekélyli e szá
mot, vegye egész Pannónia helyneveit és akkor jóval több közös 
szót fog találni. De nem a szám teszi, se az, hogy e szók Pannoniá
ban is, Nagymorvaországban is egyáltalában megvoltak, hanem az 
a fontos, hogy mind a két területen először is azonos és másodszor 
ószloven alakban voltak meg. Ebből következik, hogy a pannon és 
marahán szlávok ugyanazt a nyelvet, mégpedig az ószlovént beszél
ték. Ezt teljesen megerősítik legrégibb szláv eredetű nagyszámú 
közszavaink, melyek nem származhatnak sem egyedül Pannoniából, 
sem egyedül Nagymorvaországból, hanem szükségképen mindkét 
területről kerültek nyelvünkbe és mégis tökéletes megegyezést és 
elvitázhatatlan ószloven bélyeget mutatnak. A magyar nyelv tehát 
arról tanúskodik, hogy ugyanazon a vidéken, a hol kétségtelen 
történeti bizonyság szerint maga az ószloven irodalom keletkezett, 

HYELVTÜD. KÖZLEMÉNYEK. XXVIÍ. 21 



322 VOLF GYOEGY. 

ez irodalom nyelvét is nemcsak beszélhették, hanem valósággal 
beszélték is. Van-e pedig a magyar nyelven kívül más tanú ? És 
tanúsága nem kifogástalan-e ? Kell-e, lehet-e, szabad-e tehát 
«a szlávok szent nyelvének» hazáját másutt keresni, mint a hová 
ez egyetlen és igaz tanú helyezi? Akár tetszik valakinek, akár nem, 
a való mindenesetre az, hogy az ószlovén nyelv oly földről való, 
mely most már ezer év óta magyar birtok, és oly egytörzsű két 
szláv népé volt, mely a honfoglalás után csakhamar teljesen 
magyar lett. 

Arra nem vagyunk és nem lehetünk büszkék, hogy az ószlo
vén nyelv bölcsője épen Pannoniában és Nagymorvaországban 
ringott. Nekünk semmi érdemünk benne. De ha büszkék volnánk 
is rá, a miatt talán csak nem válik az igazság nem igazzá. Mi 
csak azon örvendhetünk, hogy oly derék ós a művelődésre oly 
fogékony két nép olvadt a magyarságba, szaporítva és gya
rapítva ennek nemes tulajdonságait. Nem méltatlanok egye
sültek, mert a magyar sem volt az a vad, barbár csorda, a 
melynek rémületükben a nyugati krónikások festették. A byzan-
tiumi irók, kik közelebbről és jobban ismerték, tudákos dölyfük 
mellett is máskép szólnak róla. A magyarnak államalkotó tehetsé
gét ezer óv múlva is hirdeti országa, melyet oly földön alapított, a 
hol előtte nem bírt maradandót teremteni se római, se hun, se avar, 
se germán, se szláv. A beolvadt pannon és marahán szlávok két
ségkívül jótékonyan hatottak a magyar művelődésre. Ezt elismer
nünk nem válhatik szégyenünkre. De igazságtalanok volnánk a 
honfoglaló magyarok iránt, ha a mértéket a pannon és marahán 
eredetű szláv jövevényszók száma szerint állapítanék meg. Nem 
minden átvett szó jelentett a magyar előtt addig ismeretlen fogal
mat. Minden beolvadó nép számos oly szót visz át új nyelvébe, 
melyre ennek nincsen szüksége. így volt ez nálunk is. E miatt sok 
eredeti magyar szó veszendőbe ment s helyét pannon-marahán 
szláv szó foglalta el. A Halotti Beszéd első megszólítása (feleym) 
tiszta magyar, a második (bratym) már szláv jövevény. Az egyik 
ugyanazt jelenti, a mit a másik; a kölcsönvételre tehát nem volt 
szükség és mégis megtörtént, sőt ez esetben a kölcsönvett máig 
már teljesen kiszorította az eredetit. Igen sok szónál ugyanerre az 
eredményre jutnánk. Miről tanúskodik tehát nyelvünkben az a 
nagymennyiségű pannon-marahán jövevényszó ? Egyrészt minden 
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-esetre arról, hogy a magyar tanúit, művelődött; másrészt azon
ban arról is, hogy hódított. Ep oly oktalan az a magyar, a ki e 
szavainkat rösteli, mint az a szláv, a ki fölhányja. A magyar csak 
akkor röstelhetné, ha általában tanulni, a szláv pedig csak akkor 
hányhatná föl, ha különösen szlávtól tanulni szégyen volna. 
A hódítás meg talán egy kicsit még dicsőség is. A magyar magába 
tudott olvasztani két olyan szláv népet, mely abban a korban jog
gal mondhatni a legkülönb volt, melyet a nagy tudós Cyrillus és 
a nagy érsek Methodius arra találtak méltónak, hogy legjobb ere
jüket neki szenteljék. És ki meri állítani, hogy ezt a magyar nem 
jósággal, hanem kegyetlenséggel tette, mikor minden történeti 
bizonyíték arról tanúskodik, hogy a meghódoltakkal nemesebben 
bánt, mint abban a korban akármely más nép. 

A honfoglaló magyar sok tekintetben jobb volt nemcsak 
a hírénél, hanem azoknál is, a kik rossz hírét költötték. A ke
gyetlenség nem volt természetében. A legyőzöttet, ki hogy érde
melte, vagy megvetette, vagy megszánta. A meghódolót nemcsak 
megkímélte, hanem oltalmába fogadta és magához emelte. Más 
hódítók csakhamar leszállottak az uralomról és elvegyültek a 
meghódítottak közt. «Die schnellen Herrscher sind's, die kurz 
regieren.» A magyart ellenben okos és emberséges bánása meg
őrizte; nem ő merült el a meghódított népekben, hanem meg
fordítva ezek ő benne. Fölszítta a honfoglalás után a pannon 
és marahán sziávokat, az avar maradványokat és más nép
töredékeket, mint fölszítta későbben a besenyőket, kunokat és 
törököket; maga pedig megmaradt magyarnak ezer év múlva is. 
Van- e sok ehhez fogható példa a világtörténetben ? Hogy milyen 
uralkodónak kellett lennie a magyarnak, azt megmutatja a sok be
költözés. Nem lakott új hazájában még száz esztendeig, mikor biza
lommal kezdett jönni hozzá egyik nép a másik után. «Bejöttek, 
valamint Géza fejedelem, úgy más királyok idejében is csehek, 
lengyelek, görögök, besenyők, örmények és majd minden külső 
nemzetből, mely az ég alatt van, a kik a királyoknak vagy az ország 
többi urainak szolgálván, tőlük hűbéreket szerezve, idő jártával 
nemességet nyertek))*). Mint a meghódoltak úgy az eleinte beköl-

*) SIMONIS DE KÉZA De originibus et gestis Hungarorum libri duo. 
Appendix, cap. I. §. 18 
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tözök is mind elvegyültek a magyarságban, hasonlóképen a kisebb 
számú későbbiek is ; csak a legutoljára jött nagyobb népek őrizték 
meg nemzetiségüket. Nincs Magyarországon ma oly nemzetiség, mely 
azzal dicsekedhetnék, hogy itt őslakó, akár csak abban az értelem
ben is, hogy legalább a magyarnál előbb költözött e földre. Egytől-
egyig mind jövevény és egytől-egyig újabb jövevény a magyarnál. 
Ma már csak a vendekről és tótokról állott fenn az a hiedelem, hogy 
a honfoglaló magyarok előtt birták Magyarországnak egész nyugati 
részét. Ézt helyneveink vizsgálata gyökeresen lerontja. Az ószlovén 
nyelv hazáját keresve, arra az eredményre jutottunk, hogy a ven
dek és tótok csak jóval a magyar honfoglalás után költöztek Magyar
országba. Ezzel kitűnt, hogy az összes ma élő nemzetiségek között 
Magyarországnak legrégibb lakója maga a magyar, a ki ez országot 
teremtette és ezer éven át mind máig megtartotta. 

VOLF GYÖRGY. 

Esperest, öspöröst. A NyK. XXVI. k. é. füzetében SZINNYEI J. 
e szónak egy új magyarázatát közölte, melynek fó'nehézsége kétségtelenül 
a két feltételezett olasz preste és vei. prést alak, melyeken bizonyí
tása alapul. 

Kiindulva SZINNYEI okoskodásának utolsó részéből, mely szerint 
az öspöröst szónak elsó' tagjában az ErdyC.-ben előforduló «atya» jelen
tésű ös keresendő', mely czímmel az ÉrdyC. bizonysága szerint, úgy lát
szik, egyáltalában papokat, szerzeteseket illettek (v. ö. pl. ErdyC. 633.), 
nagyon valószínűnek tartom, hogy az öspöröst a régi magyar ös = atya, 
páter és a ném. Propst-nak összetétele. Hogy a nem. Propst-nak meg
felelő magy. alakja magashangúvá lett, az összetételnek első magashangú 
ös tagjának befolyása alatt történt; hozzájárulhatott az umlautos ném. 
alakok (Pröpste, pröpstlich, Pröpstin) hatása is. Más hangtani nehézséget, 
mely bizonyításra szorulna, nem látok. A magy. esperest, öspöröst és 
ném. Propst szónak jelentése pedig teljesen összevág. A NySz. szerint 
esperest: antistes dioecesis P. P. archidiaconus P. P. Bl. [Unterdechant, 
Senior], Cz. F. szerint: «A latin és görög kath. egyházi rendben oly 
személy, ki valamely püspök-megyei nagyobb vagy kisebb kerületnek 
főnöke . . . A protestáns egyházban szinte kerületi főnököt jelent, kit 
máskép latin néven seniornak is mondanak ; SANDEBS szerint: «Propst» 
bei den Katholiken Vorgesetzter in Klöstern und Stiftem (= magy. 
prépost) . . . bei den Protestanten: ein höherer Greistlicher (auf den 
Superintendenten folgend). 

J A C O B I G Y U L A . 


