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A Tihanyi alapítólevél görög helynevei∗∗∗∗ 

III.  A  T i h a n y i  a l a p í t ó l e v é l  t i c h o n h e l y n e v e . – A petra hely-
név görög etimológiáját – mint láttuk – igen sok érv támogatja. A történelmi kon-
textus, azaz a X. századi bizánci–magyar, illetőleg a XI. századi kijevi–magyar 
kapcsolatok ismeretében akár görög, akár görög és szláv névadók feltételezése is 
lehetségesnek látszik. Korábbi megállapításainkat azonban valószerűtlenné tehetné, 
ha nevünk egyetlen görög névreliktumként lenne azonosítható a Dunántúlon (ezen 
belül az alapítólevél szórványai között). A rá vonatkozó fejtegetés minden bizonnyal 
megalapozottabbnak tűnnék, ha akadna még hasonlóan görög etimológiájú helynév 
a korai magyar névanyagban. Azon túl, hogy vélhetően görög eredetű a már említett 
Pentele (eredetileg az egykori ortodox monostor titulusának neve), és esetleg a pécsi 
egyházmegye alapítóleveléből ismeretes Thapeon (DHA. 58) – e nézetek kifejtésére 
ezúttal nincs mód –, magában a Tihanyi alapítólevélben is találunk görög etimonú 
helynevet, s ez nem más, mint annak a szigetnek a neve, ahol a görög és/vagy szláv 
szerzetesek petrá-nak nevezett otthonukat kialakították: Tihany. 

1. A  h e l y n é v  s z l á v  s z e m é l y n é v i  e r e d e t e . – A tichon helynevet 
SZAMOTA ISTVÁN a magyar nyelvérzék számára nem áttetsző etimológiájú nevek 
között sorolja fel (1895: 145). Tihany helynevünk szláv eredetét a korai kutatások-
tól mindmáig lényegében általános konszenzus övezi. Különbségek csupán abban 
mutatkoznak, hogy a név közvetlenül közszói (melléknévi), avagy személynévi 
eredetű-e? 

A m e l l é k n é v bő l  történő legkorábbi közvetlen származtatást (olvasói le-
vélből) SIMONYI  idézi: „Tichu, ticha-ból ’csöndes’ lett Tihany”, és – bár nem nagy 
meggyőződéssel – akár lehetségesnek is tartja: „Hogy Tihany a szláv melléknévből 
származik, az lehetséges, bár nem találom ennek ilyenféle származékát a szótárak-
ban” (1896: 563). A közvetlen közszói származtatást újabban KRISTÓ GYULA  kép-
viselte: „Szláv köznévi eredetű [...] Tichonnak a neve” (2000: 23). 

A helynév s z e m é l y n é v i  eredete a legkorábbi vélekedés a lehetséges ma-
gyarázatok sorában: „valamely Ticho nevű lakosról vagy birtokosról igen könnyen 
nyerhette nevét” (T. V. 1863: 22). A két lehetőséget mérlegelő SIMONYI  is inkább 
ez utóbbi felé hajlik: „Sokkal valószínűbb, hogy már a szlávok a Tichon nevű szent-
ről vagy valamely ilynevű birtokosról nevezték el a helyet” (1896: 563–4). 
                                                           

∗ Második közlemény. Az elsőt l. MNy. 2010: 295–307. 
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Az általánossá vált értelmezés kidolgozása, mely szerint a helynév s z l á v  
s z e m é l y n é v bő l  származik, MELICH JÁNOS nevéhez fűződik. MELICH értel-
mezése szerint: „Mivel a szlávságban a tichъ, tihъ (csendes) melléknévből számta-
lan helynév [...] és személynév ([...] és ebből helynevek [...]) keletkezett [...], azt 
tartom, hogy e név szláv Tihoń vagy Tihońa [...] személynévből való” (1903: 331, 
1903–1905. 1/2: 129). Később a két lehetőséget a Tihoń névre szűkíti (1914: 104, 
1915–1917: 342). Ezt a származtatást tette magáévá a későbbi kutatástörténet 
(KNIEZSA 1938: 429; BÁRCZI 1951: 13; FNESz. Hernádtihany, Tihany; ZELLIGER 
2005: 22; FEHÉRTÓI 2006: 168–9; HOFFMANN 2007b: 8–10, 2010: 43–6). 

A  s z l á v  s z e m é l y n é v  e t i m o l ó g i á j á nak feltárását is MELICH JÁNOS 
nevéhez köthetjük. MELICH két lehetőséget is említ: „a név a szlávságban egy 
Tichomir, Tichoslav stb. [...] személynévből vagy egyenesen a szláv tichъ (,still’) 
melléknévből a szláv becéző -oń [...] képzővel alakult kicsinyített név” (1914: 104). 
E lehetséges kettős etimológiát veszi át BÁRCZI, rá építve pedig változatok nélküli 
biztos olvasatot ad: [ti χony] (1951: 13). Már most meg kell jegyeznünk, hogy a szláv 
nyelvekben és nyelvváltozatokban az -ń végű névváltozat ritkább (és olykor első 
szótagi i > e hangváltozással kombinálódik), ezért e magyarázat érvényét őrizendő 
nem minden nehézség nélküli egy „össz-szláv” szóvégi depalatalizációt feltételez-
nünk. S mivel az nь ~ ń > n depalatalizáció egyébként sem jellemző a szláv nyel-
vekben, így eleve problematikus a szlávságban elterjedt [ti χon] ~ [t’i χon] névfor-
mák forrásának a [ti χoń]  változatot tekinteni. 

A szláv névalak létrejöttének mikéntjét nem feszegeti sem KISS LAJOS (FNESz. 
Hernádtihany, Tihany), sem ZELLIGER ERZSÉBET (2005: 22), sem FEHÉRTÓI KATALIN  
(2006: 168–9). 

A kérdést HOFFMANN ISTVÁN veti fel újólag (2007b: 8–10, 2010: 43–6). A ku-
tatástörténetben először a h e l y n é v  k ö z v e t l e n  s z l á v  s z á r m a z á s á nak 
lehetőségét vizsgálva megállapítja, hogy a név végi formáns nem fordul elő a szláv-
ban helynévképzői funkcióban. Ezután ő is visszakanyarodik a személynévi eredet-
hez. A kicsinyítő képző kérdését azonban már nem veszti vizsgálat alá, BÁRCZIra 
hivatkozva az általános véleményhez csatlakozik: „A Tihany helynév személynévi 
hátteréül szláv személynévi példákat szokás felhozni [...], amelyet a szláv tichъ tő-
ből -oń becéző képzővel alakult formának tartanak” (HOFFMANN 2007b: 124, 2010: 
44). 

A személynévből helynévvé vált Tihany vonatkozásában szokás még – a bir-
toklást kifejező formáns hiányára hivatkozva – magyar eredetű helynévadást feltéte-
lezni. Ehhez megjegyzésként azt fűzöm hozzá, hogy elméletileg ilyen esetben is el-
képzelhető a szláv névadás. Az ószlávban ugyanis ún. birtokos melléknevet a köz-
ismert -ov-/-’ev- mellett többféle formáns is létrehozhat. Így pl. (hímnemű alakban) 
a -jь > -’ ь1: Avraam-jь > Avraaml’ь (BALECZKY–HOLLÓS 1965: 98). Ennek mintá-
jára: Tichon + jь > Tichonjь > Tichon’ь. A formáns tehát látszólag el is tűnik a név 
végéről, azt a benyomást keltve, mintha a helynév puszta személynévből jött volna 
létre. Így lehetséges továbbá, hogy több déli és keleti szláv település – nyilvánvalóan 

                                                           
1 A formánsra ZOLTÁN ANDRÁS hívta fel a figyelmemet. Külön is köszönöm a szláv nyelvi ada-

tok értelmezésében nyújtott segítségét. 
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egykori szláv névadóktól származó – mai neve: Vladimir ~ Vlagyimir. (Hangtani 
okokból ugyanis mind a korábbi Владимиръ személynév, mind a belőle képzett 
Владимирь birtokos melléknév egyaránt Владимир lett.) 

2. A  T i c h o n s z e m é l y n é v rő l . – A Tichon név (az írásváltozatok széles 
skálájától eltekintünk) c s a l á d n é v k é n t  – az internetes kereső eredményének 
tanúsága szerint – szép számban fellelhető minden, kultúrájában európai gyökereket 
őrző kontinensen. A magyar statisztikákat tekintve: a 2009-es on-line telefonkönyv 
(9 Tihany és 509 Tihanyi mellett) 16 Tihon, 1 Tichon és 1 Tichony családnévviselőt 
említ. A 2007. január 1-jei népesség-nyilvántartás szerint – mely egyben még több 
névváltozatot mutat – a kettős és az utótaggal bővülő nevektől eltekintve 2238 Ti-
hanyi, 1 Tihányi, 69 Tihany mellett 3 Tehányi, 3 Tichon, 6 Tichony, 81 Tihon és  
1 Tihoni családnevű személyt találunk2. 

Ezzel szemben a Tichon nevet u t ó n é v k é n t  Magyarországon nem lehet 
anyakönyvezni (vö. LADÓ 1972; LADÓ–BÍRÓ 1998; NytI. un. f.), csupán a hazánk-
ban élő bolgár, horvát, ruszin, szerb és ukrán fiúgyermekek kaphatják meg (S. DÁVID 
szerk. 2004). 

Széttekintve a nagyvilágban keresztnévként elsősorban a szláv (jellemzőbben a 
keleti és déli szláv) nyelvterületen élő, illetve onnan származó személyek viselik. 
Görögországban csupán az egyházi (szerzetesi) névadásban találkozunk vele, ezen 
kívül másutt sem igen jellemző. Mindez megerősíteni látszik a név szláv eredetét. 

A régiségben találkozunk még a név latinos Tycho változatával, különösen  
a latin neveket kedvelő reneszánsz idején, l. pl. Tycho (de) Brahe (1546–1601), dán 
csillagász. 

A történeti magyar személynévanyagban a kutatás mindeddig csupán egyetlen 
adatot mutatott fel: a Tihanyi összeírás (1211) említ egy Tichon nevű személyt 
Aszófőről (PRT. 10: 505; ÁSznt. Tichon). A hely Tihanyhoz való közelsége felveti 
a közvetlen helynévi eredetet, amint ezt HOFFMANN ISTVÁN észrevételezi (2007b: 9, 
2010: 45). Felmerülhet még esetleg a Sopron vármegyei 1507: Thyhonfalwa hely-
név előtagja, ezt azonban CSÁNKI a Tiván névvel azonosítja (3: 664; vö. HOFFMANN 
2007b: 10, 2010: 45). 

Van azonban egy későbbi, bőségesen dokumentált Tichon ~ Tichan nevünk Kö-
vesdről: 1325/1398: Paulo, Demetrio, Tihan et Orozlan, filiis Arnoldi (F. 8/2: 656; 
PRT. 10: 607, 608); 1390: Paulus, Demetrius, Tychon et Orozlan, filii Arnoldi (PRT. 
10: 587); 1397/1398: Thoma, filio Tihan de Kuesd; Thomas filius Thihan (PRT 10: 
605); 1397/1398: Thomas, filius Tihan; Thomas, filius Tihan de Kuesd; Thomas, 
filius Thihan (PRT. 10: 602–5, 608, többször, függő esetekben is). A hely közelsége 
itt is felveti a közvetlen helynévi eredet lehetőségét. 

3. T i c h o n m i n t  s z l á v  e g y h á z i  n é v .  – Amint említettük, a Tichon 
utónév (keresztnév) igen népszerű főként (de nem kizárólag) az ortodoxia szlávsá-

                                                           
2 Köszönettel tartozom FARKAS TAMÁSnak a népesség-nyilvántartási, valamint a kisebbségi 

anyakönyvezéssel kapcsolatos adatok rendelkezésemre bocsátásáért. 
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gában. A keleti egyház számos Szent Tyihon-t tisztel3. A korábbi időkből említjük 
Kresztogorszki Szent Tyihont (†?), Szolovki Tyihon szerzetest (†?), Kalugai Tiszte-
letreméltó Tyihon apátot (†1492), Luhovi Szent Tyihont (†1503), Turukhani 
Áldottemlékű Tyihon szerzetest (†1682). A XX. század is adott Tyihon nevű szentet 
az orosz egyháznak: Szent Tyihon (†1925) moszkvai pátriárkát. Az ő példaképe az 
orosz egyházban talán legismertebb és legnépszerűbb Tyihon nevű szent: Zadonszki 
Szent Tyihon (†1783) püspök. Az ő eredeti neve Vaszilij Ivanovics Bellavin. Az új 
név jelzi, hogy Zadonszki Tyihon szerzetes volt (a keleti egyház püspökei gyakorta 
szerzetesek, ennek – amint erre a bizánci–kijevi kapcsolatokra vonatkozóan már 
utaltunk – elsősorban egyházjogi háttere van). Életrajzából tudjuk, hogy szerzetesi 
nevét (Tyihon nevű szláv szentek közül bőségesen választhatott volna) a hit terjesz-
tésében való elkötelezettsége okán ókori szent példaképe, Ciprusi Szent Tükhon 
iránti tiszteletből vette fel. Ez pedig számunkra azt jelzi, hogy jóval a szlávok ke-
resztény hitre térése előtt létezett már Tichon nevű szent, azaz a  n é v  n e m  
s z l á v  e r e d e tű . 

4. T i c h o n m i n t  g ö r ö g  n é v .  – Ciprusi Szent Tükhón (Άγιος Τύχων, 
†425) Amathusz város püspökeként a hit terjesztése iránti buzgólkodása okán vált 
híressé (pogány templomokat rombolt le, antik szobrokat tört össze stb.), néhány 
csodája pedig a gabonatermesztéshez, illetve a szőlőműveléshez kapcsolja (vö. 
ΤΣΟΛΑΚΙ∆Η 2001: 545; Pauly–Wissowa Tychon 3). Első életrajzírója Johannes 
Eleemosynarios (†620), az életrajz 610 és 619 között készült (Pauly–Wissowa 
Tychon 3; vö. MOMIGLIANO  1994: 261; USENER 1907: 7). Korai kódexek vonatko-
zó szövegeinek aprólékos filológiai feldolgozása alapján átfogó monográfiában 
dolgozza fel életét és tiszteletét HERMANN USENER (1907). Ciprusi Szent Tükhón 
személye kétségtelenül nagyban hozzájárult a Tichon név elterjedéséhez és népsze-
rűvé válásához az ortodox szláv világban. 

A névalak Tükhón > Tikhon változását az magyarázza, hogy – az itacizmus-
nak nevezett hangváltozás eredményeként – a névben szereplő görög υ legkésőbb a 
X. századra mindenütt i-nek hangzott (GYÓNI 1943: 165–6). Megjegyzendő továb-
bá, hogy az ószláv i nem palatalizálta az előtte álló t-t (vö. ZOLTÁN 2007: 210 kk.), 
szemben például a későbbi orosz névalakkal. Ez a görög-ószláv névváltozat kerül át 
a magyarba, a szóvégi n > ny palatalizáció magyar belső fejlemény (első írásos 
nyoma a XVII. század végéről való). 

A Τύχων név a korai görög kereszténységben elterjedt lehetett, ezt a nevet vi-
selte valamivel korábban a szintén ciprusi Tamasszosz püspöke, a Kr. u. 381-ben 
összeült konstantinápolyi egyetemes zsinat egyik résztvevője (Pauly–Wissowa 
Tychon 2). 

A név eredete a IV–V. századi görög kereszténységnél jóval régebbre nyúlik 
vissza. A közismert sorsistennő, Tükhé férfi párja egy kevésbé ismert, fallikus istenség, 
Tükhón (vö. ΒΕΡΕΤΤΑΣ 1997: 449; KERÉNYI 1977: 101; Pauly–Wissowa Tychon 1). 
Maga a névalak a τυγχάνω ige származéka, annak hímnemű aktív aoristos participiuma. 

                                                           
3 E szakaszban a Tichon név a későbbi orosz névformának (Тихон) megfelelő szabályos átírással 

(Tyihon) szerepel. 
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A gör. τυχών igenév jelentése: ’(aki) célba ért; (aki) célba talált’ → ’sikeres; sze-
rencsés; boldog’. 

A latinos Tycho (< Tükhón) névváltozat szintén a görög eredetre utal, vö. gör. 
Platón ~ lat. Plato; gör. Apollón ~ lat. Apollo; gör. León ~ lat. Leo stb. 

A szlávoknál népszerű név csupán népetimológia hatására tagolódhatott be a 
Tichomil, Tichomir, Tichoslav-féle nevek közé, van azonban saját névcsaládja is: 
Τύχα, Τύχη, Τύχιος, Τύχικος (lat. Tychicus; pl. Pál apostol egyik kísérője), Tychonius 
~ Ticonius (pl. a IV. századi donatista teológus); vö. még ΒΕΡΕΤΤΑΣ 1997: 448–9. 
(Megjegyzendő, hogy a Martyrologium Romanum Ciprusi Szent Tükhónt pontatla-
nul, az utolsóként említett névalakkal veszi fel: MR. jún. 16.) 

A „Magyarországi nemzetiségi és etnikai kisebbségek utónévkönyve” a kínált 
keresztnevek etimológiáját is közli. A bolgár és a horvát rész összeállítói a Tichon 
(Tihon) nevet nem, csupán a Tiho nevet említik, az előbbi a ’csendes’ jelentésű köz-
szóból eredezteti (S. DÁVID  2004: 54–5), míg az utóbbi a Tihomir rövid változatának 
tekinti (i. m. 332–3). A ruszin, szerb és ukrán nevek összegyűjtői azonban a Tichon 
(Tihon ~ Tihin) nevet veszik fel, a ruszin névtár összeállítója ’boldog’ (i. m. 622–3), 
a szerbé ’szerencsés, sikeres’ (i. m. 734–5), az ukráné pedig ’szerencsés’ jelentéssel 
(i. m. 952–3) görög névnek tartja. 

Hasonlóképpen egységes képet mutatnak a kérdéses szláv nyelvek mérvadó 
névetimológiai szótárai, melyek a Tichon (Tihon ~ Tyihon) nevet görög névként 
közlik4: ДОЈЧИНОВИЋ 2002: 65; HANKS–HARDCASTLE–HODGES 2006: 383; Илчев 
1969: 485; ПЕТРОВСКИЙ 1984: 209; REVEN 2003: 102; ŠIMUNDIĆ 1988: 339; 
ТИХОНОВ–БОЯРИНОВА–РЫЖКОВА 1995: 332; VASMER 1953–1958. 3: 109; stb. 

5. T i c h o n a  m a g y a r  h e l y n é v a d á s b a n .  – Az tehát világosan kiraj-
zolódni látszik, hogy a Tichon névnek etimológiailag nincs köze a szláv tichъ tőhöz, 
végső etimonja is, és eredeti személynévi változata is a görög nyelvben leli magya-
rázatát. A szláv nyelvterületre jellemző széles elterjedtsége, sőt népszerűsége műve-
lődéstörténeti tényezőkkel magyarázható. Kérdés azonban, hogyan viszonyul 
mindez a magyar helynévadáshoz. 

Amennyiben a tichon (TA.) névre vonatkoztatva is feltételezzük a petra kapcsán 
részletezett görög vagy görög-szláv helynévadást, a következőket állapíthatjuk meg: 

1. A Τύχων (már itacizmussal: [ti χοn]) név a Balaton szigetén alapított bazilita 
monostor védőszentjére, titulusára utal. A névadó (ún. missziós) szent a X. századi 
bizánci politikának megfelelően könnyen válhatott a görög szerzetesek által létre-
hozott, de Bizánctól távol fekvő monostor patrónusává. Az András-féle alapítás 
feltételezése esetén ugyanez elmondható a XI. század „magyar pogányságához” 
– vö. Vata-féle lázadás – kapcsolható attitűdről is. 

 2. A monostor „hivatalos” görög elnevezése – analógiák figyelembevételével – 
minden bizonnyal Άγιος Τύχων ’Szent Tikhon’ volt. 

3. A puszta személynévből származó helynévadás nem magyar sajátosság 
csupán, patrocíniumi nevek esetében a görög névadás is ezt az eljárást alkalmaz-

                                                           
4 Köszönetet mondok HAJDÚ MIHÁLY nak a szláv személynév-etimológiai szótárak rendelkezé-

semre bocsátásáért. 
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za. Az ilyen típusú helynév nagyon gyakori a görögség körében (a számtalan pél-
dára l. Görögország térképét). Elvben a szláv névadás is eredményezhetett volna – 
mint láttuk – olyan végső névalakot, amin nem látszik a formáns, ez esetben 
azonban [ti χony] elsődleges névalakot várnánk, melyre nincs adatunk a XVII. szá-
zad végéig. 

4. A mai görög névhasználat5 gyakran rövidíti az Ajosz ’szent’ jelzőt (Aj), arra 
azonban nemigen akad példa, hogy – éppen a személynevektől, illetve a személy-
nevekhez metonimikusan kapcsolt nem településnévi helynevektől (pl. vendéglő) 
való megkülönböztetés okán – teljesen elmaradna. Esetünkben minden bizonnyal – 
különösen a név további metonimikus alkalmazása kapcsán – magyar fejleményről 
lehet szó, l. pl. Pentele. (A szent névelem elmaradásához vö. TÓTH V. 2008: 96, 100.) 

5. A monostor „hivatalos” neve mellett (a korábban bemutatott petra monosto-
rokéhoz hasonlóan) itt is használatban lehetett a petra ’sziklába vájt barlang, lak-
hely’ → ’monostor’ megnevezés a szerzetesek otthonának köznévi jelölésére, mely 
nem mellesleg a ’(víz fölé) magas(odó) szikla’, és a ’sziklába vájt barlang(lakás)’ 
jelentésbeli motivációnak egyszerre felel meg. 

6. A Tichon név denotatív jelentése metonimikusan terjedt át a szigetre (hogy a 
TA.-ben valóban a teljes szigetet jelöli-e, annak mikrofilológiai megfontolásaitól 
ezúttal eltekintek), ahogyan például a Duna-sziget Szent Pantaleon monostorának 
neve a Duna jobb partján fekvő, annak feltételezett birtokán utóbb létrejött település 
nevévé vált (vö. még: patrocíniumi nevek). Később a helynév szintén metonimiku-
san a bencés monostort, úgy is mint intézményt (vö. pl. 1251: Abbate de Tychon 
’Tihany apátja’, ill. ’a tihanyi apát’, ti. jelenlétében, F. 4/2: 115), majd a várat (1321: 
Castellanus de Tykon ’Tihany várnagya’, Cs. 3: 17) is jelölte, még később az apátság 
tövében kialakult település nevévé (is) vált. 

7. A sziget földjeit, szőlőit művelő magyar és szláv névhasználók átvették e ne-
veket, de a bazilita szerzetesélet megszűnte után a köznévi petrá-t a volt szerzetesi 
lakóhely, a barlangok (Petra talán ennek kapcsán válhatott tulajdonnévvé), míg a 
Tichon nevet a sziget, a tágabb értelemben vett „hely” (vö. „in loco qui uulgo 
dicitur tichon”) megnevezésére alkalmazták. Az ortodox monostor titulusa a feledés 
homályába veszett (a Tichon név nem transzparens a magyar, és „máshogyan 
transzparens” a szláv névhasználók számára), a bencés monostor később ideérkező 
szerzetesei – a régiről nem tudva – a remeteségnek új titulust választottak Szent 
Miklós személyében (vö. AO. 1: 176; DHA. 282; PRT. 10: 496, 516, 534, 547). A ti-
tulus nem folyamatos volta erősítheti azt a véleményt, miszerint a petrá-nak neve-
zett hely esetleg valóban locus, azaz lakatlan hely volt a bencés szerzetesek ideér-
kezésekor (szemben a jól megfontolt elhallgatással), vagyis, ha a bizánci alapítás 
lehetőségére gondolunk, a korábbi lakók kihaltak vagy elköltöztek, a kijevi alapítás 
feltételezése esetén pedig András valóban eltávolította őket a szigetről. 

8. Mindennek következményeként az 1055-ös tichon adatra vonatkozóan a 
BÁRCZInál kizárólagosként megadott [ti χony] olvasatot (1951: 13) célszerűnek lát-
szik [ti χon]-ra módosítani. Ennek valószínűségét erősítheti, hogy – amint erről már 
több ízben említést tettünk – az oklevélbeli adatokban a névvégi -ny-nek – bár a he-

                                                           
5 A mai görög névhasználatra vonatkozó információt ZSUPÁN EDINÁnak köszönöm. 



 A Tihanyi alapítólevél görög helynevei 391 

 

lyesírás a legkorábbi időkben nem tesz különbséget az n és ny írásmódja között – 
a XVII. század végéig nem bukkanunk a nyomára. 

Egyetlen kérdés merül még fel, tudniillik a történelmi Magyarország területén 
további három Tihany helynevet találunk: mi ezek viszonya a feltételezett görög 
eredetű helynévadáshoz? A helynevek adatai: 1. Hernádtihany Abaúj vármegyében 
(Sároshoz is számították), Kassától északra: [1263]/1264: Tehan; 1293: Thehan; 
1351: Thyhan; 1491: Thehan (Gy. 1: 151; Cs. 1: 219, 313; FNESz. Hernádtihany; 
KMHsz. Tihany). 2. Tihany-puszta Rimaszombat mellett, Gömör vármegyében: 
1430: Thehan (Cs. 1: 148). 3. Tehany Szerém vármegyében a Duna jobbpartján, 
Csöröghöz tartozó birtok: 1477–8: Thehan (Cs. 2: 254). 

Mindhárom hely a mai Magyarországon kívül, folyamatos szláv–magyar ve-
gyes lakosságú területen található. A viszonylag kései adatok egy kivétellel az e-s 
névváltozatot tükrözik, vélhetően névvégi palatalizált -ny-nyel: Tehany ~ Tehány. 
Az egyetlen kivételes adat (1351: Thyhan) talán a mindenütt ismert dunántúli  
Tihany (az apátság neve) analógiájának a következménye, ahogyan később a hivata-
los(sá váló) névadásban is mindegyik név (a szerémségi kivételével, melyről nincs 
több adatuk) analogikusan Tihany-ra módosul. E késői (e-s) helyneveknek nyilván-
valóan semmi közük a feltételezett görög helynévadáshoz, ezek szláv személynév-
ből alakultak. Egyébként e helynevek minden bizonnyal ugyanannak a görög etimo-
lógiájú Tichon névnek a nyelvi-nyelvjárási változata(i). 

I V .  Ö s s z e f o g l a l á s .  – A Tihanyi alapítólevél két szórványa: a p&ra 
nagy valószínűséggel, a tichon kétséget kizáróan görög etimonra visszavezethető 
név. A Tihanyi-félszigeten végzett régészeti kutatások egyértelműen bizonyították, 
hogy az egykori szigeten – még az I. András-féle alapítás előtt – görögkeleti 
(bazilita) szerzetesek éltek. A két név etimológiai összecsengése, valamint a vonat-
kozó régészeti kutatások eredményeivel való egyeztethetősége arra utal, hogy e 
helynevek az itt élő szerzetesek névadásának nyomán születhettek. E névadók Ki-
jevből Andrással érkező görög és szláv szerzetesek lehettek, de az is elképzelhető, 
hogy Tihany bazilita monostora közvetlenül bizánci görög alapítású. Úgy tűnik, 
hogy a X–XI. században mindkét elképzelésnek adottak a történelmi és művelődés-
történeti feltételei. Bármelyik lehetőséggel is számolunk, a Tihanyban egykor élt 
keleti szerzetesek lakhelye eredetileg görög tulajdonnévi és köznévi megnevezést 
kapott. 

Kulcsszók: etimológia, görög eredetű helynevek, petra, tichon, Tihanyi alapítólevél. 
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SZENTGYÖRGYI RUDOLF 

Greek place names in The deed of foundation of the Abbey of Tihany 

The exploration of immediate Greek (Byzantine)–Hungarian linguistic contacts is a long-
standing debt of research in Hungarian historical linguistics. In linguistic studies of Hungarian place 
names scattered in The deed of foundation of the Abbey of Tihany (1055), the possibility of Greek 
etymologies has hardly ever arisen so far. This paper starts from the archeologically supported 
assumption that Byzantine Greek monks did live in the Tihany Peninsula in the eleventh century. This 
is witnessed by two place names occurring in contemporary documents. One of these is p&ra ‘Petra’, 
localizable near the Abbey of Tihany, and the other is tichon ‘Tihany’ itself. The Greek origin of Petra 
is supported by the fact, established by archeological research, that the place it refers to was a mo-
nastery hewn in living rock, founded by Greek monks and constructed according to their habits. In ad-
dition, the place chosen (an island) and the name (monasteries called Petra ‘rock-cavity’ can be 
found elsewhere in the period) both suggest Greek, rather than Slavic, foundation. This assumption 
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is further supported by ecclesiastical and legal historical evidence. – The name Tihany, assumed 
earlier to be of Slavic origin and go back immediately to a personal name and ultimately to ticho 
‘silence’, was merely connected to the family of names like Tihomir, Tihoslav by folk etymology. In 
fact, it is the participle of the Greek verb τυγχάνω, turned into a personal name. In the Eastern Church, 
St. Tychon of Cyprus († 425), the Bishop of Amathus was especially highly respected; due to his 
active missionary work, he may have been especially suited to become the patron of a monastery 
founded by Greek (or Greek and Slavic) monks. 

Keywords: etymology, place names of Greek origin, petra, tichon, The deed of foundation of 
the Abbey of Tihany. 

RUDOLF SZENTGYÖRGYI 

Szláv népneveink jelentéstörténetéhez 

Az ómagyar kori helynevekben megjelenő, az idők során különböző jellegű je-
lentésváltozáson átment népnevek vizsgálatával már két írásomban is foglalkoztam. 
Az egyikben az ún. nyugati népek (RÁCZ 2009), a másikban a törökségi népek (RÁCZ 
2010) megnevezéseinek változásait mutattam be, különös tekintettel a szemantikai 
sajátosságaikra. Mostani munkám célja a Kárpát-medencében jelen lévő szláv né-
pek elnevezéseinek vizsgálata. A három írás elvi és módszertani alapjai azonosak, 
így ezek újbóli bemutatásától e helyen eltekintek. 

1. Rá c  ~  s z e r b.  – A XII–XIII. század fordulóján Anonymus a rác-ok föld-
jéről (t[er]ram rachý ~ racý) is beszélt e népcsoportot magyar néven nevezve. A rác 
népnév a XII. században a délszláv S’b törzs központjaként működő dél-szerbiai 
Rasь város nevéből alakult (TESz., KNIEZSA 1955: 454). A magyar rác névvégi c-je 
KNIEZSA szerint egy *Rászföld összetételből magyarázható (1955: 454). A lexéma 
főnévi ’szerb ember’ jelentésére mai etimológiai szótárunk 1403-ból idézi a Johanne 
Rach személynevet, de első közszói előfordulásának az 1456 körülről származó ratz 
adatot mondja (TESz.). Helynévi megjelenései késeiek (vö. KRISTÓ 2003: 111–9), 
adatbázisunkbeli első előfordulása a kései ómagyar korban figyelhető meg a Közép-
Szolnok vm.-i Rác 1404-es datálású Rach névformájában. A régi Magyarország 
területén ezen kívül mindössze 6 olyan település létezett (Rácradna Arad, Rácfalu 
Heves, Rácfalva Nógrád, Ráckanizsa Zala, Alsó- és Felsőrácfalu Zaránd vm.-ben), 
amelyek névadásában a rác lexéma jelzői névrész szerepét betöltve vett részt. Bi-
zonytalannak látszik ugyanakkor, hogy mikor lett a magyar nyelvben a rác népnévvé; 
mindenesetre úgy tűnik, hogy a törökök elől menekülő szerbség jelölőjeként vált 
közkeletűvé. BENKŐ LORÁND arra hívta fel a figyelmet, hogy Anonymus az összes 
szláv etnikum megnevezése közül csupán e népcsoport esetében használt magyar 
nevet, ami azt mutathatja, hogy nemigen ismerte a latin névváltozatot. Viszont felve-
tette annak a lehetőségét is, hogy szinonimaként a szintén szerbeket jelölő, a XV. szá-
zad elejéről adatolható szerém-mel (1405 k.: Åerem ’szerb’, SchlSzj.) is számolni 
lehet, bár e nevet végső soron szűkebb jelentéstartalmúnak, csak a szerémségi Száva 


