
Pénz szavunk származása nyelvi, archeológiai 
és településtörténeti adatok tükrében* 

1. A pénz szó nyelvünkben (penez 1220) — amint ismeretes — már rég
től fogva kettős értelmű, amennyiben az emlékekben legalább a XVI. század 
óta 'Münze; érme' és 'Geld; fizetőeszköz' jelentésekben van meg (vö. KNIEZSA: 
SzlJSz. I, 414). Nem volt nehéz felismerni, hogy szavunk szláv származású, 
vagyis hogy a német Pfennig-gel valamiképp összefüggésben levő ősszláv 
*penedzb szóalak valamelyik szláv nyelvi leszármazottjának átvétele révén jött 
létre. — Ezek szerint 'Münze' jelentésben nyelvünkben eredetileg nem volt szó, 
mert érem és érme szavaink nyelvújításkori képzések (vö. SzófSz.). 

Nevezetes már most, hogy szláv nyelvekben pénz szavunk megfelelőjének 
az egyes számban általában 'Münze', a többes számban 'Geld' a jelentése. 
A szláv szónak bizonyára konkrét 'Münze' jelentése az eredeti, mert az orosz
ban és a bolgárban a szónak csak ez a jelentése van, illetve volt mindig is meg. 
Ezek szerint nem valószínű, hogy szavunk bolgár származású lehetne, de az 
sem, hogy a többi szláv nyelvtől függetlenül a magyarban vette volna fel 
a már szinte absztraktnak tekinthető 'Geld' jelentést is. Ellenben az már eleve 
is valószínűnek látszik, hogy szavunk kettős jelentéssel nagyjában egyszerre 
honosodott meg valamely szláv nyelvből, mert hisz a magyarban a 'Geld' 
jelentésű szláv többes számi alak visszatükröződése idővel alakilag egybeesett 
volna az egyes számi 'Münze' jelentésű szóalakkal. 

2. KNIEZSA szerint szavunk ősének valamilyen XI . századi délszláv szó
alak volna tekintendő. Ez az általa feltételezett ,,délszláv" ősalak a feljebb 
előadottak szerint csakis a dunántúli szlovén nyelvalakból származhatott 
volna, amint a penez szóalak a szlovénben mai napig is 'Münze', a pênezi szó
alak pedig 'Geld' jelentésben van meg (vö. KNIEZSA: i. h.), hasonlóan pênezi 
a vendben is 'pénz; Geld' (vö. FLISZÁR, Magyar—vend szótár). — KNIEZSA 
szerint „bizonyos, hogy az átadó nyelvben már nem -dzb- hangzott (akkor 
ugyanis a magyarban -gy volna a megfelelője)". Nem hiszem azonban, hogy 
ezt ennyire határozottan lehetne kijelenteni, mert valamely a nyelv hangrend
szerében meg nem levő hang jövevényszavakban többféle hanggal is helyette
síthető; a szláv c-t például nyelvünkben a legrégibb időkben eredetileg í-vel 

* MOÓR ELEMÉR nézeteit a honfoglaló magyarok letelepüléséről és szláv kapcsola
tairól bírálta DIENES ISTVÁN (ArchÉrt. 1966: 228 — 229) és GYÖRFFY GYÖRGY (UO. 
1968: 113). Olvasóink tájékoztatására szerettünk volna ezért hozzászólásokat közölni 
jelen cikkhez is, mind ez ideig azonban csak egy felszólalás kéziratát kaptuk meg, melyet 
egyidejűleg közlünk. Dienes István — ezt kérésére közöljük — fenntartja ellenvélemé
nyét Moór szemléletével szemben és a későbbiek folyamán nyilvános választ tesz közzé 
folyóiratunkban. — A szerk. 
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és cs-vel, sőt csepesz szavunkra való tekintettel esetleg sz-szel is helyettesítet
ték. De meg teljes határozottsággal azt sem állapíthatjuk meg, hogy a dz > z 
hangváltozás az egyes szláv nyelvekben, illetve nyelvjárásokban mikor követ
kezett be. 

Ha KNIEZSA feltevése alaki szempontból teljesen kifogástalannak mond
ható is, tárgy történeti szempontból annál problematikusabb. Mert hisz magya
rázata más szavakkal azt is jelenti, hogy őseink a pénzérméket, valamint ezek
nek fizetőeszközként való használatát csak a XI . században ismerték volna 
meg, vagyis nem korábban, mint amikor I. István királyunk dénárokat vere
tet t ; sőt KNIBZSA magyarázata érdekében még azt is fel kellene tennünk, 
hogy István királyunk denárait még a Tisza melléki magyarok is a dunántúli 
szlovének elnevezésével ismerték volna csak meg. Talán nem egészen lehetet
len, hogy szavunkat MELICH már régebben erre a megfontolásra való tekintet
tel is egy X. századi szláv penez alakból származtatta. Abban azonban bizo
nyára igaza van KjsriEZSÁnak, hogy szavunk régi penez alakja ellene mond 
MELICH ama feltevésének, hogy szavunk egyszerejtés révén származott volna 
egy X. századi szláv peneptb szóalakból (ez a feltevés ti. csak a XV. századi pénz 
szóalaknak, de nem a legrégibb m. penez szóalaknak megmagyarázására volna 
megfelelő). Ellenben arról KNIEZSA feledkezett meg, hogy szláv nyelvekben 
a denazalizáció sziszegő hangok előtt előbb következett be, mint más helyze
tekben, tehát szavunk régi penez alakja egy X. századi szlovák *penäzb, 
*penezb vagy *penädzb szóalakból éppúgy származhatott, mint ahogy kétség
telenül szlovák közvetítéssel került nyelvünkbe még a X. század folyamán az 
ősszláv *retedzb szóalakból a magyar retez > retesz szóalak is (vö. MNy. LXII , 
330). A pénz szóalak nyilván pótlónyújtással a penezet >>pénzét, penezem 
> pénzem alakokból vált ki, ahogy ezt a fejlődést már HORGEB, is magyarázta 
(vö. MNy. XXI , 57). 

3. Tekintettel azonban szavunknak nagy művelődéstörténeti jelentősé
gére nem elégedhetünk meg annak megállapításával, hogy szavunkat mind 
'Münze', mind pedig 'Geld' jelentésben alakilag kifogástalanul magyarázhatjuk 
egy X. századi szlovák szóalak átvételeként, hanem a régészeti emlékanyag 
bevonásával meg kell kísérelnünk magyarázatunk tárgytörténeti szempontból 
való igazolását vagy legalább valószínűsítését is. 

Ismeretes, hogy bizonyos lovasfelszerelést is tartalmazó alföldi népván
dorláskori sírokban talált pénzérmék tették lehetővé annak megállapítását, 
hogy milyen jellegű emlékanyagot feltüntető sírok tulajdoníthatók a honfogla
láskori magyarságnak. Az ezekben a sírokban talált érmék többnyire át vannak 
lyukasztva, ami azt tanúsítja, hogy ezeket a régi magyarok amulettként hord
ták, feltehetőleg a szemverés ellen. Mivel pedig átlyukasztott arab pénzek is 
találhatók a honfoglaló magyaroknak lócsontokat is tartalmazó sírjaiban1 

(ezek néptörténeti jelentőségére a következőkben még visszatérünk), az ember 
azt hihetné, hogy a honfoglaláskori sírokban található arab dirhemeket a hon
foglalók még Kelet-Európából hozták amulettként magukkal. Erről azonban 
szó sem lehet. Honfoglalás előtti kibocsátású dirhem ugyanis csak egyetlenegy 
akadt, mégpedig egy Borsod megyei sírban (i. jegyzék 532. sz.), de ez is egy 
892 — 907 közötti kibocsátású dirhem társaságában. Ellenben határozottan 

1 Ezekre nézve 1. Régészeti tanulmányok I I . Szerk. SZŐKE BÉLA 1962, Lelet
kataszter. Vö. a 233, 269, 387, 548 és 956 számokat. 
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a honfoglalás utáni kibocsátású átfúrt dirhem annál több akad a honfoglalók 
sírjaiban: így 907 —913-as kibocsátásúak (vö. az idézett jegyzékben a 233, 
541, 891, 1054 számokat), 913 — 940 közötti kibocsátásúak (vö. a jegyzékben 
a 233, 387, 541, 801, 836, 1192 számokat). Nyilván ebbe a csoportba tartoznak 
a 892 —907-es kibocsátású dirhemek is, mert többnyire későbbi kibocsátású 
dirhemek társaságában kerülnek elő a sírokból (vö. a 233, 269, 332, 343, 541, 
891 és 956 számokat). 

Kereskedelmi kapcsolatban állottak őseink Kelet-Európában a bizánci
akkal is, de azért a sírokból kikerült bizánci érmék általában a magyar hon
foglalás utáni kibocsátásúak. Régi veret közöttük csak egy darab van: egy 
829 —42-es kibocsátású félbevágott arany solidus (vö. 502. sz.). 

Az a felhozottakból meglehetősen nyilvánvaló, hogy őseink a pénzérmék 
amulettkent való felhasználásának a szokását semmi esetre sem Kelet-Európá
ból hozták magukkal, bár régi és újabb nyugat-európai érmék egyáltalán nem 
ritkák lócsontokat is tartalmazó, vagyis X. századi magyar sírokban (vö. 
a jegyzék 90, 124, 145, 200, 243, 536, 548, 660, 715, 728, 817, 846, 887, 926, 
987, 996, 1046, 1118, 1199, 1232 számait). Ha őseink ezt a szokást nem Kelet-
Európából hozták magukkal, akkor nyilván csakis a Kárpát-medencében velük 
együttélő szlávoktól vehették át. Erre nézve felhozhatjuk, hogy átfúrt római 
bronzpénzek különösen dunántúli sírokban Árpád-kori pénzekkel együtt nem 
is olyan ritkák. Ezek a belbecsük szerint kevéssé értékes római pénzek nyilván 
csak azért maradtak meg, mert átfúrva mindig amulettkent használták őket 
a Kárpát-medencében. Két nem-dunántúli sírban ilyen amulettkent használt 
római bronzpénzek lócsontokkal együtt fordulnak elő : ABogojevo-Gomboson 
a Bácskában (vö. 93. sz.) és Radon Pest megyében (846. sz.). Ez tehát határo
zottan azt tanúsítja, hogy őseink szlávoktól valami módon amulettkent hasz
nált római bronzpénzeket szereztek, majd azok mintájára a valami módon 
hazánkba sodródott bizánci és arab pénzeket, valamint a feltehetőleg több
nyire a kalandozások során szerzett értékesebb nyugati pénzeket is átalakí
tot ták a szükséglet szerint amulettekké. 

* 
4. Mivel pedig a szlávok a pénzérméket már Ősidők óta egy a mi nyel

vünkben is meglevő germán—szláv szóval nevezték meg, nyilvánvaló, hogy 
őseink nemcsak a pénzérmék amulettkent való használatának a szokását vet
ték át a Kárpát-medence szláv lakóitól már a X. sz. folyamán, hanem ezek ma 
is használt germán—szláv elnevezését is; ennek a feltevésnek — amint láttuk — 
nyelvészeti szempontból semmi akadálya nincs. Ha őseink amulettkent már 
a honfoglalás előtti időkben is használtak volna pénzérméket, akkor ezek nem
csak megmaradtak volna más kelet-európai származású ezüstholmihoz hason
lóan a honfoglaláskori sírokban, hanem mai elnevezésük is valamilyen kelet
európai nyelvből származnék. Ilyesminek azonban a magyarban nyoma sincs. 

Tekintettel már csak arra is, hogy a sírleletek tanúsága szerint a Kárpát
medence már a X. sz. folyamán is — mondhatni — tele volt különféle szárma
zású pénzérmékkel, teljesen valószínűtlennek látszik, hogy a pénzérméket 
nálunk a X. században csak amulettkent, nem pedig fizetőeszközként is hasz
nálták volna. Erre a használatra mutat egyébként az a körülmény is, hogy 
külföldi pénzérméket több esetben a földben is elrejtettek a X. század folya
mán; így bizánci arany solidusokat találtak a tokaji kincsleletben (vö. SZŐKE: 
i. m. 10. 1.), meg a tildi pénzleletben, régi nyugati dénárokat pedig a tisza-
eszlári pénzleletben (vö. SZŐKE: i. m. 11. 1. j . ) . 

6 Nyelvtudományi Közlemények LXXI/1. 
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Külföldi érmék egyébként nemcsak zsákmányolás útján kerülhettek 
hazánkba. Ezt tanúsítják különösen a honfoglalás utáni kibocsátású arab 
dirhemek, amelyek semmi esetre sem származhatnak zsákmányolásból. De ezt 
tanúsítja a 400 dirhemből álló híres huszti pénzlelet is (vö. SZŐKE, i. m. 
11.1.). 

Ha az Árpádok el is tűrték, hogy az elszegényedett vagy elszegényedő 
félben levő nomád magyarok szervezetten idegen országokba járjanak el zsák
mányolni (nomádok egyébként a szomszédokat nem szokták fosztogatni), 
arra — úgy látszik — súlyt helyeztek, hogy a fennhatóságuk alatti területre 
érkezett idegen kereskedőknek élet- és vagyonbiztonságát biztosítsák. És hogy 
ez sikerült is nekik, azt a dir hem -leleteken kívül nyelvileg különösen az a 
körülmény tanúsítja, hogy a perzsa származású vásár szó nyelvünkben 'Markt' 
jelentésben túlélte a „kalandozások" korát, vagyis a magyaroknál a X. sz. 
folyamán is mindig voltak vásárok. 

5. Az 'érme' jelentésű szláv pençdzb a Kárpát-medencében élő szlávok-
nál valószínűleg már a X. sz. előtt is használatban volt többes számi alakban 
'Geld' jelentésben is, mert különben érthetetlen volna, hogy ez a jelentésfejlő
dés nemcsak a szlovénben, hanem a szlovákban is bekövetkezett. A X. sz. után 
a magyarok közbeékelődése folytán ilyen közös jelentésfejlődés a két szláv 
nyelvben már nem következhetett volna be. Ezek szerint minden okunk meg
lehet annak feltevésére, hogy a magyarok a pénz szót a X. sz. folyamán való
színűleg már nemcsak 'Münze', hanem 'Geld' jelentésben is átvették a szlová
koktól; a bolgárból azért nem vehették át, mert pénz szavunk megfelelőjének 
a bolgárban sem a múltban, sem a jelenben nem volt meg a 'Geld' jelentése. 

I. István királyunk is nyilván a különféle érmék pénzként való haszná
latában szükségszerúleg bekövetkezett zűrzavarnak akart véget vetni, amikor 
pénzt veretett; ezt semmi esetre sem azért rendelte el, hogy alattvalóit köny-
nyen hozzáférhető amulettekkel lássa el . . . 

Az előadottak szerint pénz szavunk is — úgy látszik — azon szláv szár
mazású műveltségi szavaink közé tartozik, amelyek még a X. sz. folyamán 
szlovák közvetítéssel kerültek a magyarba. Ilyenek voltak az állatok téli 
takarmányozására (vö. MOÓR: Studia Slav. II , 62—3), a földművelés, valamint 
a rostkikészítés előrehaladottabb módjára (vö. MOÓR: MNy. LXI , 1 4 2 - 5 2 ; 
LXII I , 169 — 83), a láncnak (retesz) főleg a lakások elzárására való alkalmazása 
(MNy. LXII , 330), a poloskára vonatkozó régi palacka szavunk tanúsága 
szerint pedig a szlovákok révén ismerkedhettek meg őseink a boronaházak 
létesítésével (vö. MOÓR: Nyr. 88: 25), sőt talán szlovákból valók a három -
osztatú házra vonatkozó kifejezések is (szoba, konyha, kamra), de mindenesetre 
szlovákok révén ismerkedtek meg eleink a római—délnémet vízimalommal is 
(vö. NyK. LXVI, 130). Továbbá a szlovákból való X. századi átvétel — amint 
másutt majd behatóbban is kifejtem — szita szavunk, valamint a kalácsfélék 
készítésével kapcsolatos szókészlet is. 

Pénz szavunk szlovákból való származásának legfőbb tárgyi bizonyíté
kát az archeológiai emlékanyag egyik nevezetes csoportjában találtuk meg, 
amint korábban ez anyag egy rendszeres hiányosságából, ti . a perdítő orsó-
gombnak honfoglaláskori női sírokban megállapítható hiányából következtet
tünk arra, hogy milyen jellegű lehetett az a fonási technika, amelyet őseink 
Kelet-Európában törököktől vettek át és milyen volt az a javított rostfeldol
gozási eljárás, amelyet őseink a Kárpát-medencében szlovákoktól tanultak el. 
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Mindez tehát azt tanúsítja, hogy módjával az archeológiai emlékanyag is fel
használható szótörténeti vizsgálatoknál is. 

6. Azokra a kérdésekre, hogy hol kerültek őseink a X. sz. folyamán 
szorosabb kapcsolatba szlovákokkal és hogy mikor és miért költözött el őseink 
egy része a szlovákok szomszédságából már a tőlük szerzett műveltségi javak 
birtokában a Dunántúlra, arra a honfoglaláskori régészeti emlékanyag egy 
bizonyos csoportjának előfordulásaiból, valamint ezeknek egy bizonyos hely
névtípus előfordulásaival való egybevetéséből igyekszünk majd feleletet kapni. 

A SZŐKE BÉLA szerkesztésében megjelent leletkataszterhez két térkép 
is van mellékelve, csakhogy tudományos szempontból egyik sem kielégítő. 
Az egyik térkép ti. Magyarország hegy- és vízrajzi állapotát tünteti fel a 
XVIII . században, nyilván abban a feltevésben, hogy ehhez hasonlíthattak 
a honfoglaláskori viszonyok. Erről azonban szó sem lehet; a magyar honfog
lalás korában ugyanis C. E. P. BROOKS angol klímatörténésznek főképpen 
a nagy folyamok hordalékrétegeire alapozott megállapítása értelmében Kelet-
Európában olyan aszályos, periódus uralkodott, mint időszámításunk előtt 
a I I I . .évezred előtt még sohasem. Ez az aszály természetesen a Kárpát-meden
cére is kiterjedt. Meg vagyok róla győződve, hogy a klimatológusok nagy voná
sokban meg tudnák állapítani, milyenek lehettek a csapadékviszonyok a Kár
pát-medencében a IX—XI. századi aszály idején. Most azonban erre nézve csak 
következtetésekre vagyunk utalva. Gyanításunk szerint azok az alföldi tájak 
(Jászság, Kis- és Nagykunság, Mezőföld), amelyeket őseink eredetileg egy
általán nem vagy csak nagyon gyéresen szálltak meg, úgyhogy ezekre a tájakra 
az aszály 1100 — 1150 körüli elmúltával nomád néptöredékeket lehetett betele
píteni, a honfoglalás körüli időkben évi 200—250 mm körüli csapadékmennyi
séggel félsivatagok lehettek. De nagyon száraz lehetett ekkor a Kisalföld is, 
mert őseink ezt a területet eleinte a SZŐKE-féle leletkataszter adatai szerint 
is csak nagyon gyéresen szállhattak meg és feltehetőleg ezért mentek innen 
tovább a Bécsi-medencébe és a Morva-mezőre, mert az ottani mezőségek 
gazdagabb fűhozammal kecsegtethették őket. 

BROOKS klímagörbóje szerint2 az 1000 körüli aszályos időszak a csapadék
mennyiségek olyan hirtelen felszökkenésével ért véget, aminőre csak i. e. 
4000 körül volt példa. Igaz, hogy ez a csapadékbőség csak néhány évtizedig 
tar thatot t , de bizonyára ez is a települési viszonyok lényeges megváltozásához 
vezett, amennyiben az Alföldön ekkor több települést bizonyára elöntött a víz. 

A SzŐKE-féle leletkataszterhez még egy tisztára topográfiai jelentőségű 
lelőhely-térkép is van mellékelve; pedig ezt a térképet nem túlságosan nagy 
fáradsággal még oly módon is szemléletessé lehetett volna tenni, hogy esetleg 
még nyelv jár ás történeti szempontból is tanulságokkal szolgálhatott volna. 
Archeológusok a honfoglaláskori leletanyagban a legnagyobb figyelmet a fém
ből készült holmira szokták fordítani. így SZŐKE BÉLA is. ő nagyon gondos 
elemzéssel kimutatta, hogy ezeknek a fémtárgyaknak — sírleletek, illetve teme
tők szerint is különválva — kétféle jellegzetességük van. Ez a megállapítás 
nyilván a legnagyobb mértékben összhangban van BÁRCZI GÉzÁnak azzal a fel
tevésével, hogy az ómagyar nyelvi alak két nyelvjárás keverődéséből alakult ki. 
De összhangban van ezzel az a néptörténeti megállapítás is, hogy a magyarság 
a honfoglalást megelőző időkben Kelet-Európában hosszabb időn keresztül két 

2 Másolatát 1. ALH VI, 309. 

6* 
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egymástól különvált csoportban élhetett. Persze, hogy kívánatos lett volna, 
ha SZŐKE a két csoportba tartozó leleteket kartográfiailag is feltüntette volna. 
Bár a honfoglalók fémholmija — úgy látszik — nyelvi tényekkel is kapcsolatba 
hozható, mégis nagy túlzás ezekre hivatkozva a honfoglaló magyarság „fém
művesség"-érői beszélni, mert hisz a honfoglaláskori sírokból előkerült fém
holmi javarészben kelet-európai vásári árunak tekintendő, legfeljebb egyet 
mást talán meg is rendeltek őseink vándor-kézművesektől. Történészek 
archeológusoknak a honfoglalók fémholmijának származására vonatkozó ered
ményeit nem egyszer tévesen értékelték és így olvashatunk a magyarság belső
ázsiai kapcsolatairól és hogy türk így, türk úgy . . . Ilyen alapon azonban akár 
azt lehetne feltenni, hogy tekintettel a dirhem-leletekre, őseink a honfoglalás 
után az arab kalifátussal kerültek szorosabb kapcsolatba. 

7. Néptörténeti szempontból már sokkal nevezetesebbek a sírokból elő
került állati csontmaradványok, amelyek a leghatározottabban igazolják azt 
a nyelvi anyagból néha talán csak kissé körülményesebben levont, illetve 
levonható következtetésünket, hogy őseink eredetileg költözéses gazdálkodást 
folytató állattenyésztők voltak, mert hisz azokon a mezőségeken, ahonnan 
jöttek, másféle módon állattenyésztést folytatni nem lehetett volna. Határo
zottan a honfoglaló magyarok nomádos életformája mellett tanúskodik magá
nos sírjaiknak nagy száma is: nyilván ott temették el hozzátartozóikat, ahol 
a költözéses állattenyésztés során a halál elérte őket. Később aztán egyes 
esetekben az elhunyt élettársát is mellette temették el. Végül pedig a nemzetség 
vagy — ha úgy tetszik — a nagycsalád összes elhunyt tagjait a nemzetségfő 
közelébe temették el, ami talán az állandóan letelepült életmódra való áttérés 
kezdetét jelezte már. — A költözéses állattenyésztésre mint gazdasági alapra 
utal a honfoglalóknál archeológiai szempontból az a körülmény is, hogy a gaz
dagabb női sírokban majdnem mindig találunk lószerszámot, illetve lovasfel
szerelést is, sőt lovas életmódra utal a nők rekonstruálható ruházata is. Az 
pedig nyilvánvaló, hogy minderre csak a költözéses állattenyésztést folytatók 
feleségeinek és lányainak lehetett szükségük; ezt a felszerelést pedig a hátra
maradottak annyira fontosnak tar tot ták, hogy elhalálozott női hozzátarto
zóikat még a másvilági mezőségekre is felszerelték ezekkel a iovasholmikkal. 

De azt sem nehéz felismerni az archeológiai anyagból, hogy a régi magya
rok temetkezése gyökeresen eltért a régi törökök temetkezésétől. A rég törö
kök ugyanis ülő helyzetben zsugorítva temették el halottaikat és ez a szokásuk 
kínai adatok szerint már az újgurok őseinél is megvolt, de megtalálhatjuk 
későbbi adatok szerint az oguzoknál és a volgai bolgártörököknél is (vö. 
MOÓR: AEH. I I , 83). A régi magyarok azonban egységesen a hátukra fektetve 
kinyújtott helyzetben temették el a halottaikat, mint az összes uráli származá
sú népek. Tekintettel a temetkezési szokások konzervatív voltára már a hon
foglaló magyarság temetkezési rítusának egységesen nem törökös jellege is való
színűtlenné teszi, hogy a régi magyar törzsnevek a törökből volnának magya
rázhatók. — Arról nem is szólva, hogy egyik élénk fantáziával megáldott ar
cheológusunk még bizonyos altáji népek nyári és téli lakás céljára szolgáló, 
„jurt" néven emlegetett nemezházában is a honfoglaló magyarság nyári haj
lékát véli felismerni (vö. Élet és Tudomány XXIV, 610—6). 

A lóáldozat szokását a török népek is ismerték, csakhogy ők a halott 
mellé nem csupán a ló koponyáját és lábszárcsontjait szokták elhelyezni, mint 
a magyarok, hanem altáji népek szokása szerint egy fejőskancát az elköltözött 
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kumisz-ellátásának biztosítása érdekében. A halott mellé fektetett koponyával 
és lábszárcsontokkal a halottat őseink a legjobb falatok felajánlásával — 
ilyeneknek a velős csontokat tekintették — mintegy kiengesztelni akarták, 
amiért eltávolították őket az emberek közösségéből. Ez a szokás általánosan 
elterjedt rénszarvastenyésztő népek körében, akik ti. állataikat nem fejik.. 
Török népeknél csak a karakirgizek körében maradt meg némi nyoma az egy
kori velőscsontáldozatnak (vö. MoÓR: AEH. II , 79), csakhogy a kirgizek ősei 
eltörökösödött rénszarvastenyésztő jeniszei-osztjakok voltak; ezért valószínű
nek látszik, hogy az említett velőscsontáldozati maradványban a kirgizek rén
szarvastenyésztői múltjának az emléke maradt meg, aminthogy ez a múlt 
a magyarok őseire vonatkozólag is felteendő (vö. MOOR: ALH. IX, 119 — 133, 
149-162) . 

8. A honfoglaló magyarság sírjaiban a temetkezési rítus meglehetősen 
egységes jellegű,3 úgyhogy a magyarságot alkotó népesség már huzamos idő 
óta élhetett együtt és jelentősebb „ türk" vagy ,,bolgártörök" behatás aligha 
érte őket (a temetkezési szokások tudvalevően meglehetősen konzervatív jel
legűek). Előfordul ugyan, hogy egy-egy honfoglaláskori lószerszámokat tartal
mazó sírban hiányoznak a lócsontok; ennek azonban aligha van más magya
rázata, minthogy a haláleset télen történt, amikor a lovak nagyon rossz álla
potban voltak, úgyhogy a lóáldozatot tavaszra halasztották, vagy pedig az 
illető családot lóállományában jelentősebb veszteségek érték, úgyhogy a 
család kénytelen volt a lóáldozatról lemondani. Hasonló okok miatt rénszarvas-
tenyésztőknél is le szoktak mondani a koponya- ós velőscsontáldozatról. 

A régiek nagyon is jól tudták, hogy a lókoponya ós velőscsontáldozatuk 
a halott megengesztelését célozta, amiért eltávolították megszokott világából,4 

ezért több esetben a rituális lócsontok mellett a halottnak kedvenc pecsenyé
jéből is helyeztek a sírba; így a rituális lócsontok mellett malaccsontokat is 
találunk például egy tiszanánai (vö. Leletkataszter 1148. sz.), juh- vagy kecske
csontokat egy nógrádkövesdi (i. h. 744. sz.), borjúkörmöt egy szegedi sírban 
(i. h. 559. sz.). Több esetben az ásatok nem vesződtek a lócsontok mellett elő
kerülő állati csontok meghatározásával és ezért az ásatási jegyzőkönyvekben 
csak kisebb állat csontjait vagy egyszerűen állatcsontokat említenek (pl. i. h. 
141, 222, 243, 271, 329, 662 sz.). Más esetekben őseink úgy igyekeztek meg
alkudni a helyzettel, hogy a lóáldozatról lemondtak, de a halottat egy kisebb 
állat feláldozásával próbálták megengesztelni; egy tiszaeszlári honfoglaláskori 
temető 10 sírjában, lókoponya és -lábszárcsontok voltak találhatók, közöttük 
azonban az egyikben csak juhcsont akadt (i. h. 1113. sz.). 

Annak a körülménynek, hogy tiszántúli honfoglaláskori sírokból hellyel 
közzel malaccsontok is kerültek elő, valamennyire még szótörténeti jelentő
sége is van: valószínűsíti ugyanis azt a gyanúnkat, hogy őseink a sertésfeldol-

3 Altáji jellegű lóáldozatot csak egy-két honfoglalás-, illetve korai Árpád-kori sír
ban találunk; így teljes lócsontváz egy oroszvári sírban akadt (SZŐKE: i. h. 864. sz.): 
talán valamilyen a nyugati határon határőri minőségben letelepített beköltözött nomád 
csoporttól származik. — Esetleg ilyen származású a Gödöllőn talált lócsontvázas sír is 
(i. h. 339. sz.), bár ehhez SZŐKE BÉLA is helyénvalónak látott egy kérdőjelet elhelyezni, 
mert hisz a lelet nem szakszerű ásatás révén került a napvilágra. 

4 Nyomai maradtak annak is, hogy őseink eredetileg a föld fölé sírkunyhókba 
temetkeztek; nem sok reményünk lehet tehát arra, hogy elszánt régészek az őshazában 
majd meg fogják találni a földben őseink csontjait . . . 
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gozás terminológiáját már a Dunántúl megszállása előtt a Tisza-mellék szlo
vákjaitól vették át (vö. MNy. LIII, 182), akik talán a Tisza-mellék mocsarait 
használták fel a sertéstenyésztés céljára; mindenesetre nem kérdéses, hogy 
a sertéstenyésztés felvétele az állandóan letelepedett életmódra való áttérés 
kezdetét jelentette, mert sertésekkel aztán már nem lehet költözéses gazdálko
dást folytatni. 

9. A kereszténység felvételével a lóáldozásos temetkezés természetesen 
megszűnik, ezért az Árpád-házi királyok pénzei lócsontokkal együtt általában 
már nem fordulnak elő. Figyelemre méltó még, hogy törzsnévvel megnevezett 
településeken az ilyen jellegű helynevek igen nagy száma ellenére lócsontos sírt 
eddig csak Mezőmegyeren, Békés megyében találtak (i. h. 658. sz.). 

SZŐKE BÉLA az ún. honfoglalási kor végét a 70-es, 80-as évekre teszi. 
Ez azonban csak elméleti elgondolás, amely az archeológiai anyaggal aligha 
igazolható, bár SZŐKE szerint ekkor új elemek is jelennek meg abban. Ellenben 
az nem kérdéses, hogy azok a sírok, amelyekből már Árpád-házi királyok 
pénzei kerültek elő, az 1000 utáni időkből származnak; azok a sírok viszont, 
amelyekben lócsontok is akadtak, a legnagyobb valószínűséggel az 1000 előtti 
időkből valók. Többnyire így értékelhetők azonban azok a sírok is, amelyek
ben lócsontok nélkül a lócsontos sírokhoz hasonló lovasfelszerelés volt talál
ható. Semmi kétségünk arra nézve nem lehet, hogy a lócsontos sírok magyar 
emberek sírjai, bár voltak korábban egyes archeológusok, akik csak a lócsontos 
sírokat voltak hajlandók a magyaroknak tulajdonítani. 

Ha már most csupán a lócsontos sírokat vesszük számba, elterjedésükre 
vonatkozólag a következő általunk készített egybeállítás tájékoztathat ben
nünket: a Felső-Tisza mellékén akad 17 lelőhely,5 a Közép-Tisza és a Zagyva 
mellékén 24 lelőhely,6 a Közép-Tisza és a Körös mellékén 22 lelőhely,7 a 
Közép-Tisza és Maros mellékén 20 lelőhely,8 vagyis a honfoglaló magyarságnak 
a Felső-Tisza és a Maros közötti csoportja 83 lócsontos lelőhellyel van kép
viselve. Ebből a csoportból korán válhatott ki feltehetőleg a sóbeszerzós bizto
sítása céljából egy sárosi csoport (615. sz.), valamint egy észak-erdélyi csoport 
(153. sz.), továbbá egy Alsó-Tisza melléki és egy dél-erdélyi csoport (647, 865, 
917 és 205. sz.). 

10. A magyarság a Bánátot, a Bácskát, Baranyát és a Szerémséget 
a X. sz. folyamán csak nagyon gyérésen szállhatta meg, mert hisz a Duna mel
lékén Mohácstól délre a Dráva torkolat tájáig mindössze három lócsontos hon
foglaláskori lelet akadt (vö. a Leletkataszterben a 682, 902 és 930 számokat). 
A magyarság ezen a vidéken akkor vethette meg a lábát, amikor ide vala
melyik Árpád-házi király rendszeres alakban elhelyezve magyar törzstöredé
keket telepített le. Jellemző erre nézve, hogy amíg ezen a Délvidéken csak 
4—5 X. századi magyar település nyomait sikerült megtalálnunk, addig a 

5 Ezek számai a SzŐKE-féle Leletkataszterben: 1066, 80, 285, 1107, 930, 857, 762, 
915, 1230 — 31, 548, 328 — 9, 804—5, 424, 766, 1038, 779 és 233 (kb. topográfiai egymás
utánjuk szerint felsorolva). 

6 Leletkataszter szerinti számaik: 238, 523, 1091, 526, 817, 744, 624, 585, 1076, 
1219, 1053, 508; 1113, 1144, 1130, 269 — 271, 243, 603, 367, 371, 336, 206, 372 és 376. 

7 Leletkataszter szerinti számaik: 1163, 715, 614, 538, 1121, 563; 185, 192; 728, 
998, 731, 77, 935, 6 6 2 - 3 , 230, 528, 962, 35, 362, 66, 6 5 7 - 8 , 70, 359. 

8 Leletkataszter szerinti számaik: 1003, 167, 666, 281, 324, 721 — 2, 785; 985, 987; 
601, 390, 74, 655, 98, 240, 416, 948, 222, 55, 144, 575. 
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mindenképpen korai Árpád-kori magyar településekre vonatkozó magyar 
törzsnévi helynevek száma ezen a területen már 35—36.9 A Délvidéknek lakos
sága a magyar honfoglalás előtti időkben többségében bolgár lehetett. E terü
let aránylag kései megszállásának tulajdoníthatjuk, hogy a 'mezei kerítés' 
jelentésű porgolát tájszó, mint a bolgár prëgradb megfelelője semmi esetre sem 
kerülhetett a XI . sz. előtt a bolgárból a magyarba (vö. MNy. LXII I , 173), 
de ugyanaz mondható az általánosan elterjedt szavat-os szóról is.10 Vagyis ez 
esetben is igazolható egy a hangtörténetre alapozott nyelvészeti megállapítás 
azzal a következtetéssel, amelyet az archeológiai emlékanyagnak egy bizonyos 
helynévi típus előfordulására vonatkozó délvidéki adatokkal való egybevetése 
tesz számunkra lehetővé. 

Hogy a magyarságnak a X. században a Tisza-mellék a Maros vonaláig 
volt a főszállásterülete, az már abból is kitűnik, hogy a Dunántúlon és a Kis
alföldön együttvéve sincs feleannyi lócsontos honfoglaláskori lelet, mint a 
Tisza mellékén. Ellenben azt már könnyű a fent idézett térképvázlatról is fel
ismerni, hogy a törzsnévi helynevek legnagyobb része a Dunántúlon és a Kis
alföldön fordul elő. 

11. A magyarok 907-ben Pozsonynál megverték a bajor haderőt. Való
színűleg ez idő tájt szállta meg egy csoportjuk az Alsó-Vág mellékét és a hozzá 
csatlakozó Duna-melléket is: 7 lócsontos lelőhelyre vonatkozó adat tanúsítja 
ezt.11 De lócsontok kerültek még elő Szakolcán is; hogy a magyarok a X. szá
zadban mit kereshettek ott, mindenesetre rejtélyes (896. sz.). Hogy az Alsó-
Vág mellékét a magyarság még a X. század első felében szállhatta meg, azt 
a magyar Oalgóc és Vág nevek is tanúsítják, amelyek még olyan korban hono
sodtak meg nyelvünkben, amikor a mai h a szlovákban még ^-nek hangzott 
(vö. m. Oalgóc ~ s z l k . Hlohovec). 

Ezekhez a Vág melléki lócsontos lelőhelyekhez csatlakozik 6 lelőhely 
a Dunakanyar környékén.12 Azután akad 8 — 9 lócsontos lelőhely Székesfehér
vár tágabb körzetében13 és további 7 lelőhely a tolnai Dunaszakasz mindkét 
oldalán.14 Végül akad egy 7 helyre kiterjedő lócsontos lelőhely-csoport az Alsó-
Rába mellékén is.15 

Az előadottak szerint eltekintve a Dunakanyar környékének lócsontos 
lelőhelyeitől a Dunántúlon és a Kisalföldön összesen 37 lócsontos lelőhely akadt, 
vagyis együttvéve feleannyi sem, mint a Tisza mellékén a Maros vonaláig. 
Aligha lehet kétséges, hogy a Kisalföld Duna balparti mellékén a magyar 
honfoglalás korában szlovák nyelvű volt a lakosság, bár nem lehetetlen^ hogy 
ez a szlovák népesség imitt-amott a Duna jobb partjára is átterjedt. Őseink 
ti. szlovákoktól vették át a mélyvízi halászatot (vö. Moóít: AEH. XII , 8 — 20; 
NyK. LXVI, 44), bár nem lehetetlen, hogy őseink a mélyvízi halászatot már 

9 Összeállításukat és térképes ábrázolásukat 1. szerzőnek 1944-ben a Szegedi 
Múzeum kiadásában megjelent ,,A honfoglaló magyarság megtelepülése és a székelyek 
eredete" című tanulmányában. 

10 Persze azok a községek, amelyekre az említett törzsnévi helynevek vonatkoz
tak, a török világ idején néhány falu kivételével mind elpusztultak. 

11 Vö. a Leletkatasztefben az 584, 887 — 8, 595, 1214, 1232, 737 és 640 számokat. 
12 Vö. a Leletkataszterben a 744, 846, 340, 109-119—126, 830 és 821 számokat. 
13 L. a Leletkataszterben a 161, 1199, 981, 926, 719, 1184, (?) 41, 732 és 1092 
14 Vö. a Leletkataszter 931, 699, 521, 989—996, 60, 61 és 902 számait. 
15 L. a Leletkataszter 199 — 200, 1200, 588 — 93, 264/5, 180 és 54 számait. 
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a Tisza mellékén ismerték meg, mert hisz vizahalászat a középkorban a Tiszá
ban is folyt. 

12. A Dráva-torkolattól a Dunakanyarig a Duna-mellék szláv lakossága 
a magyar honfoglalás korában azoknak a bolgároknak az utódaiból került ki, 
akiknek az ősei a fuldai évkönyvek adatai szerint a IX. sz. elején a Dráva
mellék szlovén lakosságával erőszakoskodtak és akik a IX. sz. folyamán bajo
rok szövetségében a morvák ellen is harcoltak. A Duna-mellék korábbi, fel
tehetőleg szlovén lakói a bolgárok előnyomulásakor — úgy látszik — északnak 
húzódtak vissza és a Dunakanyartól északra összekeveredtek az ottani szlovák 
őslakossággal, aminek tulajdonítható, hogy a középszlovák nyelvjárásoknak 
délszláv jellegzetességei is vannak (vö. MOÓR: Studia Slav. VIII, 267—312). 
Egy szlovénes hegynév itt egyébként a magyarban is meghonosodott; ez egy 
Salgótarján közelében található bazaltszikla Pécskő elnevezése, amennyiben 
csak a szlovénben van meg a szláv nyelvek 'sütőkemence' jelentésű pec szavá
nak a 'szikla' jelentése (vö. Studia Slav. VIII , 289—90). Ennek a szónak a 
megfelelője a bolgár pestb szó, 'sütőkemence' és 'barlang' jelentésben. Ez a szó 
mindkét jelentésben bizonyára a Dunakanyar környékén honosodott meg a 
magyarban, sőt nyilván bolgár névadáson alapul a Pest városnév is, amely 
eredetileg a gellérthegyi barlang melletti átkelőhely megnevezésére szolgált 
(vö. Studia Slav. VIII , 288).16 — Arra nézve semmi kétségünk sem lehet, hogy 
a kenyérsütés technikájának bolgáros terminológiája (vö. NyK. LXVI, 43) 
ezeknek a Dunakönyök körül élt bolgároknak a nyelvéből került a magyarba, 
mert hisz a. dél-magyarországi bolgárokkal a magyarok — amint fentebb már 
behatóbban is kifejtettük — csak a X. sz. után kerülhettek szorosabb kapcso
latba, a kenyérsütés technikájával pedig őseink feltétlenül még a X. sz. folya
mán ismerkedtek meg, mert hisz azt a Dunántúlra behatolt néprészek már 
magukkal hozták Dunántúlra. I t t jegyezhetem meg, hogy F E H É R GÉZA bizo
nyos Budapest környékéről származó sírokat egyenesen a bolgárszlávoknak 
tulajdonított (vö. Arch. Ért . 1958, 28). Persze, ha tudjuk is, hol laktak azok 
a bolgárok, akiktől őseink a kenyérkészítós technikáját átvették, még mindig 
rejtélyes, hogy miért nem azoktól a szlovákoktól vették át őseink a kenyér-
készítés módját, akiktől még a X. sz. első felében a föld megmunkálásának 
előrehaladottabb módszerét tanulták el. Talán azért nem, mert ezek is mint 
esetleg elszlávosodott nomád avarok utódai maguk sem éltek kenyérrel, vagy 
mivel a magyarok, mint a földművelésre rákényszerült nomádok, eleinte ide
genkedtek a kenyértől, mint új ételféleségtől . . . 

Ha őseink egy csoportja az Alsó-Vág környékét már a X. sz. első felében 
szállhatta is meg, ebből még egyáltalán nem következik, hogy a magyar népi 
kultúrának Dunántúlon is elterjedt szlovák származású elemei ennek a csoport
nak a nyelvéből kerültek volna a dunántúli magyarság nyelvébe. Ellenben, ha 
csak egy pillantást vetünk a magyar törzsnévi helynevek elterjedésének fent 
idézett térképes ábrázolására, illetve azt összevetjük a SZŐKE BÉLA LeletT 
kataszterének általunk csoportosított adataival, könnyű felismerni, hogy ezek 
a szlovákos terminológiajú népműveltségi elemek nemcsak a Dunántúlon, 
hanem a Kisalföldön is csak azon áttelepítések révén honosodhattak meg, 

16 Ennek az átkelőhelynek a nevét bajorosztrák kereskedők O/en-nel fordították 
le; ezen a szón ez esetben természetesen barlangot értettek, mert hisz a bajorosztrák 
nyelvjárásokban az Ofen szó 'barlang' jelentésben ma is használatos. 
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amelyek a magyar törzsnévi helynevek léttrejöttét eredményezték. Ezeknek a 
törzsnévi helyneveknek a zöme ugyanis a Dunántúlon és a Kisalföldön fordul 
elő; még pedig van az én korábbi Összeállításom szerint törzsnévi helynév 
Baranyában 5, Somogyban és Tolna határán 21, a Bakony külső környékén 
22, Nyugat-Magyarországon 9, a Dunakanyar környékén 44, a Csallóközben 
és Nyitra környékén 31, vagyis összesen 132.17 

13. Ha mármost összehasonlítjuk a törzsnévi helynevek előfordulásait 
a lócsontos honfoglaláskori sírok előfordulásaival, akkor nem nehéz felismerni, 
hogy a Dunántúlon, a Kisalföldön és a Dunakanyar környékén vagy négyszer 
annyi törzsnévi helynév akad, mint lócsontos lelőhely, ellenben azokon a Tisza 
melléki tájakon, amelyeken legsűrűbben akadnak lócsontos sírok, törzsnévi 
helynevek csak gyéresen találhatók.18 Ebből azt hiszem, szükségszerűen 
következik, hogy azok a magyarok, akik a törzsnévvel megnevezett falukat 
a Dunántúlon és a Kisalföldön alapították, azokról a nagyalföldi tájakról 
kerültek ki, ahol a leggyeresebben találhatók törzsnévi helynevek, de legsűrűb
ben akadnak lócsontos sírok. 

Mivel pedig azok a szlávok, akikkel őseink többsége a Tisza mellékén 
együtt élt, szlovákok voltak, az általuk átvett földműves-kultúra, illetve ennek 
szlovákos terminológiája az egész országban érvényre jutott, amikor magyar
jaink szétköltöztek a Tisza mellékéről. Persze nem a maguk jószántából 
szaladtak innen szét az országban, hanem nyilván a kormányzat telepítette 
szét őket, mégpedig elsősorban is védelmi célból. Ezt a célzatot különösen jól 
lehet felismerni azon a törzsnévi helyneveket tartalmazó sávon, amely a tiszán
túli síkság keleti mellékén a Közép-Berettyótól a Körösök és a Maros vidékén 

17 Meg kell még jegyeznem, hogy a törzsnevek közé soroltam a hasonlóan meg
jelenő Székely, Tárkány és Varsány helyneveket is (ezeknek összes száma az országban 40). 

18 Arra az elvre való tekintettel, hogy valamely honfoglaláskori magyar törzs ere
deti szállásterülete semmi esetre sem lehetett azon a vidéken, ahol a neve helynévként 
megtalálható, megkíséreltem idézett 1944-es tanulmányomban a honfoglaló törzsek ere
deti szállásterületeit megállapítani. Ebben a lokalizációs törekvésemben azonban néhány 
botlás bekövetkezhetett. Nem ismertem ugyanis akkoriban még a lócsontos sírok elhe
lyezkedését, de azt sem tudtam még, hogy őseink a Dunántúl erdős vidékeit a X. sz. első 
felében még semmi esetre sem szállták meg. Ha mármost abból indulunk ki, hogy Kon
stantinos Porph. magyar informátora a felsorolásban a 950 körüli helyzet alapján topográ
fiai szempontból bizonyos rendet igyekezett tartani, ezért — úgy látszik — a felsorolást 
először az északabbra megtelepült törzsekkel kezdte el, mégpedig nyugaton a kabarok
kal. Utána a Nyék törzset említette, amelynek az eredeti szállásterülete azonban nem 
Zala megyébe helyezendő — mint korábban gyanítottam —, hanem tekintettel a lócson
tos sírokra az Alsó-Rába környékére helyezhető, sőt szállásterülete esetleg átnyúlott az 
Alsó-Vág mellékére is. Az utána következő M egy er törzset Székesfehérvár tágabb körze
tébe helyezhetjük. Az utána következő Kürt törzset korábban Baranyába helyeztem. 
Erről azonban szó sem lehet, mert lócsontos sír arrafelé nincsen. Ellenben ezt a törzset 
minden további nélkül a Zagyva mellékére helyezhetjük, ahol lócsontos sírok is akadnak 
és ez a táj közvetlenül csatlakozik ahhoz a Tisza-szakaszhoz, ahová már korábban a 
Gyarmat törzset helyeztük, márpedig Konstantinosnál a Kürt név genitivusa egybe 
van írva a Gyarmat névvel (Kovcrovye/nárov). Utána a Tarján név következik,, amely 
törzset korábban is a Felső-Tisza-szakasz mellékére helyeztünk. — Ez után Konstantinos 
informátora a magyar törzsek felsorolását nyilván a délebbre lakó törzsekkel folytatta. 
Mivel a tolnai Duna-szakasz mellékén vannak lócsontos sírok, nyilván ide helyezhetjük 
a Jenő törzset, mert itt ez a név helynévként szintén nem fordul elő (korábban az Alsó-
Rába mellékére helyeztem). Ezután a Körös mellékére helyezhetjük Konstantinos fel
sorolásának megfelelően a Kér törzset, majd tőle délre a Maros mellékére a Keszi törzset. 
Vagyis az újabb szempontokra való tekintettel a korábbi lokalizációs kísérletünkkel 
szemben csak három törzs feltételezett eredeti szállásterületét kellett máshová helyez
nünk. 
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keresztül a Ternes mellékéig húzódik. Sőt valószínűleg a besenyó'k elleni véde
kezés céljából telepítettek királyaink törzsnévvel elnevezett községeket Bara
nyában, a Dráva- és a Tisza-torok között a Bácskában, valamint a Szerémsóg-
ben is; azt ugyanis történeti forrásadatból is tudjuk, hogy egy besenyő-csoport 
Belgrád körzetéből próbált betörni Magyarországra. 

De a védelmi célzat más törzsnévi helynév-csoportosulásokról is felismer
hető. Nyilván a németek elleni védelmet célozták a Baranyában, Somogyban 
és a Bakony környékén található törzsnévi helynevekkel megnevezett telepü
lések. Ugyanezt és valami cseh vagy lengyel támadás elleni védekezést célozták 
a Csallóközben és Nyitra környékén megfigyelhető törzsnévi helynévi csopor
tosulások, de nyilván ez lehetett a célja a Duna-könyök környékén megfigyel
hető nagyszámú törzsnévi helynévnek is. Ez utóbbiak valószínűleg korábbiak, 
mint a Nyitra környékiek, amennyiben a Keszi név a Dunakanyar környékén 
a szlovákban Kosihy alakban jelenik meg, vagyis olyan korban került a szlo
vákba, amikor még nem volt meg a szlovákban a ke hangkapcsolat (ez csak 
a jer-hangok elváltozása után fejlődött ki), de a g ^>y hangváltozás már bekö
vetkezett, a magyarban pedig ebben a névben az -i szóvég még iy-nek hang
zott. Ez a helyzet a X. sz. végén lehetett meg. Ellenben Nyitra környékén 
a Keszi helynév már Kesov alakban van meg a szlovákban, ez pedig legalább 
XI . századi névalak. 

A törzsnévi elnevezésű falvak elhelyezésében nyilvánvalóan nagy cél
tudatosság mutatkozik, de abban is, hogy ezek a nevek mindenütt keverve 
fordulnak elő, vagyis a telepítő a telepítéssel nemcsak országvédelmi célokat 
akart szolgálni, hanem nyilván a régi törzsi szervezet szétdúlását is. Az is való
színűnek látszik, hogy voltak olyan védelmi célból telepített községek is, ame
lyeket nem törzsnévi helynévvel neveztek meg, hanem egy-egy áttelepített 
nemzetségfő nevével ; ez a nomádosnak mondható helynévadási mód bizonyára 
egy darabig a nomádos gazdálkodás feladása után is továbbélt. Az ugyanis 
nem lehet kétséges, hogy azok a magyarok, akiket törzsnévi elnevezésű helyek
re költöztettek, letelepítésük idején már nem nomádos gazdálkodást, hanem 
lényegében szlovákos jellegű földművelést folytattak, amelyből már csak a 
baromfitenyésztés, méhészet, kert- és szőlőművelés hiányozhatott. 

Az a földműves-kultúra, amelyet a magyarok a Tisza mellékén szlová
koktól vettek át, lényegében római származású volt és délnémet közvetítéssel 
érhette el a szlovákok őseit. Ez a szlovákos népi földműves-kultúra a Közép-
Duna melléki bolgár hatás felvétele után a törzsközösségek széttelepítésével 
az országban mindenütt meghonosodott a megfelelő szlovákos, illetve bolgáros 
terminológiával egyetemben. A törzsek széttelepítése révén a magyarság köré
ben nemcsak egységes jellegű népi földműves-kultúra jött létre, hanem a tör
zseken belül esetleg már kifejlődött nyelvi különbségek is kiegyenlítődtek. 
Hogy a magyarok a X. sz. folyamán miért nem szállták meg nagyobb mórték
ben a Kisalföldet és a Délvidéket, arra talán a csapadókmennyiségek eloszlá
sának gyanításom szerint a X. századra vonatkozólag nagyjában rekonstruál
ható eloszlása fog egyszer még világosságot deríteni. 

14. Ha ezek után visszatérünk pénz szavunk származásának kérdéséhez, 
megállapíthatjuk, hogy archeológiai adatok és településtörténeti tények a 
legnagyobb mértékben összhangban állnak azzal a felfogásunkkal, hogy őseink 
pénz szavunkat még a X. sz. folyamán a Tisza-mellék szlovákjaitól vették á t 
mind 'érme', mind pedig 'fizetőeszköz' jelentésben, mert hisz ezekben a jelen-
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tésekben szavunk szláv nyelvi előzményét szlovákokon kívül őseink csak 
a dunántúli szlovénektől vehették volna át, akikkel pedig a X. sz. közepe táján 
csak a Nyék törzsnek az Alsó-Rába mellékén letelepedett része állott esetleg 
kapcsolatban; az pedig valószínűtlen, hogy innen ez a szó az egész országban 
még a X. sz. folyamán 'érme' és 'fizetőeszköz' jelentésekben elterjedhetett 
volna. 

Pénz szavunk nyelvészetileg feltételezhető származásának és elterjedé
sének igazolásához csak meglehetősen kacskaringós út során jutottunk el; 
azonban ez az út — azt hiszem — megérte a fáradságot nemcsak a pénz szó 
nagy művelődéstörténeti jelentősége miatt, hanem azért is, mert utunk során 
a magyar szó-, művelődós- és néptörténet több más nevezetesebb kérdésére is 
világosság derült. MOÓR ELEMÉR 

Die Herkunft unseres Wortes pénz 'Münze; Geld' im Spiegel sprachlicher, 
archäologischer und siedlungsgeschichtlicher Daten 

Die Ungarn scheinen vor der Landnahme die Begriffe 'Münze' und 'Geld' nicht 
gekannt zu haben; denn beide werden mit dem slawischen Lehnwort pénz (penez 1220) 
bezeichnet. Hierfür zeugt auch der Umstand, daß man in den Gräbern aus der Land-
nahmezeit als Amulette (gegen den bösen Blick) auch unter den getragenen arabischen 
und byzantinischen Münzen nur solche von Prägungen aus den Jahren nach der Land
nahme antreffen kann (diesen Brauch dürften also die Ungarn erst von der slawischen 
Bevölkerung des Karpatenbeckens übernommen haben). — Als vermittelnde Sprachen 
kommen für das Wort pénz Slowenisch und Slowakisch in Betracht, in welchen Sprachen 
dieses Wort in der Einzahl in der Bedeutung 'Münze', in der Mehrzahl in der Bedeutung 
'Geld' anzutreffen ist (die bulgarische Entsprechung hat nur die Bedeutung 'Münze'). 
Im Ungarischen sind die beiden Wortformen in penez > pénz zusammengefallen. 

Da die Zahl der Münzfunde aus dem X. Jahrhundert im Karpatenbecken ziemlich 
ansehnlich ist, ist es wenig wahrscheinlich, daß die Ungarn mit den Begriffen 'Münze' 
und 'Geld' erst im XL Jahrhundert mit slowenischer Vermittlung bekannt geworden 
wären (KNTEZSA). — Der Ansetzung der Entlehnung dieses Wortes im X. Jahrhundert 
aus dem Slowakischen scheint das Fehlen des ursprünglichen Nasals in der letzten Silbe 
in Wiederspruch zu stehen. Es ist jedoch zu bedenken, daß die Denasalisation in slawi
schen Sprachen vor Zischlauten früher einzutreten pflegte als in anderen Stellungen; 
nach Zeugnis slowakischer Lehnwörter der ungarischen Sprache war das besonders im 
Slowakischen der Fall. 

Der größte Teil (ungefähr 2/3) des Ungartums wohnte im X. Jahrhundert nach 
Zeugnis der Pferdeschädel und Langbeinknochen enthaltenden Gräber — welcher Ritus 
des Begräbnisses von dem türkischer Völker entschieden abwich — im Gebiet der mittle
ren und der oberen Theiß. — Besonders bemerkenswert ist es nun, daß die Pferdeknochen 
in den Friedhöfen der Ortschaften, die nach der Auflösung der nomadischen Stammes
organisation meistens für die Verstärkung des Landesschutzes in bestimmten gefährdeten 
Gebieten gegründet und mit ehemaligen Stammesnamen benannt wurden, nicht mehr 
anzutreffen sind. Die in Transdanubien angesiedelten Überreste ehemaliger nomadischer 
Stämme wohnten ehemals ursprünglich wohl im Tbeißgebiet und zwar vermischt 
und in der Nachbarschaft von Slowaken. Von diesen hatten die Ungarn schon in der ersten 
Hälfte des X. Jahrhunderts — wie sich das aus Lehnwörtern ergibt — vorgeschrittenere 
Formen des Ackerbaues, der Viehzucht, der Hanfbearbeitung, des Hausbaues und die 
Einrichtungen der Wassermühle übernommen und brachten das alles aus dem Theiß
gebiet nach Transdanubien mit. Die auf diese Sachen bezüglichen Lehnwörter stammen 
nämlich in transdanubischen Dialekten nicht aus dem dort gesprochnen Slowenischen, 
sondern aus dem Slowakischen. Diese Ausdrücke slowakischer Herkunft sind aber auch 
in den Dialekten der Székler anzutreffen, deren Vorfahren am Ende des XI . Jahrhunderts 
aus Transdanubien nach Siebenbürgen umgesiedelt wurden. 

Mit Rücksicht auf die große Zahl der aus dem Slowakischen stammenden Kultur
wörter der ungarischen Sprache ist wohl mit der größten Wahrscheinlichkeit anzuneh
men, daß auch die Vorstufe von pénz in den Bedeutungen 'Münze' und 'Geld' in den 
Kreis dieser aus dem Slowakischen stammenden Kulturwörter gehörte. 

ELEMÉR MOÓR 




