
Hozzászólás Moór Elemér 
„Pénz szavunk származása..." c. cikkéhez 

Hangsúlyozni kívánom, hogy a cikkhez nem önszántamból, hanem csak
is a szerkesztőség felkérésére szólok hozzá. A felkérő levél szerint a szerkesztő
ség szeretné „megtörni azt a hagyományt, amely Moór Elemér különböző 
folyóiratokban megjelent tanulmányait visszhang nélkül hagyta". Ha így van, 
ám legyen. Hozzászólásom végén rámutatok, hogy ez a hagyomány miért 
alakult ki. 

MOÓR ELEMÉR jelen cikke csak kisebb részben nyelvészeti vonatkozású, 
legnagyobb részében a magyarság megtelepedésének régészeti kérdéseivel 
foglalkozik. Ami a nyelvészeti részt illeti, ez szervesen illik bele eddigi feltéte
lezéseink sorába. Régebbi dolgozataiban ugyanis egyre több területen igyek
szik a szlovák hatást a magyarság európaizálódásában előtérbe állítani. 
Szerinte a magyarság a szlovákoktól vette át a mélyvízi halászatot, az állatok 
téli takarmányozását, a földmívelést, a haladottabb fonást-szövést, a házépítés 
egyes fajtáit, a vízimalmot és más egyebet. Ebbe a sorba illik bele a pénz 
átvételének kérdése is. A cikkben szereplő nyelvi bizonyítékok azonban nem 
elegendők e kérdés eldöntésére. A szerző a szlovéneket mint átadó népet azért 
zárja ki, mert velük a magyarságnak csak kis része érintkezett, a bolgárokat 
meg azért, mert a bolgárban e szónak csak 'Münze' jelentése mutatható ki, 
a 'Geld' jelentés hiányzik. Mindkét érv nagyon is labilis. A pénz mint csere
eszköz a kereskedelemnek szerves része, s éppen úgy, m in t a kereskedelmi áruk 
nevei, a pénznemek nevei is messze földről jöhetnek, s így a pénz jöhetett a 
szlovénektől is. A bolgárokkal kapcsolatban pedig ki tudja megmondani, hogy 
egy nyelvben, amelynek nincs nyelvtörténeti szótára, mi volt meg és mi nem 
volt meg? S áll ez a szlovákra is. A szerző felteszi, s ez tulajdonképpen okfejté
sének alapja, hogy mind a szlovákban, mind a szlovénben a pénz szónak már 
a 10. században egyaránt volt 'Münze' és 'Geld' jelentése, mert ez ma is meg
van, s ha ez nem így lett volna, a magyarság közbeékelődése után ez az azon'os 
jelentésfejlődés a két szétvált nyelvben nem mehetett volna végbe. De miért 
nem? Arra, hogy egy szűkebb körű fogalmat jelentő szó egy tágabb körű 
fogalom jelölésére megy át, számtalan példát ismerünk, és ez a fejlődési ten
dencia sokszor egymástól legtávolabbra eső nyelvekben bámulatos hasonlósá
gokat eredményez. Teljesen bizonytalan tehát a két jelentés ilyen korai meg
léte a szlovákban. Lehet, hogy megvolt, de éppen úgy lehet, hogy nem volt meg. 

Ha tehát az egész okfejtést nézzük, csupa feltevésre épített feltevést 
találunk. A feltevéseknek akkor van jogosultságuk, ha szilárd alapokra, adat
szerű valóságra épülnek. Hevenyészett elképzelésekre, ellenőrizhetetlen elgon
dolásokra azonban csak legfeljebb légvárakat, de nem tudományos igényű fel
tevéseket lehet építeni. 
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S én éppen ebben látom annak okát, hogy MOÓR ELEMÉR tanulmányai 
általában visszhang nélkül maradnak, ill. néha heves és nem egészen udvarias 
vitát provokálnak. A kutatók többsége ugyanis nem szívesen vitatkozik. Saj
nálja idejét és szellemi erőit egy-egy bizonytalan állítás cáfolására, mert a cáfo
lat több munkát kíván, mint amennyivel már valami önállót lehet alkotni. így 
hát nyugodtan tenyészhet egy feltevés-tudomány, amelynek tévedéseit csak 
a tény-tudomány általános fejlődése fogja majd fokozatosan korrigálni. 
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Diskussionsbeitrag zum Aufsatz Elemér Moórs 
„Die Herkunft unseres Wortes pénz 'Münze; Geld' " 

Es unterliegt keinem Zweifel, daß das ung. Wort pénz 'Münze, Geld' auf slawisch 
pënçzb zurückgeht. Die nähere Bestimmung der abgebenden slawischen Sprache stößt 
jedoch wegen Mangels an schlagenden Kriterien auf Hindernisse. Der Versuch des Ver
fassers, ung. pénz gerade aus dem Slowakischen zu deuten, ist weder sprachlich noch sach
lich genügend fundiert. So bleibt das Problem der abgebenden Sprache nach wie vor 
ungelöst. 
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