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Szentgyörgyi Rudolf 

GöröG szerzetesek tihanyban*

Régészeti kutatások már a 19. század folyamán valószínűsítették, a 20. szá-
zad közepén pedig igazolást is nyert, hogy az I. András által kezdeményezett 
bencés alapítást megelőzően Tihany szigetén (a középkori oklevelek tanúsá-
ga szerint ekkor még sziget) görög szerzetesek éltek.1 A legfrissebb nyelvtör-
téneti kutatások e régészeti felismerést megerősíteni látszanak. Az 1055-ben 
kiállított Tihanyi alapítólevél (első eredeti formájában fennmaradt okleve-
lünk) Tihany szigetével kapcsolatosan két helynevet említ: erősen valószí-
nűsíthető, hogy mindkettő görög névadóktól (közelebbről az itt élt görög 
szerzetesektől) származik.

A Tihanyi alapítólevél p&ra helyneve

Az alapítólevél vonatkozó részlete: „Est in eodem lacu locus qui uocatur p&ra 
cum ceteris inibi pertinens”, azaz: „Ugyanezen a tavon van egy petra2 nevű 
hely, mely a többihez hasonlóan ide tartozik”.3

A latin etimológia lehetősége

A kutatók egy része a szóalakot egy magyar helynév latin fordításának véli 
(vö. lat. petra ’kő, szikla’).4 A latin névként való értelmezést erősítheti a hely-
név lejegyzésében alkalmazott latinos abbreviáció: az & jel. Ugyanígy: „ad ca-
put p&re”, ezzel szemben: „petre zenaia hel rea”, mely kétségkívül magyar 
személynév. 

*  A szerző az MTA–DE Magyar Nyelv- és Névtörténeti Kutatócsoport tagja. A tanulmány az 
MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíj támogatásával készült. 
1  rómer, 1868. 138., CsemeGi, 1946–1948., komjáthy, 1955. 32–47.
2  A fejezet szövegében – ha nem kifejezetten a latin névalak kerül szóba – a petra helynevet az 
& feloldásával közöljük.
3  szentGyörGyi, 2014. 58., 67.
4  erdélyi, 1908., bárCzi, 1951., érszeGi, 1993., érszeGi, 2004., érszeGi, 2007., Piti, 2006.



Szentgyörgyi rudolf

292

Erdélyi László a p&ra helynevet a Kő megfelelővel adja vissza, mely meg-
feleltethető a későbbi Oroszkő elnevezés utótagjával.5 Véleményét elfogadva 
Bárczi Géza a következőképpen fogalmaz: „e szót magyar szórványaink sorá-
ból ki kell iktatni”.6

A helynév latin fordításként való értelmezése ugyanakkor több szempont-
ból is problematikusnak látszik. Legfeltűnőbb a szűkebb szövegkörnyezet.  
A qui vocatur szerkezet ugyanis rendesen a nem latin szavak (különösen 
nevek) beillesztésére szolgál az oklevelekben.7 Továbbá miért ajándékozna a  
„jó király” követ, sziklát, illetőleg bármit azon a szigeten, ahol egyébként  
(a szőlők kivételével) eleve minden az általa alapított monostoré?8

A magyar etimológia lehetősége

A petra nevet más kutatók magyar helynévnek vélik.9 Ez esetben a helynevet 
személynévi eredetűnek tekinthetjük, a puszta személynév helynévként való 
alkalmazása magyar névadásra utalhat. 

Meg kell azonban állapítanunk, hogy – bár a magyar helynévi értel-
mezést elvben támogatja a qui vocatur szerkezetbe történő beillesztés – 
a magyar (személynévi eredetű) helynévként való azonosítás sem kevés-
bé problematikus. E feltételezett magyar helynévnek a mai félszigeten és 
környékén ugyanis semmi nyoma nem maradt, így azonosítása lehetet-
lennek tűnik. A tágabb szövegkörnyezet újabb nehézség elé állítja a ku-
tatót: Petra említése a sziget javainak leírásába ékelődik – a nem köny-
nyen értelmezhető in eodem lacu (’ugyanezen a tavon’) elhelyezéssel –,  
ezzel pedig megtörik a természeti adományok sora.10 A leírás azonban 
petra említése után folytatja a sziget javainak felsorolását, ekként a he-
lyet feltehetőleg továbbra is Tihany szigetén kell keresnünk. Felmerül 
ugyanakkor a kérdés, hogy ha a petra néven nevezett birtokadomány 
csakugyan a szigeten van, miért kellett külön megjegyezni, hogy ez is 
a szerzeteseké, hiszen – amint említettük – a szőlőkön kívül minden a 
birtokukba került?

5  erdélyi, 1908. 11., 127.
6  bárCzi, 1951. 13–14.
7  Minderről bővebben lásd hoffmann, 2010. 53., szentGyörGyi, 2008. 257–258.
8  Vö. hoffmann, 2010. 55.
9  szamota megfejtetlenként (szamota, 1895. 145.), zelliGer bizonytalanul (zelliGer, 2005. 22.), 
hoffmann nagy valószínűséggel (hoffmann, 2010. 56.). Magyar szórványként jelzi az ÓmOlv. 
(ÓmOlv. 20.) is. Korábban – a latinnal szemben, a „tertium non datur” elvi alapjára helyezkedve 
– magam is e véleményt osztottam: szentGyörGyi, 2008. 257–258.
10 Vö. hoffmann, 2010. 55.
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A görög etimológia lehetősége

Komjáthy Miklós vetette fel elsőként a hely nevének lehetséges görög eredetét.11  
Ez esetben a névnek két köznévi eredetű (etimológiai) jelentése is lehet.  
A görög szó ’(kő)szirt, szikla’ jelentése magyarázható a latinból, nem indokol-
ja görög etimon felvételét. A szó másik – ’üreges szikla, barlang’ – jelentése 
azonban csak a görögben található meg. Ez az etimologikus jelentés az alapí-
tólevélben említett petra helynevet megnyugtatóan azonosítaná a régészek 
által feltárt, bazalttufába vájt, egykor keleti szerzetesek által lakott cellákkal, 
az ún. „Barátlakások”-kal.

Hogy a petra helynevet e jelentésben a később Oroszkő-nek is nevezett szer-
zetesi lakhellyel azonosíthassuk, a következő feltételeknek kell teljesülniük:  
1. létezik ilyen típusú (közép-) görög helynévadás; 2. a név eredendően görög 
névadóktól származik; 3. van funkciója e hely külön említésének a szigeten.

Petra mint görög helynév

Önmagában álló Πέτρα helynévvel (illetve továbbképzett, továbbá vele ösz-
szetételt alkotó számos további helynévvel) a mai Görögországban sok he-
lyen találkozhatunk. Az ilyen típusú névadás – a földrajzi viszonyok függ-
vényében – számos más nyelvben megtalálható. Magyar példákat említve: 
vö. m. Kő,12 illetve névrészként: Kőszeg, Hollókő, Boldogkőváralja; Köves-
aszó, Köves-hegy stb.

A vonatkozó görög helynevek13 névadásának motivációja minden esetben 
világos: valamely kiemelkedő kőtömb, szirt, szikla. Olykor a tenger(öböl) 
fölé magasodik, mint anaktoriói Petra, vagy a félsziget jellegű, tengerbe nyúló 
magas sziklája miatt jellegzetes patmoszi partszakasz. A 17. század elején 
Leszvosz (Leszbosz) szigetén alapított város egy hatalmas (27 m magas) 
ferde szikláról kapta a nevét, amely köré maga a város települt. A tetejére  
Szűz Máriának szentelt templomot emeltek. A város fölé magasodó szikla 
impozáns látvány a tenger felől is. A mai helynevek tehát a πέτρα ’magasba 
meredő szirt, szikla’ köznévi jelentés örökösei. 

Az ókorban is több Petra nevű hely (főként szintén település) létezett a 
görög eredetű helynévadás eredményeként.14 A helynévadás eredetére több 
esetben is fényt tudunk deríteni. Olykor – a mai helynévi adatokhoz hasonló-
an – egy kimagasló hegy, kőtömb, szikla a névadás eredete. Más – jellemzően 
a késői, Görögországon kívüli – helynevek névadásának motivációja azonban 
sziklába vájt lakóhely: 1. Magna Graeciában a szicíliai Petra (ma Petralia 

11  komjáthy, 1955. E véleményt osztja utóbb Komáromi László is: komáromi, 2007.
12  1289: Keu, lásd Györffy I. 330.
13  Lásd szentGyörGyi, 2010. 299–300.
14  Említésüket lásd szentGyörGyi, 2010. 300.
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Sottana) város határában archeológusok egy paleolitikum-neolitikum kori 
lakóhelyül használt barlangot tártak fel. 2. Az ókori Szogdiana tartományban 
Petra (a Nagy Sándor ellen fellázadó) Oxüartész sziklába vájt fellegvára volt. 
3. Edom, illetve később a nabateusok fővárosát szűk sziklavölgyekben találjuk.  
Épületeinek (lakóházak, templomok, más nyilvános helyek) és sírjainak 
legnagyobb részét a sziklafalba vágták. A bizánci uralom alatt a város egyik 
legimpozánsabb, a domb tetején sziklába vájt épületét (eredetileg talán a  
Kr. u. 106-ban elhunyt nabateus király, II. Rabbel sírja lehetett) remeték, 
majd szerzetesek foglalták el (innen a neve ma is: Kolostor), és éltek itt az 
arab hódításig, 663-ig.

A középgörög, azaz bizánci korból a következő Petra nevű helyeket em-
líthetjük:

1. Az ókori görögök által alapított Bathüsz városát (eredeti görög neve: 
Bathüsz limén ’mély kikötő’) Iustinianus császár alatt a város északi részén 
általa építtetett erőd nevéről Petrá-nak hívták. Ma Batumi, a Grúziához tar-
tozó Adzsar Autonóm Köztársaság közigazgatási központja. 

2. Monostor Konstantinápoly (Bizánc) északnyugati részén, közvetlenül a 
városfal mögött. A „Prodromosz” (’Előfutár’: Keresztelő Szent János) tiszte-
letére emelt monostort egy 11. századi feljegyzés szerint az egyiptomi Baras 
szerzetes alapította az 5. század végén – 6. század elején. A petra név motivá-
ciója a hatalmas kőfal és az erőd lehetett. 1200-ban élte fénykorát, ekkor állí-
tólag 200 szerzetes lakta. A monostor Bizánc elfoglalásáig, 1453-ig működött.

3. A thesszáliai síkság északnyugati szélén (Thesszália, Trikala, Kalam-baka) 
található a gigantikus, meredek sziklákra épült kolostorváros (Meteora).  
A Kr. u. 9. század kezdetétől érkeztek ide remeték, és kevéssel később már 
közösséggé szerveződve éltek itt. A sziklák barlangjaiban, bevájásaiban,  
réseiben húzták meg magukat. E barlanglakásokat rejtő sziklákat ők maguk 
kezdetben kő-nek, sziklá-nak (lithosz vagy petra) nevezték. Jóval később, 
1334-ben költözött ide az Athosz-hegyről Szent Athanásziosz szerzetes, 
aki a „Széles-kő” tetején megkezdte a „Nagy Meteoron” (hivatalos nevén:  
„Az Úr színeváltozása-monostor”) építését. Az új nevet is ő adta: meteoron 
’magasba emelt, magasban lebegő’. Nyomában a többi szikla tetején is mo-
nostorok épültek, ettől fogva az egykori remeték barlanglakásai helyett im-
már ezek adtak otthont a szerzeteseknek.

4. Délkelet-Thesszáliában a Pilio-hegység és a Pagaszitikosz-öböl között: 
Nea Petra, jelentős női monostor. Ma: Ajosz Joanisz.

5. A 963-ban alapított Athosz monostorvárosban, a közvetlenül a ten-
gerparton álló sziklára épített Dionisziu monostor másik neve: Nea Petra. 
A nea jelző arra utal, hogy a monostor építése a többiéhez képest viszony-
lag késői (14. századi). E névhasználat ugyanakkor azt feltételezi, hogy a 
régebbi monostorokat (minden valószínűség szerint köznévi használatban) 
petrá-nak is hívták.
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6. Bizánci erődítmény egy hatalmas szikla tetején, a mai Nyugat-Törökor-
szág területén (1920–1923 között Görögországhoz tartozott): Plateia Petra  
’széles kő’. Ma Akhisarhoz tartozik, Manisa megyében, az Égei régióban.  
E környékről menekültek 1923-ban a Közép-Makedóniai Nea Petra alapítói.

A bizánci kor névadása részben a (Görögországon kívül reprezentált) ké-
sőókori névadás folytatásának tűnik: a ’sziklabarlang, sziklába vált lakhely’ 
jelentés vált elsődlegessé. Ennek nyomán a középgörög korból több petra 
nevű szerzetesi lakóhely emléke is fennmaradt. Ezen monostorok közös vo-
nása, hogy magányos helyeken vagy sziklák tetejére épített vagy sziklába vájt 
szerzetesi lakhelyek (cellák) együttesei, és ez egyben a névadás motivációja is. 

Mivel a görög hagyományban a monostorok hivatalos neve titulusuk neve 
(lásd Athosz, Meteora stb. monostorait), nem ritkán azonban építőjükről el-
nevezve (Dionisziu Athoszon, Varlaam a Meteora monostorai között, illetve 
a konstantinápolyi Sztudion) említik őket. E tulajdonnévi említések mellett a 
petra név (’szikla, sziklabarlang’ ) ’monostor’ jelentésben köznévi haszná-
latú lehetett. Figyelemre méltó, hogy a petra mint görög jövevényszó felbuk-
kan a kopt nyelvben is, méghozzá ugyancsak a köznévi ’monostor’ jelentésben 
(számos adattal a 6–8. századból).15

A monostor jellegével összefüggő közszói megnevezésre nem a petra az 
egyetlen példa. A görög hagyományokat követő kijevi barlangmonostornak a 
későbbiekben egyházi hierarchiát tükröző jelentéssel (’főmonostor’) felruhá-
zott köznévi megnevezése ugyanis szintén görög nyelvű: lavra (< gör. λαύρα 
’átjáró, folyosó’ ) ’kolostor’. A megnevezés motivációja: a különálló, egymás 
mellett elhelyezkedő remetelakok együtteséből az őket összekötő átjáró révén 
lesz kolostor; a kijevi barlangkolostor esetében a kolostor központját földalatti  
járatok kötik össze az első barlangokkal. Az elnevezés Görögországból is 
adatolható: Akhajában Kalavrita településtől 7 km-re egy szakadékban áll a 
961-ben alapított Aja Lavra monostora.

Az alapítólevélbeli petra helynév görög etimológiájához szükséges első fel-
tétel tehát teljesülni látszik: létezik ilyen típusú (közép-) görög helynévadás.

Görög névadók 

Kérdésünket ekként tehetjük fel: Lehetséges-e Tihany szigetén közvetlenül 
görög monostoralapítást feltételezni?

A hiányos források ellenére a korai Magyarországon több görög monos-
tor létezését is valószínűsíthetjük: Szávaszentdemeter, Marosvár (az alapító  
Ajtony halála után a monostor Oroszlánosra költözött), (Duna-) Pentele, 
Veszprémvölgy, Visegrád, továbbá a zebegényi remetetelep (régészeti lele-
tek igazolják, hogy bazilita eredetű, de kérdés, mi a viszonya a Visegrád mel-

15  förster, 2002. 642.
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letti monostorhoz).16 Hogy eredetileg Tihanyban is keleti szerzetesek éltek  
– bár korábban is köztudomású volt17 –, azt a régészeti kutatások igazolták: 
„A legnagyobb üregnek sziklából kifaragott középfala is van, minden jel sze-
rint ez volt a templom, s a meghagyott fal az ikonosztáz.”18

Az említett magyarországi monostorok 10., esetleg 11. századi alapításúak.  
Közülük Szávaszentdemeter esetleg jóval korábbi is lehet.19 Tihany és 
Dunapentele monostorainak alapítása szintén lehet akár viszonylag korai, 
hiszen e monostorok – ez is jellemzően a görög alapítások sajátja – elzárt, 
nehezen megközelíthető helyre, e két esetben szigetre telepedtek.

Bizáncban már a honfoglalás előtt célként fogalmazódott meg a magyarság 
megnyerése és megtérítése. A Kárpát-medencében megtelepedett magyarok 
térítését maga Bíborbanszületett Konstantin császár is szorgalmazta, s nem 
csupán vallási okokból, de azért is, hogy ezáltal Bulgária hátában szilárd szö-
vetségesre tegyen szert. Az egyházi kapcsolatokat jól jellemzi, hogy a bizánci 
pátriárka 951-ben Magyarország (Türkia) püspökévé szentelte Hierotheosz 
szerzetest, illetve hogy Bulcsú Bizáncban keresztelkedett meg, keresztapja 
pedig nem más, mint maga a császár, Bíborbanszületett Konstantin volt. 

A térítés feladata elsősorban a szerzetesekre hárulhatott, emiatt is jöhet-
tek létre újabb (akár számunkra ma már ismeretlen) monostorok. Mivel a 
magyarság körében a görög nyelv nem volt alkalmas a keresztény hit közve-
títésére, a szlávokkal szimbiózisban élő magyarok egy része azonban felte-
hetően többé-kevésbé elsajátította a szláv nyelvet, a térítés szláv tolmácsok-
kal kezdődhetett.20 Így nem meglepő, sőt dokumentálható is, hogy volt olyan 
monostor (Szávaszentdemeter), ahol görög, szláv és magyar szerzetesek éltek 
együtt.21 A bizánci térítési kísérletek nyomán, vagy akár korábban Tihanyba is 
érkezhettek görög szerzetesek,22 s adhatták saját, sziklába vájt helyiségekből 
álló „szerzetesházuknak” a πέτρα nevet, mely egyedül a görög nyelvben jelent 
’sziklabarlang’-ot, s mely – mint láttuk – a bizánci görögben a szerzeteskö-
zösség ilyen földrajzi adottságú, illetőleg mesterségesen ilyenként kialakított 
lakhelyének (közszói) megnevezése volt.

A tihanyi görög alapításnak azonban egy másik forgatókönyve is elképzelhető.

16  Mindezekről részletesen: moravCsik, 1938. Vö. még: török, 1990. 47–48., komjáthy, 1955. 
40–41.
17  fuxhoffer I. 173., rómer 1868. 138.
18  Cholnoky, 1935. 38. Vö. CsemeGi, 1946–1948.
19  A kérdéshez lásd holler, 2001., tóth, 2001., tóth, 2007.
20  Györffy, 1983. 47–48.
21  theiner i. 668. Vö. moravCsik, 1938. 420–421., Györffy, 1983. 48., h. tóth, 1999. 823.
22  h. tóth, 1999. 823.
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Görög és szláv névadók

A 11. század közepén az orosz egyház még igen fiatal. I. (Szent) Vlagyimir 
988-ban történt megkeresztelkedése és a bizánci (ortodox) vallás államval-
lássá tétele után fél évszázaddal, 1037-ben alapította Bölcs Jaroszláv a kijevi  
Szent Szófia székesegyházat, az óorosz egyház (és írásbeliség) központját.  
A következő fontos művelődés- és egyháztörténeti esemény 1051-ben – szin-
tén Bölcs Jaroszláv kezdeményezésére – a Kijevi Barlangkolostor alapítása, 
mely Pescserszkij (azaz „Barlanglakó”) Szent Antonij (†1073), az Athosz-
hegyről hazatért remete nevéhez fűződik, akit egyben az orosz szerzetesség 
megalapítójának tartanak. (Kezdetben a Dnyeper folyó partján egy saját ke-
zével vájt barlangban élt.) Szerzetesei számára a konstantinápolyi Sztudion 
monostor reguláját írta elő.23 Lehetségesnek tartjuk tehát, hogy a 11. század 
közepén esetleg több helyen is formálódó szerzetesközösségek24 egyes tagjai 
vagy éppen az ekkor még remetéskedő – de követőket már maga köré gyűj-
tött – Barlanglakó néhány remetetársa elkísérte Andrást Magyarországra.  
(Feltehetően éppen Bölcs Jaroszláv tanácsára, aki vele rokoni kapcsolatban 
is állt, ugyanis 1038 körül lányát, Anasztáziát feleségül vette.)

E Magyarországra érkező szerzetesek természetesen keleti szlávok (oro-
szok), de lehetett közöttük kifejezetten görög származású is. Ez következhet 
egyfelől Antonij Athosz-hegyi kapcsolataiból, de még inkább a kijevi egyház 
ekkori teljesen görög jellegéből. A görög befolyással kíván ugyanis szakíta-
ni Bölcs Jaroszláv 1051-ben, azáltal, hogy Ilárion metropolitát maga neve-
zi ki, a Barlangkolostort pedig nem görög származású szerzetesek – köztük 
Magyar Mózes – közreműködésével alapítja meg.25 Érdemes tehát megfon-
tolnunk, hogy 1051 előtt a konstantinápolyi pátriárka által közvetlenül kine-
vezett kijevi metropolita jellemzően görög származású, továbbá a püspökök 
nagy része is, akik pedig – egyházjogi okokra visszavezethetően – rendszerint 
a szerzetesek közül kerültek ki.26 Ha tehát a tihanyi magyar alapítás kijevi 
eredetű, számolnunk kell azzal, hogy a formálódó szerzetesközösségekhez 
frissen csatlakozott szláv szerzetesek mellett a Kijevben ekkor nem elhanya-
golható számban élő – az átültetendő hagyományokat minden bizonnyal 
alaposabban ismerő – görög származású szerzetesek érkezhettek hozzánk. 
Másfelől azzal, hogy a 11. század közepén Kijevben alapított monostorok  
– köztük maga a Barlangkolostor is – görög szerzetesi hagyományai nyomán 
alakították életüket, szokásaikat Tihanyban is. A Magyarországon megtele-
pült közösség tehát nem szláv (ilyen hagyományok még nincsenek), hanem 
görög szerzetesi hagyományok folytatója lehetett, s ez megnyilvánulhatott 

23  Vö. ferinCz, 1997. 28., font, 1998. 44.
24  font, 1998. 44., font, 2001. 46.
25  font, 2001. 53.
26  Vö. font, 1998. 44–45., 2001. 43., 45.
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otthonuknak a görög névadáshoz igazodó görög nyelvű megnevezésében is, 
amint történt ez a kijevi Lavra esetében is.

Az Andrással Magyarországra érkező görög-szláv szerzetesek tihanyi ala-
pításának feltételezését csupán az a körülmény nehezíti, hogy az alapítólevél 
1055-ben petrá-t már nem lakott helyként (locus) említi, tehát feltételeznünk 
kell, hogy néhány (legfeljebb 9) év alatt a hely valamilyen okból elnéptelene-
dett. Amennyiben ez mégsem történt meg, problematikus – legalábbis egy-
házjogilag –, hogy az itt élő keleti szerzetesek egyház- és birtokjogi helyze-
téről (különösen az egyházszakadás utáni évben) hallgasson az alapítólevél.  
Ha azonban figyelembe vesszük András külpolitikai elköteleződésének pál-
fordulását – valamint szövetségesekhez és ellenségekhez éppen az aktuális 
érdekek mentén való viszonyulását mind a bel-, mind a külpolitikában –, 
még azt sem tarthatjuk kizártnak, hogy ugyanaz a „legkegyesebb király”, aki 
nyomban Bölcs Jaroszláv kijevi alapítása után, legkésőbb 1053-ban Visegrád 
mellett keleti monostort alapított, nem sokkal később ugyancsak keleti szer-
zeteseket távolít el Tihanyból, hogy otthonukat – az újabb politikai érdekek 
mentén – nyugati szerzeteseknek adja át. (Ez történt korábban a marosvári 
baziliták Oroszlánosra átköltöztetése esetében is, a csanádi püspökség alapí-
tása és elhelyezése miatt.27)

Az alapítás kijevi eredetének lehetőségével megnyugtató magyarázatot ka-
punk a hely későbbi oklevelekben szereplő Oroszkő elnevezésére is. (A másik 
„forgatókönyv” szerinti, közvetlen bizánci alapítást feltételezve e név egy biz. gör. 
Agiosz Orosz ’szent hegy’ népetimológiás továbbélése lehet.)

A Tihanyi alapítólevél tichon helyneve

A petra helynév görög etimológiáját igen sok érv támogatja. A történelmi 
kontextus mind görög (vö. a 10. századi bizánci–magyar kapcsolatok), mind 
görög és szláv névadók (vö. a 11. századi kijevi–magyar kapcsolatok) feltéte-
lezését megengedi. Ami azonban e helynév görög etimonjának feltételezését 
leginkább megalapozottá teheti, az nem más, mint annak a szigetnek („hely-
nek”) a neve, ahol a görög (és szláv) szerzetesek petrá-nak nevezett otthonu-
kat kialakították: Tihany. Az alapítólevél név szerint csupán egyszer említi: 
„in loco qui uulgo dicitur tichon super balatin”, azaz: „azon a helyen, me-
lyet a nép nyelvén tichon-nak nevezett, a balatin fölött”.28

27  Vö. moravCsik, 1938. 405., török, 1990. 48.
28  szentGyörGyi, 2014. 58., 67.
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A helynév feltételezett szláv eredete 

Az általánossá vált értelmezés kidolgozása, mely szerint a helynév szláv 
személynévből származik, Melich János nevéhez fűződik: „azt tartom, 
hogy e név szláv Tihoń vagy Tihońa […] személynévből való”.29 Később a 
két lehetőséget a Tihoń névre szűkíti.30 Ezt a származtatást tette magáévá 
a későbbi kutatástörténet.31

A szláv személynév etimológiájának 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’) mel-
léknévből a szláv becéző -oń […] képzővel alakult kicsinyített név”.32 Meg kell 
azonban jegyeznünk, hogy a szláv nyelvekben és nyelvváltozatokban az -ń 
végű névváltozat ritkább (és olykor első szótagi i > e hangváltozással kombi-
nálódik), ezért e magyarázat érvényét őrizendő egy – nem minden nehézség 
nélküli – „össz-szláv” szóvégi depalatalizációt kell feltételeznünk. S mivel az 
nь ~ ń > n depalatalizáció egyébként sem szokásos a szláv nyelvekben, 
így eleve problematikus a szlávságban elterjedt [tiχon ~ t’iχon] névváltozatok 
forrásának a [tiχoń] változatot tekinteni.

Tichon mint szláv egyházi név 

A Tichon keresztnév igen népszerű főként (de nem kizárólag) az ortodoxia 
szlávságában. A keleti egyház számos Szent Tyihon-t tisztel.33 A korábbi idők-
ből említjük Kresztogorszki Szent Tyihont (†?), Szolovki Tyihon szerzetest 
(†?), Kalugai Tiszteletreméltó Tyihon apátot (†1492), Luhovi Szent Tyihont 
(†1503), Turukhani Áldottemlékű Tyihon szerzetest (†1682). A 20. század is 
adott Tyihon nevű szentet az orosz egyháznak: Szent Tyihon (†1925) moszk-
vai pátriárkát. Az ő példaképe az orosz egyházban talán legismertebb és leg-
népszerűbb Tyihon nevű szent: Zadonszki Szent Tyihon (†1783) püspök.34 
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 ter-

29  meliCh, 1903. 331.
30  meliCh, 1914. 104., meliCh, 1915–1917. 342.
31  Vö. kniezsa, 1938. 429., bárCzi, 1951. 13., FNESz Tihany, zelliGer, 2005. 22., fehértói, 2006. 
168–169., hoffmann, 2010. 43–46.
32  meliCh, 1914. 104.
33  E szakaszban a Tichon név az orosz névformának (Тихон) megfelelő szabályos átírással 
(Tyihon) szerepel.
34  Népszerűségét mutatja, hogy halála után száz évvel több, köztük tatár és votják nyelven is 
kiadták műveit (vö. munkáCsi, 1890–1896. 1. XIV.).



Szentgyörgyi rudolf

300

jesztésében való elkötelezettsége okán ókori szent példaképe, Ciprusi Szent 
Tikhon iránti tiszteletből vette fel. Ez pedig számunkra azt jelzi, hogy jóval 
a szlávok keresztény hitre térése előtt létezett már Tichon nevű szent, azaz a 
név nem szláv eredetű.

Tichon mint görög név

Ciprusi Szent Tükhón (Άγιος Τύχων, †425) Amathusz város püspökeként a hit 
terjesztése iránti buzgólkodása okán vált híressé (pogány templomokat rombolt 
le, antik szobrokat döntött le stb.), néhány csodája pedig a gabonatermesztéshez, 
illetve a szőlőműveléshez kapcsolja.35 (Korai kódexek vonatkozó szövegeinek ap-
rólékos filológiai feldolgozása alapján átfogó monográfiában dolgozza fel életét és 
tiszteletét Hermann Usener.36) S bár a görög Τύχων név a késő ókorban elter-
jedt lehetett (ezt a nevet viselte például a szintén ciprusi Tamasszosz püspöke,  
a Kr. u. 381-ben összeült konstantinápolyi egyetemes zsinat egyik résztvevője is37),  
mégis Ciprusi Szent Tükhón személye járult hozzá leginkább a Tichon név 
elterjedéséhez és népszerűvé válásához az ortodox szláv világban.

A névalak Tükhón > Tikhon változását az magyarázza, hogy – az itacizmus-
nak nevezett hangváltozás eredményeként – a névben szereplő görög υ leg-
később a 10. századra mindenütt i-nek hangzott,38 az ószláv i pedig nem pa-
latalizálta az előtte álló t-t,39 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 17. század végéről való).

A név eredete a 4–5. századi görög kereszténységnél jóval régebbre nyúlik 
vissza. A közismert sorsistennő, Tükhé férfi párja egy kevésbé ismert, fallikus 
istenség, Tükhón.40 Maga a névalak a τυγχάνω ige származéka, annak hímne-
mű aktív aoristos participiuma. A gör. τυχών igenév jelentése: ’(aki) célba ért; 
(aki) célba talált’  ’sikeres; szerencsés; boldog’.

Latinos Tycho (< Tükhón) névváltozata 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 név-
családja. Ennek néhány fontosabb tagja: Τύχα, Τύχη, Τύχιος, Τύχικος (Pál 
apostol egyik kísérője, latinosan: Tychicus), Tychonius ~ Ticonius (donatista 
teológus, †400) stb.41

35  Vö. Τσολακιδη, 2001. 545., Pauly–WissoWa Tychon 3.
36  usener, 1907.
37  Pauly–WissoWa Tychon 2.
38  Gyóni, 1943. 165–166.
39  Vö. zoltán, 2007. 210., kk.
40  Vö. ΒερεΤΤασ, 1997. 449., kerényi, 1977. 101., Pauly–WissoWa Tychon 1.
41  Vö. még ΒερεΤΤασ, 1997. 448–449. Megjegyzendő, hogy a Martyrologium Romanum Ciprusi 
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A „Magyarországi nemzetiségi és etnikai kisebbségek utónévkönyve” című 
névgyűjteményben is megtaláljuk e nevet,42 a kötet a keresztnevek etimoló-
giáját is megadja. A görög eredetű névként közölt Tichon, Tihin, Tihon név-
változatok mellett a következő etimológiákat találjuk: ’boldog’43 (ruszin), ’sze-
rencsés, sikeres’44 (szerb), ’szerencsés’45 (ukrán). Hasonlóképpen egységes képet 
mutatnak a kérdéses szláv nyelvek mérvadó névetimológiai szótárai, melyek a 
Tichon (Tihon ~ Tyihon) nevet szintén görög eredetű névként veszik fel.46

Összegzés

A Tihanyi alapítólevél két szórványa (p&ra és tichon) görög etimonra visz-
szavezethető név. A Tihanyi-félszigeten végzett régészeti kutatások bizonyí-
tották, hogy az egykori szigeten – még az I. András-féle 1055-ös alapítás előtt 
– keleti szerzetesek éltek. A két név etimológiai összecsengése, valamint a 
vonatkozó régészeti kutatások eredményeivel való egyeztethetősége arra utal, 
hogy e helynevek az itt élő szerzetesek névadásának nyomán születhettek.  
E névadók lehettek Kijevből Andrással érkező görög és szláv szerzetesek, de 
az is elképzelhető, hogy Tihany egykor ortodox „sziklamonostora” közvetle-
nül bizánci görög alapítású. Az alapítás mindkét „forgatókönyvének” adottak 
a történelmi és művelődéstörténeti feltételei. Bármelyik lehetőséggel is szá-
molunk, a Tihanyban egykor élt keleti szerzetesek lakhelye eredetileg görög 
tulajdonnévi és köznévi megnevezést kapott. 
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Greek monks in Tihany

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 monastery hewn in 
living rock, founded by Greek monks and constructed according to their 
habits. In addition, 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 is further supported 
by ecclesiastical and legal historical evidence.

The name Tihany, assumed earlier to be of Slavic origin and going 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.


