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BENKŐ LoRÁND

1. Anonymus két, egymástól viszonylag messze levő vidéken beszél Borona né-
ven nevezett helyekről.

Először a 37. capitulumban, amikor a Zuard, Caudsa és Huba vezette észak-
nyugat-magyarországi hadjárat leírásában elmondja, hogy a Vág-völgyi várak meg-
hódítása után: "iverunt usque ad fluvium Moroa, et firmatis obstaculis constítue-
runt terminos regni Hungarorum usque ad Boronam et usque ad Saruuar ..."; majd
a hódító sereg visszatért Árpádhoz, aki a hódítás feletti örömében Hubát az elfog-
lalt részek birtokába juttatta. Ez a Borona többet már nem jön elő a forrásokban -
nem véletlenül (1. alább). Helyét PAIS DEZSŐ (SRH. 1, 79-80; vö. még MNy.
XXXII, 124) a Vág mellett Zsolnától keletre keresi, a későbbi Várna nevű helységgel
azonosítva. GYÖRFFY GYÖRGY (Anonymus Gesta Hungarorum. Bp., 1977. 141-
2) jegyzetben ennek ellentmondva valamelyik Morva-völgyí földvárban, talán Uher-
ski Hradís-ban látja az azonosítási lehetőséget. Anonymus leírásából teljesen nyil-
vánvaló, hogy PAIS feltevése téves; GYÖRFFYé viszont kőrülbelül jó lehet, a kőz-

vetlen helységi azonosítás - helyesen Uherské Hradisté - magától értetődő bizony-
talanságával is. Anonymus ugyanis világosan megírja, hogy a magyar sereg a Vág
völgyéből a Morva folyóhoz ment át; továbbá Boroná-t a vele emlegetett 'Saruuar-
ral együtt országhatárnak mondja, ami - különösen Anonymus idején - csak Mor-
va-völgyi területrészre utalhat. Érdekes, hogy Saruuar helyét PAIS is (i. h.) a Mor-
vába ömlő Ölsava mentén, Uherské Hradisté táján keresi - jól.

A Névtelen másodszor a 47. capitulumban emleget Boroná-t, amikoris a kelet-
dunántúli hadjárat keretében Árpád Eudu apját, Etét, valamint Boytát Borona felé
kűldí: "dux de exercitu suo unam partern mitteret iuxta Danubiam versus castrum
Borona ..."; s a sereg oda menő útjában elhalad "Centum Montes" (= Százhalom),.
Boyta (= Vaj ta) és Zecuseu (- Dunaszekcső) mellett. Kétség sem férhet hozzá, hogy
itt a Karasíca menti, helységnévként ma is meglevő Baranyavár a megnevezés alanya.

Megjegyzendő, hogy Anonymus földrajzi leírásai - mint minden más esetben is
- mindkét ügyben abszolút pontosságúak.

A Névtelen leírásaiban - a földrajzi távolság ellenére és a más-más hadi ese-
mény mellett is - van a két Boroná-t egybekapcsoló jópár feltűnő azonosság. Min-
denekelőtt ilyen az azonos név. Ilyen továbbá a megnevezett helyek kétségtelenül
erődítmény jellege, melyet a Morva-völgy esetében a megerősített akadályok ("fir-
matis obstaculis") jeleznek, a Karasica völgyében a "castrum" fejez ki. Ilyen még a
szóban levő helyek elérésének az árpádi honfoglaló stratégia részeként, az elsőren-
dűen fontos hadi vállalkozások mintegy végcéljaként való feltüntetése. Figyelemre
okvetlenül méltó az a tény is, hogy mindkét terület a korai magyar határvédelem
(gyepűvédelem) egy-egy sarokpontja volt, még ha Anonymus maga erre csak az
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rzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

északnyugatizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBABoroná-val kapcsolatban utal közelebbről is ("terminos regni Hunga-
rorum"). A helynevek egész sora s részben székelyekre is vonatkozó okleveles ada-
tok bizonyítják a korai Árpád-kor nyugati határvédelmének az egykori Pozsony me-
gye nyugati szegélyén. a Morva völgyében való összpontosulását, mely védelmi rész-
leg az Ölsava alsó folyását is magában foglalta. ahol egykor az Árpád-kori magyar
országhatár húzódott. Baranyavár pedig - a baranyai. nagyváti székely ispánsággal
együtt - a déli gyepűvédelem kulcspontja volt, éppen ott, ahol az ország egyik leg-
fontosabb hadi-kereskedelmi útja a Karasicán át vezetett (ennek védelmére építet-
ték ki a gyepűvédelem dél felé továbbtolódásával, a Dráva mentén Kovászd várát, a
Duna mentén Valkó várát is). Végül észrevételezni szükséges azt is, hogya kora-kő-
zépkori földrajzi viszonyok tanúságaképpen mindkét szóban levő hely kiterjedt mo-
csárvidéken, a gyepűk védelmére különösképpen, de szokványosan alkalmas terüle-
teken feküdt.

2. Anonymus Morva-Olsava-vőlgyí Boroná-járól keveset szól aszakirodalom.
GOMBOCZ és MELICH (EtSz. I. 282) a 37. capituium Boroná-ját azonos nyelve-
lemnek veszi a 47. capituium ilyen nevével; de bár előbb (MNy. VIlI, 292) mindket-
tőt szláv 'kapu, gát. védőmű' jelentésű szláv szavakból magyarázza, itt viszont "ki-
elégítő magyarázata nincs" formulával vezeti be minősítésüket, felsorolva a koráb-

ban közölt eredeztetésük ellenérveit (ezekről 1. alább). MELICH a HonfMg.-ban
csak a déli Baranyá-ról szól, az Ölsava mentiről feltűnő módon hallgat (82, 144.
193). PAlS (MNy. XXXII, 124) viszont az északnyugati Boroná-t szláv eredetűnek
mondja, és határozottan a korai magyar gyepűrendszer névelemének tartja.

Annál több a déli Borona-Baranya névről szóló vélekedés, a fentiek kivételével
Anonymus 37. capitulumának Boroná-járól általában már tudomást nem véve. Az
ide utaló fontosabb szakirodalom jegyzékét a FNESz. (I, 165) megadja, ezért egyen-
kénti felsorolásuk itt szükségtelen. Többségük a korai GOMBOCZ-MELICH-féle,
szláv kiindulású etimon (1.fent) alapján áll. A személynévből való eredeztetés hal-
vány lehetősége először az EtSz.-ban merül föl, majd jóval később MIKOS JÓZSEF
(MNy. XXXI, 163) véli ugyanezt már határozottabban. Újabban ez a nézet teret hó-
dított: GYÖRFFY (István király és műve 232) szerint: ,,Baranya viszont az István
kori határispán neve lehet. A név ugyanis nem a szláv borona 'kapu' szóból ered,
mert a hely XI. század eleji szláv neve Dolgo-moszt 'hosszú híd' volt. és Baranya
ismert Árpád-kori személynév." (Vö. még Anonymus Gesta Hungarorum 139,
jegyz.). Egy Brana alakú személynévből való kiindulást vall a FNESz. is, hozzátéve,
hogy ez "Feltehetőleg a vár első ispánj ának nevét őrzi". Legújabban KISS LAJOS
(Benkő-Eml. 354) Husztbaranya (Máramaros m.) nevéről szólva több Baranya hely-
nevet is felsorol a magyar nyelvterületen, s az etimonról is árnyaltabban fogalmaz: e
nevek szerinte vagy szláv eredetűek az egykori gyepűrendszer kapuira utalva, vagy
ómagyar személynév rejlik bennük. vagy némelyikben a m. bárány szláv eredetijé-
nek szándéka kereshető, esetleg személynévi áttétellel.
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3. Amikor Anonymus Boroná-inak etimonját keressük, akkor természetesen
nem öncélú vagy legalábbis nem puszta nyelvészeti érdekű kíváncsiságunkat elégít-
jük ki, hiszen az etimon mögött fontos történeti kérdések húzódhatnak meg. E ne-
vek eredetének problematikája ugyanis alkalmas lehet arra, hogy eldöntse: Anony-
mus egybevágó megnevezései az Árpád-kor gyepűvédelmének emlékeí-e, avagy sem.
E tekintetben mindenekelőtt a személynévi eredeztetés ügyében kell tisztába jön-
nünk. mert ha ez ígazolódnék, akkor a gyepűvédelem témája eleve kizáródik, nincs
mit tovább ez irányban kereskednünk.

A helynévmagyarázatok két, eleve felteendő módszerbeli kérdése: 1. mi a név-
tani folytatás?; 2. hány névről van szó?

A Morva-Olsava-völgyízyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBABoroná-nak nem ismeretes a névtani folytatása;
Anonymus azon igen ritka földrajzi nevei közé tartozik. amely így nem bukkan töb-
bé föl az írott emlékekben. Feltehetően korán elmosta az idő. illetőleg más. nem
pontosan azonosítható neveknek adta át helyét (1. előbb). A déli Borona azonban
máig megszakítatlan folytonesságú. történetileg igen bőven adatolható helynév. Ko-
ra-középkorí írásváltozatai még: Braina, Brana, Bragna; Braigna; Barona, Barana,

Baranya, Baragna (1.GYÖRFFY 1. 279-80). Mindezek közül a Baranya forma ju-
tott végül uralomra. Ebből a konkrét névfolytonosságból következik, hogy ha azonos
helyneveket keresünk, a felhozott alakváltozatokon túlmenően is mindenekelőtt a
Baranya formájú helynevekre kell figyelnünk.

Ezek listáját KISS LAJOS (Benkő-Eml. 354) állította össze, ilyen alakú helyne-
veket sorolva föl - mind már középkorí, Barana vagy Baranya írásváltozatú előfor-
dulással - Máramaros. Ung. Valkó megyékből, valamint meghatározatlan lokalizáci-
óval a VárReg.-ból. Ezekhez én még kettőt ct~hetek hozzá: 1292: "t[erra] Baranya ",
Esztergom m. (GYÖRFFY Il, 223) és 1481:wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBABoronamezew , Kraszna m. (CSÁNKl 1.
581). Megjegyezve. hogy KISSnek (i. h.) az az utalása, miszerint ezeknél az eddig a
Baranya névre felhozott etimonokon kívül még más származtatások is (pl. a Boro-
namező-re is) fölmerülhetnek, mindenképpen megszívlelendő figyelmeztetés, azért
az valószínű, hogy legtöbbjük etimológiai gyökere mégiscsak ugyanaz lehet.

Ennyi Baranya helynév - de akár magában Anonymus két Borond- ja is - mín-
denesetre elegendő ahhoz, hogy meglehetős biztonsággal feltehessük: személynévi
származásának esetén az Árpád-korban divatos, sokszor előforduló személynévnek
kellene a helynévadás alapjául szolgálnia. Ez azonban - minden idevágó vélekedes-
sel ellentétben - nincs így. A kora-középkorí Magyarország személynévanyagában
csak egészen elvétve találunk ide vonható nevet. Ilyen lehet a DömAd. Brana- ja
(MNy. XXXII, 131) és - hangtani-helyesírási okokból még feltételesebben - az
1141-1146: Brangna (MKSz. 1. 18). Nyilván nem véletlen, hogy sem a CD., sem az
ÁÚO. mutatójában (1. CINÁR-index és KOVÁCS-index) nem találunk ilyen sze-
mélynevet; illetőleg egyet mégis: 1080: Brana (1.ÁÚO. VI, 57), de ez dalmáciaisrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA(!)

személy. Világos. hogy ennyi személynév szélesebb körű helynévadás kiindulásául
messze nem elegendő, sőt még egyetlen helynév esetében sem volna határozottan
valószínűsíthető lehetőség. Nem is szólva arról, hogy egy Brana, Baranya-féle sze-
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mélynév maga is éppúgy lehetne helynévi származású. mint fordítva. hiszen a puszta
helységnévből keletkezett személynevek egyébként nem ritkák a korai magyar név-
anyagban. A számoszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBABaranya helynév ismeretében. valamint Baranya(vár) és a be-
lőle alakult Baranya megyenév jelentékeny földrajzi-történeti szerepe folytán in-
kább az a feltűnő. milyen gyér az efféle korai helynévsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA-+ személynév névadási irá-
nyon is alapulható Baranya személynév. Hogy pedig Baranyavár első ispánjának a
neve ment volna át a helynévre. az az előbbi tények ismeretében még puszta fölte-
vés lehetőségének is sok. És persze nem vonatkoztatható Anonymus északnyugati
Boroná- jára sem. éppen úgy. mint a többi Baranya helynévre sem. - A személynév
: helynév viszony magyarázati lehetőségeinek módszertani jellegű problematikájá-
ban ez az eset nagyon emlékeztet Anonymus sokáig készpénznek vett Csepel ma-
gyarázatára. illetőleg annak komoly nyelvészek sorozatától való elfogadására (vö.
MNy. LXII, 134 kk.). Pedig csak elegendő lett volna annak egyszerű számbavétele.
hogya középkori magyar helynévanyagban sorozatosan. az ország különböző részein
előforduló Csepel helységnevek puszta létükkel cáfolják Anonymus névadási mesé-
jét, következésképpen a Névtelen kun lovásza nem több merő kitalálásnál.

Megjegyzendő. hogy KÁZMÉR MIKLÓS nemrég megjelent magyar családnév-
szótárban a XV. század második felétől kezdve jó pár Baranya családnév is feltűnik
a sokkal több Baranyai mellett. De mint a szerző helyesen modja: "Puszta (képző
nélküli) hn vált csn-vé" (MCsSz. 90). hasonlóan a számos ilyennemű családnévhez:
Bereg, Bihar, Szala, Szolnok stb. (1.uo.). Ezek kialakulását a helynév (helységnév)
-+ családnév fejlődés természetes névadói folyamatán kívül az oklevelek latinos sze-
mélynévjelölőwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAde + helynév (helységnév) formuláinak magyar nyelvi reminiszcenciái
is elősegíthették. Mindenesetre ezek a sok évszázaddal későbbi Baranya családne-
vek semmiféle befolyással nem lehettek a korai Baranya- féle helynévadásokra.

4. A személynévi magyarázat valószínűtIensége megnyitja ugyan az utat a Ba-
ranya helyneveknek és így Anonymus két Borond- jának másféle származtatása és
ezzel együtt a korábbi gyepűrendszerre utaló származtatása felé. de önmagában ter-
mészetesen még nem teszi emezt igazolttá. És bár azok a külső körülmények, ame-
lyek Anonymus Borona-ú számos vonatkozásban egybekapcsolják. és amelyeket
cikkem elején felsorakoztattam. erősen afelé mutatnak, hogy az elnevezések eredete
a régi magyar határvédelmi szervezettel való kapcsolatában keresendő. az ilyen irá-
nyú magyarázat mégis újra igazolást kíván. Amikor erre a határvédelmi problemati-
kára vísszautalok, a Névtelen két helynevén kívül a többi Baranya helynév számba-
vételéből adódó további két fontos körülményre is hivatkoznom kell.

Az egyik az. hogy az anonymusi neveken kívűl Baranyá-k többsége is törté-
netileg is határterületként dokumentált és a gyepűvédelemre utaló helynevekkel
névtanilag is jól igazolható peremvidéken található. Ilyenek például a felső-tiszai
határvédelem területén levők: a régi Máramaros megyei helységnév: 1390: Baranya
(CsÁNKI I. 446; BÉLAY. Máramaros m. 122) és a mellette folyó patak neve: 1482:
"riv. Nagh Baranya" (BÉLAY i. m.), valamint a régi Ung megyei helységnév: 1427:
Baranya (CsÁNKI 1. 338). Ilyen a régi Valkó megyei helységnév: 1422: Baranya-
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velgezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA(CSÁNKI II, 293). A Felső-Tisza-vidéki helységnevek ma is élnek, a Valkó
megyei elpusztult. A Máramaros megyei helységnévről BÉLAY VILMOS is meg-
jegyzi: "Neve alkalmasint a gyepűvel hozható kapcsolatba" (i. h.). A Baranya patak-
név gyepű-vonatkozásaira vö, még a Kapos, Kapus vízneveket is. Tehát a Névtelen
két helynevének az Árpád-kori határvédelmi területekhez való kapcsolódása széle-
sebb névtani-történeti keretbe is ágyazódik. (L. még alább: Barancs. )

A másik figyelemre méltó körülmény, hogy ugyanúgy, mint Anonymus Boro-

ná-i, az imént emlegetett többi Baranya is egykori - és jórészt mai - szláv nyelvte-
rületen fekszik; erre 1. KNIEZSÁnak "Magyarország népei a XI. században"srqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAcímű

művéhez (Szt. István-Eml.) csatolt, névtani alapon megrajzolt térképmellékletét is.
Ez a nyelvföldrajzi helyzet arra mutat, hogy az etimológiai témánkba való beleját-
szása - a magyar nyelvterület nagy részének egyébként is szláv névadási szubsztrá-
tumán túlmenően - nagyon is plauzibilis lehetőség.

5. Mindebből kővetkezík, hogy az a szlávetimon, amelyet MELICH (HonfMg.
82) fejtett ki először részletesebben, legalábbis perújítást kíván. Ehhez azonban in-
dulásként előbb Anonymus két Borona adatának olvasatához kell néhány megjegy-
zést fűzni. A két adat betű szerinti, o-kkal és n-nel való olvasása ugyan magától ér-
tetődően nem zárható ki, de korántsem egyedüli lehetőség. A Névtelen szövegének
jelölési rendszerében ugyanis az etimologikus a-s, sőt részben á-e előzményeket -
melyek a magyarban o-vá nem záródhattak - o-val Írva találhat juk: Olpar,wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBABolotun,

Droua, Zoua, Thosu stb.; ezért Anonymus Boroná- inak 0- jai a- kat jelölhetnek (vö.
még BENKŐ, ÁrpSzöv. 107 kk.).

Apalatális konszonánsok, köztük az etimologikus előzményű és így megmaradó
ny-ek Anonymusnál mindig n jelőlésűek: Naragy, Nyr, Nitra, Ponoucea stb.; ezért
az ő Borona alakjait éppoly jogosan lehet ny-nyel is olvasni, Dc Baranyavár legko-
rábbi, nem átírásból való adatai közűl is idézhetünk sok a-s és jó pár kifejezetten
ny-te mutató jelölésű adatot: 1193: Braina, 1232: Barana. 1239: Braigna, 1245:

Barana , 1263: Bragna stb. (GYÖRFFY 1, 279). Ezek is arra vallanak, hogy szóban
levő helyneveink Anonymus idejében hangozhattak Baranya formában is, amilyen-
né Baranyavár neve is állandósult, és amilyen alakot jórészt a többi Baranya első
adatai is tükröztetnek. Amellett - fontos megjegyezni - a torlódásos, br-es szókez-

det több adatban is ismételten feltűnik. Mindez természetesen - ismétlem - nem
zárja ki az egykor élő, o-val, n-nel hangzó Borona alak lehetőségét sem, csupán arra
mutat, hogy az etim on mérlegelésekor több magyar nyelvi alakváltozattal is számol-
ni kell, s ezek merev hangtörténeti sémák alkalmazását eleve kizárják.

6. Akik Anonymus Boroná-inak eredetét a határvédelmi terminológiához kő-

tötték, s szláv brana (brána) 'kapu' szóban látták a kiindulást. E származtatás néze-
tem szerint teljesen helytálló, a vele szemben felhozott alaki és jelentésbeli érvek -
melyek jórészt az EtSz. egykori kétkedő megjegyzésein alapulnak - sorra-rendre el-
háríthatók.
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Az EtSz. alaki tekintetben ezeket mondja: .Hangtanílag az egyeztetés nem ki-
fogástalan; azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBABaranya végső szótagja mindig -nya, az ny tehát etimologikusnak lát-
szik, holott a szláv szó alapján a magyarban először Barana (c-Baranya) alakot
várnánk." Ezt az érvet ismétli meg például GYÖRFFY: ,.A Baranya névnek a brána

'kapu' szóból való származtatását kétségessé teszi az etimologikuswvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAny, melyet a leg-
korábbi Xll-XIII. századi névalakok is tükröznek" (1, 253, jegyz.). Az ellenvetés
egyáltalán nem helytálló. A magyar szóvégi na n-je az esetek egész sorában palata-
lizálódik; ez a változás ment végbe többek között az n-es előzményű áfonya, csúnya,

kaszárnya, mácsonya, rusnya, tarisznya, tivornya stb. szavainkban, sőt az anonymu-
si névalakokhoz oly közel álló, 'barázdatörő eszköz' és 'gerenda' jelentésű borona

szavainknak is bőven van nyelvjárási boronya változatuk. Ugyanez a jelenség ment
végbe más, etimologikusan depalatális magyar szóvégekben is: eredeti /-esek példá-
ul: fáklya, furulya, mulya, skatulya stb.; eredeti r-sek: gyertya, kártya, portya stb.
Hogy Anonymus idejében témánk nevei n-nel vagy ny-nyel hangzottak-e, azt a he-
lyesírás alapján nem lehet eldönteni; de az előbbiek értelmében e problémának
nincs jelentősége a származtatásban.

A szláv brana szókezdő torlódását Baranya/vár) számos adata mutatja/őrzi, s
persze szabályos a magyarban való feloldása is, akár o-val, akár a-val. Így az ada-
tokban tükröződő br, valamint bo és ba szókezdet közül bármelyik illik a szóban le-
vő szláv származtatáshoz, o-s feloldódás esetén másodiagos nyiltabbá válással.

Kissé fogasabbnak látszik aszóeleji torlódást kiküszöbölő, már három szótagos
magyar alakok második magánhangzójának minősége. MELlCH, aki pedig a szláv
származtatást a HonfMg.-ban (i. h.) láthatóan nagyon komolyan veszi, a magyar
Baranya második szótagjának rövid vokálisát csak olyan délszláv nyelvből valónak
véli - itt a bolgárra céloz -, amelyben az r utáni magánhangzó rövid volt (vö. még
MOÓR: NyK. LXVI, 49). Ez persze lehet, de aligha kényszerű kritéríum: e szláv eti-
mon magyar megfelelőjének első vokálisa ugyanis nemcsak tövíd is lehet, de az a
mellett akár o is. Esetleg még szláv alapon is, hiszen egyfelől egyes szláv nyelvekben
brotrv, boron ..••, brona, o-borona alakok is vannak, illetőleg voltak (1.pl.: BERNE-
KER, SIEtWb. 1, 74; VASMER, RussEtWb. 1, 110; MACHEK, EtSICesk. 64;
SLAWSKI, SIEtPolsk. 1, 43; RUDNYCKYJ, EtDictUkr. 1,176; stb.). De ha a gyako-
ribb a-s szláv megfelelőkkel számolunk is, melyekben rendszerint hangsúlyos, sőt
többségében még hosszú is e vokális (brána), nem egy példa mutatja, hogya magyar
megfelelés ilyenkor is lehet a-s is, o-s is: sza/ma (R. sza/ama ), szarka (R. szaraka ),

karaj, haraszt, sőt ka/oda, R., N. borozda , R., N. malota (r-malata) 'maláta', boro-

na 'barázdatörő eszköz' stb. Ezek magyar o-s változatai részben még szláv o-s alak-
ra is visszamehetnek, de o-juk szabályos magyar fejlemény is lehet, akár az első
szótagi, torlódást feloldó o-hoz hasonulva, akár á előtti o-zás eredményeképpen,
toldalékos alakokból való elvonással (pl. malatátsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA> malotát > malota). így hát nincs
semmi rendkívüli abban, hogy például Baranya(vár) és Baranya megye régi adata-
iban a Boronya, Baronya, Baranya formák egyaránt feltűnnek, mert ez a szóban le-
vő szláv származtatással nem ellenkezik.
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A jelentés tekintetében az EtSz. fenntartása így szól: "A szláv szó első jelen-

tése 'defensio' s csak ez alapjelentésből fejlődött a 'schanze, wehr, tor' jelentés; ez

utóbbi csak a cseh-tót-lengyelben van meg". E megállapítás ugyan igaz, de a ma-

gyarba való kerülésének nem akadálya lényegében egyik szláv nyelvvel kapcsolatban

sem. Az a kiinduló feltevés, hogya magyarba átkerült szláv nyelvi elemben okvetle-

nül 'kapu' jelentést kell keresnünk, a korai magyar gyepűvédelem ismert terminoló-

giai elemére, azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAKapu, Kapus helynevekre alapul. A nyugati szláv nyelvekben ez a je-

lentés megvan, sőt a régi lengyelből következtethetően (vö. SLA WSKI i. m. 1, 43)

korai fejlemény: így az átvételnek ez az iránya, illetőleg jelentésbeli háttere aligha

zárható ki teljesen, még ha a témában szereplő magyar helynevek nyelvföldrajza

kelthet is némi gyanút az ügyben. A 'kapu'-val kapcsolatos jelentéstani párhuzam

azonban közel sem kötelező erejű. A szláv kiindulást képező szónak ugyanis számos

szláv nyelvben megvan a valóban eredetibbnek látszó 'védelem, oltalom, akadály,

útelzárás, gát', valamint többen a 'készület, fegyver, csapat, fegyveres készültség' je-

lentése is (1. az idézett szláv etimológiai irodalmat), ami éppolyan jól kifejezi e vé-

delmi berendezéseknek, szervezeteknek a funkcióját, mint a 'kapu', és beleillik a sa-

játos magyar gyepűvédelmi terminológia azon szemantikájának körébe, melyet -

többek között - a vár, gyepű, ör, les, kém, röjtök, lövö, lövér, szem stb. szavak, ille-

tőleg a belőlük alakult Árpád-kori helynevek fejeznek ki. Eléggé nagy a valószínűsé-

ge tehát, hogya korai magyar határvédelemnek általában a mesterségesen emelt

akadályait nevezhették meg ezzel a szláv eredetű kifejezéssel, és nem csupán az

akadályok átvezető nyílásait. "kapuit".

7. Felmerül persze a kérdés, milyen minőségű nyelvi elemként kerülhetett a

magyarba ez az elnevezés. Az EtSz. kétkedő felvetései kőzt e vonatkozásban ez a ki-

tétel szerepel: "Feltűnő, hogy emlékeinkben a Baranya köznévül használva (tehát pl.

így: »terrninus regni v. porta regni vulgowvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAbrana« nem fordul elő". Ez valóban így

van, de aligha zárja ki azt a lehetőséget, hogy a korai Árpád-kor magyar gyepűvé-

delmi terminológiájában ez a szó szláv eredetű jövevény-kőzszóként is élhetett. En-

nek feltevésére két gyanúokunk is lehetne. Egyrészt az, hogy e helynevekből bőven

ismert terminológiában eléggé hiányzik a 'mesterségesen állított akadály, védőmű'

jelentésű szó; a hozzá legközelebb álló szinoníma, a gyepű ennél feltehetően széle-

sebb jelentéssei bírt, inkább a védelmi rendszer egészét jelentette, az akadályok,

gyepűelvék (irtások) stb. összességét, valamint ezekkel együtt a figyelést, őrizetet,

védelmet ellátósrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAkatonaságot. Másfelől nem ez volna az egyetlen olyan, a korai ma-

gyarban élő, de hamar kihalt kőzszó, amelyre csak tulajdonnévi adataink vannak,

hiszen erre tucatnyi példa hozható; magában a régi magyar gyepűvédelmi terrnino-

lógiában is ilyen például a köznévként nem adatol ható, de számos helynévben előke-

rülő lövér (vö. pl.: 1228/1357: .Juxta villam Luer"; 1273- l 290: "Sagittarii nostri de

villa Lwer"; stb.: OkISz.). A régi magyar gyepűvédelem elavulása bőven adhat ma-

gyarázatot e terminológiai elem kipusztulására.

Noha az előbbi \chetőséggel ~indenképpen szárnolnunk kell, valószínűbbnek tű-

nik az a körülmény, hogy Borona, Baranya helyneveink szláv helynévadáson alapul-
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nak, s mint helynevek kerültek magyar ajkakra. Erre utalhat az a már említett tény,

hogy több ily nevű hely korai - honfoglalás kori, utáni - szláv, sőt részben ma is

szláv nyelvi környezetben fekszik. Egyszerűen arról lehet itt szó, hogy a szláv terü-

letekbe ékelődő korai magyar gyepűvédelmi pontokat, akadályokat, településeket a

környező szláv népesség így nevezte el, ezeket az elnevezéseket vettük át, s ilyen tu-

lajdonnéven ismerte őket például már Anonymus is. Ez a jelenség korántsem pél-

dátlan. Elegendő itt emlékeztetni a nyugati magyar védelmi rendszerrel kapcsolat-

ban korán feltűnő ilyennemű német megnevezésekre:wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAWan,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBASchützen stb.; vö.: 1441:

"Word superior" (CSÁNKI II, 781, Felsőór); 1483: .Lewew alias Sycz" (CSÁNKI

III, 618); stb. De ugyanez a jelenség megvan szláv viszonylatban is a Strázs, Strá-

zsa, Stre/ee stb. helynevek bizonyságaként; vö.: 1387: .Strason inferior et superior"

(CSÁNKI II, 802, Alsó- és Felsőstrázsa); 1461: Stras (CSÁNKI 1, 107, ma Őrha-

lom); 1524: Ztrelczylakos (CSÁNKI III, 113, ma Sztrelec); stb.

8. Mindent egybevetve tehát nagyon számos meggondolás mutat arra, hogy

azok a külső körülmények, amelyek Anonymus Boroná- ival kapcsolatban oly sokré-

tűen jelzik e helynevek korai Árpád-kori gyepűvédelmi megnevezésként keletkezé-

sét, az egzaktabb névtan. illetőleg etimologizálás oldaláról is többoldalú megerősítést

nyerhetnek. Eszerint ki lehet iktatni az anonymusi nevek személynévi származtatá-

sát, és megnyugtató módon el lehet fogadni e nevek végső fokon szláv eredeztetését.

'Ezzel Anonymusnak legalábbis ilyen tekintetben való történeti hitelessége és a régi

magyar gyepűvédelem történeti problematikájának fontos részletei is meglehetős bi-

zonysággal állhatnak előttünk.

9. Egy, látszólag .zavaró" mozzanatra azonban még rá kell mutatnom. Egy, a

Xl. század első feléből származó jeruzsálemi útleírásban - Via Hierosolymitana -

biztosan Baranyavárra vonatkozóan ez áll: "ad civitatemxquae vocatur Du/dumast "

(GOMBOS, Catalogus 845). Ez a Dul dumast egy lehetséges föltevés szerint volta-

képpen Dolgo-moszt, és szláv nyelvi alapon 'hosszú híd' jelentésűsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA(1. GYÖRFFY,

István király 232).

Felvetődik a gondolat, hogy ezzel a "hosszú híd"-dal nem a kelet-dunántúli

nagy hadi-kereskedelmi útnak Baranyavárnál a Karasicán és a tőle délre fekvő mo-

csárvidéken átvezető útszakaszát jelölte-e eredetileg az ott lakó szlávság, és nem ge-

rendákból, dorongokból összeállított átvezető szakaszt (hidat, utat) neveztek-e meg

így, Akkor ugyanis Anonymus déli Borond- ja (47. Iap) szintén szláv eredetű 'geren-

da, szálfa' jelentésű borona szavunkkal (vö. TESz. borona2) lehetne összefüggésben.

Az ilyen eredetű korábbi Borona helynévalak - a már előbb vázolt hangtani proble-

matika alapján - természetesen szintén simán fejlődhetett volna későbbi Baronya,

Baranya alakká.

Bármilyen tetszetős volna is ez a magyarázati lehetőség, nem látom valószínű-

nek, illetőleg nem tartom az imént kifejtett magyarázattai versenyképesnek, mégpe-

dig a következő okokból: 1. Scm Anonymus másik, északnyugati Borotui- jával (37,

lap), sem a több Baranya- val kapcsolatosan nincs sem nyelvi, scm táli;'. j I,j , .• II .
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ilyen szemantikai előzményre. 2. A magyar szótörténetben nincs adatzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAborona-híd,

borona-út-féle alakulatokra, illetőleg borona 2 szavunknak ilyen közlekedési jellegű

alkalmazására; és e jelentés nyom nélküli kipusztulásának nem is lenne olyan tárgyi

oka, mint a régi magyar gyepűrendszer elmúlása folytán a szl. brana előzmény el-

avulásának. 3. A 'gerenda' jelentésű boroná-nak a szakirodalom szerint (1. KNIE-

ZSA, SzUSz. 103; TESz.; UngEtWb.) palatális hangrendű - berena - volt a korábbi

magyar alakja (bár megjegyzem, hogy mind ez, mind a szónak a boronal-hez való

viszonya felülvizsgálatot igényelhetne). 4. A szl. brand- ból való kiindulás - remél em

sikerüIt az előzőekkel bizonyítanom - kifogástalannak látszik témánk helyneveinek

magyarázatában, nincs tehát kényszerű okunk másfelé kereskednünk.

10. Mindezzel Anonymus Boroná-inak az ügye még nem ér véget, hiszen a

Névtelen a 45. capitulumban beszél egy "castru borons"-ról is, ami témánk szem-

pontjából nem volna elmellőzhető. Ez a régi magyarban Barancs- nak ismert, a régi

szlávban Branié- nak és Braniéevo- nak nevezett egykori vár az AJdunától és Haram

várátói délre, a Pek völgyében feküdt (ma Braniéevo városka); a XI-XII. századi

magyar-bizánci végvári harcokban mint bizánci (bolgár) határerődítmény jelenté-

keny szerepet játszott. Neve a jelen cikkben tárgyait nyelvi-történeti problernatiká-

ba nagy valószínűséggel közvetlenül - személynévi áttétel nélkül - is beletartozik,

mint a szl. braniti - boroniti 'akadályoz, védelmez stb.' jelentésű igével összefüggő

helynév. Ennek a kérdésnek a taglalása azonban - hozzászámítva, hogya határvéde-

lemmel összefüggő további szláv-rnagyar helynévi vonatkozásai is vannak - további

tüzetes megvilágítást igényeine, ami túlnövi e cikk kereteit.
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