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KUTATÁSI KONCEPCIÓ 
 
 

A korai ómagyar kort érintő kutatások fő feladatai: 
1. A forrásanyag filológiailag megbízható, korszerű technológiával való feltárása 

– on-line digitális adatbázisok (Magyar Digitális Helynévtár) 
– erre épülő lexikográfiai munkák (szótárak, adattárak) segítségével, 

amelyek a nyelvtudomány mellett más tudományterületek adatigényét is kielégítik. 
2. A forrásfeltárásra épülő elméleti kutatások: 

– a kiemelkedő jelentőségű források monografikus (újra)feldolgozása 
– nemzetközi kutatási programként az európai oklevelezési gyakorlat nyelv- és 

helynévtörténeti vonatkozásainak elemzése 
– a szórványemlékek nagy részét adó helynevek nyelvi jegyeinek vizsgálata 

(népnévi, törzsnévi, személynévi eredetű, képzett stb. helynevek) a történeti 
helynévkutatás megújításának céljából 

– egy történeti-etimológiai tulajdonnévszótár megalapozásaként a személy- és 
helynevek etimológiai vizsgálata 

– szótörténeti-nyelvföldrajzi vizsgálatok térinformatikai eszközök segítségével 
– hang- és helyesírás-történeti vizsgálatok. 

A benyújtott pályázat 
– a debreceni nyelv- és névtörténeti tudományos iskola köré szerveződik; 
– futamideje alatt négy frissen PhD-fokozatot szerzett fiatal kutató számára teremt kutatási 
lehetőséget, további négy fiatal kutató szerez a kutatócsoportban nyelv- és névtörténeti 
témakörben PhD címet; a középgenerációból ketten habilitálnak, egy kutató pedig elkészíti 
akadémiai doktori értekezését; 
– témája az MTA kutatóintézet-hálózatában hiányzik, így az ott folyó kutatások kiegészítését 
szolgálja, különösképpen az MTA BTK keretében működő Magyar Őstörténeti Témacsoport 
munkáihoz kapcsolódik szoros szálakkal; 
– eredményei a magyar nyelvtörténetírás egésze szempontjából meghatározóak lehetnek, de 
fontosak más történeti tudományok számára is; 
– eredményeivel nagy mértékben hozzájárul a nemzeti kulturális örökség védelméhez, 
– eredményei gazdagítják más európai nyelvek (szláv, germán, újlatin) nyelvtörténetírásának 
lehetőségeit és ismeretanyagát. 
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Előzmények 
Az MTA–DE Magyar Nyelv- és Névtörténeti Kutatócsoportja 2013-ban alakult. Kutatási 
programja a korai ómagyar kori szórványemlékek helynévi szórványainak tudományos 
vizsgálatára irányul, különös tekintettel a 11. század forrásaira. Jelentős eredményei (17 
könyv, több mint 100 tanulmány, 120 tudományos előadás, kb. 380 hivatkozás) révén a 
kutatócsoport a tudományterület meghatározó tényezőjévé vált, és komoly nemzetközi 
elismertséget is szerzett. Jelen pályázati program e kutatómunka folytatását kívánja 
lehetővé tenni az alábbi irányokban. 
 
Fő célok és feladatok 
A  korai ómagyar kor forrásanyagának teljessé tételét követően a kutatások időbeli 
kitágítása révén a kései ómagyar kor szórványemlékeire is kiterjesztjük a digitális adatbázis 
építését, valamint az anyag szótári formában való feldolgozását. Elkészítjük a korai 
ómagyar kor helyneveinek és személyneveinek tudományos célú, a helynév-rekonstrukció 
módszerén alapuló történeti-etimológiai szótárát. 
Folytatjuk a kulcsfontosságú szórványemlékek monografikus feltárását. Teljes 
forrásanyagra alapozott helyesírás- és hangtörténeti adatbázis alapján monográfiát 
készítünk e témakörből. Szótörténeti vizsgálatokat végzünk a lexikális helynévformánsok 
köréből. Összevető vizsgálatokat folytatunk a szórványemlékek, illetve a korai kis 
szövegemlékek, valamint a korai kódexek nyelvállapotáról. Kiemelt fókuszterületként 
elemezzük Anonymus korának nyelvét. Nyelvjárás-történeti kutatásokat is folytatunk a 
jól lokalizálható helynévi forrásokra alapozva. 
Vizsgáljuk a régi magyar helynevek tipológiai jellegzetességeit, különös tekintettel az egyes 
típusok relatív kronológiájára. Elemezzük a nyelvi kölcsönhatások névrendszerbeli 
megnyilvánulásait. Tisztázzuk a nyelvterület és a névterület viszonyát, bemutatjuk a 
névjárások egyezéseit és különbségeit. 
A kutatások interdiszciplináris jellegét nemcsak a társtudományok képviselőivel közös 
rendezvények megtartásával kívánjuk erősíteni, hanem a tudományközi kommunikáció 
élénkítése révén is. 
 
Személyi háttér 
A programot a korábbi vezető irányítja, társpályázóként Tóth Valéria veszi át tőle a vezetést. 
A kutatócsoport keretében öt kutató folytatja a munkát, hozzájuk két fiatal doktorjelölt 
csatlakozik. A tudományos utánpótlás nevelését továbbra is kiemelten fontos feladatnak 
tekintjük. 
 


