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1. A kutatási program célja, előzményei, nemzetközi beágyazottsága 
1.1. A kutatási program célja, tudományos háttere 
A magyar nyelvtörténet egyes területeinek, elsősorban a hang- és helyesírás-történetnek, a 
nyelvjárástörténetnek, az etimológiának, a szó- és névtörténetnek a lehetőségei erősen 
korlátozottak maradnak mindaddig, amíg a legkorábbi nyelvemlékes időszak, a korai ómagyar 
kor (896–1350) nyelvi anyagának, főképpen a magyar nyelv szórványemlékeinek a teljes 
feldolgozása meg nem történik. A tervezett kutatás ezt az időszakot és ezt a 
nyelvemlékcsoportot állítja a középpontba, és alapkutatásként nyelvészeti adatfeltárást és ezek 
elméleti feldolgozását tűzi ki célul. A kutatócsoport a nyelvtörténeti kutatásokat és vele 
összefüggően az onomasztikát a magyar nyelvtörténetírás gazdag hagyományaihoz kapcsolódó 
tudományszakként értelmezi, és tevékenységével a magyar nyelv- és névtörténeti kutatások 
eredményeit kívánja gyarapítani. A hagyományos szempontok mellett azonban újfajta 
megközelítéseket is alkalmaz: figyelembe veszi a történeti szociolingvisztika szempontjait és a 
kognitív közelítésmód lehetőségeit, valamint alkalmazza a debreceni iskola által kidolgozott 
helynév-rekonstrukciós eljárást. A kutatások a nyelvészeti technológiák terén a nyelvtörténeti 
kutatási módszerek megújításához is nagyban hozzájárulhatnak. 
A kutatási terv és a kutatócsoport létrehozásának a szándéka azokra a kutatási eredményekre 
támaszkodik, amelyek az elmúlt másfél évtized során a Debreceni Egyetem Magyar 
Nyelvtudományi Tanszékén létrejöttek. Ez idő alatt a tanszék a helynévtörténeti kutatások fontos 
hazai, sőt Kárpát-medencei központjává vált, és egyre aktívabban bekapcsolódott a nemzetközi 
tudományos élet vérkeringésébe is. Hoffmann István irányításával egyre népesebb kutatói műhely 
alakult itt ki, amely nemcsak azt tette lehetővé, hogy 2010-ben létrejöhetett a Nyelv- és 
Névtörténeti Műhely (http://nytm.unideb.hu), hanem azt is, hogy nagyszabású kutatási 
programok indulhattak meg (elsősorban OTKA-pályázatok révén, majd kutatóegyetemi TÁMOP 
támogatással, emellett a doktori iskolához kapcsolódóan). A pályázat fontos célkitűzése ennek a 
tudományos kutatói iskolának a fejlesztése, amelynek révén a magyar nyelv- és névtörténeti 
kutatások a korai ómagyar, valamint részben az ősmagyar korra vonatkozóan új lendületet 
kaphatnak, és új alapokra helyezhetik azt. 
A kutatási program közvetlenül segíti elő a kutatói és oktatói utánpótlás biztosítását azáltal, 
hogy részben a doktori képzésből kikerült, fokozatot még nem szerzett fiatal kutatóknak teremt 
lehetőséget a kutatómunkájuk folytatására és a doktori cím megszerzésére, részben pedig a 
frissen fokozatot szerzett kutatók számára biztosít kutatási lehetőséget. 
A kutatási program a középgenerációba tartozó, a nyelv- és névtörténeti kutatásokban már az 
eddigiekben is jelentős eredményeket elért oktatói-kutatói réteg számára is igyekszik biztosítani 
a tudományos pályáján való lendületes előrehaladást azáltal, hogy a kutatócsoporthoz külső 
résztvevőként kapcsolódnak. 
A Magyar nyelv- és névtörténeti kutatások c. program által vizsgálni kívánt kutatási területtel 
jelentősebb kutatócsoportok jelenleg nem foglalkoznak: hiányzik ez a terület az akadémiai 
kutatóintézet-hálózat „repertoárjából” is. A korai ómagyar kor nyelvi anyagának filológiai és 
elméleti feldolgozása, szótári formában való, illetve digitális közreadása, térinformatikai 
eszközökkel való kezelése — a témakör interdiszciplináris természetéből adódóan — nemcsak 
a magyar nyelvtörténeti kutatásokat helyezi az eddigieknél szilárdabb alapokra, hanem a 
magyarság történetével foglalkozó más tudományágak (a történettudomány, a történeti földrajz, a 
történeti néprajz stb.) számára is alapvető forrásanyagot és elméleti-módszertani tekintetben 



 
 

egyaránt megbízható ismeretanyagot biztosít. A magyar nyelvtörténetírás részéről talán a 
leghatékonyabb támogatást tudja nyújtani a napjaink tudományosságában fokozottan előtérbe 
kerülő és fejlesztendő őstörténeti kutatások számára. 

1.2. A kutatási program előzményei, nemzetközi beágyazottsága 

a) A nyelv- és névtörténeti kutatások a Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszé-
kének mindig is a fő kutatási profiljába tartoztak, s az elmúlt 15 évben elért kutatási eredmények 
a tanszéket a Kárpát-medencei nyelv- és névtörténeti műhelyek legrangosabbjai közé emelték. 
1997-ben indult útjára A Magyar Névarchívum Kiadványai c. sorozat, amelynek ez idáig 27 
kötete jelent meg (köztük vármegyei történeti-etimológiai szótárak, elméleti munkák, 
tanulmánykötetek). 

A szótári program folytatása — mint az elméleti munkákhoz is alapul szolgáló 
megbízható forrásanyag biztosítása — a jelen pályázatnak is egyik kiemelt 
fókuszterülete. 

b) A nyelv- és névtörténeti kutatásokat szolgálja az a projekt, amely Magyar Digitális 
Helynévtár címen TÁMOP és OTKA támogatással 2010-ben indult útjára 
(http://mdh.unideb.hu). A felhasználókat három nyelven kiszolgáló, térinformatikai 
komponenssel rendelkező digitális adatbank fő törekvése az, hogy — évtizedes távlatokban 
tervezve — a Kárpát-medence valamennyi helynevének összegyűjtését, feldolgozását, 
nyelvi elemzését valósítsa meg (magyar–német, valamint Kárpát-medencei együttműködési 
program keretében). A program a két moduljával (újkori helynévtár és korai helynévtár) a kutatók 
és a művelt nagyközönség igényeit egyaránt igyekszik kielégíteni, és alapvetően járul hozzá a 
nemzeti kulturális-szellemi örökség védelméhez. Az újkori helynévtár jelenleg közel 90.000, a 
korai helynévtár pedig közel 20.000 névadattal működik, de adatbázisba van rendezve további 
300.000 rekordnyi névelőfordulás is. 

A Magyar Digitális Helynévtár korai moduljához kapcsolódóan a kutatói verzió 
kidolgozása és fejlesztése a pályázati program fontos részét képezi. 

c) Fiatal kutatóinak is köszönhetően a tanszéki kutatócsoport az utóbbi évtizedben feliratkozott 
a rangos nemzetközi kutatói központok sorába is. Az intézet által elindított Onomastica Uralica 
c. nemzetközi szerkesztőbizottsággal működő angol (és részben orosz) nyelvű folyóirat egyre 
szélesebb körű szerzőgárdát vonz Európa-szerte. A sorozat 8. kötete egy európai kulturális 
gyökerekkel bíró névtípusnak (a szentnévi eredetű településneveknek) az európai sajátosságait 
mérte fel 7 országból 12 neves kutató részvételével. A kutatócsoport egyes tagjai nemzetközi 
bizottságokban is szerepet vállalnak. 

A nemzetközi együttműködésre (nemcsak névtörténeti, hanem hangsúlyozottan 
nyelvtörténeti témákkal is) a kutatócsoport a továbbiakban is nagy figyelmet fordít. 

 
2. A kutatási program személyi feltételei 

A tervezett kutatócsoport alapját négy teljes munkaidőben foglalkoztatott tudományos 
munkatárs (Bába Barbara, Kovács Éva, Pásztor Éva, Szőke Melinda, előreláthatóan 
valamennyien 2013. június 30-ig megszerzik a PhD-fokozatot), valamint öt tudományos 
segédmunkatárs képezi.  
A kutatócsoport munkáját külső résztvevőként több olyan kutató is segíti, aki a jelzett téma 
kiváló szakembereként, debreceni Nyelv- és Névtörténeti Műhely tagjaként már eddig is 
tapasztalatokat szerzett a közös munkában (dr. Tóth Valéria egyetemi docens, dr. Rácz Anita 
egyetemi adjunktus, dr. Győrffy Erzsébet egyetemi adjunktus, dr. Reszegi Katalin egyetemi 
adjunktus, dr. Póczos Rita egyetemi tanársegéd, a Debreceni Egyetem oktatói, valamint dr. 
Szentgyörgyi Rudolf egyetemi tanársegéd, az ELTE oktatója). 



 
 

Informatikai feladatok ellátására fél állású foglalkoztatásban kívánunk alkalmazni egy 
informatikus szakembert, aki a program adatbázis-hátterének a fejlesztésében és on-line 
megjelenítésében vállal szerepet. 
 

3. A kutatási program fókuszterületei, eredmények 
3.1. Nyelv- és névtörténeti adatfeltárás 
A korai ómagyar kor hazai szórványemlékei sok százezer adatot biztosítanak a kutatás számára, 
amelynek azonban csak a töredéke került be eddig a tudomány vérkeringésébe. Ezt a hatalmas 
adatmennyiséget a hazai szórványemlékek szisztematikus filológiai újrafeldolgozása révén és 
korszerű technológiák alkalmazásával kívánjuk bekapcsolni a kutatásokba: on-line adatbázisok 
és szótárak formájában. 
3.1.1. Helynévtörténeti adatbázis 
A magyar helynevek tudományos feldolgozására létrehoztuk a Magyar Digitális Helynévtárat 
(MDH), amelynek két modulja az újabb, illetve a korai ómagyar kori helynévkincset tartalmazza. 
On-line elérése révén ennek az anyagát külön programalkalmazások nélkül bárki felhasználhatja, 
az egyes nevekhez kapcsolódóan a filológiai információk mellett nyelvészeti elemzési szempon-
tok is szerepelnek (pl. a nevek morfológiai, szemantikai, hang- és helyesírás-történeti, etimológiai 
elemzése), a program térinformatikai összetevőjének köszönhetően pedig a nyelvi jelenségek név- 
és jelenségtérképeken is megjeleníthetők. 
Az egyes Árpád-kori vármegyék helynévanyagának adatbázisát folyamatosan tesszük 
kereshetővé a MDH korai moduljában (jelenleg 12 megye anyaga érhető el), a jelenségek 
bemutatására rekonstruált középkori térképeket használunk. 

A pályázat futamideje alatt a korai helynévtár modulja 100-150 ezer névadattal bővül. 
3.1.2. Szótári program 
1997-ben indítottuk meg azt a programot, amely a korai ómagyar kor összes helynevének szótári 
formában történő közreadását célozza meg. A Helynévtörténeti adatok a korai ómagyar 
korból (HA) c. munka 1., 2. és 3. kötete Györffy György történeti földrajzához közvetlenül 
kapcsolódva az ott szétszórtan előforduló mikrotoponimákat rendezi szótári formába, és adja 
közre megyénkénti elrendezésben, névtérképekkel, mutatókkal kiegészítve. 

A további kötetek megjelentetésének ütemezése: 
4. Liptó–Pilis vármegye, 2014. 

A Korai magyar helynévszótár (KMHsz.) anyaga jóval túlmegy a fent említett történeti földrajz 
adatfeltárásán: az 1350 előtti összes helynév-előfordulást rendezi szótári keretbe. Az eddig 
megjelent 1. kötet a betűrendben elöl álló 15 vármegye anyagát közli. 

A további kötetek megjelentetése: 
2. Doboka–Keve vármegye, 2014. 
3. Kolozs–Pilis vármegye, 2015. 
4. Pozsega–Szolnok vármegye, 2017. 
(Az utolsó, az 5. kötet előre láthatóan 2019-re készülhet el.) 

A HA és a KMHsz. anyaga (amely megtalálható az interneten is a Magyar Névarchívum 
honlapján: http://mna.unideb.hu) a MDH adatbázisával is teljes megfelelést mutat.  
A szótári program hosszú távú célja egy teljes korai ómagyar kori történeti-etimológiai 
helynévszótár létrehozása. Ennek megalapozása már a 2013–18 közötti időszakban megindul: 
elsősorban az olyan névtípusok körében, amelyek a kutatásokban más szempontból is kiemelt 
figyelmet érdemelnek: a víznevek, a hegynevek, a nép- és törzsneveket, valamint a 
személyneveket tartalmazó helynevek szótára folyamatosan épülhet, az eredmények publikálását 
elsősorban tanulmányok (névfejtések) közzétételével, valamint on-line hozzáférés biztosításával 
tervezzük. Papír alapú, szótár formájú kiadásuk a pályázati időszakon kívül, egységes keretben 
valósulhat majd meg. Az etimológiai kutatásokban a személynevek történeti-etimológiai 
magyarázatához is tanulmányokkal kívánunk hozzájárulni. Kiemelt figyelmet kap történeti-



 
 

etimológiai szempontból a korszak leggazdagabb adatolású szórétege, a földrajzi köznevek 
csoportja. 

3.2. Elméleti feldolgozó munka 
3.2.1. Nyelvtörténeti kutatások 
Egyes nagy jelentőségű források monografikus feltárása nagy hagyományokra megy vissza a 
magyar nyelvtörténetírásban. A közelmúltban a Tihanyi alapítólevél újratárgyalása megmutatta, 
hogy az újabb források felhasználásával, mai elméletek és módszerek (elsősorban a történeti 
szociolingvisztika, a pragmatika, a névtörténet, a kognitív megközelítés, a névrekonstrukciós 
eljárás) alkalmazásával a korábbi ismeretek jelentősen bővíthetők. Monografikus feldolgozást 
az alábbi nyelvemlékek kapnak: 

garamszentbenedeki alapítólevél (2014), 
tihanyi összeírás (2014), 
veszprémvölgyi apácák adománylevele (2014), 
zselicszentjakabi alapítólevél (2015), 
a tihanyi alapítólevél szövegének és személyneveinek vizsgálata (2013–2017). 
A 11. századi források szisztematikus feldolgozására többszerzős monográfiában 
vállalkozunk (2016). 
Nemzetközi kutatási program keretében dolgozzuk fel az európai oklevelezési 
gyakorlat alapvető nyelv- és névtörténeti kérdéseit, elsősorban a vulgáris nyelvi 
elemeknek az idegen szövegbe történő beillesztési eljárásaira koncentrálva (2017). 

A MDH hatalmas forrásanyaga lehetőséget ad olyan lényeges nyelvtörténeti területek 
újraértékelésére is, mint a magyar helyesírás- és hangtörténet, ahol átfogó kutatások az 
elmúlt fél évszázadban alig zajlottak. E kérdéseket (mint pl. egy-egy konkrét hangtörténeti 
jelenség lefolyásának ütemét: kronológiai és területi vonatkozásait, a nyelvi érintkezésekből 
adódó, illetve kulturális tényezőkkel összefüggő helyesírás-történeti kérdéseket, az egyes oklevél-
kibocsátó szervek helyesírási gyakorlatát stb.) tanulmányokban kívánjuk tárgyalni. 

Az ómagyar kori szókincs legjobban adatolható része a földrajzi közneveké: e 
szócsoport történeti, szóföldrajzi feldolgozását monográfiában adjuk közre (2014). 

3.2.2. Történeti helynévkutatás 
A nagyszámú helynévadat és az elméleti vizsgálatok lehetőséget adnak a magyar történeti 
helynévkutatások megújítására, jelentős fejlesztésére, egyes területeinek monografikus feltárására. 
Önálló tudományos problémaként foglalkozik a kutatócsoport 

a szórványemlékek nyelvi anyagának tudományos hasznosítási lehetőségeivel és kor-
látaival (2014), 
a nép- és törzsnévből alakult helynevekkel (2014), 
a személynevek és a helynevek kapcsolódásával (2015), 
a névrendszerek változásának általános jellegzetességeivel (2015). 

A történeti helynév-tipológia több alapkérdésének a feldolgozása nemzetközi 
együttműködéssel képzelhető el leghatékonyabban. 

A személynévi eredetű helynevek kérdését (2015), valamint 
a nyelvi érintkezések helynévrendszerekre gyakorolt hatásának a feltárását (2017) 
összeurópai kutatási projekt keretében tervezzük megvalósítani oly módon, hogy  a 
nemzetközi konferenciákon önálló szimpóziumok szervezését javasoljuk e 
témakörökben, amelyek anyagát tanulmánykötetekben publikáljuk. 

3.3. Tudományos rendezvények 
A kutatócsoport eredményeinek publicitását és a csoporton kívüli további kutatóknak e kutatási 
tematikához való kapcsolódását is elősegítik az évente megrendezett helynévtörténeti 
szemináriumok, amelyeknek az anyagát (más dolgozatokkal együtt)  

a Helynévtörténeti Tanulmányok c. sorozat egy-egy kötetében tesszük közzé (2014, 
2015, 2016, 2017). 



 
 

Kutatóink emellett más hazai és nemzetközi konferenciákon is rendszeresen előadásokkal 
vesznek részt. 
 
A magyar nyelv- és névtörténeti kutatásoknak a kutatócsoport létrejötte igen nagy lendületet 
adhatna. E nélkül a támogatás nélkül az itt létrejött kutatói potenciál azonban sajnos, aligha 
tartható fenn, mivel a fiatal kutatók alkalmazását más forrásokból nem tudjuk biztosítani. 
 
 
Debrecen, 2013. január 15. 

(Prof. Dr. Hoffmann István) 
egyetemi tanár 
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1. A kutatási program célja, előzményei, nemzetközi beágyazottsága 
1.1. A pályázat kiindulópontja 
A pályázatot az MTA–DE Magyar Nyelv- és Névtörténeti Kutatócsoport vezetőjeként 
nyújtom be. A kutatócsoport (kcs.) 2013-ban alakult, és 2018-ban egy éves további támogatást 
kapott. Munkájának középpontjában a korai ómagyar kor áll, fókuszában a korszak legfontosabb 
nyelvtörténeti forráscsoportjával, a szórványemlékekkel. Jelen pályázatunkkal eddigi 
eredményeinkre építve a kutatási programot szeretnénk tovább vinni, kiteljesíteni és 
elmélyíteni. 

1.2. A kutatási program célja és tudományos háttere 
Az ómagyar kor (895–1526) a magyar nyelvtörténeti kutatások kulcsidőszaka. Ez egyrészt a 
magyar nyelv helyzetében az ebben az időben bekövetkezett fontos változásoknak a 
következménye, másrészt a nyelvtörténeti kutatások lehetőségei szempontjából is kiemelt szerepű 
ez az időszak. Korábban nagyban korlátozta a vizsgálatokat a rendelkezésre álló forrásanyag 
egészének a feltáratlansága. A kcs. eddig elvégzett munkájának eredményeképpen e téren 
jelentősen javult a helyzet. Célunk, hogy a korai ómagyar korra (az 1350-ig tartó időszakra) 
vonatkozó forrásfeltárást tovább folytassuk, s az ennek eredményeként egybegyűjtött 
forrásanyag tanulságait főképpen helyesírás- és hangtörténeti, etimológiai és szótörténeti, 
morfológiai, illetve névtörténeti és nyelvjárás-történeti téren minél sokrétűbben és 
elmélyültebben hasznosítsuk. A forrásfeltárást kiterjesztjük a kései ómagyar korra (az 1350 
utáni időszakra) is, s erre vonatkozóan is megkezdjük az elméleti feldolgozó munkát.  
A forrásanyag jellegéből adódóan a névtörténeti és a szélesebb körű nyelvtörténeti szempontok 
az eddigiekben is jelen voltak a munkában, a következő időszakban azonban az általános 
nyelvtörténeti nézőpontot tovább kívánjuk erősíteni azáltal, hogy vizsgálataink során a 
nyelvtörténetírás fent említett tudományterületeit is egyre erősebben érinteni kívánjuk. 
Szemléletünk, módszereink funkcionális nyelvészeti megalapozottságúak, ennek megfelelően 
egyre nagyobb teret kívánunk adni a nyelvhasználói háttér, a társadalmi–történeti feltételek 
vizsgálatának s ezzel együtt az egyéni nyelvhasználó szempontját érvényesítő kognitív 
közelítésmódnak is. A történeti szociolingvisztikai aspektus elmélyíti és kiszélesíti a 
társtudományokkal már megkezdett dialógust.  
Az interdiszciplinaritást a tudományköziség kölcsönös viszonyaként értelmezzük: a 
nyelvtudományi eredményeket igyekszünk a társtudományok számára is befogadható formában 
közreadni, másfelől ezek eredményeit saját kutatásainkban is hasznosítjuk. A magyar 
nyelvtudomány új eredményeinek felhasználását, a meghaladott ismeretek kiiktatását a 
diskurzusból, a társtudományokba beépült nyelvészeti tudásanyag felfrissítését fontos feladatnak 
tekintjük. Ez különösen jelentős szempont a korai Árpád-kor település- és etnikumtörténeti 
kérdéseiben, ill. részben innen visszavetítve az ősmagyar kor nyelvi és etnikai viszonyainak 
megítélésében, továbbá a magyar nyelv eredettörténetének tárgyalásában. 
A kutatási program fontos feladata, hogy a kutatási tervek megvalósításával együtt, ill. annak 
révén segítse a tudományos utánpótlás nevelését és hosszú távon történő biztosítását az 
adott tudományterületen.  

1.3. A kutatási program előzményei és nemzetközi beágyazottsága 
A kcs. tevékenysége jelentősen gyarapította a korai ómagyar kor szórványemlékeire, 



 
 

különösképpen ezek helynévi szórványaira vonatkozó ismereteinket, amelyben az általános 
nyelvtörténeti és a specifikusabb névtörténeti szempontok szétválaszthatatlanul vannak jelen. 
Annak a tudatosítása, hogy a nyelvemlékekben fennmaradt szórványok mint nevek specifikus 
értékelést igényelnek, előremutató eredménye a kcs. tevékenységének. Több fontos 
szórványemlék (Garamszentbenedeki alapítólevél, Százdi alapítólevél, Tihanyi összeírás) 
modern szemléletű feldolgozására került sor monografikus formában. Önálló könyvben 
értékeltük újra funkcionális keretben a régi magyar személynevek csoportját, ill. az erre épülő 
magyar helynévtípusokat. Monográfiában dolgoztuk fel az etnikai rekonstrukció szempontjából 
fontos etnonimák helynevekbeli megjelenését, valamint a helynévformánsok szerepét. 
Szótársorozatokban tártuk fel a korai ómagyar korból ránk maradt helynévanyagot. 
Tanulmányok sorában vizsgáltunk meg további oklevélcsoportokat, beemeltük a nyelvtörténeti 
források közé az eddigiekben jórészt figyelmen kívül hagyott bizonytalan kronológiai státuszú 
okleveleket, vizsgáltuk szöveg és szórvány kapcsolatát, elemeztük egyes térségek 
helynévrendszereit, közöltünk hangtörténeti, szótörténeti stb. dolgozatokat. Megjelenés alatt áll a 
Régi magyar helynévadás. A korai ómagyar kor helynevei mint a magyar nyelvtörténet 
forrásai c. 35 szerzői ív terjedelmű munkánk, amely eddigi eredményeink egy részét összegzi. 
A kcs. tagjai közzétettek 11 magyar nyelvű könyvet (nagyrészt monográfiákat), 65 magyar 
nyelvű tanulmányt és további 65 kisebb terjedelmű írást. A kcs. affiliációjával együttműködő 
kutatók további 2 monográfiát és tucatnyi tanulmányt közöltek. A kcs. keretében 2013 óta 
készült publikációkra 365 hivatkozást ismerünk. A kcs. tagjai 76 magyar nyelvű tudományos 
előadást tartottak. 
Teljesítménye révén az MTA–DE Magyar Nyelv- és Névtörténeti Kutatócsoport a magyar 
nyelvtörténeti kutatások meghatározó tényezőjévé vált. 
A kcs. tevékenységének megjelenése nemzetközi tudományos színtereken is jelentős. A kcs. 3 
angol nyelvű könyvet tett közzé – köztük a History of Hungarian Toponyms c. munkát, 
amely e témakörről elsőként tájékoztatta a nemzetközi tudományosságot –, továbbá 23 idegen 
nyelvű tanulmányt (ennek fele megjelenés alatt áll). A kcs. tagjai 27 idegen nyelvű előadást 
tartottak nemzetközi konferenciákon.  
A kcs. 2017 nyarán a DE Magyar Nyelvtudományi Tanszékével közösen rendezhette meg a 
Nemzetközi Névtudományi Társaság határozata alapján a 26th International Congress of 
Onomastic Sciences-t, amelyen a tudományterület vezető szakemberei vettek részt: 250 kutató 
41 országból (lásd: http://icos2017.unideb.hu/en/). Ez a sikeres rendezvény is hozzájárult 
ahhoz, hogy szerénytelenség nélkül állapíthatjuk meg: a debreceni névkutató műhely a világ 
legjelentősebb onomasztikai központjai közé tartozik. E presztízs megalapozásához az 
akadémiai kcs. léte nagymértékben hozzájárult. 

2. A kutatási program személyi feltételei 
A jelenlegi kcs. 8 fővel, közte 7 kutatóval működik, a megalakuláskor mindnyájan kezdő 
kutatók voltak. Közülük négyen PhD fokozatot szereztek. Jelentős belső fluktuációt okozott a 
kcs.-ban az, hogy folyamatosan, egyszerre többen is gyermekgondozási szabadságon voltak. 
Ebből azonban jelentős előny is származott, ugyanis a kcs.-nak lehetősége nyílt további fiatal, a 
doktori képzésből kilépett kutatók alkalmazására. Így a kcs. őket is hozzásegítheti a fokozat 
megszerzéséhez: közülük négyen jelenleg is doktorjelöltek. Ezek alapján úgy ítéljük meg, hogy a 
kcs. a tudományos utánpótlás nevelése terén is sikeres volt. Ezt az is mutatja, hogy ketten 
egyetemi tanszéken (Debrecenben, illetve Egerben) helyezkedtek el.  
A tervezett kcs.-ban öten folytatják korábbi munkájukat, hárman tudományos munkatársként, 
ketten segédmunkatársként, hozzájuk két doktorjelölt csatlakozik. Elképzeléseink szerint a 
következő pályázati időszakban mindnyájan megszerzik a PhD fokozatot, a munkatársak közül 
pedig néhányan habilitálnak.  
A kcs. munkájában részfoglalkozásúként több egyetemi oktató is részt vett a kcs. 



 
 

tevékenységéhez szorosan kapcsolódó témákkal. Őket a kcs. lehetőségei akadémiai doktori, ill. 
habilitált címhez segítették hozzá.  
Továbbra is alkalmazni kívánjuk részfoglalkozásúként informatikusunkat és ügyintézőnket. 
A pályázatban társpályázóként szereplő Prof. Dr. Tóth Valéria részfoglalkozásúként 2015 óta 
vesz részt a kcs. munkájában. A kcs. vezetéséhez szükséges tudományos és egyéb feltételeknek 
jelenleg is megfelel. 
Tudományos háttérként a kcs. továbbra is számíthat a DE Nyelvtudományok Doktori 
Iskolájára (amelynek vezetője Tóth Valéria), ill. az egyetem magyar nyelv és irodalom 
szakos képzéseire. A kcs. szorosan együttműködik a DE Magyar Nyelvtudományi 
Tanszékével (ennek vezetője dr. habil. Rácz Anita), amellyel közös infrastrukturális hátteret 
használ. Ezek színvonala (könyvtár, informatikai háttér) kiváló.  

3. A kutatási program fókuszterületei, eredmények 
3.1. Nyelv- és névtörténeti adatfeltárás 
3.1.1. Helynévtörténeti adatbázis 
A korai ómagyar korból fennmaradt összes helynévi szórványadat feldolgozásával teljessé 
tesszük a Magyar Nemzeti Helynévtár (MNH) jelenleg is létező, a korabeli Magyarország 
területének kétharmad részére kiterjedő digitális adatbázis (http://mnh.unideb.hu/) történeti 
modulját, amely térinformatikai komponenst is tartalmaz. Ennek filológiai mezőit morfológiai, 
valamint hang- és helyesírás-történeti mezőkkel egészítjük ki. 
 Az adatbázis teljes feltöltése 2022-re készülhet el. 

3.1.2. Szótári program 
A Korai magyar helynévszótár (KMHsz.) 4. kötetének közzétételével és az 5. kötet elkészítésével 
teljessé tesszük a korai ómagyar korból fennmaradt helynévadatok publikálását. E kötetek 
egyesített anyagát digitális formában kívánjuk hozzáférhetővé tenni. 
 A KMHsz. 4. kötetének megjelentetése (2020). 
 A KMHsz. 5. kötetének megjelentetése (2021). 
 A KMHsz. egyesített on-line változatának közzététele (2022). 
3.2. Nyelvtörténeti kutatások 
3.2.1. Szórványemlékek feldolgozása 
Folytatni kívánjuk a magyar nyelvtörténeti kutatások szempontjából különlegesen fontos 
szórványemlékek monografikus feldolgozását a kcs. által kidolgozott módszerek szerint. 
Ezek a forrásokra vonatkozó konkrét ismereteken túl rávilágítanak az eredeti, hiteles és a 
bizonytalan kronológiai státuszú (másolt, interpolált, hamis) oklevelek nyelvtörténeti 
hasznosításának módszertani problémáira is, valamint alapul szolgálnak további nyelv- és 
névtörténeti feldolgozásokhoz. Nyelvemlék-monográfiákat kívánunk megjelentetni az alábbi 
forrásokról: 
 Szekszárdi és Zselicszentjakabi alapítólevél (2020) 
 Bakonybéli és Pannonhalmi összeírás (2021) 

Zobori oklevelek (2021) 
Dömösi adománylevél (2022) 
Székesfehérvári keresztesek oklevele (2022) 
Váradi regestrum (2023) 
Pápai tizedjegyzék (2023) 

3.2.2. Helyesírás- és hangtörténeti kutatások 



 
 

Ennek fontos alapját képezik a szótári feldolgozások és a nyelvemlék-monográfiák, közvetlen 
hátterét a kcs. által fejlesztett helyesírás- és hangtörténeti adatbázis adja, amely jelenleg is 
mintegy 35 ezer nyelvi adatot tartalmaz. 

A helyesírás- és hangtörténeti adatbázis fejlesztése folyamatos, on-line publikussá 
tétele 2019-től várható. 

A korábbiaknál jóval nagyobb adatbőség alapján árnyaltabb ismeretek szerezhetők a magyar 
helyesírási gyakorlat alakulásáról, ill. a magyar nyelv hangtörténeti változásairól. Ezek 
elemzéséhez matematikai-statisztika módszereket is alkalmazni kívánunk. A kutatások 
eredményeit 

tanulmányokban tesszük közzé (folyamatosan), ill. 
monográfiát készítünk a korai ómagyar kor helyesírás- és hangtörténetéről (2022). 

3.2.3. Fókuszban a 13. század első negyedének nyelve 
A címben jelzett korszak több szempontból is figyelmet érdemel. A fentiekben jelzett források 
(Székesfehérvári keresztesek oklevele, Váradi regestrum) mellett korábban feldolgoztuk az e 
korból való Tihanyi összeírást is. Ezen oklevelekkel nagyjából egykorú Anonymus gesztája, 
amely a magyar nyelvtörténeti és történettudományi kutatásoknak is kulcsfontosságú forrása, s 
amelyet Benkő Loránd a magyar nyelvtörténeti kutatásokba új szemléletet hozó tanulmányok 
sorában elemzett. Az oklevelek és a geszta szórványainak átfogó összehasonlító elemzése 
önmagán túlmutató, általános nyelvtörténeti tapasztalatokat is adhat az egyes nyelvemléktípusok 
forrásértékét illetően. 
Mivel erre a korra datálható a Halotti beszéd és könyörgés szövegének lejegyzése, és 
valószínűsíthetően ez idő tájt keletkezett a Königsbergi töredék és szalagjai eredeti 
fogalmazványának szövege is, ez új összevetési lehetőséget kínál a szövegek és a 
szórványemlékek különböző típusainak nyelvtörténeti hasznosítását illetően, az azonosságok és 
az eltérések előtérbe helyezésével. A kutatómunka eredményeit 
 a 13. század elejének nyelvéről szóló tanulmánykötetben összegezzük (2024). 

3.2.4. Nyelvjárás-történeti vizsgálatok 
A korai ómagyar kor második felének, ill. különösképpen a kései ómagyar kornak a jelentősen 
felszaporodó, jól lokalizálható nyelvi forrásanyaga lehetőséget ad nyelvjárás-történeti 
vizsgálatokra is. Ebben továbbra is főképpen a hangtörténeti jelenségek elemzése játszhatja a fő 
szerepet, ám a korábbiakhoz képest összehasonlíthatatlanul gazdagabb adatállományra építhetjük 
következtetéseinket, ezért emellett morfológiai és lexikális vizsgálatok is végezhetők ezen a téren.  
A kódexek megjelenésével ebbe a vizsgálatba bevonhatóvá válnak hosszabb szövegemlékeink is, 
amelyek keletkezési helyét, szerzőjét, nyelvjárási jegyeit és hovatartozását kevésbé ismerjük. 
Tudományos háttérként biztosan építhetünk az elmúlt évtizedek korszerű forráskiadványaira, 
valamint a Debrecenben korábban létrehozott számítógépes kódexfeldolgozásokra. E 
munkálatok eredményeiről 
 tanulmánykötetet kívánunk publikálni nyelvjárás-történeti témakörből (2024). 

3.2.5. Szótörténeti vizsgálatok 
A magyar szókincs szemantikai csoportjai között – adatbőségük és lokalizálhatóságuk, időhöz 
kötöttségük révén – kétségkívül a helyet jelölő közszavak (másképpen földrajzi köznevek, ill. 
lexikális helynévformánsok) nyújtják a legtöbb lehetőséget a szótörténeti vizsgálatokra. E 
szavak egyedi analízise, illetve szűkebb jelentésmezőkben való elemzése gazdagíthatja etimológiai 
ismereteinket, de főleg funkcionális alapú jelentéstörténeti keretben gyarapíthatja tudásunkat. 
A teljes szóréteg átfogó vizsgálata pedig jól modellezheti a magyar szókincs egészének fő 
változási irányait is, benne az ősi, ill. a honfoglalás előtti és utáni jövevényszavakkal, valamint a 
belső szóalkotás (a képzés és a szóösszetétel) különböző módozataival. Mindehhez a 
térinformatikai adatbázis nélkülözhetetlen hátteret jelent, de fontos vonatkozási pont a kcs. által 



 
 

korábban megjelentetett Magyar földrajzi köznévtár is. A kutatások eredményeit 
 A régi magyar helynévformánsok c. monográfiában tesszük közzé (2023).  

3.3. Névtörténeti vizsgálatok 
3.3.1. Szótári munkák 
A magyar helynév-etimológia nagy hagyományokra tekint vissza: Melich János alapos, hatalmas 
nyelvi anyagot és komoly nyelvészeti apparátust megmozgató névfejtéseit más felfogást 
alkalmazó munkák után Benkő Loránd elevenítette fel az ezredforduló táján. A kcs. e vonulathoz 
kíván csatlakozni a korai ómagyar kor tudományos célokat szolgáló történeti-etimológiai 
helynévszótárának létrehozásával. Ebben a helynév-rekonstrukció módszerét használjuk fel. A 
jelentős számú jövevénynév szlavisták, germanisták, turkológusok bevonását teszi szükségessé, 
adott esetben nemzetközi együttműködés keretében. 
A munkát helynévfajták szerint haladva (pl. víznevek, hegynevek stb.) látjuk elvégezhetőnek, 
mivel a történeti-etimológiai magyarázatok nem elszigetelt nevekre, hanem egy rendszer 
elemeiként létező helynevekre adhatók meg a leghitelesebb módon. A szótár első változata on-
line formában válhat publikussá, a papíralapú szótár megjelentetésének formája a munka végső 
szakaszában alakulhat ki. 
 A korai ómagyar kor történeti-etimológiai helynévszótára folyamatosan bővül. 
A régi magyar személynevek etimológiai elemzése az utóbbi évtizedekben kevéssé kedvelt 
területe volt a név- és nyelvtörténeti kutatásoknak. A személynév-etimológiai szótár azonban a 
helynévmagyarázatoknak is nélkülözhetetlen feltétele. A szótárhoz Fehértói Katalinnak az Árpád-
kori személynévtár-a szolgálhat (erős kritikával) alapul, elméleti keretként pedig a kcs.-ban 
kidolgozott személynév-elemzési modellt (Személynévadás és személynévhasználat az ómagyar 
korban) alkalmazzuk. A szótárban csak azokat a nyelvi adatokat kívánjuk feldolgozni, amelyek a 
magyar nyelvben keletkeztek, ill. a magyar nyelvbe adaptáció útján kerültek be. 
 A korai ómagyar kor történeti-etimológiai személynévszótára (2023). 

3.3.2. Névelméleti kutatások 
A fenti szótári munkák a magyar tulajdonnév-etimológia módszertanának megújítását is 
célul tűzik ki. A névrekonstrukció módszerének részletes kidolgozása mellett ebben nagy szerepe 
lehet az etimológiai valószínűség problémájának is. Az etimológiaelméleti kutatások eredményeit 
 tanulmányok formájában dolgozzuk fel (folyamatosan). 
A Kniezsa-féle helynév-tipológia helyébe olyan tipológiai rendszert kívánunk állítani, amely 
funkcionális alapokon csakis a tényleges adatokból (nem pedig igazolhatatlan hipotézisekből) 
indul ki. Ennek fontos része az ún. relatív kronológia, amely nemcsak a nevek nyelvi jellegére, 
hanem a jelölt helyekre, és a nevek területi viszonyaira is tekintettel van. E módszer 
hasznosítható lesz nemcsak az ómagyar kori névjárásterületek egyezéseinek és különbségeinek a 
bemutatásában, hanem a nyelvterület és a névterület fogalmi viszonyainak tisztázásával a 
településtörténeti kutatásoknak is fontos alapjául szolgálhat. E témakörben elkészül egy  
 monográfia a régi helynevek tipológiai rendszeréről (2023). 
A nyelvi érintkezések hatása a helynévkincsben és a személynévállományban a szókincs 
közszói részéhez hasonlóan ugyancsak megjelenik, de e körben a lokális körülményekre 
határozottabban tudunk következtetni. A magyar–török–szláv–német (később román) nyelvi 
érintkezéseknek a névrendszerekre gyakorolt hatásait a 27. Nemzetközi Névtudományi 
Kongresszus (Krakkó, 2020) fő témájához is kapcsolódóan  
 tanulmányokban, ill. tanulmánykötetben kívánjuk bemutatni (2021).  

3.4. Interdiszciplinaritás 
A nyelv- és névtörténeti kutatások elsőrendű érdeke, hogy legújabb eredményeit a 
társtudományok képviselői mint segédtudományi eredményeket használhassák fel település- és 



 
 

népiségtörténeti, történeti földrajzi, tájtörténeti, régészeti stb. kutatásaikhoz. Ehhez az 
eredményeket megfelelő formában kell hozzáférhetővé tenni.  
Elkészítjük a Kárpát-medence on-line helynévtérképét, amelyről a korai ómagyar kori 
helynévadatok filológiai pontossággal és a hozzájuk tartozó, közérthetően megfogalmazott nyelv- 
és névtörténeti magyarázatokkal együtt érhetők el. 
 A térkép és a hozzá tartozó adatbázis fejlesztése, feltöltése folyamatos. 
A fenti társtudományok képviselőivel rendszeres tudományos tanácskozásokat szervezünk.  
Továbbra is megszervezzük minden évben a Helynévtörténeti Szemináriumot, és 
megjelentetjük a Helynévtörténeti Tanulmányok egy-egy számát, ezek interdiszciplináris 
jellegét is erősíteni kívánjuk. 

4. A pályázati program indokoltsága (a kiírás preferenciái alapján)  
— a nemzeti kulturális örökség védelmét és feltárását szolgálja,  
— előmozdítja a magyar nyelvtörténeti kutatások szélesebb spektrumának fejlődését, 
— interdiszciplinaritása következtében a társtudományok számára fontos eredményekkel 

szolgál, 
— hiányzik az MTA kutatóintézeti hálózatának kutatási tematikájából, 
— erős nemzetközi beágyazottsága révén továbbra is a nemzetközi élmezőnyben tartja a 

magyar névtörténeti kutatásokat. 
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