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1. A tulajdonnevek elsődleges nyelvi szerepe az, hogy személyeket, helyeket, 

dolgokat a maguk egyedi mivoltában jelöljenek meg. Különlegességüket az adja, 

hogy noha a nyelvi egyedítést a közszavak segítségével is maradéktalanul el tud-

juk végezni, mégis minden nyelvben léteznek és feltehetően a múltban is létez-

tek tulajdonnevek: ez a szótípus tehát nyelvi univerzálénak tekinthető. 

A tulajdonnevek, mint nyelvi elemek gazdag kulturális és történeti ismeret-

anyagot közvetítenek számunkra, ezért nemcsak a tudomány, hanem az átlagos 

nyelvhasználók érdeklődését is gyakran felkeltik. Tapasztalataim szerint jóval 

ritkábban merül fel bennünk az a kérdés, hogy egy tárgyat miért nevezünk asz-

tal-nak vagy szekrény-nek, mint például az, hogy valakinek miért lehet Fazekas 

vagy pláne Gerencsér a családneve (ez utóbbi név is egy ’fazekas’ jelentésű táj-

szóból alakult ki, amit a magyar nyelvterület egyes részein még ma is használ-

nak). De olykor felötlik bennünk az is, hogy miért Hosszúpályi egy település ne-

ve, és miért Monostorpályi egy másiké, vagy miért hívják Vámospércs-nek az 

egyik, és miért Mikepércs-nek a másik helységet. 

A nevekben, különösen a helynevekben rejlő sokrétű történeti információ a 

tudomány több területe számára ad forrásanyagot: főként a történettudomány, a 

történeti földrajz, a régészet, a történeti néprajz használja fel a belőlük származó 

ismereteket. A nevek tudományos hasznosítása azonban többnyire nem közvet-

lenül történik, hanem leginkább a nyelvészeti-névtani interpretációjuk, elemzé-

sük alapján. Ezt az magyarázza, hogy a nevekben rögzített elsődleges tartalmak, 

információk a nyelvi változások következtében gyakran módosulnak, vagy akár 

teljesen el is tűnnek. A fenti példák közül Hosszúpályi nevét értelmezve a hosszú 

előtag mindnyájunk számára érthető ugyan – de azt már nem feltétlenül tudjuk, 

legfeljebb csak sejtjük, miért nevezhettek el egy települést hosszú-nak –, a Pályi 

utótagról mai nyelvi ismereteink alapján azonban az már nem derült ki számunk-

ra, hogy ez a név a Pál személynév -i képzős formája, és eredetileg azt jelentette, 

hogy az adott település ’Pálé’, vagyis Pál tulajdonában van.  

Az ilyen jellegű ismereteket a nyelvtörténeti kutatások speciális módszerei-

vel lehet kihámozni a nevekből. Ezekből a kutatási eljárásokból a 20. század fo-
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lyamán egységes módszertan kristályosodott ki, és – a tudományok általános 

specializálódási folyamatába illeszkedően – létrejött a névtan vagy más néven 

onomasztika tudományterülete. 

 

2. A nevek vizsgálatának nagy szerepe van a régebbi korok megismerésében. A 

helynevek a magyar nyelv és a magyarság múltjának feltárásában pedig más 

nyelvekhez viszonyítva is kiemelkedő fontossággal bírnak. Ennek magyarázata a 

magyar történelem sajátos forrásviszonyaiban rejlik. 

Valamely nyelv és az azt használó etnikum történetének megismeréséhez 

sokféle forrást használnak fel a különféle történeti tudományok. Ezek között 

megkülönböztetett szerepük van az írásban fennmaradt dokumentumoknak, 

amelyek a nyelv történetének kutatásában – noha a beszélt nyelvhez képest az 

írás másodlagos közlési forma – közvetlen forrásnak tekinthetők. Ezek révén a 

régebbi nyelvállapotokról – és ezen keresztül sok tekintetben a mögötte meghú-

zódó kultúráról, társadalomról is – jóval plasztikusabb képet tudunk megrajzolni, 

mint más nyelvészeti eszközök (pl. a más nyelvekből átkerült szavak vizsgálata 

vagy a rokon nyelvekkel való összevetés alapján történő rekonstrukció) segítsé-

gével. A magyar írásbeliség egy évezredes múltra tekinthet vissza, azaz nagyjá-

ból a magyar államalapítással egy időben jött létre. A bennünket körülvevő szláv 

nyelvek írásbelisége ennél valamivel régebbi, a latin-újlatin nyelveké pedig több 

évezredes írásos kultúra. A magyar a vele nyelvi tekintetben rokon uráli (finn-

ugor) nyelvek között azonban messze a legkorábbi írásbeliséggel rendelkező 

nyelv, ez a körülmény pedig az egész nyelvcsalád történetének a kutatásában is 

jelentős tényező. 

A magyarországi írásbeliség létrehozása az európai társadalmakhoz, kultú-

rához való csatlakozásnak az egyik legfontosabb feltétele volt, és e folyamatnak 

az egyik legpontosabb tükrözője is egyúttal. Csakhogy a középkor Európájában 

az írásbeliség a társadalmi elit kultúrájának volt a része, s mint ilyen – e kultúra 

egységességét is biztosítandó – döntően latin nyelven valósult meg. 

Ahhoz, hogy eleink magyar nyelven is képesek legyenek szövegeket rögzí-

teni, évszázadoknak kellett eltelnie: az első ránk maradt magyar nyelvű szöve-

get, a Halotti beszéd és könyörgést a 12. század végén jegyezték le, az első ma-

gyar nyelvű vers, az Ómagyar Mária-siralom pedig 1300 körül került bele a 

Sermones nevű kódexbe, amely megőrizte azt számunkra. Ezek az emlékek na-

gyon magas szintű szövegalkotói ismeretekről tanúskodnak, ennek alapján pedig 

azt feltételezhetjük, hogy már korábban is keletkezhettek magyar nyelven szö-

vegek, csak azok nem maradtak ránk. A magyar nyelv írásbeli használata jelen-

tősebb méreteket azonban csak a 15. századtól öltött, az ezt megelőző időkből 

mindössze néhány száz szó terjedelemben ismerünk magyar nyelven írott szöve-

geket. 

A Mohács előtti időkből, az úgynevezett ómagyar korból ugyanakkor latin 

nyelvű dokumentumok tömege maradt fenn. Ezek jó része jogi iratként született 
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meg: birtokadományokat és -összeírásokat rögzítő oklevelek, birtokperek, határ-

járások stb. mellett adóösszeírások, történeti tárgyú munkák: geszták és krónikák 

képviselik elsősorban a korabeli latin nyelvű írásbeliséget. 

Ezeknek az iratoknak a szerzői azonban nem kerülhették meg azt, hogy a 

szóban forgó személyeket és helyeket saját nevükön említsék meg, mégpedig 

többnyire azon a köznapi, vulgáris nyelven feltüntetve őket, amelyet az adott tér-

ségben használtak. Ennek az eljárásnak a gyakorlati szempontok mellett jogi 

alapja is volt: a nevek azonosító szerepe és ebből adódóan a tulajdonjogot bizto-

sító ereje csak abban az esetben érvényesülhetett, ha a helybeliek később is azo-

nosítani tudták a név által jelölt helyeket és személyeket. 

Ezeknek az eljárásoknak az eredményeképpen a latin nyelven írt szövegek-

ben magyar nevek és helyeket jelölő közszói kifejezések százezrei maradtak 

ránk. A szórványemléknek nevezett nyelvemléktípus ebből következően a ma-

gyar nyelv ómagyar kori történetének rendkívül fontos forráscsoportja. Vizsgála-

tuk a magyar nyelvtörténeti kutatásoknak is kiemelkedően eredményes vonulatát 

képviseli. 

Az ezekben a forrásokban fennmaradt helynevek nyelvtörténeti forrásértéke 

persze nem éri el a szövegemlékekét, hiszen míg például a helyesírás- és hang-

történet, a szóalkotás morfológiai eszközei eredményesen vizsgálhatók általuk 

(sőt, tömeges előfordulásuk igen nagy előnyökkel is jár e kérdések tanulmányo-

zásában), addig a mondatalkotás legtöbb eszköze vagy például az igék ragozása 

nem ismerhető meg a segítségükkel. Előnyös viszont, hogy nyelvi adataik jól lo-

kalizálhatók, s egy olyan nyelvtörténeti korszakban, amikor a nyelv csakis 

nyelvjárási változataiban létezett, a nyelvi jelenségek helyhez kötése nagy fon-

tossággal bír. Különleges jelentősége van ennek a korabeli nyelvi kapcsolatok – 

és ami mögötte van: egy-egy térség etnikai sokszínűségének a – felderítésében 

is. A nyelvi tekintetben feltárt helynevek pedig – mint fentebb már utaltam erre 

– más történeti tudományok számára is fontos ismeretekkel szolgálnak. 

 

3. A továbbiakban az első eredeti, hiteles példányban fennmaradt magyarországi 

oklevélnek, a Tihanyi apátság alapítólevelének néhány szórványát felvillantva 

mutatom be e forrásanyag tudományos felhasználási lehetőségeit. Amikor 1055-

ben I. András király az apátságot megalapítva adományokkal látta el a bencés 

rendet, rögtön az oklevél elején meghatározta a helyszínt, belefoglalva a leírásba 

az azonosításhoz nélkülözhetetlen helyneveket is: „in loco qui dicitur tichon su-

per balatin”, vagyis „azon a helyen, amelyet a nép nyelvén Tihanynak monda-

nak, a Balaton fölött”. Az egész oklevélben 82 ilyen szórvány található, néme-

lyik közülük több szóból álló hosszabb kifejezés. A legismertebb talán az – a 

szórványemlékek körében is kivételesnek számító – leírás, amely az egykori 

Tolna vármegyében fekvő Mortis nevű birtok határának egyik pontját jelöli meg 

az alábbi módon: ad castelic & feheruuaru rea meneh hodu utu rea.  
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1. ábra. Részlet a Tihanyi alapítólevél szövegéből 

 

Mai magyarsággal ezt úgy adhatnánk vissza, hogy a birtok határvonala ezen a 

helyen elér „a Kesztölcre és Fehérvárra menő hadútra”, azaz a határ kijelölését 

végző hivatalnok egy olyan fontos, a hadak vonulására is alkalmas utat jelölt 

meg ezzel a kifejezéssel, amely az egyik irányban dél felé, Kesztölc településre 

(Tolna megye déli része felé), a másik irányban pedig (Székes)Fehérvár felé, 

északnak vezetett. 

A szórványban megmutatkozó hangtörténeti jelenségek közül itt most csak 

azt emelem ki, hogy ekkor, a 11. század közepén a magyar szavak jó része még 

magánhangzóra végződött, az út utu-nak hangzott, a vár pedig vȧru-nak. Ezek-

nek az úgynevezett tővégi magánhangzóknak az eltűnése még a honfoglalás 

előtti időkben megkezdődhetett, és csak a 13. századra fejeződött be teljesen. Ez 

a kis rövid részlet azt is megmutatja, hogy a -ra/-re ragot akkoriban még nem 

használták, hanem ezt a szerepet a rëá-nak hangzó névutó töltötte be, ami csak 

később alakult – önállóságát elveszítve – raggá. Ezek mellett számos olyan to-

vábbi nyelvi jelenséget említhetnénk még, amelyek egykori meglétéről és törté-

netéről jórészt vagy akár kizárólag a szórványemlékek adatai nyújtanak felvilá-

gosítást. 

A Tihanyi alapítólevélben említett helyek azonosítása leginkább úgy valósít-

ható meg, hogy későbbi oklevélbeli említésekkel vetjük őket össze, s e mellett 

megfejtjük az eredetüket, és megvilágítjuk időbeli változásukat is. A történeti 

helynév-rekonstrukció részeként elvégzett lokalizálás fontos ismeretekkel szol-

gál a történettudományi vizsgálatok számára is az apátság birtokainak meghatá-

rozásában. Ezek a birtokok a tihanyi apátságtól távolabb, a Dunántúl  déli részén 

szétszórtan helyezkedtek el, sőt egy nagyobb birtoktest a Duna-Tisza-közén, a 

mai Kolon-tó környékén is feküdt. Az itteni térképrészlet a Balaton környékén 

kapott birtokokat mutatja be. 
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2. ábra. A Tihanyi alapítólevélben említett helyek a Balaton környékén 

 

4. A magyar írásbeliség kezdete előtti időkből is ismerünk néhány, a magyarokra 

vonatkozó említést, amelyek külföldön keletkezett forrásokban fordulnak elő. A 

10. század közepén Bíborbanszületett Konstantin bizánci császár görög nyelvű 

munkájában emlékezett meg a magyarság honfoglalás előtti szállásterületeiről, 

Levédiáról és Etelközről. A görögül Λεβεδία, illetve Ατελκούξου formában le-

jegyzett nevek abban az időben magyarul Lëvedi-nek és Etëlküzü-nek hangoz-

hattak. Ezek a legkorábbról ismert magyar helynevek a későbbi helynévkincsnek 

is a legjellemzőbb típusait képviselik: a Levedi nevű helyet az ugyanilyen nevet 

viselő személyről nevezték el, a személynév pedig vagy a lesz, vagy a lő ige v-t 

tartalmazó tövéből (lásd pl. lev-ő, löv-ő) alakult -di személynévképzővel. Az 

Etelköz névtípusába egész sor későbbi név tartozik bele: Bodrogköz, Rábaköz, 

Muraköz stb. Ezek mindig két folyó közötti területet jelölnek (a Bodrogköz pél-

dául a Bodrog és a Tisza közti térséget) olyan módon, hogy a névben csak a ki-

sebbik folyó neve jelenik meg.  

Mindez azt mutatja, hogy a magyarság honfoglalás előtti helynévrendszere fő 

vonásaiban megegyezhetett azzal, amelyet a honfoglalás utáni időkből egyre bő-

ségesebb névanyag alapján ismerünk. A császár írásának a hitelét az adja, hogy 

információit az akkortájt követként az udvarában megforduló magyar főembe-

rektől szerezte. Egyedül tőle ismerjük a honfoglaló magyar törzsek neveit is, 

ezeket ugyanis semmilyen későbbi forrás nem említi, még a magyarság történe-

tével foglalkozó geszták és krónikák sem. Konstantin így ír róluk: „Első a kaba-

roknak a kazároktól elszakadt előbb említett törzse, második a Nyekié, harmadik 
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a Megyerié, negyedik a Kürtügyermatué, ötödik a Tarjáné, hatodik Jenehé, he-

tedik Keri, nyolcadik Keszi. És így egymással összeolvadván, a kabarok a tür-

kökkel a besenyők földjére telepedtek le.” 

Ezeket a törzsneveket azonban megőrizték egyes magyar települések nevei, 

összesen mintegy 300 ilyen nevet ismerünk a középkori Kárpát-medencében. A 

nevek feltűnésének időbeli és térbeli jellemzőiből sokféle – gyakran egymásnak 

is ellentmondó, bizonytalan – következtetésre jutottak a törzsi szervezet jellem-

zőit és felbomlását rekonstruálni kívánó történettudósok. De nem sokkal jobb a 

helyzet ezen a téren a nyelvtudomány berkeiben sem: a törzsnevek eredete ma 

sincs tisztázva minden részletében, ez a néhány szó a régi magyar szókincs egyik 

legrejtélyesebb szócsoportjának számít. 

 

5. A törzsek nevéből alakult településnevek alapszavuk által a régi magyar tár-

sadalom szerkezetéről tudósítanak bennünket. A társadalom összetételét, illetve 

ennek a megváltozását tükrözik azok a foglalkozásnevek is, amelyek települések 

megnevezésében jelennek meg. Ez a névtípus a törzsnévi helynevekhez hasonló-

an a legrégebbi magyar településnév-típusok közé tartozik: több mint 30 foglal-

kozás neve mintegy 250 helység nevében tűnik fel. Ezek a nevek legtöbbször 

alakilag is megegyeznek a foglalkozást jelölő szóval: Lovász, Ács, Szűcs, de elő-

fordulnak helynévképzővel összekapcsolva: Lovászi, Takácsi, Vadászi és szó-

szerkezetet alkotva is: Lovásztelek; Lovásznána, Tímárfony. E nevek között jó 

néhány olyan is található, amely foglalkozásnévként ma már nem használatos 

ugyan, de nyelvérzékünk alapján következtetni tudunk egykori jelentésükre: pl. 

Esztergár, Solymár, Fegyvernek, Szántó, Szőlős, Peszér. Vannak azonban olya-

nok is, amelyekről csak nyelvtörténeti eszközökkel deríthető ki egykori jelenté-

sük: pl. Ardó ’erdész’, Daróc ’vadfogó’, Dusnok ’egyházi szolga’, Horó ’szak-

ács’, Hőgyész ’hermelinvadász’ – ez utóbbi foglalkozásnév egyébként a hölgy 

szóból alakult, amely egykor az egyik legértékesebb prémes állatnak, a herme-

linnek volt a megnevezése. 

A foglalkozásnevekből alakult településnevek nyelv- és névtörténeti feltárása 

a történettudomány számára is fontos információkat nyújt, hiszen – a bőven fel-

merülő nehézségek ellenére is – jórészt e nevek segítségével ismerhető meg az 

úgynevezett királyi szolgálónépek intézménye, ennek szerveződése, története és 

területi viszonyai. 

 

6. A magyar településnév-állomány legnagyobb hányadát a személynévből ala-

kult településnevek teszik ki. Ezek nagy részében a mai nyelvhasználók már 

nem ismerik fel az egykori személyneveket, mivel azok jó ideje nem használato-

sak ilyen szerepben. Ennek pedig az a magyarázata, hogy a honfoglalást követő 

évszázadokban a magyar személynév-rendszer gyökeres átalakuláson ment ke-

resztül. Korábban a magyarok „pogány” névkultúrájában többségben voltak a 

magyar közszavakból alakult és az egyént ez által valamilyen módon leíró, jel-
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lemző nevek. Ezek mellett a törökségi népek környezetéből a Kárpát-medencébe 

érkező magyarok török eredetű neveket is nagy számban viseltek.  

A kultúraváltás fontos részeként ezeket a személyneveket a keresztény név-

kultúra elemei váltották fel, amelyek között az egyház által közvetített latin ere-

detű nevek voltak túlsúlyban, de mellettük a magyarsággal szomszédos népek 

nyelvéből is tömegesen kerültek át a magyarba szláv és német eredetű nevek. 

Ezek a személynevek jelennek meg a településnevekben is, amelyeknek kisebb 

részét tették ki csupán a magyarból származó személynevek, nagyobb részét az 

átvett elemek adták. A korabeli kulturális hatások intenzitását is szemléletesen 

mutatja az alábbi diagram, amely azt ábrázolja, hogy e jövevénynevek milyen 

arányban vettek részt a településnevek alkotásában. 

 
 

3. ábra. Az idegen eredetű személynevek megoszlása  

a középkori magyar településnevekben 

A személynevek éppúgy többféle szerkezeti formában vannak jelen a telepü-

lésnevekben, mint ahogyan azt fentebb a foglalkozásnevek esetében is láttuk. 

Legnagyobb arányban a személynév önmagában állva alkotott településnevet: pl. 

Miskolc, Szoboszló, Sámson, Ábrány, de előfordulhatott képzővel: pl. Álmos-d, 

Peter-d, Komád-i, Toka-j vagy szószerkezetben is: pl. Endrefalva, Andaháza, 

Farkaslaka; Jákóhodos, Mikepércs. Ezek közül az első névtípus, az önmagában 

álló személynév által alkotott helynév különlegesnek számít abban a tekintetben, 

hogy ezt a névalkotási módot a magyart körülvevő indoeurópai nyelvek nem is-

merik. Ezt a névtípust korábban többen a magyar nép vándorló, nomád hagyo-

mányaival magyarázták mondván, hogy az ilyen életmódot folytató népeknél 

nem a helyeket, hanem a személyeket lehet a nevek segítségével keresni. Ez a 

magyarázat azonban nem állja meg a helyét, mivel a nomadizáló népek éppúgy 

használnak helyneveket a lakóhelyük megjelölésére, mint a megtelepült módon 

élők.  

Ennek a jelenségnek a magyarázata csupán abban rejlik, hogy egy-egy szó-

nak, névnek az önmagában való helynévi használata – amely jellegzetes meto-

nimikus folyamat, és általános szóalkotási eljárás a közszókészlet gyarapítása te-
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rén is – a magyar helynévalkotásnak a leggyakoribb eszköze volt az egész kö-

zépkor folyamán, és fontos formája még a mai névadásnak is. A személynevek-

nek a helynevekben való gyakori megjelenését pedig az magyarázza, hogy ez a 

birtoklást, a birtokhoz való jogot fejezte ki a szóbeliség erejével egy olyan kor-

ban, amikor az írásbeliség – széleskörű társadalmi elterjedtség híján – ezt a 

funkciót még csak igen korlátozottan láthatta el. Ez a névtípus a középkori bir-

tokviszonyok fontos tükörképe is egyben, így vizsgálata méltán tart igényt a tör-

ténettudomány figyelmére is. 

 

7. Az európai keresztény kultúra hatását a magyar helynév-rendszerben legköz-

vetlenebb módon a szentek nevéből alakult településnevek mutatják. Ezeket az 

úgynevezett patrocíniumi településneveket csakis templomos falvak viselhették, 

amelyek védőszentjeinek, patrónusainak a nevei a templom megnevezésén ke-

resztül váltak az adott települések neveivé. Ez a névtípus az egyház hathatós tá-

mogatásával a 13. századtól kezdődően terjedt el rohamosan a magyar település-

nevek körében. A középkorból csaknem másfél ezer ilyen településnevet 

ismerünk, amelyekben 77 patrocínium neve szerepel. Ahogyan ez az alábbi di-

agramból is kitűnik, néhány név száznál is több település megnevezésében for-

dult elő. Ezt a településnévi azonosságot a későbbiekben úgy szüntették meg, 

hogy a neveket jelzői előtaggal különítették el egymástól: pl. Berettyószentmár-

ton, Szalkszentmárton, Peceszentmárton.  

 

 
4. ábra. A templomok védőszentjének nevéből alakult leggyakoribb  

településnevek a középkori Magyarországon 

 

A patrocíniumi településnevekben kifejeződő kulturális hatást az is szemléle-

tesen jelzi, hogy mivel e névtípus különösen Dél-Európában (Itáliában és Spa-

nyolországban), továbbá Franciaországban és a délnémet területeken volt gyako-

ri, Magyarországon is az ország délnyugati–nyugati térségeiben jelent meg 

legkorábban, s innen terjedt tovább fokozatosan. E térség mellett különösen 

kedvelt volt Erdélyben is ez a névtípus. Vizsgálatuk fontos adalékokkal járul 
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hozzá a magyarországi kereszténység történetének, különösen az egyes szentek 

kultuszának a megismeréséhez. 

 

8. A magyarság korai történetét érintő kérdések közül mind a közvélemény, 

mind pedig a kutatók is talán az iránt érdeklődnek leginkább, hogy kik éltek a 

honfoglaláskor és az azt követő évszázadokban a Kárpát-medence területén, hol 

települtek meg kezdetben a honfoglaló magyarok, és milyen ütemben népesítet-

ték be a térséget. A történeti források a középkori népesség etnikai összetételéről 

szinte alig tartalmaznak információt, mivel az akkor élők gondolkodásában, ér-

dekviszonyaiban ennek nem volt meghatározó jelentősége. A legmegbízhatóbb 

ismereteket e kérdéskörben a helynevek nyelvi elemzése nyújthatja. Különösen 

két helynévtípus tanulságos e tekintetben: a más nyelvekből a magyarba átkerült 

helyneveké és a népek megnevezéséből alakult településneveké. 

Ez utóbbi névtípus meglehetősen gyakori a magyarban: a középkorban több 

mint 1300 település neve jött létre ilyen módon, és bennük csaknem 40 nép 

megnevezése szerepel. Ezek gyakorisági viszonyairól tájékoztat az alább látható 

kördiagram. Közöttük több olyan, az ábrán is olvasható megnevezés szerepel, 

amelyet népnévként ma már nem használunk ugyan, de némelyik nemcsak tele-

pülésnévként, hanem személynévként is létezik még napjainkban is. A ritkábbak 

(úz, kazár, kun, tatár, török, szerecseny, bolgár, jász, sváb, cigány, görög, ko-

rontál, kölpény, örmény, rác) között is találunk ilyeneket. 

 

 
5. ábra. Népnevek a középkori magyarországi településnevekben 

 

E településneveket többnyire a magyarok közé betelepülő más nyelvű, más etni-

kumú népesség településeinek a megjelölésére hozta létre a környezetünkben élő 

magyar nyelvű lakosság. Ez magyarázza azt is, hogy a magyar népnév a gyako-

ribbak között szerepel ugyan, de nyilvánvalóan mégsem a korabeli népességi 

arányoknak megfelelő súllyal: ezek a településnevek ugyanis éppen a más né-

pességtől való különbözőséget fejezték ki, magyarokra tehát leginkább idegen 
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környezetben utalnak. Általában sem gondolhatjuk persze azt, hogy a népnevek-

ből alakult településnevek pontosan tükrözik a korabeli etnikai viszonyokat, 

ugyanis ez a névadási mód, ez a jelentéstartalom csak egyike volt a számos to-

vábbi elnevezési lehetőségnek, és hogy ezek közül melyik valósult meg végül 

egy-egy névben, azt véletlenszerű, esetleges körülmények is nagyban befolyá-

solták. 

 

9. Az Árpád-kori Magyarország etnikai sokszínűségét – ha nem is a fent bemuta-

tott széles színskálán – jól mutatják a más nyelvekből a magyarba bekerült hely-

nevek is. Ilyeneket találunk a településnevek között is: némi idegennyelv-

ismerettel ma is felismerhető például Visegrád, Nógrád, Csongrád nevének 

szláv eredete, és bennük az egykori ’magas vár’, ’új vár’, ’fekete vár’ jelentéstar-

talom.  

Még jellemzőbb azonban ez a névtípus a víznevek körében. A Kárpát-

medence legnagyobb folyóvizeinek a nevei olyan régen keletkeztek, hogy vala-

mely konkrét nyelvhez nem is tudjuk kötni őket, mivel az Európában ma beszélt 

nyelvek kialakulását jóval megelőző időben jöttek létre. A Duna, Tisza, Dráva, 

Száva, Rába, Ipoly, Szamos, Körös, Maros stb. neve egy óeurópainak nevezett 

alapnyelvből származtatható: többnyire ’(folyó)víz’ jelentésű szavakra vagy a 

vizek valamilyen jellemző tulajdonságát kifejező szótövekre vezethetők vissza. 

Ezeket a neveket a magyarok a Kárpát-medencében talált szláv nyelvű népektől 

ismerték meg. 

Számos magyar víznév nyelvi eredete pedig magában a szlávban gyökerezik: 

a Zagyva, Rábca, Torna, Tarna, a sokfelé előforduló Tapolca vagy a Balaton 

nevek e nyelvek történetének egy olyan korai szakaszában keletkeztek, amikor a 

ma ismert különböző szláv nyelvek még nem különültek el egymástól. Vízneve-

ink között van néhány germán eredetű: pl. Hernád, Nyitra, Vág, illetve németből 

származó is: Korompa, Lajta, a Küküllő és a Karas folyót pedig valamilyen tö-

rökségi nép nevezhette el. A Kárpát-medencébe betelepülő magyarság maga 

csak a kisebb vízfolyásoknak adott nevet, ezek között alig van olyan jelentősebb 

folyó, mint a Sajó, a Bodrog, a Berettyó vagy a Kapos. 

 

9. Azt remélem, hogy a fenti néhány példa és az általuk jelzett kutatási irányok 

felvillantásával érzékeltetni tudtam azt, hogy a helynevek vizsgálata nemcsak a 

nyelvről való ismereteinket gazdagítja, hanem a Kárpát-medence történetének, 

kultúrájának, nyelvi és kulturális kölcsönhatásainak a megismeréséhez is hozzá 

tud járulni. És ha figyelembe vesszük azt is, hogy a magyar helynévkincs több 

milliós nagyságrendű állománya jórészt még ma is feltáratlan, akkor ez azt is 

jelzi egyúttal, hogy a nevekkel való foglalkozásnak továbbra is komoly perspek-

tívája van a magyar tudományban. 
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