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NYELVTÖRTÉNET, HELYNÉVTÖRTÉNET, 
TÖRTÉNETI FÖLDRAJZ 

 
TÓTH VALÉRIA 

 

Language History, Historical Toponomastics, Historical Geography 

 
The comprehensive study of the early history of Hungarians and Hungarian language 

requires an interdisciplinary approach. In my paper, I discuss the ways in which language 

history, and historical toponomastics in particular, may complement and in certain cases 

even correct findings of historical geography and history using several specific examples. 

I touch upon issues of name theory related to name-givers and name-users, linguistic re-

construction, chronology, and etymological toponomastics as these may serve as useful 

clues for researchers studying controversial issues in the history of the Carpathian Basin 

after the Conquest. In this process, I also examine the role and responsibility of linguistics 

in the study of these issues. 

 

1. A magyarság és a magyar nyelv honfoglalás utáni első évszázadainak tör-

ténetét akkor tárhatjuk fel megnyugtatóan, ha ebben a munkában a különböző 

történeti tárgyú tudományterületek (a történettudomány, a régészet, a történeti 

földrajz, a nyelvtörténet stb.) képviselői a közös célt szem előtt tartva együttmű-

ködnek. Azt is fontos azonban hangsúlyoznunk, hogy ez a fajta együttműködés 

akkor lehet igazán gyümölcsöző, ha az adott diszciplínák szakemberei a saját tu-

dományszakukon belül maradva értékelik a figyelembe vehető adatokat, és a ku-

tatási eredményeiket a társtudományok számára közvetlenül elérhetővé teszik, de 

egyúttal nem vállalkoznak a saját kompetenciájukon túlmutató kérdésekben kö-

vetkeztetések levonására. Ez a gondolat már több ízben is hangot kapott az eddi-

giekben is a szakirodalomban, s nemcsak a nyelv- és névtörténet részéről (lásd 

pl. Hoffmann–Tóth 2016: 317), hanem a régészet oldaláról (Révész 2014: 63–64) 

megfogalmazva is. 

A magyar nyelv- és névtörténet művelésére megtermékenyítőleg hatottak a 

történeti földrajzi kutatások. Sőt azt is mondhatjuk, hogy a történeti földrajz ered-

ményei a nyelvtörténeti vizsgálatok lehetőségeit – különösen az Árpád-kor idő-

szakára vonatkozóan – minőségileg más szintre helyezték. A modern tudomá-

nyosság minden igényét kielégítő történeti földrajzi munkák – ezek között is 

elsősorban Györffy György nagyszabású kézikönyvét (Gy.) kell kiemelnünk, de 

emellett további fontos történeti földrajzi kötetek is megemlíthetők e helyütt (Cs., 

Németh 1997, 2008 stb.) – nélkülözhetetlen és felbecsülhetetlen értékű forrásként 

szolgálják a nyelvtörténetet és azon belül a névtörténetet egyaránt. Jól mutatja ezt 

többek között az is, hogy soha annyi helynévszótár és monografikus igényű hely-

név-szintézis, nyelvemlék-feldolgozás nem készült a magyar tudományos élet-

ben, mint az utóbbi évtizedekben, részben ezekre a forrásmunkákra is építve (itt 

csak néhányat említek közülük a debreceni nyelv- és névtörténeti kutatócsoport 



38 

 

tagjainak munkáiból: HA. 1–4, KMHsz. 1; Bényei–Pethő 1998, Bényei 2012, 

Póczos 2001, Tóth V. 2001a, 2001b, 2008, 2017, Rácz A. 2005, 2007a, 2011, 

2016, Győrffy 2011, Reszegi 2011; Hoffmann 2010a, Szőke 2015,  

Kovács É. 2015). 

Írásomban arra igyekszem a figyelmet felhívni, hogy milyen nagy a felelős-

sége a nyelvtörténeti kutatásoknak az olyan kérdések megválaszolásában, ame-

lyek a nyelvtudomány illetékességi körén túlmutatnak, és kihatnak más tudo-

mányterületek eredményeire is. A továbbiakban olyan általános névelméleti 

problémákat hozok elő, amelyek mérlegelése megítélésem szerint a történeti föld-

rajz és tágabban a történettudomány számára is lényeges hozadékokkal járhat.  

A történeti földrajz belső ügyeibe természetesen távolról sem kívánok beleszólni, 

csupán vázolom azokat a nyelvészeti és onomasztikai eredményeket, valamint 

módszertani alapelveket, amelyek hatással lehetnek a történeti földrajzi kutatá-

sokra is. Ezek részletes kifejtésére persze itt nem vállalkozhatom, de ez alól rész-

ben fel is ment az a körülmény, hogy ebben a kérdésben több fórumon is kifejtet-

tük már az elképzeléseinket (pl. Hoffmann 2015, Hoffmann–Tóth 2016, Tóth V. 

2017: 13–73). E helyütt is érintem viszont a névadók és névhasználók kérdését 

(kitérve az etnikai célú nyelvi rekonstrukcióra mint módszertani alapelvre), szó-

lok a helynevek korhatározó értékéről (hangtörténeti érvek és a törzsi helynevek 

apropóján), illetve a különböző névfajták és névtípusok etnikai azonosító szere-

pét is tárgyalom röviden. S mindehhez a történeti földrajz megállapításaiból és az 

ezekhez felhasznált helynévi adatok nyelvi magyarázatából indulok ki. 

 

2. Abaúj vármegye történeti földrajzát jellemezve és Kniezsa István munkájára 

(1938) támaszkodva azt írja a Hernád völgyének középső és felső részéről 

Györffy György, hogy a magyarság megtelepedése és elterjedése előtt itt szláv 

lakosságról tanúskodnak a helynevek (lásd még ehhez Kiss L. 1988: 132). A jel-

legzetesen szláv nevek között a vidéken pedig olyanokat említ, mint a Rakaca 

patak és a két Garadna település neve (a Cserehát É-i részén), a Kanyapta víznév 

és a Szina településnév (az Ida patak síkságán), a Miszla pataknév, a Rudina, 

Balata és a Blatan helynév (a Hernád felső völgyében), a Szalánc településnév és 

a Tereblye víznév (a Ronyva völgyében) stb. (Gy. 1: 41). Ezek a helynevek a 

keletkezésükkor valóban szláv névadókra és ezáltal szláv etnikumra utalnak az 

adott vidékeken, mert bennük (többnyire kétségtelen) szláv etimont elemez az 

etimológiai szakirodalom (lásd ehhez Tóth V. 2001a is). A helynevek alapján azt 

tehát bátran kijelenthetjük, hogy a Hernád középső és felső részén minden kétsé-

get kizáróan éltek szláv népek. (Arról, hogy egyik-másik itt említett helynév kap-

csán miért van szükség nagyobb körültekintésre, rövidesen szólok.) 

Azt azonban, hogy ezek a nevek mikor keletkeztek, azaz a névadás pillanatát 

nem tudjuk megragadni, s ezáltal arról sem vallhatnak a szláv eredetű helynevek, 

hogy a szláv etnikum jelenlétével mely időszakra vonatkozóan számolhatunk.  

A helynevek ugyanis nem a keletkezésük pillanatában bukkannak fel az írásos 



39 

 

dokumentumokban, hanem akkor, amikor valamely jogeset kapcsán belefoglal-

ják őket az oklevélbe. Ez pedig akár évszázados távolságra is lehet a névadás 

aktusától, a nevek keletkezésétől. Mindez pedig azzal is együtt jár, hogy az ide-

gen nyelvből (itt a szlávból) a magyarba bekerülő helynevek átvételének koráról 

az írott források alapján nem lehetnek ismereteink, belőlük minden esetben leg-

feljebb az adott forrás korának névhasználati körülményeiről tájékozódhatunk. 

Ehhez pedig elméleti-módszertani tekintetben a nyelvi rekonstrukció alapel-

veire célszerű támaszkodnunk, amelynek az eredményei aztán alapul szolgálhat-

nak nyelvi-etnikai következtetésekhez is. Az etnikai célú nyelvi rekonstrukció (a 

fogalomhoz lásd Hoffmann 2007: 14, 2010b) legfőbb eszköze ugyan maga a hely-

név-etimológia, ez azonban nem egyszerűsíthető le az adott névforma végső eti-

monjának a meghatározására. Az etimológusnak emellett figyelemmel kell lennie 

a fennmaradt adatokra is: ezek az adatok ugyanis – minthogy többnyire a valós, 

élő nyelvhasználatra utalnak – megmutatják azt is, hogy milyen nyelvi környe-

zetben fordul elő az adott név, ami a helynévkölcsönzések kronológiája szem-

pontjából igen lényeges körülmény. „Egy-egy adat értelmezése, a név nyelvi re-

konstrukciója tulajdonképpen egy kétdimenziós koordináta-rendszerben történik, 

amelyben az egyik tengely mentén az adatot tartalmazó forrás belső összefüggés-

rendszerében interpretáljuk a nevet, a másik tengelyen pedig a kérdéses helyre 

vonatkozó többi adatot tüntetjük föl. E kettős vonatkozási rendszerben értelmez-

nünk kell a név minden egyes tényezőjét: a nyelvi rekonstrukció ezek közül leg-

inkább az alaki és a jelentéskomponens bemutatására figyel.” (Hoffmann  

2007: 15). 

Mindez pedig konkrét példákon keresztül megvilágítva azt jelenti, hogy a 

Szalánc településnév etimonját tekintve utalhat ugyan szláv névadásra, s egy szl. 

Slánec (tkp. ’sós vizű forrás’) helynév átvételére, az is kétségtelen azonban, hogy 

a 13. század második felétől gazdagon adatolható településnév okleveles adatai 

egytől egyig magyar névhasználatra mutatnak a 13–14. század időszakában. Az 

1270: Zelench, 1270/1272: Zalanch, 1282: Scelench, 1287: Scelanch stb. (Gy. 1: 

141) betűhív formák mögött [szelénc], [szalánc] és [szelánc] hangzású névalakok 

rejlenek, amelyek az eredeti szláv névforma szó eleji mássalhangzó-torlódásának 

megszüntetését jelzik, ez a változás pedig csakis a magyar nyelvben, a magyar 

nyelvű névhasználatban következhetett be. Ugyanígy magyar névhasználatra utal 

az is, hogy a szláv forma eredeti, s a magyarban nem kedvelt (az 1287: Scelanch, 

Gy. 1: 141 adat által képviselt) vegyes hangrendűsége is megszűnt, mégpedig 

kétirányú hangrendi kiegyenlítődés révén: a magas hangrendű Szelénc és a mély 

hangrendű Szalánc névalakokat eredményezve (lásd ehhez bővebben Tóth V. 

2001a: 133–134). De a Balaton-nal azonos eredetre visszamenő Balata helynév 

kapcsán is hasonló megállapításokat tehetünk: a szláv *blato ’mocsár’ szóból 

származó helynév névadói kétségkívül szlávok voltak, de a név 13–14. századi 

adatai (+1262/XIV.: Balata, 1310: Balata, Gy. 1: 113–114) a hangszerkezetük 
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alapján (a szó eleji mássalhnagzó-torlódás feloldása révén) biztosan magyar név-

használókra utalnak (lásd ehhez még Tóth V. 2001a: 23). 

Ezek a példák azt jelzik tehát, hogy a névadók és a névhasználók között fontos 

különbséget tennünk, s a ránk maradt helynévi (nyelvi) adatokból sohasem a név-

adás korának, hanem az adatot megőrző forrás korának névhasználati (nyelvi és 

esetleg etnikai) körülményeire kérdezhetünk rá. 

 

3. A honfoglaló magyarság Anonymus szerint a Hernád és a Tarca völgyét 

egészen a Sáros megyei Sóvárig elfoglalta (SRH. 1: 58). Györffy szerint a terület 

10. századi megszállását nyelvi síkon a törzsi helynevek igazolják (Gy. 1: 41).  

A törzsi helynevek vallomására a megye történeti földrajzi leírásában másutt is 

épít Györffy, s a Kér, Kércs, Bercel, Tárkány, Ladány, Hetény, Kend, Keszi hely-

neveket veszi ilyen típusú elnevezésekként figyelembe. Ez a névcsoport két 

nyelvi, névelméleti kérdést hoz elő: a pszeudo-törzsnevek problematikáját, illetve 

a kormeghatározó helynevek elméletének kérdését. 

A vélt vagy pszeudo-törzsnevek között szokás említeni a honfoglalás előtt a 

kazárok ellen fellázadt s a honfoglaló magyar törzsekhez csatlakozott három ka-

bar törzset, amelyeket a magyar törzsek neveitől eltérően Konstantinos császár 

nem sorolt fel név szerint a munkájában, csak összefoglaló névvel említette őket 

(DAI., 950–951 k.), s a későbbi korokban sem tudunk meg róluk nyelvileg sem-

milyen lényeges információt egyetlen magyar vagy nyugati kútfőből sem. Ezzel 

magyarázható, hogy a magyar törzsnévi eredetű településnevek nyelvi sajátossá-

gainak figyelembevételével számos próbálkozás történt e csoport azonosítására. 

Egyes kutatók a Káliz, Kalán, Székely, Varsány helynevekben vélték fellelni az 

ismeretlen törzsneveket, de szóba jöttek ezeken kívül még a viszonylag gyakori 

Ság településnevek, illetve a Berény, Bercel, Berencs, Böszörmény, Ladány, Osz-

lár ~ Eszlár, Örs, Tárkány helynevek is, mint amelyek alapja esetleg az ismeret-

len kabar törzsek nevével lenne azonos. E magyarázatokat nemrégiben Rácz 

Anita vetette alá nyelvi szempontból tüzetes elemzésnek, s arra a megállapításra 

jutott, hogy e nevek egy részének valóban vannak a magyar törzsnévi helynevek-

kel rokon sajátosságaik, mások viszont inkább a népnévi helynevek nyelvi jel-

lemzőit viselik magukon (2007b, a vélt törzsnévi helynevekhez lásd még Kristó–

Makk–Szegfű 1973: 39–42 is). Mindezek az eredmények viszont azt is egyértel-

műen jelzik, hogy e szócsoporttal egyelőre óvatosan kell bánnunk, s aligha ve-

hetjük a magyar törzsi helynevekkel azonos módon figyelembe őket akkor, ami-

kor a nyelvi és nyelven kívüli forrásértéküket elemezzük. A törzsnévből alakult 

magyar helynevek körében ezért a Györffy által Abaúj megye területén felsorolt 

elnevezések közül legfeljebb csupán a Kér (1252/1348: Ker, Gy. 1: 110), a Kércs 

(1262: Kerch, Gy. 1: 110) és esetleg a Sáros megyei, Sóvár melletti Keszi (1347: 

Biztrekezi, Cs. 1: 299) településnevek tanulságaira alapozhatunk. 
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Azt az álláspontot ugyanakkor, amely a névtípus (vélt) tipológiai és kronoló-

giai jellemzői alapján született, hogy tudniillik ezek a településnevek az adott te-

rületen a magyarság 10. századi szálláshelyeit jeleznék, nyelvészeti szempontból 

nem tarthatjuk megalapozottnak. E felfogás mögött a korhatározó értékkel bíró 

helynevek elmélete húzódik meg, amit a forráshiányos korai évszázadok adatok-

kal való feltöltésére dolgozott ki Kniezsa István (1938, de főként 1943–1944), s 

amit aztán Bárczi Géza még határozottabban képviselt: „a helynévtípusoknak 

kormeghatározó értékük lehet, egy-egy helynév keletkezésének korát gyakran ak-

kor is meg tudjuk jelölni, ha régi adat nincs rá” (1958: 149). A korhatározó hely-

nevek egyik típusaként Kniezsa István éppen a törzsnévből származó település-

neveket határozta meg kiemelve, hogy a törzsnévi helynevekből még akkor is 

következtethetünk a magyarság 10–11. századi telepeire, ha azokra csak újabb 

kori adataink vannak (1938: 371). A törzshöz tartozás tudata a magyarság köré-

ben Kniezsa szerint – a beszélők feltételezett nyelvi emlékezete alapján – a 11. 

századra elhomályosult, a törzsnevek kivesztek a magyar nyelv szókészletéből, 

így pedig nyilvánvalóan helynevekhez sem szolgálhattak alapul. Feltevését más-

részt arra alapozta, hogy a törzsek neveit egyedül Konstantinos bizánci császár 

munkája őrizte meg a számunkra, s további forrásokban nem találjuk a nyomukat. 

Az emberi emlékezet, a „társadalmi emlékezet” azonban bizonyosan nem 

olyan kategória, amely alkalmas lehetne kronológiai viszonyok objektív megha-

tározására. A törzsek nevéből alakult településnevek éppen a létükkel, a minden-

napi nyelv- és névhasználat gyakorlatán keresztül tarthatták ébren a közösségi 

emlékezetet, a törzshöz tartozás tudatát. A törzsi hovatartozás ismerete ugyanis a 

honfoglalás utáni évszázadokban feltétlenül olyan tényező lehetett, ami a korabeli 

emberek identitástudatát erősen (még azt is megkockáztathatjuk, hogy egy ideig 

talán a legerősebben) meghatározta. Ezt a körülményt figyelembe vébe sincs 

azonban semmilyen támpontunk ahhoz, hogy a törzsek neveinek szókincsbeli 

változásáról (és főként ennek időbeli jellemzőiről) akár csak hozzávetőlegesen is 

véleményt alkothassunk (lásd ehhez Hoffmann 2016: 43, Hoffmann–Tóth 2016: 

273–286), így pedig nyelvészeti érvek sem szólhatnak a törzsi helynevek kelet-

kezési koráról. 

Ami pedig a helynevek kronológiáját és a belőlük levonható nyelvi és történeti 

tanulságokat illeti, Abaúj vármegyében a helynevek legkorábbi dokumentált ré-

tege is (egy-két kivételesen korai adattól eltekintve) csak a 13. századtól kezdő-

dően jelentkezik (az említett törzsi helynevek is csupán 13–14. századi adatokkal 

rendelkeznek). Az olyan megállapításokat ezért, amelyek a megye egyes terüle-

teinek 10–11. századi (szlávok vagy magyarok általi) megszállásáról szólnak, a 

helynévi adatokkal igazolni nem tudjuk még akkor sem, ha gyanítható, hogy a 

13–14. században az oklevelekben feltűnő nevek egy jó része a korábbi évszáza-

dokban keletkezett, s akár valóban a 10. századig is visszavezethető. 
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4. Abaúj megye területén a várbirtokok többsége magyar helynevekkel jelle-

mezhető vidéken fekszik. Van azonban néhány olyan várbirtok, amelyek neve 

Györffy György történeti földrajzi leírása alapján szláv lakosságra utal. Szláv 

nevű várbirtokként szerepelteti a két Garadna települést, valamint Kinizs és 

Miszla falvakat (Gy. 1: 45). Ez a három településnév azonban – noha bennük 

valóban találhatók szláv nyelvi elemek – nyelvi oldalról nem azonos módon ítél-

hető meg, s ezáltal a mögöttük rejlő névadó etnikum kérdésében sem foglalhatunk 

egységesen állást. 

A Garadna településnevek (pl. 1234/1243: Gradna, v., Gy. 1: 84) bizonyosan 

szláv eredetűek, tövükben az a szláv gradъ ’vár’ lexéma rejlik, ami számos szláv 

nyelvben szolgált településnevekhez alapul. A település mellett folyó patak Ga-

radna neve (1234/1243: Grathna, fl., Gy. 1: 84) másodlagosan jött létre a telepü-

lés nevéből (lásd mindehhez Tóth V. 2001a: 61). A Kinizs település (+1245: 

Kenys, v., Gy. 1: 112) viszont Györffy szerint valószínűleg arról a Kinizs nevű 

személyről vette a nevét, akitől a Kinizs nemzetség (1256: de genere Kynis, ÁSz. 

464, Gy. 1: 112) is származik, ez a falu ugyanis a Kinizs nemzetség fészke volt 

(Gy. 1: 112, lásd még Tóth V. 2001a: 89). Ha ez így van, akkor a településnév 

nem szláv névadás eredménye, hanem bizonyosan magyaré, hiszen a személy-

névből (legyen az bármilyen eredetű) formáns nélkül helynevet a Kárpát-meden-

cében csak a magyarság alkotott. Ez a névadási mód a magyarok szomszédságá-

ban élő népek nyelvében ismeretlen: a szlávok például csak képzővel vagy 

összetételi utótaggal hoztak létre személynévből helynevet (lásd ehhez részlete-

sen Tóth V. 2017: 77–82). A Miszla településnévben – amelyre az Árpád-korból 

csupán egyetlen adatot ismerünk (1230: Misloa, v., Gy. 1: 120) – a szláv eredetű 

(és az Árpád-korban gazdag adatolású) Miszla patak neve (vö. pl. 1230: Mysloa, 

aqua, Gy. 1: 120) él tovább, a településnév metonimikus névadással keletkezett 

(vö. Tóth V. 2001a: 104–105). A víznév > településnév metonímia a szláv és a 

magyar helynévadásnak is jellegzetes névalkotási folyamata, ez alapján tehát a 

település névadóiként mindkét etnikum felmerülhet. Ha azonban Miszla település 

névkörnyezetét alaposan szemügyre vesszük, azt találjuk, hogy a település tágabb 

környékén szláv eredetű településnévre csak elvétve bukkanhatunk (pl. Lebenye) 

a számos magyar névforma (pl. Németfalu, Gard, Bárca, Koksó, Zsebes, Gecse, 

Széplak, Hutka, Pólyi, Baksa, Mindszent, Padár stb.) között (az etimológiákhoz 

lásd Tóth V. 2001a). Ez a körülmény pedig a Miszla településnév esetében is in-

kább magyar névadókat sejtet. 

Ezek a példák arra irányítják rá a figyelmünket, hogy a névadó etnikum kér-

dését még akkor is körültekintően kell kezelnünk, ha az adott helynévben (ese-

tünkben településnévben) végső soron szláv eredetű lexéma szerepel is. Szláv 

névadásról csak abban az esetben beszélhetünk bizonyosan, ha a helynév közvet-

len alapjaként szláv közszói elemet rekonstruálhatunk, s az adott közszó a magyar 

nyelvnek (jövevényszóként) nem vált részévé (mint amilyen a Garadna telepü-

lésnév gradъ alapszava). Ez a megszorítás azt is jelenti tehát, hogy a valamely 



43 

 

idegen nyelvből a magyarba bekerülő közszóból a magyar nyelvben lett helyne-

vek természetesen magyar eredetűnek minősülnek, s magyar névadói környezet-

ről vallanak. A török eredetű alma növénynévből lett Baranya megyei Alma pa-

tak, vagy a szláv eredetű bérc közszóból alakult abaúji Bérc hegynév névadói 

magyarok voltak, nem pedig török vagy szláv népek, hiszen a helynév a magyar-

ban már meghonosodott közszóból való. Ezt a különbségtételt azért fontos itt is 

hangsúlyoznunk, mert a történeti szakirodalomban olykor más, nyelvészeti szem-

pontból nem elfogadható vélekedést olvashatunk. Erre a téves álláspontra a tör-

téneti földrajz területéről is tudunk példát idézni: az előbb említett Baranya me-

gyei Alma víznév kapcsán például azt jegyzi meg Györffy György, hogy ez talán 

a törökből magyarázható (a Karasó-val, az Okor-ral, az Ormán-nal és a Karán-

nal együtt). Ehhet azt is hozzáteszi, hogy az Alma név persze lehet magyar ere-

detű is, de a magyar névváltozat inkább Almás, Almád lenne, ahogyan vannak is 

ilyen adatai a víznévnek (Gy. 1: 252). A kérdésben a történeti nyelvtudomány 

álláspontját a fentitekben kifejtettem. 

Az idegen (Abaúj megyében szláv vagy német) eredetű személynévből for-

máns (tehát helynévképző vagy földrajzi köznévi lexéma) nélkül alakult telepü-

lésnevek (mint amilyen a szláv személynévből keletkezett Kinizs és Szina vagy a 

német személynévi alapszóra visszavezethető Gönc és Vilmány településnevek) 

névadóiként biztosan magyar személyeket (vélhetően a települések birtokosait) 

tételezhetünk fel. A személynév etimológiája ebben a kérdésben nem lehet per-

döntő, egyedül a helynévstruktúra az, ami ebben az ügyben meghatározó módon 

veendő figyelembe. Korábban idéztük Györffy véleményét arról, hogy a Hernád 

völgyében melyek a jellegzetesen szláv helynevek, s köztük felsoroltuk a Szina 

és a Szalánc névformákat is. A Szalánc etimológiai magyarázatában – mint fen-

tebb jeleztük – valóban föltehető a szláv helynévadás lehetősége, de egyúttal arra 

is rá kell mutatnunk, hogy a településnévhez alapul szolgáló Slánec forma a szláv 

nyelvek némelyikében (pl. a csehben) személynévként is használatos (vö. Tóth 

V. 2001a: 133). Ez pedig azt jelenti, hogy a településnév esetleg szláv személy-

névi alapszóból származik, s ha így van, akkor magyar névadás eredménye lehet. 

A Szina településnév helyzete csupán annyiban tér el ettől, hogy esetében a szláv 

személynévből metonímiával alakulást s ezáltal a magyar helynévadást bizo-

nyosra vehetjük (vö. Tóth V. 2001a: 143).  

S ha már a személynevek kérdését előhoztuk, ezzel összefüggésben egy to-

vábbi, névelméleti szempontból nagyon lényeges tételt is meg kell fogalmaz-

nunk. Mivel a személynévadás és személynévhasználat mögött részben kulturális 

okok húzódnak meg, s a történetét a kezdetektől alapjaiban meghatározza a név-

divat, a személynevek nyelvi eredete, etimológiai származása nem kapcsolható 

közvetlenül, mechanikusan össze a kérdéses nevet viselő személy nyelvi-etnikai 

hovatartozásával. Ez pedig az itt tárgyalt kérdés szempontjából azt jelenti, hogy 
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személynévkincsnek nincs közvetlen nyelvi-etnikai forrásértéke (részletesebb ki-

fejtésben lásd Tóth V. 2016: 11–31, illetve a nyelvi-etnikai rekonstrukció tágabb 

kontextusában Hoffmann–Tóth 2016: 299–303). 

 

5. A tudományterületek párbeszéde az olyan tudományos kérdések megvála-

szolásában, mint amilyenek a magyarság korai története kapcsán felmerülnek, az 

előrelépés elengedhetetlen feltétele. Ezekben az ügyekben a történettudomány, a 

régészet, a történeti földrajz, a nyelvtörténet képviselőinek együttmunkálkodá-

sára van szükség, s arra, hogy e szakmák művelői azokat a kutatási eredményei-

ket, amelyek más diszciplínák számára is zsinórmértékül szolgálhatnak, széles 

körben közkinccsé tegyék. „A korai magyarság történetének kutatásában – a köz-

vetlen forrásanyag nagymértékű hiányának mintegy a pótlásaként is – régóta sa-

játos tárgy- és érdekközösségbe kerültek a nyelvtudományi, a névtudományi és a 

település- és népességtörténeti jellgeű vizsgálatok. Ez a tudománytörténeti vonu-

lat a tudományos komplexitás igényeinek és ígéretességének megfelelően csak a 

legnagyobb örömmel konstatálható, sok gyümölcsöt hozott már eddig, és hozhat 

nyilván a jövőben is.” (Benkő 1998: 111). Azok a fórumok pedig, amelyeken a 

különböző tudományterületek képviselői cserélhetnek eszmét az őket érintő kér-

désekben, ezt a célt a legközvetelenebb módon és a legeredményesebben szolgál-

hatják.  
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