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A történeti helynévszótárak*1

1. Bevezetés. A szótárak egy-egy nyelv kimunkáltságának legfontosabb mutatói 
közé tartoznak, s ezáltal „a lexikogáfiai munkák gazdagsága, pontossága, sokfélesége, 
frissessége az adott nyelv kutatóinak, összességében pedig a nyelvtudományának is fon
tos értékmérője” (HoFFmann–TóTH 2015: 195). A magyarság történetének fontos for
rásaiként számon tartott régi helyneveknek a lexikográfiai feldolgozottságát, konkrétan 
a magyar helynévkincs közreadásának két tipikus műfaját, a történeti helynévszótárakat 
és a helynévtárakat, illetve azok sajátosságait legutóbb HoFFmann isTván ismertette a 
2017. november 29-én megrendezett Alkalmazott Névkutatás 2017. Nevek és szótárak 
című szimpóziumon. Előadásában a 19. század első felétől, a magyar helynévszótár 
létrehozására tett első törekvések megfogalmazásától tekintette át azokat a munkákat 
(elsősorban szótárakat, névtárakat), amelyekben a helynevek hol kisebb, hol nagyobb 
szerepet kaptak, végigtekintve ezáltal azt az utat, hogy miként is jutott el a magyar 
nyelvtudomány, illetve a szótárirodalom a legújabb, korai helynévanyagot feldolgozó 
helynévszótárakig. Jelen írásomban erre támaszkodva mutatom be a helyneveket érintő, 
a 19. század második felében kibontakozó és napjainkban is lendületesen folyó szótár
írói munkálatokat, illetve az e neveket részletesen is tárgyaló lexikográfiai munkákat, 
azok típusait és jellegzetességeit.

2. Törekvések a magyar helynévkincs közreadására. 1817-ben gróf Teleki Jó-
zseF, a reformkor egyik legnagyobb társadalomtudósa fogalmazta meg elsőként egy 
magyar helynévszótár létrehozásának igényét az Egy tökéletes magyar szótár elrendel
tetése, készítés módja című pályamunkájában. Az 1821-ben megjelent műben arról ér
tekezett, hogy a magyar nyelv létrehozandó szótárának a magyar személynevek mellett 
mindenképpen tartalmaznia kell a helyneveket is. Ezt a törekvést a következőképpen fo
galmazta meg: „Eggy hasonló második tóldalékban lehetne a’ nevezetesebb hazai vidé
kek, városok, helységek, vizek, hegyek ’sa’t. és az olly idegen tartományok, országok, 
városok ’sa’t. nevezeteit, mellyeknek nyelvünkben különös eredeti nevök vagyon, fel
venni. Ezek tulajdonképen inkább a’ földeirási [!] Lexiconokba tartoznának, mivel mind
azáltal azok nélkül a’ közbeszédben sem lehetünk el, és különösen a’ hazaiak nemzésének 
megvisgálálása [!], nyelvünk egész alkotásába, nagy világot önthet, azokat a’ nyelvünk 
gyarapodását tárgyazó szótárunkban egészszen elmellőznünk nem lehet, sőt a ’szónemzés’ 
vóltaképen való kifejtésének tekintetéből kénytelenek leszünk, a’ hazai helységek vizek 
és erdők közül némelly kevésbe nevezetesekről is említést tenni.” (Teleki 1821: 18; ki
emelések törölve – K. É.) A Teleki által elképzelt helynévtár azonban – bár a magyar 
nyelvnek azóta több, teljesnek szánt szótára is napvilágot látott – máig sem készült el (vö. 
HoFFmann–TóTH 2015: 195). Az, hogy Teleki a tökéletes magyar szótár toldaléká
nak szánta a helyneveket tartalmazó részt, azt jelezheti, hogy a 19. század első felében 
a magyar tudományosság képviselőinek igen hiányos képük lehetett a magyar helynév
kincs nagyságáról. A teljes magyar helynévanyag – a mai ismereteink szerint – milliós  
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nagyságrendre rúg, amelynek összegyűjtése és közreadása rendkívül idő- és munkaigényes 
feladat (vö. HoFFmann–TóTH 2015: 196), ahogyan ezt például a skandináv nyelvek vagy 
a finn nyelv sok évtizedes, sőt évszázados kutatómunkával létrehozott, több millió helynév
adatot tartalmazó helynévarchívumai is mutatják (vö. HoFFmann 2010: 225).  

2.1. 19. századi előzmények. A helynevek iránti érdeklődés az egész 19. századon 
végigvonult, s a Teleki-féle tökéletes szótár igénye valamelyest realizálódni látszott 
a szótárirodalomban. kresznerics Ferenc szócsaládokat bemutató Magyar szótár 
gyökér renddel és deákozattal című kétkötetes munkájában is helyet kaptak ugyan a hely
nevek, de csak minimális információval közölve őket: a szerző tájékoztatja az olvasót a 
helyek fajtájáról (pl. víz, szabad puszta, falu, szabad királyi város), valamint lokalizálja 
a helyeket liPszky János Repertoriuma alapján (vö. kresznerics 1831–1832. 1: L). 
A nagyobb magyar helységek nevei mellett olvashatjuk latin megfelelőjüket, valamint 
frazeologizmusokban való használatukat. Jól mutatja mindezt a Deb- szócsaládba sorolt 
Debrecen példája az 1. ábrán. 

Teleki JózseF munkáját vette alapul a Magyar Tudományos Akadémia kezdemé
nyezésére a czuczor GerGely és FoGarasi János által készített, 1862–1874 között 
hat kötetben megjelent A magyar nyelv szótára (CzF). Ebben a kiváló történeti forrásként 
használható szótárban a helynevek már nyelvileg jóval gazdagabb kifejtést kaptak: a ki
ejtési változatok és a frazeologizmusokban szereplő helyragos alakok mellett a névfejtés 
is előtérbe kerül, amint azt a 2. ábra ugyancsak Debrecen példáján kitűnően szemlélteti.

                        1. ábra                                        2. ábra
A Deb- szócsalád kresznerics munkájában            A Debrecen szócikke a CzF.-ben

Noha címében viseli a szótár megjelölést FÉnyes elek közismert Magyarország 
geographiai szótára című munkája (1851), és valóban csakis helyneveket, közelebbről 
településneveket tartalmaz, mégsem tekinthető helynévszótárnak (ugyanakkor becses 
helytörténeti forrásként tartható számon). A helynevek adatolása, nyelvi leírása helyett 
ebben ugyanis a helyek természeti adottságairól, történetéről, gazdasági-társadalmi ké
péről kapunk részletes információt.

A történeti névanyag feltárásában az első komoly próbálkozásnak Jerney János 
Magyar nyelvkincsek Árpádék korszakából (1854) című művét tarthatjuk. kiss laJos 
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véleménye szerint Jerney ezzel a munkájával „megvetette alapját a magyar történeti 
lexikográfiának” (1994: 393). A két füzetből álló kötet Árpád-kori oklevelekben, kró
nikákban és egyéb írott forrásokban (pl. imádságokban) előforduló hely- és személy
neveket, valamint közszavakat tartalmaz szótárszerű elrendezésben. A tulajdonneveket 
magában foglaló első részben a szerző ekképp fogalmazta meg törekvését: „az árpádiak 
korszakát a’ XIV-dik század első évéig fölkarolva, a’ hely-, határ-, vidék-, hegy-, völgy-, 
erdő-, folyó-, család-, személy-, hivatal-, eszköz- ’s egyébb ide vonatkozó, bármirészben 
magyar szóértelmet tartalmazó neveket és szólásformákat összegyüjtvén, szótáralakban 
körülbelöl mintegy ötezer vezérszóval ellátva közrebocsátom” (1854: V). A címszavakat 
a nevek betűhív adatai, majd az évszám és a lokalizálás követi, a forrásjelölés ugyanakkor 
igen gyakran hiányzik. A kötetben etimológiai fejtegetések nem kaptak helyet. A szócik
kek felépítését láthatjuk például a 3. ábrán szereplő Ér példáján. 

A 19. század tudósai közül mindenképpen ki kell emelnünk PesTy FriGyes nevét, aki 
talán a legtöbbet tette a helynevek ügyéért. E tevékenysége csúcsaként tekintett egy ma
gyar helynévszótár létrehozására. E tervezett sorozat első kötete 1888-ban, a halála előtti 
évben jelent meg Magyarország helynevei történeti, földrajzi és nyelvészeti tekintetben 
címmel. PesTy úgy vélte, hogy nem elég csupán saját korának helynévanyagát vizsgálnia: 
a kutatást ki kell terjesztenie az okleveles helynévanyagra is, hiszen „a névnek legrégibb 
alakja legbiztosabb kúlcsul szolgál a név megfejtésére, leginkább megóv téves magyará
zatoktól” (1888: V). Munkájában ennek megfelelően egyrészt saját korábbi, 1864–1865-ös 
országos gyűjtésére, másrészt pedig oklevelekre és más történeti forrásokra támaszkodott. 
A magyarok mellett az idegen eredetű helyneveket is bevonta a kutatásba. A történet
tudomány képviselőjeként nem csupán a történeti és a földrajzi szempontokat tartotta 
szem előtt: helynévmagyarázataiban igyekezett nyelvészeti szempontokat, eredményeket 
is figyelembe venni (munkásságához bővebben l. szabó T. 1944/1988: 38–48). A történeti 
szemlélet megjelenését jól mutatja a 4. ábrán szereplő Ecsér szócikke.

A 19. század végi történeti földrajzi érdeklődéshez kapcsolódik orTvay Tivadar 
Magyarország régi vízrajza a XIII-ik század végéig (1882) című műve. A helynevek 
egyik fontos csoportját, a vízneveket tartalmazó szótárszerű munka 4100 olyan folyó- és 
állóvíznek a nevét mutatja be, amely történeti forrásokból származik. A szócikkekben a 
címszót követően a víznév alakváltozatait, a víz jellegét (folyó, halastó, csermely stb.) 
és pontos helyét olvashatjuk, néhol pedig a név etimológiájáról is kapunk információt.  
A névalakoknak nincs pontos dokumentálása, a források kezelése ugyanakkor igen gondos.

A 19. századi helynévszótár-írói törekvések betetőzője lehetett volna a Magyar  
oklevélszótár (OklSz.), amely azonban jórészt figyelmen kívül hagyta a tulajdonneveket. 
Amint a címlapja (Pótlék a Magyar nyelvtörténeti szótárhoz) és alcíme (Régi oklevelek
ben és egyéb iratokban előforduló magyar szók gyűjteménye) is jelzi, ez a régi közsza
vakat tartalmazó szótár a Magyar nyelvtörténeti szótár (NySz.) kiegészítéséül szolgált, 
ám csak bizonyos személyneveket (pl. kereszneveket) vett fel anyagába. A keresztneve
ken túl azonban közszói elemük révén helynevek is bekerültek a szótárba. A helynevek
ben található közszók szócikkeiben helynévi adatok tömege szerepel ugyan: például az 
ér címszó alatt találjuk többek között az Érhát (1109: Erhat, terra), a Feket ere (1211: 
Fekethe reh, stagnum), a Kökény ere (1211: Cucen Hereh) és az Ér (1240: Er, fluvius) 
stb. helyneveket; lokalizálásuk viszont hiányzik, és ez nagymértékben megnehezíti a 
hasznosításukat. E nyelvtörténeti szótárba kivételesen elhomályosult összetételek (pl. 
Berettyó, Erdély) is bekerültek.
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                              3. ábra                                                               4. ábra
         Az Ér szócikke Jerneynél (1854)                              Az Ecsér szócikke PesTynél (1888)

2.2. Lexikográfiai munkák a 20. században és napjainkban. A 20. század elején 
egy jó ideig nem látjuk megjelenni a helynévszótár elkészítésére vonatkozó célkitűzést; 
egyedül melicH János munkásságában mutatkozott meg ilyen törekvés. melicH és a 
20. század első felének egy másik kiemelkedő tudósa, Gombocz zolTán a Magyar 
etymologiai szótár című próbadolgozatukkal 1914-ben megnyerték a Magyar Tudomá
nyos Akadémia magyar szófejtő szótár megírására hirdetett pályázatát. A szerzők szótá
rukban (EtSz.) a teljes magyar szókészlet közreadását igyekeztek megvalósítani, amely
ben nemcsak a köznyelvi szókincs, hanem a tájszavak, valamint a régi magyar hely- és 
személynevek jelentős része is helyet kapott volna. A szavak valamennyi alakváltozatát 
szándékoztak szótárukban rögzíteni. A tulajdonnevek közül azokat kívánták felvenni a 
szótárba, amelyeknek biztos vagy biztosnak látszó etimonjuk van, amelyek a magyar 
hangtörténet számára fontosak (pl. Kolozsvár, Maros stb.), illetve amelyek megfejtésé
hez fontos történeti vagy művelődéstörténeti kérdések kapcsolódnak (pl. Erdély, Buda stb., 
vö. kiss 1994: 407). Sajnos azonban nem sikerült befejezniük ezt a magas tudományos 
színvonalú, hatalmas anyagot feldolgozni kívánó munkát, amely 30 év alatt a betűrend 
egyharmadánál, a geburnus címszónál tovább nem jutott.

A történeti helynevek feldolgozása szempontjából melicH János egy másik nagy 
munkája, A honfoglaláskori Magyarország (1925–1929) is komoly jelentőséggel bír. 
Ez a mű ugyan nem szótár, és célkitűzésében sem szerepel az erre való törekvés, de 
mivel melicH a nyelvtudomány segítségével, a földrajzi nevekből levonható tanulsá
gokra alapozva kívánta megállapítani azt, hogy „milyen nyelvű népeket találtak a IX. 
század második és a X. század első felében a honfoglaló magyarok az általuk elfoglalt 
Magyarország területén” (1925–1929: 1), a munka legnagyobb részében helyneveket 
tárgyal. Ilyenkor a nevek szótárszerű elrendezésben, a szócikkekben az alakváltozatok, 
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a lokalizáció és a források pontos megadásával szerepelnek, ezzel mintegy mintát is 
adva az efféle adatfeltárás számára. 

A 20. század középső harmadában a magyar történeti helynévkutatásnak két vonu
lata erősödött meg. Egyrészt előtérbe került a korai szórványemlékek iránti érdeklődés, 
amely elsősorban az egyes oklevelek feldolgozásában, monografikus bemutatásában 
nyilvánult meg. A veszprémvölgyi apácakolostor alapítólevelének szórványait PAis Dezső 
(1939), a zobori apátság 1111. és 1113. évi oklevelét pedig kniezsa isTván vizsgálta 
(1949). bárczi GÉza a Tihanyi alapítólevél szórványainak nyelvtörténeti tanulságait fog
lalta össze nagy részletességgel és alapossággal (1951). szabó dÉnes a dö mösi prépost
ság adománylevelének helyesírásával, később hely- és vízrajzával foglalkozott (1937, 
1954). Ezek a 20. század középső harmadában készült feldolgozások a nyelvi elemekhez 
általános magyar nyelvtörténeti szempontok szerint közelítettek. 

Ezzel a vonulattal egy időben szabó T. aTTila jóvoltából az újabb kori helynévanyag 
közreadásának igénye is felerősödött. Erdély kiváló tudósa tanítványai és munkatársai se
gítségével kívánta hazája korabeli élőnyelvi és történeti helyneveit egybegyűjteni és kiadni. 
E munka komoly eredményeket hozott, melyeket kötetek egész sorában publikáltak: szabó 
T. aTTila nevéhez fűződik többek között a Közép-Szamos vidéke (1932), Dés (1937a), 
Gyergyó (1940), Kalotaszeg (1942) és a Tőki-völgy (1945) helyneveinek adattárba rende
zése és kiadása, továbbá Szásznyíres (1937b) és Kolozsvár (1946) helyneveinek tanúsága 
alapján, a névanyag közreadása mellett ezekre alapozott település-, népiség- és népesedés
történeti következtetések megfogalmazása. A munka kiteljesedését azonban Romániában a 
korszak politikai viszonyai lehetetlenné tették (erről bővebben l. balassa 1996: 67–78). 
Ezek az adattárak általában egy-egy település névkincsét adják közre denotátumok, azaz a 
megjelölt helyek szerinti elrendezésben, gyakran nem szócikkes formában. A kalota
szegi névanyag például az egyes források szerinti időrendben szerepel. A szásznyíresi kötet 
ugyan szócikkeket tartalmaz, de ezek nem betűrendet, hanem lokális rendet mutatnak. Ezen 
elrendezési elvek miatt e munkákat helynévtáraknak tekinthetjük.

Az 1960-as években bárczi GÉza kezdeményezésére új lendületet vett a helynév
gyűjtő munka, amelyben számos kiváló szakember vett részt, például vÉGH JózseF, ör-
döG Ferenc, baloGH laJos, PesTi János, HaJdú miHály, Jakab lászló, kálnási 
árPád, sebesTyÉn árPád és mező AnDrás. A gazdag névanyagot tartalmazó Zala 
megyei névkötet (ZMFN.) 1964-es megjelenését követően az ország mintegy kétharmad 
részére vonatkozóan több tucatnyi földrajzinév-gyűjtemény látott napvilágot, mint például 
a Somogy (SMFN.), a Baranya (BMFN.), a Tolna (TMFN.) vagy a Heves (HMFN. 1–4.) 
megyei helynévtárak. Ezekben a névtárakban sok százezernyi helynévadat található nagy
részt hasonló elvek és módszerek szerint közreadva (denotátumok szerinti elrendezést kö
vetve). Ugyanilyen szerkesztési elv alapján, de szócikkszerűen, címszó alá rendezve közlik 
a névanyagot a Debreceni Egyetemen készült névgyűjtemények. mező AnDrás, Jakab 
lászló, kálnási árPád és sebesTyÉn árPád munkájaként öt járási kötet jelent meg 
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye területéről (SzSzBMFN.). Kiváló regionális helynévgyűj
temények is készültek ez idő tájt: közülük kováTs dánielnek a Sárospatak (balassa–
kováTs 1997), az abaúji Hegyköz (kováTs 2000), valamint a Sátoraljaújhely (kováTs 
2008) helyneveit feldolgozó szótárjellegű munkáit emelhetjük ki. E sort persze tovább 
folytathatnánk, hiszen számos kisebb-nagyobb helynévgyűjtemény látott napvilágot. 

A helynévkiadványok újabb generációját képviseli a gazdag történeti anyagot tar
talmazó, bába barbara szerkesztésében megjelent Hajdú-Bihar megye helynevei so
rozat első kötete, A Hajdúböszörményi és a Hajdúhadházi járás helynevei (2015) című 
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munka (HBMHn. 1). E kötet a címben jelzett térség öt településének (Hajdúdorognak, 
Hajdúböszörménynek, Téglásnak, Hajdúhadháznak és Bocskaikertnek) a teljes, okleve
les források és élőnyelvi gyűjtések alapján egybeállított helynévanyagát  tartalmazza, 
településenkénti elrendezést követve. A névtár a névadatokat a megjelölt helyek szerint 
csoportosítva tárgyalja, vagyis a legfőbb rendező elve – a hasonló helynévtárak általá
nos gyakorlatához igazodva – a denotátum azonossága. A szócikkek szerkezetileg négy 
nagyobb egységből épülnek fel. A címszó után a történeti és élőnyelvi névadatok sora 
következik, majd pedig a megnevezett helyre és a névre vonatkozó információkat ösz
szegző leíró részt olvashatjuk. Ezeket követően a névadatok forrásait, illetve a szócikkek 
végén a megnevezett hely térképi azonosítóját találhatjuk meg (HBMHn. 1: 9–14). A ki
advány különlegessége, hogy az adatok közreadásában időben visszafelé halad. Mindezt 
jól szemlélteti az 5. ábrán szereplő, hajdúböszörményi Veréb-sár határrésznév szócikke. 
A kötet fontos újítása az is, hogy a könyv végén látványos helynévatlaszt, a szócikkek 
között pedig számos informatív ábrát, képet tartalmaz. 

5. ábra: A Veréb-sár szócikke a HBMHn.-ben

Veréb-sár 1. 2011: Veréb-sár, 1959: Verébsár, 
1951: Verébsárhoz, 1897: Verébsár, 1890: Ve-
rébsár, 1889: Veréb sár, 1871: Veréb sár, 1857: 
Verébsár, [1848 k.]: Verébsár, 1839: Verébsár, 
1808: Verébszar, 1806: Veréb szar, 19. sz. első 
fele: Verébszar, 1803: Verébszar, diverticulum, 
[1799–1803]: Verebszar, 1796: Verébsár, 1786: 
Veréb sár, 1781: Ökrös Nagy András a Veréb-
sártól nádat hozott, 1776: Verebsar, 1767–
1779: Verébsár, [1750]: Praedium Veréb sár, 
1738: Veréb Sáron tul Nánás felől, 1703: Inde 
ac locum Verébsár dictum ingadunt. — Víz

állásos, nádas rész Hajdúvidtől délnyugatra. 
Korábban önálló birtokként, majorként jelölik. 
A hagyomány szerint Rákóczi serege a Veréb-
sárnál táborozott. Nevének előtagjában ma
dárnév szerepel, de a névadás pontos indítékát 
nem ismerjük. Egyes forrásokban Verébszar 
néven tűnik fel. — H. FekeTe 1959: 47, 116, 
HbT. 1786, [1857], 1871 1890a, 1889, 1890b, 
1897a, HnT. 1767–1779a, 1776a, b, liPszky, 
Map., liPszky, Rep., MoT. [1779–1803], [19. 
sz.], SzmT. [1750], vályi 1796–1799: 1/267. 
— T15-G3H2.

A helynév-etimológiai munkák között szintén találunk történeti helynévszótár jellegű 
kiadványokat. A mintegy 13 300 szócikket tartalmazó, a magyar és a jelentősebb külföldi 
helynevek eredetét magyarázó nagy ívű munka, kiss laJos Földrajzi nevek etimológiai 
szótára című műve (FNESz.) viszont kevésbé tekinthető ilyen jellegűnek, mivel mini
mális történeti adatközlésre szorítkozik, egy-egy névformának csupán a legelső adatát 
adja meg. Sokkal inkább tekinthető történeti szótárnak mező AnDrás és nÉmeTH PÉ-
Ter 1972-ben megjelent, Szabolcs-Szatmár megye történeti-etimo lógiai helységnévtára 
című munkája, amely a gazdag névanyagot szócikkszerűen, címszó alá rendezve közli. 
Ezt a hagyományt követik több évtized múltán a nyíregyházi sebesTyÉn zsolT mun
kái, aki a történelmi Magyarország északkeleti térségének helynévanyagát dolgozta fel. 
2008-ban Kárpátalja teljes területét érintő történeti helynévgyűjtést adott közre, amely 
hat vármegye (Bereg, Ung, Ugocsa, Máramaros, Szabolcs, Szatmár) 476 egykori és mai 
településéről tartalmaz helyneveket, településneveket és mikrotoponimákat. A későbbi
ekben az e munkában megkezdett kutatási irányt mintegy folytatva sebesTyÉn zsolT 
egy-egy szűkebb régió, először a történelmi Bereg (2010), Máramaros (2012) és Ung 
(2014) vármegye településneveit vonta alapos vizsgálat alá, majd pedig a Felső-Tisza 
vidékének folyóvízneveit (2017) dolgozta fel. Ezek a munkák a ma is létező helységek 
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nevei és ezek etimológiája mellett mező AnDrás és nÉmeTH PÉTer kötetéhez hasonlóan 
az elpusztult települések megnevezéseivel is foglalkoznak.

a Debreceni Egyetemen az Árpád-kori Magyarország egyes vármegyéinek helynevei-
ről készültek történeti-etimológiai szótárak: bÉnyei áGnes és Pethő gergely (1998) 
Győr, Póczos riTa (2001) Bodrog és Borsod, rácz aniTa (2005, 2007) Bihar vár-
megye településneveinek, TóTH valÉria pedig (2001a és 2001b) Abaúj és Bars vármegye 
valamennyi helynévfajtájának (azaz a településnevek mellett a víz- és a határneveknek) 
az összegyűjtését és nyelvi elemzését végezte el. Ezekben a kötetekben a szerzők a korai 
ómagyar kor helynévanyagát dolgozták fel – elsősorban GyörFFy GyörGy történeti 
földrajzi munkájának (Gy.) eljárását követve – ugyancsak vármegyénkénti rendben. A kro
nológiai határokat tekintve a bihari kötet tűnik ki, amely tágabb időkeretet vesz alapul, 
mivel nem a korai ómagyar kor zárópontjaként tekintett 1350-es évig, hanem a 16. szá
zad végéig tartalmazza a helyneveket. E munkákban a szócikkeket a nevek jelentése és 
szerkezete határozza meg: egy-egy szócikkben a morfológiai szempontból megegyező 
névadatok szerepelnek, még akkor is, ha azok nem azonos denotátumra vonatkoznak. 
A címszót a név jelöltjének, denotátumának meghatározása, lokalizálása követi, majd 
pedig az adatközlő rész, ahol az egyes adatok időrendben szerepelnek. Ezek után a nevek 
eredetét és történetét magyarázó részt olvashatjuk.

A következőkben a történeti helynévszótárak két kiemelkedő sorozatát mutatom be 
részletesebben, amelyek a Debreceni Egyetemen a Magyar Névarchívum Kiadványai 
című sorozat részeiként láttak napvilágot. Mind a Helynévtörténeti adatok a korai ómagyar 
korból (HA.), mind pedig a Korai magyar helynévszótár (KMHsz.) sorozat kötetei a 
korai ómagyar kori Kárpát-medence szélesebb térségeire kiterjedő helynévanyagot dol
gozzák fel. A Helynévtörténeti adatok a korai ómagyar korból sorozat idáig megjelent 
négy kötete HoFFmann isTván, rácz aniTa és TóTH valÉria kiadásában GyörFFy 
GyörGy történeti földrajzi munkájának nem településnévi anyagát tartalmazza, vármegyei 
bontásban szótárrá szerkesztve, ezzel megkönnyítve GyörFFy adatainak hozzáférhető
ségét és hasznosítását. Az első kötet 1997-ben látott napvilágot, és 15 Árpád-kori vár
megye (Abaúj, Arad, Árva, Bács, Baranya, Bars, Békés, Bereg, Beszterce vidéke, Bihar, 
Bodrog, Borsod, Brassó vidéke, Csanád, Csongrád) helynévanyagát közli. Az 1999-ben 
megjelent második kötet további hét (Doboka, Erdélyi Fehér, Fogarasföld, Esztergom, 
Fejér, Gömör, Győr), a 2012-es harmadik kötet pedig kilenc vármegye (Heves, Hont, Hu
nyad, Keve, Kis-Hont, Kolozs, Komárom, Krassó, Kraszna, Küküllő) nem településnévi 
anyagát adja közre. A sorozat 2017-ben megjelent negyedik darabjában nyolc vármegye 
(Liptó, Máramaros, Moson, Nagy-szigeti ispánság, Nógrád, Nyitra, Pest, Pilis) helynév
kincse szerepel. A szerkesztők céljuk megvalósítása érdekében, azért tudniillik, hogy az 
adattár „a korai ómagyar kor okleveleinek helyet jelölő kifejezéseiről a maguk teljessé
gében tájékoztatást nyújtson” (HA. 1: 9), nemcsak a helyneveket, hanem a helyet jelölő 
köznévi kifejezéseket is felvették szótárukba. A területi elrendezés – követve GyörFFy 
módszerét – lehetőséget ad egy-egy vidék mikrotoponímiai állományának együttes be
mutatására. A jelentéstani, valamint névszerkezeti szempontok szerint kialakított szócik
kekben a címszó után a név denotátumának meghatározása, lokalizálása, majd pedig az 
adatközlő rész szerepel, ahol a betűhíven, pontos évszámmal és hivatkozással szereplő 
adatok időrendben követik egymást. A kialakított utalásrendszer nagymértékben meg
könnyíti az értelmezést és a keresést. A kötetek emellett többféle mutatót (név- és szóalak
mutatót, címszó- és névelemmutatót, valamint névvégmutatót) is tartalmaznak. Az egyes 
megyék névanyaga helynévtérképeken is megjelenik. 
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A Korai magyar helynévszótár (KMHsz.) szótárterve az 1350 előtti források teljes 
helynévállományát kívánja feldolgozni. A szótár készítői arra vállalkoztak, hogy közzé
tegyék „az 1350 előtti időből fennmaradt forrásokban található magyarországi hely
neveket és helyeket jelölő kifejezéseket szótári formában” (KMHsz. 1: 6). A 2005-ben 
HoFFmann isTván szerkesztésében megjelent első kötet – GyörFFy történeti földrajzi 
munkája (Gy.) alapján – Abaúj–Csongrád vármegyék névállományát tartalmazza betűren
des elrendezésben. Jelenleg a második és a harmadik kötet szerkesztése zajlik. A hely név-
szótárak általános szerkesztési elvét követve a szótár azonos szócikkeibe a morfológiai 
szempontból (alaki azonosság alapján) egyező névadatok kerülnek. A legalább egy 
morfémányi eltérést mutató nevek, névváltozatok külön szócikkben szerepelnek, még 
akkor is, ha denotátumuk azonos. Ennek értelmében külön szócikkben találjuk meg a 
lexémányi eltérést mutató névformákat (pl. Acsa – Acsatelke), a képzős és képzőtlen, il
letve a különböző képzőkkel alakult változatokat (pl. Horvát – Horváti), valamint a birtok
viszony jelölt és jelöletlen névformáit is (pl. Hölgytelek – Hölgytelke). A szócikkekben 
a címszót követően a hely azonosítása következik, majd pedig szerepelnek (betűhív for
mában, forrásmegjelöléssel) az adatok. A jellemző többnevűséget, alakváltozatokat gaz
dag utalási rendszer segít bemutatni. Az adatok írásformák szerint vannak csoportosítva, 
azon belül pedig az első előfordulás szerint követik egymást. 

A helynévszótárak főbb szerkesztési elvét láthatjuk a Pest megyei Rákos-nak a HA. 
4. kötetéből való példáján (6. ábra), illetve a KMHsz. Okor szócikkét bemutató 7. ábrán.

                             6. ábra                                                           7. ábra
           A Rákos szócikke a HA.-ban                                   Az Okor szócikke a KMHsz.-ben

Rákos 1. ’Szadánál eredő, Pestnél balról a 
Dunába torkolló vízfolyás’ [1200 k.], Chron. 
saec. XIV.: Racus, fl. (Gy. 4: 497, 550, 555), 
+1245/ 278: Bakus [ƒ: Rakus], fl. (Gy. 4: 497, 
536), 1259, 1325, 1350: Rakus, fl. (Gy. 4: 497, 
516, 532, 533, 535, 556), 1325, 1338: Rakws, 
fl. (Gy. 4: 497, 516, 537). 2. ’a Duna és a Rá
kos patak között fekvő, Pesttől É-ra és K-re 
húzódó mező’ 1244/333, +1278/330, 1286 
[2a], [1286] [2a], [1286]/291, 1286]/326/372, 
1289, 1299 [5a], 1300, [1300], 1307, 1310 
[ͻ: 1307], 1318: Ra kus, camp., loc. 1277, 
1298/440, 1299/303//437, Chron. saec. XIV.: 
Racus (Gy. 4: 550, 551, 672), 1310 [ͻ: 1307]: 
Ratus [ͻ: Racus], camp. (Gy. 4: 551), Chron. 
saec. XIV.: Rakos ~ Ra chus (Gy. 4: 550).

Okor I. 1. ’az Almával párhuzamosan folyó, a 
Kőrössel egyesülő víz Baranya vm.-ben’ +1183/ 
326/363, 1257, 1274, [1275], 1279, 1283, 1287/ 
468, [1292–97], [XIII. vége], 1304/360, 1311, 
1330, 1346 (Cs. 2: 512, A. 4: 583, 589): Okur, 
fl., flum. (Gy. 1: 248, 341, 351, 371, 375, 382, 
384, 387, 389–90), [+1235]/350/404: Wkur 
(Gy. 1: 248, 389), 1287/468: Okwr (Gy. 1: 341), 
1294/488: Okor, fl. (Gy. 1: 311), 1332–7/PR.: 
Vkur (Gy. 1: 341). Vö. Nagy-Okor, Okor (II.1.). 
II. 1. ’település Baranya vm. ÉNyi ré szén az Okor 
patak mellett’ 1257, 1346, 1347: Okur, t. (Gy. 1: 
341, A. 4: 589, 5: 70–2). L. Ok rimindszent. Vö. 
Okor (I.1.). 2. ’település Bod rog vm. középső 
részén Csaszkutától Dre’ *1192/374/425: Ocor, 
1198 P./PR.: Ocur (Gy. 1: 725).

3. Digitális adatbázisok. Amint az a fentiekből világosan kirajzolódik, a magyar 
helynévkincs közreadásának két tipikus műfaját különböztethetjük meg: egyrészt helynév-
tárak, másrészt helynévszótárak formájában jelentek meg az e feladatot vállaló munkák. 
A prototipikus kiadványok mellett – ahogyan erről már a korábbiakban is szó esett –  
számos átmeneti változatot is találunk e téren. Jogosan merül fel ezzel kapcsolatban a kér
dés, hogy miben ragadhatjuk meg e műfajok lényegét, és milyen további lehetőséget bizto
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sítanak ezek a kutatás számára. Amint láttuk, a helynévtárak általában egy-egy település 
névkincsét adják közre denotátumok szerinti elrendezésben, lokális rendet követve, álta
lában címszókiemelés nélkül. Ezzel lehetőséget adnak a települések névanyagának mint 
rendszereknek a vizsgálatára, a belső rendszerösszefüggések felderítésére, és kiválóan 
használhatók helytörténeti, topográfiai kutatásokhoz, mivel az egyes helyek megneve
zéseinek változása jól követhető bennük. Ezzel szemben a helynévszótárakban nyelvi, 
pontosabban morfológiai jelleg szerint látjuk az adatokat címszó alá sorolva, amelyek 
betűrendben követik egymást. A szótárak az adatokat általában nagyobb térségek szerint 
adják közre (nem pedig településenként), és ezekben a nyelvterület egészének a vizsgálata 
kerül előtérbe. Ezzel szorosan összefügg, hogy a névanyaguk átfogó nyelvi szempontú 
vizsgálatokra (pl. a névrendszer változásainak bemutatására, névtipológiai elemzésekre) 
könnyebben használható. E két közlési forma tehát jól kiegészíti egymást, és mindkettő
nek megvannak az előnyei. Emellett e kétféle közlési forma kölcsönösen át is alakítható 
egymásba; e téren a digitális közzététel, illetve a régebbi anyagok digitalizálása teremt 
új lehetőséget, ezáltal pedig a hatalmas adatmennyiség könnyebben kezelhetővé válik. 
A két műfaj kapcsolata ilyen módon tehát digitális adatbázisokon keresztül valósulhat 
meg a legeredményesebben, amelyek igen gyakran ma már az újonnan közreadott név
tárak és névszótárak alapjául is szolgálnak, de régebbi névtárak tudományos feldolgo
zását szintén elősegíthetik. 

A magyar helynévkutatás e hatalmas forrásanyagot egyrészt a széles körű társadalmi  
igényeknek, másrészt pedig a tudományos kutatásnak a szolgálatába kívánja állítani. 
Ezáltal a magyar helynévkincs maradandó formában bárki számára hozzáférhetővé 
válhat(na), és a további kutatásokhoz, a nyelvészeti igényű feldolgozásokhoz is segít
séget nyújt(ana). Ennek az összetett célnak igyekszik megfelelni a Debreceni Egyetem 
Magyar Nyelvtudományi Tanszékének névkutatói kezdeményezésére kialakított Magyar 
Nemzeti Helynévtár (MNH.) online adatbázisa. E hatalmas, egyre bővülő digitális adat
bank az egész magyar nyelvterület helynévállományának a befogadására és kezelésére 
alkalmas (erről részletesebben l. HoFFmann–TóTH 2015). Az Eötvös Loránd Tudomány-
egyetem Magyar Nyelvtörténeti, Szociolingvisztikai, Dialektológiai Tanszékének kuta
tói szintén ezt a törekvést tartották szem előtt, amikor szabó T. aTTila kéziratos gyűj
téseit tették hozzáférhetővé nyomtatott és digitális formában egyaránt. A 2001–2010 
között megjelent 11 kötetes szótárszerű munka adatainak (ETH.) könnyebb kezelését 
és hasznosítását a bárTH m. János szerkesztette Erdélyi Helynévtörténeti Adattár és 
Interaktív Névföldrajzi Atlasz (EHA.) online adatbázisa teszi lehetővé.

Felhasznált források 

balassa iván – kováTs dániel 1997. Sárospatak határának helynevei. Rákóczi Múzeum Ba
ráti Köre, Sárospatak.

Bényei ágnes – Pethő GerGely 1998. Az Árpád-kori Győr vármegye településneveinek nyelvé-
szeti elemzése. A Magyar Névarchívum Kiadványai 2. Debreceni Egyetem Magyar Nyelv
tudományi Tanszék, Debrecen.

BMFN. = Baranya megye földrajzi nevei 1–2. Szerk. PesTi János. Baranya Megyei Levéltár, 
Pécs, 1982.

czF. = czuczor GerGely – FoGarasi János, A magyar nyelv szótára 1–6. Emich Gusztáv / 
Athenaeum, Pest/Budapest, 1862–1874.
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eHa. = Erdélyi Helynévtörténeti Adattár és interaktív névföldrajzi atlasz. szabó T. aTTila 
helynévgyűjtése alapján. Szerk. bárTH m. János. http://eha.elte.hu (2020. 05. 25.)

ETH. = Szabó T. Attila Erdélyi Történeti Helynévgyűjtése 1–11. Szerk. HaJdú miHály et al. Ma
gyar Nyelvtudományi Társaság, Budapest, 2001–2010.

EtSz. = Gombocz zolTán – melicH János, Magyar etymologiai szótár 1–17. füzet. MTA, Buda
pest, 1914–1944.

FÉnyes elek 1851. Magyarország geographiai szótára, mellyben minden város, falu és puszta, 
betürendben körülményesen leiratik. 1–2. K. n., Pest. 

FNESz. = kiss laJos, Földrajzi nevek etimológiai szótára 1–2. 4., bővített és javított kiadás. 
Akadémiai Kiadó, Budapest, 1988. 

Gy. = GyörFFy GyörGy, Az Árpád-kori Magyarország történeti földrajza 1–4. Akadémiai Kiadó, 
Budapest, 1963–1998.

HA. = Helynévtörténeti adatok a korai ómagyar korból 1–4. Közzéteszi HoFFmann isTván – 
rácz aniTa – TóTH valÉria. A Magyar Névarchívum Kiadványai 1, 3, 25, 43. KLTE Ma
gyar Nyelvtudományi Tanszék / Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 1997–2017.

HBMHn. 1. = Hajdú-Bihar megye helynevei 1. A Hajdúböszörményi és a Hajdúhadházi járás hely-
nevei. Szerk. bába barbara. A Ma gyar Névarchívum Kiadványai 35. Debrecen, Debreceni 
Egyetemi Kiadó, 2015.

HMFN. = Heves megye földrajzi nevei 1–4. Szerk. PaPP lászló – vÉGH JózseF etc. A Magyar 
Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 125, 144–145, 181. Magyar Nyelvtudományi Társaság, 
Budapest, 1970–1988.

Jerney János 1854. Magyar nyelvkincsek Árpádék korszakából 1–2. K. n., Pest.
KMHsz. = Korai magyar helynévszótár 1000–1350. 1–. Szerk. HoFFmann isTván. A Magyar 

Névarchívum Kiadványai 10. Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszék, Debrecen, 
2005–.

kováTs dániel 2000. Az abaúji Hegyköz helynevei. Kazinczy Ferenc Múzeum, Sátoraljaújhely.
kováTs dániel 2008. Sátoraljaújhely helynevei és történeti topográfiája. [Sátoraljaújhely Ön
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