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ÉVKÖNYVE 

Miben segíthet: a névtudomány a finnugnsztikát?* 

Igen fontos, és az ősmagyar kor nyelvtörténeti vizsgálatára vonatkozóan is igen 
lényeges kezdeményezésnek kell tartanunk a konferencia azon törekvését, hogy a 
magyar névtudomány és nyelvtudomány kapcsolatának kérdésében hallani szeretné 
a Gnnugrisztika, germanisztika és szlavisztika művelőinek állásfoglalását is. Előre 
kell bocsátanom, hogy bár nevekkel, névtani kérdésekkel kutatásaim során elég 
gyakran találkozom, mégsem vagyok a névkérdések specialistája, és így a választott 
témát — amelyhez hozzászólni kívánok — csupán abból a két aspektusból vizsgálom, 
hogy 1) miben segítheti a űnnugrisztika a magyar névtudományt nyelvtörténeti, ős
történeti, népesség- és településtörténeti kérdések megoldásában, és 2) milyen im
pulzusokat kaphat a őnnugrisztika a névtudomány által gyűjtött névanyag vallo
másra bírása által. Előbb azonban vizsgáljuk meg röviden a két tudományág eddigi 
kapcsolatait. 

1. Azt, hogy mit köszönhet a magyar nyelvtörténet, helyesírástörténet, nyelv
járástörténet az eddigi személynév- és foldrajzinév-kutatásoknak, és milyen nagy 
eredmények születtek ezen a területen, valamennyien jól tudjuk. Mégis úgy érzem 
— és ez különösen az utóbbi évek névtani vizsgálataira vonatkozik —, az országos 
méretű mozgalommá terebélyesedett szinkrón foldrajzinév-gyűjtés mellett a régi 
szórványemlékek kéziratban vagy nyomtatásban megtalálható névanyagának érté
kelése, illetve újraértékelése, a nevekkel foglalkozó könyvek, tanulmányok, adalékok 
eredményeinek leszűrése és — a rokon tudományok meghallgatása nyomán — egy
mással való koordinálása valahogyan kiesett az érdeklődés homlokteréből. 

Igen helyes, hogy országszerte BÁRCZi szavaival indulnak gyűjtő útra a szakem
berek és laikusok: „Gyűjteni, gyűjteni, gyűjteni! Megragadnia pusztulót 
menteni a veszendőt, feltárni a jelent, melyben múlt és jövő ölelkezik". (MNy. L X , 
13). Ugyanakkor azonban igen gyakran hasztalanul keresünk valami biztos fogód
zót a történetelőtti életünkre vonatkozó források névanyagában, akár nyelvtör
téneti, akár Őstörténeti vagy településtörténeti kérdésekben fogjuk is vallatóra azo
kat. Nagyon kevés közülük az, amelyet egyértelmű tanúvallomásra bírhatunk. Gon
doljunk csak AfagMű TfwMgárm, 2?a?kfna, levá#a, jEW&öz különböző értelmezésére 
és földrajzi elhelyezkezésére. Etelközt például az Új Magyar Lexikon a Dnyepertől 
az Al-Dunáig eső területtel azonosítja. A Magyarország története c. egyetemi tan-

* Rövidített formában megjelent a NyelvtÉrt. 70: 244—9. 
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könyv I. kötete viszont a frwf vagy D/zyaszfer folyó nevével egyezteti az E W nevet 
(31). És vajon el van-e már döntve az 1539-es sacki oklevélben talált mozer/űw nép
névnek és a Mbzor, MozwA:a helyneveknek a fMÍJkr, mfAzr, TMfzen, mgfcjgr stb. 
tatár népnevekkel és a vezető magyar törzsnek, a Afagyw-nak nevével való kap
csolata (1. erről legutóbb NÉMETH Gy.: N y K . LXVIII, 43 kk.). És folytathatnám a 
felsorolást, számba véve a I X — X . századi mohamedán (arab-perzsa), bizánci és 
nyugati kútfők magyar népneveinek, a törzs-, személy, és helyneveinek magyaráza
tait, amelyek jó részében még m a is vannak vitatható pontok, kérdőjelek, ellentmon
dások, utólagos korrekciók. D e ezek felkutatása, számbavétele, megrostálása olyan 
hihetetlen sok munkát jelent a magyar Őstörténet nyelvi vagy társadalomtörténeti 
problémáit boncolgatónak, hogy igen gyakran eltekint a névanyag alaposabb kiak
názásától, a nevek „megszólaltatásától". 

Igen nagy segítséget jelentett volna nekünk, ha a kitűnő TESz nem rekesztette 
volna ki anyagából a magyar tulajdonnevek (hely- és személynevek) tárgyalását 
„mind elvi, mind gyakorlati meggondolások alapján" (8. 1). Csak az egyes szavak 
történeti dokumentációjában nagy szerepet játszó tulajdonnevekkel tesz kivételt. 
D e tekintettel arra, hogy ezek sem szerepelnek címszóként, megtalálásuk — külö
nösen ha képzett szóként vagy összetétel egyik tagjaként jelentkeznek — eléggé kö
rülményes, és amellett széleskörű nyelvészeti iskolázottságot is követel a kutatótól 
(pl. a Konstantinosnál található d W w & r 'Falicsit' és d W , ^ 'Fali' személynévnek 
a/a/- igével való kapcsolata vagy a T&gyd-nak a cmrog igével való feltehető kapcso
lata nem olyan kézenfekvő, mint például a TA. w w & helynévnek az dro& köznévvel 
való összefüggése. A honfoglaláskor! Magyarország földrajzi névanyagát remélhe
tőleg néhány év múlva teljesen megismerjük GYÖRFFY GYÖRGY hatalmas monográfiája 
alapján (Az Árpád kori Magyarország történeti földrajza). D e kérdés, találunk-e 
benne adatokat, utalást a honfoglalást megelőző korszaknak — a vándorlások ko
rának földrajzi neveire vonatkozóan, kapunk-e valamilyen fogódzót arra a sokat 
vitatott útirányra is, amelyen át őseink a Volga—Káma vidékéről kiindulva elju
tottak mai hazájukba. És vajon a közeljövőben támaszkodhatunk-e majd az Árpád
kori Személynévszótár névanyagára, amelynek előkészületeiről olyan nagy örömmel 
értesültünk PAPP LÁszLÓnak az 1958-as névtani konferencián elhangzott beszámoló
jából (Névt. vizsg. 126 kk.). És mit fog ez a munka nyújtani a magyar őstörténet 
kutatóinak a történeti kort megelőző korok gazdasági, történelmi, művelődés- és 
társadalomtörténeti, valamint etnikai viszonyainak feltárásában? 

Mégis minden rendelkezésünkre álló erkölcsi és anyagi támogatással arra kell 
törekednünk, hogy ezek a történelmi-etimológiai vizsgálatokra épülő névtárak mi
előbb elkészüljenek, és legalább a IX. századig pontos és fontos kalauzaink legyenek 
népünk nyelvi és etnikai viszonyainak vizsgálatában, őstörténetünk néhány fehér 
foltjának eltüntetésében. Innen azután végtelen nehéz, sok-sok filológiai aprómunkát 
igénylő névtani kutatással és a rokon tudományok (régészet, néprajz, embertan, mű
velődés- és településtörténet) messzemenő segítségét igénybe véve kell visszafelé ha-
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ladnunk térben és időben őseink különböző állomáshelyeire (szállásterületeire), 
míg eljutunk az őshazáig. 

2. És ezen a visszafelé vezető úton segítheti a névtudományi vizsgálatokat a 
űnnugrisztika is, csupán az eddiginél jobban ki kellett volna és ki kellene aknázni 
azokat a lehetőségeket, amelyeket a régebbi szállásterületek nép- és földrajzi nevei 
(az utóbbiak közül is főleg a nagyobb folyók, hegyek, hegycsoportok stb. nevei) 
település- és népességtörténeti szempontból kínálnak a kutató számára. Ebben a vo
natkozásban várna nagy feladat a hnnugrisztika, szlavisztika és turkológia magyar 
művelőire azáltal, hogy a régebbi szállásterületeinkül elkönyvelt vidékek névanyagát 
összegyűjtsék, és akár a kitűnő magyar, a finn névtani, névélettani kutatások elvi és 
módszertani útmutatásai alapján rendszerezzék és vallomásra bírják. 

7) Sajnos ennek a nagyon fontos feladat elvégzésének a két világháború közötti 
időben nem voltak még a megfelelő politikai, gazdasági személyi és nyelvi feltételei. 
Kutatóink nem végezhettek helyszíni gyűjtést. A múzeumokban, levéltárakban, 
könyvtárakban fellelhető értékes adalékok, amelyeket orosz évkönyvek, hagiog-
ráhai termékek, okiratok — szerződések, oklevelek, rendeletek, hivatalos utasítások, 
hatósági jelentések és más hasonló források őriztek meg — nem voltak hozzáfér
hetők számunkra. Ugyanez vonatkozott az adatokkal és ezek magyarázatával fog
lalkozó orosz szakirodalomra is. H a valamilyen módon — meg is tudtak szerezni 
egyet s mást belőlük, nyelvi nehézségek miatt csak kevesen (egy Munkácsi, Fokos, 
Zsirai, Beké stb.) tudtak rejtelmeikbe behatolni. Pedig, hogy milyen nagy orosz for
rásanyag vár még kellő kiaknázásra, azt csak az látja, aki a 20-as, 30-as évek orosz 
vagy skandináv névtani tanulmányaiba kissé belemélyed és könyvészeti anyagukat 
kontrollálja. 

Mennyi értékes névtani adalékot kapott például K.ANNISTO elődeinek (Euro-
paeus, Szmirnov, Teplouhov stb.) névtani tanulmányaiból és az Európai-Orosz
országra és Szibériára vonatkozó speciális katonai és tudományos térképekről, hogy 
ezek analízise alapján kétséget kizáróan igazolni tudta azt a sokaktól felvett ötletet 
(1. az erre vonatkozó irodalmat ZsiRAi, Jugria 5 kk.; FgrRok. 153 kk.), hogy a vo-
gulok, osztjákok nem őslakói mai hazájuknak, hanem a Középső-Urál vidékéről 
vándoroltak mai lakóhelyeikre (1. Über die früheren Wohngebiete der Wogulen; 
F U F . XVIII, 57 kk., 89). Ezt azután ZsiRAi történeti adatokkal is igazolta (FgrRok. 
155 kk.). És milyen jelentős mennyiségű orosz történeti forrásanyagot — benne ter
mészetesen neveket is — von be vizsgálódási körébe ZsiRAi, amikor /wgna problé
májával foglalkozik (Finnugor népnevek I, 1930), mert mint ahogy ő maga is említi, 
„megbízhatóság tekintetében minden kétségen fölül állnak s mai ismereteink szerint 
legtartalmasabbak, a történeti és nyelvi változások nyomon követhetése szempont
jából pedig a legtanulságosabbak" (28). E mellett belőlük „történeti levegőt" szí
vunk „többé-kevésbé meghatározható földön" mozgunk, míg az arab források ta
nulmányozása közben „fellábbal már a mesék világában" járunk (42). 

Igaz, hogy az orosz forrásanyag megszólaltatásakor olyan fokú orosz nyelvis
meretre és az orosz és szláv nyelvek történetében való jártasságra volna szüksége a 
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mai finnugristáknak is, mint amilyennel ők rendelkeztek. És ezeknek párosulnia 
kellene azzal a szigorú módszerességgel, kitűnő kritikai érzékkel, amelyekkel ők a 
vizsgált földrajzi nevekre (illetve népnevekre) vonatkozó irodalmat átrostálják, és 
igen gondos aprólékos filológiai munkával összefűzik azokat a történeti-etnológiai, 
földrajzi stb. szálakat, amelyekkel elméletüket alátámaszthatják. Csak az ilyen 
KANNiSTO és ZsiRAi-fele vizsgálódási m ó d vezethet el bennünket ahhoz, hogy né
pünk és nyelvünk, valamint rokonaink történetelőtti életének homályában eliga
zodjunk, és az olyan vitás kérdésekben, mint az egyes rokon népek vagy népcsopor
tok ősi szállásterülete, idegen és rokon népekkel való kapcsolatuk és abből adódó faji 
heterogenitásuk, antropológiai különbségeik és a nyelvükben található adstratum és 
substratum elemek stb. minél több és minél megnyugtatóbb eredményre jussunk. 

Bizonyára az ő kutatásaikat veszi alapul HAJDÚ is, amikor ezt a meglehetősen 
optimista színezetű megjegyzést kockáztatja Finnugor népek és nyelvek c. művében: 
„Ugyancsak becses adalékokat azo/gáf f af A ar [én ritk. K. M.] az őstörténet számára 
a földrajzi nevek (helynevek, víznevek) vizsgálata. így pl. a Középső-Urál hegység 
nyugati felén levő víznevek és településnevek nyelvészeti analízise arra az eredményre 
vezetett, hogy ezen a területen régebben manysik éltek" (26). 

2̂ ) Mert ennél tovább — és most elérkeztem a jelenhez — ezután nem is nagyon 
jutottunk el toponímiai és hidronímiai vizsgálatainkban. Pedig azóta — különösen 
a második világháború utáni kedvező politikai és tudományos légkörben dolgozó 
fiataljaink nyelvi nehézségektől sem akadályozva —, sokkal többet tehettek volna 
e földrajzi névanyag felgyűjtését, térképre vetítését és a rá vonatkozó irodalom kri
tikai átrostálását illetően. Korántsem akarom azt mondani, hogy ebben a vonatko
zásban nem történt semmi, és nem születtek meg külföldön* és nálunk is pozitív 
eredmények. Hiszen GULYA JÁNOS 1956-ban a S Z U Tudományos Akadémiájának 
levéltárában egy fontos, 1736-ból származó vogul nyelvemléket talált, amellyel meg
erősítette KANNiSTO és ZsiRAi név-, illetve történeti adatainak vallomásait (NyK. 
L X , 40 kk., a 45. lapon térképpel). Ugyancsak nagy szolgálatot tett VÁSZOLYI ERIK 
azzal, hogy a középkori orosz krónikák és kódexek földrajzi névanyagának és et-
nonímáinak vizsgálatával próbált a ferm és jB/#7»fa kérdésbe behatolni és fényt de
ríteni a zűrjén nép igen sok talánnyal bővelkedő történetére. Csak az volt a kár, hogy 
vizsgálódásainak eredményeit nem igyekezett egyeztetni a régebbi és mai skandináv 
és finn szakirodaloméval (az utóbbiak közül hadd említsem KusTAA ViLKUNA: 
Kihlakunta ja háávuode. Helsinki, 1964; németül: F U F . X X X V I , 64—93; HAAVio, 
Bjarmien vallan kukoistus ja tuho. Helsinki, 1965; iTKONEN-JoKi: SKES. III, 524—5; 
ITKONEN: Fenno-ugrica 50 kk.) 

D e a tanulmányúton vagy ösztöndíjasként rövidebb vagy hosszabb ideig a Szov
jetunió egyetemein vagy a rokon népek körében kutató munkát végző fiatal tudós
gárdánk legtöbbje e kérdéseknek nem sok figyelmet szentelt. Inkább szövegeket, da-

* Itt főképpen VASMER, Die russische Kolonisation im Spiegel der Ortsnamen c, az 1958-as 
müncheni kongresszuson elhangzott előadására, W . STEiNirz: Zur Toponymik des nördlichen Ob-
gebietes c. művére (CIFU. 1. 197. kk.) és a szovjet nyelvészek munkájára gondolok. 
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lókat népköltészeti, történeti és nyelvtörténeti adatokat gyűjtöttek mint hely- és víz
neveket vagy az ezekre vonatkozó irodalmat. Pedig tudvalevőleg az utóbbiak „fon
tossága rendkívül nagy és évezredeken át öröklődhetik azokból a korokból is, ami
kor még nem volt letelepedett lakosság" írja KÁLMÁN B. (A nevek világa 138). Tud
juk, hogy ezek neveiben nem túlságosan nagy a változatosság. Zömmel „folyó" 
vagy „víz" jelentésűek, vagy ha megkülönböztető elemmel is rendelkeznek, akkor 
ilyen jelentésű szóval alkotnak összetételt; pl. finn Aa/mw/okf, ÁTwr&f/okf, Sovf/b&f 
(NissiLÁ, Suomalaista nimistöntutkimusta 94—5); észt #?%%;/%%; vog. /&%/o „Boots-
űuss", Bq/a 'Reicher [űschreicher] Fluss' (KANNISTO: F U F . XVIII, 78—9). Számos 
példát sorol fel erre vonatkozóan a finnből, mordvinból, cseremiszből, vogulból 
SzEREBRENNYiKOv: CoseTCKoe #HHO—yrpoBeaenne ( C O V ) III, 199. A feltett 
ősi szállásterületek névanyagának megszólaltatása, az itt található víz (folyó, tó, ér 
stb.) jelentésű szónak valamilyen rokon vagy idegen etnikumhoz kötése igen nagy 
segítségünkre lehetne a kérdéses terület múltbeli néptörténeti viszonyainak (őslakos
ság kérdése, rokon vagy idegen népekkel való érintkezés, keveredés) tisztázásában. 

Ennek bizonyítására legyen szabad a saját példámra is hivatkoznom. Évek óta 
foglalkozom a permi—előmagyar érintkezések nyelvi nyomainak kutatásával. A z e 
téren eddig elért eredményeim levegőben lógnának, ha ezt az érintkezést nem tudnám 
időben és térben elhelyezni. És ezen utóbbiban éppen a KANNISTO—ZsiRAi-fele név
anyag alapján készült térkép (1. KANNISTO: F U F XVIII, 89; GULYA: N y K . LX, 45) 
volt a legnagyobb segítségemre. H a ugyanis a déli vogulság szállásterülete valóban 
egészen az Ufa forrásvidékéig, sőt még tovább nyugatra egészen Szarapuiig kiterjedt 
(1. KANNISTO i. m. 71, 72, valamint a térképmelléklet), akkor a tőlük nyugatra, dél
nyugatra elhelyezkedő előmagyarok azon a területen lakhattak, ahová őket LÁSZLÓ 
GY. történeti források, régészeti adatok stb. alapján is elhelyezte; a Volga könyöknél 
(a folyó jobb partján vagy mind a kettőn), nem messze a Volga kazáni területeire át
telepedett permiektől (1. Őstörténetünk legkorábbi szakaszai 27 — 9 ; 193 és a 71, 72 
térképek); hasonlóan MATVEJEV (NyK. LXIV, 290). Sajnos LÁSZLÓ GYULA sem tá
maszkodott — nem is támaszkodhatott a feltett szállásterület toponímiájára, mert 
erre vonatkozóan az általa áttanulmányozott irodalomban (1. 197—205) nem sok 
adalékot találhatott. MATVEJEV névmagyarázatai pedig (i. m. 295 kk.) pontos nyelv-, 
nép- és településtörténeti bizonyítékok nélkül egyelőre alig tekinthetők másoknak, 
mint tetszetős hipotéziseknek. 

^ Igen sok és szép eredményt értünk el népünk és rokon népeink őstörténeti 
kérdéseinek kutatásában, és nagyon sokat köszönhetünk annak a bizonyos komplex 
kutatási módszernek, amellyel sok és egyre több szaktudomány vallomásával (régé
szet, néprajz, antropológia, zenetörténet, éghajlattörténet, pollenanalízis, paleoling-
visztika, atomfizika) próbáljuk egyeztetni az egyoldalúnak ítélt történeti- és össze
hasonlító módszerrel elért nyelvészeti eredményeket. D e úgy érzem, hogy a sok bába 
között elvész a gyerek, és a különböző vallomástevők nagyon háttérbe szorítják — 
néha el is torzítják, vagy helytelen vágányra terelik a névkutatásokat, illetve a ne
veknek a történeti-összehasonlító módszerrel való megszólaltatását. 
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Sokszor talán még azok is, akik nagy előszeretettel és jelentős mértékben tá
maszkodnak a földrajzi nevek tanúvallomására — itt most főleg szovjet kollégáink 
(SzEREBRENNYiKOV, MATVEJEV, A f ANASZJEV stb.) kutatásaira gondolok —, helytelen 
alapállásból indulnak ki. Különböző meggondolások vagy éppen a régészetből le
szűrt tanulságok alapján bizonyos területet egy rokon vagy ismeretlen nép Ősi szál
lásterületének deklarálnak, és a terület toponímáit és hidronímáit ezen feltevés bi
zonyítására igyekeznek vallomásra bírni. 

Itt most nem akarok — egyelőre nem is tudok — a SzEREBRENNYiKOVtól tárgyalt 
és a S Z U középső és északi részén is igen elterjedt, de főleg a Volga—Oka vidékére 
jellemző speciális — de szerinte nem finnugor népekhez köthető -#%z, -ga, -&z stb. 
végű folyó- és településnevek (I. O K . VI, 85 kk.) problémájával foglalkozni, sem pe
dig a közte és MATVEJEV között folyó, a /e/íga; yemgo, ̂ wgo, -z#a stb. végű fblyóne-
vek, víznévtípusok eredetét, nyelv- és néptörténeti vonatkozásait érintő vitákkal. % 
Ezeknek a neveknek a permi, ugor, karjalai vagy más népekhez való kötése a név
etimológiák erősen vitatható volta, valamint a kérdéses — de sajnos még térképmel
lékleten sem rögzített terület-, nép- és településtörténeti viszonyainak megbízható 
nyelvészeti és történeti forrásanyag alapján való beható elemzése nélkül csupán ér
dekes hipotéziseknek tekinthetők. Erről a névtípusról különben NissiLÁ is ír (Suoma-
laista nimistöntutkimusta 109), aki szerint talán a jurák szamojéd ;/e??o 'folyó' szó 
rejlik a JVf/ey#a, TYWaMga, JemeMgo stb. fblyónevekben. D e utal egyben arra is, 
hogy minthogy ezek a névtípusok az egész arktikus területen megtalálhatók — Északi 
Norvégiától a S Z Ú északi területein keresztül Szibériáig —, de ott másfele nevek is 
előfordulnak —, az egész névanyagot át kellene etimológiailag vizsgálni, hogy meg
felelő eredményre jussunk. Majd igen fontos és megszívlelendő elvi és gyakorlati 
tanáccsal zárja le okfejtését: „Pohjoisen Euraasian suuret nimiongelmat óvat yhá 
ratkaisematta, eiká mitá voida ratkaista pelkán karttanimistön avulla. Tutkijan on 
saatava nimistá luotettavia murremuotoja ja suoritettava, kuten sanottu, johtimiston 
mukainen ryhmittely, ennen kuin aines mahdollisesti alkaa »puhua«" (uo. 110). 

Ezek a nevek egyelőre éppúgy nem járulhatnak hozzá egyes rokon népeink tör
ténetelőtti szállásterületének tisztázásához, mint az elomagyarságnak a K á m a — U f a 
közötti ősi lakóterületére utaló ilyenfele földrajzi névegyeztetések mint 2Mz, ffz, 
2Mzw~víz, vfzdr, víz&; 7%6on~m. &%or/ /̂er, -^ero~m. & stb. (vö. MATVEJEV: 
N y K . LXIV, 296—7) vagy ugorok délurali v. kazahsztáni őshazáját valószínűsíteni 
igyekvő ugor szubsztratumok a kazah nyelvben (uo.). 

A nevek értelmezése, mint ahogy erre már sokan rámutattak (1. legutóbb IN-
CZEFY: M N y . L X V , 59 irodalommal) sok gondot okoz; a toponímiai irodalom hem
zseg a sikertelen etimológiáktól, és ez az oka annak, hogy a külföldi és hazai név
tudományi munkák névmagyarázatainak egy része (olykor a bírálatok is) a kényszerű 
és legyőzhetetlen nehézségek miatt nincsenek kellően megalapozva. A magyar név-

* SzEREBRENNYiKov: C0Y. II. (1966), 59 kk. irodalommal, III (1967), 199 kk.; IV (1968), 47; 
MATVEJEV: uo. I, 211 kk.; III, 139 kk.; IV, 27 kk. stb. 
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tudományban leginkább a történeti adatok szűkös volta gátolja a névfejtés biztos
ságát. 

Mégsem mondhatunk le arról, hogy ősi szállásterületeink után nyomozva hely
színi gyűjtést ne végezzünk, és főleg a folyó- és vízneveket, valamint a velük kapcso
latos településneveket vallatóra ne fogjuk, felkutatva a rájuk vonatkozó, s még olyan 
soványnak vagy szűkösnek látszó történeti forrásokat, s valamennyit ne egyeztessük 
azzal, amit a kérdéses vidéknek — ahol a név előfordul — múltbeli etnikai viszonyai
ról tudunk vagy tudni vélünk. 

Erre annál is inkább szükségünk volna, mert eddigelé biztosnak mondható név
magyarázatra őstörténetünkre vonatkozóan nagyon kevéssé támaszkodhatunk. Vi
szont, ahogy erre LÁSZLÓ GYULA is utal (NyK. LXVI, 181), a bronzkortól a honfog
lalásig terjedő korszakra vonatkozóan már kevés segítséget várhatunk a növényfold-
rajztól, jövevényszavaktól. A Volga jobb partjának ásatásai pedig jórészt még fel
dolgozatlanul rejtőznek a múzeumok raktáraiban (uo.). El tudnám képzelni azt, 
hogy a közös szovjet—magyar kutatási tervek és féladatok közé beiktassuk a régé
szeti anyag tüzetes áttanulmányozását és a névanyag és a rá vonatkozó irodalom 
felgyűjtését, rendszerezését és megszólaltatását. Ez az őshaza-kutatásra is vonatko
zik, mert a nevek vallomása nélkül a növényföldrajzi és régészeti adatok éppenúgy 
vallhatnak a K á m a — U r á l közötti őshazáról, mint a közép és észak-lengyelországi 
őshaza mellett. S kérdés, vajon a KNiEZSÁtól László Gy. előadásán említett —, len
gyel nyelvészektől feltárt és finnugornak minősített helynévanyag (1. erről LÁSZLÓ G Y : 
N y K . LXVI, 180) milyen vallomást tesz majd az őshazára vonatkozóan. A z ilyen 
természetű gyűjtőmunka elvi és módszertani kérdéseihez, szervezeti problémáihoz 
nem tudok hozzászólni, de úgy vélem, a finn névtani iskolától sokat tanulhatnánk, 
módszereikből sokat átvehetünk (1. ezekre vonatkozóan NissiLÁ művének bevezető fe
jezetét „Nimien keráámisestá ja tutkimisesta" 11—25). A nevek megszólaltatásában 
azután igen nagy segítségére lehet a névtudománynak — a már említett rokon tudo
mányokon (régészet, etnográfia, etnológia stb.) kívül a űnnugrisztika. 

A magyar és rokon népek őstörténete számos problémájának (őshaza, vándorlási 
útvonal, ideiglenes szállásterületek, szomszédos népekkel való érintkezés vagy ke
veredés) megoldásában a fehér foltok eltüntetésében segítene bennünket az említett 
tudományágak képviselőinek együttműködése, kutatásaik eredményeinek egybehan
golása. 

Ez volna a névtudományi kutatások kiszélesítésének egyik lehetősége és a hnn-
ugrisztikával, szlavisztikával, turkológiával való együttműködésének leggyümöl
csözőbb módja. 

4J D e van még egy másik igen fontos terület, ahol az eddiginél jobban kellene 
élni a nevek vallomásaival, a névkutatás módszereivel és eredményeivel — ezt 
ismét saját kutatásaimból leszűrt tapasztalatokból mondhatom —, s ez a magyar 
nyelv- és nyelvjárástörténet, valamint a finnugor összehasonlító nyelvészet vitatott 
hang-, alak- és monddatani kérdéseinek tisztázása. A z előbbiekre vonatkozóan igen 
sok értékes adalékot kaptunk az 1958-as Névtudományi Konferencián elhangzott 
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felszólalásokból (1. BENKŐ L., DEME L., B. LŐRiNCZY É. előadásait; Névt.-Vizsg. 132 
kk., 136 kk. 140 kk.) és BÁRCzi G. útmutató cikkéből; M N y . L X , 6—7. így én egé
szen röviden csak arra szeretnék utalni, milyen magyar vagy finnugor nyelvészeti 
kérdésnek az eddigiektől eltérő megvilágításában vagy megoldásában segített engem 
egyes neveknek, névtípusoknak a magyar nyelvtörténeti és finnugor összehasonlító 
módszerrel való vizsgálata. 

a) A Konstantinos Porphyrogennetos szórványaiban található -rf végű sze
mélynevek (ZaApo6rf%g, TaoxarWc, fovTorfdc stb.) névtipológiai, történelmi és 
nyelvtörténeti vizsgálata ingatta meg hitemet a m. -&? képtő ősi (fgr.) eredetében. 
A magyar és rokon nyelvi -M végű vagy -ej toldalékú adatok vizsgálata még a -cj-
nek, mint alapnyelvi fonémának (nem allofónnak) megvoltát is problematikussá tette 
előttem (1. KövESi: N y K . L X V H , 309—19; CIFU. II, 283—90). 

6j A m. -g denom nom.-képzőnek fgr*-?;t-ból és nem *-k&-ból való eredetének vi
tás kérdésében is a JMwg, ̂ o/wgjagA, Bo/uga" és O/wgMfTMef, go/wgwfA-féle helynevek 
igazítottak el, amelyekben a -g ugyanolyan helynévképző szerepet tölt be, mint a flnn-
ségi és permi nyelvekben megtalálható -%& (permi -g) elemek. Pl. finn o%/Wa 'a látó
távolságig nyúló egyenlő útszakasz a vízen'<of&ea 'egyenes'; o/an^o 'síkság'< a/a, a/ 
'alsó rész'; földrajzi nevek: JLWM&a, ̂ Wa»A:o; észt a/a»g 'lapály'; votj. w/Vg 'völgy' 
stb.' Eredetileg testrésznevekhez, irányt vagy térszínfbrmát kifejező szavakhoz já
rulva fejeztek ki helyet vagy helyhez tartozást. 

Nemcsak a képző eredetére, hanem ősi funkciójára vonatkozóan is kaptam útba
igazítást a vizsgált névtípusok alapján. A képzőtörténeti vizsgálódások során — mint 
ahogy erre DEME L. is rámutatott a névtudományi konferencián (Névt. Vizsg. 138—9), 
de előtte sokan mások is megjegyeztek* —, egy-egy közelebbről körül nem határol
ható funkciójú képzőt, kicsinyítő-becéző képzőnek könyveltek el. 

D e ha az ősmagyar vagy ómagyar kori köznévi eredetű személy- és helyneveket 
vesszük vizsgálat alá, akkor az ősi képzőknek sokkal differenciáltabb, szétfblyóbb, 
körülhatárolatlanabb — sokszor az alapszó jelentésétől is függő — funkciója volt 
(hely- és gyűjtőnévképző, nomen possessoris és possessi, augmentatív szerep). Erről 
vallanak a képzőknek az összehasonlító módszerrel kikövetkeztethető rokon nyelvi 
megfelelői is. 

ej A numerusok és numerusjelek uráli eredetének kérdésében is igen jelentős 
mértékben támaszkodhattam a földrajzi nevek és népnevek vallomásaira. Ezek való
színűsítették azon feltevésemet, hogy az uráli többesjelek egy része (*-f és *-&) erede
tileg hely- és gyűjtőnév képzők voltak, és ezen szerepükből értékelődtek át többes
jelekké. Ez az új szerepre való adaptálódás térben és időben egymástól függetlenül 
ment végbe az egyes rokon nyelvekben; a -f többesjellé válása a flnn-volgai és obi
ugor csoport nyelvében, a -& a magyarban. A -f-re vonatkozóan igen hasznos impul
zusokat kaptam a Za^aoza, 6ajfyyrf, DeMfwmoger, cwe/% stb. -féle magyar népnevek
től és földrajzi nevektől, valamint a finnben található Or/afWifi, fW/ofaa/o, rapwf-

* Példákat 1. KövESi: NyelvtÉrt. XL, 224 kk.; HAKULWEN: SKRK* 113; NissiLÁ i. m. 95. 
* Főleg RAViLÁra (Vir. 1945: 152) és FoKOsra (FUF. X X X , 175—6) gondolok. 
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W/w-fele, még eddig kellőképpen meg nem (ejtett és főleg a keleti finn nyelvterüle
ten található helynevektől (vö. NissiLÁ: i. m. 79) és más rokon nyelvi adatoktól 
A m. -& többesjel gyűjtőnévképző eredetére vonatkozóan is vannak névadataim mind 
a magyarból (ÁTen?&, T#/%?ö&, Györk stb.), mind a rokon nyelvekből (1. erre vonat
kozóan KövESi M.: N y K . LXXII).5 

</J D e nemcsak fonológiai és morfológiai tanulságokat vonhattam le a nevek 
vallomásaiból, hanem szintaktikaiakat is. A -f tárgyrag /ocaffvwa eredetére vonatkozó 
nézetem (vö. N y K . LXVIII, 230) megerősítéséhez is jelentősen hozzájárultak azok a 
-f ragos hely- és köznevek, amelyek a mondatkörnyezettől — főleg az igei állítmány 
jelentésétől függően — határozói tárgynak is tekinthetők (pl. m/koron meeg 6ez-
/frfmef /a^Mgek; MargL. 66); A y a W o W » o vo/lorf stb.). 

E néhány kiragadott példa a saját gyakorlatomból is világosan rámutat arra, 
hogy nyelvtörténeti, finnugor nyelvészeti kérdések megoldásában is mennyit segít
het a nevek, névtípusok vizsgálata. 

A z elmondottakat tehát abban összegezhetem, hogy mind őstörténeti és finnugor 
összehasonlító nyelvészeti vonatkozásban igen fontos volna a történeti és szinkron 
földrajzi névanyag felgyűjtése és rendszerezése nálunk is — de a rokon népeknél nem 
kevésbé. így adandó alkalommal kölcsönösen kisegíthetnénk egymást bizonyos föld
rajzi területre vagy névtípusra vonatkozó névadattal — ahogy ez a szokás például a 
helsinki névarchívum anyagával kapcsolatban évek óta jól bevált gyakorlatként je
lentkezik. 

A. KÖVESI MAGDA 

Worin kann die Namenkunde der Finnugristik Hilfe gebén? 

Die Verfasserin versucht in ihrem Artikel auf zwei Fragen zu antworten: 1. 
Wieweit kann die ungarische Namenkunde — bei Erörterung sprachhistorischen, 
urgeschichtlichen, völkerkundlichen und siedlunggeschichtlichen Fragen von der 
Finnugristik Leitfaden bekommen? 2. W a s für Impulse die Finnugristik von den zum 
Sprechen gebrachten Daten der ungarischen Namenkunde erhalten kann? 

W e n n auch die ungarische Sprach-, Ortographie- und Mundartgeschichte die 
ungarischen Familien- und geographischen Namen sehr nützlich verwenden konnte, 
in der Erfbrschung der Vorgeschichte unseres Volkes und unserer Sprache, wurden 
sie nur spárlich und nicht immer glaubenswürdig benützt (s. Magma TfwMgorwz, Ze-
v^fa, Efe%öz usw.). Deshalb wissen wir bisher all zu wenig von unserer Vorge
schichte und von den wirtschaftlichen, historischen, kulturgeschichtlichen, ethni-
schen Fragen und Ergebnissen unseres Volkes. 

* A finn nyelvjárásokban is nagyon gyakoriak a -&&o /-/:A:ö kollektív képzős földrajzi nevek 
(pl. fo&z&6o= szántóföld, ywwr/ttooAo=erdőterület; /gpf&WaM=öböl stb.; az adatok a helsinki 
egyetem Névarchívumából valók, és Eewz M o n o A%rA; szíves közlése alapján jutottam birtokukba. 
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In der Suche dieser fémen Vergangenheit kann die Finnugristik der ungarischen 
Sprachhistorie und Volkskunde sehr grosse Hilíe leisten und zwar damit, dass die 
Orts- und Siedlungsnamen und besonders die Namen der Gewásser — der erfbrsch-
ten Urheimat und die des Wanderungsweges (und zeitweiliger Siedlungsgebiete) 
sorgfaltig gesammelt und gründlich erfbrscht werden. 

A m Ende des vorigen und a m Anfang unseres Jahrhundertes habén leitende 
Forscher der Finnugristik (f wm^a^wj, ^/M/moy, jKűM»&yfo, Z w a z udgl.) den ernann-
ten W e g gewáhlt, und mit bedeutender Sicherheit die Urheimat und Siedlungsgebiet 
der ugrichen Volksgruppe und die des wogulischen aufskizziert. Zwischen den beiden 
Weltkriegen hatten die ungarischen Forscher sehr wenige Kontakté mit der Sowjet-
union. Unsere Wissenschaftler konnten weder an Ort und Stelle toponymische und 
hydronimische Aufzeichnungen machen, noch in den Museen und Archíven das 
schriftliche Matériái gründlich durchfbrschen, obwohl an diesen Stellen noch sehr 
viel Matéria! wáre, u m es sprechen zu bringen. 

Nach dem zweiten Weltkriege, als unsere Beziehungen günstiger und reger 
wurden, versuchten mehrere Forscher (z. B. PawMer, 6"femz/z, 5"ere6reMMZ^ov, Gwíya 
usw.) die Bahn der Vorláufer zu beschlagen, aber das grosse Forschungsfeld ist noch 
nicht ganz und genau durchstöbert, und die geograúschen Namen ganz eindeutig erk-
lárt. Es wáre sehr günstig und erfblgreich, wenn die Forscher der Finnugristik und 
ihrer WaGengenossen (Archeologen, Ethnographen, Antropologen usw.) in den oben 
erwáhnten Fragen, sich zu eine gemeinsame Arbeit aufrüsten möchten, und durch 
eine komplexe Methode in den verschiedenen Streitíragen zu eindeutigen Ergebnisse 
kommen würden. 

Nach der Beschreibung der dies bezüglichen Forschungen und derén Schwierig-
keiten, führt die Verfasserin einzelne Beispiele ihrer eigenen Arbeiten hervor. Durch 
genaue Analyse der ungarischen und verwandtsprachlichen Personen-, Ort- und 
Kollektivnamen konnte sie die einstige Berührungen der Urungarn und Vorpermier 
glaublich machen, und die HerkunA etlicher BildungssufSxe (-ej, -g) und Pluralzeichen 
(-f, -t) erkláren. 

M. A. KÖVESI 
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