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JUHÁSZ PÉTER

1

ság által megszállt terület, minden szláv szórvány ellenére is, lényegében magyar 
2

3

lalkozott.

etnikai és nyelvi viszonyok szempontjából. Kristó elemzése nemcsak a hasonló 
elemzések hiánya miatt bír fontossággal, hanem azért is, mert szorosan kapcsoló
dik a korabeli magyarság régóta vitatott életmódjához, valamint a helyben talált 

lémájához.

1

Reprint kiadás, Lucidus kiadó. Kisebbségkutatás könyvek (Bp. 2001.) (továbbiakban: 
Kniezsa, 2001.)

2

3 Kristó Gyula: Szempontok korai helyneveink történeti tipológiájához. In: Acta Uni
versitatis Szegediensis de Attila József Nominatae. Acta Historica. Tomus LV. Szeged, 
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történeti bizonyítékait, a honfoglaló törzsek szállásterületének Hóman Bálint által 

János által végzett kutatásokat.
bizonyítékokkal is, amelyek Hampel és Roska kutatásain alapultak.  Kristó alap

nyelvcsere mehet végbe, vagyis a nyelvi viszonyok teljesen átalakulhatnak, azaz e 
7 Végkövetkeztetése: „Magyar

 csak a 11. század végére 

 
Kristó a magyarok életmódját az egész 10. század során nomádnak határozta 

kezdtek kialakulni.10

rás indokolható, hiszen nem lehet tudni, hogy a névadó mikor élt, és a névadás 

 Kristó, 2000. 10.
7 Kristó, 2000. 7.

10 Kristó Gyula: A magyar állam megszületése. In: Szegedi Középkortörténeti Könyv
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térségben, de ekkor a névadó személy szláv, török neve egyszersmind etnikumje

11  

12 Ezek 

13

létezett várispánságok, püspökségek és kolostorok neveit fogja vallatóra. A váris

Veszprém), török pedig 2 (Esztergom, Kalocsa).  A monostorok közül a követke

a magyarban.

önmagában arra mutat, hogy a fontosabb objektumok (települések, tavak) nevét a 
magyarok átvették a szlávoktól, a településeken belüli határrészeket viszont ma

11

12

13

 Kristó, 2000. 21.

 Kristó, 2000. 22.

 Kristó, 2000. 23.
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17

 A 

keletkezett helynevekre: „Amikor Veszprém elnyerte nevét, nyilván egy személy 

a névadók magyarok (esetleg törökök?) voltak, viszont a településen szláv ember 

20

Kristó korai okleveleink helynévanyagának nyelvi hátterét az etnikai arányok
kal közvetlen párhuzamban állította tehát. Hoffmann István viszont arra mutatott 
rá, hogy a vizsgált 11. század eleji oklevelek korának nyelvi viszonyaira nem ad
hatnak felvilágosítást az annál jóval, akár egy évszázaddal is korábban keletkezett 
nevek, holott Kristó egy évszázadnyinál jóval nagyobb pontossággal kívánta meg

sorban. A Tihanyi alapítólevél Castelic vagy Lupa helyneveinek esetleges szláv 

hangtani szempontból inkább magyar nyelvhasználatot jelez, a Lupa eredete pe
dig teljesen bizonytalan. A Bolatin~Balatin viszont magyar névhasználókra utal, 

ekhez kapcsolható, nem lehet török vagy szláv, etnikai következtetést csak ennek 

17

20
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77

21

szláv népességet feltételezett az adott település környezetében. Eközben azonban 

lenlétét bizonyíthatatlanná teszi. A településnév és a névadók viszonyának tisztá
zása elengedhetetlen az etnikai hovatartozás mérlegelése során. A szakirodalom 

rint a helynév a legtöbb esetben a névadó környezet, a szomszédok etnikumát 
22

magyar névadása következtében (Lengyel, Csehi, Oroszi, Németi) a névadó kör
nyezet magyarságára utalnak. Korábban azonban éppen Kristó bírálta település

nézetét.23

falvaknak nem is nagyon lehetett közeli és tartós szomszédsága.  Aligha jogosult 

Kristó egy másik munkájában négy legkorábbi oklevelünk segítségével a ma
gyar helynévadás kialakulásának kronológiai sorrendjét kívánta megállapítani. 

21 Hoffmann István: A Tihanyi alapítólevél mint helynévtörténeti forrás (A régi magyar 
helynevek vizsgálatának alapkérdései). Akadémiai doktori értekezés, Debrecen 2007. 

22

(továbbiakban: Kristó, 2003.) 17.
23

Historia Nostra II 168x238.indd   77 2017. 10. 12.   18:09



 
Kristó a legkorábbinak a veszprémvölgyit tekintette: „ha nem tudnánk, hogy 
ezek a helynevek a veszprémvölgyi alapítólevélben, mintegy száz évvel a magyar 

oklevél legkorábbi mivoltát mutatja, akkor a másik háromban már jelentkezniük 
kell a magyar névadás nyomainak.

adtak nevet a letelepedett életmóddal együtt járó, szilárdan rögzült, immár nem 
változó településeinek. A magyarok esetében ekkor még – mint Moór Elemér 

jutott a magyarság a letelepedettség azon fokára, amikor már a helyeket kellett 
megnevezni. A magyar nyelv a kialakuló állam nem hivatalos nyelveként lett 
fokozatosan a többség nyelve.27 

Kétségtelenül logikus okfejtését azonban a rendelkezésre álló helynévanyag 

csen korábbi szláv lakosságot igazoló adatsorunk. A közvetlenül szomszédos, már 

ezért nem dokumentálható. 

27
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és állandó településeik hiányát megállapítva a magyar régészet által a korabeli ma

 a szláv

a magyarság megjelenésével való összefüggését is.
rös szláv fölényt állapított meg a 10. századra vonatkozóan. Ezzel szemben a Szent 

aránya. Ez az arány a szlávoknak a régészeti adatok alapján feltett két és félszeres 

30 A helynévanyag 

31

 

30 Lásd ezekre további irodalommal: Mesterházy Károly: Nemzetségi szervezet és az 

31
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32

Más helyen elemeztem a honfoglaló magyarság életmódjának problémáját, és 

mészetföldrajzi környezet és a helyben találtak hatására lényegében át is térhettek 
arra.33

 A helyi lakosság asszimilá

aligha beszélték ugyanazt a szláv nyelvjárást.  A magyar nyelvterület belsejében 

 A magyarok sa

32

33
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ját etnikai tudatukat átadva asszimilálták e helyben talált lakosságot, nyelvükben 
37 Amint Kristó meg

réteg, amely névadásának nyomait joggal kereshetjük 11. századi okleveleinkben.

„számos helynév az évszázadok során megváltoztatta Szent István korában viselt 

szláv helynevek esetében nagy a pusztulás. Nyoma sem maradt pl. Dordomest

esetében pedig magyar tükörfordítása maradt meg. Ez nyilván arra mutat, hogy 

 Hozzá hasonlóan már Kniezsa is 

37 A magyar nyelv viszonya a török nyelvekhez, a török nyelvekkel való kapcsolat mély

 Kristó, 2000. 20.
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 Vajon milyen mértékben számolhatunk a korai 

re hivatkozva állapította meg, hogy a javadalmak neve önmagában is a birtoklás 
jogcíme lehetett, ami Kristó kritikája ellenére az oklevelezés rendszeressé válása 

 Figyelmeztetett arra, hogy a honfoglalást 

évszázadokon keresztül alakultak ki és szilárdultak meg. A szóbeliség idején a 

san is fenntarthatta személy és hely összetartozásának a tudatát.  Még Anonymus 

és a honfoglaló személyek összekapcsolásával tudatosan a birtoklás jogát kívánta 
alátámasztani. A tulajdonjog változásával a helynevek megváltozását dokumentá

 Több doku
mentált esete ismert a településnevekkel történt olyan manipulációknak is, amikor 
azok elbirtoklását kísérelték meg a megszerezni kívánó személy vagy nemzetség 
nevére utaló névmódosítással.
birtokosok saját nevét viselte birtokuk, akkor e név létezhetett magyar alakban 

is együtt járt a legtöbb esetben.  A párhuzamos névadásnak valóban sok példája 

erre adatunk.

 Hoffmann I., 2007. 110.

 Hoffmann I., 2007. 111.
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gyarul nevezte volna meg. Lényegében Kristó is erre gondolhatott, hiszen gyér 

 Korai írott 
forrásaink kis száma eredményezhette tehát a korai településhálózat ritkaságá

nyomán nem gondolhatunk.  A leginkább elpusztult alföldi területekre ráadásul 

tehát a 11. században lakott települések folyamatosságának tömeges megszakadá

bi forrásból nem ismert szláv helyneveket vagy lokalizálni nem tudjuk (Murin, 

támogat egy ilyen feltételezést. 

népességcsökkenéssel nem járó pusztásodással függhetnek össze. Kristó Gyula: Az 

 Kristó, 2000. 20.
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tos állami szerepe volt a 11. század elején. Ismerve Magyarország szláv és német 

együtt érkezett népes kíséret, írástudók, szolgasereg is. Az idegen kíséret pedig 

falvakban élt. Ezért nyilvánvaló, hogy a korábbiakban a keresztény értelmiséget, 

nyelve sem lehetett zömében magyar, és talán ennek a körülménynek is köszönhe

melyek a Hoffmann által bemutatott módon elenyészhettek használóik elmagya
rosodása során. Ezek a folyamatok tehát a már letelepült magyar népesség közé 

be sem épült területeire történtek.

kiemelte azt is, hogy: „A legtöbb Tótfalu név azonban a középkor második felében 

hogy Tót személynevek a Nyírségben és Nagykároly vidékén majdnem minden fa

 Kristó Gyula: Nem magyar népek a középkori Magyarországon. Budapest. 2003. (to
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 A népmoz

alföldnek (ahol más térségekhez hasonlóan gyér szláv lakosságra telepedett rá), a 

ból és Liptóból kijöttek, és mások prédiumaira szétszóródtak, az Ipoly menti Széki 
és Balog királyi földekre rendelte. Ez az országon belüli migrációra vonatkozó ke

ségét, ellenben pontosan jelzi kisebb szláv csoportok folyamatos beszivárgását a 

intézkedett, hogy »az összes szabadok és vendégek (hospites), mint [amilyenek] a 
szlávok vagy más külföldiek, akik mások földjén dolgoznak, csupán szabadságu

is biztonsággal eljuttatni, így a magyarok esetében, szemben az eddig uralkodott 
 Régóta ismert a kuta

tásban Pilgrim püspök azon beállítása, mely szerint a magyarok többsége a had

dok, nomád fegyverek. III. Szegedi Steppetörténeti Konferencia. Szeged, 2002. szep

Historia Nostra II 168x238.indd   85 2017. 10. 12.   18:09



 Ezzel talán 

delkezett.  Joggal gondolhatunk arra, hogy a hadjáratokon foglyul ejtett vagy 

vegyes mivoltuk következménye lehet.

köztörténet, az okleveles adatok, valamint a helynévanyag összefüggései jól nyo

származása révén, valamint spontán migráció következtében kerültek Magyar

vente hercegek nyilvánvalóan komoly kísérettel érkezhettek, amit András orosz 

ban hazatért Béla herceg hasonló kísérettel érkezhetett Lengyelországból. Az 

kísérettel érkezhettek haza. Arra nézve, hogy a fentiekben bemutatott események 

bertani képe a honfoglalás korában. In: Honfoglalás és régészet. Szerk. Kovács László. 
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költözött Magyarországra.

ségét tehette ki, családjaikkal együtt pedig annak legalább a kétszeresét.  
A bemutatott eseményekkel összefüggésbe hozható a magyar nyelvterületen 

jöttek létre, melyek uralkodóházaival a 11. századi magyar uralkodók szoros ro
konsági kapcsolatba kerültek.
ilyen kapcsolatok lenyomata nem jelentkezik helynevekben, nincsenek Szerb(i) 

 
Nándor(d) helyneveinknek a dunai bolgárokhoz való kötése muszlim forrásaink, 

 Györffy György: Honfoglalás és megtelepedés. A kalandozások kora. Államszervezés. 

 István lengyel, német, olasz, Péter német, András orosz, Béla lengyel, cseh, Salamon 
német, Géza német és bizánci, László német, horvát, Kálmán itáliai normann és orosz, 
II. István itáliai normann, de II. Béla szerb, II. Géza orosz, cseh, osztrák, III. István 
osztrák, IV. István bizánci, III. Béla antiochiai, bizánci, Imre aragón, II. András né
met, bolgár, bizánci, lengyel, orosz, aragón, velencei, IV. Béla bizánci, lengyel, bolgár, 
német, orosz, kun, V. István kun, szerb, bolgár, olasz, cseh, bizánci, III. András olasz, 
lengyel. Kristó Gyula – Makk Ferenc: Az Árpádok. Fejedelmek és királyok. Szeged, 
2000. 

 Makkai László: Erdély a középkori Magyar királyságban. In.: Erdély története. Szerk.: 
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szórványos csoportokban való jelenlétét, hasonlóan a szétszóródott déli morvák 

az Alföldön egyaránt megtalálhatók, összesen hat esetben.  Amennyiben szár

– szerbek.  

nában, Baranyában, Bodrogban Katymár mellett, Bácsban Palánka mellett. Cseh hn: 

várad környékén három, Tolnában két, Somogyban három, Baranyában három helyen. 

Tolna, Baranya, Bodrog területén 13 esetben jelentkeznek, a Felvidéken, dél felé Pozso

ben. E csoport földrajzi elhelyezkedése miatt talán a fehér horvátként is ismert Krakkó 
vidéki viszlyánokhoz kapcsolható. Ebben az esetben 10. századi bevándorlásuk va
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nem feltétlenül viselt minden településük népnevet.

módjára szintén Kristót idézhetjük: „Egészen kivételes az az információ, ame

akik Turócból és Liptóból kijöttek, és mások prédiumaira szétszóródtak, az Ipoly 
mentén két királyi földre rendelte. Ez esetben tehát szinte kézzelfoghatóvá válik, 

ként jutottak be mélyen az országba, Hont megye déli részére lengyel vagy cseh 

 „Bizonyára Csehországból hozatta a Somogy megyei Pápa terüle

pülést a 13. század végén Kálmánkirálycsehinek nevezték, és amely helység ma a 

folyamán lezajlott benépesítésük során keletkezett. Ahol ez szláv telepesekkel tör
tént, ott szláv nevet nyertek e hegyvidékek, nevük etnikai háttere így környezetük 
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az Almás magyar neve alapján azonban arra következtetett, hogy a szlávok csak a 
kisebb völgyekben lakhattak tömegesen.
szerzünk arról tudomást, hogy a szlávok kilenc évvel korábban kezdték kivágni 

tizedei hét év óta a pannonhalmi apátságot illetnék, de a veszprémi kanonokok 

más állatokból Pannonhalmának adtak tizedet. Ekkor Rupoly faluban 300, Dedna 

70

alatt jöttek létre, ugyanott már jóval korábban is méhészkedtek, disznókat tartot

szláv jelenlétre utalnak, ami a falvak kétszáz évvel korábbi létrejöttének egyenes 

ki részének disznótartó szláv telepesei onnan származtak. Az uradalom nyugati 
71 Kniezsa nem ismer

72

ahol a helynévanyag szintén javarészt szláv, nem találhatók ilyenek. A kutatás ezt 
a jelenséget azzal magyarázta, hogy a hiányos adatok miatt nem mutatható ki a 

73

70

71

72 Kiss, Attila: Avar Cemeteries in County Baranya.  In: Cemeteries of the Avar period 

73
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összhangban áll történeti adatainkkal, hiszen a 11. század végén, kelet Szlavónia 

ha véletlen, hogy a helynévanyag legállandóbb elemei, a víznevek szinte kizárólag 

gyarság csak a 13. században nyomult be, mivel az ottani szláv helynévanyagban 
 Azonban a táj nagyobb vízfolyásai, északon a 

ik szlávok. A nagyobb vizek eredeti magyar elnevezése a szlávoknak a magyar

 A hegyvidéki völgyek

telepesek éltek.

Nono név is szláv. Itt a cseh megnevezés vall a telepesek csehországi eredete mel

Heves megyére: Révész László: Régészeti adatok Heves megye 10. századi történeté
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77

ság létrejötte.  A három cseh hospesek által lakott faluról nyilván nem véletlenül 

 Szá
 

lepülést.
 A szomszédos Hevesben a szláv 

 
Emellett a feljebb hivatkozott nógrádi Tiribespuszta környezetében a középkori 

ben,  A 

sem lehet véletlen.

vannak ilyenek. Ennek hátterében ezért inkább a településeknek a nehéz termé

77
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nyugati szláv, cseh és lengyel telepítésre utalnak a 12. század folyamán, esetleg a 

nélkül, a bennük élt szlávok pedig saját helynévképzésük szabályai szerint nevez

nyilvánvalóan nem bizonyítható, jelenléte, legalábbis a nagyobb folyóvölgyek egy 

hiányában teljességgel bizonytalan.
Okleveles adattal szintén nem adatolt ugyan, ám az idézett esetekhez hasonló 

orosz és utódainak szintén szláv, lengyel és cseh házassága nyomán érkezhettek 

lehet kapcsolatos.  E településcsoporthoz tartozhatnak nyugat felé a lengyel Por
 A zselici esethez hasonló

 Míg 

szláv telepítés nyomai rajzolódnak ki. Kereteit a már talán Szent István uralkodása 

rakó vára volt. Neve cseh és lengyel területen ismert helynévként.  A karakói 
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megyéjének földrajzi kiterjedése bizonytalan.  Közelében keletre található a 10. 

 A hajdani Ka

 Analógiájára a közeli Magyarpolány 

 Ide kapcsolódhat a Rábát hosszan kísé

       

zó Pomáz nevek.
lata Adalbert prágai püspök családjával, a Prága melletti Vysehrad várát alapított 

a környéken.
100

lepítésre utal. 

100
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101 Kristó gyakori eseményként értékelte 

tetett turóci és liptói lengyel vagy cseh telepesek beköltözését, mely e vidéken 
is folyamatos lehetett.102

az uralkodóház nyugati szláv rokonságával is kapcsolatba hozható, Veszprémhez 
hasonlóan. 

ti szlávokra következtetni. Az adatainkból kirajzolódó szláv betelepülés valóban 

mében szórványos, néhány esetben kisebb nyelvi szigeteket alkotó szláv entitások 

lakosságot történeti és helynévi alapon kísérelte meg elkülöníteni: „A nagy dilem

tik a véleményalkotást. A legfontosabb ezek közül, hogy amennyiben magyarok 

biben Galgó, Helmec, Tarpa, Csaroda, Szernye, az utóbbiban Szenna, Szeretva, 
Merkóc, Sislóc, Pálóc stb. mutat korai szláv szubsztrátumra, a Tisza mentén pedig 

szetesen a folyamat kezdeti szakasza miatt nem lehet egzakt módon bizonyítani, 

101

102
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részneveket) már a magyarok alkották meg saját nyelvükön. A másik: a honfog

kezdve azokkal a magyarokkal, akik a szláv telepítések révén szláv környezetbe 
103 

Kristó elemzésének sarokpontja annak feltételezése, hogy a magyarok önálló né

megjelenése. Három szempontból is bizonytalan azonban az elkülönítés e mód

csak a 10. század végén indult volna meg, a magyarok nem csupán a helyben 
talált, de a 10. század folyamán saját maguk által behurcolt vagy spontán módon 
bevándorolt szlávok alkotta helyneveket is használatba vették volna, tehát a krono
lógiai elkülönítés ezen az alapon aligha lehetséges. Másodszor a magyarok mozgó 
életmódról való áttérése, letelepülése hosszabb folyamat lehetett, kezdete, amint 

módja nem kívánta volna meg, hogy más nevek hiányában saját elnevezéseket 

belátható, hogy a helynévanyag csupán etnikai háttere alapján aligha kronologi
zálható, a magyarok által benépesített alföldek szláv helyneveinek csekély száma 
arra utalhat, hogy ott csak kisebb szláv csoportoknak maradhatott hely. Koránt
sem bizonyos emellett, hogy a magyar honfoglalás népmozgásai során mindegyik 
szláv csoport régi lakóhelyén maradt. Györffy György hívta fel arra a kutatók 

 

letve pataknevet foglal magában. Közülük nem kevés bizonnyal a 10. század után 

103
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 Tisztán logikai szempontból kétségkívül megalapozott feltételezés 

 Ugyanez a prob
léma a korainak tekintett nazálisos helynevek felhasználásával: „Van azonban egy 

107 

 Ezzel szemben ugyanott magyar a nagyob

a nazálisos helynevekkel.

kony Gábor: A Frank Birodalom délkeleti határvédelmének kérdéséhez. In: Komárom 

107

 Dézna, Morác, Kalodva, Izgar, Kalna, Bisztra, Vitelnik, Lankó, Panyóca, Berzava.

Dombó, Montaj, Visonta, Szanda, Szandalék, Dombóc, Pankota (Biharban), Lankó, 

Szompács, Langacs, Pankasz, Lanka (Vasban), Lankóc, Visonta, Dombród, Domboró, 

ban), Dombó (Baranyában), Dombró (Baranyában), a Drávától délre: Dombó (Valkó
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bizonyíthatóan alig lakott tájakon jelentkezik. Többségüknek jelentése is erre a 
természeti környezetre utal.110 A nevek másik nagy csoportja pedig magyar képzés 

111 Ez 

Ezt a körülményt a helynevek nyelvi rekonstrukciójában nyilvánvalóan nem lehet 

Kniezsa által alkalmazott kronológiát. Ugyanakkor nem javította ki Kniezsának 

tott a magyarban településnév. Az ilyen helyneveket 10–11. századi vagy annál 

112 

rai szláv jelenlétre utalnak. 

113 „A szláv víz

110

111 A Berente, Döbrönte, Galánta, Malonta, Montaj, Pacsinta, Pankasz, Pankota, Szanda, 

112

113
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 Kristó e megállapítása ellenére a szláv névanyag hiánya alapján 

helynévanyag igen gyér vagy hiányzik is (pl. az Alföld és Erdély egyes részein 

helynévanyag földrajzi elterjedése azonban nem igazán egyenletes, hiszen példá

még az olyan korai szláv névanyaggal bíró területeken is, mint például Szatmár 

fel a középkori adatokban, akik nyilván nem századok óta éltek helyben.117 Az 
 

117
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100

honfoglalás küszöbén számos államalakulatba szervezve (de bizonnyal azon kívül 
is) különféle szlávok, avarok, onogurok, bolgárok, németek és gepidák éltek. A 

eltekintve – a szlávok alkották. Noha bizonyára még számosan beszéltek az itt 

leg az avarok esetében számolhatunk nyelvi elszlávosodással. Nyelvi értelemben 
 Magam, számot vetve 

a nyelvtörténeti és a helynévi adatok kronológiai szempontból igen nagy, mintegy 

tásukhoz elengedhetetlenül szükségesnek tartom a régészeti adatok felhasználását. 

korai szláv helynévanyag összevetése a két jelenségcsoport szoros összefüggésére 

benne.120 A kronológiai helyzet bizonytalansága mellett a korai szláv helynevek 
földrajzi helyzete sem közömbös tehát, a betelepülés régészeti bizonyítékai kisebb 

120
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101

világosan jelzik.121 

sének megállapítására két helynévadási jelenség is alkalmasnak látszik. Kálmán 
Béla a magyar vízközneveket vizsgálva a nagy gyakoriságuk következtében szó

is.122 Kálmán az ér és a patak nevek használata hátterében egyrészt a megnevezett 

ugyanakkor a magyarok körében való gyors terjedését is. Átvétele a 11. század kö

szóként került, a 13. századra pedig legáltalánosabban használt vízköznevünkké 
vált, több korábban elterjedt magyar közszót kiszorítva (jó, ügy). Elemzése értékét 

123

Saját vizsgálatomat igyekeztem Hoffmann tanácsát követve kiterjeszteni a ma
gyar nyelvterület minél nagyobb részére, valamint a vízrajzi köznévanyag többi 

településtörténeti jelenség.

121

122

123

 Lásd 1. táblázat. A magyar vízköznevek elterjedése.
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102

valamint az Alpok legkeletibb völgyeiben egyaránt.  Ezért, bár korántsem azonos 
területi elhelyezkedést megállapítva, de egyet kell értenem Šmilauerrel abban, 

származik, az egyes víznévtípusok mégis földrajzilag elkülönülve, ugyanazokon 

terjedt el a köznyelvi használatban konkrét vízfolyások neveként az egész nyelvte

elemzésének eredménye a Garam és az Ipoly víznévrendszerének magyar erede

 So

gyar névrendszerhez.127 Településtörténeti szempontból arra gondolhatunk, hogy 

találhattak eleink.

 Lásd a 120. lábjegyzetet.

 Póczos Rita: A Garam és az Ipoly víznévrendszerének nyelvi rétegei. In: Helynévtörté

127
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 A magyar vízköznevek kizárólagos hasz
nálata az alföldeken arra utalhat, hogy a magyarok egyedül vagy csak igen kisz

víznevek viszont éppen az alföldi területeken jelentkeznek, hasonlóan a magyar 

avar kori törökök nyelvi elszlávosodására következtetni, ahogy az ugyanott élt, a 
helyükre költözött magyarok esetében sem történt ez meg. Kristó elemzése a szláv 

vi szubsztrátum hiányát a magyar nyelvterület legnagyobb részén. Kálmán Béla 
térképvázlata szemléletesen mutatja az ér és a fok köznevek elterjedésének a korai 
magyar nyelvterülettel való szoros összefüggését, ugyanakkor a patak köznévnek 

130 Ez a jelenség arra utalhat, hogy 

vadással helynevek, párhuzamos névadás révén. A két bemutatott nyelvi jelenség 

köznév a folyóknál kisebb vízfolyások szinte kizárólagos megnevezésévé vált, lé

kíthették át.131

130

sod megyében.  
131

(morotva), a helynévanyag szinte kizárólagosan magyar eredete mellett. 
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132

133

Biharban és Békésben a Nagysár és Tordasára, a bácsi Duna mentén a Sár, a Sár 
(víz) mentén Fejérben, a Nagysár Soltban.

 Igen jellegzetes tájnévadási mód volt még a 

 A hegyvidékeket 

137 Csak néhány eset

Kemej, Nyír, Szilágy, Beszterce, Szörény, Somogy, Ormán tájnevek.  Ez utóbbi 

132

133

137
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nyelt, így széles körben használt önálló névalakok nem alakultak ki.  A népesség 
zömének földhöz kötött állapota, amely a tájnevek csekély változatossága mögött 

vagy közigazgatási egységhez elszakíthatatlanul kapcsolta az érintetteket. E jogi 

 

 Ezzel szemben a szlávok 

névalakjának földrajzi szinonimája a ’Szlavónia’ név, éppígy (részben) a magyarul 
  

a megkülönböztetésre a magyar névhasználók számára.  Számos esetben, külö

 

 kis 

adott nevek (pl. Pilis).  Jellegzetes a szláv nyelvekben is a folyók által közbezárt 
 ám a magyar 
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köznevek nagyobb és kisebb területek megjelölésére egyaránt.   
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