
Kutatási beszámoló

Az Onomastica Uralica (OU) kutatási program 2003 és 2007 között egy olyan projektum
munkálataihoz nyújtott támogatást, amely az előző pályázati időszakban indult el, ugyancsak
az OTKA támogatásával. A pályázat alapvető célkitűzése az volt, hogy az uráli nyelvek
névkutatói számára olyan fórumot hozzon létre, amely elősegíti az eredmények kölcsönös
megismertetését, s ezáltal, de közvetlenül is inspirálóan hat a kutatások egymáshoz való
közelítésére, esetleg összehangolására. Ez az újszerű program arra vállalkozott, hogy a
nemzeti-nyelvi keretekben folyó uráli névkutatásoknak új perspektívát teremtsen: alapozza
meg a nemzetközi tudományosságba való kilépés lehetőségeit. Ez a nagyobb nyelvek
(magyar, finn, észt) szempontjából is fontos feladat, hiszen ezekről is elmondható, hogy a
névkutatás korábban jórészt az adott nyelv kutatóinak a belügye volt, a kisebb uráli nyelvek
onomasztikájának azonban egyenesen létérdeke ez, hiszen a nemzetközi horizont
hozzásegítheti e területeket ahhoz, hogy módszertani szempontból korszerű, színvonalas
munkák szülessenek e nyelvekre vonatkozóan is. A program alapvetően a debreceni
névkutató műhelyre épül, de intenzíven részt vesznek benne a Helsinkiben lévő KOTUS
névkutatói is.

A kutatási program a fenti célok elérése érdekében periodikát hozott létre Onomastica
Uralica címen, amelynek az előző kutatási időszakban öt kötete jelent meg (OU 0., 1a, b, c és
2. kötetszám alatt), s létrehoztuk ennek elktronikus változataként az OU honlapját is. A
második szakaszban, amely e beszámoló tárgyát képezi, a program további hat tematikus
kötet megjelentetésére vállalkozott. Ebből három kötet a tervek szerinti tartalommal jelent
meg. Az OU 3. Settlement Names in the Uralian Languages címmel Maticsák Sándor
szerkesztésében (az egyes kötetek filológiai adatait és tartalomjegyzékét a beszámolóhoz
csatoltuk). Az OU 4. kötetét, amely a nyelvi kölcsönhatások névtani hatásait vizsgálta
(Borrowing of Place Names in the Uralian Languages), Finnországban szerkesztette Ritva
Liisa Pitkänen és Janne Saarikivi, e kötet tematikáját folytatja az OU 7. kötete is, amelyet
ugyancsak ők gondoznak.

A programban megjelent további két kötet más szerkezetet tükröz. A változtatás igénye
2005-ben a Joskar-Olában megrendezett X. Nemzetközi Finnugor Kongresszuson merült fel,
ahol az OU kérdéseiről Hoffmann István és Maticsák Sándor kerekasztal-konferenciát
szervezett. Az itt jelenlevők a tematikus kötetek megjelentetését igen hasznosnak és
folytatandó gyakorlatnak tartották ugyan, ám felmerült annak az igénye, hogy egy
folyóiratszerűbb megjelenés hatékonyabban szolgálhatná a program célkitűzéseit és az uráli
névkutatók igényeit is. Ennek megfelelően olyan struktúrát alakítottunk ki, amely a tematikus
kötetek mellett folyóiratszámok kiadását is magában foglalja, sőt perspektivikusan
monográfiák megjelentetését is felvállalja. A változtatás jegyében jelentettük meg az OU 5. és
6. kötetét (mindkettőt Hoffmann István és Tóth Valéria szerkesztette), amelyek a
folyóiratokra jellemző rovatokat tartalmaznak. A Tanulmányok mellett helyet kapott a
Krónika és az Ismertetés rovat, az előbbiben kutatási beszámolók, a névtani élet hírei mellett
köszöntők és nekrológok olvashatók. Önálló rovatban jelenik meg folytatásokban az uráli
nyelvek újabb névtani bibliográfiája, amely a korábbiakban kiadott OU 1a és b köteteknek is
tárgya volt az 1999-ig terjedő időszakra vonatkozóan.

A konferencián átalakítottuk az OU szerkesztőbizottságát is. Megalakuláskor a
főszerkesztő Nyirkos István és a társfőszerkesztő Ritva Liisa Pitkänen mellett főleg az uráli
névkutatók idősebb, tekintélyes alakjai vállaltak szerepet: Cigankin és Gorgyejev
professzorok mellett Peeter Päll, valamint Hoffmann István és Maticsák Sándor alkotta a
bizottságot. Fontosnak láttuk, hogy a szerkesztőbizottságba bekerüljenek a további uráli
nyelvek kutatói is, valamint a fiatalabb generációk, illetve a jelentősebb kutatóközpontok
képviselői is helyet kapjanak benne. Ennek megfelelően a szerkesztőbizottság tagja lett



Ljudmila Kirillova (Izsevszk), Alekszej Muszanov (Sziktivkar), Nyina Kazajeva (Szaranszk),
az időközben elhunyt Gorgyejev professzor helyére Galkin professzor (Joskar-Ola) került,
továbbá Tatyana Dmitrieva (Jekatyerinburg), Olga Voroncova (Joskar-Ola), Irma Mullonen
(Petrozavodszk), Marja Kallasmaa (Tallinn), Janne Saarikivi (Helsinki). Az átalakítás
előnyösen érintette a szervezőmunkát, és a folyóiratszerű megjelentetés nélkülözhetetlen
feltétele volt.

Az OU tematikus számait felkérés alapján készítették el a szerzők, s a tanulmányokat a
szerkesztők, ill. a szerkesztőbizottság tagjai lektorálták. A nyitott szerkesztésű
folyóiratszámok lektorálását a megbízható tudományos színvonal biztosítása érdekében
szélesebb tudományos körök bevonásával kell megoldani. A szerkesztőbizottság igen szigorú
közzétételi normákat követ, ebből adódóan több hozzánk érkezett tanulmányt a lektori
vélemények alapján sajnos, kénytelenek voltunk elutasítani.

Az OU eredeti célkitűzése szerint a tanulmányokat nyomtatott formában angol nyelven
tettük közzé, az online változatban azonban az eredeti orosz, finn, magyar, észt nyelvű
szövegeket is publikáltuk. Az oroszról angolra fordítás feladatát a pályázat keretében a
magyar fél biztosította, ez azonban igen komoly nehézségeket vetett fel. Részben emiatt, de
részben tartalmi igényeknek megfelelően az OU 5. kötetétől az angol mellett már orosz
nyelvű közzétételre is vállalkozunk, az online formátum szerkesztési elveinek változatlansága
mellett.

A pályázat keretében megújítottuk az OU honlapját is (http://onomaural.klte.hu), amely
megváltozott arculattal és áttekinthetőbb struktúrával áll az olvasók rendelkezésére.
Megkönnyíti a használatát az is, hogy több nyelven is elérhető: az angol mellett oroszul,
magyarul, finnül és észtül.

Az OU program igen fontos szerepet tölt be az uráli névkutatás belső kapcsolatainak a
kialakításában, amit az jelez leginkább, hogy az érintett terület kutatói igen aktívan
kapcsolódtak be a munkába. Az OU eddig megjelent 10 kötetében összesen 52 szerző (7
országból) tett közzé egy vagy több írást, amelyek az összes uráli nyelvet (magyar, finn, észt,
karjalai, lapp, kisebb balti-finn nyelvek, cseremisz, mordvin, udmurt, komi, obi ugor,
szamojéd) képviselik. A jelen pályázati szakaszban kiadott 5 kötetben összesen 40 szerző
publikált összesen 65 írást, amelyből 43 tanulmány, 4 bibliográfia, 10 ismertetés és 8 a
Krónika rovatban megjelent írás. A munkák jó része a szakterület legkiválóbb, nemzetközi
hírű kutatóitól való (pl. Cigankin, Matvejev, Pitkänen, Lehikoinen, Kristó, Galkin, Kuklin
stb.), de képviselve van egy igen erős névkutató középnemzedék, sőt a tehetséges fiatalok
köre is.

Az OU nemzetközi visszahangját jelentősnek tarthatjuk, hiszen az uráli nyelvterületen
kívül is jelentek meg írások a program célkitűzéseiről, illetőleg ismertetések a megjelent
kiadványokról (pl. Németországban, Olaszországban), szó esett a programról nemzetközi
névtani konferenciákon. A pályázat jelentős eredményének és sikerének tartjuk, hogy a
magyar névkutatást hozzásegítette ahhoz, hogy kijusson a nemzetközi tudományos színtérre
(a megjelent példányokat eljuttattuk a fontosabb névtani kutatóközpontokba is, a honlapon
pedig bárhonnan elérhető az anyag), s ennek révén 20 magyar névkutató mutathatta be
kutatási eredményeit angol vagy orosz nyelven (a hazai névkutatás nemzetközi
megismertetését segítette a 7 itthon megjelent névtani munkáról közzétett ismertetés is). A
névkutatást a finnugor kongresszusok is beemelték tematikájukba: 2000-ben és 2005-ben is
külön fórumot biztosítottak a szervezők a program számára.

A program megvalósítását nehezítő körülményekről is szólnunk kell a fenti eredmények
mellett. A 2005. évi Finnugor Kongresszus megszervezése körüli bizonytalanságok
nehezítették a névtani kerekasztal megtartását. Az ott elhatározott változtatások végrehajtása
(a szerkesztőbizottság kiszélesítése, a folyóiratjelleg kialakítása, az orosz publikációs
nyelvként való alkalmazása) lassította a program megvalósítását. Nem bizonyult szerencsés



döntésnek az sem, hogy két kötetnek a megszerkesztése teljesen elszakadt a debreceni
központtól: a helsinki kollégák igen alapos, magas színvonalú szerkesztőmunkát végeztek
ugyan, és kiemelkedő színvonalú kötetet produkáltak ennek révén, ám csak munkaidejük
mellett tudtak foglalkozni a feladattal, s így a megvalósítás igen elhúzódott. Ezek
következtében kényszerültünk rá arra, hogy a program végrehajtását a tervezetthez képest egy
évvel megnöveljük, s még így is csak ez év nyarán várható az utolsó, szintén Helsinkiben
szerkesztett kötet, az OU 7. megjelenése.

A fenti nehézségek ellenére úgy látjuk, hogy a program több vonatkozában is igen
eredményes vállalkozása a magyar nyelvtudománynak. Ezt maguk a megjelent munkák
tényszerűen is igazolják, de talán ennél is jelentősebb az a szellemi energia, amelyet az
Onomastica Uralica program a nemzetközi névkutatásban mozgásba hozott. Ezt bizonyítja a
projektumba bekapcsolódó kiváló kutatók sora, de ezt jelzi az is, hogy a szerkesztőbizottság
további megjelentetésre váró kéziratokkal rendelkezik, s a kutatók egész sor olyan munkán
dolgoznak, amelyeket az OU tematikájához, publikációs stratégiájához igazítva indítottak el.
Ennek alapján talán joggal bízhatunk a kutatási program sikeres folytatásában is.
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