
A nők megnevezése a XVI. század második felében 
Adatok és néhány tanulság 

Bevezetés 

Debrecen város tanácsának XVI. századi jegyzőkönyveiben, majd az 
Országos Levéltárban őrzött" iratokban nyelvjárástörténeti adatokat gyűjtö
getve, számos névtani probléma bukkant elém. A névtannal foglalkozók 
becses adatokat találnak szinte minden levéltári forrásban. Fő kutatási 
célom — a nyelv járástörténeti adatok gyűjtése — mellett kitartva, nem 
hanyagoltam el a megfakult írásokban, sokszor erősen megrongyolódott 
leveleken ránk maradt neveket sem. Névtani megfigyeléseimből kisebb rész
leteket közöltem már (vö. Nyr. L X X X , 454—7; M N y . LI, 258—63; LII, 
480—1; LIII, 442). Ebben a dolgozatban is egy részletkérdésre vonatkozó 
adataimat szeretném közzétenni. 

BERRÁB JoLÁN 1400-ig tárgyalja női neveinket (MNy. XLVII, 154 kk. 
és M N y T K . 80. sz.). Első fejezetében ismerteti a személynévkutatás fontosabb 
irodalmát, majd a névdivat kérdésével kapcsolatban bevezet két világos és 
egyértelmű elnevezést: eredeti nevek és jövevénynevek, s vázolja a két név
típus közötti különbséget. Foglalkozik a társadalmi különbség problémájával. 
Értékes megállapításai vannak az eredeti nevekre vonatkozóan. Névtani 
szempontból jelentősek az eredeti nevek és jövevénynevek viszonyát, ezek 
időbeli és társadalmi eloszlását tárgyaló részletek. 

Adattáram nem folytatása BEBBÁB munkájának. Időben 150 év van 
az ő adatai és az enyéim között. Az adatok típusokba sorolását elvégeztem 
ugyan, de a leszűrhető tanulságokat csak vázlatosan mutatom be. Részletesen 
feldolgozom a keresztneveket, de ezt a feldolgozást is csupán további és 
távolabbi célokra felhasználható nyersanyagnak tekintem, s mint ilyet bocsá
tom másoknak is rendelkezésére. 

A könnyebb tájékozódás kedvéért itt mutatom be adattáram vázlatát: 
I. Keresztnév és valamilyen jelző vagy értelmező 
II. Családnév és keresztnév 

III. Családtaghoz való viszonyt feltüntető nevek 
^ Anya 
jg) Gyermek 
C) Testvér 
# ; Feleség 

1. Férfinévből és a /eZegáf stb. szóból alakult megnevezések 
<V Egyéni női név nélkül 
6) A nő keresztnevével 
e) A nő teljes nevével 
d) A házassági kapcsolaton kívül más családi vonatkozást 

is feltüntető megnevezések 
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2. A -%é képzővel alakult megnevezések 
aj A -%é képző a férfi családnevéhez járni 
&) A -%e képző a férfi teljes nevéhez járni 
c) -%é képzős alakulat és a nő keresztneve 
(Zj -%e képzős alakulat és a nő teljes neve 

3. Özvegyek megnevezése 
aj Birtokos jelzős szerkezet (a férj neve birtokos jelző) 
5) A W A m jelzővel bővített -%e képzős alakulat 
ej Újból férjhez ment özvegyek 

Adataimat teljes pontossággal közlöm, de a / és # jeleket elhagyom. 
Forrásaim a debreceni tanács XVI. századi jegyzőkönyvei (= Debr.TanJk.) 
és az Országos Levéltárban őrzött családi levéltárak. Ezeket nem rövidítem, 
de a jelzet elől elhagyom az OL. megjelölést. A fasciculus és a numerus száma 
nélkül idézett adatok lelőhelye az adat előtt található évszámmal jelölt csomó; 
az így idézett levéltári állagok anyaga ugyanis évrendben található az egyes 
fasciculusokban. — Az adatokkal megjelölt személyek lakóhelye csak abban 
az esetben kétségtelen, ha ezt maga az adat közli; a forrásjelzés előtt közölt 
helynév csupán tájékoztató lehet, minthogy az az illető adatot tartalmazó 
irat keltezés! helye. H a a helynév hiányzik, az vagy azt jelenti, hogy maga 
az irat nem tünteti fel a keltezés! helyet, vagy pedig azt, hogy a keltezés! 
hely közömbös a névvel jelölt személy lakóhelyére vonatkozóan. A debreceni 
jegyzőkönyvek adatai sem mindig debreceni személyekre vonatkoznak. 

Adataimat a legtöbb esetben szövegrészletben, mondatban közlöm. 
Hasznosnak, sőt szükségesnek tartottam ezt nemcsak azért, hogy általánosabb 
értékű nyelvi anyagot is publikáljak a neveken kívül, hanem azért is, mert 
valamilyen vonatkozásban egy-egy fénysugarat vetnek ezek az idézetek a 
név viselőjére is. E? pedig a névtani kutató számára is fontos. 

Adatok 
I. Keresztnév és valamilyen jelző vagy értelmező 

A XVI. században már egyáltalában nem általános és nem jellemző a 
személynevek egyeleműsége. Szórványos adatok azonban akadnak. Szoros 
értelemben vett egyelemű névnek a puszta személynevet (keresztnevet) 
tekintem. A jelzővel vagy értelmezővel kiegészített névforma voltaképpen 
már nem egyelemű (vö. M N y . LIII, 365). Mégis ebben a csoportban mutatom 
be azokat a női neveket, amelyeknek a jelzője nem családnév, minthogy 
adataink korában a személynevek kiegészítő eleme általában már az örökölt 
(bár még egyáltalán nem ,,sérthetetlen" — vö. DEME: M N y . LII, 365) család
név. H a tehát egy XVI. századi névforma nem ezt a típust képviseli — mint 
a névadás egy korábbi szakaszának maradványát, külön csoportba kell 
sorolnunk. 

Aránylag kis számban találkozunk ebben a korszakban p u s z t a 
k e r e s z t n é vvel. 1532: ,,donec F r W a desponset" (Kállay cs. It.) | 1563: 
&%&(%%%&, azwa?M%ma&," J2rzeWme& (Kende cs. It.) | 1564: ,^Eg veres köntös 
.EraeWe" (Barkóczy cs. It.) | 1594: ,,miért hogj J.?mo& megh hajadon, minden 
Jeowedelmet .ám&o&nak hagjom"; ,,az migh Já?mo& pártában lezen" (Csorna 
cs. It.) | 1595: ,,zerelmes attyamfia W/%% azokat az leveleket Valchy ky" 
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Barkóczy cs. It.) | XVI. sz.: „quantü attinet ad p[er]sona i&zr&ore" (Hanvay 
fS. It.). 

Ebben a csupán néhány adatot bemutató csoportban debreceni adat 
nincs. Nyilván csak a források műfaji különbségében találhatunk magyarázatot: 
Egy végrendelet szövegében puszta személynévvel (keresztnévvel) megjelölt 
személy több-kevesebb bizonyossággal azonosítható, nincs szükség tehát 
megkülönböztető elemre. A fenti adatok (az évszámmal jelöltek) végrendelet
ből valók, az évszám nélküli pedig egy bizonyos hagyatéki perre vonatkozó 
feljegyzés szövegéből. Debreceni forrásaim között nincsen végrendelet. Ilyen 
típusú megnevezést nem is tudok idézni. 

Sokkal nagyobb számmal idézhetek olyan adatokat, amelyekben a 
keresztnév kiegészítője az aaszo^y (7ed#y,) szó. 1552: „az JZo?wzzzoM Jobagyay"; 
,,annak fele kemeri kristoffe, fele J7o%a azzo%ye, az Malomnak Neged Rezet 
engede JZoma azzo%i/7%z& de Jlen okai hogy, az m y Reze JZZo% azzoTMiA; az 
Malomban vagyon . . ." (Kisesküllő: Becsky cs. It.) | 1563: Cafa azzo%?%a& 
(Kende Mihály végrendeletében, annak leánya, Kende cs. It.) | 1568: & m % 
ÎzzoMfA (Debr. TanJk. II, 192—3) | 1570: „iá?2%a AszoMW való ket giermek 
rezére"; ,,Az Vra könyueiből rezt J.%%a á̂azcm Né Vött, az giermekeknek en-
gette" (uo. III, 51) | 1572: W w a É̂azo/í;, Co(w oazö (uo. 300) | 1575: „ez felöl 
meg Jrt W & r m azzo%y"; „az nihay W A a r m azzcmy" (= Kölcsey Katalin; 
Kölcsey cs. It.) | Szendrő 1580: „pricewk peter C A r W m a ozzo% yobbagya" 
(Hanvay cs. It.) 11580: „azon megh mondót C a ( W m vlzgo%(" (Gámán György 
felesége, Berta Gáspár leánya; Gámán cs. It. 22. sz.) | 1580: „az ^ a e W A 
azzomW; . . . kejpgbe" (Jászó: Bugarin-Horváth cs. It.) | 1580: „Az Dor&o 
azzoM^aA: nem l§n mith tenni" (uo.) | 1587: ̂ o^M É̂zzöy, ̂ draeWA ^zzo%; 
(mindkettő aláírás; Kisaszar: Gsicsery cs. It.) | 1595: „az ^4%%a ^ázzo%y 
Testamétuma" (Debr. TanJk. V, 164) | #ora ̂ zzo%ya (uo. 180) | 1596: „#rw?W 
^zzo%W marat Jokbol" (uo. 227) | 1598: Ca(%& azzo%% (uo. 512)! J?orWa 
Zm% (uo. 538)|1599: ,,#ogr&)^a azzo%; Marháját" (uo. 589)11599: „En 
JW»( Neweo azzo%; vallom. . . " (uo. 627) | 1599: „Amwz Newv ^4zzo%;" 
(uo. 749). 

Ez a most bemutatott csoport alapjában véve nem különbözik az 
előbbitől. Az ágazom/ (egy esetben W % y ) bővítmény nem tesz lehetővé 
pontosabb azonosítást, mint az előbbi szakaszban bemutatott puszta kereszt
nevek. Ugyanilyen a következő debreceni adat is: 1599: Z)or&o /W pereg 
(TanJk. V, 619). A Lőkös (Kállay) Jánosné Nadányi Krisztina végrende
letében szereplő &%(%#a-k (1532: „Jttem Jlfo^6We%e a%c%% lego vná véstem 
zoknyam Rubri coloris"; „Jttem ^o^Aze a%c*ZZe lego vná véstem, kenthes, 
wlgo zederyes"; „Jttem (forofAe ̂ %c&ZZe lego vná véstem zoknyam"; „Jttem 
jE%zoWA ^4w;»%e lego vnü peplü et vná culcitrá" Kállay cs. It.) és más 
ẑoẐ áZd-k (Debrecen 1598: „ C W W m Neweo zoẐ oZo felperes" TanJk. V, 501); 
„Bar&tm .á?%%M(* Dionisy Mezaros" uo. 538) ilyen típusú megnevezése a 
szóban forgó nők foglalkozásának (és gazdájának) feltüntetésével igyekszik 
megközelíteni a pontos azonosíthatóságot. (Vö. még 1532: „Jttem F r W e 
domfe #y(Ae [= sütőasszony]" Kállai cs. It.) Állandó, illetőleg alkalmi 
tulajdonság kifejezője válik megkülönböztető jelzővé a következő két 
debreceni adatban: 1595: „DoZoW .Erae Ali peor[ös], Zappanos Nagy 
Mathe feli per[os] elle azt bizonyczia meg, Hogy w vele paráznál
kodna az nála való giermeket w czenalta" (TanJk. V, 211) | 1599: 
„JW%( Neweo ZopoazzoTtra", „az Zopo JW*f Neweo azzcmW" (uo. 621). 8 végül 
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van néhány olyan adatom is, amelyben a voltaképpen csak keresztnévből 
álló név a valahová tartozást kifejező elemmel bővül: 15T4: ,,az iambor 
ázzon az Z%V%%; J t W A W Jo&Z%%/%& &z JM&nyaZ azzo%" (Szendrő: Hanvay cs.lt.) | 
1599: az já6ra% j4.?wf[nz]g AazoM Zakó iriegrA AoZ(azzon,?iaA; Magcfo(na7i(tA; (Debr. 
TanJk. V, 587) | 1599: PT^yazzoM/^amA^M;go(uo. 589). 

II. Családnév és keresztnév 
Ez a névtípus gyakoribb az eddig bemutatottnál, de jóval kevesebb 

adattal van képviselve, mint a következő (a családtaghoz való viszonyt fel
tüntető), több alcsoportra is felosztható megnevezéstípus. Mint kétségtelen 
példák igazolják, nemcsak hajadonok, hanem férjes asszonyok és özvegyek 
is megtartják és használják saját családnevüket. Erre a tényre alább még 
visszatérek. E csoport adatait nem rendeztem kisebb alcsoportokra; egyszerűen 
a családnév betűrendjét követem. Itt sorolok fel minden adatot — a több 
részből álló megnevezéseket is —, ha az adat egyik része a megnevezett nő 
család- és keresztnevét adja. Kerülnek tehát ebbe a csoportba olyan meg
nevezések is, amelyek a következő — valamelyik családtaghoz való viszonyt 
feltüntető — főcsoportban is helyet kaphatnának. 

1595: ,,j4r#?M/ C W W m Arany Janosne éllé p[ro]catort vall"; „járom/ 
( W W m elle" (Debr. TanJk. V, 111) | 1551: „Az en Nemes Azzoniomót 
j W M W * ' ̂ mz& Azzont. Nihaj Walo Bywdj Mihalnet" (Atya: Kállay cs. It.) | 
1564: „já/faW; Ca(aZ<M Azzónjom elót"; 1565: „,ár&%Wy W W y m azzony 
Jobbagy Jolako marton, ponthos thamas előtt" (Bihar m.: Barkóczy cs. It.) | 
1595: „Azary Barbara azzony kj ennek előtte Balogh Janosne Volt mostan 
penigh Checherj Miklós meg hagyoth eözwegye" (Csicser: Csicsery cs. It.) | 
1598: ^zWoa Caf%& (Debr. TanJk. V, 544, 553); „Co(g/»Má ^zfaZoa Veluti 
Jncamctam" (uo. 552). 

1574: „5oczy m^yey A%z(a azzony" (Butka: Dessewffy cs. margonyai ág 
It.) | 1575: ,,&&& 6oroam azzonnak az mi attyankfianak az vitézlő bilkey 
íereneznenek"; ,,ez vitézlő bilkey ferenezne &a& borbara azzony"; ,,az w leánya 
[ti. Kölcsey Kataliné] &&& &or6ara azzony"; [aláírás:] ,,Martára 6ak de koche" 
(Kölcsey cs. It.); 1578: ,,En BaJk ̂ o / W a Azony az Vitezló Bilkey Ferenezne 
es en magamis Bilkey Ferencz"; [aláírás:] Barbara 5a& (Kölese: Kállay cs.lt.); 
1581: „En oak oorWa aszonj az nihay kolchey katalin aszonjnak leánya, 
az vjtezlo nagiúbik bilkey Ferencznek házas társa" (Kölese: Kölcsey cs. It.)-1 
1566: „#opMa J3aWaa de Gyarmatth Magnifici olim Domini francisci Nemethy 
Bcta" (Szentjobb: Becsky cs. It.) | 1594: „Barthakovyth Gaspar Vram . . . 
Azzony ómmal felesegheuel ̂ am?2»ay A%%a%aZ egyiwt" (Torda: Gámán cs.lt., 
rendezetlen anyag); 1596: „Adamossy ^ora%yay ^4%7wtzony Bertakowitt 
Gaspame ioszaga" (Karánsebes: Gámán cs. It. 35. sz.) | 1570: „My Kallay 
ferencZ es Zanizloffy jBo(or» ^á%%a aZZon"; „en keZettem, Ba(or% ^á%%a 
aZZon keuzeth az en húgom es az wytezlew Kallay ferencz kewZeth" (Szinér-
váralja: Kállay cs. It.); 1577: „En Kallay ferencz Es {élességem ellen. iWAon/ 
^ÉMMa Aszón Ellen" (Kérsemjén: uo.); 1585: „Generosae dominae jáfmoe 
jB&ZAon relictae quondam Francisci Leokeos kallay e(c. Nobis honorandae" 
(Gyulafehérváron kelt levél címzése: uo.) | 1599: „melly en adomaniomat, 
tofort órgeoeW azzony hugomis confirmalt uala" (Ecsed: Barkóczy cs. It.) | 
1580: „es egy hazhelybeol ky wag[ion] Maczowane haza es JüWcz (ZorAx? haza 
keozeot" (Karánsebes: Gámán cs. It. 22. sz.) | 1596: „Berta Miolosnet Dorka 
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Sofiaszonit, es az eo leanyath i?gr&% ̂ %wzf' (Karánsebes: Gámán cs. It. 35. sz.) | 
1585: ,,gazdám Azzonnak [= feleségemnek] Be/fct WoZyMM^f (no. 28. sz.); 
1596: ,,az wytezleo kaloway Gáman Gyeorg, az eo maga es az eo házas társa 
.Berfa W a Z m Azzony kepeben" (uo. 35. sz.) | 1573: „BezemcAey/marna azzony 
az nyhay zent Janossy Layosne" (Bernjén: Kállay cs. It.; vö. no. 1571. nov. 18.) 
| 1593: „Szygyartho palne, _B*7k; ̂ orWZm Aszony" (Eger: Bugarin Horváth 
cs. It.) | 1574: „Bod"y borWa azzony az Nyhay Butkay Layosne hagyottá" 
(Butka: Dessewffy cs. margonyai ág It.); 1581: „az mj meg holt Azzoniunknak 
es Anjanknak Boá; ̂ o rWa Azzonnak" (Szirma: no.); 1587: „mynth anyokrwl 
az Nyhay i W y Bor&oZa azzontwl" (Salánk: uo.) | 1595: Bedr j4%%# (Debr. 
TanJk. V, 119); „Bwr ^á%%a Georgy deakne" (uo. 190); 1596: Bwr ^á%wr 
(uo. 255, 256, 258, 270) | 1574: „W&oy jfar^ azzony Mykolay sígmondne" 
(Butka: Desewffy cs. margonyai ág. It.). 

1599: „Oláh Janosne, CAmto& C o W " (Debr. TanJk. V, 621) | 1593: 
,,az m y kis arüa attiankfianak czapy az%8za?%a aszonnak attiafyszagat meg 
Gondolná" (Kalló: Kállay cs. It.) | 1574: „komoroczy János kozoth es űAyoazary 
W a aszszon kozgth az mineuo egienessig leoth Nabradon"; ,,en azszoniomnak 
CVwa&zan W A a azszonnak myndeneketh meg engettem" (Nábrád: Barkóczy 
cs. It.) | 1587: „En CMczer; ̂ orggW aszony Ghiczerj katalin aszonj leania" 
(Csicsery cs. It.) | 1576: „My W a y Estwan, W a y Anthalne cAy^ry JZo/wi azony 
es W a y Pether" (Vaja: Ibrányi cs. It.) | 1570: „En cAycW* W a Z m gayllay 
Vrban felesege" (Csicsery cs. It.); 1587: „Gellay Vrban leanj CA2cAőr% W & z 
azzonnak leány . . ." (Kisaszar: Csicsery cs. It.); ,,En Ghiczerj Éorsebet aszonj, 
CAtczer; W o Z m leania (Csicsery cs. It.); ,,En Eórsebett Azzoni Gellay Orbán 
Ispánnak es CAecAőrf W a Azzonnak megh maradott arua leania" (Kisaszar: 
uo.) | 1596: „CAorba ̂ %%a Zambo danielne" (Debr. TanJk. V, 226). 

1574: „2M%cz ̂ 4%%a ázzon Zwhaj Mathias Jobbagia"; ,,egi Mathias New 
polgár az meg mondót Zkmcz J[%%a ázzon vra" (8zendrő: Hanvay cs. It.) | 
1583: öa%c W a [„dano Miklós kemerj"-nek a leánya] (Kecel: Becsky cs. It.) 
| 1596: ,,Demié Jánosnak leania volt az w Édes Anniok (ZgWe% JZomt Azzony" 
(Debr. TanJk. V, 235) | 1574: „Derepmyey&Tma .k. leánya" [asszony; vö. ,,^w% 
peferuel, fiamüal"] (Rozsály: Csicsery cs. It.) | 1596: „Berta Miclqsnet DorJka 
jSq/mszonit" (Karánsebes: Gámán cs. It. 35. sz.) | 1568: „Sara Azzony (W&a# 
/9am" [vö. „az wrag Zo&o Joaae wolth"] (Debr. TanJk. II, 192—3). 

1586: ,.En ki vagiok %rggy jBarMra azzonj az vitezleo Cziapj Janosne" 
(Halmi: Kállay cs. It.) | 1562: „.Ez&Mxyy&y yl%%a wyczmandy Lajosne" (Ung 
m.: Csicsery cs. It.) | 1562: „J9z6%^yay (Zor̂ o hozzwmezey geőrghne" (uo.) | 
1562: „^zZw^dy W A & posgat Isthwanne" (uo.). 

1580: „Vndecima tesW honesta Muher F/g%Za /&6yá, al[ia]s Belicta 
prouidi q[uo]nd[am] Thomg kowachy, nunc v[er]o consors prouidi Joannis 
zekel de Magyar Keczel. Jobagio Egregy Augustini Makay" (Becsky cs. It.) | 
1587: „En kenisi János, es ^a%cW% jPWama, es asz en fiam kenisi 
Górgj"; 1952: „/a%cAW% /r%a%Ma Aszón, kenési Janosne" (Bugarin—Horváth 
cs. It.) | 1599: „Feyr ŐraeW azzonj fejr Matiasne fel peres, feir Istuan az fia 
Alperes" (Debr. TanJk. V, 690) | 1599: „Az nehaj Bathj Janosne Tybaj jFgWAg 
J/rma asszonj" (Kisrát: Csicsery cs. It.) | 1598: /eWAe C a ( W m (Debr. TanJk. 
V, 430); /eMAe C o f W m [= Szabó Ambrusné] (uo. 411) | 1599: „Fekethe 
Mjklos leania ̂ eWAgJZcma Asszonj" (Kisrát: Csicsery cs. It.) | 1597: „/oM%wz(o 
al[ia]s petronia JZowa" (Debr. TanJk. V, 358); ,,/o%%mz(Ao JZo7%% az Al peres 
Azzonj" (uo. 359); „#eWá" /o%%;az(o al[ia]s eius Consor[tem]; ,,/o%MMiz(o 
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J W a penigh bizonios hogj parázna" (no. 361) | 1574: „En ky wagyok butkay 
/ranA; JwZya%a azzony az Nyhay Baozy megyey barobasne" (Butka: Dessewffy 
ós. margonyai ág lt.). 

1598: „ZathochJstuáZathoron lakozó . . . az w feleségének O a Z C W W m -
%a&"; „az feleségbe C&Z & o M m Akaratijából" (Debr. TanJk. V, 481) | 1596: 
„hatuani Janosne 6 W a ; eraeW"; „Ga%a; ̂r&e5e( mp." (Szántó: Becsky cs. lt.; 
vö. az alatt #%%%&#/,) | 1580: „gVaewMczy; ̂ Zge6e(A ázzon" (Jászó: Bugarin— 
Horváth cs. lt.) | 1596: ,,Czerczericza Mihalt es az eo felessegeth (TyMr/Ma 
jBor&aWA karansebessit" (Karánsebes: Gámán cs. lt. 35. sz.). 

1595: „Kesken János es felesege Zfa?fAay ,4%?%% azzony" (Gsicser: Csiosery 
es. lt.) | 1595: „Daroczi Jstuá, es felesege fíarfAa; ̂ ofAa azzöj" (uo.) | 1565: 
„Athyamfyanak AorwafA Marg'yfA Azzonnak" (Oros: Kállay cs. lt.) | 1585: 
„En AorzW& j4m%% az wythezleo Eordeog Georgne" (Mihályfalva: Bónis cs. lt'). 

1590: ,,Numerus Golonorű ^á%Me J6ra%; pertinen[tium]" (Barkóczy cs. 
lt.) | 1590: „CWerme J6ro%; pertinentes" [scilicet coloni vei iobbagiones] 
(uo.); 1594: „Illy okai agiuk neky hogi az m y zerelmes leanionk ib r a n i 
a g o t a (Alio nomine i'ZfmM* Wa^), azon tanollia meg lobban az bor italt"; 
,,légien ez zólö az mi zerelmes leanionk i b r a n i a g o t a e (kit m i 
n e w e z t ó n k a n n a k ) alio nom[in]e J5m%% W a e Tatay Istwannee" 
(Ecsedi Báthori István: Barkóczy cs. lt.); 1597: ,,az mi leaniunkat A m % y 
AroW"; ,,Áz mi zerelmes leanionk %6m%y ^ ^ holtáig bírhassa ez zólótt" 
(uo.); 1597; „Tatthay Istuan vramnak, es azoniomnak húgomnak Jbm%y 
W M azonnak" (Kerecseny: uo.); XVI. sz.: „Meny Jőuedelmet wött Legyen 
Melyt Pal vram az J&r&my ̂ ^ ^ Aszszoniom Jószágából" (uo.). 

1567: ,,Iakczi Mihály aruajnak, tudni illik Jatczi Boldisarnak, Mihal'nak 
Andrásnak, es &aA% azzonnak, ^É%%a azzonnak gond uiselóye es attyokfía, 
es tutorok hűin"; ,,^a(Mn%a Jatcyz Busaly" (Gsenger: Barkóczy cs. lt.). 

1597: ,,az Nehay vitezleó kállay ferench heresy . . . es WZay W M 
azzony leányzó" (Kérsemjén: Kállay cs. lt.) | 1572: ,,Az Sarkadi Janosne 
WZ&y C/WiTia yeg Buhaiaual" (Nagyvárad: Becsky cs. lt.) | 1576: WZa; 
CA/WtTMi [aláírás] (Panyola: Kállay cs. lt.) | 1595: „JWmar ő'opÁm Jncamtta" 
(Debr. TanJk. V, 189); „#oZmor 6ío#ia Ali peóreos" (uo. 202) | 1560: „En 
/komZy Ca^aZyM azzony Az Wytezlew Bechky Jstwan Wramák zanthoynak 
Házas Társsa Adom myndenek Twttara" (Szántó: Becsky cs. lt.) | 1579: 
,,pesti Ferenczne ellen. JkaroZ; W o Z m azonj ellen"; „AxzroZ; ̂ a W m kéziben az 
felesige kézibe" (Komlód: Becsky cs. lt.) | 1594: ,,En Rado János . . . Fele
ségem hzzmery j4?ma"; „Felesegemnek Axizmery jám%ma&" (Lasztócz: Dobos 
cs. lt.) | 1560: „&eWü MogYWma ázzon a% Nehay Nemes es Wythezlew Bwtkai 
petthernek megh hagyoth feleségének Akaratthyabol" (Butka: Dessewffy 
cs. margonyai ág lt.) | 1598: „Byro Yram ^emereg #ar(Á(t ellen bizonichia 
megh harmad Napra, hogj w kerjteo" (Debr. TanJk. V, 461) | 1597: „Márkus 
Jmreh . . . &/a ^a^AoMa^ az feleségének" (Debr. TanJk. V, 366); „Jnter &/a 
W A o et francum Mezaros" (uo. 397); „Mezaros ferencz tartozik t;a CofWMtÁ: 
az 89 fnthot le tennj" (uo.) | 1598: „fazekas János fel peres, az feleségbe &omk%r; 
É̂TtTMi ellen Al peres ellen" (uo. 500) | 1564: „barom derek al hyas Eggyk 
X;op/ie% aM7?a%aZ vagion "(Bihar m.: Barkóczy cs. lt.) | XVI. sz.: „Chehy Jozag-
nak iedzese, az m y nagy Anyánknak JTorZ&f ̂ ofÁa^aA;, az Anyatul Eördek 
Borbalatul való" (Csorna cs. lt.) | 1584: „En Loczj Mathe, . . ., az en felesegem, 
Jkorocf; ̂ M%a" Aszonij (Szendrő: Hanvay cs. lt.) | 1598: „Kouaoh János, AxwocÁ 
j4?mo&7%t& es C a ( % m ^ curator [a]" (Debr. TanJk. V, 518) | 1598: „pinthes 
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Jstuanne ^(tacA ^á%%a "(uo. 454) | 1598: „Zabo Gergelne A;owacA JZorwt"); 
,,&owocA J7o?%% zabo Gergelne Alperes" (uo. 456) 11561: „Kölchey gaspar ... az 
Én attiamfianak Tudny Jllik J&XcAey Boriam Assonak"; (Kölcsey cs. lt.)̂  
1590: „Wceymagdolna azonj es6orWa azonj közöt" (uo) 11590: „testamentarius 
tutora keolche[i] Sándornak, es &eóZcAye; /r^gmaMaA;, az megh holt keólchyej 
János Arwaynak az Nehaj Makó Anna azzontol" (uo). | 1575: „az w meg holt 
annyatul AwZczyey W a r m azzontul" (Kölcsey cs. lt.); „En bak borbála aszonj 
az nihay WcAe^ W a Z m aszonjnak leanja" (Kölese: uo.) | 1593: „Ĵ eöZcgy 
mo0(W%a azonjnak az ozlaskor az kj jutót" (uo.) ( 1599: „az en leaniomat M % 
^ M a ( Jgirtem haza tarsül" (Zajta: Kállay cs. lt.). 

1589: ,,En ixizfocy f ofy%cza ázzon, az Vitezleó Baniaj Gáspárnak megh 
maradott eózwegie" (Varannó: Dobos cs. lt.) ; 1590: „En Stras Mate az en 
Gazdám azzonyual egetemben Z/aẑ ocz; yofeMcwiiW" (Izsép: uo.) | 1565: „My, 
Báthory Myklos, es ZoaaoMcAy /rwg&ma: Agywk Myndeneknek Twtara" (Bonis 
cs. lt.). 

1596: „Dorka Jánost es az eo felessegeth Jlfaczoway Ma^^oZZwazonit" 
(Karánsebes: Gámán cs. lt. 35. sz.) | 1596: „pobora Miclosnet zawoion lakozó 
JkTaczotoay FermAxtzonit" (uo.) | 1570: „May«& ^4%%a Ázzon"; „zele Orsolya 
Ázzon ky Tutora volt moyww Já%%a Azzonnak"; „wzaywa ̂ É%%<% Ázzon Danchy 
Myklosne" (Kecel: Becsky cs. lt.) | 1574: „MaAxty i^raeW Azzony" (Becsky 
cs. lt.); „azoniomal ̂ kTa&a; er&gW^.zonial"; „Bechki Giorg urat Vag azonomat 
Az eó ke feleseget MaAxz; eraeW azont" (uo.) [Illyés deák leánya] | 1590: „az 
Nehaj jfd&o ̂ 4%%a azzontol, kj keólchyej Janosne volt" (Kölcsey cs. lt.) | 1575: 
„m^Á%z7zm//r%327%& aszonj . . ., az nihay kólehey ferenchne"; 1576: „mafÁwzMay 
/rwgma aszonj az nihay kólehey Eerencz meg hagot felesege" (Kölese: Kölcsey 
cs. lt.); 1580: „^Iw/m&ma Ma(WzMa?/ quond[am] Egregi fran de ead[em] 
keolche" (uo.: Kállay cs. lt.) | 1591: „Veóreós Jmrehne # W % Ca^Aa" (Debr. 
TanJk. IV, 275) | 1596: „Horüat Lazlone azzoniomat #oncz W a azzoht"; 
„az Vitezleó Horűat Lazlotúl es felesegetúl JkTortcz W a azzontul" (Imreg: 
Barkóczy cs. lt.1. 

1532: „EgoGArWtTwt (Ze %aáa% comiux Egregy domi[ni] Joannis lewkes" 
(Kállay cs. lt.) | 1594: „Thottfalussy Jstuáne A^aay ̂ raeW feli peór[ös] (Debr. 
TanJk. V, 68). 

1596: OZa Ca(A^ (Debr. TanJk. V, 223) | 1580: „Decima Noná TesW 
honesta Mulier MargrarefAa oZ&A Belicta produidi Mathei kothor de Magyar-
keczél Jobagio Egrogy Nicolai Danchy de Kemer" (Bozzás: Becsky cs. lt.) | 
1595: Oraoa j9opW (Debr. TanJk. V, 199) | 1568: „pereny Gabrielne orzagrA 
J W a w NaghSaga" (Barkóczy cs. lt.) | XVI. sz.: „Ghehy Jozagnak iedzese, 
az m y nagy Anyánknak Korlat Kathanak, az Anyatul ö̂r(fe& ^or6aZdW 
való" (Csorna cs.lt.). 

1568: „poZocAy W W y % Az Nyhay Baskay Georghne"; „pereny peter, 
Az Ghekey Rezes Jozagoth megh Atta yaZocAy (aZy^MaA; [!], Az Nyhay Baskay 
Georgnenek" (Barkóczy cs. lt.); XVI. sz.: „az nehay foZoczy W W m az 
paloczy Anthal hwga fyaywal" (uo.) | 1568: ,,pa?%(fy J.M%a Azzony, peres gas-
parne"; 1570: „pmwf/ JlM?wz ázzon Az Nihay peres Caspame" (Becsky cs. lt.) | 
1596: „pobora Lazlonet pe*A;a W a Z W ugyan zawoion lakozoth" (Gámán cs. lt. 
35. sz.) | 1565: „Az zegeny Megh holth Lossonchy Estwan wramnak . . . es 
házas társsának: petry ̂ ÉMazzönak" (Bónis cs. lt.) | XVI. sz.: „ F e W y jámta 
kiuasaghy" (Barkóczy cs.lt.) | 1580 k.: ,,do[m]in^ ̂ á%Mg yerea relctg Egregy 
q[uon]d[am] 8thani zenas" (Becsky cs. lt.) | 1598: pymfW ^4%M& (Debr. 
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TanJk. V, 456) | 1598: ,,f ynfW C a f W m Bangha János feleségbe" (uo. 450) | 
1596: „az wytezleo Lazar ferenoz, az eo házas társa po&ora JZo^a szőni [!] 
kepeben" (Karánsebes: Gámán os. It. 35. sz.) | 1597: poczí/ ̂ á%%a (Debr. TanK. 
V, 285) | 1597: „foczy C o ( W m Gzeóreg Antalne" (no.). 

1589: ,,Az vitézlő pankothay János Vramtül, es feleseget [ül] ̂ a^wcAy 
^á%wz Azzontűl" (Kalló: Gsiosery os. It.) 11594: ,,itt Egren j&zg'yoczy ZZo%a Azzony 
az Wytezleo Nehay Thenky pal eoznegj felesege" (Csorna os. It.) | 1588: 
,,Re6thi Vrbanne, ̂ o^oczy; C o f W m aszón" (no.); 1591: ,,En Reóty Orbane, 
âgryoZczi ̂ To(Aa aszony" (uo.) | 1566: ,,az En zerelmes házas tarsomnak JZoaAxi/ 
jBTô AaZm azzonnak" (Barkóczy os. It.); 1568: ,,Generose döine Ca^Agyme 
AoaAxiy, Rite qdam Georgy horvath Marynyth" (no.); 1591: ,,az Nemes 
jRaaAxty W a azzony, mely elözer Marynyt Horwath ferenozne volt, Mostan 
Barkoozy Lazlone" (uo.); ,,1596: ,,Nehaj Barkoozj Lazlone azzoniom J&wAxt/ 
W o Z m azzonj", ,,j^wta; Wazzonnak" (uo.) | 1575: ,,Generosae dn§ J9%/r%&^g 
^eze^ey g%o%dá ludouioi zent Janosy g(c. dne Mihi obseruan[dis]s[i]mae" 
[levéloímzés] (Kallay os. It.). 

1577: ,,az en fellessegé kezénél aaWor W A a Azzonnal" (Részege: Kölcsey 
os. It.) | 1556: „#erye%y ye#roW&% azonwal, az en Atiamfianak az Nehay 
wytezleo zeohy demetemek házastársawal" (Szendrő: Hanvay os. It.); 1574: 
,,es az ̂ erye^t j9e(mWZa azzonnak ky mostan Daruaspalne"; ,,Seryenj farkas
nak es pefröWZa azzo%?zaA; A% j9erye%;" (uo.); XVI. sz.: ,,az Wytezlo Darwas 
Paalnenak ^eryeM; fe(ro%y ass" (uo.); XVI. sz.: ,,#eryemy pe#ro%yameg holt" 
(uo.); XVI. sz.: ,,ezt hytireis haggiuk az Aotomak hogh ^grye^y pg^m^m 
azzonnak N e m daruas pal volt elseö vra hanem Zeoy demeter" (uo.) | 1598: 
,,Nagj Gaspame ^ m a ; J^a(%&" (Debr. TanJk. V, 469); ,,Jnter Margaretham 
etCa(Aen%aaoThomá^ma;,Vti Actor[es]" (uo. 508) | 1598: „Nagj Sebestienne 
^»ma; Margryí" (uo. 469); ,,Jnter #argr<%re(Aam et Gatherina ao Thoma ^ma;^ 
Vti Aotor[es] (uo. 508) | 1572: ,,kyröl Jlhé fóliással adott az # m w m #ar^# 
kötés leuelet Zabo dauidnak"; ,,fassio Morgrar^Ag ^moM, qua obhgauit se 
dno Dauidj Zabo. En Margit Azoni Gzebi Jstua felesege" (Debr. TanJk. H L 
291) | 1588: ,,az m y mostoha Anyánknak, &%>& ĵ ofa Azzonnak Jegh ruhájának 
le teteleyert" (Csioser: Gsiosery os. It.) | 1576: ,,az en kegielmes Aszoniö WtoAr 
^ara aszonj" (Kapós: Barkoozy os. It.). 

1590: ,,En kazmeri Balas es Felesegem Za&o ^4%Ma" (Uray os. It.) | 
1580: ,,Ootaua Testis honesta Mulier Ca(W[ina] zoto Rehotaprouidi q[uo]nd 
[am] Gaspar[is] oláh de Magyarkeozel, Jobagio prgfati Augustini Makay 
Aotoris" (Beosky os. It.) | 1598: ,,Jnter Gonsortem Joannis Kaka Marg'anfam 
Zo6o Rotam Vti Aotrioem" (Debr. TanJk. V, 433) | 1580: „ Z a W ; ,ámw% leankaia 
Anna" (Jászó: Bugarin—Horváth os. lt.)| 1580: Z a W ; M a r ^ A (uo.) |1598: 
,,Az en szerelmes attiáfianak azaWy ^orWa%oÁ; adaszek" (Kállay os. It.) | 
1589: „Baranohy Jmrehnek, es az eó feleségének ZaZay Z)%rÁ%m#& neu-
ékre"; „Baranohy Jmrehteóí, es az eó felesegeteól ZaZay (Z%rA;o azzon-
tol" (Nagyvárad: Beosky os. It.) | 1596: ,,hatuani Janosne za%fa; ^rae-
5ê  ázzon" (Szántó: Beosky os. It.; vö. <f alatt G#w$/) | 1592: 
,,3zar%mf; ptroa&a azonitul" (Uray os. It.) | 1567: ,,Bornemisza Boldisarne 
#zecW ^4?ma az aruaknak nagi Annyok"; „az mi nagi Anyánk Borne-
mizza Boldisarne, ZecM J.M%azzon" (Gsenger: Barkoozy os. It.) | 1563: 
,,Az meg mondót zeZe vá%?iazzonnak leyanya[t] ... ky wolt wolna az 
Nyhay Mayos Matetol walo"; ,,mel Jozagh wolt wolna zeZemmazzonye 
Jndnochky andras felesyge ky wolt wolna" (Magyarkecel: Beosky os. It.); 
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1570: „zeZe ,á%M# Ázzon Az Nehay Mayws Matene" (Kecel: no.) | 1570: 
„zeZe Jfog'fWTWtTmMs Jllyes deaknenak"; 1571: „Jllyes deákkal es fele
ségénél zeZem%%fdoZ7%maZ''; 1574: ,,lttmnsp[ro]our[ator]generos§ dn§ Jfagr̂ aZeMg 
W e , Egreg}' helie Irati olim Belict^"; „zeZe Ma^^aZ^a Azzony az Nehay Jlles 
deakne"; 1589: „az Nehay Vytezleó Jllies deáknak Belictaia, ZeZeA ̂ fogr^aZ^d 
azzoni" (Beosky cs. It.) | 1568: „zeZeA oraoZya ázzon"; „zeZe orgoZya Azzonnak"; 
„zeZe oraoZya Ázzon Az vytezlew Nagy Myhalne"; 1571: „Nobilis Michael Nagy 
de kechel... in persona Gonsort^a su^ F / W g zeZe"; „Nagy Myhaltwl keohelitwl 
esfelesegetwlzeZe orWZya azzontwl"; 1587: ,,az en felesegemnek, ̂ zeZteúraoZm 
azzonnak"; 1588: „En ^eZe OrWya Azzony, nehay Maroty Nagy Míhalyne" 
(Beosky os. It.) | 1571: „Az Nemes kemerj Jstuant felessegeZeTMwCoZaZm Ázzon 
Által hazánál meg kenalok"; „zg%oa W a Z m Ázzon" (Kémer: Beosky cs.lt.)| 
1595: ,,Eódenphi András es felesege ZeMZAmarya; ^ar6am azzony" (Csioser: 
Gsiosery cs. It.) | 1595: ,,az nemes Ghepregi Gaspar Vrnnk az felesege ̂ epeaay 
&%ra"; ,,az w kegue feleségének Zepeaay & m * Azzonnak" (Debr. TanJk. V, 134) | 
1595: Z^mrZo Dor&o (no. 167) | 1568: ,,Kende peteme W(Aa% JZo%a Assony" 
(Kölcsey cs.lt.) | 1588: „Vöttwnk kölohőn, az m y = attyankíyatnl, Bndahazj 
Bemattűl, es Z(ro^Ax%y AorWa Azzontűl, Harmynoz— egh Aranyat, es neguen 
magyar pénzt" (Gsicser: Csicsery cs. It.) | 1594: „Zaty Gergelne zwcz J.m%t 
Azzony feli peóreós" (Debr. TanJk. V, 62). 

1595: „Tarcz2a (Zorjko Azzony" (Debr. TanJk. V, 147) | 1595: Tarcz%a 
JZo?za (no.) | 1595: Tarczm ő'opAm (no.) | 1564: ,,En feleghazy ferenczne Te^zeg 
(Zoriko Azzony" (Barkóczy cs. It.) | 1569: ,,ez Nemes (AeZa/dy ̂ opAw azzont"; 
,,TWe^y #opAw% azzony Nehay chyaky myklosne" (Gsáky cs. közp. It. Faso. 
10. N. 24.) | 1588: „feleségemnek es az keth leanianak TAe%Z;% C W a m a & es 
TAe%t; ̂ M/MtMaA;" (Gsoma cs. It.) | 1585: „őbram fo(( rlctam Georgy dragna" 
(Karánsebes: Gámán cs. It. 28. sz.) | 1582: „bika tamás feleségeit az feocAe 
awMOf" (Kecel: Beosky cs. It.) | 1572: „Vizaly Mathias procatorkodwan T W m g 
zá%%a az Santha lean kepeben" (Debr. TanJk. III, 318) | 1576: ,,8emT%/mcAe%; 
Azzoniomak [!] se kiralnak azok dezmat Ne adnak" (Mezőtúr: Kállay cs. It.) 

1572: „generosg dn^ CZarg TFarífay"; „procur[ator]es generose dn^ 
CZarg Far&ty, Belictg Egr: 8thani Seredy" (Beosky cs. It.) | 1592: „Ottjsz az 
FeA;ey ̂ á%a aszonj jószága kj uolna" (Sárospatak: Dobos cs. It.). 

1581: ,,^%p&%Z)orA%tTiúkoj Andrasne" (Szirma: Dessewffy cs. margo-
nyai ág It.) | 1581: „ ^ p a % jgörseW komlosy peterne" (no.) | 1581: „#%%%%% 
Mfa, Bikj Ferenczne" (no.). 

Vö. még 1564: „[ ] sop/w/ azzónyom" (Beosky cs. It.). 

III. Családtaghoz való viszonyt feltüntető nevek 

A vizsgált korban azonban nem az eddig bemutatott típusok teszik ki 
a nők megnevezésének nagy többségét, hanem az olyanok, amelyekben az 
azonosíthatóság lényeges eleme vagy éppen alapja a férfi (ritkán női) család
taghoz való viszony feltüntetése. Ilyenekkel már találkoztunk a II. fejezetben 
is (az ott bemutatott adatokat ebben a fejezetben nem is sorolom fel újból), 
de egész adattáram legnagyobb részét ezután s éppen ebben a fejezetben 
közölhetem. Találkozunk ebben a nagy fejezetben olyan megnevezési típusok
kal, amelyekből a szóban forgó nő egyéni nevét egyáltalán nem tudjuk meg, 
és olyanokkal, amelyek azt is feltüntetik. Sőt — mint előbb láttuk — a férjes 
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asszonyok és özvegyek gyakran szerepelnek saját családi nevükön akkor is, 
ha egyébként (néhai) férjük neve is lényeges eleme megnevezésüknek. 

v4J Anya 
A nőnek a fiához (esetleg még más családtagjához) való viszonyát 

tüntetik fel — egyéni név nélkül — a következő adatok: 1555: ,,ha Az JUyes 
dyak vÉ%%ya Ellent N em tarth Az zerzysben es chiereben" (Beosky cs. It.) | 
1571: ,,Jnter georgium Iratum, Nepotem georgy kerekes, Vnacü a%a jfre, 
/%Zwi dieti kerekes veluti Actores"; ,,En giörgh deák, kerekes giörgh Vnokaia, 
teszek Jllien vallást, az e% vÉMm kepeben, ki kerekes giörgh W%za" (Debr. 
TanJk. III, 149) | 1595: „azZwczThamas ^MMia" (uo. V, 133) | 1595: „Eassio 
Michlis pap et mna g@%a^[(W»] (uo. 134) | 1597: „Janchinak a/ édes já%%W" 
(no. 394) | 1598: „kozorus Benedek jámmto" (uo. 527) | 1598: „Vargha Matias 
felperes ... Az Vargha lazlo feleseghet az az ̂ 4%%W" (uo. 532) | 15,98: [Kis 
Mátyásnak] „Az ̂ %%Wys penighki Jmar Meghholt" (uo. 533) | 1598: „Thott 
Balas ^%moa(W" (uo. 552) | 1599: „Nagj Balas ^á%%wt" (uo. 622) | 1599: 
„Zabo pal feleségbe es az jámwa" (uo. 694) | 1599: „kerekes János az vlmma-
waZ . . ." (uo. 700) | 1599: „az parlaghi ̂ 4%%«i7Wit" (uo. 746). 

Vannak persze olyan adatok is, amelyek feltüntetik a megnevezett nő 
egyéni nevét (keresztnevét), sőt további családi kapcsolatait is: 1552: „kemery 
kristoff amya%a& J&mo azzonynak" (Becsky cs. It.) | 1577 körül: „az en ̂ É%yam 
Á-a(a aszonj gamá ferenczel es gamá georgel Atjaual aniaual egy volt" (Gámán 
cs. It. 19. sz.) | 1595: „poti Gergely \4%%wi #ar^# Azzony Dereczkey Tanú" 
(Debr. TanJk. V, 126) | 1595: „En pap Mihály . . ., az en ,ámo?%maZ J^raeW 
Azzonnal pap Jánosnak meg hagiattatot feleségénél Eózuegieuel egemben" 
(uo. 134) | 1595: „az w Édes ̂ ámma ̂ aereW Azzony" (uo. 181) | 1599: „Bezer 
meny fias Istuanne Órsebet azzonnak az édes vl%%%a%aZ ̂ ÉM^Wyff azzonniall" 
(uo. 685) | 1599: „Chiala Gáspárnak ... az édes ̂ áMmawaZ . . . já<yofA& azzon
niall" (uo. 687); „az ̂ á%%wzMaZ ̂ o(Aa azzonnial" (uo. 699). 
Z?̂  Gyermek 

1570: „Dor&OMaÁ; es peternek Az Anna Aszontol Való (föenne&e&met" 
(Debr. TanJk. III, 51) | 1598: „az kouach ferencz gr;en%eA% já%?m s W % & 
kepeben" (uo. V, 491) j 1599: „az leankae az Daroczi borrobasne 0/erme&e;e" 
(uo. 590) || 1567: „Az Nehay Zabo 8ymon ^árway keozeth, ... es az leány 
keozeth W A % w keozeth" (Debr. TanJk. II, 162) | 1596: „az Nehay Vitézlő 
Miskolczj Ambrus Deák ket ar%o/aMaik CZaro Azonnak es M a r ^ A Azzonnak" 
(Bónis cs. It.) | 1598: „Jnter orpM%oa [!] quondam franciscikowachTymauien-
[sis] jáM%a et CafAer»7%am, Vti Actrices et Gontradicentes" (Debr. TanJk. 
V, 495). 

Legtöbb adattal van képviselve ebben a csoportban a wZ#&me& a Zed%ya 
f/?Zm cwmg^ám^ elemet tartalmazó megnevezés. 

â ) Néhány példa itt sem tünteti fel a leány egyéni nevét: 1564: „hatodjk 
sárga Tafota, azt hagiom az feleghaszy orbane W^ya^aÁ;" (Barkóczy cs. It.) | 
1598: „hagjo Jstuanis az w Zmma valchiagara" (Debr. TanJk. V, 547) | 1599: 
„az zabo peter W m & y s " ; „dnam Job Balasne tutricem puell^ /#te quond[am] 
petri zabo" (uo. 746) | 1599: „tutricem pMgKar[^m] olim Joan[nis] kovach" 
(uo. 757). Itt kell újból emlékeztetnem a már idézett debreceni adatra, György 
deák anyjára, aki Kerekes György leánya (fentebb, . . . ) . 

5 Nyelvjárások VI. 65 



b) Az adatok többsége azonban közli a leányok keresztnevét is, sőt 
több esetben más családi kapcsolatra is utal: 

1532: F r W a m /tZ^zm mea; ,,Jttem F r W e /»Zte mee lego Vná suba" 
(Kállay cs. It.) | 1560: ,,fyamnak gyergnek es ZyaMyomMa& ̂ É%MaMdÁ;" (Szántó: 
Becsky cs. It.) | 1560: WAer2%a%a& .Bor6ar&?%z,& az j^w Zy&%oA;%a& (Butka: 
Dessewffy cs. margonyai ág It.) | 1563: m m a ZeaMtOT̂ naÁ; (Kende Mihály leánya: 
Kende cs. It.) | 1563: pefro Ze<%%om, peZro azzo% Zea%w?m (uo.) | 1564: ,,en zenas 
gal W%?/ ar<;ya [!] #argí%ZA Sent Myklosy Miklósnak felesege" (Kölcsey cs. It.) | 
1568: ,,Mayos Mathe gyermekynek. Jánosnak es ZeyaMya%aA; #%w&?mm%%Á" 
(Horvát: Becsky cs. It.) | 1575:,,Annak öregbik Zea?iW &owacz JZZ^eameZ" (Debr. 
TanJk. III, 614) | 1580: „Zakalj Anna Zeam&ma ^%%a"; ,,Zakalj Annatul 
walo Maradoth W%&a?íaÁ; ^%Ma7kzÁ;" (Jászó: Bugarin—Horváth cs. It.) | 
1580: , , W W m a azony gaman giergyne Bertha gaspar Zwzma" (Gámán cs. It.) | 
1587: ,,Gellay Vrban Z#m/ Chicheri katta azzonnak Zga%y ^opAm, azzom es 
^drgg5e^ az;zo%y" (Kisaszar: Gsicsery cs. It.) | 1587: ,,En ó̂rae&gZZ Azzoni 
Gellay Orbán Ispánnak es Ghecherj kata Azzonnak megh maradott arua 
Zga^m" (uo.) | 1590: ,,Dienes pal Zeama Â og'y Jg(Ma^Mg" (Debr. TanJk. IV, 
233) | 1594: ,,az en kett Zeamm?%z& BgZy JtfaTfAoMT̂ MűA; es Jámto&M<%&"; A;aZAa 
Zm%;ow%a^ [= Bely Marthonne] (Eger: Csorna cs. It.) | 1594: ,,az en Zmmö 
#ar^# Azzony" (Debr. TanJk. V, 35) | 1595: ,,Azary Barbara azzony ... kj 
Naturális Tutrixa Zm^yMaA;, &)pAya%#& ,<4%7%z7%z& Balogh Janóstul valóknak" 
(Csicser: Gsicsery cs. It.) | 1595: ,,Rusa Georgy Zga%wi Jl%Ma Azzony" (Debr. 
TanJk. V, 142) | 1595: ,,Lazlo Kowacz moa(oM Zea%Mi penzet (Zor^ogf (uo.) | 
1595: ,,Palcza Jstuá az meg holt palcza Georgy fia az nehay Sebestié deák 
W m # W a%%a Azzontul való, ky annak utanna Geonczy Georgy debni p[re]di-
cator felesege volt" (uo. 164) | 1596: ,,Gzapo Gaspar Zga??m JZo%a Azzony 
Baniaz Mathiasne" (uo. 224) | 1598: ,,Dienesnekjs vágjon kett fia Jmre es 
János, es ket Z m m & Margr^ s ̂ %?wz," (uo. 436) | 1598: ,,Miuel hogj thot János 
es Ca(MZm dus Benedek Ze&ma Jnné el Menüé hiteket Megh tagadna Oroz pap 
által eskwttenek eozue az házasságra . . ." (uo. 451) | 1598: ,,Joannem kowach 
Curator[em] Jz/mg et CafAermg /tZiar/^m/ quond[am] francis[ci] kowach 
Thymauien[sis]" (uo. 510) | 1598: ,,petrum chirik Gurator[em] puellg ̂ opA^g 
/iZ%g quond[am] Mathig Jsa" (uo. 512) | 1599: „petrum Nagj Veluti Jncametum, 
ac etiá eius /tZwm Wg%a"; „Nagyj peter Zeamaye JZcmoe az hazak" (uo. 651) | 
1599: ,,Sthanum Balog tutor[em] liberorum suor[om] ex dna olim C W A e r m a 
/tZm quondam petri hagjo"; ,,Balogh Istuanne Óo^wa azzonj az hagyó peter 
Zmma" (uo. 703) | 1599: ,,̂ Z%za6eí /(Zfam quond[am] Anthony zabo" (uo. 
737) | XVI. sz.: ,,pettronella Seryeny, pauhsimil[ite]r DaruasTutricé Naturalé 
et legittima, nobiliü puellarü, Mar^arefg, Barbarg e( jÉTmg /^mr% ai^ar[wm], 
ex p[prae]fato quonda, paulo daruas prioré dno et marito suo genitarum" 
(Hanvay cs. It.). 

Vö. még 1594: ,,Egj O^ohtm wagjon őí%gta" (Eger: Csorna cs. It.). 

C; T e s t v é r 
1532: Barbáré gorory mee; Aggrw^e aoror* mee (Kállay cs. It.) | 1563: 

,,a p^ma^a azion A^tB^Á: hazasitasara" (Kende cs. It.) | 1574: ,,W^7%az2o%y 
Ao^om%a& (Kállay cs. It.) | 1584/1586: ,,kádas peter JVeMte C W W m Azzony" 
(Debr. TanJk. IV, 37) ( 1595: ,,az zokniatis az Azzony az Jstua /m#& le vonta 
róla" (uo. V, 143) | 1595: ,,En Zabo János Tarczalj . . . az en A W e m W az. 

66 



Varga Jstuanetul" (uo. 163) | 1595: „ A ^ m e W Somogi Balasnetul Miara^ 
Azzontul" (uo. 176) | 1597: „Thott Gjorg %e%;g Thott Janosne kathonak 
kurwaja" (uo. 330) | 1597: „az hayadon A«yo&?zaÁ; rezére" (Kállay testvérek: 
Kállay cs. lt.). 

_Dj Feleség 
Az iratokban szereplő nők legnagyobb része azonban férjezett vagy 

özvegy. így a nők megjelölésére szolgáló névtípusok legnagyobb része is a férj 
megnevezésével, a férj nevének valamilyen formájával alakult; ,,A% forgaoz 
Benedek A^apa," (1572: Debr. TanJk. III, 330) típusú megnevezés nagyon 
ritka (az idézetten kívül mindössze még két ilyen adatom van, szintén Deb
recenből). 

A férj nevével alakult női nevek két csoportra, azon belül kisebb cso
portokra oszthatók. Első nagy csoport a /eZWa szót (coniunx, uxor) vagy vala
melyik szinonimáját (házastárs, atyafi) használja fel a név megalkotásában, 
a másik a -%é képzővel alakult neveket foglalja magában. E két csoport között 
oszlanak meg megnevezési típus tekintetében az özvegyek nevei is. 

1. Férfinévből és a /efeság stb. szóból alakult megnevezések 
a) E g y é n i n ő i n é v n é l k ü l : 1547: co%MWfe peZn TTtezaraa 

(Debr. TanJk. I, 35) | 1549: CommaTAome W / m á ^ r (uo. 153) | 1549: cömae 
Joco&t oZoA (110.) 1569: az pap Ja%og /eZeggeae (Debr. TanJk. II, 311) | 1571: 
,,a mytt meg Jelentett horwath gyorg, ez Ghychery hozott Aszonnak /eZe-
gê gMeA; éhynaltatott, wag hazwl wele kith hozott wona" (Imreg: Barkóczy 
cs. lt.) | 1576: ,,az vergg m»&ZúgMa& penig/eZegeoe [és] germeke kolchey Gáspárnak 
maragon Jobagul" (Kölese: Kölcsey cs. lt.) | 1584: az pap ZazZo/eZeaegrefA (Kállay 
cs. lt.) | 1592: az mar&oa ge5ggZ»e%/gZeggyg (Úray cs. lt.) | 1593: ,,Abrany András
nak az/eZeaeae éllé" (uo. 369) | 1593: „Orbán János es az w/eZggeag" (uo. 392) | 
1594: „Zabo Tham[ás] es /gZggggrg" (uo. V, 47) | 1594: ZiZogü MztZoa /eZegeagf 
(uo. 73) | 1595: „Kabay Éerencznek mind /eZegê e%eÁ; es mind fiának" (uo. 
108) | 1596: i&z&o JgZ^a /eZeaeae (uo. 268) | 1597: CWrepA ^ % ( W 
/eZegeae?te& (uo. 293) | 1598: az ^.áam pe(er /eZegeoAe (uo. 468) | 1598: az 
Woga» /eZggĝ g%e& (uo. 471) | 1598: az J9oZ(weog Oagpar /eZegeaAe (uo. 488) | 
1598: Comaor/Yem^ /ra%c% Jgo (uó. 494) | 1598: az A;owacA /ere%cz /eZeseae (uo. 
495) | 1598: TAoÖMtg Jgf%a /eZeggaAg (uo. 517) | 1598: CoMgor^em^ Geo^aM^/g 
(uo. 533) | 1598: Za6o jBaZWfiaÁ; gg Za6o JlftMogTMiÁ; az /gZgggaAg; (uo. 546) | 
1599: „az ̂ a/(f% #%AaZ /gZgggag%g)k;g az ki Bab" (uo. 624) ( 1599: zg&gZ Mowsea 
/gZggĝ ĝ gA; (uo. 631) | 1599: czggrZĝ t Jgrgm/og /gZggggrW (uo. 655) | 1599: Za5o paZ 
/gZggga/íg (uo. 694) | 1599: „kerekes János . . . /gZgggogW (uo. 700) | 1599: 
coMaor/Ye?%/f ̂ fa(A%g JSTô acA (uo. 757). 

6) A n ő k e r e s z t n e v é v e l : 1532: „dome WAgriMg mmMa* 
JftcAaeẐ g ̂ omZat" (Kállay cs. lt.) | 1551: „In rebus JSZtzaW co%%%a%g arg^or^ 
AxzrcAaZag" (Debr. TanJk. I, 300) | 1560: ,,az meg mondoth Anarchy peternek 
es /gZgg^mgA; ̂ 4%Ma Azzonnak"; „Anarchy petertul, vagy az z; /eZegza^Z ̂ ámma 
Azzontul" (Becsky cs. lt.) | 1560: „^i^AÁxiy pg(grMg& az .0%; /gZggggrg%g& JZo^a 
Azzonnak" (Butka: Dessewffy cs. margonyai ág lt.) | 1562: „En Zakach János, 
Es ,áao(/za Ázzon az go/gZggg^g" (Körösszeg: Csáky cs. közp. lt. Easc. 158. N. 1.) | 
1563: gwgamza /gZgg^e (Kende Mihály végrendelete: Kende cs. lt.) | 1569: 
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, ,.á%%a Azzony ^ y m ^ A Joga /gZggggag" (Debr. TanJk. II, 312) | 1570: „Az 
Czor5a ̂ ergrgZ, /gZgggag ,á?ma Ászon" (no. III, 51) | 1571: „porciőem Totallem 
done #aoá*aZg7zg co72gor(%g ̂ Z%g Zmf%" (Becsky cs. It.) | 1572: „̂ Ém/za CoMaora 
dicti JggMf̂ i'ĉ  TAcfA, Anthony thegzes [ti. Jobagio] Jn Anarch commorás" 
(Barkóczy cs. It.) | 1572: ,,̂ á%7?a Cc^go/a agoray %T, Jobagio Anthony Thegzes 
Jn Anarch... Commorans" (uo.) | 1572: „CWÁg^??aCo?2go^gjpgZr» #a%ZAa 
Jobagio Anthony Thegzes Jn Anarch" (no.) | 1572: ,,En #ara?Y Aszoni Czebt 
Jg^a/gZegf^e" (Debr. TanJk. III, 291) | 1572: ,,Az .EwgaZor?7ZcA/gZgggagrg.Dor&o 
Aszonra" (no. 318) | 1573: ,,Jnter Petrum Iratnm Makai, et g^a Őo?%gorfgm, 
dnam ^Zyza&g(^am, inter sesetalis Concordia est inita" (uo. 348) | 1574: „Az 
Nemes Zemeljekert az 8imon ferenczert es az ö /gZggggrgyg/f az &zara aszonjert 
való leüel" (Szendrő: Sanvay cs. It.) | 1574: „ygW^gZZa ázzon Ellen ky az 
vitézlő es Nemes Zemeljnek Dor!/ag yoZmoÁ; /gZgggag" (no.) | 1575: ,,8omogi 
peter kozott, ..., Es az PF?%Mo%/gZgggag Fgro^ica aszón között" (Debr. TanJk. 
III, 614) | 1577: ,,Nobilis dna &)%?&%% Co/zgorg ̂ mtragy pop, in Ginitte Vara-
dien[si] in Vico welencze nnncnpato in Comitatn Byhorien[si]existen[te] 
commorans" (Becsky cs. It.) | 1577: ,.Nobilis dna CaZ#grma Co^gorg ^(A%2 
JfaAwy, Varadini in Vico Wybecz nnncnpato commorans" (uo.) | 1580: ,,az 
megh mondót Grnnűm Jyaoray /gZegggrg?!eJk CafAaZm Azsonnak" (Gámán cs. It. 
22. sz.) | 1580: „Kassay Zabo Mártonnak Es, az gó/gZgggag%g& ̂o//y azzonnak"; 
,,Zabo Mártonnal es az ĵ ó Aazag farga^aZ ̂ o/^a azzonnyal" (Ibrányi cs. It.) | 
1580: ,,azZaW; J9arZaZom/gZggggrg DorÁ;o ázzon ellen" (Jászó: Bugarin—Horváth 
cs. It.) | 1586: jámma co^gorg ̂ Zoag/ Za&o (Debr. TanJk. TV, 73) | 1589: „Baranchy 
Jmreh az ed /gZggĝ ĝ gZ áW&o azzonnial egietemben" (Nagyvárad: Becsky cs. 
It.) | 1593: „Or5a% Jamog /gZgggag Ca(AaZ%% azzony" (Debr. TanJk. IV, 391) | 
1595: ,,Debni Kádas Balas /gZggggrĝ gZ ^ o r W a azzonnial egemben" (no. V, 
110) | 1595: „&am(poZZ/gZggg^g ̂ %?%a Azzony" (no. 142) | 1595: „NagyThamas 
es az w /gZggggre <SopA% Azzony" (no. 147) | 1596: „nagy Thamasnak az eZeb* 
/gZgggygW CafAaZm Azzonnial" (no. 234) | 1596: „Nagy Janóstul es /gZgggiygW 
CaZara Azzontul" (no. 245) | 1596: „Santa Mihály . . . az w /eZeggg'e #aray(" 
(uo. 271) | 1597: „Gerghoch Gergelnek az gZe&W /gZgggg'gW W W m % a Z " (uo. 
387); „Gergoch Gergell az w ^LZ^a/mwaZ Ca(%g azzonnal" (uo. 388) | 1598: 
„dnam JfaryanfAam CoTígor^femy JkftcAZw ̂ aa; A " (uo. 441) | 1598: „Óa(Agrmá 
CoMgor^em^ Jlm6mgy zaöo veluti Jncamctam" (no.) | 1598: yl%7%a Ccmgor^fem^ 
Oagpar^g^ Â aay (no. 504) | 1598: „Thar Matias az w eZe65gZy Jam&or Meg 
/gZeggoW JBorgĝ gf azzont" (no. 513) | 1598: Frg^Za Oo^gorg Zawg#[cM] Mgzarog 
(uo. 526) | 1598: az zo&o 0;óra /eZeaeaê ê  já%aW%#Ma& (uo. 550) | 1598: „&;g 
Ő g y ^ /gZeggaAg JZo??a ázzon j" (no. 561) | 1599: Tidominá J*fayyar#Áam CoMgor-
/(gm/ ZaffgZa; FaraAa, Vti Actricem" (no. 601) | 1599: „Nagj Mathe es /gZgggaAg 
^á%%a ázzon j" (no. 610) | 1599: CoZWmacomgorgórgoraM A^/arZAo (uo. 615) | 
1599: „Sydo Benedeknél es az/gZgggag%gZ JZo%a azzonnal" (uo. 642) | 1599: „Nagj 
peter . . . az /gZgggoAe J?zaM%aZ es gjermekeiúel" (uo. 651) | 1599: „Mezaros 
lukach . . . C o f W m az /eZgggaAg^s" (uo. 661); „Ego CafAgrma CWgorg T̂ wcg 
Jlf gzarög Vallom . . ." (no. 670) | 1599: „dnam ^Z%za6g(Aam Co^gor^gmy F o W -
/Zmá/ Ao(̂ Aaz» veluti Jncamctam" (no. 745) | 1599: „kaka János es az /gZgggaAg 
Jlfa^f ázzonj" (uo. 759). 

c^)A n ő teljes n e v é v e l : Az idetartozó adatokat a második 
fejezetben felsoroltam. 

őZjA h á z a s s á g i k a p c s o l a t o n k í v ü l m á s c s a l á d i 
v o n a t k o z á s t is f e l t ü n t e t ő m e g n e v e z é s e k : 1532: „cof̂ g-
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ríme aoron mee comw^* domini michaelis Somlai" (Kállay cs. It.) | 1562: „az 
En /eZea^e/^fA az kys Mathe Zya^yofA AxzfAa azzonth" (Gsicsery cs. It.) | 1580; 
„az wytezleo zeomely Gaman Gyeorgy az eo /eZeaegeftet C a f W m azsonnak az 
Nehay wytezleo Berta Oaspar W^ya/zaA; kepeben" (Gámán cs. It. 22. az.); 
1585: „AoWy% Asszony Berta Gaspar Zea/tya. az wytezleo kaloway Gaman 
Gyeorgy /eZegaegre" (no. 27. sz.) | 1597: „Pethes Ghaias /eZeaê Ag . . . Vitalins 
Mathe ZeaMia" (Debr. TanJk. V, 298) | 1598: „Jnter franciscn kowaoh, Vti 
Jncamctnm, ac Co%aor(em Georgii Zabo áoror[em] ema CdrnaZe, Veluti Actricem" 
(no. 438) | 1598: „Vargha Matias felperes ... Az Vargha lazlo /eZeaeg'W az az 
A % % W (no. 532) | 1599: „Hagjo peter testamétnm tené 125 fnthot hagjot 
az WmaTMZ^ ez ki peres /eZeagyeweA;" (no. 681) | 1599: ,,/«ZmmGeor[gii] Villás 
Comaor/Yem/ Verő Ambrosy kiral" (no. 725). 

2. A -wé képzővel alakult megnevezések 

A családtagokhoz való viszonyt feltüntető nevek legnagyobb részét 
ez a csoport tartalmazza. 

&,) A -% é k é p z ő a férfi c s a l á d n e v é h e z j á r n i : 1562: 
„Az yAar%oczy%e Azzonyom panazza E w feleségének" (Gsicsery cs. It.) | 
1566: atoyoW (Debr. TanJk. II, 138—9) | 1571: „az M»(f%%em", „az W c W e Z " 
(no. III, 196) | 1572: „az ̂ ere^^e Azzonyom Jobbagya" (Becsky cs. It.) | 
1572: „az Tizteletes jBzeJkme Azzonyom Jobbagya Előtt Indás pether Előtt" 
(Kölcsey cs. It.) | 1580: „es egy hazhelybeol ky wag[ion] Jífaczowa^g haza es 
Belez dorko haza keozeot" (Karánsebes: Gámán cs. It. 22. sz.) | 1581: „gWa/i/Tte 
azzoniom Jobbagia" (Becsky cs. It.) | 1591: zoT^cme (Debr. TanJk. IV, 269) | 
1594: „#arfW*%Mf#?w iozaga ueget" (Gámán cs. It.) | 1594: #ogrwm(Zmg 
(Debr. TanJk. V, 84; 1595: no. 110, 165) | 1595: j W r m a W (no. 137) | 1595: 
JzapMő (no.) | 1595: „Zabo Jánosnak A'aMorMe veynek" (no. 145) | 1595: 
Za(me (no. 146) | 1595: j9erea?te, ^erea%g%eÁ; (no. 147) | 1597: TAo^ /aZwaame 
(no. 397) | 1598: ]&%&?%%%%&, „ B a W Azon" (no. 555) | 1599: „Minél hogj az 
^amezmg testamétnm lenelebeol Megh tecezik hogj daroczi Barrabas halála 
Vthan, 6farocz2%eMa& három Vra volt, es sokaigh elt" (no. 590) | 1599: /e;rwar;Me, 
jFe;rw@r;%e (no. 606) | 1599: Baraf(%g (no. 726) | 1599: J?a7%Za7iő (no. 742) | 
1599: zaZa%Á^me%»?ie (no. 753) | 1599: graẑ Zô Tie, Gazdáimé (no. 759) | XVI. sz.: 
„Ezis Wa/wa dolga" (Barkóczy cs. It.) | XVI. sz.: ,,2&%r&oczme Azzonjönak" 
(no.). 

6̂) A -né k é p z ő a férfi teljes n e v é h e z j á r n i : Ebbe 
a csoportba olyan sok adat tartozik, hogy az egyszerű időrendi felsorolás át
tekinthetetlen volna. Éppen ezért — az időrendet is figyelembe véve — 
a férfinevek betűrendjében mutatom be az ebbe a csoportba tartozó adatokat. 

1599: .áZberf jámWamd (Debr. TanJk. V, 619) | 1597: „Minél hogj az feo 
gond viseleo ̂ áZZo GergreZ%é Volt" (no. 306); 1599: ̂ÉZZo GergeZmeW (no. 635) | 
1594: „jáfMáAy DoZdw&nWaZ eggywt halt es űgy elte mint hites feleseget" 
(no. 32) | 1595: ̂ ár&m/Janosme (no. 111, 119) | 1591: „járpaa BaZWMe^aJk illié 
teornenie leót" (no. IV, 269) | 1594: ̂ áWoa ZazZô e (no. V, 62) | 1597: jázW-
/̂arfAo m » W % e (no. 382). 

1574: „Jrattatoth bntkan 5aczy megryey ^arm5aa%e azzony (ky beteg 
vala) hazan[al]" (Dessewffy cs. margonyai ág It.) | 1574: „kiczy meyygy peferme 
menyem dolgáról" (no.) | 1598: „Ba& ̂ oZoa%g%aÁ es az fiajnak" (Debr. TanJk. 
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V, 555) | 1598: BaÁ;ocz% # * W % e (uo. 521) | 1578: BaZ?& ̂ TZóZraaMeTzaZ (Kölcsey 
cs. It.) | 1594: ,,iWo0^Wm,sMg»e?f, kiuel en peorleotte az vra adassagaiert" 
(Debr. TanJk. V, 92) | 1596: BaZogr BoZaane (uo. 254) | 1598: BaZoaA Jmwame 
(uo. 4T1) | 1599: BaZoyA #a(Ae??e (uo. 607) | 1595: BaM ZazZô e (uo. 164) | 
1598: Ba?zaAo Ja^oaMe (uo. 456) | 1596: BaMiaz JfofAmaMe (uo. 224) | 1598: 
B&r&f \BaZagize (uo. 518) | 1595: ÁtroZ poZ?^ (uo. 143) | 1595: Barofi JoM^aMe 
(uo. 144); BarofAy Ja%oa%e (uo. 159) | 1597: „Ba/cza ZWwZe&Me Madarasai" 
(uo. 400; 401; 1598: uo. 488) | XVI. sz.: „Ba/Á;or;zy ZazWe azzonjö" (Barkóozy 
cs. It.) | 1584/1586: Baaa; .LazZoM̂  (Debr. TanJk. IV, 39) | 1594: BgZy M m f W t -
T̂ ewiÁ; (Eger: Csorna os. It.) [ 1576: beZZeAem Jaíwan/zeZwZya, 6eZZeAe% JaZwoMMewoZ 
(Kállay cs. It.) | 1596: B%Aar» M%MZ%e (Debr. TanJk. V, 254) | 1595: Ben 
JlfafAeMe, J9*n jMafAeme, &y?"% ?/wz(AeMe (uo. 129); 1597: Byry M o f W e (uo. 326) | 
1598: „Ja?%oa Wrome keriteo" (vö.: ,,Ja%oa 5*ro az Vra" uo. 456) | 1598: BoZgrMr 
w i W ^ e (uo. 564) | 1594: Bo^Mor JaZ%a%%e (uo. 71, 73) | 1599: BoT^Aa BeM̂ (feA;Me 
(uo. 682, 691) | 1599: # W & & #mfAo?me (uo. 691) | 1597: B o r M BeM6(ZeÁ;^ 
(uo. 400); BorWy Se%e(Ze&%e (uo. 403) | 1586: ,,az tizteletes es beoczwletes 
zeomelynek BorBeZy pe(er?teMet, neke mindenbe bizodalmas Azzoniönak" 
(uo. IV, 61) | 1594: Borz M o Z W e (uo. V, 96) | 1575: „BomZAy peferme Azzo-
nyomottys" (Deregnyő: Gsicsery cs. It.) | 1594: JSorao/â  .Ber&z&wme, Borgoa 
BerWőTieMaA; (Debr. TanJk. V, 42) | 1580: ,,6oraog Geőrgg/me zőleie" (Taroal: 
Ibrányi cs. It.) | 1599: Boraoa pe(er%0 (Debr. TanJk. V, 740, 745) | 1597: Beor 
#ar(Ao%Me (uo. 399) | 1597: B^^y%;YJ?y #ofAg?^ (uo. 280) | 1560: BtoZta; 
pe(Aer%e; 1581: ÍMZ&&; feZer%e (Dessewffy cs. margonyai ág It.) | 1594: B%za 
Jlf%^a7^ (Debr. TanJk. V, 74). 

1578: ,,korlath demeter CÁyaWy /ermcA^e Jobbagia" (Kölese: Kölcsey 
cs.lt.) | 1569: ,,CA##&?/ my&Zogme Azzonyom zolgay" (Gsáky cs. közp. It. Fasc. 
10. N. 24,) | 1594: CZaMaA; Caayar?íe (Debr. TanJk. V, 96); 1598: CAm%aik 
Gaapar^e (uo. 471, 538) | 1598: CWZer BoZWfme (uo. 559) | 1595: „Nagy 
Mathias C e ? ^ BeMe(ZeÁ;Me zolgaia" (uo. 203) | 1595: Cze/grt m&f/wme (uo. 174) 1 
1598: „Warady CAzzar /arÁxwMe" (uo. 449) | 1596: Cztzar M*AaZ%6 (uo. 248) | 
1595: Öztzar TAawaaMe (uo. 110) | 1595: ,,az édes Annia es az sZwleie cAzo&a 
^ám&r%a%e akarattiabol" (uo. 142) | 1595: CMo&& ^ÉWmaMeMaA; (uo. 136) | 
1595: CAioAxz Ge/^eZMe (uo. 175) | 1595: Cz»o%^ Demg(ey%e (uo. 148) | 1597: 
Czeoregr Jomoame (uo. 281) | 1596: Czw&a Ge?yeZ?%e (uo. 258). 

1595: jD&macta ̂ áWm&%e (Debr. TanJk. V, 190) | 1577: Da^cAy #%MoaM§-
%a& (Becsky cs. It.) | 1599: „Darocz; ̂ áWraa%e Néne Asszonnak üagjok adós 
öt forintal'' (Kisrát: Csicsery cs. It.) | 1598: Z)amcz; Barrc^oa^e (Debr. TanJk. 
V, 560); 1599: (farpczy Borro&zamő (uo. 582) | 1580: „Mayor Jmre Dartma 
órenyeZme yobbagya, Jgo Janps Darwaa Ger^Z%6 yobbagya" (8zendrő: Hanvay 
cs. It.) | 1571: ,,Es Az mitt Vallott azis erötelen, W o a óZmÁ;%e ellen" (Debr. 
TanJk. III, 196) | 1598: G;or^ deo&me (uo. V, 457) | 1575: „JZZw* (fea&%e Azzo
nyom" (Becsky cs. It.) stb. | 1598: Jamoa (ZmJkMg (Debr. TanJk. V, 521) | 1596: 
Mor(o% 6fea&7^ (uo. 267) | 1595: TM??ww <Zea&M6 (uo. 186) | 1568: deZyfoZme 
(uo. II, 232—3) | 1576: „Farkas MMos/DerepWeyMüWmeJobagia Pannoohia 
geyeoozi" (Barkóozy cs. It.) | XVI. sz.: „Azt melyt pal vrá eö k: adatta Doczy 
WeméMgMeA;" (uo.) | 1597: Z)oX%t Caa^arMe (Debr. TanJk. V, 405) | 1599: Doc(or 
JaZwa%%e (uo. 650) | 1587: „asz en Jobagiom Aszonnial tudni Jllik Do?/w)ikoa 
Jg(%aM%e%aZ" (Bulgarin—Horváth cs.lt.) | 1599: Domo/:oapeZerM6 (Debr.TanJk. 
V, 584) | 1595: D o m Ja^ogMe (uo. 110) | 1599: D%cz» ^áf^W^e, „ZMczí 
jámZWmeys" (uo. 607) | 1599: jD^wa paZ??e (uo.). 
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1574: „eaz^H grenfeZme azszoniom" (Barkóczy cs. lt.); 1576: „Jazyt; 
êrgreZy%e Jobbagia" (Kölcsey cs. lt.). 

1599: /aae&oa Goa^xirMe (Debr. TanJk. V, 726) | 1581: „kolcheben /eyea 
demeferW" (jobbágy; Kölcsey cs. lt.) | 1599: /eyea y^eme (Debr. TanJk. V, 
692, 721, 723) | 1596: /gMe J^^Zoa?^ (uo. 247); 1597: /eM&f #»A^a^%at 
(uo. 385) | 1599: /eWAe pefer̂ e (uo. 580) | 1564: /őZê Aaazy orba%e (Barkóczy 
cs. lt.) | Í599:,,Vargha András megh weotte az Mesterséget/eZ/eoZd»JoMoa%eW'' 
(Debr. TanJk. V, 717) | 1597: ̂ ere%czy Ja%oa%e (uo. 344) | 1580: „FereMczy 
peferme Zöleie" (Tarcal: Ibrányi cs. lt.) | 1598: /orgrAo Oaapame (Debr. TanJk. 
V, 503) | 1598: .For̂ Ao .MsWme (uo. 470) | 1599: /wz» (?aaparMe (uo. 635). 

1595: G W Jafwo%%e (Debr. TanJk. V, 111) | 1588: Gorm/ FarAxwMeMaJk 
(Csorna cs. lt.) | 1599: Gargroc^ JaT̂ ogT̂ MaA; (Debr. TanJk. V, 621); Garg'OĜ / 
^abo Ja%oa#e (uo. 626) | 1599: Gaz&^A Jamoame; „az Vásárhely Gaz&zgrA Ja-
moame" (uo. 759) | 1595: Coapm" ̂ 4Wraa%e (uo. 198) | 1598: G W e W * Jafwmme 
(uo. 474) | 1595: 6 W e W « Zwtacz%g (uo. 121, 129) | 1598: Ge^eWi paZ%e (uo. 
467) | 1595: Oo/*# TWmoame (uo. 174) | 1566: GW%f Tmmaame (uo. 11̂  138—9) | 
1597: G^baczi/ pe(er%e (uo. V, 281) | 1595: Gwtr/aa Z%tacz%e (uo. 143) | 1581: 
,,grWa/y ZazWe azzoniom Jobagia" (Becsky cs. lt.). 

1599: ̂ogr;o Ja(%aM%e (Debr. TanJk. V, 640), M#;o Ja(%dM?zem (uo. 643; 
továbbá: 703, 704) | 1596: # 6 # ) M»A;Zoa%e (uo. 269) | 1599: &%r;o pe^r^MaA; 
(uo. 704) | 1571: „Ezen Maradott Nielűen az Am^w/ermcMe" (uo. III, 196) | 
1595: go^%Ge^eZ?te (uo. V, 205, 225) | 1599: # m z # w Za(%a%%e (uo. 741, 751) | 
1599: íTofAozi BoZWTte (uo. 745) | 1596: W%(tM» JdMoawe (Szántó: Becsky cs. lt.) 
| 1599: ,,Az Hentes János Mostoha Annja ̂ ey^ea ̂ e%e(főA;?ie" (Debr. TanJk. 
V, 731) | 1596: #e%&?a Jamoame (uo. 256) | 1595: ̂ Te?^a ZazZoMe (uo. 153; 1599: 
uo. 578, 586, 587) | 1562: „Aomomtm/ Oa6rW%e Azzonyom" (Gsicsery cs. lt.) I 
1586: „goy&zf Goapar?te nemes sze[mé]l" (Bugarin—Horváth cs. lt.) | 1594: 
^fwzor jáWraa%e (Debr. TanJ. V, 50). 

1576: ,,Mihály kouach Pannochia geieoczi JZoattat W & z W Jobbagia"; 
,,Vegi Balas JZoawa; # » W % e iobbagia, Pannochia geieoczi" (Barkóczy cs. lt.) I 
1599: JZZyeaa* f Aawaa^e (Debr. TanJk. V, 756) | 1568: „az zegeny meg nyomo-
rodoth hugomoth Fr5a Japa%?W az ew aruayual egetembé" (Csicser: Gsicsery 
cs. lt.) | 1595: Jzap mtWfte (Debr. TanJk. V, 111) | 1599: „dnan Job 2Waa?# 
tutricem puellg filiQ quond[am] petri zabo" (uo. 746) ( 1597: Jo Zowo (?;or̂ %e 
(uo. 341) | 1570: „JoA&z paZwe fyayual" (Dohtelekibe való jobbágy: Becsky 
cs. lt.) | 1595: JWtoa Jcmosme (Debr. TanJk. V, 129) | 1595: JwAoa wa(Ae%e (uo. 
183) | 1575: Jozay ̂ e(er%őf (Deregnyő: Gsicsery cs. lt.) 

1594: ̂ aM%/ere%cz%e (Debr. TanJk. V, 96, 103; 1595: uo. 119, 120, 132; 
1599: uo. 614) | 1595: ^o6mZ}eorwcz%e (uo. 120) | 1597: i&w&ta .goZaame (uo. 
355; 1599: uo. 587) | 1597: J^fWaa ̂ AaTMoaMg (uo. 355) | 1598: ̂ aA% Jamoame 
(uo. 435) | 1570: „JWZoy Fere%cz%6 azzoniönak es kalloy Ferencz wramnak" 
(Káüay cs. lt.) | 1566: W m a r ^%W?te (Debr. TanJk. II, 136—7) | 1566: 
,,Wmor Wy?%(A%e Zalachy" (uo.) | 1566: W m a r J9e%ecZeÁ;%e (uo.) | 1581: 
„kertez lukac Dragy Áximi^y Woa%e Jobaga"; ,,&am%(y Woa%e azzoniom 
Jobagy" (Becsky cs. lt.) | 1595: i & W W 6erWaM^ (Debr. TanJk. V, 121); 
Ca^fAor BerWá?te (uo. 129); JTcmZAor BőTfane (uo.) | 1595: iTaaa M % W % 
(uo. 210) | 1594: j^emeWt Jfar(o%Me (uo. 96) | 1599: jGTereW /ere%cz?íe (uo. 
691, 700) | 1599: &ere&ea Jafwmme (uo. 632) | 1599: „Jnter W e W Ja%oaw 
Actricem, et Á̂ reÁ̂ a /erenczMe Jncamctam" (uo. 700) | 1597: ArgreÁ̂ .' á̂%erf(Me 
(uo. 395) | 1595: J5Tere&0arfo W W ^ e (uo. 113) | 1594: ,,az Napának ̂ erez(eg 
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«7&%oa#e7%*&" (no. 89) | 1599: t;Wy L̂mór̂ gMe (no. 756) | 1599: t;r&( JBoZaaMe 
(uo. 689) | 1597: JSTyroZy Járnom (uo. 296, 298) | 1578: „^raZy JW*W;me 
gonaios feölde Mellet" (Kölcsey cs. It.) | 1591: ̂ g Caazx*nw%&& (Debr. TanJk. 
IV, 270) | 1594: %%8 Geor̂ yMg (uo. V, 46) | 1598: &;a G/orgr Jajomé (uo. 533) | 
1597: &ya ̂ (War ̂ e7í66k&%e (uo. 390) | 1598: &;& Zeor2%cz%e (uo. 556) | 1599: 
t;a _&WwM%e#&Z (uo. 722) | 1580: „piaczon való hazbol ky wagion &w pe(er%e 
es Berta János haza kezeot" (Karánsebes: Gámán cs. It. 22. sz.) | 1595: &ya 
pefer ̂ akw%e (Debr. TanJk. V, 144) | 1598: tocAw Ja%og%e (uo. 553) | 1595: 
_&o<2%8 peferT̂  (uo. 119) | 1599: #oA Jlf^W%e (uo. 706, 709, 710) | 1596: ̂ omor 
^ÉWmg%e (uo. 233) | 1597: ̂ oma G&ap&rmő (uo. 381) | 1595: Cor&# Jg(mi%%e 
(uo. 126) | 1595: ATorWA Ja?wa%g (uo. 118) | 1575: Axwmcz J%yga%e( (uo. III, 
614) | 1598: towocA pefenw (uo. V, 461) | 1598: jÉZ6erf towacA/te (uo. 529) 
1599: ,,Z,a&zZoW%aczW?%i& uagjok adós ket forintal" (Kisrát: Gsicsery cs. It.) 
1595:2ozZo JTowaczme (Debr. TanJk. V, 111) 11595: „zobozloj ZazZo AxMwiGzma" (uo. 
120) | 1599: #a(m& &owacA?2g (uo. 757) | 1595: 7Aa?7WW Áxwocz?^ (uo. 111) | 
1599: W A a 0/of#%e (uo. 681) | 1599: WZcAe; Jcmome (uo. 717) | 1570: &oroaf 
M o # W ? ^ (ippi jobbágy: Becsky cs.lt.) | 1599: ̂öröz&oMy Gwr^%g (Kisrát: 
Gsicsery cs. It.) | 1597: i&?oz6#MJ(mos%e (Debr. TanJk. V, 399) | 1598: teot/wr 
J[%e?ffMg (uo. 475) | 1596: Wczmr Zeormcẑ e (uo. 246) | XVI. sz.: ,,&%% Ga@por?te 
Azzonjö Replicatioia" (Barkóczy cs. It.) | 1592: Á;w% WgZo^g (Kérsemjén: 
Kállay cs. It.) | 1592: ,,W% m#L&z%e assoniö" (uo.) | 1596: ̂wrfeoa Ja?toaM6 
(Debr. TanJk. 266, 268, 269; 1597: uo. 326, 352; 1599: uo. 641). 

1594: JWopi Jafwmme (Debr. TanJk. V, 96; 1595: uo. 192) | 1597. „M<#f6r 
TA&mwwTM Veluti A"; M(#;or yAa??wz3%gMat (uo. 383) | 1572: ,,ha Az mayo^ 
ma(e%e Atta Jozagert hyuot. Az En Nálam bono Jure vagion" (Becsky cs. It.); 
1574: „melly tyz Jobbagyott Mayoa jfofewe adott wolt Mayos Myhalnak" 
(uo.) | 1597: Mar&2ta JmreMe (Debr. TanJk. V, 351) | 1592: Mo^Ae Moffmef 
(jobbágy Gáván: Dessewffy cs. margonyai ág It.) | 1575: ma^ggy JmreA?^ 
(Deregnyő: Gsicsery cs. It.) | XVI. sz.: ,,Che peter Balasy üfafwz^a; George 
Jobagia" (Barkóczy cs. It.) | 1595: m^yea GaW?^ (Debr. TanJk. V, 119) | 
1595: jfezaroa Be/fdZ&%%e (uo. 110) | 1598: Mezaroa D^e^eme (uo. 489) | 1599: 
jfezamg MtWo^me (uo. 659) | 1598: Jtfezaroa T&t?/ía&%eW (uo. 443) | 1599: 
„#ezey WxzczWs" (uo. 122) | 1595: JWW #a(^%g (uo. 111). 

1599: #<#/ jám&rwame (Debr. TanJk. V, 691) | 1595: Ĵ ô y (f»mea%e (uo. 
146; 1599: uo. 685) | 1595: #apg/ Coapame (uo. 145; 1598: uo. 504, 507) | 
1599: #og% JmreMe (uo. 742) | 1582: „En Kolbasan lakozó # 0 0 JgfwaMMg" 
(Dobos cs. It.) I 1590: „Dienes pal Leania #ogry Ja(%a%%e" (Debr. TanJk. IV, 
233) | 1595: „Vyurasy Twẑ y Ja(wt%%e" (uo. V, 163) | 1575: „Somogi peter az 
öregh Ászont Ĵ ogry Jo?io8%6í meghköwette" (uo. III, 614) | 1599: ̂ ogr; Ja%og%e 
(uo. V, 657, 749) | 1595: TM^y JWememw (uo. 143, 147) | 1595: #(%%/ Zeormcz%e 
(uo. 143, 146, 151; 1597: uo. 388) | 1595: JVopy Waczme (uo. 144; 1596: uo. 240, 
254) | 1577: #<#; Jkf»W%maA; (Becsky cs. It.) | 1595: Ĵ ô y #^Zog%g (Debr. 
TanJk. V, 133)1 1576: ,,%agrypaZ%e%a&ys adós wagyokazborarraban" (Panyola: 
Kállay cs. It.) ( 1594: #o#/ feferfte (Debr. TanJk. V, 95, 97, 142) | 1576: „az 
mely Jobagot felesden ?%%%/ (ama&%eC (Kölcsey cs. It.) | 1595: ̂ ogry TAamaa%e 
(Debr. TanJk. V, 183; 1598: uo. 553; 1599: uo. 737) | 1594: #<%%/(W Jd«mw%; 
(uo. 88, 96; 1599: uo. 584) | 1599: #<#; pof /eye%cz?̂  (uo. 758) j 1599: ̂ yr^ 
Gagp^Mg (uo. 726, 731) | 1596: JV?/reo m»W?^ (uo. 234). 

1576: „Vayda Myhalj ocAwzrt lí%MogM6 iobbagia, Pannochia Geyeoczi" 
(Barkóczy cs. It.) | 1595: o^A ^ÉWrcw?^ (Debr. TanJk. V, 142) | 1595: OZo& 
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#ofW%e (uo. 162) | 1598: o&z;oa /ereMcz%g (uo. 512) | 1599: Ortooa #iAo7m^ 
(no. 726, 731) | 1595: TWweoa ̂ 4?^r%j%e?W (uo. 129) | 1598: .ZWweoaGbaparme 
(uo. 514). 

1566: pa»a grwiTfo pgfer%g (Debr. TanJk. II, 138—9) | 1580: „az my Besz 
feold Betth paZagr; Ja?w)gMeW [!] vagiö" (Kapós: Bónis os. It.) | 1580: „az 
paZaay MyA^oaMe Jegj Buhayanak fizetesyben" (uo.) | 1580: „az mell' házban 
most yaWy /9imo%%e lakyk" (uo.) | 1595: JFWZer F*Mce%e (Debr. TanJk. V, 
124) | 1598: faZy TAamoame (uo. 503, 539) | 1584: „az .k. Jobbagya feleseget 
akkoron kazapereken lakozó pap ZazZo?W" (Kállay cs. It.) | 1599: pap paZme 
(Debr. TanJk. V, 630) | 1597: GeraeZ pap^e (uo. 344) | 1599: parm^A* JmreA^e 
(uo. 745) | 1598: „Jnter pa^o J^%a%%e et aliam a" (uo. 436) | 1568: perg%y 
(ra&rWme (csekei jobbágyai szerepelnek tanúkként: Barkóozy cs. It.) | 1567: 
„pergg Gaapar%e Azzonyomys" (Beosky os. It.); 1568: „perea aagparMe wagy 
gyermeky awagy attyafyay" (uo.) | 1595: permag ^IWmgMe (Debr. TanJk. 
V, 145, 153) | 1579: „peaW ̂ grmczMg azoniönak" (Beosky os. It.) | 1596: „fe(M 
foZ?w Azzoniö" (Sárospatak: Bónis os. It.) | 1595: f̂ roata ̂ áWrcw^ (Debr.-
TanJk. V, 136) | 1591: %xx%Gk/#eZme (uo. IV, 268, 270) | 1597: poM^or jBofmfTie 
(uo. V, 369); 1599: „po?^Aor J9oZW7ie Jncamotam" (uo. 675) | 1595: forfeoreo 
Ja%og%e (uo. 142) | 1597: pozfAomefAgo Ma/fAo% ámt^g (uo. 396) | 1596: po(y 
GeragẐ e (uo. 225). 

1596: JBacz Ja%<w%g (Debr. TanJk. V, 226) | 1598: í&zcz Or&a%?^ (uo. 
536, 537, 538) | 1563: „mpo^i ma&M%? húgomnak" (Kende os. It.) | 1568: 
„mykor j&wtay mt/MZ^e Gheken lakozó, megh holth volth" (Barkóozy os. It.) | 
1572: #%m ZormcA%e (Debr. TanJk. III, 318) | 1598: uBeo* pe(gr%e (uo. V, 559; 
1599: uo. 641, 649) | 1594: „JWy OrM%%e Azzoniomat"; „Jsmet jRgofy Or&z%-
%e7%%& hatt keobleos Jrmes bortth teolchenek" (Eger: Csorna cs. It.). 

1594: j9d#; Ja%oa%e (Debr. TanJk. V, 96, 97; 1595: uo. 110) | 1598: 
#a/o 0/or̂ %ő (uo. 427) | 1595: ̂ö(a ?M%W%e (uo. 143) | 1596: #erea J9gme(gr%e 
(uo. 267, 269) | 1595: Aerea GeyjgZ%eMgÁ; (uo. 143) | 1599: Ő̂ Ẑoat Jajomé (uo. 
606) | 1595: #yZe Zi6&ocz%g (uo. 145) | 1598: #m%%; C&rWopAme (uo. 508) | XVI. 
sz.: „leorynoz Jakab perkopan ay%y W^y^aar^g Jobagia" (Hanvay os. It.) | 
1572: /SoZywogg?/ J<moa (Zya&wg (Nagyvárod: Beosky os. It.) | 1572: „az másik 
fele 8%yfő /o6ya%%e7iat Jutót" (Kölcsey os. It.). 

1598: za&o Jm6r%&%eMa& (Debr. TanJk. V, 441) | 1594: Za&o BaZcw%e 
(uo. 91, 1595: uo. 145; 1596: uo. 225) | 1594: Zo&o #oZWme (uo. 71; 1598: 
uo. 469) | 1591: Zo6o Bo&ZWrma (uo. IV, 269, 1595: uo. V, 143) | 1598: Zo6o 
BocZwarMe (uo. V, 435, 442); „Gjulaj zo6o ̂ (xfíaame" (uo. 518) | 1599: Zo&o 
JFao/aâ e (uo. 740) | 1595: „KabayZa5o/ermczMa" (uo. 109, 111, 119) | 1580: 
„Az ao&o GagparMe hazánál" (jobbágy; Bozzás: Beosky cs. It.) | 1598: zo&o 
Gê eZ?íe (Debr. TanJk. V, 456) | 1595: Zabo JaZ%a%%ő (uo. 172; 1597: uo. 344, 
358) | 1586: „az en tizteledeo Azzoniönak hatuanj Zaóo Ja%og%g%aÁ=" (uo. 
IV, 72; 1595: uo. V, 151) | 1599: Za6o Jomoame (uo. V, 621) | 1594: Za6o JlftW?^ 
(uo. 1%, 96, 103; 1595: uo. 108, 119; 1596: uo. 270; 1599: uo. 629, 647, 648, 
659, 674, 757) | 1596: „azt bizonyoziak meg hogy ̂ozor%8 Zoto Jf%W%e parázna 
zemely" (uo. 225) | 1594: „Zo6o auagy ̂ oraoa f e(gr%e" (uo. 42) | 1599: Zo6o 
pefenw? (uo. 720) | 1594: zoZo; ̂ W % e (uo. 96; 1598: uo. 454, 519) | 1598: 
zaZa; JfdWma (uo. 519) | 1599: ZappaTtoa Jaf!ía%Me%aA; (uo. 630) | 1598: zappawoa 
Ja?toa7̂ Ma& (uo. 437) | 1595: ZaZAy Gê eZTZő (uo. 130, 144, 146) | 1595: ZőygMy 
2&zZom6 (uo. 119, 120; 1598: uo. 456); 1598: „Mas parázna azzonnjal aző^Wí/ 
BaZaaMewoZ paraznalkodot" (uo. 520) | 1595: Zê t Ca&par^e (uo. 109, 110, 
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113) | 1598: ZeW Goaporme (uo. 561) | 1572: ,,En Nagy András Szekeresy 
^zeWy iyazWe Jobbagia" (Kölcsey os. lt.); 1592: azeW; WZo?^A%Z (Uray cs. 
It.) | 1599: ZeM JfozaeaweW (Debr. TanJk. V, 622) | 1599: zeWea GeZZe/f%e( 
(uo. 758) | 1596: Ze&erea George (uo. 243) | 1584: ,,6ÍZeZemgnM»Mo8Me Jobagja" 
(Lök: Kállay os. lt.) | 1598: Ze?^ Jwam (raapar/te (Debr. TanJk. V, 551) | 
1564: „azepeay ZazZo%e Aszóniom" (Barkóczy cs. lt.) 11597: Zyĝ arf/w) ̂TŴ rájgTte 
(Debr. TanJk. V, 383) | 1566: Zy^ayfo Morfomé (uo. II, 138—9) | 1599: ziMAa 
yoZ%e (uo. V, 758) | 1599: Zyw M»W%e (uo. 742) | 1594: zytooa Zeon%cz?%ő (uo. 
42; 1599: uo. 596, 657) | 1596: Zo??%6o( CWeméme (uo. 256, 258; 1599: 748) | 
1590: ,,&zom( ̂ .WmgMg földe mellét" (Lasztóc: Dobos cs. lt.) | 1599: ZeocÁ 
ẐóerfMe (Debr. TanJk. V, 750, 754) | 1595: Zwcz (femefer̂  (uo. 180) | 1599: 
zeocA /ere7K%7íe (uo. 736) | 1599: ZeocA 0e7#eW (uo. 607) | 1595: ,,az pali az 
Zwcz TMmoaMe fia" (uo. 146). 

1597: TaAxicA ̂ W / m ^ w (Debr. TanJk. V, 354) | 1595: „ToÁxicz Deme-
ê/Meis" (uo. 128) | 1595: TAa&tczCaapar%6 (uo. 168) | 1597: TAoAxtcA M%W?^(%Z 
<uo. 392) | 1597: T&ttom JffWme (uo. 303) | 1599: „Byro uram Bizoníohia 
megh, fTAar jáW/rájWg ellen, Hogj TAar AW/^m^aM^ paraznasagban elt es 
parázna" (uo. 747) | 1595: Torczwi ??WAeMe (uo. 147, 158) | 1595: Tarcza peferme 
(uo. 129) | 1599: TAar(Zy j W W m e (uo. 628) | 1595: TarW Jaftía%7W (uo. 145) | 
1599: Toa&oM Demeferme (uo. 765) | 1595: T W ^ ^ ^ (uo. 171) | 1564: TA^e-
Twfey Tamoa%e (Sárospatak: Gsiosery os. lt.) 11595: Ttzfa ma(Ae%e (Debr. TanJk. 
V, 145, 147) | 1599: TAobtaa Jmtome (uo. 756) | 1554: „torkos Jánosnak Ez 
meg mondót (ortoa /erê cz?̂  fiának" (uo. I, 527) | 1599: T W vÉ%(f/ráyg%e 
(uo. V, 749) | 1595: T W ê%e(feÁ;Me (uo. 143, 151) | 1594: TofA Coaparme (uo. 
32) | 1597: „TWf Jomoame kathonak kurwaja" (uo. 330) | 1597: T W ( JtfofAeMe 
(uo. 402) 1599: T W M%W%e (uo. 745) | 1597: TAoM /oWw ^(xZtm/^maX; 
(uo. 397) 1594: TW/oWay Jaí%a%%e (uo. 43, 47, 71, 73, 86) | 1598: T W o & 
Jtf%Moa%e (zsellér; uo. 549) | 1594: TAe&eda MtWme (uo. 90) | 1597: TA%ry 
G;or̂ Me (uo. 90); 1597: TAwry G;or̂ Me (uo. 390; 1599: uo. 619) | 1595: {T^ma 
Ja%oa%e (uo. 145). 

1597: tFodaz Bme^t^e (Debr. TanJk. V, 330) | 1576: ,,^ay JL%fAaZ?w 
azonyomnak" (Vaja: Ibrányi cs. lt.) | 1599: Fa%;a; peíer̂ e (Debr. TanJk. 
V, 734) | 1595: „Enz&6o J&moaTarczalj . . . az en Nenemtwlaz Fargra Jg^a^eW 
meg maradót haz feleól" (uo. 163) | 1599: Far^M Jajomé (uo. 621) | 1597: 
Für^Ao ZazWe (uo. 403; 1599: uo, 601) | 1574: war^a ZwA;acA pefe/%g (jobbágy; 
Szilágysomlyó: Becsky cs. lt.) | 1599: Faa ZwMcAMe (Debr. TanJk. V, 706) | 
1599: F<# Jafwa^e (uo. 748) | 1598: FegrA #?AoZMe (uo. 544); „Jnter FegrA 
M^W^e Actricem" (uo. 552; 553) | 1599: Fĝ Apgfcr??e (uo. 577) | Í595: „Thurj 
verea J3oZaaMe" (uo. 146); 1596: Feórcóa BaJaame (uo. 226) | 1595: Feoreoa 
JPó&&m%e (uo. 130) | 1595: Feoreoa JcmoaMe (uo. 130) | 1596: FeoreoaTAamaawe 
(uo. 220) | 1599: %%%&#?%; BoWw^ (uo. 662) | 1581: „Zador Antal F»cA?wI(7z 
Jfo^iaaMe lobbagia" (Butka: Dessewffy cs. margonyai ág lt.). 

1599: zo&m&emeM; B/^á^m^Mg (Debr. TanJk. V, 753, 754) | 1598f 
zô ifaa ̂ gMg6feÁ;%g7̂ Á; (uo. 436) | 1594: zoZ(Aay faZ^ (uo. 96, 97; 1595: uo. 143) | 
1591: Zo/zgro Jaf«aMe (uo. IV, 269). 

c,)A -né képzős alakulat és a nő keresztneve: 
Minthogy ez a csoport is számos adattal van képviselve, szükségesnek láttam 
az időrendet megtörni. A keresztnevek betűrendjében sorolom fel tehát az 
idetartozó adatokat. , 

1568: ,,JWmay j4%áma?#?%z& J/f%;## Assonnak" (Kölcsey cs. lt.). 

74 



156T: ,,En ky wagyok É̂groíAa Azzony BoZogrA fmreA^g Debreozeny" 
(Debr. TanJk. II, 190) | 1595: ,,Zobozloj Z/azZo ̂ To^aczMő É̂groía Azzony" 
(uo. V, 119) | 1595: 7 % Bg%e(Ze&M6 jágwfAa (uo. 143) | 1595: ,,̂ ap» Ja%ogMe 
^o(a Azzony" (uo. 168) | 1595: ,,T/wzr A?M6rMg??eMaÁ; ̂ o(a Azzonnak" (uo. 
168) | 1596: ,,&%;% ?na(AeMe jáffo&a Azzony" (uo. 223) | 1597: ,,7%z;d% Ja^ogMe 
jágrofa azzonj" (uo. 395) | 1598: ,,^ofAa azzonj jfezamg Dimame" (uo. 496). 

1564: ,,J.?mazzon Fza Jmre%e" (Pelsőo: Hanvay cs. It.) | 1567: ,,peres 
ifagfxzrme Azzonyom É̂?zMa Azzony" (Beosky cs. It.) | 1570: ,,az En atyámfia 
^r» 5erW&M%e jámma ázzon" (Gsicsery cs. It.) | 1570: ,,̂ 4%MA Aszonnak Czorőa 
(?enyeWMe&" (Debr. TanJk. III, 51) | 1575: ,,En kj Vagiok FcwW Ja(%a%Me 
^É%%a ázzon" (Kraszna: Beosky os. It.) | 1584/1586: ,,Beorgrw(eo JmreMe J.MMa 
Azzony" (Debr. TanJk. IV, 37, 39) | 1584/1586: ,,CWw ^e%e^Á;M€ ^%Ma 
Azzony" (uo. 37) | 1584/1586: „Zt&#i ̂ W % e ^%%a Azzony" (uo. 38) | 1594: 
„Zo5o BaZW%e^á%?MZ Azzony" (uo. V, 25, 46) | 1594: ,,GeZW Mt&t^e É̂M/wz 
Azzony" (uo. 85) | 1595: ,,^a6ai/ Fere%czMe J4%??a Azzony" (uo. 109, 113); 
,,Kabaj Zo6o /ereMcz^e jáMMd Azzony" (uo. 120) | 1595: ,,62rt maZAeme ^4%%a 
Azzony" (uo. 119) | 1595: ,,Ta^zcz Demefer»e ̂ %?%(Z Azzony" (uo. 128) ( 1595: 
A ^ y ZeormczMe ^4%Ma (uo. 143, 151) | 1595: Barof poZ%e ̂ ámma (uo.) | 1595: 
,,TAeoreoW% W W ^ e ^á%%a Azzony" (uo. 146) | 1595: ,,GieM̂ e JZZ%eaMe?ie& J.MM& 
Azzonnak" (uo. 147) | 1595: ,,ZofAy Ger^Me A%%a Azzony" (uo.) | 1595: 
,,Zo&o #a/fo%Me ̂ 4%%a Azzony" (uo. 172) | 1596: „fapOenyeZyme A%%a Azzony 
Báthory" (uo. 233) | 1596: „J%Aog /ere%cz%e( jÉm%% Azzont" (uo. 243) | 1598: 
,,Zo&o ̂ e%e(feA;Me ̂ 4%%a azzonj" (uo. 440) | 1598: ,,BocAm peferwe ̂l%?wi azzonj" 
(uo. 441) | 1598: pWWJgfwzm&e ^4%%a (uo. 450) | 1598: „A^a^/GaaparTíő ̂ 4%7%i 
azzoni" (uo. 491) | 1598: ,,#e&esa» Ja%o@?%6 ^É%%a Azzonj" (uo. 520) | 1599: 
âZogrA JaMogMe J.MM& (uo. 621) | 1599: ,,Ĵ eyeJkea Jd7wa%e J.^Ma azzonj" (uo. 69). 

1595: „Ztocz CaaparMe ]&%%rw% Azzony" (Debr. TanJk. V, 182). 
1577 körül: ,,B#r&ara aszony FarÁ;oM» Ja%o&%g", „Barbaraszony %%rrto%; 

JawogMe" (Gámán os. It. 19. sz.) | 1591: ,,Zobozlaj Ba% Ba7m(%e B o r W á 
Azzonnak" (Debr. TanJk. IV, 270) | 1596: ,,jFazaA;agCagpame ̂ o r W a Azzony" 
(uo. V, 240) | 1599: „TAwn G/orpme azzonjö ̂ o r W a azzoni" (uo. 619) | 1599: 
,,F#ez Ger^eZ%e jBw&zZa azzonj" (uo. 630). 

1568/1572: „En (forA;o Aszonj pem&w ̂ ám6/%8?!6" (Debr. TanJk. III, 296) | 
1580: ,,A%)roMfar Gyeor<Z%eAoz cfor&o aszonhoz" (Jászó: Bugarin—Horváth os. ̂  
It.) 11580: „ Z a W ; jBar(AaZom%e Z)orA;o ázzon" (uo.) 11584/1586: „Za5o2/eor%MC2;?2e 
DorA;o Azzony . . . zikzon lakozok" (Debr. TanJk. IV, 38) | 1595: ,,&zasa 
Jaf^aMTte (for̂ o Azzony giapolj" (uo. V, 147) | 1595: ,,̂ Te%(eg ZazZoMe &)rÁ;o 
Azzony" (uo. 153) | 1596: ,,Cze%e Ja(iza%M6 Dorto Azzony" (uo. 235) | 1597: 
„DorÁ;o azzonj foZ(Á;o Ja(wa%%e" (uo. 337) | 1599%,,DM?%a poZite DorAx? azzonj" 
(uo. 607) | 1599: „zappa%o& TaZwmmejDor&o azzonj" (uo. 674) | 1599: ,,J9(WAa 
jBe%e(feÁ;Me Do/Á;o azzonj" (uo. 682) | 1599: ,,Dema#Z; MayfAoMMeMdÁ; Dorto 
azzonnak" (uo. 696). 

1573: # o W pe(er (ZeaÁ;%e .0raeW (Debr. TanJk. III, 348) | 1591: ,,̂ ogry 
JfafAwz@%e ^rae&eí Azzonnak" (uo. IV, 275) | 1594: ,,JWaa Jaf%ö%e .ÉraeW 
Azzony" (uo. V, 62) | 1595: ̂ ofTW^t/ereMczMe J9rae6e( (uo. 144) | 1595: ĵ erecz 
^aZW%e J&rseW (uo. 146) | 1595: ,,B»Aon p[rae](Z2Ga(ome ^raebeí Ázzon" 
(uo.) | 1595: „T*z(a ̂ ÉMW%e?wiÁ; ̂ rae&e( Azzonnak" (uo. 147) | 1595: ,,Zwr&e 
Jaww%6%at ^rgeW Azzonnak" (uo. 151) | 1595: ,,Fcwfor Z%&aczMe ÜfraeW 
Azzony" (uo. 153) | 1595: ,,^Woa Mg%2/Aer^e ^rae5e( Azzony" (uo. 171; 
1596: uo. 245) | 1595: „ T W / o W a y JlfüWme ̂ r@e5e(A Azzony" (uo. 199, 202) | 
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1595: ,,Zo6o J&z&zma ̂ raeW Azzony" (uo. 204, 220) | 1596: ,,Czapo Cűwyam^ 
^IraeW Azzony" (uo. 224) | 1596: ,,Guthon lakozó JSWczor Zeormczvte ̂ raeW 
Azzony" (uo. 234) | 1596: „Bete ixizZo?̂  jBraeW Azzony" (uo. 235) | 1596: 
„JVogg/ JmreAme ̂raebeí Azzonnak" (uo. 245) | 1596: „Â ogry JWememw .BraebeZ 
Azzony" (uo. 255) | 1596: „Ba^o #i^og%e ̂ rggW Azzony" (uo. 268) | 1597: 
„BarcAya Be%e(ZeA;Mê r865e( azzonj" (uo. 319) | 1598: ,,Mo(taa AxMfocÂ e J9r@ebe( 
Azzoni" (uo. 469) | 1598: „TMr M(^%w?ie LBoraeW azzonj" (uo. 513) | 1598: 
,,t;a G;or̂  Jmwwte jBraeW azzonj" (uo. 532) | 1599: ,,Z^Ae%; y^^^ ^raeW 
azzonj" (uo. 607) | 1599: ,,2)appaMoa JfiWTte Alias Famoa ̂ W ? w Jraebef 
azzonj" (uo. 682) | 1599: „ez felperes édes Annianak BezermeDy/mgJgWimw 
OrgeW azzonnak" (uo. 684). 

1552: ,,kemery kristhoffal, es A^mery (MmoawezW JZo%a azzonyal, 
végezte wnk Jlen keppen" (Becsky cs. It.) | 1584/1586: ,,Zo&o OergreW JZorw 
Azzony Totibá lakozó" (Debr. TanJk. IV, 38) | 1594: ,,j8omoyy/ereMczmg JZoM& 
Azzony" (uo. V, 62) | 1595: ,,cAwM Mo(Aww?te JZo?%z Azzony" (uo. 122) | 
1595: ,,zĝ» Cagpar^e JZoma Azzony" (uo. 123) | 1595: ,,Âagri/ Jg(%a%%6 JZoTMi 
Azzony" (uo. 156) | 1596: ,,̂ (tr(AaTAaMWW%e JZoma Azzony" (uo. 222, 237) | 
1596: „Zo6o Jg(waM%g J W a Azzony" (uo. 234) | 1596: ,,AWAazy Ja(%a%M^ 
JZo%a azzony" (uo. 268) | 1597: ,,^am ZazWe J&ma Azzony" (uo. 279) | 
1597: ,,JZo%a azzonj Â â ; ̂ ĝ ĝ eÁ;?̂ " (uo. 337) | 1597: ,,fo%̂ or i WW%e J W a 
azzonj" (uo. 369) | 1599: ,,Fa7yAa JfarfWme J W a Azzonj" (uo. 586) | 1599: 
,,TAar Jaww?^ J W a azzonj" (uo. 610) | 1599: ZWdaar Ĵ afAeT̂  JZo%a (uo. 
621) | 1599: ,,̂ iao BmeÁ6&%eW J W & azzonnal" (uo. 642) | 1599: ,,&ere&e* 
/gygMczMg JZoMa azzonj" (uo. 691) | 1599: ,,̂ /roZ Jmtoame JZomt azzonj" (uo. 
709) | 1599: ,,W(w? Gergr[e]ZMe JZo%a azzonnak" (uo. 734). 

1584/1586: „Â ô y p o W CAoWm Azzony" (Debr. TanJk. IV, 37); 
,,Co(Wm Azzony JVô g/pofwe" (uo. 38) | 1584/1586: ,,#oncz ̂ ÉTwfraaM^CofWt^ 
Azzony Zikzon" (uo.) | 1595: ,,mfzgy 7%A%czM6 Oa^MZm Azzony" (uo. V, 122) | 
1595: Ja?M)8 ̂ (wacz%6 CofWm (uo. 145) | 1595: „Dievtea Caaparme CafWm 
Azzony" (uo. 165) | 1595: ,,CA@ota jám&rwame CafWm Azzony" (uo. 166) | 
1596: „JVô y Z%tocz%eCa(Wm Azzony" (uo. 240, 251) | 1596: „Â yereó/ere%cz?w 
C W W m Azzony" (uo. 245) | 1596: ,,JWAxx% ̂ TwZrűw?̂  Co/Wm Azzony'^ 
(uo. 248) | 1597: ,,#acz Jmmme i W W m azzonj" (uo. 334) | 1597: ,,Zap%xmof 
Ja%og%e ̂ o ^ W m Azzonj" (uo. 337; 1599: uo. 687); 1599: ,,zapzxwo& Jamome 
Chiapo vczaj, CafMím azzonj" (uo. 714) | 1597: „Mezaroa /ere%cz%g CafWm 
azzonj" (uo. 351) ( 1597: #ar^%a JmrgA%g CafWm (uo.) | 1597: ,,̂ p%Mt 
Oagpame CofWm azzonj" (uo. 381) | 1598: „Â ogr; Gojpar^e O o W m azzonj" 
(uo. 499) | 1599: f W TAamagMe Co(AaZw (uo. 621) | 1599: „ C W W m azzonj 
cze^Wt JereWaame" (uo. 625) | 1599: „#(%? Ja%oa%e CofWm azzonj" (uo. 
633) | 1599: „7a;o 7a(íía%?»g jgafWm azzontul" (uo. 708) | 1599: „J&zwfa 
Jfo(W%e CafWm azzonj" (uo. 749) || 1580 körül: , , W W m & azony ̂ ama^ 
2̂'gr̂ Mg" (Gámán cs. It.). || 1574: ,,Á;ya &7%6roa%e?%%&, W a azzonnak" (Butka: 
Dessewffy cs. margonyai ág It.) | 1577: „ W a azony ̂ oz ZazZoTte" (Gámán 
cs. It. 19. sz.) | 1599: ,,cze<yWi Jg/-gmmg%e Ĵ o(Aa azzonj" (Debr. TanJk. V, 
655; 1. fentebb) || 1594: ,,Za5o fefer;̂  CofAw Azzony" (uo. 36) | 1594: „Zywo^ 
Zeormcz?̂  Ca(A%a Azzony" (uo.) | 1595: ,,(9a6% Jgfmme Ca(A%& Azzony" (uo. 
111) | 1595: ,,Z&&oJgreWag%eCaZ/m& Ázzon" (uo. 128) | 1596: ,,Gapiún lakozó 
#acz»Ay J&Wwe Cű^A%a Azzony" (uo. 237) | 1596: ,,Ó»Way CaapdrT&g CdíAw^ 
Azzony" (uo. 255) | 1598: ,,#MMay CArWopA?w Co^%@ Azzonj" (uo. 469, 499) | 
1598: ,,zappa%08 _&WA6%e ÜT&W ázzon" (uo. 512) | 1598: ,,OZa;og Ja(%a%%e 
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<7oW azzoni" (no.) | 1598: ,,Ta?Maa &o%xzc&me W % & azzonj" (uo. 518) | 1599: 
,,Fona JBaZW?%gCo^8 azzonj" (uo. 633) | 1599: ,,BaZo^A/8(MommeCa(%g azzonj" 
(uo. 703) | 1599: „En/wz»6&Mparme(WA%a azzonj" (uo. 716). 

1570: ,,En Debrecheny A^yrö Jamoame CZam Aszony, mostan Zekelyhydon 
lakozó" (Debr. TanJk. III, 65). 

1594: ,,7my& #(Z(A2űWMe J#ag%foW azzony" (Debr. TanJk. V, 94). 
1595: „Zepem/ ^oW?ie Jtfa/^ azzony" (Debr. TanJk. V, 118, 126) | 

1595: „&M%og% BaZagMeW mar^( Azzontul" (uo. 176) | 1594: ,,#(%%/ feferme 
Jfar^ Azzonie" (uo. 35) | 1595: ,,7fd^am; Jamoame Jfm## azzony" (uo. 143); 
.Efafwamy Zo&o Jamoame #&?y# (uo. 151) | 1595: ,,%x#Ay Ger̂ eZme. m a ^ Azzonj" 
(uo. 204, 220) | 1597: „BoroW JtfyWmeJMarpyf Azzonj" (uo. 296) | 1597: 
,,Bdr MarfAomme Jfar^ azzonj" (uo. 395) | 1598: „#<# MiAoZme M a r ^ azzonj" 
(uo. 430) | 1598: ,,&%&& Jamoame #argr# Azzonj" (uo. 442) | 1598: „^rdeZy 
Jafwamme Marg';* Azzonj" (uo. 491) | 1598: „A^o^; #e6eaMemmeMmy;# azzonj" 
(uo. 499) | 1598: „^aro^ B a W m e Mar^;( Azzonj" (uo. 517) | 1599: „Forgr%a 
7ozWe jfargr;( Azzonj" (uo. 596). 

1595: „Zo6o Z)e??Weyme OraoZwt Azzony" (Debr. TanJk. V, 210) | 1598: 
,,Mezaroa TÁamoame O / W m azzonj" (uo. 441). 

1564: ,,pr%femcza Ázzon GAyzy m y W m e " (Pelsőc: Sanvay cs. lt.). 
1595: Zo&o ZazZome ő'am (Debr. TanJk V, 180) | 1597: „Mo^/arTMmoame 

^am azzonj" (üo. 381). 
1598: ,,GezfAered6 Ja(%amme 7erö;A: azzoni" (Debr. TanJk. V, 461). 
1576: ,,En ki Vagyok Békésen lakozó jáWma (feaikme ̂ opAt aszó" (Debr. 

TanJk. III, 659) | 1584/1586: l,&ere& ̂wtrfo JgoM^aarmő ^opA» Azzony" (uo. 
IV, 38) | 1585: ,,Berfa Jf^Zo&mmaZZ ^o/zazonnall" (Karánsebes: Gámán cs. 
lt. 28. sz.) | 1595: A^c^y Ger^yme ̂ oyAt (Debr. TanJk. V, 145) | 1595: „jBofweoa 
^m&TMame ,9opA% Azzony" (uo. 147) | 1595: ,,Â ô y f Aamaame &%?&%% Azzony" 
(uo. 154); „AY#y fWnoame ^o^Ai Azzony" (uo. 176, 234) 1595: „ J % W 
fnafAeme ^oyAwi Azzony" (uo. 176) | 1596: ,,Co8aa; A^tfmy Mof^eme 
^opAy Azzony" (uo. 243) | 1596: Zete/ea jBomome ̂ oyAt (uo. 247) | 1596: 
,,Kery zeZea po7me ĵ oyAy Azzony" (uo. 252) | 1598: ,,GezZAere6Z» x̂zZme 
^oyAt azzonj" (uo. 461) | 1598: ,,Jao Férem czme aop&ö Azzonj" (uo. 480) | 1599: 
,,frym; Jfa/fAomme ő'opA* azzonj" (uo. 624) | 1599: „Őífweoa .ZWöaorme /9opAi 
azzonj" (uo. 631) | 1599: ,,2)ô or Ja(</amme aopA* azzoni" (uo. 646) | 1599: 
,,iToyfaZam #a(%agme 6íoj!?A% Azzonj" (uo. 684) | 1599: ,,ZeocA á̂Z6er(me aopAt 
azzonj" (uo. 755). 

1596: „J3»Aar% # % W m e fsammá Azzony" (Debr. TanJk. V, 240, 251) ( 
1597: ,,Az#a0oJM%Moa7M awa&mmara" (uo. 395) | 1599: A ^ ^e&ea(»emme^%faamma 
(uo. 607). 

^ A -né k é p z ő s a l a k u l a t és a n ő teljes n e v e : 
A vonatkozó adatokat felsoroltam a második fejezetben. 

3. Özvegyek megnevezése 
Ebbe n a csoportban csak azokat a neveket, megnevezéseket sorolom fel, 

amelyek a nő özvegy voltát nyelvileg is kifejezik. Az eddig bemutatott meg
nevezéstípusok között is vannak olyanok, amelyek özvegyet jelölnek, sőt a 
harmadik fejezetben olyanok is, amelyek nyelvileg is utalnak arra, hogy a 
megnevezett nő özvegy. Ezeket azonban mégsem ismétlem most meg, mert az 
itt bemutatandó típusoktól eltérő típus nincs közöttük. 
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N e m tekinthető megnevezéstípusnak a következő, csupán példaképpen 
idézett három adat: 1568: „az zegeny meg nyomorodoth húgomat Vrbá 
Jspannet az e# aruayual egetembé" (Csicser: Csicséry cs. It.) | 1586: „az en 
vram ky volt Zabo Balas" (Debr. TanJk. IV, 73) | 1595: ,,az meg holt pap 
János ky nekem hites vram vala Brsebet Azzonnak" (uo. V, 134). Ezekben 
ugyanis csupán a nyelvi környezetből tudjuk meg, hogy a szóban forgó nő 
özvegy. N e m megnevezéstípus még ez sem: 1555: „Jllyes dyak . . . Éreztette 
egy J2ozwe(fy ^ázzo^y Jo66ogryoí zotoa^ #&&%%%?"W, ... Vyda Imrehnek hazos 
társul" (Becsky cs. It.), mert ritka, nem szokásos. A szokásos típusok két 
csoportra oszlanak. Az egyik birtokos jelzős szerkezet, a másik a -%é képzős 
alakulathoz járuló meAm jelzővel bővített szerkezet. Egy közbülső típust vagy 
inkább a későbbi özoe^y A ^ y já?%W<W típust képviseli ez az adat: 1551: 
.Barbara JKZckt A ^ A j4Z[6er](AM2 (Debr. TanJk. I, 300). 

aj B i r t o k o s jelzős s z e r k e z e t (a férj n e v e b i r t o k o s 
jelző). Ez a megnevezéstípus főleg latin nyelvű szövegben fordul elő. 
A birtokszó a (főnevesült) reWa (de vö. 1599: „Jnter G o n s o r [ t e m ] 
Blasy fwle Gatheriná TZc^m, Vti Actricem" Debr. TanJk. V, 745). 

1599: JZcfamGrepor/M^áKo (Debr.TanJk. V, 634) | 1597: JZcfomgwoW/om/ 
jlfarítm A z W ^ ^ A o (uo. 389) | 1597: ĵ cíam MicMta ,ázWp;or(Ao (uo. 382) | 
1598: JZcfa pefn ̂ cA%i (uo. 443) | 1547: ^c(a ̂ ícoW Ba&o (uo. I, 4) | 1598: 
j?da?% jámZAomy Bo&y&r (uo. V, 546) | 1586: ̂ cfag ye(n 6orWy (uo. IV, 61) | 
1532: JZeZicfa (fom^Ma TAome cAyre (Kállay cs. It.) | 1547: ,,̂ Zc(a jáWree /cxfor 
Jnhibet Res J%Zc( giwxM WcAWtg (feZ%" (Debr. TanJk. I, 1) | 1598: ^c(a ̂ Aa%% 
(Wered; (uo. V, 474) | 1547: JRZc&zm ?M^W^ye?^Ag (uo. I, 2) | 1599: ,,dnam 
j?c(am oZ»m ̂ Ao%» simihter Ao^yo" (uo. V, 703) | 1572: „contra p[ro]curatrice 
dn§ 72Zc(g C&ayarw jBTeẐ a;" (uo. III, 524) | 1590: „jReZicfa JSbmenc; J^Aaz in 
Bodolyo" (Barkóczy cs. It.) | 1599: ^c(am oZtm Joa^%w^ WT^ar (Debr. 
TanJk. V, 712) | 1599; ̂ c(am < # % ̂ Zoay ̂ m Z (uo. 688) | 1590: „reZ»c(a ma(Ae/ 
CoWor in Barkazo" (Barkóczy cs. It.) | 1597: ̂ d a m gwoM^am^Ggwpar^ay 
A:o7t;a (Debr. TanJk. V, 383) | 1597: „dnam JZcfom g%oW/^am^ #ar(»m simi-
l[ite]r AowacA" (uo. 360) | 1599: JScfam oZtm Joa%W& ÁWcAe; (uo. 716) | 1599: 
j%c&%moZ%mJoaM/mgy&wr(Aeo3 (uo. 641) | 1597: .Rc&ZTM, ̂ %oW/amy ^mer/W/ 
Jlfar̂ Ma (uo. 366) | 1597: ̂ cfa?R /mmczacz jfezaroa (uo.) | 1597: 7?c(o oZöm ye(n 
Â ogr; (uo. 324) | 1598:^c(amg%oW/a?^yTAo7»g poZy (uo. 539) | 1575: „Blasius 
Barbel' de krazna, Jobagio dn§ jgcfg Caajxtr/tgy perea" (Becsky cs. It.) | 1598: 
TZc&mz, g%cmd!/(%my Fr6dM» ̂ ocz (Debr. TanJk. V, 538) | 1598: .Bc&zm cArWopAcwi 
%̂772a; (uo. 508) | 1599: J&damFoW/fWyZa6o (uo. 757) | 1598: „dnam jRc^am 
oZw% BaZfM@ary»ay zabo" (uo. 433) | 1599: „j?cfam oZwrn JVxwma zaóo al[ia]s 
Gar^ocA" (uo. 621; vö. uo. 629) |. 1599: JZcía MtcMta zaóo (uo. 674) | 1598: 
TZc&tm Joa%mg 2/&ppa%oa (uo. 436) | 1599: ,,tutor[em] hberor[um] ^cíoe 
gwomd/^my/mmcö/aczyZeocAdeKonjar" (uo. 736) | 1597: JKdomgwoM^/aTMy 
jáWr/e/g TAa^acA (uo. 380) | 1599: jgcfom gwoW/am/Afw&Zw? TAo^ (uo. 745) | 
1591: „res o[mn]es Ecfae g[^o?t]6f[am] j9fAam ̂ o%gro" (uo. IV, 269). 

A nő egyéni nevének feltüntetésével alakult megnevezések ebből a 
csoportból sem hiányoznak. Ismétlések elkerülése végett csak azokat az ada
tokat közlöm itt, amelyekben a női ̂ ereazíméo szerepel: 

1597: „dnam járnia JRcfam o%m JlftcAZtg faAxim" (Debr. TanJk. V, 303) | 
1575: „ Z W 7?c(a gtfam TAomg W m o r de Coloswar, jBar&am" (uo. III, 520) | 
1568/1572: „dnam DoroZAm jRZc(am g^/oWa ^TMŐmay p e m W (uo. 296) | 1572: 
t,iZecfa Â zcoZa* cAeytg Z)oro(^a Jobagionis dicti Anthony thegzes, Jn Anarch" 
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(Barkóczy cs. It.) | 1575: ,,de domo qnadam Dn^ ̂ Zyza6^A, TZZc&ze Reueren[di] 
pefr̂  MeZy, pastoris Ecclae Debrecenien[sis] (Debr. TanJk. III, 513) | 1599: 
„dnas Jfar^arefMm TAomg Gekey, EZzzaőg^am jBe%e(Z%c(t /ar&aa olim Monostor 
pahen[sia] Rctas" (no. V, 6T9) | 1547: „Domina Ca(Aer2?%a JZZcfa M%cAaeZ%a 
^rzeMgrya?fo" (no. I, 4) | 1571: „dnam C o f W m á , JZZcfmn, g%on(Za /ra%c*ac2 
Aowf%" (no. III, 196) | 1599: „omamCo(/^n%am^c(amoZ2m JoaM^ma^zappa^oa" 
(no. V, 699) | 1570: ,,dnam CZará, J?eZcfam oZ*m Jo/%mmü ]Vym" (no. III, 65) | 
1547: „Domina CrW%aMOjRZG(apgfn^2moM." (no. I, 2) | 1598: „Honesta matróna 
FraWa JZc&z gMOMdkzm FrM%z ^acz koniariensia" (no. V, 535) | 1569: ,,post 
obitnm generos§ domin^ ^opAzg TZcfg g/"%o%y(f/amy dominj ]V»coW cAya&y" 
(Gsáky ós. közp. It. Faso. 10. N. 24.) | 1575: ,a Dna ^opA»a ̂ Zc(a g/%6o%y6Zam 
Coaparta M&zy de Goloswar" (Debr. TanJk. III, 520) | 1599: #c(am oZW 
^(Aa%t (focfor gopAmm (no. V, 650). 

Ez a megnevezéstípns azonban nemcsak latin szövegben marad meg. 
Vannak adatok arra, hogy magyar szövegben is megmarad a latin reZtcfa; 
1598: &i;o Gforp; # d # z (Debr. TanJk. V, 427) | 1598: „jB^zoa Jomoa JZc(o;a 
JZowo azzonj" (no. 488) | 1598: „az paZy !TAa?7zaa #c&z;a" (no. 539) | 1599: 
,,&apW(% Jaf^ö ]Zc(a;a (ZorAio azzonj" (no. 684). — 8 vannak olyan adatok is, 
amelyekben a reZöcfa le van fordítva: 1571: ,,Áz ky mwlth, Jmregen lakozó, 
TkMW&^yőn/ é^rmeky, es mey Aâ oZí/eZeaegre között walo ozlasra"; „Az Aszón-
nak, twdny az meg holth AortooíA ̂ őr^ mggr Aâ oZZ/eZeaő̂ g%eA;" (Barkóczy os. It.) | 
1591: ,,az Nehay ^ w % JfoZAe?wz& ??26gr Aa^WZoZoZ /eZeae(?e Cű^AaZm Azzony" 
(Debr. TanJk. IV, 274) | 1591: ,,az mq/ Aa^WWoZ /eZeaegre Me(Z; ̂É?wZraa%aA;" 
(no. 275) | 1595: „J2rae6ef Azzo%%W pap Ja%oa7%%& ??2€̂  Aa^WZaZoZ /eZeaegeW 
jB&%g^eW egemben" (no. V, 134) | 1597: „Az W?72ar TAam&a goz%6^;/gZea^e-
%eA;" (no. 358) | 1598: „En Jfargf*Z zegrAe%; i&tZoa eoz^e^; /eZeaegrAe" (no. 461). 

6j A % e A a % j e l z ő v e l b ő v í t e t t -M é k é p z ő s a l a k n l a t . 
1595: „az W&m/ B%za m*Moa%e%(%Z ??wir̂ i( Azzonnial" (Debr. TanJk. V, 181) | 
1570: „adom menedikwl ezt ez lewelet az «eAa; cAycery aWraaTwrwzA;" (Gsiosery 
os. It.) | 1570: „Az ^4%%a aazo%; #gAa; Czor6a {penyeZwe részére" (Debr. TanJk. 
III, 51) | 1584: „az JVeAa; Dan/ma foZ%e Azzonnak ohierelt volt" (Szendrő: 
Hanvay os. It.) | 1598: „ # e W /erê czt Ger^eZ^e, Gontra Michl farkas" (Debr. 
TanJk. V, 503) | 1596: „Á^gAay ̂ a ^ w w JaZW%g ifagwZoZma Azzony feli peóreos" 
(no. 264) | 1595: „Az MeAay JTa&o; /ere%cz%e ̂ á%Ma Azzony" (no. 112) | 1599: 
,,^eMy CoZAa O/orgme MargrAyz azzonj fel peres" (no. 648) | 1569: „mely 
keowetes Jdeyen Jelen walanak H a m Azzony 2VeW/ A;ya paZ%e" (no. II, 312) | 
1576: „A^eA^y ̂ owocz JZZyeame (Zorto aszö" (no. III, 614) | 1596: ,,^Aat A^o%er 
JaZíwmme CAaZer/^gMa/ Azzonnial" (no. V, 245) | 1596: „A^e&zy ^o^z/ JmreA%e 
J9raeW Azzony" (no.) | 1575: „8omogi peter kozott, Es az Napa JVeAa; -ZVâ y 
Ja%oa%e, között" (no. III, 614) | 1567: „My Jllies deyak kechely es /!%%& 
Azzony Az A^gAay perga Gaapar^g, Aggynk mindeneknek tnttara" (Becsky 
cs. It.) | 1568: „Az jV#m/ JZoaAxiy myAoZ%e Gheken lakozó" (Barkóczy os. It.) | 
1598: „az JVeAm ^ő6eaay «7a%oa%e j4#M& azzonj Al peres" (Debr. TanJk. V, 
501) | 1587: „az m/Aai/ wy(ezZeo zyrmoy Zayoa^grwZ" (Salánk: Dessewffy cs. 
margonyai ág It.) | 1596: „Â eAai/ Zwcz M%&Zoa%e j4?ma Azzony" (Debr. TanJk. 
V, 269) | 1595: „Az mgAay azwrA^ y&z??2«za?̂  elle" (no. 146) | 1596: „Az MeAay 
TAwrz/ Jfar(o% dm&me feli peor[ös]" (no. 269) | 1595: „Az %eAay ̂ eoreoa TAa-
maa%e ̂ o^A% Azzony feli peor[ös]" (no. 204). 

ej Ú j b ó l f é r j h e z m e n t ö z v e g y e k . Ha túlságosan mereven 
ragaszkodnám felosztási, csoportosítás! szempontjaimhoz, ezt a csoportot el 
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is hagyhatnám, sőt fel se vehetnem a többiekkel azonos módon. Az itt felsorolt 
adatok ugyanis nem képviselnek külön megnevezéstípust. Ékes példái viszont 
ezek á többszörösen összetett nevek vagy megnevezések annak, hogy a hiva
talos iratokban milyen gondosan ügyeltek—ha szükség volt rá — a személy
azonosság pontos megállapítására és megállapíthatóságára. Ez a pontosság, 
sőt óvatosság nem új keletű, nem a XVI. század vívmánya: vö. pl. 1282: 
,,Margaréta, filia Craohini de Watha, reliota Omondus, filij Bolfanch" (Mon-
Strig. II, 158). Arr& vonatkozóan pedig, hogy milyen óvatosan jártak el a 
hivatalos iratok kiállítói a személyazonosság megállapításában, idézem a 
pozsonyi káptalan 1282. augusztus 9-én kelt okleveléből a következő részletet: 
,,Ad vniuersorum noticiam tenoré presencium uolumus peruenire, quod 
constitutis coram nobis personaliter Luca filio Jovan de Gorcha, ex una parte, 
et ex altéra quidam [!], qui se dixit uocari Ghene filium Chugut de Luche, 
ouius persona nobis non fűit bene nóta; sed postmodum certificati sumus de 
eiusdem persona per Belid filium Buzad et Turcha de Goroha nobiles de comi-
tatu Poson, ao per Mathiam filium Hyrchul iobagionem castri Poson." (Mon-
Strig. II, 154). 

A következő adatokat tehát úgy tekintsük inkább, mint a pontos azono
síthatóságra való törekvést, nem pedig úgy, mint az özvegyek megnevezésének 
^gyik tipikus példáját. Annál is inkább, mert — úgy látszik — az özvegység 
nyelvi eszközökkel való kifejezését nem mindig tartották szükségesnek, illető
leg ha egy irat bevezetőjében már egyszer kifejezték, a továbbiakban gyakran 
elhagyták. Ebből következik, hogy az előző csoportokban is lehetnek — sőt 
néhány pozitív adat alapján vannak is — özvegyasszonyokra vonatkozó 
megnevezések is. 

E kis kitérő után lássuk végre az újból férjhez ment özvegyek megneve
zéseit: 

1564: ,,Az Ázzon zecAy (Ze7Re(erMe pefroMm yázzoM m o s t a n <&zrwűw 
j x z W (Pelsőc: Hanvay cs. It.) | 1578: „#z& pe(6rMe Assonyomnak, M o s t 
jB#&ey jFereWme" (Kölcsey cs. It.) | 1580: ,,Quarta Testis honesta Mulier 
jforofAeo al[ia]s iWöcfagWprouidi F o W / V w y 2060, N u n c v e r ő ccmaorg 
prouidiCzyMe MmcAyo% de Sereden, Jobagio Egregy Augustini Makay Actoris" 
(Becsky cs. It.) | 1594: ,,Ebz#%& Caapw?%g _Mm##A Azzony m o s t a n TofA 
CaaparMg" (Debr. TanJk. V, 32) | 1594: ,,az meAay C&czo jáWraame m o s t 
Ma Oeorg^Tw" (uo. 46) | 1594: ,,Az/eoZóf% #ayfo%M€ M m # # Azzony m o s t a n 
#wz& #*Mo&7ig Ali peóros" (uo. 74) | 1595: „Zwr&e jTAmnaame ̂ o(Aa m o s t a n 
TAof ^eMedíe^Me feli peor[ös]" (uo. 151) | 1595: „CVwo&a jáWm&^e m o s t a , 
ZazZo jS"owacz%e ,ágro&% Azzony" (uo. 166; vö. még uo. 175) | 1596: ,,az %eAa; 
Za6o Ja?W37Z6 JVogry mar(ő ̂ á%?m Azzony m o s t a , #(%%/ Coapanze feli peoreos" 
(uo. 227) | 1596: ,,Az %eA^y/g^er JmreAMg Ze&ereaGeo^?^" (uo. 243); „JVgAay 
jWer JmreA%e JZoma Azzony az u t á ZeWea Gyeor^?2g feli peor[ös]" (uo. 
269) | 1597: rWroea GerpeZwe m o s t a GWxtczy peferma (uo. 281) | 1598: 
,,Jnter alias^Rcíam g%oWam faWi Gezfered!;, n u n c u e r o <8%Aám /eyea 
Bezermenien[sis] Co%aor/(emy"(uo. 474) | 1598: „J9r(feZy Ja(ím%%e # m # ; # 
Ázzon j, ki az eleott Bodwar ̂ %mo%%e volt" (uo. 491) | 1598: „Az JV̂ eAa; ogd/oa 
Jg(wa%M6 M o s t zoppa%oa MofJWte j^af%& ázzon" (uo. 512) | 1598: „Caato 
Jg(w« JZcfa/a, ki m o s t ^ m ő JgfW /eWfgr^e es az fel peresnek [Cakó 
Balázsnak] édes Annia" (uo. 547) | 1599: ,,d%m% já%%á anas g^oW^am/ 
BgMgóZic^ ̂ M^/oZ jRcfam, N u n c V e r ő Joa%%»g ífeocz CVmaor/VemJ" (uo. 
683). 
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Vö. még 1554: ,,Nagy Jstwan XwzTMa paZ%eMa& Mostani Vra" (Debr. 
TanJk. I, 506) | 1580: ,,korontar ferencztwl az (Zorto aazon^at eleobi wratul" 
(Jászó: Bugarin—Horváth cs. lt.). 

Néhány tanulság 
I. A keresztnevek 

Minthogy adattáram névtani szempontból nem rendszeres gyűjtés ered
ménye, hanem csupán más célból kijegyzett vagy átolvasott levéltári források 
kicédulázása által jött létre, érdemes lesz összehasonlítani az én adattáramban 
előforduló keresztneveket KABÁcsoNY SÁNDOB ZsiGMONDnak rendszeres, név
tani célú gyűjtésből származó adataival (MNy. L, 379—87; vö. még BÁsozi: 
MNy. LII, 144—157). Utalok ezenkívül BEBBÁB idézett tanulmányára (a 
MNy. XLVII-ben megjelent szöveget használom), továbbá WEBTNEB (NyF. 
LXXVII) és KALLÓS EDE (Nevek és napok, Bp., 1943) munkáira. Mint fentebb 
jeleztem, ezt a részt is további feldolgozásra váró adattárnak tekintem, ezért 
a neveket egyszerű betűrendben közlöm. 

A dolgozat főrészében felsorolt nők közül 457 személy visel 28 nevet (a 
különböző módon előállt változatokat nem tekintve külön névnek). Érdemes 
felidézni, hogy KABÁosoNY 1500-tól 1600-ig terjedő gyűjtése szerint 46 nevet 
visel 802 személy (i. h. 383). 

á̂ <y o f a 12 személy (2,6232%). Ezek közül egy, Tatay Istvánné Ibrányi 
Ágota, két nevű, a másik, igazi neve (vö. adattár 61.1.) i&z&z. 1562-ben Szakács 
János feleségét nevezik Ágotának, aki jobbágy s talán a körösszegi vár aza&dcaa 
(vö. ,,Juramétalis Jóannjs Coc;" — annak az iratnak a külső lapján, amelyből 
az adattári részben idéztem a nevet). A többi 10 személy a debreceni jegyző
könyvekbenszerepel. Alakváltozat nincs, és csak magyar szövegben fordul elő az 
én gyűjtésemben. — Vö. KABÁosoNY: MNy. L, 383; BEBBÁB: MNy. XLVII, 
185—6; KALLÓS i. m. 21. 

jáwgraW 2 személy (0,4372%). Mindkettő a debreceni jegyzőkönyvekben 
szerepel ugyan, de vö. 1599: ,,jBezermaRy fias Jstuanne Órsebet azzonnak az 
édes Anniaual A % # W y # azzonniall". Ez a név is csak magyar szövegben fordul 
elő és csak ebben a változatban. — V ö . WEBTfTEB: NyF. LXXVII, 9; ? BEBBÁB 
MNy. XLVII. 194. 

jámma 87 személy (19, 6182%). A társadalom minden rétege%épviselve 
van. Két személy já?m3& (1594: Eger és 1598: Debrecen); mindkettő kiskorú 
hajadon, így valószínű, hogy mindkettőnek valóban beceneve az j4m%d& név
forma. — Vö. KABÁcsoNY: MNy. L, 384 és 386; BEBBÁB: MNy. XLVII, 178; 
204 és 205; WaBTNEB NyF. LXXVII, 11; KALLÓS i. m. 39. 

.g e a" » r i a 1 személy (0,2184%), Debrecen 1599. 
B o r o a Z a 25 személy (5,4650%). A latin Zfar&ara alak magyar szöveg

ben is jelentkezik; 4 személyt jelölnek ezzel a változattal magyarul is. Leg
gyakoribb alakváltozat a BorMZa. Az Eger 1593: DorWZda adat írásváltozat 
lehet. Boroara alak jelöl három személyt, de ezek közül az egyik JSorMZa néven 
is szerepel. — Vö. KABÁosoNY: MNy. L, 383; BEBBÁB: MNy. XLVII, 187; 
204; WEBTNEB: NyF. LXXVII, 13; KALLÓS i. m. 76. 

D o r o f f y a 27 személy (5,9022%). Ez az alak egyáltalán nem fordul elő. 
" Latin szövegben van ZbrofAea, magyar szövegben Dor&ó az általános forma. 

6 Nyelvjárások VI. 81 



Egy személy DorAxz és egy személy D%r&ó. — V ö . KARÁCSONY: MNy. L, 383;: 
BERRÁR: MNy. XLVII, 187; 204; KALLÓS i. m. 96. 

jFrzg^6e( 45 személy (9,8370%). A latin szövegben előforduló 
.EYwzoWA típusú alakoktól a Jászóról való Ü7WWA, (egy személy) az átmenet az 
.BrWW-hez. Ez adja az adatok túlnyomó többségét. Az ő r W W változat 
8 személyt jelöl; Eosed, Debrecen, Kisaszar, Szirma az ő-ző adatok keltezést 
helye. A debreceni 1595: ,,Bolond ̂ rae" egyedül áll, de valódiságában nincs 
okunk kételkedni. — Vö. KARÁCSONY: MNy. L, 384; BERRÁR: MNy. XLVIL 
180; 204 és 205; WERTNER: NyF. LXXVII, 31; KALLÓS i. m. 115. 

FrwzgiTto 5 személy (1,0930%), mindegyik a nagybirtokos nemesek 
közül. A címül írt alak csak magyar szövegben; latin szövegben ̂ w/mama és 
#w/r%amg (dat). — Vö. KARÁCSONY: MNy. L, 383; BERRÁR: MNy. XLVII, 
187; KALLÓS i. m. 136. 

# e d v 2</ 2 személy (0,4372%). 1532: Â MMgre (dat.); magyar szövegben 
1568: jádw#. — Vö. KARÁCSONY: MNy. L, 383; BERRÁR: MNy. XLVII, 192; 
WERTNER: NyF. LXXVII, 29; KALLÓS i. m. 158. 

7Zo%& 34 személy (7,4324%). Latin szövegben #eWa, magyar szöveg
ben 7Zo7%%. Más alakváltozat nincs; legfeljebb elisio ̂ 7Zo% 6w&3o%ŷ  fordul elő. — 
Vö. KARÁCSONY: MNy. L, 383; BERRÁR: MNy. XLVII, 181; 204 és 205; 
KALLÓS i. m. 169. t 

7%gro 1 személy (0,2184%), Debrecen 1599. 
J W @ ( 1 személy (0,2184%), Debrecen 1955. — Vö. KARÁCSONY: 

MNy. L, 383; BERRÁR: MNy. XLVII, 177; 204; WERTNER: NyF. LXXVII, 37; 
KALLÓS i. m. 202. 

«/%Na%%a 1 személy (0,2184%) 1574: „En ky wagyok butkay frank 
JWyoTWZ azzony az Nyhay Baczy megyey barobasne". — Vö. WERTNER: 
NyF. LXXVII, 38; KALLÓS i. m. 205; KARÁcsoNYnál (MNy. L, 384) JwZwi. 

# o f a Z @ % 98 személy (21,4228%). A legtöbb személy viseli ezt a nevet, 
ennek megfelelően a legtöbb változata is van. Latin szövegben CaíAerma. Két 
személy magyar szövegben is így szerepel (1560: Butka és 1596: Debrecen). 
Egy személy (Kölcsey) JWarm (1575); de őt JTaWm-nak is írják. Egyszer 
előfordul a jBTaWma névváltozat is (Gámán Györgyné 1580 körül); egyébként 
ő is JW&Zm. Ez a legáltalánosabb alak magyar szövegben, özvegy Ráskay 
Györgyné Pálóczy Katalin neve 1568-ban előfordul ,,palochy Wymnak" alak
ban, azonban ő is ugyanebben az iratban és egyébként általában üToWm! (A 
2 W m változatra — na ugyan nem íráshiba — vö. BERRÁR: MNy. XLVII, 173, 
179, 183, 184, 185, 187, 205 stb.). A i&z&z névváltozat szintén gyakori, elisio-
val is fJW #6620%^. A ^TaW nevet viszont csak két személy viseli (1597: 
Debrecen), de mindkettő asszony. A JW%& éppen olyan gyakori, mint a iWa. 

Néhány esetben előfordul, hogy ugyanaz a személy két névváltozattal 
van jelölve magyar szövegben is; ez azonban ritka. A névváltozatok társadalmi 
megoszlásával kapcsolatban csak annyit jegyzek meg, hogy van szolgáló 
JWoZím és gazdag nemesasszony 1W&. A Eafwa névváltozat — éppen mint a 
i&#d is — csak Debrecenben fordul elő. — V ö . KARÁCSONY: MNy. L, 383; 386; 
BERRÁR: MNy. XLVII, 183—4; 204 és 205; WERTNER: NyF. LXXVII, 38—9; 
KALLÓS i. m. 212. 

jf Zára 5 személy (1,0930%), közülük három debreceni, egy Várday 
Klára, Serédy István felesége, egy pedig vitézlő Miskolczy Ambrus deák egyik 
árvája. iWdra változat: Debrecen 1596. — Vö. KARÁCSONY: MNy. L, 383; 
BERRÁR: MNy. XLVII, 185; 204; KALLÓS i. m. 220. 
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iT r * a z f » % a 4 személy (0,8744%), három közülük a nagybirtokos 
nemesség közé tartozik; van egy korai debreceni adat is: 1547: ,,Domina 
CrWwzMa Blcta petri Simon." — V ö . KARÁCSONY: MNy. L, 383; BEBBÁB: MNy. 
XLVII, 183; 205; KALLÓS i. m. 229. 

Magr^oZfta 9 személy (1,9674%). Latin szövegben McwydaZma, 
magyar szövegben JfogKWma. Illyés deákné Szele Magdolna asszony neve 
gyakran MogwWmo. Elisiós alakok gyakran előfordulnak (jMag%W% aaazom/̂ . 
— Vö. KABÁosoNY: MNy. L, 384; BEBBÁB: MNy. XLVII, 179; 199 és 205; 
WEBTNEB: NyF. LXXVII, 45; KALLÓS i. m. 258. 

M o rgr $f 31 személy (6,7766%). Noha aránylag gyakori név, magyar 
szövegben csak a May## alak fordul elő. Latin szövegben általában Margyare&z, 
de Debrecenből van három #m#ar#a is (1598-ból kettő, 1559-ből egy). — V ö . 
KARÁCSONY: MNy. L, 383; 386; BEBBÁB: MNy. XLVII, 168, 182, 199; 204 és 
205; KALLÓS i. m. 266. 

# á r f a 1 személy (0,2184%) Debrecenben 1598-ból; mint kerítő kerül 
vád alá. — Vö. KABÁCSONY: MNy. L, 384; 386; BEBBÁB: MNy. XLVII, 181; 
204; KALLÓS i. m. 273. 

O r aoZy a 8 személy (1,7488%). Latin szövegben UrWa, magyar 
szövegben csak OrWya. Maróti Nagy Mihály feleségének, Szele Orsolyának a 
nevét 1572: Zefe OrWZ;a, zeZe oraoZZya; 1574: zeZe OraoZZya alakban is találjuk; 
ez valószínűleg csak írásváltozat. Szolgáló is, nagybirtokos nemesasszony is 
előfordul ezen a néven! — V ö . KABÁCSONY: MNy. L, 383; 386; BEBBÁB: MNy. 
XLVII, 186; 204; WEBTNEB: NyF. LXXVII, 53; KALLÓS i. m. 309. 

P e f r o m e H a 3 személy (0,6558%). Kettő közülük a nagybirtokos 
nemességhez tartozik. 1556-tól: Serjény JFWroW&z és fWroma, 1563-ban Kende 
Mihály leánya pe(ro. A harmadik debreceni 1597-ből pe^oma alakban. — Vö. 
KABÁosoNY: MNy. L, 383; BEBBÁB: MNy. XLVII, 181; WEBTNEB: NyF. 
LXXVII, 55. 

f% r oa&a 2 személy (0,4372%), mindkettő nemes. — Vö. KABÁCSONY: 
MNy. L, 383; 386; WEBTNEB: NyF. LXXVII, 58; KALLÓS i. m. 314. 

fofewcöa 1 személy (0,2184%), nemes. Egy alkalommal fo(y?&cza 
alakban fordul elő a neve, egyébként fofewcm. — Vö. KáBÁcsoNY: MNy. L, 
383; BEBBÁB: MNy. XLVII, 188; WEBTNEB: NyF. LXXVII, 56—7. 

frwdeMcöa 1 személy (0,2184%), nemes. frwfeMm alakban. Vö. 
&%;%e%cio BEBBÁB: MNy. XLVII, 190. * 

#dro 9 személy (1,9674%). — Vö. KABÁCSONY: MNy. L, 383; 386; 
BEBBÁB: MNy: XLVII, 177; 204; WEBTNEB: NyF. LXXVII, 60; KALLÓS 
i. m. 340. " 

Fero%»&& 3 személy (0,6558%), kettő debreceni, egy karánsebesi; 
Debrecen: Fero%»Áxz és Fgro??%Á; ozzom, Karánsebes: FeroMÁwzo%2(. — V ö . 
KABÁCSONY: MNy. L, 383; 386; BEBBÁB: MNy. XLVII, 187; KALLÓS i. m. 362. 

Zgd/ü& 31 személy (6,7766%). Latin szövegben #op/wo. Magyar szö
vegben leggyakoribb a Zsd/» aaazo%y alak. Árra gondolhatnánk, hogy ez egy
szerű elisio. Minthogy azonban van Zgó/m mellett Zad/wz oaszom/ is, és van 
Zad/% is, a Zad/% aggzom/-beli Z&d/»,,becéző" rövidülése lehet. Minden társadalmi 
osztály képviselve van e nevek viselői között. — Vö. KABÁCSONY: MNy. L, 
383; 386; KALLÓS i. m. 373. 

Zg%2&d%M(z 7 személy (1,5302%). Egyetlen eltérő névváltozat: 
Eger 1594: #%a&a, egy végrendelkező asszony unokája. — Vö. KABÁCSONY: 
MNy. L, 383; 386; BEBBÁB: MNy. XLVII, 177; KALLÓS i. m. 377. 
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Ezen a helyen szólani kívánok még a keresztnevek átöröklésének, a név
választásnak a kérdéséről (vö. KABÁcsoNY: MNy. L, 386). 

Névtani irodalmunkban, de a nemzetközi névtani irodalomban is köz
helynek számít az a megállapítás, hogy a gyermekek szüleik vagy nagyszüleik 
nevét öröklik. Ennek a megállapításnak természetesen ténybeli alapjai van
nak. Árra is számosan rámutattak azonban, hogy a névválasztást nagyon sok 
más tényező is befolyásolja, és hogy a szülők vagy a nagyszülők nevének az 
újszülöttre való átruházása csak egy e sok más tényező közül. 

Ha az én adataimat nézzük meg ilyen szempontból, csupán egy-egy példát 
találunk az anya, illetőleg a nagyanya nevének a leányra, illetőleg az unokára 
való átszármaztatására: 1580: ,,Zakalj jámma leankaia jámma"; Csenger 1567: 
,,Bornemisza Boldisame Szechi ./Emma" két leányunokája Kata és j4%%&. Ezzel 
szemben sokkal több példát tudok idézni arra, hogy a leányutódok más nevet 
viselnek, mint az anya vagy a nagyanya. Ide vonatkozó adataim nagyobb 
számmal a nemességre, kisebb számmal a debreceni lakosokra vonatkoznak; 
nincs példám a jobbágynőkre vonatkozóan. 

Lássuk először a nemesekre vonatkozó adatokat! 1532: Lőkös (Kállay) 
Jánoané Nadányi iTngzíma leánya OraoZya | 1560: Butkay Péter felesége 7 W & , 
két leánya B o / M m és &z/erma | 1560: Becsky István felesége Károly JToWm, 
leánya .Ama | 1563: Kende Mihály felesége Zawzaamza, leányai ̂ rza^be^, 
fWro[??gMa], /Éfma | 15T4: Illyés deák felesége Jlfa^WMa, leánya JFrzWW | 
1575: Kölcsey i W a r m leánya Bak Bo/MZa | 1577 körül: Eoz Lászlóné ITafa 
asszony leánya Barkzm | 1587: Csicseri J5To&% leányai Zad/m és ̂ rza^g^ | 1590: 
Kölcsey János felesége Makó Anna, leánya Frwzama | 1595: Aszary Barbara 
Balogh Jánosné két leánya Zad/üa és ,á#%a | 1596: Berta Miklósné Dorka Zgó/*a 
leánya ^ámma | XVI. sz.: Serjeny fe(ro%eZZa leányai Jifarai(, BorWZa, ̂ ^ a | 
XVI. sz.: Korlát kofának az anyja Eördek jBorWZa. 

Jóval kevesebb számú adatom van a debreceni jegyzőkönyvek anyagá
ból: 1570: já%%& asszony leánya Dor&ó | 1596: ,,Nagy Jmrehne J^raeW Ázzon -
nak az Édes Annia Nyreó ferenczne C o f W m Azzony" | 1599: Böszörményi 
Fias Istvánné ̂ / z ^ W asszonynak az édesanyja ,á%gW# asszony. 

Ezekkel az adatokkal csupán azt akartam illusztrálni, hogy a névválasz
tás kérdésére több figyelmet kell fordítanunk jövő kutatásainkban, ha fel 
akarjuk deríteni azt a sok más tényezőt, amely eldönti, hogy mi legyen a neve 
az újszülöttnek. Példáimból az tűnik ki, hogy — legalábbis a vizsgált korban, a 
XVI. század második felében, női nevekkel kapcsolatban — a szülők, nagyszü
lők nevének átruházása a gyermekre, unokára nem általános. Viszont azt a 
sok más tényezőt kibogozni inkább az élő névanyag összegyűjtése során állhat 
módunkban. 

Mindazt, amit adataimból a keresztnevek gyakoriságára, társadalmi 
megoszlására és az egyes névváltozatok funkciójára vonatkozón megtudha
tunk, a betűrendes felsorolásban elmondtam. Itt csupán az összesítő statiszti
kát mutatom be. 

A két leggyakoribb keresztnév a ÜTaWm (98 személy 21,4228%) és az 
j4%M& (87 személy, 19,0182%). Legtöbb változata is a JToWm-nak van. Ezek a 
változatok már önállósultak is. Bizonyítják ezt az olyan adatok, amelyek latin 
és magyar szövegben egyaránt megnevezett nőkre vonatkoznak: a latin 
CWAerma magyar megfelelője — személyenként eltérően — iToWm, _ZW#, 
ÜToW, ÜToW stb. A JWaZm és az ̂ ámma név példája egyúttal azt is szemlélteti, 
hogy a névváltozatok önállósulása nem feltétlenül függ attól, hogy milyen 
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gyakori az illető keresztnév. Az j4?m# ugyanis csaknem olyan gyakori, mint a 
J&zWm, önállóvá lett változatával mégsem találkoztunk; (a két ,á%%d& nevű 
személy kiskorú hajadon, így valószínűleg igazi becéző alaknak tekinthetjük az 
já?mó& névformát). ̂ / z W W (45 személy, 9,8370%), 7 W o (34 személy, 7,4324%), 
_#&?## és Zgó/%% (31—31 személy, 6,7766%) következnek gyakorisági sor
rendben. A latin Domf&ga-nak megfelelő magyar Doroffya nem fordul elő; 
csupán az eredetileg nyilván kicsinyítő-becéző Dor&ó és változatai (27 személy, 
5,9022%) szerepelnek. A BorMZa nevet 25 személy viseli (5,4650)%. Ez a 
nyolc név összesen 378 személynek a neve, vagyis a keresztnévvel megjelölt 
457 személy 82,5552%-ának. A többi 20 név így következik: ̂ígrofa (12 személy, 
2,6232%), M ^ o Z n a és #dra (9—9 személy, 1,9674%), OrWya (8 személy, 
1,7488%), Za%zga%7%a (7 személy, 1,5302%), JPrwz&ma és üTZdro (5—5 személy, 
1,0930%), ifngzZma (4 személy, 0,8744%), jPefmM^ és Ferom&a (3—3 sze
mély, 0,6558%), ̂ ?#aZ#, f W # és f »rog&o (2—2 személy, 0,4372%), BedWa, 
7?%ya, J W # , J%Zm%Ma, jfdr&z, f ofeMcm és jPrf^^cza (1—1 személy, 0,2184%). 

A világi eredetű nevek használaton kívül kerülésével tehát erősen csök
ken a névanyag száma. Ezen úgy igyekszik segíteni a névadó közösség, hogy az 
eredetileg kicsinyítő-becéző névformákat új névváltozatokká alakítja. Ezek az 
új névváltozatok azonban a hivatalos használatba viszonylag nehezen hatol
nak be. 

II. A -Mé képzős alakulatok 
A -%e képzők eredetével és történetével legutóbb PAis DEZSŐ foglalko

zott (MNy. XLVII, 1—12). Tanulmányában elválasztja a foglalkozásnév
képzőt a feleségnév-képzőtől. Minket ebben az összefüggésben csak a feleség
név-képző problémája érint; erről a képzőről PAis azt írja, hogy ,,minden 
valószínűség szerint a %J szónak birtokos személyragos tartozékából lett" 
(i. h. 9). Eredetileg tehát a -«é képzős alakulatok birtokos jelzős szerkezetek 
voltak (Nagy Jánpsné = Nagy János neje). Ezek a birtokos jelzős szerkezetek 
azonban — mint erre PAis is rámutat (i. h. 5) — lehettek jelöletlenek is. 

Egy beszélgetés során O. NAGY GÁBOB, vetette fel azt a gondolatot, hogy 
— eredetében— nem tekinthetjük-e a A ^ y JdMoamd típusú megnevezést 
ugyanúgy kijelölő-jelzős szerkezetnek, mint magát a Aúwyz/ Jdmoa-t. Ebben az 
esetben a JVúw/yW, JVúw%/ Jd7%%m^ így volna elemezhető: 'Nagyhoz tartozó nő', 
'Nagy Jánoshoz tartozó nő'. Támogatná ezt az ötletként felvetett gondolatot 
a -%é elemmel bővült alakulatok XVI. századi viselkedése, illetőleg a szószer
kezetként viselkedő, -%é elemmel bővült megnevezéseknek m a i nyelvérzé
künk számára szokatlan volta. Jelöletlen birtokos jelzős szerkezet mai 
nyelvünkben nincs, csak jelöletlen birtokos jelzős összetétel. Viszont az is 
kétségtelen, hogy a magyar megnevezéstípusok kialakításában nemcsak kijelölő, 
hanem birtokos jelzős szerkezetek is szerepeltek és szerepelnek (1. alább a A%(%/ 
Jd?%)8 /eZeaáye stb. típust és a Tiszántúl gyakori a T(#d& Jam;&, a &erea2fa%ydW& 
7Z%aa-féleket; vö. még, hogy a mai debreceni P#er/wt w(m a XVI. században 
féZer/m J&&a& % W ; a ; stb.). A kérdés még tüzetes vizsgálatot igényel. Pillanat
nyilag — PAis adatai és fejtegetései alapján — valószínűbbnek tartom ezeknek 
az alakulatoknak birtokos jelzős szerkezetből való származtatását. 

A felsorolt adatok között számtalan -%é képzős alakulat van. Ezek azt 
mutatják, hogy a XVI. század második felében még nem történt meg a (birto
kos) jelzős szerkezetből lett összetételnek egyértelműen képzett alakulattá 
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válása: #### JómogM^ még annyi, mint JVaay JdMog Meye (vagy A ^ y Já%ogAoz 
farfozó 7*JJ, hiszen a md/tm, m(ázZJ stb. jelzők világosan csak a férfira vonatkoz
nak. A otfézZJ #<%%/ Jdmo&nd típus magáért beszél, a %d7%a i^aoy Jd%ogM^-félékről 
az adatok igazolják, hogy a % á W csak a férfinév jelzője, mert az így megneve
zett nő ,,personaliter" szerepel valamely jogügyletben, valamely hatóság 
előtt. 

Vagyis a jelzői bővítmény után úgy viselkednek a -%g képzős alakulatok, 
mint szószerkezetek. Ezzel szemben a ragokat ugyanúgy veszik magukra, mint 
a képzett szók; tehát mintegy átugorják azt a fokot, amely az összetételekre 
jellemző. Hogy például az 1576: ,,betlehem JstwaneWys" adatban a -W-elem 
csak á-val olvasható (és nem %-vel), bizonyítja az ugyanott található ,,betlehen 
JstwannetW adat (Kállay cs. lt.). Az 1592: ,,székelj lazloneíMf-beli % szin
tén inkább az % jele (Uray cs. lt.). Egyetlen kétségtelen adatom van arra, hogy 
a -%é ,,képzős" alakulat úgy viselkedik a rag előtt, mint összetétel: 1580: ,,palagj 
Janosne/ieZ" (Bónis cs. lt). A Debrecenből való 1599: ,,Zekel MoisesneW 
(TanJk. "V, 622) már nem annyira egyértelmű, mint az előbbi. Ezzel az adattal 
kapcsolatban ugyanis az is feltehető, hogy az e )> e változás egyik tetten ért 
esete, és akkor ugyanúgy ítélhető meg, mint a tiszántúli o&fó6erbe%, jáZ6grfMe&. 

Ezzel az egy biztos és egy másképpen is magyarázható példával szemben 
általános az, hogy a toldalék a -%e előtti névelemhez igazodik hangrend tekin
tetében, tehát a -%d elem teljesen elvesztette önállóságát, és képzőként viselke
dik. (Számtalan példa az adattárban.) 

Az adatoknak ebből a rövidre fogott vallomásából a következő tanulsá
got vonhatjuk le: a mai nyelvben képzőnek tekinthető -%é elemmel alakult 
megnevezések a XVI. század második felében nem sorolhatók sem a szószerke
zet, sem az összetétel, sem a képzett szó kategóriájába. A jelzői bővítmény 
után "úgy viselkednek, mint szószerkezetek, ragok előtt általában úgy, mint 
képzett szók. Egy biztos példa van arra adataim között, hogy a -?W úgy visel
kedik rag előtt, mint összetétel utótagja. E hármas viselkedés alapján a -%e elem
mel alakult megnevezéseket a XVI. század második felében átmeneti kategóriá
nak tekinthetjük e három nyelvi alakulat (szószerkezet, összetétel, képzett szó) 
között. 

III. A megnevezéstípusok áttekintése 

Minthogy dolgozatom fő tárgya a megnevezéstípusok bemutatása volt, 
szükségesnek látom, hogy az összefoglalásban is külön fejezetet kapjon ezek 
áttekintése. 

Puszta keresztnevén jelentkezik T személy, mégpedig végrendeleti szö
vegekben, ahol az azonosítás könnyű. Egyeleműnek tekinthetjük az olyan 
megnevezéseket is, amelyekben a keresztnév „bővítménye" az oaazoMy, W % y 
vagy a jogügyletben betöltött szerepet kifejező szó (21 személy). D e már a 
foglalkozás, tulajdonság vagy valahova tartozás feltüntetésével bővült meg
nevezéseket — 12 személy van ilyen megnevezések mögött — szűkebb értelem
ben több elemű megnevezéseknek kell tekintenünk. 

152 személyt családnévből és keresztnévből álló megnevezés jelöl. Ezek 
közül 62 nő csak.a saját család- és keresztnevén szerepel, 90 nő megnevezésé
ben a férj neve is szerepet játszik. N e m szabad azonban azt gondolnunk, hogy a 
saját család- és keresztnevén szereplő 62 személy mind leány; ellenkezőleg: 
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'e 62 nő közül is több az asszony, mint a leány. Abban a tényben, hogy a nők a 
házasságban is megtartják és használják saját családi nevüket, nem kereshet
jük a nők teljes egyenjogúságának és egyenrangúságának bizonyítékát. Igaz 
ugyan, hogy magánjogi vonatkozásban — az adattárban számos példa van erre 
— ugyanolyan szerepet tölthetnek és töltenek be a nők, mint a férfiak: vég
rendeletet tehetnek, gyámok lehetnek, kereshetik igazukat a törvény előtt stb., 
mégis a megnevezéstípusok messze túlnyomó többségében a nők a férfi-család
taghoz való viszonyuk feltüntetésével, saját családnevük, sokszor saját egyéni 
nevük (keresztnevük) elhallgatásával szerepelnek. A megnevezéstípusokból 
tehát a nők jogi helyzetére nemigen következtethetünk. Hogy magyarázzuk 
akkor azt a tényt, hogy igen sok nő saját családi nevén jelenik meg előttünk 
házassága után is? Ennek valószínűleg több oka is van. Egyik a nő családjának 
ismertebb, nevezetesebb volta. Főleg a nemesség és a főnemesség körében 
fordulhat ez elő, de a városi polgárság (1. a debreceni adatokat) és a jobbágyság 
között is (vö. pl. 1574: ,,egi Mathias N e w polgár az meg mondott Dancz Anna 
ázzon vra"!) találunk rá példákat. A városi polgárság és a jobbágyság között 
valószínűleg olyankor fordul elő, amikor az illető közösségben a nő családja 
bennszülött, a férj pedig jövevény. Egy másik ok lehet a pontos azonosítható
ságra való törekvés. Ne felejtsük, hogy adataim nagyobb része hivatalos iratok
ból való. Ahogy m a is feltüntetik a hivatalos iratok a férjezett nők leánykori 
nevét, ugyanúgy feltüntették a régi hivatalos iratok is, ha szükségesnek tar
tották, különösen ha még nevezetes, ismeretes is volt a nő családja. Pusztán a 
pontos azonosíthatóságra való törekvés ugyanis nem okolja meg a nő család
nevének feltüntetését, hiszen azt más eszközzel is el lehetett érni. 

A megnevezéstípusok III. főcsoportjában (a családtaghoz való viszonyt 
feltüntető megnevezések között) — mint láttuk — több esetben sikkad el a 
nő egyéni neve, mint ahány esetben szerepel. Egy kis csoportot tesz ki ebben a 
főcsoportban az a megnevezéstípus, amely cmym szerepében mutatja be a nőt. 
20 személyt mutat be adattáram, közülük csak hétnek van feltüntetve a kereszt
neve is. Valakinek a gryermete, drodya megjelöléssel lép elénk 6 személy, vala
kinek a Zmm/a-ként 39 személy. Részt kér a megnevezéstípusok kialakításában 
a feaWn mazo%2/ is (10 személy), de a legnagyobb csoport mégis a Mz&aMrad 
<%azo%y feltüntetésével alakult, minthogy — erre újból rá kívánok mutatni — 
adataim legnagyobb része hivatalos iratokból való, a hivatalos ügyekben pedig 
természetszerűleg nagyobb számban szerepeltek férjes vagy özvegyasszonyok, 
mint hajadonok. 

A házastársi viszonyt feltüntető neveket három részben — ezen belül több 
kisebb csoportban — mutattam be. Az első részbe kerültek az olyan megnevezé
sek, amelyekben a/eZegáf szó vagy valamelyik szinonimája szerepel (esetenként 
ezek latin megfelelője). Adataim között egyéni név (keresztnév) nélkül 42 sze
mély, keresztnévvel 48 személy található ebben a részben. 8 személy megneve
zése a házastársi viszonyon kívül más családi kapcsolatot is feltüntet. 

A házastársi viszonyt feltüntető nevek legnagyobb csoportját a -%é kép
zős alakulatok alkotják. Ezekkel az előző fejezetben részletesen foglalkoztam, 
így most csupán a számszerű megoszlásról számolok be. A -%e elem (mint lát
tuk, ebben a korban még nem tekinthető egyértelműen képzőnek) a férfi 
családnevéhez járul 25 személy megnevezésében (JVo<%/Mé típus). 367 nő megne
vezése képviseli a A^m^/ Jd%oa%6 típust. A „#ogry JdwoaW J W a Z m asszony" 
típus 178 személy megnevezésében található az adattári részben. Itt emlékez
tetek arra, hogy a nő családi és keresztnevével alakult megnevezések a házas-
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társi viszonyt feltüntető nevek között — ismétlések elkerülése végett — nem 
szerepelnek sem adatszerűen, sem a most közölt statisztikában. 

Az özvegyek megnevezése két csoportba sorolható nyelvi szempontból: 
1. birtokos jelzős szerkezet, amelyben a néhai férj neve a birtokos jelző, a bir
tokszó pedig — latin szövegben — a (főnevesült) reZWa, illetőleg — magyar 
szövegben — reZ%;M;a, özoegrz/e, őz##%//eZe3^e, m#y&a0yo(&% stb. Ezzel a megneve
zéstípussal van jelölve összesen 62 személy. Ebből 37 személy megnevezése 
képviseli a reZWa Jf»cÁaeZ»a &%%6ó típust; 15 személynek a keresztneve is fel 
van tüntetve; magyar szövegben alkalmazott rg%c&% van 4 nő nevében, ennek 
magyar megfelelői 6 nő megnevezésében. 

A birtokos jelzős szerkezet tehát magyar szövegben csupán 10 nő meg
jelölésére használtatott fel; magyar szövegben ugyanis a 2. típus, a W A m jelző
vel bővült -%e képzős alakulat a szokásosabb (20 személy). Erről az előző 
fejezetben elmondtam, amit az összefoglalásban szükségesnek láttam elmon
dani. 

Az újból férjhez ment özvegyek (18 személy) megnevezése nem képvisel 
az előbbiektől eltérő típust. Ezeket az adatokat főként mint a pontos azono
síthatóságra való törekvés példáit soroltam külön csoportba. 

PAPP LÁSZLÓ 

Les noms des femmes dans la seconde moitié du XVI« siécle. Données et quelques concmsions 

Dans l'index des noms, les données sönt classées en trois types constituant 
chacnn un ehapitre á part, dönt le dernier (le plus long) se divise encore en plusieurs 
groupes et sous-groupes: 

I. JVom de bopfeme powrzw d'wwe ep^gfe ow d'wme oypoa$(«m. Dans la période 
étudiée, les noms qu'on peut eonsidérer eomme noms simples (ayant un seul élément) 
se rencontrent rarement. C'est que les appellations indiquant le métier, Tappartenance 
ou une qualité, ne peuvent pas entrer dans la cathégorie des noms simples. 

II. ]Vom de /om#fe e* Mom de bopfeme. Si le nom de famille de certaines femmes 
mariées se maintient mérne aprés leur mariage, c'est qu'elles appartiennent á quelque 
famille illustre; s'il figure á cóté du nom de famille de Tépoux, c'est pour en faciliter 
ridentification. 

III. 4̂ppeffaf$o?w de^^Ma?z( dea ropporfa de parew^e ewfre Zo /emme ef ka (ft//ere%fa 
?nem6rea de ao /amtMe. La femme en tant que mére, enfant, soeur et épouse, exerce une 
influence sur la formation des types d'appellations. Puisque les données figurant dans 
Tindex sönt tirées pour la plupart de documents adrninistratifs oú, naturellement, les 
femmes mariées ou veuves sönt en majorité, par conséquent, les appellations indiquant 
des liens conjugaux sönt également les plus nombreuses. Les données se divisent en 
trois groupes: 

1. Les appellations contenant le mot ,,asszony" (femme) ou un de ses synonymes. 
2. Ce sönt les formes suffixales -%e (Madame) qui constituent le groupe le plus 

nombreux des appellations indiquant le lien de mariage. Cetté question est traitée parti-
culiérement dans la conclusion. 

3. Dénomination des veuves. D u point de vue grammatical, on distingue ici 
deux cathégories: o^ syntagmes possessifs; 6̂  formes munies d'un complément épithéte 
comme par exemple wáAo$ (feu) etc. 

Dans Tindex, ces trois groupes sönt répartis en plusieurs sous-groupes. 
Dans la conclusion, 11 y a tout d'abord une analyse des noms de baptéme qui 

figurent parmi les données. Dans Tindex, on trouve 28 noms de baptéme sur 467 person-
nes, et il resté á peu prés 600 personnes dönt le nom individuel n'est pas indiqué. Les 
noms de baptéme -— avec les diverses données qui s'y rapportent — se trouvent 6 Tordre 
alphabétique d'abord, puis rangés selon la fréquence de leur emploi. En ce qui conceme 
le choix des noms de baptéme et leur conservation de génération en génération, ces 
problémes sönt également abordés. Le peu de données que nous possédons, ne soutient 
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paa nécessairement l'opinion de ceux qui prétendent que les enfanta héritent leur nom 
de baptéme de leurs parents ou grands-parents. Dana la seeonde moitié du XVIe siécle, 
la tradition famíliáié est aeulement un des facteurs parmi tant d'autrea qui entrent en 
jeu pour déterminer le choix. 

C'est dana la seeonde partié de la conclusion que sönt examinées les appellations 
faitea avec l'élément -Me (Madame), considéré aujourd'hui comme élément formatif. 
A l'époque, cea appellations n'appartiennent ni á la cathégorie des syntagmes, ni á celle 
des mots composés ou dérivés. Aprés un complément épithéte, elles ont un caractére 
de syntagme, tandia qu'elles se comportent en mots dérivés si elles précédent une désinenee. 
Parmi les données, il n'y a qu' un seul exemple oú, devant une désinenee, F élément -Me 
semble étre évidemment le membre postérieur d'un composé. Ainai, dana la seeonde 
moitié du XVI® siécle, les appellations munies de 1'élément -we peuvent étre considérées 
comme faiaant partié d'une cathégorie intermédaire. 

Enfin, on trouve un tableau récapitulatif des types d'appellations, complété de 
données statistiques. 

L. PAre 
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