
XVI. századi jobbágyneveinkhez 

A névtani kutatások érdemes múlttal dicsekedhetnek, és a legutóbbi évek
ben megjelent sok szép tanulmány után jelenük is igen biztató (vö. pl. BEBBÁB: 
M N y . LVI, 267 kk.). A XVI. század neveire vonatkozólag a legnagyobb 
anyag alapján KABÁcsoNY SÁNDOB ZSIGMOND végzett kutatásokat. Ered
ményeinek egy részét közzé is tette (MNy. L, 379—86). Statisztikai adatokat 
közöl az egyes keresztnevek előfordulásáról, társadalmi megoszlásáról, a 
nevek előfordulási sorrendjéről. A névanyagot eredet szerint csoportosítja: 
martirológiumi (latin, német, szláv stb.), ószövetségi, újszövetségi nevek. 
Ezen belül vizsgálja azt is, hogy mely nevek gyakoribbak a nemeseknél, 
melyek inkább a polgárságnál vagy a szolgáknál (jobbágyoknál). Összesen 
19 093 adatából 7283 vonatkozik nemesre, 3068 polgárra, 2440 a szplganév, 
hódoltsági 5642 és társadalmi hovatartozását nem lehet megállapítani 660-nak. 

BÁBCZI GÉZA ugyancsak a XVI. századból, gyakorlatilag annak második 
feléből való adatokat rendszerez (MNy. LII, 144—57). Anyagát FEKETE LAJOS 
„Die Siyáqat-Schrift in der türkischen Einanzverwaltung" (Bp. 1955) c. két
kötetes török paleográfiai munkájából veszi. Kb. 750 nevet vizsgál. Ezek 
azonban társadalmi szempontból viszonylag egységesek: jobbágyok, polgárok 
és adófizető-sorba süllyedt nemesek. Eredményei nagyon érdekesek, több szem
pontból kiegészítik, részben módosítják Karácsony megállapításait. 

Magam a SzABÓ ISTVÁN kiadásában megjelent 1622. évi dézsmalajstrom 
(MNyTK. 86. sz.) adatait vizsgáltam meg. A vizsgált névanyag ugyan lénye
gesen kisebb Karácsonyénál (3896), de három szempontból egységesebb. Elő
ször is a dézsmalajstromokban foglalt nevek viselői mind jobbágyok voltak, 
másodszor helyileg eléggé egységes, mert mindhárom megye dézsmakerületei 
a mellékelt térkép tanúsága szerint is a Duna—Tisza közének déli részén terül
tek el, a X X . sz. eleji Bács-Bodrog vármegye területén, harmadszor a nevek 
mind 1522-ből valók. 

I. Keresztnevek* 
A XVI. században, mint ahogy SzABÓ ISTVÁN is helyesen megállapította 

(i. m. 14) már teljesen egyházi jellegű a névadás, csekély kivétellel a martiro
lógiumi és a bibliai nevek fordulnak elő keresztnévként. 

Az 1522. évi dézsmalajstromokban a keresztnév rendszerint latin alak
ban és sorrendben van föltüntetve. Magyar alakú keresztnév és magyaros 

* A keresztnév műszót használom akkor is, ha nem keresztségben jutott hozzá az 
illető. Ez tehát csak a kételemű nevekben magyar sorrendben a név második, latinban 
az első tagját jelenti. 

23 



AZ 1522 ÉVI JEGYZÉKBEN FÖNNMARADT DÉZSMAKERÜLETEK 
FÖLDRAJZI ELHELYEZKEDÉSE 

sorrend ritkán fordul elő férfiaknál, a nőknél valamivel többször. A csekély 
számú szláv nevet nem tudták latinosltani a dézsmaszedők, és így meghagyták 
szláv alakjukban: Mor&o, C W & o stb. Magyar alakú keresztnevek: jg%e&, 
.Lemard, JTere&zfW, CoZ?)m%, (Wea,.Lo2Zo, Ybaa, f ar&oa, &%?%&)r, ̂ orya, ̂ á&>rya%, 
fe%ar(Á. Másoknál nemigen lehet megállapítani, latin vagy magyar-e a név 
(a sorrend latin): 2*o&W, Jj&zm, ̂ átmAam, ̂ ar%a&ag, Ga&par. Többször talál
juk a neveket magyarosan asszonynevekben: 2&zW%e, OMzar ^ o W % e , JZwyoA-

Ezenkívül jó támaszt adnak a keresztnevek magyar alakjára a kereszt
névből származó vezetéknevek, amelyek, mint a vezetéknevek tárgyalásakor 
is majd kitűnik, ezeknek egy igen tekintélyes csoportját alkotják. 

A keresztneveket a könnyebb áttekintés végett táblázatban közlöm. 
Az első rovat mutatja a név előfordulását, a második a százalékot. Ezután 
külön-külön is áttekinthető megyénként a százalék (ezekben csak tizedszáza
lék pontossággal). Amely névhez megadják — bemutatom Karácsony és Bárczi 
százalékait is. 

Összesen 86 férfinév fordul elő anyagomban. 
4—4 adattal szerepel (0,103%): Bernát, Boldizsár, Gábor. 
3—3 adattal (0,077%): Ádám, Markó, Kozma. 
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2. Péter 
3. György 
4. Mihály . 

6. Gergely 
7. Pál 
8. Benedek 

12. Máté 
13. Miklós 
14. Imre 
15. Bálint 
16. Dömötör 
17. Lőrinc 
18. Mátyás 
19. Ambrus 
20. László 
21. Márton 
22. Barnabás 
23. Bertalan 
24. Ferenc 
25. Fábián 
26. Jakab 
27. Lukács 
28. Gál 
29. Albert 
30. Illés 
31. Orbán 
32. Fülöp 
33. Kelemen 
34. Antal 

36. Ágoston 
37. Simon 

Oesses 
szám 

275 
230 
206 
205 
187 
183 
164 
154 
151 
137 
133 
127 
120 
110 
109 
97 
84 
84 
83 
71 
66 
65 
65 
60 
58 
56 
51 
44 
39 
39 
37 
36 
35 
33 
28 
27 
25 

százalék 

7,051 
5,895 
5,308 
5,226 
4,795 
4,769 
4,205 
3,948 
3,872 
3,514 
3,410 
3,256 

. 3,066 
2,820 
2,796 
2,487 
2,154 
2,154 
2,128 
1,821 
1,692 
1,666 
1,666 
1,538 
1,487 
1,436 
1,308 
1,128 
1,0 
1,0 
0,949 
0,923 
0,897 
0,846 
0,718 
0,693 
0,643 

Bács 

7,2 
5,8 
5,2 
6,0 
4,7 
4,0 
4,1 
3,9 
3,9 
4,0 
3,3 
4,0 
3,0 
2,6 
3,2 
2,1 
2,5 
2,2 
2,6 
1,6 
2,0 
1,8 
1,4 
1,4 
1,8 
1,6 
1,6 
1,2 
0,9 
1,0 
1,1 
1,4 
0,7 
0,6 
0,95 
0,75 
0,65 

Százalék 
Bodrog 

6,4 
5,8 
5,0 
5,0 
4,9 
6,2 
4,1 
4,0 
4,3 
3,0 
3,8 
3,3 
2,9 
4,2 
2,4 
2,2 
2,0 
2,1 
2,2 
1,4 
1,5 
1,5 
1,8 
2,1 
1,4 
1,4 
0,7 
1,5 
1,2 
1,3 
0,9 
0,9 
1,3 
1,0 
0,3 
0,6 
0,6 

Csongrád 

8,2 
6,5 
6,2 
3,9 
5,4 
4,1 
4,9 
4,2 
2,9 
3,3 
3,3 
1,1 
3,9 
0,9 
2,5 
4,4 
1,3 
2,3 
1,9 
3,8 . 
0,9 
1,6 
2,3 
0,& 
0,5 
1,1 
1,3 
0,1 
0,9 
0,5 
0,6 
0,1 
0,6 
1,3 
0,8 
0,8 
1,0 

Karácsonynál 
(zárójelben Bárczinál) 

10,046 (9,74) 
5,18 (3,60) 
6,736 (6,27) 
5,82 (5,88) 
6,0 (4,81) 
4,0 (3,87) 
3,823 (5,47> 

3,22 
3,96 

3,32 
2,292 

1,356 

0,582 
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ITéY 
Összes 

szám 

18 
17 
14 
13 
12 
11 
9 
9 
9 
8 
6 
5 

e6ed6k 

0,461 
0,436 
0,359 
0,334 
0,309 
0,284 
0,234 
0,234 
0,234 
0,209 
0,156 
0,131 

Bács 

0,35 
0,4 
0,25 
0,45 
0,3 
0,2 
0,1 
0,3 
0,1 
0,1 
-
0,2 

Százalék 

Bodrog 

0,8 
0,2 
0,6 
0,2 
0,2 
0,4 
0,1 
0,2 
0,6 
0,4 
-
0,1 

Csongrád 

0,2 
1,0 
0,3 
0,2 
0,6 
0,3 
1,0 
-
-
-
1,0 
— 

(Zárójelben Barcsinál) 

38. Domonkos . . 
39. Dámján 
40. Gellért 
41. Keresztes ... 
42. Vince 
43. Osvát 11 0,284 0,2 0,4 0,3 0,063 
44. Márk 
45. Egyed 
46. Elek 
47. Gáspár 
48. Farkas 
49. Ábrahám ... 

2—2 adattal (0,051%): Centko (Bács), Bereok (Bács), Fóris, Lázár, 
Zsigmond (Bács), Szilveszter (Csanád), Tóbiás (Bács), Vitális, Vitus. (Bács). 

1—1 adatunk van Bácsból: Bán, Józsa, Calixtus, Kristóf, Lénárd, Mózes, 
Lóránt, Pelbárt, Venk, Kálmán, Radonya. 

Bodrogból: Adorján. 
Csanádból: Sándor, Bogoja, MilosJ Bozsó, Dobrov, Nesatha, Papra jak, 

Bajna. 
Karácsonynál korábbi adataim vannak a következő nevekre (zárójelben 

Karácsony első adata): ̂ ^or;á% (1537), JTozma (1574), F#wa (1549), & % W * 
(1553), ̂ Ze&, ̂ z^vea^er (1560), GeZZ^ (1533), ̂ (Mwt (1528), Jdzao (Karácsony
nál Jázae/ 1550), ̂ Í6roM?% (1572), JkfdrÁ; (1528). 

A Karácsonynál csak nemesi nevek szinte teljesen hiányoznak az 1522. 
évi dézsmalajstromokból, mint a ZkWeZ, Jó6, ^droZy, ̂ Axia, 2̂ r%(fr̂ , ̂ Axxf^-
m%a, .Ro/W, 6^aWW, ̂ íro%, C^K, ̂ aa«í@, jF#%a(, Oe(fgo%, GyWa, JW%%a, Deo, 
T^ampW, #<%%aggé, ̂ zermc, F^or, ̂ zdrdá. Az egész nemesi névsorból az egyet
len .&fdzea fordul elő nálam egyetlen adattal. Elsősorban nemesi nevek Kará
csonynál (i. m. 385) a 6#&or, Za;oa, ̂ ar^aa, &íWor, j^rWd/. Ezek a Za/oa 
kivételével megtalálhatók ugyan vizsgált anyagunkban, de mind a ritka nevek
hez tartoznak, egyik sem éri el a 0,2%-ot. A majdnem négyezer név közül a 
.Far&aa hatszor, a Gá&or négyszer, a AdWor és ̂ rtafd/ pedig egy-egy jobbágy 
neveként fordul elő. Hiányzik azonban több más név is, mint J2W&cA, Jeromoa, 
Zg'Wc (1547-ben fordul elő először!), .0raam%a (1581 !), Tó^or. A iTer6sz&% 
(Christjanus) sincs meg dézsmalajstromainkban. N em hiszem, hogy a Cy%G%& = 
ÜTereazfeg azonosítható vele. Hiányzik még a #e%n&, GofMríZ, i^pdí, i&MmW, 
JlfeTíyA^, ̂ 2w%̂ azZ(), f0Mgy(íc, Zkíowf, ̂ a&arwía, 7zaá&, J<Wa, ̂ Ka; is, de né
hány előfordul vezetéknévként. 

Olyan keresztnév alig fordul elő 1522-ben, amit Karácsony ne említett 
volna. Ilyen a i}om%(, feZkW, C W W « & 1—1 előfordulással, néhány becenév: 
J W a « BerWa%^, f e W ( < fé(ey^ vagy délszláv nevek, mint jfar&d (3), 
Cgf^&o (3) és 1—1 adattal egyelemű nevek: #%Zog, foprayat, JV"eW&% (vei 
Deme(rm^, ^oaao (inkább vezetéknév, mert ilyen van több a környéken). 
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Másoknál a vezetéknév is mutatja, hogy inkább szláv a név viselője, mint 
magyar; Bogroya 2)r#%cAam, .Do&mw #&c&, ̂ ay/Mi Jlf %Zog, ̂ Wo%ya FocA. A TFe%& 
keresztnevet nem tudom miből magyarázni. (Talán eredeti név: W % -j- & 
kicsinyítő képzői) 

Amint a táblázatból láthatjuk, a nevek földrajzi eloszlása ezeken az 
egymáshoz közel eső területeken sem egyforma. Az összes előforduló 86 név 
közül Bács megyében 73, Bodrogban 57, Csanádban 61 található. Ha mellőz
zük a táblázat végén felsorolt 20 egyszer előforduló nevet, akkor is feltűnik, 
hogy a .F&r&aa név csak Csongrádban fordul elő, de ott megközelíti az 1%-ot. 
Hiányzik viszont Csongrádban az i&yyed, ü%e&, Ödapdr és ^6r&Mm, holott 
e nevek egyenként a másik két megyében 5—9 személlyel vannak képviselve. 

A leggyakoribb személynév mindhárom megyében veretlenül a Jdmoa, 
de százalékaránya messze elmarad Karácsony több mint 10%-ától. A Kará
csonynál második helyen levő 7 & W % a mi anyagunkban az ötödik helyre szo
rult. A második leggyakoribb név összesítve ugyan a 7%er, de az egyes megyék 
közül Bácsban megelőzi a #%/%%, Bodrogban a GenyeZy és csak Csongrádban 
második. Bács megyében a nevek gyakoriságát tekintve kiugrik a másik két 
megyéhez viszonyítva a Mihályon kívül az ^ÉWma, JtfdZé, BdZW, 2}Jri%c, 
wám6r%g, Jlfá^oM, J&wm&Ma, F d W m , j&%Mca, _F#Zőp. Bodrogban kedveltebb 
nevek a másik két megyével szemben: OergreZy, i&z&W, 2W%ía, Tmre (feltűnően), 
_F*ere%c, GdZ, ̂ á%er(, 7ZZég, ̂ eZeme%. Még nagyobb ingadozást mutat a másik 
két megyéhez viszonyítva Csongrád, ahol egyes nevek előfordulási aránya 
gyakran egész lényegesen eltér. Nagyobb százalékban fordulnak elő a követ
kező nevek: fefer, 0yőr<fy, 7aW%, J%Z, ̂efteffeÁ;, Jf%Mdg, Dömötör (feltűnően), 
ZdazZó (feltűnően), J9erWcm, yl%W, ̂ m o % . Feltűnően ritka nevek Csongrádban: 
jtf »MZy, i&z&izj, Jkí^, 7mre, uL&»%c, JkT((?f0%, Pereme, GóíZ, î aZöp. A különbség 
egyes megyék közt több százalékot is kitehet (pl. GergreZy; Bodrog 6,2, Bács 
4 % ; #d^.- Bács 4, Csongrád 1,1%; fmre; Bodrog 4,2, Csongrád 0,9%; DcwMfőr.-
Bács 2,1, Csongrád 4,4%; ZdazZd ; Bodrog 1,4, Csongrád 3,8%). 

A falu védőszentjei talán szerepet játszhatnak a névadásban, de a szent-
előtagú falunevek, amely faluk feltehetőleg templomuk védőszentjéről kap
ták nevüket, nem mutatnak ilyen törekvést. így pl. Szentandráson (Bács m.) 
csupán egyetlen Andrást találunk, noha András egyébként a gyakori nevek 
közé tartozik. Szentlőrincen (uo.) egyetlen Lőrinc sincsen. Szentmártonban 
(uo.) találunk ugyan egyetlen Mártont, de Szentgyörgyön (Bodrog m.) már 
egyetlen György sincs, noha György gyakoriság szempontjából a 3. helyen 
áll. Miklós sem ritka név, de Büdiszentmiklóson (uo.) nem fordul elő. 

Azt a névjegyzékek alapján nem lehet megállapítani, vajon a fiúk közül 
az egyik az apa nevét vette-e fel, mert forrásunk nem jelzi a családi viszonyo
kat. Az a tény viszont már szinte magától beszél, hogy a legnagyobb ritkaság, 
és csak a nagyobb helységekben fordul elő egy-kétszer ugyanaz a keresztnév 
ugyanazon vezetéknév mellett, tehát két Tóth János vagy két Rácz István 
nemigen található ugyanazon községben. H a a vezetéknevek már apáról fiúra 
szálltak, akkor ez a tény arról tanúskodik, hogy az apa keresztnevét fiai nem 
örökölték. . 

* 
Női nevek dolgában már — akárcsak Karácsony és Bárczi — sokkal 

kisebb, a férfinevekhez képest elenyészően kicsi anyagra támaszkodhatom. 
A dézsmalajstromokban felsorolt nők általában özvegyek. A dézsmajegyzék 
többféleképpen jelöli őket: 
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1. latinosan a férj nevével: relicta Jo/%mmg iTya, 
2. magyarosan a férj nevével: relicta CA^zar JBaZaame, 
3. puszta keresztnévvel: relicta „ágrafAa, 
4. lánynéven latinul: relicta Caferma jVagrA, 
5. lánynéven magyarul: rel. Faraa BAorWa, 
6. a férj vezetéknevével: rel. .BAwzme, 
7. nem tudhatjuk, vajon a ̂ aZaa%e névvel a férj vezeték- avagy kereszt

nevéhez függesztették-e a -%e képzőt, 
8. a férj keresztnevével latinosan: relicta F a W f W . 
Mivel mindegyik elnevezésmód használatos, a 4. és 5. számúban azt sem 

tudjuk eldönteni, hogy a vezetéknév a férj neve vagy lánykori vezetéknév. 
A női nevek száma amúgy is nagyon kevés a férfiakéhoz viszonyítva, mert csak 
az özvegyeket tünteti föl az összeírás. De női keresztnév szempontjából csak 
a 3—5. sz. elnevezés ad útbaigazítást. 

így összesen 112 adatból vagyunk kénytelenek következtetéseket le
vonni (Bács 55, Bodrog 55, Csongrád 2). Mivel a csekély anyag miatt a föld
rajzi megoszlást nem lehet megnyugtatóan tisztázni, az egyes megyék száza
lékait elhagyva csak az összesített előfordulási arányt mutatom be. A nevek 
száma alig több, mint a férfinevek egynegyede, összesen 24. 

1522-ben 

né? 

2—3. Ágota 

4. Margit 

% 
18 
15 
15 
11 
7 

mái 
% 
13,82 

9,23 
6,99 

1522-ben 

né? 

6— 7. Magda , 
6— 7. Orsolya 

9 — 10. Zsófia 
9 — 10. Klára 

% 
5 
5 
4 
3 
3 

E«6c«my_ 
% 

5,-
16,08 
6,85 

2—2 adattal fordul elő: Apolónia, Anasztázia, Borbála, Dorottya, Márta. 
1—1 adattal: Ágnes, Apalin (az Apolónia változata 1. BEBBÁB i. m. 37), 

Lucia, Veronika, ?Sabáji (italán a Sebe középkori női név, vö. BEEBÁB 
i. m. 15), Skolasztika, Eufémia, Krisztina, Benedicta. 

Ez a csekély számú női név a kérdéses #a&a;% kivételével mind egyházi 
(martirológiumi és bibliai). A ritkábbak között van olyan fjámaaz&izda, j0%/é-
W a j , amelyen a görög egyház hatása látszik. Érdekes, hogy az egész név
anyagnak jóval több mint a fele (59%) négy név fiWáZm, ./íaofa, TZoma és 
_Mara#) között oszlik meg. Bodrogban két név/JSTaMm és ZZomaJ az egész 
névanyagnak több mint a felét alkotja (55 név közül 23). A továbbiakban a 
#a6a;it figyelmen kívül hagyva megállapíthatjuk, hogy a JW/wz kivételével 
mindegyik név előfordult már 1400 előtt is (vö. BEBBÁB, Női neveink 1400-ig. 
M N y T K . 80. sz.). Csak úrnő (domina) neveként fordul elő ott az ̂ ápoZ&Wa, 
jámaazMzda, jSorWa, Dom^ya, Dwcöa, M<Wa, OraoZya, Ferom&a, 0Waaz#&a, 
j0%/éWa, .BgfWi&ía. KABÁcsoNTnál (i. h. 383—4 és 386) is csak úrnő neveként 
találjuk a Jüfá/fa és Ferom&a nevet, főleg úri név az já?ma és jBTaWm. Meg kell 
jegyeznünk, hogy a régi oklevelekben nagyon ritka a szolgálók neve, mind 
Berrár, mind Karácsony adataiban a túlnyomó többség nemesi név. így 
tehát, ha anyagom nagyon csekély is, a közrangúak, jobbágyok névanyaga 
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szempontjából mégis jelentős. Az egyelemű nevek idejében a szolgálók (ancilla) 
neve közt gyakori volt az eredeti magyar elnevezés, de a századok folyamán 
egyre ritkult (BEBBÁB i. m. 47). Karácsonynál már csak négy személy visel 
eredeti (nem egyházi) nevet. Az én névanyagomban eredeti név még csak 
mutatóba sem akad. Karácsony még 46 nevet tart számon, nálam már csak 
24 fordul elő. Karácsony adatainál (zárójelben az első előfordulás Karácsony
nál) korábbi dézsmalajstromunkban az j4<yofa (1557), #WúW2#&a (1559) és 
a Jfdr&z (1543). 

Bármennyire csekély anyagon végeztük szükségszerűen számításainkat, 
meg lehet állapítani, hogy a női nevek közül 1400-ig ugyanazok a nevek voltak 
a legdivatosabbak, mint a XVI. században nemeseknél, jobbágyoknál egyaránt. 
1400-ig a nálunk is előforduló női nevek közt a gyakorisági sorrend: Erzsébet, 
Katalin, Margit (200 adaton felül), Anna, Ilona, Klára (100 adat fölött), 
Ágnes, Magda, Borbála, Skolasztika, Ágota, Dorottya, Lucia (10—40 adat). 
Karácsony gyakorisági sorrendjével is sokban egyeznek a dézsmalajstromok 
nőneveinek előfordulási arányai. Feltűnő különbség csak az ,á?ma név gyakori
sága Karácsonynál. A Jfdrw% csekély előfordulását KABÁcsoor (i. m. 384) 
a XVI. században a protestantizmus Mária-kultusz ellenességével próbálja 
magyarázni. Ebben nem nagyon hiszek, mert a Mária név 1400-ig is a ritkább 
nevek közé tartozik (összesen 29, BEBBÁB i. m. 27). 1522-ben egyszer sem fordul 
elő, pedig akkor még a protestantizmus hatásával nem lehet számolni. Sokkal 
valószínűbb, hogy tabu-féle név volt, mint pl. a Jdzwa, amely a Pireneusi
félsziget kivételével mindenütt tabu-név, a spanyoloknál (főleg Dél-Ameriká
ban) viszont egészen közönséges. Ezzel szemben a jfdna a spanyoloknál 
tabu-név, és csak jelzői vagy szimbólumai, a .DoZorea, .áaw%Mwb&, ComcepcidTa, 
Carmem terjedtek el (DAUZAT, Les noms de personnes. . . Paris, 10. kiad. 1934, 
45. 1.). Franciaországban is csak a középkor végén (XV. sz.) kezd a Jtfwie 
név elterjedni (uo. 36—7). 

A női nevek jelentékeny része egyelemű, a 3. megnevezési típusba tarto
zik. Némelyik a magyar alakjában mutatkozik, mint Jbmoa, jámmca, 2&wW&, 
J W & , #<%?(% jfm##. A legtöbbről azonban lehetetlen eldönteni, vajon latin 
vagy magyar alak: jámwz, ̂ mea, ̂ ápoZoma, jámWAoaio, C&m%, .MarfAa, &»pM%, 
Fero%i&o, &;oW#ca, j0%/e?ma, C r W m a , .Be/Wüc&z. Világosan latin az ̂ á^ofAa, 
JBar&wa, DorofAm, ̂ W a , ̂ ZwaWA, CofAertTWt, Jfor^arefAa, [7r5%Za. 

II. Egy- és kételemű nevek 

A paraszti osztály, a jobbágyság nevei a XIV. század végéig egyeleműek. 
A Váraoű Regestrumban és a Tihanyi apátság népeinek összeírásában a szolga
személyeket kizárólag egy néven nevezik. Szórványosan megemlítik ugyan az 
apa vagy a testvér nevét vagy a származási helyet, „. . .az írásbeliség e formái
nak azonban aligha van valami köze a kételemű névadáshoz. A nevek ilyen 
módon való leírása tisztán a pontosabb meghatározás céljából történt" 
(BENEŐ, A régi m. személynévadás 7). 

BENSŐ a vezetéknevek kialakulását a jobbágyságnál a X V — X V I . szá
zadra teszi (i. m. 18, 20, 22). Hangsúlyozza azonban, hogy csak a család
nevek kialakulásáról, nem pedig megszilárdulásukról van szó (i. m. 22). Sze
rinte (uo. 17—8) a teljesen vagyontalan és jogtalan zselléreknél nem volt szük
ség a másodlagos név, a családnév kifejlődésére. N e m tehetjük fel, hogy e 

29 



szolgák valójában kételemű nevet viseltek, és csak az írásbeliség nem jelölte 
ezt, hiszen ezen nevek legnagyobb része olyan jobbágyösszeírásokból való, 
ahol a személyek jórésze két néven van már megnevezve. Nyilvánvaló, hogy 
itt is kitették volna már a másodlagos nevet, ha meglett volna (i. m. 17). 
BÁBCZi (MNy. LII, 145—50 és Szók. 140—1) szerint a XVI. században a veze
téknevek a jobbágyok körében is egyre állandóbbak lesznek. A kételemű név 
általános, de bizonyos megszorításokkal. Helyenként a nőtlenek, másutt a 
szolgák egyelemű nevet viselnek. Gyakori az egyelemű név a tisztségviselők, 
egyes mesteremberek között. Ezeknek címük pótolja a nevüket. 

SzABÓ ISTVÁN szép, logikus érveléssel bizonyítja, hogy ,,a dézsmalajst-
romok a parasztok neveit a kettős névrendszer kialakulásának nem éppen első 
pillanatában örökítik meg" (i. m. 9). Utal arra, hogy a legtöbb családnévből 
rendszerint ugyanazon faluban vagy egymáshoz közel több személy is viseli 
ezeket a neveket. A nevek egy-egy faluban egy csoportban vannak föltüntetve. 
Tekintve, hogy a decimátorok házról házra jártak, így az egymás mellett 
fölbukkanó azonos második név (a latin sorrendben) már öröklődő vezeték
névnek látszik. Szellemesen bizonyítja be a .BW családneveken, hogy a bírói 
tisztség viselőinek egy tizede sem viseli a JBW vezetéknevet, hanem más 
vezetékneve van. Egy-egy faluban pedig három-négy jBW nevű ember is 
akad, akik természetesen nem lehettek valójában mind bírók, a név csak le
származás útján sokszorozódhatott. A dézsmalajstrom vezetéknevei tehát 
általában már öröklődőknek tekinthetők, de természetesen nem a mai vezeték
nevekkel teljesen azonos változatlanságban. Még a jóval későbbi századokban 
is voltak névváltozások, az újabb ragadványnév kiszorította az addig örök
lődő vezetéknevet. A szökött jobbágyoknak meg természetesen saját érdekük 
is volt, hogy addigi nevük feledésbe menjen (i. m. 9—11). 

SzABÓ IsTVÁN (i. m. 7—8) röviden foglalkozik az egyelemű nevekkel is, 
amelyek szórványosan fordulnak elő a dézsmalajstromokban. Megállapítja, 
hogy az özvegyasszonyoknál gyakrabban mutatkozik. Az egynevű férfiak 
szerinte főképpen a jövevények közül kerülnek ki, akiket vezetéknevük nem 
kísért el új környezetükbe, ott pedig még idő kellett, amíg a közösség új meg
különböztető névvel látta el őket. Megfigyelte, hogy a szegényebb zsellérréteg
ben gyakoribb az egynevűség. Ebben a rétegben volt a legerősebb a vándorlás. 
Jól látta meg, hogy az egy- vagy kétnevűség a decimátortól is függött. Volt, 
aki könnyen belenyugodott az egynevűségbe, de olyan is akadt, aki félre
érthetetlenül meg akart jelölni minden jobbágyot, és így jobban utánajárt 
a faluban esetleg használatos ragadványnévnek. 

Bírálatában ?APP LÁSZLÓ (M#y. LI, 258 kk.) szintén foglalkozik a XVI. 
sz. egyelemű neveivel, és számos példát hoz fel a nevek változásaira, nem 
mindig öröklődő voltukra. 

Megvizsgáltam a dézsmajegyzékekben magam is az egyelemű neveket, 
és mindenben megerősíthetem Szabó István megállapításait. Táblázatban 
közlöm az egyelemű neveket dézsmakerületek szerint: 

A női nevek közül idevettem a „relicta Elena" és a „relicta Johannis" 
típust egyaránt. Ha az egyelemű férfineveket vizsgáljuk, akkor valóban meg
lepően csekély a számuk, az egész anyagnak 2%-át is alig teszik ki. Meg kell 
jegyeznem, hogy Csongrád m. I. dézsmakerületében csak egyetlen egynevű 
zsellér van, a másik: Benedictus mendicans. 

N e m számítottam bele az egyelemű nevek közé a jFVt&er, ,áw»/o6er, 
70%»/a&er és Jferm&M" neveket, mert ezeket éppenúgy fordításnak lehet venni, 
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mint a f#rt%6& és ̂ TMÖroama vezetékneveket. Számuk különben sem nagy, és 
jellemző rájuk, hogy csak egy-egy deoimátomál fordulnak elő. így a jFo&er 
megnevezés csak a Bács megyei I. és csongrádi II. kerületben található 4, 
illetve 3 esetben. Az utóbbi kerületben viszont nincs .EcWcs nevű. Az ̂ wn/a&er 
és 7grm/&&er 1—1 névhez járul csak a Bács megyei ül. kerületben, a JtfermZor 
is csak egyszer jelentkezik a csongrádi II. kerületben. A bodrogi II. kerület 
decimátora pedig tizenkétszer f anwg vezetéknevet ír. Ez pedig már igazán 
nem lehet más, mint a ̂ a vezetéknév lefordítása. Az egynevűség tehát vi
szonylagos. Alig képzelhető el, hogy egynevű bírók csakis a bácsi IV. és a bod
rogi II. kerületben lettek volna, illetőleg, hogy azoknak nem lehetett esetleg 
másik nevük is. Nehezen tehető föl az is, hogy a Bács megyei II. és IV. dézsma-
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kerületben 16—17 egynevű zsellér és jobbágy volt, az V. kerületben azonban 
egyetlen sem akadt még az özvegyek közt sem. Illetve meg is fordíthatjuk a 
dolgot. H a az V. kerület 33 falujában egyetlen egynevű ember sem volt, akkor 
bizonyára az egy néven följegyzett többi embernek is lehetett második neve. 

' H a ugyanis vakon megbízunk a decimátorok följegyzéseiben a névhasz
nálatot illetőleg, akkor csak az egyetlen Bodrog megyei Udvardon 5 teljesen 
névtelen ember lakott 1522-ben, mert a dézsmalajstrom csak „messor" és 
,,messor ibidem" személyről emlékezik meg. Előfordul a teljesen névtelen 
özvegy is: „reliota ibidem". Többször az arató neve gazdája után következik 
,,messor ejus" megnevezéssel. Gyakran persze teljes néven szerepel, de egy
nevű még véletlenül sem akad köztük. A teljes névtelenség természetesen 
minden társadalomban és osztályhelyzetben lehetetlen. Még az olyan esetek
ben is, mikor a zsellért, szolgát uráról nevezik el, egyik névelem a sajátja, és 
ha a közösség egy része számára csak „Tóth András aratója", ez nem jelentheti 
azt, hogy azok számára, akik közelebbről ismerik, ne volna neve. Az ilyen 
„névtelen" aratók valószínűleg csak idénymunkára, néhány hétre vagy hó
napra jöttek át egy másik faluból, nem voltak állandó lakosok. , 

N e m elhanyagolható szempont az sem, hogy az egynevűeknek jelenté
keny része igen ritka keresztnevet visel, olyat, amelyből nemcsak a faluban, 
de messze környéken sincs más. Az egy-kétszer előforduló nevek közül többet 
éppen olyanok viselnek, akiknek nem volt vezetéknevük, vagy a faluban 
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nemigen használták, és így a decimátor sem tartotta szükségesnek följegyezni, 
hiszen a puszta keresztnév elég megkülönböztető név. így például mindkét 
előforduló /SWoeazfer egyelemű név, az egyetlen J&%Z?%á%, ix)nW, fWMrf, 
€ W W % & és j&fózeg hasonlóképpen. A ritka vagy vidékenként ritka nevek közé 
tartozik még az egyelemű nevek közül a Gáapár, ^ A m M m , .%y#Z, Ge!%Áf, 
yífMm, Tó6m&, jBZe&, ̂ ar&aa. Természetesen a közönséges nevek alkotják az 
egyeleműeknek több mint felét. Azt a gyanúmat sem hallgathatom el, hogy pl. 
Bépásszentkirály községben, ahol egymás után így következnek a nevek (69): 
jáűkzm ; ̂ áWreoa AZam ; ̂ (epAa%%g ̂ á&tm stb., az első egyelemű ̂ á&im veze
téknév, vagy pedig a vezetéknév születésének egy érdekes pillanatát ragadtuk 
meg, mikor föltehetőleg az apa: az egynevű ^í(Mm fiait már JbMm jáWráa7%a& 
és ̂ < M m 7gW%nak hívják. 

Hogy a viszonylag ritka keresztnév tovább megmaradhat egyelemű 
névnek, és hogy vezetéknévnek is alkalmasabb, azt a név egyénítő funkciója 
magyarázza meg. M a is, ha valakinek #&?%#, .Dé^es, ,á#tZa a keresztneve, azt 
munkatársai (pl. egy kisebb üzemben vagy hivatalban) csak a keresztnevén 
szokták emlegetni. H a azonban ZdazZo, 7 a W % vagy #e&% nevet visel valaki, 
és az illető közösségben több is van ugyanilyen néven, akkor már, hogy az 
azonosítást megkönnyítsük, önkéntelenül is #zaW Z#c#, fTóíA fWdf vagy 
JToodca jBe/d( emlegetünk. 

III. Vezetéknevek 

1. Mint ahogy a mai nemhivatalos vagy félhivatalos ragadványnevek 
jelentékeny része az apa keresztneve (vö. LŐBINCZE: MNyelvj. I, 75 kk.), 
éppen így a megkülönböztető nevekből fejlődött és a XVI. században már való
színűleg jórészt öröklődő vezetéknevek közt is nagy számmal vannak kereszt
név! eredetűek. 

a^ Ennek a m a is igen elterjedt vezetéknév-típusnak az első alfaja, 
mikor a -/% szó járul az apa, illetőleg — ha a vezetéknév már öröklődik, 
akkor — a nagyapa, vagy valamelyik előd nevéhez. Erről a névtípusról BsifKŐ 
a következőket írja: „Az % képzővel azonos szerepe van a teljes alakú kereszt
nevekhez kapcsolódó -/» szócskának is. A történeti névanyagban nem túlságo
san nagy az effajta nevek száma, és s z i n t e k i v é t e l n é l k ü l a ne
m e s i n e v e k k ö z t * fordulnak elő: Antalfi, Gálfi, Imrefi, Lászlófi, Mátéfi, 
Simonfi stb." (Msn. XVII, 70). BENKŐ még nem ismerhette dolgozatának meg
írásakor dézsmajegyzékeink jobbágyneveit. Itt nem tartozik a ritkaságok közé, 
ha nem is nagyon gyakori. A következők fordulnak elő: uBa%pAy (a iM% elő
fordul a ritka keresztnevek között), GW/%/ ̂  GW//y, .Emre/%, J&c&6//y ̂  Fa-

faJyM. Becézett névhez járul a -/* szócska a következő nevekben: .Bem^y, 
fe(re/y, esetleg a ^o//y f = ^aZ/%, a ^oZo?»o% rövidüléséből^), egyéb ősi egy
elemű névhez: ̂ áp/y, êÁ;/y. 14 ilyen nevet 30 személy visel. 

6J A második alfaj az -t képzővel ellátott keresztnév. Ezt a csoportot 
nehéz elkülöníteni a helynevekből képződött vezetéknevektől. így pl. az Kaa&y 
vezetéknév valószínűleg nem az 7zgd& apanévből, hanem a dézsmalajstromban 
is megnevezett 7zaí& falu nevéből ered. (A helynév egyébként puszta személy-

i Én ritkíttattam — j[. B. 
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névből keletkezett.) Hasonlóan nehéz eldönteni, vajon a J m w m vezetéknév 
nem a Jdmoaí helynévből származik-e. Kétségtelenül idetartozik a i&zZaay ^ 
uBkwkwNMy, JBereca&y, ̂ Zyeay, JPeremcAiy ̂  jFeremcA; ̂  deremet, 6&M%ea% és a j)%-
JkzcA* ̂ ^ZwÁxzcy. A Jd?wa»tbelevéve 7 név tartozik ide, amelyet 18 személy visel. 

ej Jóval gazdagabb az eddigieknél a teljes keresztnév (apanév) vezeték
névként. Az ilyen típusú vezetéknevekből egyébként azt is megtudhatjuk, 
hogy a keresztneveket, amelyeket forrásunk egyébként latin alakban közöl, 
hogy ejtették annak idején. Ide a következő nevek tartoznak: yl&raA&m ^ 
^ábro%, ^ááom, jááoryaw, á̂Z6erZ /^ ̂ ÉZberZA, az jám&roawa már valószínűleg 
latinosított vezetéknév, ̂ á%W ^/ ̂ É%ZMZ /-̂  ̂ ÉMZAyoZ, jB&ZaaA, ̂ a%, ^aratAoa /^ 
^ar%a5aa, Bő%cAe ^^ jBe^ceA, ̂ef̂ óZeA; ̂ / 2WaZe%#, Berecz&, jBerecA; ̂^ BerecA, 
5erWa% <^ BerZAoZam, CA»pa% ̂ ^Cypa% (Gsépán = István), CAymk (Girják ^ 
Cirjék), i)amya%, Damo%^oa ^/Da??m^g, ZWwZ, Dye%ea ̂ ^Ge^ea, ^e(Z ^^ 
^ye<Z, jETekt <^ ̂ ZeA; ̂ / .BZe&A, ^Zyea ̂  ZZZea, J^a5yo% <^ ̂ o6wi%, ^ar&aa /^ 
f Aar&^a, JPeremcA, fAyZőy, ĵ or̂ a ̂  fAor^a, GW, GaZoa ̂  GW^a ^/ GWww, 
Goaydr, GőZerZ /-̂  óeZeróZ ̂ / GeZerfA, GoZAar, Wirmo%, ZpoZA, Faza/k, 7wa%, 
Jacob ^/JaAxi6, Jo&, ^amZ, ^eZeme%, ^ergzZAea ̂ ^^ereafAea ̂ /^Aőreafgg ^^ 
^ereafewa ̂ ^ ̂ ereaZAwa, ĵ oZZoẐ  ̂  j^orWA /^ ̂ orZyaZA, ^AoZoa, iT&xzma /^ 
Cozma ^^j^ozma, Ẑ azar, ZxzzZo /^2)azZoA, i)e?MzrZA, jD%Á%w, JfarA;, #arc%a, 
MarZAo% ̂ ^ MorZo%, #oZAe, JfaZAyaa, MoncA ^^ JlfqrycA, Oa%arZA ^/ OatxzW <^ 
OawaM ^ F g W r Z A , f&Z, JPoZ%a (lehet helynévből is), feZ&ar, feZer /^feZAőr, 
^oWor, ̂ e6eaZye%, ̂ zmo% ̂ / ̂ y??2o%, ̂ a%*aZo, TW?wig, Fr&a% ̂  Or&a%, FoaoZy 
(? Vászoly), F*(Z, F m c e ^ F m c A e ^ l F m c e A ^ F m c M e (talán egy F m & e 
adat — íráshiba vagy bizonytalan olvasat — is idetartozik), összesen 67 név, 
viselőik száma: 223. A leggyakoribbak: JPar&oa (17), #wmo% és Fmce (10—10), 
É̂TiZoZ és ̂ ereazZea (9—9), j^ozma (8). 

Talán meglepő, hogy a leggyakrabban előforduló keresztnevek, mint a 
Jdmoa, Györay, GeraeZy, ̂ ÉW/da legalábbis teljes alakjukban nem találhatók 
a vezetéknevek közt, viszont elég sok az olyan keresztnévből keletkezett 
vezetéknév, amely forrásunkban keresztnévként nem fordul elő. Ebben a tí
pusban is egy kissé ki kell igazítanunk BENEŐ egyik megállapítását. Ő ugyanis 
idézett cikkében több ilyen nevet nem ajánl névváltoztatás céljaira: „Botláso
kat persze itt is el lehet követni. Vigyáznunk kell a névdivatra, mert pl. az 
Árpád-kor végére már kihalt keresztneveknek ^ZpoZZ, jKbrZdZ, 2}e%gMA, #*Wwa, 
T m % % stb.) nincs létjogosultságuk a magyar családnévanyagban" (Msn. XVII, 
69). Ez a megállapítás egyelőre vonatkozna tik a három utóbbi névre (bár a 
#d#Zita becéző alakjai előfordulnak, 1. később), de az 1522. évi dézsmalajstrom-
ban 4 7%x% és 3 ÜTorMZ vezetéknevű személyt találunk. A keresztnevek között 
tényleg nem fordulnak elő, de alig hihető, hogy az Árpád-kor végére kihalt 
volna e két név, ha a XVI. sz. első negyedében vezetéknévként fönnmaradt. 

A felsorolt nevek közül keresztnévként nem fordulnak elő a következők: 
C»r;d&, ZkMd, GbZMr(d), 7z*f, 7ydZ, Jd&, 7 z # % ^oZoa, J^orMZ, ̂ droZy, JtfdrM;, 
#zamazZó, FáazoZy. Égy részük azonban megvan keresztnévként karácsony 
anyagában, mint a ZMowZ, GoZMríZ, Jó6, 7zaá&, j^o%m(Z (de nem JTorZdZ alakban), 
^ároZy és ÁbamazZd. 

Az egyik bodrogi dézsmaszedő egy jobbágy vezetéknevét ,ám&roama-
nak írja. Aligha így hangzott az illető vezetékneve, sokkal valószínűbb, hogy 
az összeíró latinosította az jámörwa nevet. 

Hogy miért éppen a közepes sűrűségű vagy éppen ritka keresztnevekből 
lettek vezetéknevek, annak az lehet a magyarázata, hogy ezek jellemzőbbek 
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voltak, könnyebben váltak megkülönböztető nevekké, mint a lépten-nyomon 
előforduló Jamoa, /ÉWraa, Gt/örg'y, MsMZy stb. Mint ahogy a későbbiekben 
látjuk, hogy a földművességre, a magyar nemzetiségre kevés név utal, a rit
kább, jellegzetesebb, foglalkozás- és nemzetiségnevek gyakoribbak, éppen úgy 
az apanevek közül is a ritkábbak, jellegzetesebbek jobban megfeleltek meg
különböztető névnek, mint a legközönségesebbek. 

d^ Az újabbkori ragadványnevek közt is gyakori, hogy az apa becézett 
neve válik megkülönböztető névvé (vö. LŐBINCZB i. m.). így volt ez a vezeték
nevek kialakulásakor is. A régebbi becézésnek három fajtáját ismerjük: 1. 
A név csonkulása: #ar%a, ZWe, ZWae, 2. Becéző képző járul a teljes névhez: 
7wí%&a, JlfaYydga. 3. A becéző képző a csonka névhez járul: őere, jkff&ó. 

Egy-egy keresztnévből gyakran egészen nagy számú becéző változat 
keletkezhetik. A következőkben az alapnév szerint sorolom fel a vezetéknévvé 
vált becéző formákat: az Ágostonból A70, Antalból ^WA&, a Barnabásból 
BaZZa, J9AarZa ̂  BorZaA, #ar»cA, .Barma, BarocA, a Bálintból .BaZ&o, BaZoA 
(talán a BeZoA is, ha íráshiba vagy téves olvasat), a Bánból a _Ba%& és talán a 
i&mc/M/o. Igen gazdag a Benedek (részben taián a Benjámin) névből alakult 
becézőnevek csoportja: iWe^#eá'eA (EtSz.), .ZWecA (uo.), J3e%cA, ̂ eWe, 
i W e /^ j%e%e, Ae%ecA, jBe%o (ez keletkezhetett helységnévből is, vö. 80. 1. 
5. jegyz.), Bertalanból a ̂ erc%^, Z?ere& (de van ^ e r % név is), a Boldizsárból 
0̂(f*g. Dániel: Zkmcz ̂ ^jDamcA, Da%&a, Z)a%^o / Demeter: ZW%gA (egyszer 
Z W e , talán íráshiba), Demaeá', ZW&gg^ ; a régi Dezsiderből: 2)eae ̂ ^ Deagw ; 
Dávid: Z W a (EtSz. í)óz^a c. a:), Z)o)ka ; Domokos: Z>oma ̂ /DomaA, Z>omo ^ 
DomoA ; Fábián: T̂ aboA ; Fülöp: f AyZeA ; Gáspár: ? Gaaa ; Gergely: GAercAe, 
Gere ; György: G%rÁX), GWaaA ; Illés: ̂ Za, 7Z&o, TZZo ; Ezsau: Zao ; Iván: 
7va#&a ; Jakab: Ja&ocA ; János: i Ja%e (talán íráshiba Janó helyett); József: 
Joza ; Károly: ̂ arZoA ; Kolos: ̂ TAoZa ̂ ^ JÊ AoAZa /-^j^wZa ; László: ZaacAo ; 
Lukács: Z W t a ^j^ika ; Márton: #ar*cA ^ M a r & o (ez lehet Mark is); Máté: 
MaZAa ; MaZyaa ; MafAyasa ; Miklós: MyAxi, MicAe ̂ M # e , MtcAo, #%A;w@ ; 
Mózes: Mo%/, Moaa (az egykori ejtés Mojzses ̂ /Mózses lehetett); Orbán: 
Or&a ; Pongrác: ̂  fa%A%t, fa%cAo ; Péter: fe(Ao ; Pál: PocAa ̂  focya, fo&a, 
fAoaa^/foaa; Sebestyén: ^e66A^/Ze&eA^^eW, ^e6ew&A; 8ikstus: ̂ y&, 
^Á;o ; Tamás: fTAamoA, fa%^o ^ ^ A a % M o ^ y & m & o , ̂ Aoma ; Vid: 7%áa ^ 
TF^a. Az ebbe a típusba tartozó 78 nevet 148 egyén viseli. 

e) N e m ritka az ,,anyanév" sem, tehát mikor az anya neve válik vezeték
névvé. Ez nemcsak akkor történhetett meg, ha a gyermek házasságon kívül 
született, hanem akkor is, ha a családban az asszony volt a tekintélyesebb. 
Nagyon érthető az is, ha a korán özvegységre jutott asszony gyermekei, akiket 
egyedül nevel föl, ilyen megkülönböztető nevet kapnak, akárcsak ma, mint 
pl. a Hont megyei Kemencén OízeZ Jamoa. Hivatalos nevén iWrog Jdwoa, 
de a faluban anyja keresztnevéről GázeZ Jamoa-nak hívják (LŐBiarczE: MNyelvj. 
I, 75). Forrásomban vezetéknévként a következő női neveket találtam: já/ra, 
^oZÁa, ^á%%a, BAorWa ^^ ̂ orboía <^ Bor&ara és énnek becenevei: iZorWs, 
^or&a, a Dorottya becenevei közül: Dor, Dóra, Dor&a, DorX;o, Doroo (ez lehet, 
hogy keresztnév, mert ,,relicta Domo" 27), TWAa, Ĵ aZAo, jfa^áa, jüfâ ao, 
F r W a , Tfgrm&g (Veronika). A 17 nevet 27 személy viseli. 

/̂  Ehhez a csoporthoz csatolható függelékként annak az ősi névcsoport
nak a maradványa, amely az Árpádok korában olyan gyakori volt személy
neveinkben (vö. BENKŐ: BMSzem. 5 és Msn. XVIH, 4). Ezek ritkábban képzőt
lenül, de legtöbbször -»a, -aa, -ca, -&a ̂ ^ -)ke stb. képzővel ellátva jelentkeznek 



a névanyagban. Idesoroltam még néhány, a X I — X V . században is többször 
előforduló egyelemű nevet, amely forrásunkban vezetéknévként előfordul: 
.BarázZo (vö. EtSz. BoroazZd o. a.), J W & ̂  BogaA (vö. EtSz. Baa és Boaa o. a.), 
j#o#g (vö. EtSz. ̂ 0(22^, BeÁ;e, .#&%&% <^Bo&tA ^^^oc&z, jBo(fo, ^o&»cA, #o(Aa, 
jBWa; Cyo(Ao (vö. EtSz. Cad^, CAe&e, CAe&o, CAőWeZ (vö. EtSz. CaemderJ 
Y7WAe ^/CyefeA, CAo%, CA0W0Á; (az előbbi származéka), CA07&0& (ua.); Z W # , 
ZMaxz, DecAe, Dor^o, Z)wA%) (vö. EtSz. _D%^a^; E^oaaA ̂ ^^oga /^^oza, ̂ oAxz, 
jgo&toa, ̂ o?^A, #aa%t, .MW?'s, M o á m , Mo&, ̂ F/aa. Az itt felsorolt 30 név 55 
személy közt oszlik meg.% 

2. A tulajdonnevekből keletkezett vezetéknevek másik nagy csoportját 
a helynévből rendszerint -» (forrásunkban -2, -y, -;, néha -e, -gĝ ) képzővel, 
de nem is ritkán képzőtlenül is előforduló helynevek alkotják. A képzőtlen 
helynevek egyike-másika talán nem is volt élő név, hanem csak a latinos 
névhasználat következtében keletkezett a kétfajta jelölésmód keveredésével 
fJommea CAery X Jommga (fe CAer kontaminációjából: Jommea CAer^. 

A helynevekből keletkezett vezetéknevek a nemességnél általában a 
birtokot jelölték, tehát a Báthoriak Bátor faluban levő birtokukról kapták 
vagy vették föl nevüket, a Széchenyiek Szécsény községről stb. A jobbágyok 
közt viszont éppen Bodrog városában nincsen _ZWn%y% nevű, Cseren nincs 
Caerö, Szaton nincs #2&#, holott e nevek más községekben előfordulnak. Persze 
kivételek itt is akadnak, de ezek inkább a szabályt erősítik. Ahol a túlnyomó 
többség bodrogi, ott a ZWrogü név nem megkülönböztető, tehát nem is nevez
nek el így senkit. H a azonban bármi volt eredeti neve, és a vezetéknevek még 
nem állapodtak meg, akkor új faluba költözésekor könnyen megkaphatja 
megkülönböztető névként a jZWnxfö nevet, amely a már az új lakóhelyén 
született utódoknak is megkülönböztető, majd vezetéknevévé válhatik. M a is 
a ragadványnév keletkezésének gyakori módja ez a típus, pl. a Zala megyei 
Becsvölgyén Bencsik József Tilaj községből költözött a faluba, és ezért 2 % ; % 
Jda&a az ottani neve. A Baranya megyei Szebényben a Fdr&om/ö Joz&» nevet 
hasonló ok miatt kapta Németh József stb. (LŐBINCZE: MNyelvj. I, 91, 93). 

A dézsmalajstromok bevezetésében már SzABÓ IsTVÁsr is megállapítja, 
hogy: „az ilyen nevek bizonyos mértékben kifejezik a jobbágyság vándorló 
mozgalmát. A jobbágyköltözködés e nevek tanúsága szerint Bács, Bodrog és 
Csongrád megyékben is szűk földrajzi térben folyt le, jóformán e megyékre és 
a szomszédos megyék határos területére szorítkozott. Az ilyen nevekben foglalt 
helységeket ugyanis csaknem teljesen meg lehet találni az említett környéken" 
(13). E megállapítás föltétlenül helyes, valóban a nevek túlnyomó többsége 
a közvetlen környékre vonatkozik. Azt sem szabad azonban figyelmen kívül 
hagynunk, hogy a távolabbi vidékről beköltöző jobbágyokat rendszerint nem 
falujukról, hanem megyéjükről vagy nagyobb országrészről nevezik el, mint: 
#omo<%/%', #z&W, &%reW, sőt .PW/ő&K J5W<%% vagy éppen #zéWy, T<% stb. 

Ebbe a csoportba 256 név tartozik 600 személlyel. Egy-egy név hasz
nálata* elég csekély, a leggyakrabban a következő nevek fordulnak elő: Ze-
remy ̂  Zerem; ̂  ZereW (18), FoZ&&y ~ F&Z&&/ ̂  ?FoZ&ay (18), CW;m/ ^ 
CM&a; <^C%&ay ^^CAycAoy (13), CAery /^CAen ^ C e n ̂ C W (11), CAer-
Aegry ̂ CAyr^y ^ C W e g ^ ^CAergrg/ ̂ C7yrgr$ stb. (9), J9a%c% (9). ^zerám 

' A d^ és/^ szakaszokban mintegy 8 — 10 név (pl. ,4<yó, !T(m&ó, Caa^ó, Cae^eJ be
sorolását BEBTKŐ LÓBÁLD szíves tanácsai alapján végeztem. Segítségéért ez úton mondok 
köszönetet. 

3* 35 



megye határos volt délről Bács megyével, FW&d megye és FaZÁxJ város sem 
messze a Dráván túl feküdt, CW&a, Caerea, Caer és Dámcaa Bács megyei közsé
gek. A névanyag teljes felsorolását mellőzöm, csak mutatóba közlöm az A — B 
kezdetű helynevekből lett személyneveket: JkAy, j á W H ^^ JW&ay, Jiparö, 
J?oro%ya(f2, ̂ ára%yam, vá/%a^, ̂ acA ^ jBacAi <^ JBacAy, J3atáa% ̂  ^agraa%y, 
jBay&aff; ̂ / jBoy/koóZ;, ^ata, jBaAwcAy /^ jBa&acAy, jBaZaf&m, i & % , ^a%cAy, 
J9aro%ya, J9ara%ya ̂ ^ jBaro%yay (talán a ^aroya is téves írás vagy olvasat 
.Baromba helyett), _ZW/%w, J9ecye% <^ ̂ecAe» ̂  ^ecAy, jBe&ea /̂/ Be&eay, ̂ efay, 
jBerÁ;y, ̂efAeree (Betér község nevéből), .BocAan ̂ ^ BacAary, J3<xfroĝ  ^ i W -
m^/^^o(fmgf;, BAo^ar^*, ^oaya%% ̂ /^og^a%^, 2?o?%fy ̂ ^ ̂ o W i /^ jBAoWy, 
jBo%y, ^orAy ^/ jBAorAt, ôrao(Z;, i?oao&y, Bo(&ay, J9ozáy, Bozoay, J9raaoA, 
jBWaA /^ ^ W a y <^ B W a y ^ ^ W a ; , j9Wa&ocAy, B W » , ^WozZay, 
2?/mz» stb. 

Puszta falunév a nevek mintegy 10%-a, ami elég tekintélyes mennyiség. 
Nagy részük egymás mellett fordul elő képzős és képzőtlen alakban, mint 
.Báca ̂  i&bwi, ^o^(M% ̂ / ̂ o^&ím, ^ara%ya ̂  ^ara%ya», Be^ea /^ J9^a2, 
2 W a ^ / ^ W m , jETaayd ̂ /jBTaayai, ő'ár /^^dn, ̂ opro% ̂ ^Áopro%2 stb. 

3. Rokon az előbbi csoporttal, mert szintén népmozgalomra utal a 
nemzetiséget jelző név. Ezek egyike-másika bizonyára ragadványnév, mint a 
Tőrő& és Tafdr. Mivel valószínűleg már nemzedékeken át öröklődött nevekkel 
van dolgunk, a nemzetiséget jelző név már nem biztos hogy mindig idegen 
anyanyelvűeket is takar. Ebből a csoportból itt is a legnagyobb számú a T<%, 
akárcsak BÁBezi XVI. századi anyagában (MNy. LII, 155). A név a legkülön
bözőbb írásmódokban fordul elő: T W ^fZWA ^ T W A ^^ToZf stb. Összesen 
197 személy viseli, tehát több mint a többi népnév viselőinek száma együtt
véve. Jelentése természetesen 'szlovén'. Gyakorisági sorrend szerint még a 
következő népnevekből lett vezetéknevek fordulnak elő: TAereA;, TAerecA ^ 
fTerre& ̂ T&orM)& ^^^e^reM (21), jRacA (17), #orwa( /^gorwofA <^^orwa( 
(16), CAeA ^CeeA ^CAecA ^CAee /^CAeeA ^CyeA (13), iTwm ̂ ^ w % ^, 
^ A w % (10), OZa ̂ ,goZa ̂ 07aA (10), ̂ e M (6), ATemefA — ^Veme( (4), Cyaam (3) 
.Maaar (2), GereaA /^/GeorayA (2), T W a r , ̂ aZoz és .KbromZaZ (1—1). A AíZoz <^ 
ĵ áZaz török népelem volt, a jBToromMZ a karintiaiak neve; az utóbbira 1. Hon-
rÁcsi: M N y . XLVI, 78—80..Népnév vezetéknévként összesen 15 fordul elő, 
de 304 személy neve ! 

4. A méltóságot, tisztséget̂  foglalkozást jelentő neveket nagyon nehéz 
elhatárolni a ragadvány- és gúnynevektől. H a egy jobbágyot Caáazár-nak 
neveznek, ez mindenképpen gúnynév. A fap és jVemea lehet gúnynév, de lehet 
a pap vagy nemes szolgája is. A iTWZy lehet gúnynév is, de lehet helynévből 
(pl. &zemfA%r<%,) keletkezett személynév, ejtése is lehet ÜTWZ6 vagy ^WZy*. 
A ^d% vezetéknevet nem sorolom ide, mert névjegyzékünkben előfordul 
keresztnévként is, tehát valószínűbb, hogy az első csoportba tartozik, a török 
eredetű #a;a% személynévből való (EtSz.). . 

A nemesség közt a foglalkozásnév, tisztségnév természetesen ritka volt. 
A főnemesi jE%#%öa család csak a XVII. században kapta meg a nemességet, 
tehát származhatott a név a család valamely kézműves ősétől is. Természetes, 
hogy ez a névtípus inkább a jobbágyok és a városi polgárság körében terjed
hetett el. A mesteremberek nevét többször latinra'fordítják, vagy pedig valóban 
egyelemű nevet viselnek, mert mesterségük, tisztségük megnevezése pótolja 
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a vezetéknevet. N e m ritkák az égynevű tisztségviselők, bírók és deákok (lite-
ratusok). ,,Ezeknek címük pótolja nevüket, s ebből a címből lassanként új 
családnév alakulhat. E folyamat már a XVI. században megindul" (BÁaczi, 
Szók. er. 2. kiad. 141. 1.). Forrásunkban is találkozhatunk ilyen latinul meg
nevezett tisztség- vagy mesterségnévvel az egynevűek közt: van egy já%r%/#6er, 
két .Faöer, egy 7ym/o6er, hét «/We%, öt Z}%(6ra(M8 és egy jfercafor, tehát össze
sen 22 személy. 

Azt névjegyzékeinkből általában nehéz eldönteni, hogy a foglalkozás -
vagy tisztségnevet viselő egyénnek valóban mi volt a foglalkozása. Egy-két 
judex neve .BW. Az egyik jB&rber adóját elengedték ,,propter lavacionem capi-
tis", tehát itt a név megegyezett a mesterséggel. 

A vezetéknév megkülönböztetésül szolgált, és így a legáltalánosabb, 
leggyakoribb foglalkozás nem vált névvé, mert nem volt megkülönböztető 
jellege. A magyar földműves jobbágyok lakta Bodrog városkában például 
senkit sem hívtak Bodroginak, mert mindenki az volt, senkit sem neveztek el 
magyarnak, mert mindenki magyar volt. Éppen így senki sem kapta vezeték
névként a Jo&M(%/, famazZ vagy fdr nevet, mert néhány mesteremberen, 
pásztoron és kereskedőn kívül mindenki az volt. Csak az kap származási 
helyére utaló nevet, aki nem bodrogi származású, csak az visel népnevet, aki 
nem magyar eredetű, és csak az kap nevet foglalkozásáról, aki nem földműves. 
Városi lakosság közt persze kaphat a földműves #z<Wó vagy fdr nevet, mert 
ott már lehet megkülönböztető név. 

Dézsmalajstromunkban a következő iparos és kézműves elnevezések 
fordulnak elő vezetéknévként: á̂/cA ̂ #ocA. _ázfWg%a/#o, Z W w ^ 2%a&o 
(jelenthet mészárost is, de lehet a megyei székhelyek ítéletvégrehajtója), 
.Ba&oa ̂  2W%6& <^ J?aÁ;wa ̂  ZZo&ww (olajütő, vagy bak tulajdonosa, vagy 
ledér természetű), Barber (borbély), jBoroWta (borbély), CAapo ^Czapo ^ 
C&po ^^Cya^x) ̂ ^CayoA (gubakészitő), Czerepea, CMzar /^CAyzar ^^CAyzer <^ 
Cyzer (fegyverkovács), ̂ (wea, ̂ aragro, jFazeAxza ̂  ^azaÁxw ̂ ^ ̂ azeA^g, Gomboa 
(gombkötő), 6 W m s (? ötvös), jBT/wmW (lehet, hogy másfajta ragadványnév), 
^eptro (rajzoló, festő), Ĵ ereÁ;ea, ̂ ere&yyar(Ao, Co%ocz ̂ ÜTAow&cA ^/^otoacÁ, 
^(Mfwc, ̂ MV72yw68, .M&zZo, #ezaroa ̂ /jfezar%a ̂ ^ jfyzarwa /^ Mezarwa, jüfezea 
(mézes vagy meszes), JkfoMar, jfo%%a ̂ /JMWoa (malmos, molnár), OZayoa ^^ 
OZawa (olajütő)^ fm(er ^/fyM(Aer, f o g W W (pogácsasütő), ̂ erea ̂ ^^ertoa ^^ 
ĵ eorifj ̂ ^ereww (sörkészítő vagy sörivó), ^ A e ^ZyfAew /^^'fo (pék), 
Za5o ^^^o6o ^Z&6Ao ^^ Zo6oA, Zappa%w& (szappankészítő), Zapwa (i kádár), 
Zegryea (szeges), Zy</ymfAo, ##A<%yy&/fAo, Zyw (szövő, takács), ̂ W c ^ ̂ Z%x;& '^ 
^ewkA ^^ő^wcA ^^ ZwcA ^^ Zywa, Zwe(Ao (? szövető), TÁymar /^ íTymar , 

Mezőgazdasági és pásztorfóglalkozások, csőszök, favágók stb.: ̂ acAo ^/ 
J9ac%o (bacsó, juhász), ^ycaa ̂ / By&aa, CAerwogro, ? CAy^wa (bár BÁnczi 
ide sorolja a M N y . L H , 155. lapján a hasonló nevet, de inkább a ZZarcsdg 
típusú halásznevekhez tartozik, tehát a cad& halnévhez, mert a c@»^da csak a 
XVIII. sz. második felében bukkan fel a SzófSz. szerint), CAo/(Zapaz(or, OAor-
(Zo@ r^CAyor(W, CAwz, J?oZoz /^^TaW, YAaz /^ YA&a /^ FoAoz ^/ JoAóz, 
JEecA&ea ̂ ^CAécA&eg ̂ ^^ecAcAgg (kecskepásztor vagy kecske tulajdonosa), 
^erfez /^^er(ea, 2}o%o& ̂ .LoMxza ̂ /.Lozxw ̂ ^ Jxwoz, ̂ űKfi(%^o, feWe^gfAo (pen-
delyhálóval halászó), i9ay(Awa (sajtkészítő), #&%%#, ̂ o%o^o, ̂ a%(Ao ̂ /^a%(o ̂ -/ 
Z&mfo, jTAomeg(er, ̂ Awmg ^^Twm& (túrókészítő vagy esetleg a (%2r 'fekély' 
szó -a képzős mellékneve?), F#y#a (vajkészítő). 
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A közlekedéssel kapcsolatos foglalkozásokra utalnak a következő nevek: 
77ayo@, .Rewez, Ze&erea. 

Kereskedelem: ̂ TaZo?7zdr ̂ i W & m a r /^jFoZmar, ZaZocA ^^^o(AocA, ̂ ew-
aer ̂ ^TA^aer (pénzváltó). 

Határvidék lévén, gyakoriak a katonaságra utaló hevek, mint: Gara&aM 
(darabont), .Btozar ̂ J9%z#r, JWAo?%% ̂ JWAo?%%A ^^^o(o%ya, ̂ opya6,^oZ(fog, 
TAoZpaa (gyalogos), Faa&a. Valószínűleg a katonasággal függ össze a sok zenész-
név: jDo6%j^ZW»oa, ^g^g^wa^^T^Ag^wa/^^Teg'g^ewa, ^r^Aewa, Za^Awa, 
JZayewa, ̂ yywa ^/ jSyp%g ̂ ^ ő%p%a ^^ ̂ ^poa ̂ ^ ̂ y^wa ^ 6̂ yyoa. 

Tisztségviselő-nevek (némelyik közülük gúnynév is lehet): i?W ^ BA*m 
^^Bym, Dwz& ^^jDea& <^Í)gya& (esetleg egy Da& adat is ide tartozik), De-
Áxt%/^Z)eca% (harangozó, egyházfi), ^ a W A , jFo%a^A^^uP'o%yadí, jFw(Ao^/ 
P W A o (kengyelfutó, hírnök), gWe(Áo (kisbíró), 7apa% ̂ 77y&pa%, ̂ Aa%(or ^ 
^a%(Aor ^CfWor, ^e?íez, jg^cAyar, #ea(re (? tanító), forcpZao ̂ ^forÁ;oZa6, 
^a/ar, }F6fwar&»m, TFay&i /^ Foy&z. 

Társadalmi helyzetre utal a FoW/A (keletkezhetett falunévből is), 
fazonár, föor, J?a6, ^ooofoa. 

Ebbe a csoportba a latin elnevezéseket nem számítva 102 név tartozik, 
viselőik száma: 960. Sok név közülük nagyon elterjedt, a legnépszerűbb veze
téknevek közé tartozik. A leghasználatosabbak (gyakorisági sorrend szerint): 
Fanya 175, #za6d 116, i&Wcg 54 (de a JP&W-ek egy része is bizonyára ide tar
tozik), B W 41, M^azdroa 29, ̂ poa 28, gepaMa 27, ZW%*% 24, #z%ca 22, ^ z d W 
21, Ba&o@17, Caapd 17, ̂ oze^aa 16, MoZ^r 15, #oZ%o@ ^ J f d m w 15, Ba^J 
14, JWwzaz ̂ //Maz 14, Ded& 14, ̂ ác&, goMaz, ̂ TeWz 13—13, Tfw&zdr, Doboa, 
Fa;dkz 12—12, J&Wor 11, /apáM, jfWWr, ̂ o^mo, v̂ erga 10—10. 

5. A ragadványnevek szinte áttekinthetetlenül bonyolult csoportját 
megkísérlem" valamilyen jelentéstani elvek szerint rendszerezni, bár hang
súlyozom, hogy ezeknek az egyik-másik csoportba való sorolása gyakran önké
nyes. Talán logikusabb volna (és ilyen csoportosítás is elképzelhető), ha szó
fajok szerint csoportosítanék anyagunkat, tehát: 1. főnév, 2. melléknév, aj 
egyszerű, oj -a képzős melléknév, ej folyamatos melléknévi igenév, 3. egyéb 
szófaj. Mégis a jelentéstani felosztást kísérelem meg, bár így is a nevek egy 
részét kénytelen vagyok az „egyéb" rovatba sorolni. 

a) Az első elég népes csoportba veszem azokat a ragadványneveket, 
amelyek valamilyen foglalkozásra, mesterségre utalnak, a mesterség eszközét 
vagy eredményét jelölik. így bizonyára hivatásos vagy műkedvelő halászra 
utalnak a halnevek és halászati eszközök nevei, illetve a belőlük képzett 
melléknevek: Cy& (valószínűleg a CAy&wa is), CAwA&a, TWm/aZ, garcMa, f W o , 
feWewe(Ao, #%ZZ»a (? süllős), ##%/(% (egy halász-szerszám), Za&wa (vö. azá& 
'egy hálófajta'). Földműves mesterségre vonatkozik a termesztett és gyom
növények és háziállatok, mezőgazdasági szerszámok neve, valamint a belőlük 
képzett melléknevek: ̂ Érpoa, Áztoa (de lehet a jelentése 'himlőhelyes' is, vö. 
KÁLMÁN: M N y . XLII, 179), Z?y&a, 2&x/ocA (bogáncs), BAa^yZoa #A<xyW (bog
lyás" vagy boglyas, kócos),.Bor, jBAoroa ̂  Bwrwa ^ B%r%a ^ .Borwa, Borwa ^ 
Aoroa (bortermelő vagy borkedvelő), .Boaao, Boza, J3wzaA, Bí^zoa, CAyroa 
(tinópásztor), CAoróaA, C^wpwa ^^CÁepe^a (kendermunka), jDy%yea, jDyoa, 
J%Z7W)& (di&znópásztor), jB̂ rea, .#&eA, ̂ yma, ̂ o&a ('falka' vö. CAoráaAj, ^ W -
<fea, Go6o%aa, GoZam5oa (galambtenyésztő), Zfoama, yooorw, F o ^ M y , JoAowa 
(juhos), F w Á ^/ 7^, ̂ a^xza, JToftroa, ^e^ee, ̂ oWoa, ̂ o ^ W , ô%Á;A(6;a (e két 
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utóbbi valószínűleg gúnynév, célzás az elhanyagolt, konkolyos földre), .Lem-
cAyéa /-^J^McAea /^7)eMcyea, MgAea (méhes, azaz méhész), OcA%, faraaA, 
JPare ̂ ^ fareA, f eryga, f er^ya, f »%cyea, ̂ ecAea ̂  uRgcga, ̂ arZo, ZgZg^a ̂ ^ ZW%w, 
Ziívw (szérű vagy szűrő), TÁy&as, Torma, TAorma, TA%ro ((árd 'tejtermék' 
vagy melléknévi igenév a Mr igéből), IFeraawg. A nevek egy része inkább a 
háztájékra vonatkozik, a kertben termesztett dióra, virágoskertre stb., tehát 
nem föltétlenül utal földműves vagy pásztor foglalkozásra. Mesterséggel hoz
hatók kapcsolatba a következő nevek: vára%y /^ J.ra%yA, ̂ áramaa ̂ Járamyaa 
(ötvös, de lehet bóknév is), B%cAa& és iTea (késes), .B#o (bakó), #orda, .Boráaa 
(bordakészítő a szövőszékhez), CAa&am, CWfe (egy szekérfajta vö. Et8z.), 
Cer^a (ha c^rMa, akkor szabóra utal, de az írás megengedi a caerma olvasatot 
is), .Dara (molnár), jfaayaa (gyertyakészítő), ̂ aze& (Fazekas), GW#%~,0e-
&^%A ^Gye&em és Za^Ayor (gyékényfeldolgozó), gayt; (révész), .ZTaAZya (kály
hás), JEere(? kérő, koldus), JTAere& (kerékgyártó), JTefAe%) ̂ JToZAe (gombkötő), 
^Ty^erga (pék, de lehet 'sok kenyeret evő' is), JCVrZA (kürtös), J W w r (kosaras, 
vö. &d&or 'kosárfajta' MTSz.), ̂ W w a (küllős vagy kölyűs), Ĵ ecA (ács), ̂ eme^ 
(céhbeli mesterember), ő'cereg ̂ ^Zerwa, ZyAra (? kovács), ZyfAa (szitagyártó), 
TAeo&e, Faao"^Faai/o (favágó), FWrwg (kádár). A ruhakelmék és ruhadara
bok nevei mint vezetéknevek jelenthették a kereskedőt, a szabót és kalapost, 
de valakinek kedvenc vagy feltűnő ruházatát egyaránt. Ilyen neveink: jBa-
&acAy%, #ar&2/o%, GAocA (gyolcs), _Keá"me%, .EwmZAww, ő^weaA /^^ytoeaA. Az aj 
alcsoportban felsorolt 98 név nem nagyon gyakori, összesen 175 jobbágy neve. 
A leggyakoribb a ̂ oroa (10) és 6%oea (6). 

6J Testi tulajdonságra számos név vonatkozik. Ilyenek a haj vagy bőr 
színét, a haj göndör voltát vagy kopaszságot jelentő nevek, mint a Á%for, 
.Z&máar, jDerea, JWor, ^ e W e w ^ j F e W e ^ / f A e W w ; , ĵ eyer, jFa^o, yozymew;, 
CaWor, ̂ eoÁ;g, ̂ W , Zar(fa% (szürke vö. NySz. ),TAar ̂ /far, TFerga /^Ferwa 
/̂/ Fw/w^ /^ Fe/g&. 

Egyéb testi tulajdonságra, főképpen testi fogyatkozásra vonatkoznak a 
következő nevek: .Baytoz, .BaZaao (jellegzetes járásról), ^AaZoa ̂ ^ BaZoa /^ 
^aZoaA (balkezes), JSe%a, BefAe&^jBefeaA, BAtcAo (% bicegő), ^oraem fapró 
termetről), B W o a ^/ Bo(Ao& ̂ / ZW&wa (bottal járó), CAg/aya (csipa),OAycAe ^ 
CAecAe ̂ /CeceA (a caeca szóból ?), C A y % W a % ̂ /(7AWaZa% (régebbi jelentése 
'rendetlen, tisztátlan; gonosz, pajkos' EtSz.), CypeA (̂  csípő), CyraA (meddő), 
CAo%^a ^/CoM^a, Eroa, ̂ eyea ̂  fAeyea (nagyfejű), fAtZea (de volt hasonló 
nevű község Csongrád megyében, a falunévből is válhatott vezetéknévvé), 
CWae ^ Gye%greA, GAerAAe ̂ ^ OAeroe, Gegrew (gége, azaz gőgös), #adaro (beszéd
hibás), jK̂ ayza (ferde vö. MTSz.), .ZTayfAa, ^Aa^or italán a ^a;- tőből képzett 
szók, vö. &a;Zaj, Ĵ AgaÁ;g%, ^wwer ^^^Tewgr ̂ jEewer, ^ya ^^^Aya ^^JTia 
(a 2. Bodrog megyei dézsmakerületben többször latinra fordítva: panmaj, 
iTo%ya (lógó fülű, csapott fülű vö. MTSz.), Jtfaawa, JfamyoA, JVaaA ̂ ,#aa /^ 
^aa; ̂ ^A^aay, ̂ e?%a, Orroa, fA^y, Jüebeae (dadogó), JZWAa (̂  rwf + a képző), 
&ma"aZ (sanda, kancsal), ̂a?i(Aa„ #%&e(A, j9awa%, ̂ amar ^^ őía^yar, #%aa (súgó, 
aki valamely gégebetegség vagy sérülés folytán nem tud hangosan beszélni), 
Za&aZ, Za&aZoa, ̂ eka (széles vagy szeles), Zep ^^ #epA ^/ jSep ̂ , ZepA, TAoika ^ 
ToJka, T!^cA^/TwrcAy%^^jrtwc^%^^yAroGi/% (̂  pisze orrú). Ebbe az al
csoportba 63 név tartozik 440 személlyel. Sok köztük a gyakori, elterjedt név, 
mint A^aay 128, iBa (beleszámítva a Bodrog megyei 12 yarm&s-t is) 71, FocZor 
28, fWoa 27, ̂ d%(a 19, ̂ e W g és Ferea 14—14. A most felsoroltak m a is nagyon 
gyakori nevek. 
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ĉ ) Lelki tulajdonságra, szokásra a következő nevek utalnak: 2 & W A a 
(? bántó), .Bar&Z ̂ ^ Baro(A (lehet 'szerzetes' jelentésű gúnynév is), BMzo ^ 
Btzo, Byzaa (ua), BoZ^o ̂ /Ĵ oẐ yg'o, ^(WAo, Bwa, CyáZaA fcaoZó 'csalogató', 
vö. BEBBÁB i. m. 14, de még valószínűbb, hogy a régebben nagyon gyakori 
női névből származó „anyanév"), CAe?%/efA ̂ Cye?%/e(e%;, CA00&, CAo&oa, 
jEf&ZeZe (öklelő, azaz öklöző, verekedő), jB^etea r^^7tgA;ewa (lehet foglalkozás
név is), .Fe&e (fekő, azaz fekvő, heverő), ĵ or̂ o (serény), JPorcWf (megtért, 
keresztény hitre tért), F^az, ZTŷ aaaogrA, ya^Tíewa, Jámbor, Fo -̂  Jo, FooyÁ 
^eme%, ̂ eaer^;, JkfocÁ;wa (mocskos), f erea, f gcA&ea, f o^a%, JP^Aa ̂ ^ _Pw;A& ̂ / 
J?p%Aa, ^»wo ^^^ywo ^Áy%; (kiáltozó, kiabálós), Za%o, ^eT^e (zengő, vö. 
#»%%»,), Ze%^, ZyZay, ő'ywoZya (? a»(;aZZd 'kiáltó' vö. #»%?o^, Zyz (szűz), Z0Z0, 
j8z%m (bicskázó, verekedő természetű ember, de lehet foglalkozásnév, 'hentes' 
is), T M & o (hazug MTSz), jTa%cAoa ̂ T M % c A w a (lehetett hivatásos is), Ta(Aoa 
(táltos, varázsló, rendkívüli képességű ember), TMzfAa, T A W a ^ ^ y W f a ^ -
^ W a (̂  együgyű, ostoba vö. MTSz. (%(%, W á a c.a.), TFacZA, Ifem^Ao, fFyíAez 
(lehet foglalkozásnév is: katona). Az ide tartozó 46 nevet 119, személy viseli. 
A leggyakoribb nevek: Jő 18, Bardf 9, Já??i6or 8. 

^ Vagyoni helyzetre mutat a BocZogrA (gazdag), Z>%a, Z)wa&a, ̂ orWoa, 
Ĵ űKxZô A ̂ ^Oozxfa^, ̂ e%cAea ^^^e^cea /^^eitcAyea, ̂ e^ye% (szegény). 

g) Méltóságnév, lehet gúnynév vagy jelentheti az illető úr szolgáját: 
CAozar ̂ C y a m r , ̂ rae&, ̂ Terce^A ̂ /J?ercAegrÁ, JTWoZ ^^^eraZ <^^yroZy, A"e-
mea, f ap. 

/,) Szavajárási nevek. Egyes emberek egy-egy szólásmódot, fordulatot 
olyan gyakran mondanak, hogy ez válik egyik jellemző sajátságukká. A nem 
mindig kíméletes népi humor ragadványnevet csinál belőle, amely vezeték
névvé is válhatott. Mai szavajárási ragadványnévre találunk néhány példát, 
PÁsozDiJE. e kötetben megjelent tanulmányában fTWdr, _B%w/er, FoazöazZeW, 
J & w M m stb.). Ilyesféle neveknek látszanak a #e, ̂ ToAo, J?yzg(Zee (hiszed-e), 
2/M8a% /^Zojgo%, M^We^Aa, A^aza (? nosza !), f o W (káromkodós, aki a 
poklot sokat emlegeti). 

<y) Nemre, életkorra vonatkozó nevek: jámyo&a, ̂ Ép%a (ez valószínűleg 
azonos az ^ápoa Bodrog megyei község nevével), jFy, PAyaa, fiyo&, ^r/y, 
ZTetoaea (vö. A Ja 'ifjú'), ̂ oroa (vagy kóros), JZerea ('sógoros' vö. rér 'sógor'), 
Zefe (vőtárs, vö. MTSz.), ZykA (szülő). 

TzJ Számnév és ünnepnév is előfordulhat vezetéknévként. H a valaki 
neves ünnepen született, már az előző századokban ia névül kaphatta az 
ünnepnap nevét. Számnév; jFeyZ, ̂ W , JEWfAea, Jf&a/eZ. Ünnepnap: ̂ oazre(A, 
jŜ aracAoM ̂ /^aracAyo%. 

^ Növény- és állatnevek. Az állatnevek egy része metaforikus, más 
részük azonban kétségtelenül az ősi totemisztikus madárnevek maradványa. 
Növénynevek: Bora (az ősi nevek közt is előfordul), jMbm/aro, J W & ^^ Töoaa <^ 
jgwaa, ̂ om, valamint a földműveléssel kapcsolatos termesztett és gyomnövé
nyek. Madárnevek: i&%/o (bagoly), .#eae (egy ragadozó madár, EtSz.), CAaÁX) ̂ ^ 
CaÁwA (cakó, a gólya egyik neve), Czer^o (sterna hirundo; noha csak a XVIII. sz. 
óta van köznévként följegyezve, vö. EtSz., Tisza vidéki és Szeged környéki 
tájszó; könnyen meglehet, hogy a XVI. században is élt már), Coto ^ 
CAyoAxz, D w w , órwyo /^(za^a (gólya), ̂ ar&a% (harkály, de származna tik hely
névből is), .BbZZo, jBTa&oa (metaforikus név), ̂ a%ya, JZwyoA /^ Bi^Ao, ^oa, 
,9ar^a, Faryw. Egyéb állatnevek: #Aon/%, C A w m (csikó MTSz.), Jlfo&MW (lehet 
az ősi jfo& név képzett alakja is), A"ea^, jVeaZAe (1400 előtt gyakori női név, 

40 



vö. BEKBÁE, i. m. 21—2), &w&a#. A gercÁ6& név valószínűleg helynév! ere
detű, a Báos megyei ̂ ercae/k-^ercae^ község nevéből. 

A ^ — ^ csoportba 60 név tartozik 131 személlyel. A leggyakrabbi 
nevek: . K m % 12 és fap 10. 

^ A következőkben már csak szófajok szerint csoportosítom anyago
mat. Ahol a névadás lélektani okát sejtem, ott megjegyzést teszek. Főnevek: 
Af&, jám%&& (bóknév), C W % a & (ivóedény, vö. MTSz.), CAomo, Cyw&or (csokor), 
Owr&a (̂  bél, hurka, vö. MTSz. Aw&a c. a), DeZ, J^e^Ae, ̂ i^AamofA, ZTaywzZ^ 
y%a (talán a régi 4% 'szolga' + a képző), Zm&cA (úa. további képzővel), jÉaaa, 
JfocAar, Jfo%^a, fa^AaÁ;, ZeZ, ̂ g?7%;Ag (ősi név: azem + cag képző), Zemgr^ 
(ugyancsak ősi nemzetségnév, a azem továbbképzése), #cere?w;Ae, Z%oor(? szo
bor), Faa <^ TFaa, Faaa (az előbbi -a képzővel), F#yÁ /^ TFea ̂  IFeoA ̂ ^ Feo^ 
FeMam, Feer. Melléknevek: jDeZy, MeZe^A, ̂ ojMerew (összetett szó, második 
tagja nem egészen világos), JVeAez, Ze&Z, fFy ; -a képzővel (vagy fosztóképző
vel) ellátott melléknevek (többnek az alapszava is előfordul vezetéknévként): 
CAomoa, jDaraooa, Z)arM%%a (helynév is), Ge^erea, 0e?%yea (gyöngyös), J7a6oa, 
jS^amg, jŜ Â ea, Jf&cA&aa, MeáWa, Ormoa, jRofAoa (vö. ro(a 'csapat' MTSz.), 
jR^aaa, jSayWa%, &troa, ̂ oa /^ ̂ ooa, Far;aa, Fere&ea ; folyamatos melléknévi 
igenevek: CWrw;, jDobo, ZwÁ;o, ̂ 020, ̂ e&Ae ̂ Ze&e ^^Ze&gA (szökő, de kap
hatták nevüket a Ze&e ruhadarabról is, mint a ^&Z?Mö%, ̂ ó'Wöa nevűek), 
ê<Ző (szedő). Ebbe a csoportba 56 nevet soroltunk 151 személlyel. A két gya
kori név: Féo 31 és Faa 29. 

6. Az utolsó csoportban csak felsorolom azt a nem is csekély számú 
.névanyagot, amelynek olvasása bizonytalan, vagy mikor a decimátor nem 
írta le teljesen a nevet, a végét csak elrántotta. Ide kerültek azok a nevek is, 
amelyekről semmiféle vagy csak igen bizonytalan magyarázatot tudok nyúj
tani. Ide soroltam a néhány kétségtelen szláv nevet is: j&xya (talán W y a 
'gubacs' EtSz.), .Boöo ̂ .Bo&o ^.Bo6o%, .ZWfrn (íráshiba i&xW, h. ?), Bayáa 
^f Fay&i^, jBaZtoa ̂ / ̂ oZ»&a, Ba/W(oMaor (? vö. görög /fag/bTroy 'egy zene
szerszám'), J9ő^ew ̂ /^ey^A^, ̂ gZZa, J^gryawya, ̂ g^Aga, J%6o, jBy^cAa, jBooya, 
BcxZym, Boryya ̂  jBAor^ya, ̂ oao, B m ^ M , _Bm%, i?rm%c7%m, Bm%Á;o, ̂ m^/ío <^ 
jBrofAo, Breaa, ̂ W A M , ^M^Aya%, CoZ&o, CAarT^z, (7W6er, (7yer?̂ ez, Cerw)A, 
CyerfA, CyerfeM), CAe#A&o, CAeza ̂ ^CeeaaA (i talán cadaze), ÓAtmea C? CAemea^, 
CAy?Mi& (? Ghanak h.), CAWAa, CAtpZe, CAeoo ̂ /CAo (vö. a Cad helynévvel?), 
CAoWA, CAoAa (i Choka h.), C W W A , D0&1Á;, Z)a%aycAo, _Daz, Dee (vö. DeZj, 
Z)eapoíA, DyAx), Z%orya%, Z)o6raa, Dooroam, Dobro, Dobro^o, Do%yaa, Dro^ma%, 
Droza, Droaa, ZWwf&a, Z)wyo2A, Dw^fA, ÍWóZo, í)woí/%, ̂ araw, ̂ »Aer ̂ / ̂ *re 
(vö. jFtr/oZva, Báos m.), jFoWoÁ;, ̂ ra%Á; (már korábban is előforduló nemesi 
név EtSz.), Gar&t%, Gye^ewa, Ge&ez, GerA% (vagy Gerc/w,), GZwba/^GoZooa 
(szláv), Gora (szláv), Gw^ocA, GwZw& (vagy ^WwA;^, GW&M&a, fTamyo, #a%-
7)6%yaaa, ^íaaao, ̂ awoc%, J?%^a, ííw^%o, g^Aar, 7cA;ga, y&ewcA, F&o, FZ^o, 
FwoZ, ZvefAő /-̂ jffyweZAew (? íj vető, ^ üvöltő), Jaa%# (szláv apanév), JaWo, 
JÊ a&oZ (elírás ̂ a^aa h. ?), jBTaWa ̂ C a W o /-^Á"aWo (összefügg talán a ̂ aW%, 
vö. BBEBÁB i. m. 12 névvel), jSWmA, ̂ ar^a, jŜ ĉ rea, .KerAew, CofW, ̂ Ao&w, 
^ToAa, jgoma^, J57&o%& (? konya), ĵ raíAo, J^AocAa, Crowo <^Crow(A, ̂ wpAa, 
uE^Wm (szláv'kulai'), ZereA, .Lmoa, Ma?^o, Jkfa%&wcA (vö. mókus), #ar#Aa, 
#gcAg, #yiWy%, #2ZacA /^ #%ZaÁ;, J^^Zaa <^ #iZZoa ̂ # # a , #yrÁ%), J&f^Ao/^ 
#y#o, #omer, #o%cAg/Zo, ̂ aya&, A^e%a (elírás A^ema h.?), JVa^Áoa, A^oAo, 
C%, Ó p e m ^ O p m ^ O p a m , fay(or, foZAi^a (Pál húga vagy Palugya?), 
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famoa, fa%*cAa, fyyo ^/f%^o (? pipacs), focAocAa, ̂ aáaA, ̂ o<Z?wt, ̂ űKZycA, 
^0(fo ̂ ^jRacfoA, JZaaowa%, Aaá*o8, fy&%j (? vö. p»&da 'becsípett' MTSz.), 
JZacAü, ê(fe, ̂ wa(Aa%, jSagraíAa, ̂ a?2gro, & m y & , jSapa, ő'apeZ, ̂ a/fa, ^or&aa 
(talán ^or&aa ̂ J, ̂ (ocÁa, Zt^ar, Zam&o, Zafo& (elirás a Za(ocA h. ?), Zeaer, 
ZeAoo, ZgZaA, Zer&e%, Zokwya, ZyZAxz ̂ ^ZyÁx? ̂ /^yZAx), Zor, Zo(a%, ^w/ía, 
T̂ Warner, ToMífor, IFaáa&, ? Faa, Fa^^a (elírás a Fan/a h.), Far (talán a 
Far^a kezdete), FecAőrm, FezeZ, ? F%r6%%a, FocA (szláv személynév), Fo&acAm, 
FocAg^a, T F p ^ A (szláv apanév), Fa&a. 

Az ebbe a csoportba tartozó nevek mind ritkák: a 180 nevet 247 egyén viseli. 
Kettős vezetéknevű embert csak kettőt találtam: TWaaZ és T W TFargra. 
Igazat adhatunk SzABÓ IsTvÁNnak, aki kiadványának bevezetésében 

azt írja: „nem nyomhatjuk el azt a benyomásunkat, hogy családneveinkben 
az idők folyamán elszegényedés és elszürkülés ment végbe" (13). Ez részben 
érthető is. A névadás 1522-ben még friss, eleven, a nevek legnagyobbik része 
még csak néhány nemzedéken át öröklődött, új nevek keletkezésének még 
megvan a lehetősége, a név és viselője között még néha megvan a kapcsolat 
vagy annak emléke. Azt sem szabad számításon kívül hagynunk, hogy az itt 
érintett terület néhány év múlva áldozatul esett a török hódításnak és nagy 
része egy—másfél évszázadig lakatlan terület lett. Az itt említett családok kö
zül tehát csak nagyon kevés menthette át nevét az utókorra. 

Az már névadási rendszerünk következménye, hogy dézsmajegyzé-
künkben ugyanazok a nevek a leggyakoribbak, mint manapság is: TdfA, 
Faraa, #aay, #za6ó stb. A mesterségnevek gyakorisága és elég tekintélyes 
csoportja egy ilyen város talán, teljesen mezőgazdasági vidéken eléggé meg
lepő, és a vártnál fejlettebb kézműves-iparra, gazdasági differenciálódásra mutat. 

Mivel hely- és időbeli megoszlás szempontjából érdekes összehasonlítá
sokat lehet tenni egyes vidékek és korok névadási típusai között, közlöm 
a dézsmalajstromok névtípusainak hozzávetőleges megoszlását. 

Keresztnévből keletkezett vezetéknév 
Helynévből keletkezett vezetéknév 
Népnévből keletkezett vezetéknév 
Foglalkozásnévből keletkezett vezetéknév 
Egyéb ragadványnévből keletkezett vezetéknév ^ 

Név Egyén 
%-ban 

19 
23 
1 

10 
30 
17 

100 

14 
17 
9 
26 
28 
6 

100 

KÁLMÁN BÉLA 

Les noms de serfs au XVI® siecle 

Plusieurs articles témoignent de l'intérét que portent les chercheurs 
á l'étude des noms de personnes au XVI* siecle. II faut noter, cependant, que 
dans la plupart des cas. les recherches effectuées se sönt bornées á l'ezamen 
des noms nobihaires (chartes). Gráce á, une publication de I. SzABÓ (Régistres 
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des dímes dans les départements Bács, Bodrog et Csongrád en 1522, Budapest, 
1954), l'auteur a dépouillé quelque 4000 noms de serfs. Le procédé avait plu-
sieurs avantages, notamment celui d'une mise au point homogéne: tous oes 
noms appartenaient á des serfs vivant á une époque déterminée (1522) et dans 
une région bien délimitée, celle qui s'étend dans la Yougoslavie actuelle, entre 
le Danube et le Tisza. 

Dans le premier chapitre, l'auteur dépouille les noms de baptéme, et 
il constate que les noms d'origine hongroise disparurent presque entiérement 
á cetté époque pour céder la place á des noms de martyrs, á des noms bibli-
ques. Dans les régistres des dímes, on trouve 86 noms masculins dönt 30 seule-
ment dépasse une fréquence des pour cent dans Temploi. Voici les dix noms 
masculins les plus fréquents (d'une fréquence de 7 á 3,5 pour cent): Jdmos 
(Jean), f^fer (Pierre), %örgri/ (Georges), M*MZy (Michel), 78((xÍM (Étienne), 
(Per̂ eZy (Grégoire), fdZ (Paul), BefteáeÁ; (Benőit), BoMza (Blaise), ^áWrda 
(Ándré). 8i le nombre des noms féminins est minimé, c'est que le régistre ne 
retient que le nom des veuves quifigurentle plus souvent sous le nom de leur mari. 

Le chapitre II aborde la question de l'homonymie. Souvent, les veuves 
portent un seul nom (par ex. relicta jágwdAa, relicta ̂ aZaa%e^. Le nombre des 
hommes portant un seul nom n'atteint pas les 2 pour cent: ce sönt, en partié, 
des juges, des scribes et des forgerons dönt la charge ou le métier rendaient 
inutüe l'emploi d'un nom de famille. Les aútres sönt des colons, des men-
diants et quelquefois des serfs. Quant aux personnes possédant un seul nom, 
on peut déniontrer que dans leur cas presque la moitié des noms de baptéme 
est d'un emploi rare. II ne fait pas de doute, cependant, qu'au seiziéme siécle 
la majorité des serfs portérent deux noms. Le fait que les personnes ayant le 
mérne nom de famille figurent ensemble sur le régistre, semble prouver que les 
noms de famille étaient héréditaires. 

Les divers types de noms de famille sönt les suivants (ces types corres-
pondent, en général, á ceux que nous connaissons aujourd'huij: 

1. a) le nom de baptéme du pere + /* (fáZ/*, fefre/% = le fils de Paul, 
le fik de Pierre). 

6^ le nom de baptéme du pere -j- * ̂ Jy^Mcg*, _M%&%* = de Lucas, 
de Michel). 

ej le seul nom de baptéme du pere fjBoMza, ̂ á%W = Blaise, Ántoine). 
(fj la forme hypocoristique du nom du pere fiWe, Z)a%ca pour 

Benőit et Dániel; cf. Jea%%o(, Jacgwof en francais). 
e^ le nom de la mére fMogrdo, Z)or&a = Madelaine, Dorothée). 
/̂ ) survivances de noms anciens ̂ o &t, Cae&e). 

2. II y a des noms de famille désignant deg localités et munis le plus 
souvent d'un formatif % ̂ á c ^ , ̂ zg^i = de Bács, de Szeged). 

3. Noms désignant la nationalité ^ÓZ, . K W = Slovéne, Goman; cf. 
Lallemand, Langlois en francais). 

4. Noms désignant une profession, un métier, une charge (_5W, ^ca, 
iWdaz = juge, charpentier, pécheur). 

5. Noms de famille provenant de surnoms ou de sobriquets désignant 
une particularité physique ou morale, une habitude etc. (%ZVúwyy, .FeWe, ̂ za-
MZ, Öa^^a, Ĵ e/ceg', jBoZog, ̂ da etc. = grand, noir, barbu, choucas, duc, h o m m e 
portant un báton, sálé). 

6. Une partié des noms est trés mai lisible: le dépouillement de ces 
données est trés difficile. B. KÁLMÁN 
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