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Becézónevek három Békés megyei község iskolai anyakönyveiben (1870—1900) 

1. A becézónevek alaktani problémáival már sokat foglalkozott a szakiro
dalom. Különösen SZABÓ T. ATTILA, RÁCZ ENDRE és KELEMEN JÓZSEF munkássá
ga példamutató ezen a területen. Az elméleti kérdések tisztázása, a csoportosí-
tási rendszerek felépítése és az irányelvek kidolgozása lehetővé teszi, hogy a 
történeti, levéltári adatokat biztos alapokon értékeljük és értékesítsük. Az elért 
eredményekre támaszkodva, előkerülő adatainkat más vonatkozásban is vizs
gálhatjuk, így érvényesíthetjük a földrajzi, társadalmi, életkori és funkcionális 
szempontokat is. Jóllehet, ezt a szakírók sohasem mellőzték. Ha a szükség 
megkívánta, és lehetőség is volt rá, mindig utaltak a megjelenés helyére s körül
ményeire. Már arra is történt kísérlet, hogy egy vidék összes becézőneveit meg
ismerjük (GÁLFFY MÓZES: Keresztneveink becéző alakjai a Borsavölgyén, 
Kolozsvár, 1944.), de akkor még nem állott rendelkezésre aprólékosan kidol
gozott csoportosítási rendszer. A becézési módok rendszerezéséhez Gálffy 
VARGA KATALIN könyvét használta fel. (Becéző keresztneveink, Szeged, 1931), 
mely tulajdonképpen Horger Antal egyetemi előadásait igyekezett reprodu
kálni, s ez eléggé vázlatos. A képzők csoportosítását már MELICH JÁNOS: 
Keresztneveinkről c. munkája alapján (MNy, X. 97—107, stb.) végezte el, s ez 
alaposabb. Gálffy könyve azonban, más vidékről történő gyűjtés és az össze
hasonlítás lehetőségének hiányában csak felbecsülhetetlen értékű adatközlés 
maradt. 

2. Most, a Gyulai Állami Levéltárban történt kutatásaim során a becéző 
nevek bőséges forrására bukkantam a múlt század végi elemi iskolai anyaköny
vekben. Egyes községekben általános szokás volt, hogy az iskolás gyerekek, 
főleg a lányok nevét becéző formában jegyezték fel. Igen sokszor még az anyák 
nevét is becéző illetve megszólító formában írták be. Három Békés megyei 
község: Békés, Orosháza és Szarvas anyakönyveinek 1870 és 1900 közötti 
adatait vizsgáltam meg és hasonlítottam össze. Azért ezt az időszakot válasz
tottam, mert csak 1870-től kezdve maradt fenn mind a három községben anya
könyv, az 1900 utáni becézónevek viszont az élő népnyelvben is jól összegyűjt
hetők. 
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A három község sok tekintetben különbözik egymástól. Békés a Körösök 
vidéke egységesen magyar nyelvű és református vallású tömbjének legnagyobb 
községe. Igaz, annak szélén fekszik, és feltételezhető bizonyos szlovák hatás 
Békéscsaba irányából. Orosháza szintén magyar, de evangélikus vallású, 
1744-es dunántúli település. Őslakossága még megőrizte magával hozott nyelv
járási sajátságait. Szarvas zömmel szlovák és evangélikus lakosú község volt. 
A magyar tanítási nyelvű iskolák anyakönyveit dolgoztam itt csak fel, s ezekben 
is igen sok szlovák családnévvel találkoztam. A kötelezően tanított tantárgyak 
között mindvégig szerepelt a „tót nyelv". 

A feldolgozott anyakönyvek: Békés: 1) Az újvárosi I. II. osztályú fiú
iskola felvételi könyve az 1889/90. évben [1900/1-ig], GYÁL. R. 1., 2) A békési 
ev. ref. elemi népiskola IV—V. oszt. növendékeinek névsora 1870—1888-ig. 
GYÁL. R. 2., 3) Malomvégi ref. leányiskola [anyakönyve 1871/2—1889/90-ig.] 
GYÁL. R. 1., 4) [Felirat nélküli anyakönyv 1871/2—1876-ig.] GYÁL. R. 2., 
5) [Felirat nélküli anyakönyv 1871/2—1890/l-ig.] GYÁL. R. 3. Összesen 8538 
tanuló adata, melyből 5706 leány; 14 különböző kéz írása. Orosháza : 1) 
Az orosházi ágost. hitv. ev. Felvégi leányiskola növendékeinek kimutatása az 
1876-ik évtől 1879/80-ig. GYÁL. R. 1.2) Iskolai főkönyv az orosházi felvégi 
leány iskolánál az 1881-ik évtől [1893/4-ig.] GYÁL. R. 2., 3) [Ugyanaz 1894/5— 
1897/8-ig.] GYÁL. R. 3., 4) A felvégi III. IV. leány osztály előmeneteli és mu
lasztási naplókönyve 1899/1900. tanévre, GYÁL. R. 4., 5) Az ág. hitv. felső
elemi fiúiskola Névjegyzéke [1876/7—1885/6-ig.] GYÁL. R. 4., 6) [Ugyanaz 
1886/7—1889/90.] GYÁL. R. 5., 7) [Ugyanaz 1890/1—1896/7.] GYÁL. R. 7., 
8) Az orosházi ág. hitv. ev. egyház VI. fiúosztályának anyakönyve 1896/97-től 
kezdve 1899-ig, GYÁL. R. 10. Összesen 7246 tanuló, közülük 3589 leány; 
16 kéz írása. Néhány évben egészen kezdetleges, gyerekírás is előfordul. Szarvas 
1) A szarvasi ág. ev. egyház központi magyar fiúiskolájának anyakönyve 1868/9 
—1897/8. I. kötet, GYÁL. R. 1., 2) II. kötet. Jegyzőkönyve a Szarvasi ev. 
Egyház Székesvárosi kisebb növendékek oskolájának 1860/1—1885/6-ig, GYÁL 
R. 2., 3) A szarvasi ág. hitv. elemtanoda alsó I, II, III. osztály Anyakönyve 
1868. októb. hótól [1900/1-ig], GYÁL. R. 3. 15 025 tanuló, ebből 6363 leány; 
15 kéz írása. 

Összesen 30 809 tanuló adatait néztem át. Tehát ennyi gyermeknek, csak
nem ugyanennyi apának és húszezernél több anyának a keresztnevét vettem 
vizsgálat alá. Az igen nagyszámú adat és a sok (45) különböző kéz írása alap
ján az egyes községekre jellemző becéző névalkotásról általánosabb következ
tetéseket vontam le. 

3. Alábbiakban felsorolom mindazokat a névváltozatokat és előfordulási 
számukat községenként, amelyek bármilyen tekintetben eltérnek a ma és a 
vizsgált korszakban is hivatalosnak tartott névformától. Külön választottam a 
gyerekekre (tanulókra) és a felnőttekre (szülőkre) vonatkozó adatokat, de a fel
dolgozás folyamán ezeket néhol ismét összevonom. 
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Amália: 

Anasztázia 
Anna: 

Auguszta: 
Borbála: 

Cecília: 
Dorottya: 

Emília: 

Ernesztina 
Erzsébet: 

Eszter: 
Etelka: 

Éva: 
Franciska: 
Gizella: 
Heléna: 
Hermina: 

Hona: 

Izabella: 
Johanna: 
Jolán: 
Judit: 

Julianna 

Mali: 
Mália: 

: Anasztáz 
Anus: 
Anuska: 
Nina: 
Ninus: 
Guszti: 
Borbál: 
Borcsa: 
Cili: 
Dóra: 
Dóra: 
Emil: 
Emi: 
Mili: 
Milka: 

: Emészt: 
Örzsébet: 
Er zseb: 
Erzse : 
Örzse : 
Erzsi: 
Örzsi: 
Erzsike: 
Erzsók : 
Eliza : 
Eliz: 
Liza : 
Lizi: 
Betti: 
Eszti: 
Etel: 
Eti: 
Telka: 
Vica: 
Fáni: 
Giza: 
Leni: 
Hermin : 
Mina: 
Elona: 
Ilon: 
Ilonka: 
lika: 
Izabel: 
Hani: 
Jolánka: 
Juda: 
Judi: 
Jutka: 
Juci: 
Julián: 
Julcsa: 
Julcsi: 
Juli: 
Juha: 
Julis: 
Juliska: 

Békés 
gyerek felnőtt 

1 — 

Orosháza 

gyerek felnőtt 

Szarvas 
gyerek felnőtt 

2 — 

1 

2 
1 

1 

5 

2 

3 

2 
1 

1 
1 

1 
os 

1 
1 

1 

1 
1 

3 
60 

1 

— 

8 
5 

2 
13 
29 

8 

— 

1 

2 
1 

3 

1 

2 

1 

1 

5 

2 

— 

5 
34 
17 

1 

1 

3 

2 

1 

1 

244 
13 

7 

1 

7 
189 

1 
6 

1 

2 

10 
15 
4 
1 

— 

36 
177 

2 
16 

402 
5 

15 

1 
1 
1 

24 

2 
83 

1 

1 
1 

1 

1 

1 

2 

1 

3 

43 

23 
75 

32 
3 

2 

2 

311 
374 

— 

9 
43 

4 

1 
1 

3 

5 
1 

49 

1 

3 

72 

1 

181 
14 
4 

1 

— 

646 
6 

— 

4 
3 
2 

1 

10 

15 

4 

74 
17 
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Jusztina: 

Karolina: 

Katalin 

Laura: 
Lídia: 

Lilla: 
Lotte: 
Magdolna: 
Margit: 
Mária: 

Paulina: 

? 
Rebeka: 

Jusztin: 
Juszti: 
Karolin: 
Karol: 
Lina: 
Lini: 
Link a: 
Katal: 
Kata: 
Kati: 
Katica: 
Tini: 
Lóra : 
Li da: 
Lidi : 
Lila: 
Lotti: 

: Magda: 
Margita: 
Marcsa: 
Mari: 
Mari: 
Maris: 
Mariska: 
Paulin : 
Paula: 
Póli: 
Pepi: 
Reb: 
Rébék: 

Rozália: Rozál: 
Rozáli: 
Róza: 
Róza: 
Rozi: 
Rózsa: 
Rózsi: 

Salome: Salomi: 
Száli: 

? Szandi: 
Terézia: Teréz: 

Teri: 
Tercsi: 
Ter ka: 

Veronika: Veron : 
Verona: 

Viktória: Viktor: 
Zsófia: Zsófi: 
Zsuzsanna: Zsuzsán: 

Ágoston: 
Benjámin 
Dániel: 
Ferenc: 

Zsuzs: 
Zsuzsa: 
Zsuzsi: 
Zsuzska: 
Zsuzsika 
Zsanna: 
Zsazsa: 

Ágost: 
Béni: 
Dani: 
Feri: 
Ferkó: 

70 



Gusztáv: 
György: 

István: 
János: 
József: 

László: 
Mátyás: 
Mihály: 

Mózes: 
Pál: 
Sámuel: 

Zoltán: 
Zsigmond: 

Guszti: 
Gyuri: 
Gyurka: 
Pista: 
Jani: 
Józsi: 
Jóska: 
Laci: 
Matyi: 
Misi: 
Miska: 
Moj'sza : 
Pali: 
Samu: 
Soma : 
Zolti: 
Zsiga: 

4. Először azt állapíthatjuk meg, hogy nem minden felsorolt névváltozat 
becéző jellegű, sem alakilag, sem funkciója szempontjából. Néhány esetben 
felmerül az egyszerű írásrövidítésnek a lehetősége is (Erzséb, Julian, Katal, Reb, 
Zsuzs, Zsuzsán?). Ezeket a névalakokat csak abban az esetben vettem fel a ki
mutatásba, ha lett volna hely a teljes névalak kiírására, a név írója egyébként 
ponttal vagy más módon jelölte a rövidítéseket, s itt nem használt pontot, sem 
más jelet. Máskor a nevet kétségtelenül teljes, hivatalos alakban szándékozták 
leírni, de azt nem ismerték, és vagy az itt használt változatot írták le, vagy „meg-
hivatalosították" egy utána tett -a képzővel. (Ilyen nevek: Mália, Anasztáz, 
Borbál, Emil [nő], Emészt, Örzsébet, Eliza, Eliz, Etel, Hermin, Elona, Ilon, 
Izabel, Julia, Jusztin [nő], Karol, Karolin, Margita, Paulin, Paula, Rébéka, 
Rozál, Teréz, Veron, Verona, Viktor [nő]; Ágost, Samu, Soma.) Valószínű, 
hogy a Dani-t is teljes névnek tekintették Szarvason bár használatában tapasz
talható életkorra való utalás, éppen úgy, mint néha a Samu és Soma esetében. 
(Szarvasi anyakönyvek: 3. sz. 1876/7. 65. Polónyi Dani, [apja:] P. Dániel, 
szabó; 1. sz.: 1882/3. 9. Finta Dani, [apja] Dani, csizmadia; 3. sz.: 1873/4. 
18. Liska Soma, [apja:] L. Sámuel, asztalos; 2. sz.: 1877/8. 6. Vostyjar Samu. 
[apja]: Sámuel; 2. sz.: 1882/3. 39. Misik Samu, (apja:] M. Soma, tímár; 1183/4. 
40. Misik Samu, [apja:] M. Samu, tímár.) 

Ide kellene még sorolnunk azokat az alakilag kétségtelen becézőneveket, 
melyeket betelepült németek, zsidók, honoráciorok használtak, s a feljegyzők 
talán nem is ismerték teljes alakjukat. (Ezek: Eliza, Eliz, Liza, Lizi, Betti, Hani, 
Leni, Lotti, Pepi, Salomi, Száli, Szandi.) Számuk azonban oly csekély, (a három 
községben együtt 20) hogy nem befolyásolják az alábbi vizsgálat eredményét. 

Ha leszámítjuk a felsorolt névváltozatokból a teljes névként használt ala
kokat és az esetleg írásbeli rövidítéseket, akkor Békésen 629, Orosházán 2752, 
Szarvason 6147 becézőnevvel szereplő személy marad. (Itt összevontam a gye
rekek és felnőttek adatait.) Egybevetve és arányosítva az összes előfordult 
nevek számával, azt tapasztaljuk, hogy Békésen 13,57, Orosházán 2,63, Szarva-
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son pedig 2,44 tanulóra jut egy becézőnév. Vagyis Orosházás és Szarvason 
szinte teljesen azonos mértékben volt szokás a becéző alak változatos megszó
lítás és lejegyzés, Békésen pedig ennél sokkal ritkábban. (A ma élő becézőnevek 
gyűjtése során ugyanezt tapasztaltam a Körösök vidékén lévő községekben. 
A becéző formák száma nem kevesebb, mint másutt, talán több is, de nem szí
vesen alkalmazzák őket, gyakoribb a teljes névvel történő megszólítás.) Az aláb
bi aprólékosabb vizsgálat még jobban kiemeli a becézőnevek használatának 
aránytalanságát a vizsgált községekben. Itt csak a leánytanulók számát és a 
közülük becézőnévvel feljegyzetteket vetem egybe. 

egy becézett nevű 
leányok száma: közülük becéző leányra jutó 

névvel feljegy- leánytanulók 
zettek száma száma: 

Békés: 5706 393 14,53 
Orosháza: 3589 1689 2,12 
Szarvas: 6363 3190 1,99 

Tehát a múlt század végén a három község közül Szarvason használtak 
leginkább becézőneveket, Békésen pedig legkevésbé. 

5. A névváltozatok alaktani összehasonlítása is jelentős különbségeket 
mutat a három községben. Az alakulási módok csoportosításában SZABÓ T. 
ATTILA rendszerét követtem (NylrK. X, 279—84), de figyelembe vettem RÁcz 
ENDRE kiegészítéseit is (MNy. LXIII, 292—7). Felvettem továbbá a „név tövé
ben tapasztalható magánhangzó-eltérések" kategóriáját, mely nagyon sok 
esetben földrajzi és funkcionális szempontból tanulságos lehet. (Pl. labiali-
záltság: e~ö; időtartambeli különbség: o~ó; nyelvállásbeli különbség: i~e; 
stb.) Természetesen a rendszer teljessé tétele érdekében beszélni kellene a más
salhangzó-eltérésekről is, a vizsgált névanyagban azonban ezt nem láttam szük
ségesnek. 

Az összegyűjtött anyagot csak leíró szempontból elemeztem, és a névvál
tozatokat a véglegesen kialakult névalakhoz viszonyítottam. Bár ezt a módszert 
mechanikusnak tartom, mégis emellett döntöttem, mert egyidejű összehasonlí
tás céljára legalkalmasabbnak látszik. Az egyes községek névváltozatai között így 
legszembetűnőbbek a különbségek. (Pl.: Ha a Lidi névben az z-t, etimologikus-
nak fogom fel, és a kétszótagú nyílt rövidülések csoportjába osztom, nem kerül 
szembe a Lida alakkal, melynél az -a képző jellege vitathatatlan, s mint alább 
bebizonyítom, ez különösen jellemző Orosházára, az /-képző pedig Szarvasra. 
Hasonlóan a Juli: Julcsa, Kata : Kati, Lina : LM, Zsuzsa : Zsuzsi becézőne
vek is különböző csoportba kerülnének, és utolsó magánhangzójukat nem 
lehetne összehasonlítani.) Véleményemet megerősíti RÁcz ENDRE álláspontja, 
aki határozott különbséget téve a leíró és történeti szempont között, a fenti 
nevekben leíró szempontból egytagúra rövidült zárt töveket keres (MNy. LXII, 
411—2; LXIII, 293). 
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A) A név tövében tapasztalható magánhangzóváltozások közül először 
az Erzsébet kezdőhangjának labializálódásával foglalkozom. Az Örzsébet, 
Örzse, Örzsi számadatait összegezve azt látjuk, hogy Békésen teljesen ismeretlen 
ez a típus, Orosházán inkább felnőttek körében volt használatos, (az összes 
Erzsébetre utaló névváltozatnál a leányok között 5,26%, az asszonyok között 
94,69% ö-s formájú) Szarvason viszont a fiatalabbak esetében jegyezték fel 
többször. (Leányoknál 54,73 %, asszonyoknál 0,92 %.) 

Az Ilona nevet csak Békésen találtam egyszer Eloná-nak írva. A Körösök 
vidékén máig is élő, de régiesnek számító népnyelvi alakokban találhatunk ha
sonlóan alsóbb nyelvállással képzett becézőneveket: Elona, Elon, Péla, (saját 
gyűjtés), XVIII. századi feljegyzésekben pedig általános. 

A rövidebben vagy hosszabban ejtett magánhangzójú alakok közül csak a 
Rozáliának a Róza és Róza alakváltozatait szeretném elemezni. Békésen szinte 
kizárólag hosszú d-val került lejegyzésre. Orosházán és Szarvason viszont a 
rövid változat is népszerű volt. Funkcionális különbségüket különösen Oros
házán lehet megvizsgálni, mert Szarvason a Rozália a ritkább nevek közé tar
tozott. Orosházán a rövidebb alakot inkább az asszonyok, a hosszabb magán-
hangzójút pedig a gyerekek viselték. Asszonyok között Róza: 56,25 %, Róza: 
43,75%, lányok között Róza: 31,01 %, Róza: 68,99%. (Ez nem írásbizonytalan
ságból ered, mert az idősebbek körében máig él mindkét forma.) 

B) A névrövidítéses típusba elsősorban az írásrövidítésnek is felfogható 
nevek és a teljes név igényével leírt nevek tartoznak. Az előzőket figyelmen 
kívül hagyom, mert egyelőre nem tudom igazolni, hogy a múlt század végén a 
Reb, Zsuzs; Er zseb, Katal, Zsuzsán; Julián alakokat a beszédben is használták. 
(Megjegyzem azonban, hogy ezek szinte kivétel nélkül gyerekek neveként ke
rültek feljegyzésre, asszonyok esetében szinte elenyésző a számuk. A jelenkori 
népnyelv nem él velük.) 

A bebizonyíthatóan használt névrövidítések mind zártak és két- vagy három 
szótagúak. Békésen 62, Orosházán 275, Szarvason 174 esetben fordult elő ilyen 
névalak. Ha ezekhez hozzávesszük az írásbeli rövidítéseket, (Katal, Zsuzsán, 
Julián, stb.), amelyek szintén Orosházán találhatók legnagyobb számmal, 
határozottan állíthatjuk, hogy ez a névalakítási forma itt volt a legaktívabb. 

C) Puszta tőcsonkulás csak három esetben fordult elő: Békésen: Amália > 
Mália, (jóllehet, történetileg ez is a Máli-nak hivatalossá tett alakja, tehát -a 
képzővel ellátott forma), Orosházán az Etelka > Telka és Szarvason a Hermina > 
Mina. A Békésen egy ízben található Zsanna (< Zsuzsanna) alakot íráshibának 
vélem. 

Képzővel ellátott csonkult alakra is csak egy példát találhatunk Békésen. 
Két asszony viselte a Betti (< Elizabet) nevet, de ezek kétségtelenül nem magya
rok voltak. 

D) Együttes tőrövidítés és tőcsonkítás csak továbbképezve található. 
Ilyen típusú nevet Békésen 8 (ebből 5 zsidó), Orosházán 20, Szarvason 96 eset-
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ben használtak. Itt tehát gyakoribb, de az előforduló összes becézőnevek számá
hoz viszonyítva itt sem jelentős. Az ide tartozó neveknek rendszerint nincs is 
másik becéző változata, s teljes alakjukban is igen ritkán használt nevek. (Amá
lia. > Mali; Anna. >Nina, Ninus; Auguszta >Guszti; Emília >M/7/, Milkct; 
Elizabeth Liza, Lizi; Éva,>Vica; Heléna >Léni; Johanna > Hani; Karolina > 
Lina, Lini, Linka.) 

E) Ikerítéssel egyáltalán nem találkoztam a vizsgált iratokban. Ez elsősor
ban a feljegyzések hivatalos voltával magyarázható. Ezen túl azonban a nép
nyelvi kutatásaim is azt mutatják, hogy alig fordul elő ilyen névképzés ezen a 
vidéken. 

F) Ikerítésből kivált becézőnevekként tartja számon szakirodalmunk a 
Bandi, Böske, Panni, Pista stb. névváltozatokat. Egyes esetekben történeti 
szempontból helyes lehet ez az elnevezés, de még erről sem mondták ki az utol
só szót. Legutóbb KELEMEN JÓZSEF foglalkozott ezzel a névtípussal, s dolgozata 
végén ezt írta: ,,Hogy az egyes névváltozatok származtatásában mennyiben 
kell az ikerített névtípusra támaszkodnunk, mennyiben gondolhatunk egyéb 
származtatásra; hogy az elvonással magyarázott vagy magyarázható névválto
zatok hogyan függenek össze egymással, s hogy ezekből milyen következtetést 
vonhatunk a nevek ikerítésének történetére, arra más alkalommal visszatérek." 
(Ikerítéssel és ikerítésből való kiválással magyarázott neveinkről. NytudÉrt. 
40, 186.) 

RÁcz ENDRE feltevése szerint ez ma is élő képzési mód: „... a játszi 
névkettőzésekből helyenként még ma is válhatnak ki önálló becéző alakok, 
amelyek eleinte csak alkalmi használatúak, de később esetleg állandósulhatnak, 
majd nagyobb körben is elterjedhetnek." (Ikerítéssel alakult becéző neveink
ről, Szeged, 1959. 48.) 

Szinkron jellegű, csupán a névalakot figyelembe vevő vizsgálatkor én 
e lőmássalhangzóval a lak í to t t becézőnevek-ként tartanám számon 
ezt a névtípust. Ezzel tulajdonképp SZILASI MÓRIC meghatározását módosítom, 
aki ugyan átvette Kunos Ignáctól e nevek ikerítésből való származtatását, de a 
„kezdő járulék mássalhangzó" fogalmával különböztette meg őket (Nyr. XII, 
252). 

Csak egyetlen név, a kizárólag Szarvason feljegyzett Pista tartozik itt ebbe 
a csoportba, így összehasonlítási alapul nem is használható. 

G) Legnépesebb és legsokrétűbb a képzéssel alakult névváltozatok cso
portja. Mint említettem, RÁcz ENDRE nyomán (MNy. LXIII, 293.) ide soroltam 
e leíró szemléletű vizsgálatban olyan neveket is, melyek történetileg valószínű
leg névrövidítések (Judi, Juli, Mari, Mari, Zsófi stb.). 

Két esetben teljes névhez járult a képző: Szarvason: Jolánka és Békésen: 
Margita. (Utóbbinál a teljes névre való törekvés valószínű.) 

Négy névnél (Ilonka, Rébéka, Rozáli, Verona) kéttagú zárt rövidülés a kép
zés töve. 
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Három kivételével {Juci; Laci, Misi), melyek kizárólag a szarvasi anya
könyvekben találhatók, a többi tő mind egyszótagos zárt rövidülés. 

1. Egyszerű képzők : 

-a: Békésen a Liza, Juda, Kata, Margita, Rebeka, Róza, Róza, Rózsa, és 
Zsuzsa nevekben fordultelő. Ezek közül jelentősebb számban csak a Kata (24). 
Róza (184) és Zsuzsa (165) képviseltette magát. 

Orosházán a Dóra, Dóra, Eliza, Giza, Lina, Kata, Lida, Lóra, Magda, 
Róza, Róza és Zsuzsa nevekben volt meg. Itt a Kata (323), Róza (264), Róza (405) 
és Zsuzsa (681) volt gyakori. 

Szarvason a Giza, Lina, Lila, Mina, Paula, Róza, Róza, Rózsa, Verona, 
Zsuzsa; Pista, Mojsza, Soma és Zsiga névváltozatokban szerepelt. Használata 
azonban egynek sem volt jelentős. A Pista (21) kivételével mindegyik előfor
dulása 10 alatt maradt. Tehát annak ellenére, hogy itt kapta a legtöbb név (14) 
az -a képzőt, nem erre a községre legjellemzőbb, hanem Orosházára, ahol né
hány névváltozatban a használata igen nagyszámú. (Ennek más oldalú bebi
zonyítására még alább visszatérek.) 

-e: Békésen az Erzse egyszer, Orosházán az Erzse és az Örzse együttesen 
342 ízben fordult elő. Szarvason ezt a képzőt nem használták. 

-i: Békés: Cili, Mali, Emi, Erzsi, Betti, Hani, Juli, Juszti, Kati, Leni, Mari, 
Mari, Lotti, Póli, Rozáli, Salomi, Száli, Szandi, Zsófi, Zsuzsi. Csak a Zsófi 20 
előfordulása jelentősebb. 

Orosháza: Guszti (< Auguszta), Emi, Lizi, Erzsi, Eszti, Fáni, Juli, Juszti, 
Lidi, Mari, Lotti, Póli, Rozi, Rózsi, Zsófi, Zsuzsi. Ezekből a Juli (39), Lidi (10), 
Mari (283) és Rozi (23) a gyakoribb. 

Szarvas: Mali, Mili, Erzsi, Örzsi, Eszti, Eti, Fáni, Judi, Juli, LM, Kati, 
Lidi, Mari, Mari, Póli, Rozi, Teri, Zsófi, Zsuzsi; Béni, Dani, Feri, Guszti, Gyuri, 
Jani, Józsi, Matyi, Pali, Zolti. Nemcsak az -i képzővel használatos nevek száma 
legnagyobb Szarvason, hanem azok gyakori igénybevétele, abszolút előfor
dulása is messze felülmúlja a másik két községet. Erzsi és Örzsi együtt: 1337, 
Eszti: 13, Judi: 18, Juli: 255, Lini: 41, Kati: 373, Lidi: 10, Mari: 1535, Rozi: 18, 
Zsuzsi: 1611; Dani: 52, Feri:, 13, Gyuri: 40, Jani: 119, Pali: 78. Határozottan 
állíthatjuk tehát, hogy Szarvasra jellemző volt az i- névképző használata, Oros
házára kevésbé, Békésre pedig egyáltalán nem. 

-u: Egyszerű -u képzőt csak a Samu névben találtam (leíró szempontból). 
Mindhárom községben élt, de 145 előfordulással Szarvason volt leggyakoribb. 
Ez azonban a Sámuel alapnév gyakoriságát is jelentheti, s a képző földrajzi 
elterjedésére nem vonhatunk le következtetést. 
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2. Összetet t képzők : 

-« : Csak Szarvason fordult elő a Juci (76) és Laci (12) nevekben. 
-csa: Békés: Borcsa és Julcsa. Egyik sem gyakori. Orosházán a /M/CSÖ 

220-szor fordult elő a vizsgált időszakban, s így a Marcsa egyetlen előfordulása 
ellenére itt jellemző képzőnek tartom. Szarvason kizárólag a Julcsa névben 
használták egyszer. 

-esi: Orosházán a Julcsi, Szarvason a Tercsi előfordulása azt mutatja, hogy 
Békésen tartózkodtak e játékos hangulatú képző használatáról. 

-ia: Mindhárom helyen csak olyan esetben fordult elő, mikor hivatalos 
alakban akarták leírni a nevet, s az -/ képzős formát továbbképezték. A Mália 
csak Békésen, a Júlia mindhárom községben megtalálható. (Legtöbbször Oros
házán: 477-szer.) 

-ica: Orosháza: Vica és Katica. 
-ika: Orosháza: Zsuzsika. 
-ike: Orosháza: Erzsike. 
-is: Békésen a Julis vizsonylag sokszor (46) és a Maris egyszer fordult elő. 

Orosházán és Szarvason ugyanezt a két névváltozatot találtam, de egyik helyen 
sem jelentős számban. így ezt a képzési módot Békésre jellemzőnek tartom. 
(Ezt a véleményemet mai népnyelvi kutatásaim is megerősítik.) 

-iska: A Juliska Békésen és Orosházán, a Mariska mindhárom községben 
megvolt. Legtöbbször Orosházán fordult elő. (Együtt 37 esetben.) 

-ka: A Békésen élő Ilonka, Ilka, Terka nevek közül csak az Ilka fordult elő 
többször (65). Orosházán a Milka, Ilonka (15), Ilka, Jutka, Linka, és Zsuzska 
élt, Szarvason pedig az Ilonka és Ilka mellett a Jolánka, Linka, Terka, Gyurka 
és Jóska is előfordult. 

-kó: Csak Szarvason jegyezték le a Ferkó névben. 
-ók: Csak Békésen használták az Erzsók névváltozatban. 
Az alábbi képzőkkel ellátott neveket csak Szarvason jegyezték fel néhány 

esetben: -si {Misi), -ska (Miska), -us (Anus), -uska (Anuská). 
Mint feljebb utaltam rá, az egyes képzők gyakoriságának, földrajzi elter

jedésének vizsgálatakor figyelmen kívül hagytam azt, hogy gyerekek vagy fel
nőttek viselték a neveket, és összevontam adataikat. Ha némelyik képzőnek 
megnézzük az életkor szerinti használatát a XIX. század végén, akkor bizonyos 
törvényszerűséget tapasztalunk. 

A -ka, -ke képzőt (természetesen az -ike, -iska képzőbokrokat is beleértve) 
az Ilka esetének kivételével csak gyerekek viselték mindenütt. Az Ilká-nál is 
sokkal nagyobb a gyerekek aránya (94,96%). Hasonló a helyzet a -c típusú 
(-«, -ica) és a -csa képzőkkel, valamint az -i képzővel olyan vidéken (Orosháza), 
ahol a használt főtípus inkább az -a, -e. 
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Néhány képzőnek a községenkénti gyakoriságát szemléletesebben mutatom 
be az alábbi táblázaton. A százalékszám a községekben előforduló egy alapnév
hez tartozó becéző jellegű névanyagból való részesedést mutatja. 

Erzsi: Örzsi: 
Erzse: Orzse: 
Erzsók: 
Juli: 
Julcsa : 
Julis : 
Kata : 
Kati: 
Róza: Róza: 
Rozi: 
Zsuzsa: 
Zsuzsi: 

Békés 

41,6% 
8,3% 

25,0% 
10,7% 
7,6% 

69,6% 
88,9% 
11,1% 
98,4% 

98,2% 
0,6% 

Orosháza 

0,3% 
97,7% 

— 
7,5% 

78,9% 
1,8% 

98,8% 
— 

92,2% 
3,3% 

98,1% 
1,0% 

Szarvas 

100,0 
— 
— 

98,1% 
0,4% 
1,5% 
— 

99,5% 
37,5% 
56,2% 
0 ,1% 

99,9% 

Ha az elmondottakhoz hozzávesszük, hogy az Orosházán használt teljes 
neveknek 83,3 %-a -a-m végződik, s az öt mássalhangzóra végződő név közül 
háromnak van alsó nyelvállású magánhangzóra végződő gyakori változata 
(Erzse, Jutka, Kata), továbbá az -ia, -ika, ike képzők használata is itt legálta
lánosabb, akkor kétségtelen, hogy ebben a községben igen jellemző nyelvi 
ténnyel, a nyílt magánhangzójú névvégződésre való törekvéssel állunk szemben. 

H) Azokat a becézőneveket, melyekben egy hangcsoport többször fordul 
elő, SZABÓ T. ATTILA „hangcsopor t ikerí tésével alkotott becenevek"-nek 
nevezi. (NylrK. X, 283) RÁcz ENDRE a „hangcsoport-kettőztetés" terminust 
javasolja (MNy. LXIII, 296), hogy ezzel a másutt is szereplő „ikerítés" szót 
kiküszöböljük. Ezt a típust én szótagismét lő becézőneveknek nevezném, 
s felosztanám három alcsoportra aszerint, hogy néveleji, névbelseji vagy névvégi 
szótag ismétléséről van-e szó. 

Egyetlen nevet találtam, mely a második alcsoportba tartozna, ez a Béké
sen egy alkalommal, előfordult Zsazsa. Lehet, hogy a beszélt nyelvben gyakoribb 
névalkotási mód volt, s csak a hivatalos jellegű feljegyzés következtében nem 
fordult elő többször. 

Nem osztottam be egyik csoportba sem a Nina, Ninus (<Anna), Pepi 
(< Jozefa) és Tini (< Katalin vagy Krisztina) neveket, amelyek valószínűleg 
ezekben a becézett alakjukban való átvételek idegen, elsősorban német nyelv
ből. 

6. A fenti megállapítások azt mutatják, hogy érdemes számszerű előfor
dulásokkal együtt vizsgálni a becézőneveket, különösen akkor, ha alaki kü
lönbségeikből földrajzi elterjedtségükre vagy funkciójukra: életkor és társadalmi 
helyzet szerinti használatukra akarunk következtetéseket levonni. 

A történeti anyag elemzésekor feltétlen ismerni kell a népnyelv becézőneveit, 
mert bizonyos képzési módok hiányából csak akkor lehet általánosítani, ha 
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az élő nyelv sem használja ezc a képzési formát, ellenkező esetben a források 
jellegéből fakadó hiányosságra gondolhatunk. 

HAJDÚ MIHÁLY 

Kosenamen aus den Schulmatrikeln dreier Gemeinden des Komitates Békés 
von 1870 bis 1900 

Die drei behandelten Gemeinden liegen einander nahe (30—40 km), die 
Herkunft, Religion und Mundart ihrer Bewohner sind jedoch unterschiedlich. 
Békés ist eine alte Siedlung im Dialektgebiet an der Theiß. Das Gebiet von 
Orosháza und Szarvas ist gleicherweise am Anfang des 18. Jahrhunderts 
besiedelt worden, während aber die Einwohner von Orosháza aus ungarischen 
Dörfern Transdanubiens (Pannoniens) gekommen sind, war Szarvas von Slo
waken aus Oberungarn bewohnt, bei denen in der 2. Hälfte des 19. Jahrhun
derts starke Magyarisierungstendenzen spürbar waren. 

Im ersten Teil des Aufsatzes werden die belegten Namenvarianten zusam
men mit ihrem Häufigkeitsindex aufgezählt. Diesem folgt die Feststellung, 
daß die Koseformen am häufigsten in Szarvas, am wenigsten in Békés ge
braucht wurden. Während in Szarvas und Orosházader Name beinahejeder zwei
ten Schülerin in der Koseform aufgezeichnet wurde, zeigen die Normal- bzw. 
Koseformen in Békés ein Verhältnis von 14,5 : 1. Das wird auch durch For
schungen über die Volkssprache der Gegenwart bestätigt. 

Die morphologische Gliederung der Namenvarianten wird im zweiten 
Teil des Aufsatzes auf Grund der Arbeiten von A. Szabó T. und E. Rácz vorge
nommen. In den untersuchten Matrikeln wurden nur zwei- und dreisilbige, ge
schlossene Abkürzungen aufgezeichnet, die meisten in Orosháza. Für die verstüm
melten (im Anlaut gekürzten) Formen gibt es verhältnismäßig wenig Beispiele, 
ihre überwiegende Mehrzahl ist mit einem gemeinsamen Suffix für Stammver
kürzung und -Verstümmelung gebildet. Die meisten Namen stellen eine Ablei
tung aus einem einsilbig gewordenen geschlossenen Stamm dar. Von den Ablei
tungssilben kommen in Békés -is und -ók, in Orosháza -a, -e, in Szarvas -/ am 
häufigsten vor. Nach der Aussage der funktional gerichteten Untersuchung sind 
die Suffixe -ka, -ke, -ci, csi und -ica besonders an Kindernamen angehängt wor
den, bei der Benennung von Erwachsenen waren eher nichtsuffigierte Kurzfor
men oder die Ableitungssilben -a, -e und -is üblich. 

Abschließend macht der Aufsatz darauf aufmerksam, daß es der Mühe 
wert ist, die historischen Kosenamen zusammen mit ihrer Belegdichte zu be
handeln, besonders wenn aus den Abweichungen in der Form Folgerungen 
auf die geographische Verbreitung oder auf die Funktion des Suffixes gezogen 
werden sollen. 

M. HAJDÚ 
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