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Monográfia az erdélyi magyar családnevekről 

Egy tervezett magyar személynévtár szempontjából fontos, hogy minél 
több olyan gyűjtés, ill. feldolgozás jelenjen meg, amely nagyobb tájegységről 
származó névanyaggal foglalkozik. Ilyen feldolgozás B. GERGELY PiROSKÁnak 
a közelmúltban megjelent j4 Wofaszfg/ magyar c W & W v e / r rerza'.szfrfa/» áf 
/wmWo/wf/fj Wzj^aVafa c. monográfiája (NytudÉrt. 108. sz. 95 1. Akadémiai 
Kiadó. Budapest, 1981). 

B. GERGELY PIROSKA, a magyar nyelvtudomány eredményesen dolgozó 
erdélyi szerzőgárdájának tagja Magyarországon először 1968-ban a Magyar 
Nyelvjárások hasábjain jelentkezett AiaYmd"» Z#/a ösztönző segítségével AfW-
jzef/a/?/ á%z7fve/Wf& a JzfW/y»ei#k JzmAraM v/zjga/a/aAoz c. tanulmányával 
(MNyj. XIV, 3—17). 

Szerencsés (vagy nehéz) helyzetbe hozza az ismertetőt az a tény, hogy ép
pen ennek az évkönyvnek a hasábjain írhatott elismerő sorokat a szerző yf ka-
/ofaszegf magyar ragadványnevek re^zere c. monográfiájáról ({Criterion Kiadó. 
Bukarest, 1977.2621.). A most tárgyalandó és a korábbi feldolgozás szoros kap
csolatát biztosítja, hogy egy a szerzőjük, a névanyag azonos területről és azo
nos időből származik, ezenkívül a névforma, a névhasználat és az identifiká
ciós szükség elkerülhetetlenné teszi, hogy a ragadvány-, család- és utónév funk
cionális kapcsolatát megragadjuk. A z első két névtípus feldolgozása B. Ger
gely Piroska érdeméből már a kezünkben van Kalotaszegről. Feltételezhető, 
hogy a szerző a keresztnév! anyag feldolgozását is tervezi, hogy teljessé tegye így 
a magyar nyelvterületen ismert névhármasság vizsgálatát kutatási területén. 

A családnév! monográfia a Bevezetés, az Összefoglalás, A családnevek 
betűrendes adattára és a legfontosabb szakirodalom felsorolása mellett négy 
nagy feldolgozó fejezetre oszlik. 

A szerző a rövid Bevezetés-ben (3—4.1.) utal arra, hogy a történeti vizs
gálatok mellett nagy fontossága van a szinkron gyűjtésnek és feldolgozásnak, 
különösen egy magyar személynévtár szempontjából. Mivel a családnevek vizs
gálatánál nehezen mellőzhető a történetiség, ezt a rendszertani és funkcionális, 
kifejezetten szinkron szempont mellett feldolgozásában nem is hagyja figyel
men kívül (1. különösen a nevek nyelvi alkatát tárgyaló részen belül a szókész
lettani és a nyelvi eredet szerinti csoportosítást s bizonyos mértékig a család
nevek jelentéstani rendszerét). A feldolgozásban előtérben áll a szinkron szem-
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pontú szóbeli népi névhasználat s emellett a hivatalosabb szintű írásbeli név
használat kérdése is. Azt nem tudjuk meg közelebbről, hogy mit jelent a „hi
vatalosabb szintű írásbeli névhasználat". Gondolhatunk családon belüli és 
családok közötti levélváltásra, családok/személyek és helyi, ül. magasabb szintű 
hivatalos szervek írásbeli érintkezésére, anyakönyvezésre stb. 

A z első feldolgozó fejezet (5—27.1.) A kalotaszegi családnevek állománya 
címet viseli. N e m a családnevek puszta számbavételét jelenti, ugyanis a szerző 
a névállományt belső szerkezettel rendelkező egésznek tekinti, s egy dinamikus 
és egy statikus összetevőt különít el benne. „A statikus szerkezet a nevek meg
terheltsége csoportjaiból épül fel" (5.1.). Jellemzésére felhasználja a ragadvány-
névi monográfiában bevezetett átlaggyakorisági mutatót, „mely azt fejezi ki, 
hogy egy feltételezett egyenlő eloszlás esetén egy helységben egy nevet hányan 
viselnek [...]. A családnevek esetében [...] az átlaggyakorisági szám a csa
ládok számának és a családoktól viselt nevek számának a hányadosa" (5.1.). 
A hányadosból lehet következtetni a névállomány változatosságára, s meg lehet 
különböztetni a »agy MifgferWfj^w, az df/aga? fMegferWfj^gw, a r#Wf% e/ő-
/b/Ww/J neveket; természetszerűleg elkülönülnek az % y cswWfJ/ w W f c%?W-
/zevfAr. A statikus szerkezet ötödik csoportját a &%7W/őra#kekfJ/ Wae/f Hevek 
alkotják (ilyen rendszerint a másnevű családból férjhez jött asszony eredeti 
családneve). 

„A névállomány szerkezetének dinamikus oldalát a nevek nemzedék sze
rinti vizsgálatában lehet megragadni" (6.1.). A szakirodalomban ez a szempont 
az utó- és becézőnevek vizsgálatában ismert. A szerző felhasználja a névállo
mány dinamizmusának jellemzésére a név előfordulását az idős, a középkorú 
és a fiatal nemzedéknél. A mindhárom nemzedéknél előforduló családnév kerül 
a förzjökäs rétegbe, ha csak az idős nemzedék viseli, a név k/Wo/e/&M /ew, 
a középkorúaknál előfordulók pedig az w/oMMon meg/KwoaWoffak. A z utób
biak egyúttal a névállomány peremrétegét alkotják. 

A családnév-állományt Kalotaszeg altájegységeire, az altájegységeken be
lül településekre bontva, majd összehasonlítva és összegezve is bemutatja. 
A törzsökös és az újonnan meghonosodott nevek alapján következtetni lehet 
a Kalotaszegen belüli és kívülről jövő át-, ill. betelepülésre. 

A négy altájegység (Felszeg, Alszeg, Kapusmente, Nádasmente) család
névállományának jellemzőit foglalja össze az áttekintésben (18—27.1.). 

Kalotaszeg 34 településén 426 család- és 145 családtöredéknevet talá
lunk. A z 571 névből az áttekintés csak a családneveket tartalmazza, a család
töredéknevek az Adattárban találhatók meg az előfordulást jelző szám nélkül. 
A leggyakoribb X o W c ? családnevet 450 család viseli, s ezt a nagy számot más 
név még csak meg sem közelíti. A Kznce áll a második helyen 206 család neve
ként. A 100-nál több család által viselt nevek csoportjában 7 nevet találunk, 
13 nevet visel 50—100 család, 25—50 család osztozik 34 néven, 300 nevet 
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25-nél kevesebb család s mindössze egy-egy család visel az összes névből 147-et. 
A névanyagnak mintegy a felét 1 — 2 — 3 család viseli. 

A kalotaszegi családnevek névhasználati kérdései c. fejezet (28—88.1.) 
terjedelme mellett fontossága miatt is a dolgozat kiemelkedően értékes és ér
dekes része. A szerző itt arra keres választ, hogy „milyen mozgatórugók irá
nyítják a névhasználatot, melyek azok a névrendszerbeli, illetve külső okok, 
amelyek a névhasználat szabályait és kivételeit meghatározzák" (28.1.). 

A családnevek a szóbeli, népi névhasználat alapján négy funkcionális cso
portra különülnek: megnőve&#faff/w»A:c%fg/"f^&M M-inek tekinti a szerző az ön
állóan, más névvel nem kapcsolódva használt családneveket. Ez a névhaszná
lati forma annyira ritka, hogy érdemes idézni: „a puszta családnév önálló hasz
nálatával is találkozunk egyetlen esetben Kiskapus névhasználatában. A csök
kent funkcióértékű J&fc családnevet viselők közül egyetlen család fejét illetik 
ezzel az egész Kalotaszegen rendkívül ritka névformával" (43.1.). Ebben a ki
vételes esetben megnövekedett funkcióértékben használnak egy egyébként 
csökkent funkcióértékű nevet! A fe//&?/w»&CK#rf^&ő »eWc azok, „amelyek a 
szóbeliség népi szintjén is ugyanolyan mértékben használatosak, mint az írás
beliség hivatalosabb névhasználatában" (29.1.). Itt tehát az írásbeliség viszonyí
tási alappá válik. A csökk#zf / m W d a Y g M »eve&re az jellemző, hogy egy ré
szük megvan a szóbeli névhasználatban, de nem minden családnál, más részük
nél valamilyen más névfajta, rendszerint ragadványnév kiszorítja a szóbeli név
használatból. A /M7z&CK#rfgk«W v&szfgff nevek nem szerepelnek a népi hasz
nálatban, „azaz egyetlen viselőjüket sem emlegetik olyan néven, amelyben 
családnév fordulna elő" (29. 1.). Hozzáfűzhetjük tehát, hogy ezek is csak a hi
vatalos névhasználat elemei lehetnek. 

A megnevezett személyt tehát fWff/k, em/egenA: a vizsgált nevek segítsé
gével, de nem szólítják. Erre a funkcióra egyébként is inkább rövidebb, egy
szerűbb névforma az alkalmasabb. A kalotaszegi névformák változatossága, 
bonyolult szerkezete, többtagúsága ellene m o n d a szólítónév egyszerűségének. 

Ebben a fejezetben is altájegységek szerint haladhatunk. A funkcióérték 
és a megterheltség viszonylatában a nevek nem mutatnak szigorú párhuzamos
ságot. S ugyanez tapasztalható a funkcióérték és a tősgyökeres, meghonosodó, 
kihalóban levő nevek közötti kapcsolatban is. Például a felszegi névhasználat
ban a kihalóban levő nevek vagy teljesen megőrzik, vagy teljesen elvesztik 
funkcióértéküket. 

A funkcióérték bemutatása után a népi és írásbeli névhasználatban meg
található Mgv/br#%f&: tárgyalása következik. A névforma igen változatos, és a 
kívülállónak magyarázat nélkül többnyire megfejthetetlen egy-egy név elemei
nek funkciója. Mind a szóbeli, mind az írásbeli használatban előfordul a 
CsB/K (ill. írásban a C s K is), a CsRB/K, a CsB/KR (írásban CsK/BR) és a 
RCsB/K (írásban RCsK/B) névforma. Csak a szóbeliségre jellemző a CsR, 
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RCs, RCsR, R C s R B / K sorrend és forma; csak az írásbeliség sajátja a 
CsRK/BR, a C s K / B R R és a R C s K / B R névforma. 

Mivel a családnevek között sok a keresztnév! eredetű, a nevek szerkezeté
ben az egyes elemek funkciójának ismerete nélkül nehéz tájékozódni. A z ol
vasó pl. nem tudja eldönteni, hogy azok a négyelemű nevek, amelyek a Nádas
mente írásbeli névhasználatában háromféle szerkezetbe rendeződnek, milyen 
névformát képviselnek, mert nem talál fogódzót arra, hogy konkrétan milyen 
névformával/szerkezettel van dolga, amikor csak a nevek felsorolását találja 
meg (1. 49.1.). Pl. a fa/W X7.f/azj/ Erz^/ forme név négyelemű, az Adattár sze
rint a fa/W lehet Cs, s a Cs-t követheti R vagy K/B, de két R is állhat a név 
végén, az idézett név tehát többféleképpen is tagolható. S ebbe a csoportba 
még olyan nevek is vannak, amelyek nem is négy, de öt elemet tartalmaznak 
(faza&űj fa// farzaV /sf van fáoa, fbzaW^ fa// fa/%// ZsYwm jfoma/y; csak az 
vehető biztosnak, hogy a fa"6a és a #ama7y elemek R-ek.). 

H a nem volna a szigorú, névforma szerinti besorolás, könnyen felcserél
hetnénk az egyes névelemek funkcióját. Pl. a M % y Tamás ZsYváf? (tulajdonkép
pen RCsK/B) felfogható lenne C s R K szerkezetűnek is. 

D e még az egyes néwiselők nembeli hovatartozása is kétségessé válhatna 
pl. a Ä/j Ja/raa Á7af/, a forz Zw&dcj Á^saa vagy a Ja&a6 f/j/a Aza/, rärä/r fa/f 
Á̂ a// nevek esetében. ^ 

Nagyon fontos tehát a névforma típusának meghatározása, még ha az 
adattár közvetett segítséget nyújt is a Cs elem kiválasztásához. 

A besorolást a szerző nagy gonddal végzi, mégis hibásnak tűnik a tanul
mány 44. lapján a kapusmenti írásbeli névhasználatot tárgyaló részben a C s R K 
típusú, háromelemű nevek besorolása. A z itt felsorolt nevek többségében (pl. 
M o W r «Ama.? f ff/, Xovacj Már/a» Tfwjzár, fác Aa/a Cw/rr^jz) csak a C s K R 
szerkezet képzelhető el. 

Ilyen még a 35. lapon említett fa/ //ana Ae/f» fl̂ r/ a három elemű nevek 
csoportjában. 

A z elemek szerinti besorolás különösen ott válik fontossá, ahol az egyes 
elemek funkciója felcserélhető. A Mar/an #af/ C/r/ név C/r/ eleme vitathatatlan 
R, de csak a besorolás teszi egyértelművé a Tamás Zy/vá» G^wrW (CsKR) ele
meinek funkcióját. 

A névhasználati formák igen bonyolult elterjedtséget és gyakoriságot mu
tatnak. 

A jelentéstani rendszeren belül (56—68. 1.) KNIEZSA szófaji-jelentéstani 
osztályozását veszi alapul további finomításokkal, alcsoportok beiktatásával 
az alapszavak jelentése szerint. Személynév!, hely- és településnév! és köznévi 
alapszavú családnevek vannak Kalotaszegen. Jelentéstanilag a köznévi alap-
szavúak csoportja a legszínesebb hét alcsoportjával. 

A szerző a nyelvi alkat tárgyalását (69—78. 1.) az anyakönyvezés rögzítő
állandósító hatása ellenére is jogosultnak látja. Anyagában találhatók hang-
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tani és névtani alakváltozatok. A z f/ek~E/e&&y, 7%p~Ff/e/? stb. névtani 
alakváltozatok, mert mindkét alak hivatalossá vált. A kettősség megnevezésé
re a szóhasadás mintájára a m?vAajWáy műszót ajánlja. 

Alaktanilag a nevek lehetnek világos szerkezetűek és csak lexikálisan m o 
tiváltak, de mindig névszói természetű elemekből keletkeznek. 

Megtalálható a tanulmányban a név alapjául szolgáló elemek szókészlet
tani rétegekbe sorolása is. 

A nyelvi eredet szerinti rétegek közül természetszerűleg kerül első helyre 
a román személynévanyagból származó csoport. Ezt követik a szláv, majd a 
német eredetű nevek. Elenyészően csekély azoknak a neveknek a száma, 
amelyek több nyelvből is származtathatók, vagy eredetük bizonytalan. 

Ennél a sok részletkérdésre kitérő, azokat teljes bonyolultságukban tár
gyaló munkánál jó segítséget nyújt a fő kérdésekre kitérő, jól eligazító Össze
foglalás (79—83.1.). 

Ezt még egy összefoglaló táblázat követi, amely a 34 kalotaszegi település 
névanyagát jelentéstanilag és nyelvi eredet szerint taglalja a számok tükrében. 

Végül az 571 nevet tartalmazó betűrendes Adattár következik, amely in
formációt szolgáltat a név abszolút előfordulásáról, felsorolja csökkenő sor
rendben azokat a településeket, ahol a név előfordul, s megadja azt a megter
heltsége csoportot, amelybe a név egy-egy helyen beletartozik. 

Ez az anyag és feldolgozás is bizonyítja, hogy a szerző nagyon alapos gyűj
tőmunkát végzett, s hogy csak a családról családra haladó gyűjtés volt az 
egyedül célravezető eljárás az 571 nevet viselő kb. 6300 kalotaszegi család név
anyagának feltárásában. 

B. Gergely Piroska munkájával a magyar névtudomány újra igen szép és 
hasznos feldolgozással gazdagodott. 

K. SZOBOSZLAY ÁGNES 

Eine Monographie über die siebenbürgische Familiennamen 

Für einen künftigen Personennamenkatalog ist es von großer Wichtig
keit, daß der Onomastik möglichst umfangreiches und gründlich aufgearbei
tetes Material zur Verfügung steht. Dieser Aufgabe hat sich f w w & a Zf. Gergeiy 
angenommen, in dem sie die in Kalotaszeg (heute in Rumänien) zusammen
getragenen Personennamen zunächst in einer Monographie über Spitznamen 
und nun in einer weiteren Abhandlung über die Familiennamen aufarbeitete. 

Die Verfasserin betrachtet dabei den Namenbestand als ein in sich 
strukturiertes Ganzes und untersucht die Verteilung der Namenselemente auf 
die verschiedenen Generationen bzw. ihre territoriale Verbreitung sowie ihren 
Funktionswert. 

Die sog. Namensform, d. h. die Zahl und die Reihenfolge der Namensele-
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mente, erweist sich als außerordentlich vielfältig. Die Verfasserin unterscheidet 
das Auftreten der Familiennamen in den verschiedenen Namensformen, und 
zwar einmal in der mündlich verbreiteten volkstümlichen Form sowie in der 
mehr amtlich gefärbten schriftlichen Gestalt. 

In ihrer Arbeit nimmt ß. G##e/y auch eine semasiologische, morpholo
gische und lexikologische Untersuchung der Familiennamen vor. 

Mit ihrer Monographie, in der sie das umfangreiche Familiennamenma
terial nach verschiedenen Gesichtspunkten aufarbeitet, hat die Verfasserin der 
ungarischen Sprachwissenschaft erneut einen großen Dienst erwiesen. 

K. Á. SZOBOSZLAY 
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Caqpd ydzfĝ .- A magyar szókincs szerkezetéről 59 
Dez^oZ/d^z/o; Nyelvjárástörténet és tipológia 69 
ZW^MawzZffvd/z; Helynévkutatás Finnországban 79 
VaÁ:a6Z,d^z/d; Csokonai Vitéz Mihály színműveinek konkordanciája és adattára 91 
XfWdrZoW». Astur 101 
A%//%áY/f/%%&/; Keresztnévadás Kubában 107 
Owff AaroMÁro-ffzp.- A Ann részleges tárgy megfelelői a magyarban 115 
Aere,;zf«Zá)z/ó.- Magyar anyag Helsinkiben a finn hangarchívumban 121 
ÁYw/Wa/; A latívusz-féleragtalan és ragos határozók a votjákban 127 
Ax%dnyf(r<M&a; Metafora és szemantikai illeszkedés 133 
Äorpofzay Z?é/a; A causalis-hnalis az angolban 141 
ATovacó A w ; Egy szerkezeti alternációról 149 
AovdoZjfvwz; Latin szavak „Az Lándorfejírvár..."c. memoárban 161 
/L Mo/mdr feremc; Finn könyvek és kéziratok Debrecenben 169 
M.WűgyZ/owa.Superessivusragos névszót vonzó névutóink kialakulásához 181 
JVyfV^^^^M'Szintaktikai viszonyító elemek és kommunikáció 191 
fogp ferfMC. Apai név 197 
J(T. ̂ zo6ofz/oy W g w j ; Monográna az erdélyi magyar családnevekről 203 

R e s u m e s 

,4. SeAesrygM; Béla Kálmán — siebzig Jahre 19 
^.M.Äovfj/; Ich war die Mitarbeiterin von Béla Kálmán 61 
iL. # a c W ; Institutional Names in Everyday Usage 58 
y.C&opó; O n the Structure of Hungarian Vocabulary 67 
Z,. Z>fzfo; Diabetologie historique et typologie 77 
7. Z W m o M n ; Ortsnamenforschung in Finnland 89 
Z,. ZaAra6; The concordanel and data processing of the dramatic work of Mihály Vitéz Csokonai 98 
Z &&&&-; Astur 105 
yf. ÄdVfKW; Vomamengebung in Kuba 113 
Ow. Äara/i&o-fqp; Suomen partitiiviobjektin vastineita unkarin kielessä 120 
Z,. Äerfjzff.y; Ungarisches Sprachmaterial in Helsinki 125 
/L JiT/̂ ; Inflected and uninfected lative-like adverbial complements in the Votyak lan

guage 132 
f. ifocMMy; Metapher und Kongruenz 139 
ZJ. forpoMay; The Causalis-Finalis 147 
É.JWacj; O n a Structural Alternation 159 
7. Äow&x; Mots latins dans le memoire intitule „Az Lándorfejírvár..." 167 
f. yj. M o W r ; Finnische Bücher und Handschriften in Debrecen 175 
M . Z. A^zgy; Development of Hungarian postpositions governing the superessive Section -« . 189 
7. W w r W ; Syntactical relational elements and communication 196 
0. Z&ww. OmecTBO ,..:,' \" . :. -. 202 
AT. /L ̂ zoWz/oy." Eine Monographie über die siebenbürgischen Familiennamen 207 





Kossuth Lajos Tudományegyetem 
A kiadásért felelős: Csikai Gyula 
Felelős szerkesztő: Sebestyén Árpád 

Műszaki és technikai szerkesztő: Kovács István 
A kézirat nyomdába érkezett: 1982. augutszus hó. Megjelent: 1983. február hó. Készült 

mmnnsyedéssel. íves magasnyomással, az M S Z 5601—59 és az M S Z 5602—55 szabvány 
mono^cu szerint. Példányszám: 700. Terjedelem 13 A/5 ív. 

83.85-66-19-1 Alföldi Nyomda, Debrecen 



i%f:i%; 





A k ö t e t szerzői 

j4. (f/. Kőiew Magda ny. egyetemi docens, 
K L T E Finnugor Nyelvtudományi Tanszék 

Z)r. J3oc/zdf JL6z/() főiskolai tanár, 
Tanárképző Főiskola Nyíregyháza 

Z)r. Cfopd Zdzfe/" egyetemi adjunktus, 
K L T E Angol Nyelv és Irodalom Tanszék 

Z)r. f)ezm Z/^z/d tanszékvezető egyetemi tanár, 
K L T E Általános Nyelvészeli Tanszék 

Z)r. ZZc#naMW Zf/rd» egyetemi tanársegéd, 
K L T E Magyar Nyelvtudományi Tanszék 

Dr. VűAo6 6d$z/d egyetemi docens, 
K L T E Magyar Nyelvtudományi Tanszék 

Z)r. ATdddr Zo//dM ny. c. egyetemi tanár, 
K L T E Klasszika Filológiai Tanszék 

Z)r. #dW?f/f/%%W egyetemi adjunktus, 
K L T E Magyar Nyelvtudományi Tanszék 

j&znznko-fop, Own'finn nyelvi lektor, 
K L T E Finnugor Nyelvtudományi Tanszék 

Z)r. Affgfzfef Zász/d egyetemi adjunktus, 
K L T E Finnugor Nyelvtudományi Tanszék 

Z)r. f/M /̂ifo/ egyetemi adjunktus, 
K L T E Finnugor Nyelvtudományi Tanszék 

Z)r. Abcfdmy ffmj&o egyetemi adjunktus, 
K L T E Német Nyelv és Irodalom Tanszék 

Z)r. Xb/poMay Bf/a egyetemi docens, 
K L T E Angol Nyelv és Irodalom Tanszék 

Z)r. Kovac? Éra tud. ösztöndíjas, 
K L T E Magyar Nyelvtudományi Tanszék 

JElowfcj Zyfvófi ny. egyetemi docens, 
K L T E Magyar Nyelvtudományi Tanszék 

Z)r. M o W r ferew egyetemi adjunktus, 
E L T E Magyar Nyelvtört, és Nyelvjárástani Tanszék 

Z)r. M . JVogy Z/o/KZ egyetemi tanársegéd, 
K L T E Klasszika Filológia Tanszék 

Z)r. T/yfrÁrof Zyf vám egyetemi docens, 
K L T E MagyarNyelvtudományi Tanszék 

Z)r. fopp fgrew tanszékvezető egyetemi tanár, 
K L T E Orosz és Szláv Nyelvi Tanszék 

Z)r. Se6f.?fye/!/f/z%W tanszékvezető egyetemi tanár, 
K L T E Magyar Nyelvtudományi Tanszék 

JST. dr. Szo6a?z/ay Wg«e^ egyetemi adjunktus 
K L T E Magyar Nyelvtudományi Tanszék 


