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Szentgyörgyi jobbágynevek az 1400-as évek közepén 

A X V . századi Magyarország a feudális nagybirtokok országa volt, a század 
közepén a települések és pusztabirtokok negyven százalékát az ország hatvan leg
gazdagabb nagybirtokosa, bárója uralta. A Debrecen északi szomszédságában fekvő 
Szentgyörgy település az Árpád-kortól kezdődően évszázadokon át a Gutkeled 
nemzetségből származott Várdai-család hatalmas kiterjedésű szabolcsi uradalmához 
tartozott. E legdélibb fekvésű Várdai-birtok jelentőségét növelte, hogy fontos keres
kedelmi út: a Debrecent Tokajjal és Kassával összekötő országút mentén terült el. 
Szentgyörgy az 1400-as évek közepére jelentós mezővárossá vált, ahol két ízben 
(1458, 1461) országos vásárt is tartottak. A z elmúlt évek ásatásai során a hajdani 
Szent György-templom romjának környékén X V . századi, skandináv eredetű pénz
érméket találtak, amiből arra következtetünk, hogy a szentgyörgyi vásárokon kül
földi kereskedők is megfordultak. 

A hűbéri tulajdonban lévő föld túlnyomó részét a jobbágyok tartották közvetlen 
birtokukban: telküket életük végéig megtarthatták, átörökíthették és végrendelkez
hettek róla. A mezőgazdasági nagybirtok tehát „nem mezőgazdasági nagyüzem, 
hanem túlnyomóan (vagy egészében) paraszti kisüzemek konglomerátuma, a paraszti 
szolgáltatások (feudális járadékok) nagy területről való behajtásának szervezete."* 
A szolgáltatásoknak három fajtája ismeretes: a munkajáradék, a terményjáradék és 
végül a legfejlettebb forma, a pénzjáradék (adó). A z utóbbi a paraszti árutermelés 
viszonylag fejlett formájára vall: a paraszt csak a városi piacra, a vásárokra való 
termelés révén rendelkezhetett pénzzel. így volt ez Szentgyörgyön is, országos vásá
rain — a mezőgazdasági terményeken kívül — gazdát cseréltek a kibontakozó hely
beli kézműves ipar termékei is.% 

A korabeli urbáriumok rendszerint a pénztételekkel kezdik a jobbágyi szolgál
tatások felsorolását. Szentgyörgyről három egymást követő év (1452, 1453 és 1454) 
névjegyzéke maradt ránk.^ A z 1453. évi listát — a másik kettővel történő összehason
lítás megkönnyítése végett — a 18-as tétellel kezdjük, 

* PACH ZsiGMOND PÁL—VARGA IsTVÁN, „Mátyás, az igazságos". História V. évf. 1983. 1. sz. 
3—5. 

2 BÁcsKAY VERA, Magyar mezővárosok a XV. században. Értekezések a történeti tudományok 
körében. 37. sz. Budapest, 1965. 

3 A Zichy-család okmánytára. (Szerk. M % y 7mrf) Bp., 1887-től. 
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1452 1453 1454 

1. Mathe Chala 
2. Emericus Penteg 
3. Baza Péter 

4. Jacobus Veg 
5. Brictius Baboli 

6. Petrus Bws 
7. Andreas Biro 

8. Petrus Vale... 

10. Petrus Bori 

11. Stephanus Bador 

12. Johannes Éles 
13. Stephanus Mehez 

14. Valentimis Zos 

15. Mathias Kerekes 
16. Franciscus Kutos 

17. Ladislaus Zos 
18. Valentinus Ews 
19. Johannes Baydan 
20. Sebastianus Ews 

21. Bartolomeus 
22. Jacobus Tar 

18. Mathe Cala 

19. Andreas Baroch 
20. relicta Blasii Kerekes 
21. Valentinus Kerekes 

22. Petrus Bori 

23. Stephanus Veg 

24. Johannes Heles 

25. Blasius Haló 

26. relicta Sosne 

1. Mathias Kerekes 
2. Franciscus Cutos 

3. Ladislaus Sos 

4. Jacobus Cosmay 

5. relicta Bartolomeus 

6. Mathias Péntek 

1. Mate Chala 
2. Emericus Penteg 

3. Thomas Baroch 
4. Jacobus Veg 

5. Brictius Biro 
6. Stephanus Bws 
7. Paulus Bws 

8. Andreas Baroch 

9. Petrus Valentini 
10. Thomas Bws 
11. Petrus Bors 

12. Stephanus Kadar 
13. Johannes Heles 
14. Mehez 
15. Andreas Bori 
16. Anna Sos 
17. Laurencius Tot 
18. Lucas Kaydan 
19. Mathias Kerekes 

20. Michael Bado 

21. Valentinus Hws 
22. Johannes Kaydan 

23. Clemens Holach 
24. Jacobus Tar 
25. Bartolomeus 
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26. Emericus Pastor 



1425 1453 1454 

23. Franciscus Cyupa 

24. Nicolaus Rede 

25. Benedictus Penteg 

7. Franciscus Cyupa 
8. Stephanus Caydan 
9. Caydan litteratus 
10. Stephanus Kelé 
11. Clemens Ibrony 
12. Anthonius Caydan 

13. Nicolaus Rede 

14. Benedictus Tarka 
15. Johannes Bori 
16. Georgius Sartor 

17. Gregorius Marci 

27. Franciscus Cyupa 

28. Thomas Faber 

29. Antonius Tot 

30. Benedictus Péntek 

E három névjegyzék tételeinek összehasonlítása eredményeként több érdekes kö
vetkeztetést vonhatunk le egyfelől Szentgyörgy településszerkezetére és gazdasági 
viszonyaira vonatkozóan, másfelől a történeti néwizagálat szempontjából. 

Először vizsgáljuk meg a település szerkezetét. Szentgyörgy — eddigi ismere
teink szerint is — egyutcás település volt, házai a Debrecent Böszörménnyel összekötő 
országút (ma Szentgyörgy falvi út) két oldalán helyezkedtek el. A listák alapján 
rekonstruálható, amint a Kisvárda felől érkező adószedő házról házra járva írta 
össze az adófizető jobbágyok nevét, mégpedig úgy, hogy előbb az utca nyugati 
oldalán járta végig a házakat, majd a keleti oldalon visszatért. Ha a feltevésünk 
helyes, akkor az egymáshoz igen hasonló 1452. és 1454. évi lajstromok alapján arra a 
következtetésre jutunk, hogy Csala Máté (1452/1, 1454/1) házával „szemben", ahol 
az összeírás kezdődött, az utca túlsó, keleti oldalán, ahol az összeírás befejeződött, 
Péntek Benedek (1452/25, 1454/30) háza állt. 

Kik lakhattak az utca déli, Debrecen felé eső végén? Ha „megfelezzük" a listá
kat, hozzávetőleges választ kapunk a kérdésre. Á m ha egyértelmű, pontos válaszra 
törekszünk, tanácsos összevetni a fenti jegyzékeket az 1453. évivel, ahol a névsor 
Kerekes Mátyás nevével kezdődik és özvegy Sósné nevével végződik. A valószínűleg 
Monostor falu felől érkező adószedő az 1453-as jegyzék szerint az utca déli végén, a 
keleti oldalon kezdte meg az összeírást, úgy haladt észak felé. A z utca közepe táján 
előbb a Szent György-kápolnához, majd a temetőhöz és a Szent György-templomhoz 
érkezett, ahol jegyzékbe vette a település feltehetően egyetlen írástudó emberének a 
nevét. (Lásd a 9-es tételt: Caydan litteratus.) 

A templom környéke volt a település központja, itt laktak a kézművesek is, 
akiknek foglalkozást jelölő vezetéknevét korabeli szokás szerint az adószedő nem 
magyarul, hanem latinul írta: / a W 'kovács', awfor 'szabó, varró'. (Lásd 1453/16: 
Georgius Sartor, 1454/28: Thomas Faber.) 
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A település szerkezetének és az adószedő útjának a vázlata a következő: 

t É K (Benedictus Penteg) 
(Szent György-templom) 
D K (Mathias Kerekes) 
É K (Gregorius Marci) 
Caydan litteratus 
D K (Mathias Kerekes) 

1452 É N y (Mathe Chala) 

D N y (Valentinus Zos) 
1453 É N y (Mathe Cala) 

D N y (relicta Sosne) 
1454 É N y (Mate Chala) | t É K (Benedictus Péntek) 

— I | (Szent György-templom) 
D N y (Anna Sos) [j D K (Mathias Kerekes) 

Bár a három listán ccaknem azonos számú (25, 26 és 30) jobbágynevet olvasha
tunk, ez koránt sem jelenti azt, hogy Szentgyörgyön az adózó porták száma csupán 
harminc körül lehetett. Erről egészen biztosat még a nevek elemzése, azonosítása 
után sem mondhatunk, hiszen másfel tucatnál is több azoknak a neveknek a száma, 
amelyek csak egyszer fordulnak elő, így jogosan tehetjük fel, hogy olyan jobbágyok is 
éltek Szentgyörgyön, akik 1452 és 1454 között nem űzettek adót, így a nevük sem 
szerepelhet a vizsgált jegyzékekben. 

A gazdaságtörténeti vonatkozású adatoknak (a kivetett adók összegének, az 
állatállomány megoszlásának stb.) elemzésére itt nem vállalkozhatunk, ezért át
térünk a nevek vizsgálatára. 

A X V — X V I . század a kételemű névrendszer kialakulásának és állandósulásá
nak a kora. A jobbágyoknak vagyontárgyként való nyilvántartása szükségessé tette, 
hogy a személyneveket, amelyeknek a száma nem volt túlságosan nagy, megkülön
böztető elemekkel lássák el. A hivatalos névadás latin mintára történt: a személy
nevet, amely megelőzte a megkülönböztető névelemet (a későbbi családnevet), 
mindig igyekeztek lefordítani latinra. A szentgyörgyi lajstromok is a szabályos latin 
minta alapján készültek, csupán néhány „hibát", kivételt találunk bennük: 

1. Baza (vagy Kasza?) Péter (1452/3) nevét magyarul, magyar sorrendben írták. 
2. Méhész István neve az 1454-es jegyzékben (14) hiányosan (személynév nélkül) 

szerepel. 
3. Hasonló módon hiányos az „írástudó" Kajdán neve az 1453-as listán. 
4. Bertalannak (ez lehet személynév és családnév is) szintén hiányosan fordul 

elő a neve: 1452/21,1453/5 (relicta, azaz már özvegy felesége neve került a jegyzékbe), 
1454/25 (a űa?). 

A listákon néhány apai keresztnévből származó vezetéknevet is olvashatunk, 
ezeket szintén latinra fordították és genitivusban használták: Bálint (1452/8 töredékes 
forma: Vale, 1454/9: Valentini), Márk(us) (1453/17: Marci, esetleg Márton magyar 
beceneve). A Cosmay (1453/4) feltehetően a Kozma apai névből származott, meg
kapta „az -e birtokjelet, amely i-vé változott"*, bár helynévből képzett alaknak is 

"* KÁLMÁN BÉLA, A nevek világa. 1969. 72—4. 
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felfogható. A Bon családnév is valószínűleg személynévi eredetű: Bor a Bama6áf 
régi becézett változata (1452/10: Bon, 1453/22: Borz, 1454: Borj, amely bizonyára 
elírás). Rokoni viszonyra utalhat a gyakran előforduló Ős név (1452/9: Jo/zarn/zap 
Ew#, 1452/18: Fa/e»fmw^ Eyy^ stb.) A T̂e/e a AWeme/% név becézett változata lehet. 

Szentgyörgy lakossága magyar volt, de néhány (valószínűleg már magyarrá 
vált) idegen nemzetiségre utaló vezetéknevet is találunk a lajstromokban: 7%zVz 
Z & m c , 7%f ̂ zfa/, Á:q/6/á» Já»0f (1542/19: helytelenül Boyda/z-nak írva — ezen a 
listán a nagy B gyakran szerepel a # helyett! —, 1454/22: Kaydan), A7a/&zM ZyrWzz, 
Aa/aa/z /f^emfwj, Ájo/aa» ̂ ^ W és Aa/aa» Z,w&ác^. A Aa/aa» ^Ga/(M»J név, amely 
Hajdúböszörményben napjainkban is eléggé elterjedt, feltehetően kun eredetű. 
A Kajdánok azoknak a kunoknak a megmagyarosodott leszármazottai lehetnek, 
akik ezen a környéken a XIV. században még szép számmal éltek. A #o/oc/% név 
(1454/23) valószínűleg O/óA-nak olvasandó (esetleg #o/ácj). (Vö. jE7a$~#e&*.) 

A z eredetileg foglalkozást jelölő vezetékneveket a listákon magyarul írták: 
A & # r Zrfwbz (1452/11: helytelenül Baabr-nak írva, 1454/12: Aa^w, Ag/e&ar Má(yáy, 
ÁüereA:^ Ba/óz^ özvegye, Ájere&g.? Bá/zM^, Me/záyz AfváM, fa^zfor Tmre és talán Awfaf 
fere/zc (1452/16: Awzof, 1453/2: Cwfof), illetve Bzrd v4wzráf, B W BerecA; és #á/o" 
Ba/áz^. E megkülönböztető nevek — a latinra fordított 6 z a W és Abvác? nevektől 
eltérően — már bizonyosan állandósultak és családnevekké váltak, tehát már nem 
jelölték viselőjük foglalkozását. 

A & % név foglalkozásnév ú lehetett: & % JLáyz/d (1452/17: Zar, 1453/3: ̂ of, 
^d^ Bá/z/zf (1452/14: Zo^, 1453/26: rg/zcra Same, 1454/16: ̂ 4wza 6"of). Ez utóbbi adat 
a jobbágytelkek örökölhetőségét bizonyítja. A három jegyzékben egyébként az jdwza 
az egyetlen női név. 

A vezetéknevek egy része viselőjének külső tulajdonságára utal: Tbr J a W ) , 
7 W % z Bg/ieofÁ;, É W (Helyes?) Jázzo^ (1452/12: Jo/zazzzzgf E/g^, 1453/24: Jo/zazz?za? 
#f/ea), másik része pedig az egyén valamilyen belső tulajdonságát jelöli: Bzü fefer, 
Bwj /yfvázz stb. Talán ide sorolható a C W a név is (a csalogató, csábító szóból). 
A többször előforduló jPézzfeÁ: ̂ fg/zzggj név pedig valószínűleg valamilyen jeles napra, 
talán első viselőjének születésnapjára emlékeztet. 

LÉVAI BÉLA 
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MM6Ha KpenocTLHkix B cepe^HHe X Y sexa B nocejienHH CeHTatepak 

C nanajia XIV sexa yKpeiuiaeTca nojioxceHHe nocejiemia CeHrabepAa, KOTOpoe 
népes nojiTopa CTOJieTHM CTaHOBHTca ropo^oM c passuTLiM cejiLCKHM xosaácTBOM 
H peMecjiaMM. B 1458 H 1461 ro^ax saecb ycTpaHBaioTca BceBenrepCKHe apMapKH. 
OT 3TOFO BpeMCHH COXpaHHJIHCL TpM CHHCKa ̂ aMHJIHH KpeHOCTHBIX KpeCThaH. ĴIR 
HaC 3TH CIIHCKM HHTepeCHBI C JimirBHCTKHeCKOH TOHKH 3p6HHR, HOTOMy MTO B 3TO 
BpeM% HaHHHaeTca CKJia^biBaTbCH B Hamen cTpane ̂ BycocTaBHaa CHCTeMa ̂ aMMJiníí 
H MM6H. Bee HMena nepeseaeHLi Ha jiaTHHCKHÍí astne, a ̂ aMHJiHH TOJibxo B TOM 
cjiyyae, ecjin onn yxas&iBajiH Ha peMecno KpecTLJiHHHa. HocKOJibKy cőop no^aTeá 
npoBO^MJica B onpewJienHOM nop%zn<e (no aoMaM), To no 3THM cnncKaM Mti MO-
%ceM peKOHCTpynpoBaTB aosojihHO TOMHO CHcreMy aaHHoro nocejiemia. 

B. JIEBAM 
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