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Bevezetés 

A szállás, a tanya és a major szavak elsősorban Jugoszlávia északi, észak-
keleti és északnyugati területein, de Európa és Ázsia más részein is a tanyai-
-majorsági jellegű települést és építészetet jelölik. Kutatásaink abból a fel-
tételezésből indultak ki, hogy az említett fogalmak fejlődése, jelentésváltozása 
elnagyoltan bár, de leképezi ennek az építészeti sajátságnak a fejlődését, 
főbb korszakait. Ez azt is jelenti egyúttal, hogy az építészeti jelentéstartal-
makra figyelve jelenleg nem térünk ki a fogalmak más, számunkra most 
mellékes vonatkozásaira. 

Má a magyar eredetű szállás szót nálunk is, Magyarországon is első-
sorban a szlávok használják az újabb földművelő-állattenyésztő jellegű tele-
pülés megnevezésére, a magyaroknál viszont a szláv eredetű tanya szó az 
általánosan elterjedt. A tanya szó, mint későbbi vizsgálataink bizonyítják, 
a földművelő jellegű szállás szinonimájaként a XVII. század közepétől vált 
használatossá a magyar nyelvben. Ezért úgy tekinthetjük, hogy a szállás 
szó abban a jelentésben az elsődleges, amely a mai településtípus és építészet 
fogalmi jegyeit emeli ki (amelyek feltárásával e tanulmány is foglalkozik). 
Ezért az etimológiai vizsgálatnak is a magyar alakból kell kiindulnia. 

A szállás szó eredete és jelentése 

Mielőtt a szó magyar, szerbhorvát és más délszláv nyelvi jelentéseit 
számba vennénk, használatának körét, terjedelmét kell körvonalaznunk. 

P. Skok szerint a magyar eredetű szállás megfelelő alakja bizonyos 
délszláv területek kivételével, ahol több eltérő jelentése is van, a bolgár, 
a szlovák, a lengyel, az ukrán és az orosz nyelvbe ,deszkakunyhó' jelentéssel 
került be, megvan a románban ,valakit elszállásol' jelentéssel; a törökben, 
amelyben ,gyümölcs és zöldségféle árusítására szolgáló építményt, faépületet' 
jelöl1. M. Vasmer szerint a inaJiain (zelt, hütte) szó az ukrán nyelvben kívül, 

1 P. Skok, Etimoloski rjecnik hrvatskoga ili srpskoga jezika, I I I , Zagreb 1973, a salas 
szónál. 
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amely a törökből vette át, megtalálható az azerbajdzsáni (oguz) nyelvben is, 
az oszmánli török salas szóval megegyező jelentéssel2. A zelt szónak, amelyet 
Vasmer említ a szállás szinonimájaként, több jelentése van: 1. sátor, 2. cserge, 
kunyhó, 3. sátorhely, 4. (átvitt értelemben) égbolt. A másik szinonána, 
a hütte, amellyel a szerző megfelelteti a szállást, szintén több jelentésű: 1. 
kunyhó, házikó, viskó, zsúpfedeles ház, szalmakunyhó, kaliba, vityilló, geren-
daház, barakk, 2. sátor, cserge, 3. (átvitt értelemben) porhüvely 4. öntöde, 
huta, műhely, üzem, kovácsműhely, 5. kajüt3. F. Miklósié és munkatársai 
a ,salas v. salas' szót megtalálták a szláv nyelvek többségében: az oroszban 
tuanam, a bolgárban uia/iatu, Ko/iuőa, a szerbben már változatokat is találtak : 
koliba, senica, hladnjak; a csehben salas, bouda (szalmakunyhó); a lengyelben 
szalasz, namiot, buda (sátorkaliba)4; a szlovénban ismert a salasuvati szó, 
így Miklosic a ,szállás', ,villa' jelentéssel közli5. Orosz nyelven a marniu 
szintén kunyhót jelent. Viszont a szerbhorvát salas szót oroszra xymop, 
(frepMd, uapdaK szavakkal szokás fordítani. A hutor szón az oroszban a követ-
kezők értendők: 1. a szántóföldek közti külön birtok, farm, major, tanya, 
2. kisorosz falu, a hutoranin pedig: 1. farmtulajdonos, 2. a kisorosz falu lakosa6. 

A szállás szónak a magyar nyelvben van a legtöbb jelentése és származéka, 
ami várható is volt, lévén magyar eredetű szó. Egyik jelentése a száll igével 
kifejezett cselekvésre, eseményre vagy folyamatra vonatkozik. Másodlagosan 
olyan helyet, szinte általánosan épületet, épületrészt jelöl, ahol valaki ideigle-
nes vagy állandó jelleggel tartózkodik, elszállásolta magát; ideiglenes (kibérelt) 
lakást.7 Harmadik jelentése a nomád életmódot folytató nép tábori, mozgó 
telephelye8, amely nagyobb állatok tenyésztésével foglalkozik. A telephely 
később állandó településsé is átalakulhat9. Negyedik jelentése a tanya, az 
a hely, ahol csak bizonyos évszakokban tartózkodnak, illetve egy csoportba 
tömörült, a határban felépült időszakosan használt gazdasági épületek ösz-
szessége, amely főleg a Dél-Alföldre és a Duna mellékére jellemző10. A szállás 
tehát ilyen értelemben földművelő vagy állattenyésztő család épületeit jelöli, 
illetve azt a földterületet, amelyen ezek állnak. Ebben a jelentésben a szó 

2 Vasmer, Russisches etymologisches Wörterbuch, III, CarI Winter Universitetsverlag, 
Heidelberg, 1958, a uiaJiaiu szónál. 

3 S. Ristic — J. Kangrga, Enciklopedijski nemacko—srpskohrvatski recnik, Beograd, 
1936, a zelt, hütte szavaknál. 

1 <t>. Mhkj ioiuhht , — B. Hhkojickkh: — C. HoBaKOBirab — A. MajiyeHaiiep-b — A. 
EpiOKHept, KpaTKMH CJlOBap-b meCTH CnaBHHCKHXT, H3HK0B?>, KHHJKHHe Mara3HHBe 
TOBapamecTBa M . O. Bojib(J>-i>, C. JIeTep6ypn> h Mocraa, 1885, a uia.aatuh, tuajiaiu, 
Ko/iuőa, cenuufa, xAadibax, valamint a salas, bouda; szalasz, namiot, buda szónál (930). 

6 F . Miklosich, Etymologisches Vörterbuch der slawischen Sprachen, Wilhelm Brau-
müller, Wien, 1886, a salasi szónál. 

" Tohctoíí, Cep6cKO-xopBaTci<o — pyccKHÜ cnOBape, rocyflapcTBeHHoe H3flaTenbTBO 
HHOcrpaHHHX h HamHOHajibHtix cjiOBapeü, MocKBa, 1957, a caAátu szónál; M. Mos-
kovljevic, Recnik ruskog i srpskohrvatskog jezika, Naucna knjiga, Beograd, 1963, a 
tuajiáui és cajiáui szavaknál, illetve a xyrop-nál. 

7 A Magyar Nyelv Értelmező Szótára, VI. (Sz—Ty), Akadémiai Kiadó, Budapest 1980, 
a szállás szónál; Magyar Értelmező Kéziszótár, Akadémiai Kiadó, Budapest, 1972. 
a szállás szónál. 

8 V. ö. a 7, jegyzettel. 
• Magyar Néprajzi Lexikon, 4. (N—Sze), Akadémiai Kiadó Budapest, 1981. A szállás 

címszónál. 
10 A Magyar Nyelv Értelmező Szótára ua. 
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a XVIII . sz. közepe előtt volt használatos, amióta a valamely településhez 
tartozó, de magányos, pusztai lakhely értelemben a tanya szó váltotta fel, 
amely néhány vidék kivételével ma is általános11. Végül utolsó jelentése 
disznóól kifutója12. 

A szállás szónak a magyarban több hasonló jelentésű származéka van, 
mint például a szálláscsináló, amely jelölhet: 1. szállás szerzése végett előre-
küldött katonai egységet, 2. ú j társadalmi helyzet kialakulását (forradalmat) 
elősegítő személy vagy mozgalom; a szálláskörlet katonai egység elszálláso-
lásának helye; a szállásol,elszállásol', illetve ,katonaság átmenetileg elhelyez-
kedik' jelentésű; a szállásterület nomád nép szálláshelye stb.13 

A szállás szót minden délszláv nép ismeri. Az előzőekben már volt 
róla szó, hogy a bolgár nyelvben ,deszkabódét' jelent, a macedón nyelvben 
viszont ,a várostól általában messzeeső melléképületekkel is ellátott mező-
gazdasági birtokot', major14. 

A szerbhorvát nyelvben a szónak több jelentése van. Vuk Karadzicnál 
elterjedése Vajdaságra korlátozódik, major, villa, nyaralóhely jelentéssel16. 
P. Skok a salas szót a következőképpen értelmezi: major, fejőmajor, karám, 
esztena, szálláshely; lakás16, B. Klaicnál viszont,gazdasági épületekkel ellátott 
birtok (major, lakás), amely távol esik a várostól vagy falutól'17. A Rjecnik 
hrvatskoga ili srpskoga jezika (Horvátszerb értelmező szótár) szerint a salas 
szintén több jelentésű: 1. Szlavóniában (Orahovica) farmot, majort, lakást 
(odjelit gospodarski zaselak). A szó a Vuk Karadzic által megjelölt major, 
villa (Vajdaság) mellett jelölhet: majort, fejőmajort, karámot, esztenát, lakást, 
pásztorkunyhót; pajtát, birtokot, 2. Nyugat-Szerbiában, a szerbiai Szávamel-
léken és a Duna mentén csöves kukorica, gabona tárolására szolgáló górét, 
csűrt, 3. több délszláv területen szerepelhet a salas földrajzi névként, éspedig: 
a) falunévként Szerbiában, az egykori krajinai, sabaci, Drina menti, cacaki 
körzetekben, pl. Salasevi, b) Brodac falurészeinek neveiben a volt bijeljinai 
járásban, Boszniában, c) szántók, mezők nevében Szerémségben, a volt 
dakovói járásban, a volt pozarevacj, belgrádi, valjevói, sabaci, cacaki (pl. 
Salasevi) és a kragujevaci (pl. Salasiste) körzetben. A salas további jelentése, 
4. tésztakeltető szer, ennek alapján pedig különböző sütemények neve (S. 
Brod közeli Varos), végül pedig, 5. a szó származékaiként személynevek 
is keletkeztek; pl. a Salasic családnév a XIV. századi Zadarban, azután a 
Salaska női keresztnév a Dubrovnik melletti Osojnik faluban18. A szlovén 

11 Magyar Néprajzi Lexikon ua. 
12 Mint a 7. jegyzet. 
13 Magyar Értelemző Kéziszótár, a szálláscsináló, szálláskörlet, szállásol, szállásterület 

szavaknál; A Magyar Nyelv Értelemező Szótára, a szálláscsináló, szálláskörlet, szállásol, 
szállásterület szavaknál. 

14 T . Dimitrovszki — B. Korubin — T . Sztamatoszki, Recsnik na makedonszkiot jazik, 
I I I (R—S), Univerzitetszka pecsatnica, Szkopje, 1966, a szalas szónál. 

15 V. Karadzic, Srpski rjecnik, Beograd, 1935, a salas szónál. 
16 P. Skok i. m. a salas szónál. 
17 B. Klaic, Rjecnik stranih rjeci, izraza i kratica, Zora, Drzavno izdavacko preduzece 

Hrvatske, Zagreb, 1951, a salas szónál. 
18 Rjecnik hrvatskoga ili srpskoga jezika a sagresan — sav jelezetű kötetben, Jugoslavenska 

akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb, 1954, a salas, Salasevi, Salasic, Salasine, Sala-
siste és Salaska szavaknál. 
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nyelvben ismeretes a salasuvati ige, amelyet F. Miklósié a salas, vila szavakkal 
hoz összefüggésbe19. 

Az eddigi kutatások néhány olyan következtetést sugallnak, amelyek 
mérvadóak a tanyai építészet kialakulása szempontjából. 

1. A szállás szó Európa és Ázsia nagy területein elterjedt, a szláv népek 
körében az idők folyamán egyre ismertebbé vált. Megtalálható Lengyelor-
szágtól, Csehszlovákiától Magyarországon át Azerbajdzsánig, Törökországig, 
Ukrajnától Romániáig, Bulgáriáig és Jugoszláviáig20. 

2. Ha csak a szó azon jelentéseire figyelünk, amelyek a lakhelyre, tartóz-
kodási helyre vonatkoznak, és az ezzel kapcsolatos gazdálkodási módra, két 
jelentéskör különül el egymástól, egy régebbi és egy újabb, egy elsődleges 
és egy másodlagos. Eredeti jelentésében a szállás általában az emberek és 
háziállatok ideiglenes, téli tartózkodási helyét jelöli. Ily módon a rideg pász-
torkodáshoz, külterjes állattenyésztéshez kötött. Másodlagos jelentése már 
állandósultabb, végleges lakhelyül szolgáló létesítményekre vonatkozik, ame-
lyek fejlett földművelést és (nemcsak) állattenyésztést tesznek lehetővé. Ez a 
tény viszont egy sajátos térkialakítású építkezési módra, lakáskörülményekre 

F. Miklosich, i. m., a salasi szónál. 
20 Az külön kérdés, milyen módon vették át a különböző népek ezt a szót és a vele kap-

csolatos jelentéstartalmakat. Jelentős szerepe lehetett ilyen vonatkozásban a Kárpát-
medence vlach állattenyésztő lakosságának, amely a XII I—XVII . században rajzott 
k i Románia területéről Ukrajna, Lengyelország, Csehország és Morvaország, a XVIII . 
század folyamán és a XIX. sz. első évtizedeiben Északkelet-Szerbia irányában. Ez az 
etnikum a juhtenyésztés és tejfeldolgozás sajátos, a Kárpát-medencére és egyes, külö-
nösen a keleti Balkán-félszigeti területekre jellemző formáit alakította ki. Ennek a pász-
torkodási formának, amelyet a különböző területeken más-más elnevezések jelölnek 
{Kelet-Szerbiában a bacija, Macedóniában a mandra, helyenként Szerbiában is; Bul-
gáriában mindkét jelölés használatos, Szlovákiában pedig a salasnistvo), a helyi jel-
legzetességeknek a következő közös vonásai vannak: a juhok őrzését és a tej feldol-
gozását közösen végzik, a juhokat a tulajdonosra utaló jeggyel jelölik meg, a tejtermékek 
szétosztása a juhtulajdonosok közt stb. E pásztorkultúrában a salas, szállás (a természeti 
adottságoktól függően fából vagy kőből épült) emberek tartózkodására alkalmas kunyhót, 
hajlékot és juhakolt jelöl. Északkelet-Szerbiában a trlo, salas, pojata, tor, illetve a koliba 
olyan gazdasági épület neve, amelyet a pásztoroknak, illetve a juhoknak építettek, a 
tulajdonos birtokán, földterületén, a településen kívül, a nyári hónapokban használják 
legalábbis addig, míg nem válik állandó településsé, lakhellyé (többnyire szórványte-
lepüléssé). A trlo megnevezés a Nagy-Morava mentén, a salas az északi területeken, 
„különösen -pedig a vlachoknál", a pojata viszont Kelet-Szerbiában használatos. Nego-
tinska Krajinában és Kljuc környékén a szerbek a tor, Resavában pedig a szerbek is, 
vlachok is a koliba szót használják. Ezen a vidéken egy-egy háztartáshoz három sa/öf 
is tartozhat a birtok nagyságától, fekvésétől függően. Mindegyiknek része a koliba, a 
kofara, a naslon és a tor. (Azaz a kunyhó, a cserény vagy akol, a szín és az esztena vagy 
karám). A koliba vagy kunyhó manapság általában két önálló részből álló építmény. 
Ez a boronaház vagy sövényház (a catmara és a dolmara), amely dudacseréppel vagy 
cseréppel van lefedve, de előfordul a zsúpfedeles is. Az első helyiségben van a tűzhely, 
az edények es a fekhelyek, a másik helyiség, a komamik (szúnyoghálóval védett térség) 
a tejtermékek őrzésére és tárolására szolgál. A szlovák salasnictvo is két helyiségből 
áll, azonos térbeosztású és szerepű, az egyikben van a tűzhely, a másik a tejtermékek 
tárolására szolgáló komarnik. (P. Tomic, Bacija u Karpatskoj oblasti Srbije, juzno 
od Dunava, sa osvrtom na baciju uopste. Glasnik Etnografskog muzeja, 30, Beograd, 
1967, 9—14, 24—29; J. Podolak, The Pastoral Culture of the Carpathianus as a subject 
of an Ethnological Study. Ethnologia Slavica, I , Slovenske Pedagogicke Nakladatelstvo, 
Bratislava, 1970, 67—82. V. ö. még A. Habovstiak, La colonisation pastorale dans les 
patois slovaques, Etnologia Slavica, I . 83—'100. 
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és gazdálkodásra is utal. Ez a felismerés további, az átalakulás időszakára, 
tágabban értelmezett társadalmi-gazdasági, társadalmi-kulturális tényezőire 
irányuló kutatásokra ösztönöz, amelyek az átalakulás okait felderítik. Ennek 
a mozzanatnak a felderítésével motiválttá vált a szállás másodlagos jelentése 
is, a tanyai építészetnek főleg a XIX. század második felére és a XX. szá-
zadra jellemző eljárásai pedig érthetőbbé. Egyes kutatók ezzel kapcsolatban 
olyan nézeteket vallanak, hogy ez a folyamat az egész XVIII . századra és 
a XIX. század első felére kiterjedt21. 

3. Másik szembetűnő mozzanat, hogy a szállás szót többnyire a major, 
falu, város fogalmak segítségével értelmezik. Mint láttuk, „gazdasági épüle-
tekkel ellátott birtokként" (major, lakás) határozták meg, „amely távol esik 
a várostól, falutól"; illetve „kisorosz faluként". A szállásnak a majorhoz, 
a faluhoz, és a városhoz viszonyított meghatározása arra kötelez bennünket, 
hogy kihangsúlyozzuk, ami közös bennük, és amiben különböznek egymástól. 
Mindegyik fogalom közös jegye, hogy valamilyen lakhelyet, települést jelöl. 
A szállás és a major elszigetelt, nem önálló településeket jelöl, amelyek olyan 
tömegesebb települések határában vannak, mint a falu, és a város. Egyúttal 
ez az a jellemvonás is, amelyben a szállás és a major közösek. Az elszigetelt 
települések a két típusának alapvető különbsége abból a tényből ered, hogy 
eltérő szociális rétegek kultúrájához tartoznak, és ez más építkezési módokkal, 
életvitel-szervezéssel is együttjár. 

Az a felismerés, hogy a szállás a majorhoz és a faluhoz viszonyítva határoz-
ható meg, bizonyos irányzatra hívja fel a figyelmet a szállás fejlődésében, 
a majorok, falvak keletkezésében. A majorok és a falvak ugyanis néha épp 
a szállásokból, tanyákból keletkeznek. A major gyakran tanyából alakul ki 
a tanya helyén, a tanyai gazdaságba történő nagyobb tőkebefektetés folytán. 
Szabadka környékén a XIX. század utolsó harmadában és a XX. század első 
felében ez több esetben megtörtént. A másik vonalon a szállásnak a falu 
fogalmához viszonyított meghatározása a szállások faluvá válására utal, 
illetve a szállások eltűnésére. A falvak ilyen esetben a tanyák* sűrűsödésével, 
bokrosodásával alakulnak ki. így például Szabadka környékén több ilyen 
falu, kisváros van, amelyek a tanyák két módon töiténő sűrűsödésével ala-
kultak ki: a tanyáknak természetes, a boltok, a templom, a daráló körüli 
csoportosulásával, bokrosodásával (Kapona, Kisbosznia), illetve a tanyasorok 
tervszerű kialakításával (Bajmok, Tavankút). A tanyák átalakulásának folya-
mata a XIX. század második felében Kelet-Szerbiában is igen felgyorsult22. 

21 Pusztai F., Tanya szavunk jelentéstörténeti kérdései, in. A magyar tanyarendszer múl t ja , 
Akadémiai kiadó, Budapest 1980, 64. 

82 J. Cvijic, Balkansko poluostrvo i juznoslovenske zemlje, Zavod za izdavanje udzbenika 
Socijalisticke republike Srbije, Beograd, 1966, 269—270; P. Tomic, i. m. 11. 

* A salas szó használata a szerbhorvát nyelvben egyértelmű és világos. A magyar 
szövegbe is a szállás szó került, ahol a korábbi állapotokról, eredeztetésről volt szó. A későb-
biekre, a mai létesítményekre is vonatkoztatva azonban már a magyar nyelvben ál talános 

tanya szóval kellett helyettesítenünk (Ford.) 
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A tanya, tanja, tonja szóalakok eredete és jelentése 

Említettük már, hogy a tanya, illetve a tonja szó szláv eredetű. Egyes 
szláv nyelvekben, a magyarban és a román nyelvben használatos. M. Vasmer 
szerint a móna „az a hely, ahol bedobják a hálót", a ,topnb' vagy a ,topnia' 
alakból ered, és kapcsolatban áll a moHÚmb szóval23. 

Mivel a tanya szláv eredetű, jelentéseinek bemutatását azoknál a szláv 
nyelveknél kell kezdenünk, amelyeknél megjelent, s ezzel terjedésének körét 
is megrajzolhatjuk. Azonnal meg kell jegyeznünk, hogy minden szláv népnél, 
ahol ismert, azonos vagy hasonló jelentése van. így az crcszban a mona 
halászatot, halászhelyet (tábort, táborhelyet) jelent, és magát a helyet is, 
ahol a halat fogják; a moncKab u3ŐymKa halászház, a monnuKb, monnyKb, 
mómuuKb pedig a halászház gazdája, és egyáltalán a halásztanyához tartozó 
halász24. Az ukrán mona „azt a helyet jelöli, ahol a halászhálókat bedobják", 
„veszélyes, mély helyet (a vízben)"25. Az Elba melléki szorbok nyelvében a 
tori „feneketlen vizet, vízrászt, pocsolyát, iszapot" jelent26. A szlovák tona 
„csendes, mély folyószakaszt"27 jelöl, a cseh tona, lengyel ion, tonia alakokkal 
megegyezően ,halászóhely'2829. A délszláv nyelvek közül a szó a szerbhorvátban 
és a szlovénban ismert. A szerbhorvát nyelvben a tanja ,nagyháló' — Zimony 
(Bosic): a tanjarenje jedig ,nagyhálós halrszat erős vízben' — ZimonV (Bosic); 
a tanjariti ige ,hálóval halászik' jelentésű. „Tu se tanjari. Tanjarimo sad, ' 
tanje pravimo" — mondják a monostori szerb halászok30 (Itt húzzuk a hálót, 
kivetjük a nagyhálót). A szerbhorvát tanja szó ,a partra húzott halászháló' 
jelentésű, mint a vajdasági alov tanjarac, amellyel kapcsolatban a „tanjaiiti" 
,halat fog' igéi is használják31. A tonj pedig ,az a hely, aho! a víznek nincs 
folyása', a tonja, tonja voda32 azokat a mély helyeket jelöli, ahol a víz folyása 
alig észlelhető*. Tanjának nevezik az a helyet is, ahol a halat szárítják (Sze-
rémség), a tanjar pedig, az a halász, aki a tanján (halásztanyán) tartózkodik'33. 
Az említetteken kívül a tanja szó a szerbhorvát nyelvben jelölhet ,apróságot, 

23 M. Vasmer, i. m., a máim szónál. 
24 B. TajB, To.tikobhh cjiouapb jKirearo BemiKopycKoro H3BeKa, Ha^anne KHnronpo/ian-

na-Tnnorpac[ia M . O. Bojibtfja, C. neTepBypra.—MocKBa, 1882, a mónn szónál. 
25 M . Vasmer , i m . a monn szónál. 
n Ua. ; P . Skok, i. m., a Srbin szónál. 
27 Pusztai F., i. m. 68., 1. (8. jegyzet). 
22 M. Vasmer i. m. a mona szónál; 
29 tf>. MHKJiouiH'íb i. m . a miejsce polowu ryb (843.); monn (842.) alakoknál. 
30 V. Mihajlovic — G. Vukovic, Srpskohrvatska leksika ribarstva, Novi Sad, 1977, a tanja, 

tanjarenje, tanjariti szavaknál. 
31 M . Bosic, Ribarske sprave i alati u Vojvodini, Posebna izdanja —• monografije Rada 

vojvodanskih muzeja, 27., Novi Sad, 1981, 10—15. 
32 V. Mihajlovic —• G. Vukovic, i. m., a tonj, tonja, tonja voda alakoknál. 
33 V Karadzic, i. m., a máiba, máibáp szavaknál. Ezeket vette fel a Rjecnik hrvatskoga 

ilirskoga jezika 75. (a taj —. testament jelzetű rész), Zagreb, 1962. a tana, tanar szavaknál. 

* Magyarul az ilyen vízszakaszokat langóvíznek mondják a halászok. (Ford.) 
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parányiságot'34. A szlovén nyelvben a tonja jelölhet ,mély helyet a vízben', 
örvényt, tócsát, pocsolyát, pocsétát; sáros helyet35, iszapot, mocsarat36. 

A magyar kutatók gyakran írnak a tanyai és major jellegű településrend-
szerről, ennek kapcsán pedig a tanya szó jelentéséről is37. Úgy tűnik, a tanya 
szó nyelvtörténeti fejlődésének, jelentésének legjobb összefoglalását Pusztai 
Ferenc: Tanya szavunk jelentéstörténeti kérdései című tanulmányában ta-
láljuk. A tanya történetével és jelentésével kapcsolatos többi kifejezést (szállás, 
terület) csak olyan mértékben, értelemben érinti, amilyenben összefüggenek 
a vizsgált szóval. Pusztai szerint a tanya szónak hat alapjelentése van a magyar 
nyelvben. Lássuk ezeket a szerző által kifejtettek rendjében, hogy aztán a 
szláv nyelvekben kialakult jelentésekkel is összehasonlíthassuk! 

A tanya első jelentése .halászó hely', konkrétabban ,a víznek húzó há-
lóval egy vetésre meghalászható része', illetve ,egy tanyavetésre elegendő 
hely'. Ehhez a jelentéscsoporthoz tartozik a tanya legkorábbi adata, István 
király 1037-ben kelt bakonybéli oklevele*. 

A tanya második jelentése ,mély víz; örvény'. Ennek a jelentésnek kap-
csán fejti ki a szerző feltételezését, hogy a szó keleti szláv eredetű. Viszont 
továbbra is nyitva maradt a kérdés, hogy közvetlenül melyik szláv nyelvből 
került a magyarba**. A magyar szónak a régiségben leggyakrabban kimutat-
ható jelentése, a ,halászó hely' a keleti szláv nyelvek felé mutat, a ,mély víz; 
örvény' is közvetlenül kapcsolódik a halászat fogalomköréhez; a halászati 
helyek között a mély vizű részek mellett az örvényeket is felsorolták, számon 
tartották88. 

A harmadik jelentése ,tó, tócsa', ezen kívül ,(halas)tó'* és a piscina 
latin szóval hozható kapcsolatba, amely ,haltartó, tócsa, úsztató, víztartó, 
itató' jelentésű is. 

Helyesen állapítja meg a szerző, hogy a tanya negyedik jelentése, a 
tartózkodási hely; halászkunyhó; pásztorhajlék; község, (mező)város hatá-
rában lakóházakból és gazdasági épületekből álló kis település' stb. a szó 
történelmi, néprajzi, településtörténeti problematikájának legfontosabb része39. 

34 Rjecnik hrvatskoga ili srpskoga jezika^ a tana szónál; P. Skok i. m. a tanja szónál. 
35 S. Skerlj — S. Aleksic — V. Latkővic, Slovenacko—srpskohrvatski recnik, Prosveta 

— Beograd, Drzavna zalozba Slovenije -—. Ljubljana, 1964, a tonja szónál. 
36 M. Vasmer, i. m. a móna szónál. 
37 L. még: Kniezsa I., A magyar nyelv szláv jövevényszavai, I. kötet, 1. rész, Akadémiai 

Kiadó, Budapest, 1955, a tanya szónál; Űj Magyar Lexikon, 6. (S—Z), Akadémiai 
Kiadó, Budapest, 1962, a tanya szónál; Magyar Értelmező Kéziszótár, a tanya szónál; 
Erdei F., Magyar szállások, Akadémiai Kiadó, Budapest 1976, 15—19.; A Magyar 
Nyelv Értelmező szótára, 6. (Sz—Ty), a tanya, tanyacsoport, tanyafalu, tanyaház, 
tanyai, tanyaközpont, tanyarendszer, tanyás, tanyást, tanyavilág szavaknál; Magyar 
Néprajzi Lexikon, 5. (Sz—Zs), Akadémiai Kiadó, Budapest 1982, a tanya, tanyabokor, 
tanyahalászat, tanyai iskola, tanyakérdés, tanyaközpont, tanyaközség, tanyás, tanyasor 
címszavaknál. 

" „8 Pusztai F., i. m. 61—62. 
39 Ua., 62—63. 

* Cupurdija nem az eredeti rendben, hanem felbontva, átrendezve idézi Pusztai 
szövegét, ahol külön szerepel az összes jelentés, majd azután a kommentárok. (Ford.) 

** Cupurdija laza szöveghűséggel fordítva közli Pusztai érveit, a magyar fordítás-
szöveg viszont visszatért a pontos idézetekhez. (Ford.) 
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Könnyen megállapítható, hogy ebben a jelentéscsoportban szerepel a szállás 
szóval kapcsolatban megállapított mindkét jelentés, amelyeket eredetiség 
és keletkezési idő tekintetében elsődlegesnek, illetve másodlagosnak is nevez-
hetnénk. Ezzel összhangban elsődlegesebb a szállás szónak, ,deszkából készült 
pásztorhajlék, kunyhó' jelentése, és az utóbbi értelemben vonatkozik emberek, 
állatok tartósabb vagy állandó, földművelő-állattenyésztő jellegű gazdál-
kodáson alapuló településére. A tanya esetében ennek a „felosztásnak" egyrészt 
a pásztorhajlék felel meg, másrészt a mezővárosok határában levő, lakó-
házból és gazdasági épületekből álló település. Ennek alapján már levon-
hatjuk a következtetést, hogy, ha Pusztai származtatása, levezetése pontos, _ 
a tanya és a szállás mindkét jelentéskörben szinonimák:* a földművelő-
- állattenyésztő jellegű település vonatkozásában is, a deszkakunyhóra vonat-
kozóan is, amelynek jelölésére az említett nyelvek többsége (a szerbhorvát, 
bolgár, szlovák, lengyel, cseh, ukrán, orosz, török, román, azerbajdzsán) 
csak a szállás szót használja. E kérdésen kívül azonban, amely lényegében 
a pásztorhajlék tanyává való alakulására vezethető vissza, van egy fontosabb 
is, a szerző megállapítása is utal rá, miszerint „Az egyik legfontosabb kérdés 
az, hogy a tanya jelentéstörténete mikor és miként oldozódik el a halászattól". 
A továbbiakban viszont megállapítja: Ezen a fordulóponton a jelentésfejlődés 
folyamatosságát nem tudjuk kellő részletességgel, pontossággal dokumentálni 
Fel kell tennünk ugyanis, hogy a ,halászó hely' és a ,szállás' jelentéskört a 
,halászkunyhó' jelentés kötötte össze. Ezt azonban csak a 19. század végétől 
tudjuk kimutatni. A ,halászkunyhó' feltételezését indokolja és erősíti az is, 
hogy kezdetben a szállások, mezei kertek, tanyák jellegzetes lakóépülete a 
kunyhó volt. A ház az állandóbb megtelepedés kibontakozó folyamatának 
jeleként csak a 18. század második felében bukkan fel. Az időrendben első, 
nem halászati vonatkozású jelentést biztos adatként 1693-ból bizonytalanként 
a 16. század elejéről szokták idézni, általános tartózkodási hely' megha-
tározással"40. 

Ilyen kontextusban, amilyenben a szerző tárgyal a tanya szó ,halászó 
hely', ,halászkunyhó', ,földművelő tartózkodási helye' jelentéseiről, fontos 
hangsúlyoznunk nézeteit a ,pásztorhajlék', ,állatok tartására, tartózkodási 
helyére' alkalmas elsődleges, település' vonatkozásában is, és idesorolható 
a földművelő, szántó-vető jellegű tanya is. Pusztai véleménye szerint az állat-
tartó hely földművelő tanyává alakulását eredményező folyamat mintegy 
másfél évszázadig tartott, a teljes 18. század és a 19. század első felének 
idején. Uymódon már a 18. század első feléből származó adatok egy részében 
„a tanya a földművelő munka olyan határbeli központját, telepét jelöli, amely 
főként nyaranta a kint dolgozó tanyázok helye is"41. 

Az ötödikként felsorolt jelentés ,telek, földdarab'. Ilyen értelemben 
jelölheti: a) ,városi ház telkét, portáját' és b) ,(pusztai) szállásbeli épületek 

40 Ua., 63—64. 
41 Ua., 64. 

* A tanya és a szállás elterjedettségük, gyakoriságuk, stílusrétegük szerint nem teljesen 
szinonimák (Ford.) 
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telkét'. A jelentésárnyalatok különbségét szókapcsolatok, illetve szókap-
csolatok is kifejezték, rögzítették. A városi lakóház telkét, portáját szállástanya 
jelölte. 

A tanya hatodikként megnevezett jelentése ,baráti társaság'42. 
Említettük már, hogy ez a szó a román nyelvben is ismert. A taniari 

szó a ,jószág delelőhelye' mellett ,szántóföldi tanyát' is jelöl43. Mivel a szó 
ilyen jelentéssel csak a magyaroknál fordul elő, feltételezhető, hogy a román 
nyelvbe innen került be. 

Az általános következtetések levonása előtt térjünk még egyszer vissza 
a dolgozatunk elején kifejtettekhez, ahol a tanya szónak a szláv népeknél 
kialakult jelentéseiről volt szó. Ha ezeket a jelentéseket a szó magyar nyelvben 
kialakult jelentéseivel hasonlítjuk össze, amelyek, mint láttuk, jóval gazda-
gabbak, attól függetlenül, hogy a szó szláv eredetű, akkor két jelentést köny-
nyen elhatárolhatunk, amelyek az említett népek mindegyikénél vagy többsé-
génél azonosak, illetve hasonlóak, és a vízen levő hellyel, illetve a halászó 
hellyel kapcsolatosak (halászó hely vagy szerszám, háló). Ezen kívül, vagy 
úgy is mondhatnánk, az elsődleges, legáltalánosabb jelentésen kívül még 
három, szűkebb jelentéskör is kialakult. A második jelenzéskörhöz tartozik 
a tanya (tanja) mint ,olyan hely, ahol a halászok tartózkodnak' jelentés, 
illetve halászhajlék. Ilyen értelemben használatos az oroszban, a magyarban, 
és (valószínűleg) a -szerémségi szerbeknél (V. Karadzic szerint). Valószínű 
— tettük hozzá — mert feltételezzük, hogy Vuknak tanja ,hely, ahol a halat 
szárítják', illetve a tanjar ,a tanyán tartózkodó halász' szavai mögött egy 
meghatározott megállóhely, állomáshely lehetett, még ha kezdetleges is. 
Ha ez a feltételezésünk helytálló, egy másik is következik belőle: a szerbek 
ezt a jelentést a magyaroktól vették át, mivel nemcsak az összes délszláv nyelv-
ből hiányiik, hanem még a szerbhorvátban sincs meg a Szerémségen kívül, 
amely viszont jobban ki volt téve a közvetlen magyar kulturális hatásoknak, 
mint más délszláv nyelvi területek. A harmadik jelentéskörbe tartoznak azok. 
a vonatkozások, amelyekben a tanya települési-mezőgazdasági központként 
jelenik meg. Ebben a jelentésben előfordul a magyaroknál és a románoknál 
is. Végül a negyedik jelentéskör, amint a magyar nyelvben is, a tanyára mint 
pásztor-menedékhelyre, pásztorkunyhóra vonatkozik. A pásztorhajléktól a 
(vert falból készült) földműves-lakhelyig terjedő jelentésváltozás az állat-
tenyésztő gazdalkodás földművelővé való alakulása idején játszódott le. 

A major, majur, ma jer szavak eredete és jelentése 

A majur, illetve a majer szó abban a jelentésben, ahogyan a délszláv 
nyelvek, elsősorban a szerbhorvát és a szlovén használják, a német Meierhof 
szóból származik (egyesek szerint, mint később lesz róla szó, a magyar major 
közvetítésével). A német Meierhof viszont, amelynek jelentéséről máshol 
több szó esik, egyesek szerint a latin major szóból származik, amely ,nagyobb' 

42 Ua., 65—67. 
43 Ua., 69—70. (a 64. jegyzet). 
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jelentésű (a magnus melléknév középfoka)44, mások szerint viszont a latin 
majordomus alakból ered. Ezért a mi vizsgálatainknak is két irányban kell 
folyniuk. Először is az említett latin szavak jelentéseinek feltárását kell céloz-
niuk, mert ezek sok tekintetben világosabbá teszik a major, majur jelentését 
is, másrészt pedig a major és a salas (szállás) szavak jelentéstartalmainak 
különbségét, a másik irányban a majur, major szó alapjelentésit kell számba-
vennünk a különböző nyelvekben, kultúrákban és társadalmakban, ez által 
elterjedettségének övezete is megrajzolható. 

A maior latin szónak több jelentése van a szerbhorvát megfeleltetésben:* 
1. nagyobb, a) (térben) nagyobb, tágasabb, kiemelkedőbb, hosszabb, b) 
(mennyiségben) nagyobb számú, jelentősebb mennyiségű, hatalmasabb, 2. 
(átvitt értelemben) a) (korban, időben) idősebb, hosszabb (év, hónap), ko-
rábbi, c) tekintélyesebb, hatalmasabb, jelentősebb, fontosabb, d) intenzitás, 
mérték tekintetében: erőteljesebb, hatalmasabb, e) nagyság tekintetében: 
bírósabb, hatalmasabb, tekintélyesebb, kitűnőbb, gazdagabb, f ) emberi 
természetként: nagylelkűbb, nemesebb, erősebb45. A maior szónak számos 
származéka, további képződménye ismeretes (a latin és az újlatin nyelvekben, 
a spanyolban és a franciában) hasonló jelentéssel. Itt kell megemlítenünk 
a majordómusz kifejezést, amely a régi frank állam legnagyobb udvari mél-
tóságát, tisztségviselőjét, illetve a királyi helytartót jelölte*. Később, a gyen-
gekezű uralkodók idején minden hatalmat ez a méltóság egyesített, például 
Heristali Pippin, Martell Károly és Kis Pippin esetében. Ezzel szimmetrikus 
jelentésű a spanyol mayordoma szó is, amelynek ,háznagy, ,birtok intézője; 
főfelügyelő' a denotátuma45. A mayordome-mayor pedig ennek megfelelően 
a ,királyi udvar kormányzóját' jelölte46; ugyanígy a frank majordome szónak 
is volt udvari kormányzó jelentése (Olaszországban és Spanyolországban). 
Ilyen szövegkörnyezetben érdemel említést a majorátus újlatin szó is. A-
majorátuson a következők értendők: 1. ,a családi hitbizománynak az a fajtája, 
amelynél az utódlás a család legidősebb tagját illeti meg' (primogenitúra, 
szeniorátus); 2. elidegeníthetetlen birtok, ingatlan'47. A francia nyelvben 
a majorátus (majorat) elidegeníthetetlen, bizonyos nemesi címmel együttjáró 
birtok, amely a címmel együtt mindig a család legidősebb leszármazottját 
illeti, meg', a majorataire pedig ,az, akinek hitbizományi birtoka van'48. Ezen-
kívül említésre érdemes a spanyol mayoral kifejezés is, amely ,merinói juh-
nyáj főpásztorát; birtok intézőjét; postakocsi vezetőjét, kocsisát, kocsikísérőt, 
kalauzt' jelöl49. 

44 M. Divkovic, Latinsko—hrvatski riecnik za skole, Zagreb 1900, a magnus, maior, maximus 
szavaknál. ^ 

45 M. Vujaklija, Leksikon stranih reci i izraza, Geca Kon, Beograd, 1936—37, a major 
domus (maior domus), majordoma szavaknál. 

46 M. Petrovic, Francusko—srpski recnik, Beograd, 1898, a majordome szónál. 
47 M. Vujaklija, i. m. a majorat szónál. 
48 M. Petrovic, i. m. a majorat, majorataire szavaknál. 
49 M. Vujaklija, i. m., a majoral szónál. 

* A szerző Vujaklija értelmezését közli, a magyar szöveg is ehhez igazodik, noha a 
szótárak magyar értelmezései (pl. Gyökkösy Latin—magyar szótára) más jelentéstagolást 
mutatnak, de itt a szerbhorvát jelentések kapnak hangsúlyt (Ford.) 

* Leginkább a magyar nádor szónak felelt meg (Ford.) 
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Említettük, hogy kutatásaink másik irányát a major szó alapjelentéseinek 
bemutatása, azon népek, nyelvek vonatkozásában, amelyeknél, amelyekben 
előfordul, elsősorban település- és építészeti típusként: a szerbeknél, a 
horvátoknál, a szlovénoknál, a németeknél, a magyaroknál. 

Vuk Karadzic szerint a major ,der Meierhof, villa' jelentésű. Figyelemre 
méltó, hogy ő a szót a salas körébe utalja, eszerint a következőket jelentheti: 
1. ,der Meierhof, villa; 2. ,cula'50. Az a tény, hogy Vuk egymásra vonatkoz-
tatva magyarázza a két szó jelentését, arra enged következtetni, hogy a tele-
pülés- és építészeti típusra vonatkozó részjelentésükben szinonimáknak 
tekinti őket, s a különbséget abban látja, hogy a salas a culát is jelöli*. Vuknak 
azonban csak részben van igaza. Igaza van annyiban, hogy kiegyenlíti a két 
fogalmat, mert mint láttuk, valóban van közös vonásuk, mégpedig a csoportos 
településből való kiszakítottságuk. Nincs viszont igaza, amikor a két fogalom 
különbségét csak a cula vonatkozásában szemléli. A különbséget valójában 
sokkal nehezebb megfogalmazni, mint a hasonlóságukat. Éppen ezért vált 
szükségessé a majur, major szó eredeti jelentésének felkutatása. A maior 
latin szó jelentésének vizsgálatánál, amelyből végső soron a majur is ered, 
kiderült, hogy a valamitől, valakitől tekintélyesebbre, erősebbre, gazdagabbra 
is kiterjeszthető. Ha mindezt a major-szállás viszonylatra vetítjük, azonnal 
kiderül különbségük is, hogy a major nagyobb, tekintélyesebb, gazdagabb 
a szállásnál. A nyelvészet ezt az alapvető különbséget, amely a szállás és 
a major tulajdonosának társadalmi helyzetéből eredeztethető, és amely tehát 
a lakóház és gazdasági épületek építésének módjában is megnyilvánult (ezt 
az alaki és típusvizsgálatok csak eztán igazolják) tovább tagolhatja, pontosít-
hatja a major és a szállás oppozícióit, minthogy a major tágasabb, magasabb, 
hosszabb, a szállás szűkösebb, alacsonyabb, rövidebb, amint az empirikus 
vizsgálatok egyértelműen mutatják. Természetesen a további funkcionális' 
megközelítések még jobban megvilágíthatják ezeknek az oppozícióknak a 
használati értékét, amelyek az- említett építészeti létesítmények sajátságaira 
vonatkoznak. 

A salas csak egyike a Vuk által a májúnál kapcsolatba hozott szavaknak. 
Vizsgáljuk meg a többit is: a der Meierhof és a villa alakokat. A latin maiorból 
származó német Meier jelentései: 1.,birtok intézője; felügyelő (földé, birtoké)'; 
2. ,a gazdaság legidősebb bérese, szolgája'; 3. ,főnök, vezető, elöljáró'; 4. 
falubíró, község elnöke'; 5. a) ,földműves'; b) ,bérlő, árendás'. A Meierei 
szón a németben ,bérelt birtok, birtok, major, farm, tanya' értendő, a 
Meierhof pedig ,majort, bérelt mezőgazdasági területet, birtokot, tanyát' 
jelöl, míg a Meierzins, bérletet, használati bért'51. 

A villa szónak két alapjélentése van. Az egyik ,falusi jószág, mezei lak', 
a másik ,crosz falu'52. Mindkét jelentésben van valami közös: a majorok, 
birtokok tanyacsoportokká, szórványtelepülésekké, falvakká alakulásának fo-

60 V. Karadzic, i. m. a majur és a salas szavaknál. 
61 S. Ristic — J. Kangrga, i. m., a Meier, Meierei, Meierhof, Meierzins szavaknál. 
52 M. Divkovic, i. m., a villa szónál. 

* A cula szónak a mai szerbhorvát nyelvben nincs a tanyáéhoz hasonló jelentése, a 
szerző feltehetően tájnyelvből idézi (Ford.) 
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lyamatára utalnak, ami gyakran játszódott le egyes jugoszláv területek tanyavi-
lágában is (Vajdaságban, például Szabadkán; Kelet-Szerbiában). Ilyen össze-
függésekben kell megemlítenünk, hogy Zobnatica területén (amely a második 
világháború előtt Szabadkához tartozott), illetve majorságain néhány kis 
szórványtelepülés, tanyacsoport kristályosodott ki, amelyek valószínűleg túl 
fogják élni magukat a majorságokat. 

Jugoszlávia északnyugati területein (a majur helyett) a majer, marof 
szavak használatosak. P. Skok tesz róla említést, hogy a majer kaj horvátul 
,tanyát, szállást, örökül kapott birtokot' (bastina) jelent. Szerinte a majer 
az újnémet Meierhof rövidítése, amely viszont a latin maiordomusból ered53. 

A majer szlovén nyelvi jelentései a következők: 1. ,birtok intézője', 
2. ,napszámos erdei birtokon, erdőgazdaságban', 3. ,hegyi major, karám 
pásztora, főnöke, havasi pásztor'. A majerica szóé pedig: 1. ,intéző felesége'; 
2. ,havasi, hegyi pásztor felesége, pásztorlány'. A majerija ,major, tanya', 
a majeriti viszont ,nyári pásztorkodik, hegyi legelőn juhot legeltet, hegyi 
állattenyésztést folytat, bacsóskodik'* jelentésű54. Egyes források arra is 
kitérnek, hogy az északnyugati tájegységekben, Horvátországban, Szlové-
niában a marofb5, illetve a marov56 szó is használatos. 

A majer és a major legteljesebb magyarázatát, térbeli megoszlását ju-
goszláv viszonylatban a Rjecnik hrvatskoga ili srpskoga jezika (A horvátszerb 
nyelv szótára) c. műben találjuk. Eszerint a német Meierhof-ból származó 
majur, amely a magyar major alak közvetítésével honosodott meg, az északi 
területeken fordul elő a XVIII . századtól. Jelentése ,szántó, földterület, 
birtok, amelyen lakóház, valamint a földművelés és a háziállatok tartásának 
céljaira épült gazdasági épületek állnak' (lakója maga a tulajdonos vagy aki 
neki bérletet fizet)57. 

i A major szó nagyon sok földrajzi névnek szolgált az alapjául Szerbiában, 
Horvátországban és Boszniában. így például Szerbiában, az egykori belgrádi, 
sabaci és jagodinai körzetben több falu neveleme a majur. A volt pozarevaci 
körzetben a következők fordulnak elő: Majursko Polje, Majurska Livada, 
Majursko Brdo. Néhány horvátországi szórványtelepülésen, faluban szintén 
előfordul, így az egykori Varasd, Zágráb, Verőce, Belovár-kőrös megyében. 
Pl. a Majur, Majurac, illetve a kaj Majurec (a majur kicsinyítő képzős alakja). 
A szarajevói körzet egyik településének szintén Majur a neve58. 

A földrajzi neveken kívül a majurnak vannak egyéb főnévi származékai 
is, mint a majurgazda, majurdzija, majurdzijinica, majurica, majorstva. A 
majurdzija szintén majorgazda, majoros jelentésű. A szó szintén a majur-ból 

53 P. Skok, i. m., II . , Zagreb, 1972, a majer szónál. 
54 J. Jurancic, Slovensko—srbskohrvatski slovar, Drzavna zalozba Slovenije, Ljubljana, 

1981, a majariti, majer, mejerica, majerija szavaknál. 
65 Rjecnik hrvatskoga ili srpskoga jezika, 26, (3.) Zagreb, 1907., a major szónál. 
66 F. Miklosich, i. m., a majuru szónál. 
67 Rjecnik hrvatskoga ili srpskoga jezika, a majur szónál. 
68 Ua., a majur, Majurac, majurski szavaknál. 

* A bacija, bacijati szerbhorvát szavakkal származása szerint a magyar bacsó .számadó 
juhász' is kapcsolatban lehet. (Ford.) 
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származik, a török gy, dzs képző hozzáadásával. A majurdzijinica a major-
gazda felesége, a majurica pedig a major gazdasszonya59. A majorstvo (majorság) 
viszont ,mindaz, amit a majorságban előállítanak, termesztenek, nevelnek: 
baromfi, gyümölcs, túró, vaj stb.' (Dubovec, 1579)60 

A fenti fogalmak figyelmes vizsgálata két szempontból, is tanulságos: 
egyrészt a majorok keletkezésének, eredetének, másrészt lakóik társadalmi 
hovatartozásának szemszögéből. Az a tény, hogy a majurdzija és a majurdzi-
jinica török nyelvi képző hozzáadásával alakult ki a majurból, illetve a dubovaci 
adat arra enged következtetni, hogy már a Balkán-félsziget északi részének 
török meghódítása idején léteztek majorok Jugoszlávia mai területén. (Ezzel 
nem kizártnak, hanem épp kötelezőnek tartjuk a történelmi vizsgálatokat). 
Másrészt a majorgazdának ,a major legrangosabbja' jelentése két következ-
tetést tesz lehetővé: hogy a majorok tulajdonosai a felsőbb társadalmi körök-
ből, a tehetősebbek közül kerültek ki, másrészt viszont azt, hogy a majorban 
élők között is megvolt bizonyos társadalmi rétegződés, mert a ,major legran-
gosabbja, legelső embere' hallgatólagosan azt is tartalmazza, hogy van 
olyan is, aki nem az első, vagyis valamelyik alacsonyabb társadalmi réteghez 
tartozik. Ilyen összefüggésekben érdekes a szabadkai majorokra vonatkozó, 
a gazdálkodási forma virágkorát (a 19. sz. utolsó harmadát és a 20. sz. első 
felét) érintő empirikus vizsgálatok eredménye. Eszerint Szabadka környékén 
is ismert volt a majorgazda intézménye, amely általában a tulajdonost, vagy 
helyettesét, intézőjét, magyar szóval élve az ispánját illette meg. A béresek 
között is kialakult bizonyos rétegződés. Megkülönböztették például az .első 
vagy parádés kocsist, aki a major tulajdonosának állt rendelkezésére, a parádés 
kocsival, lovakkal vitte, ahova kellett, illetve a többi kocsist, bérest, akik 
szántottak, egyéb fizikai munkát végeztek. 

Már említettük, hogy a majer alak elsősorban Jugoszlávia északnyugati 
területeire lokalizálható. Ebből is alakultak ki származékok, például a majerica 
és a majernica, melyek jelentéstanilag megfelelnek a majuricának, a majernik 
pedig a majurdzijának. A majer-ból Horvátországban szórványtelepülések, 
falvak nevei, családnevek alakultak ki. így lett a Majer a néhai Modrus-Fiume 
megyében falunév, a Divoselo és Novo közötti patak neve, a Majerje pedig 
falunév az egykori Varasd megyében. A 15. és 16. században Horvátországban 
is megjelenő, a Mayer vagy Meier családnévből kialakult Majer minden 
bizonnyal német eredetű61. 

Még csak a magyar major, majorság szavak vizsgálata maradt hátra. A 
Magyar etimológiai szótár szerint a majornak két jelentése van. Az elsőnek 
megfelelően a major (a latin allodium mintájára) „valamely nagybirtok, 
birtokrész gazdálkodási-irányítási központja, illetve a gazdálkodáshoz nélkü-
lözhetetlen munkások lakhelye. Többnyire a várostól távol, a falun kívüli 
területen épül, a nagybirtok azon pontján, amely természeti, közlekedési 

68 Ua., a majorgazda, majurdzija, majurdzijinica, majurica szavaknál. 
60 V. Mazuranic, Prinosi za hrvatski pravno-povjestni rjecnik, Jugoslovenska akademija 

znanosti i umjetnosti, IV. kötet (kanat—med), Zagreb, 1913. a majorstvo szónál. 
e l Rjecnik hrvatskoga ili srpskoga jezika, a majer, majerica, Majeric, Majerje, majernica, 

majernik szavaknál. 
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adottságok szepontjából a legmegfelelőbb". Második jelentése szerint a major 
(Erdély nagy részén) „az aprójószág, baromfik összefoglaló neve"62. Majorok 
Magyarországon kivül Romániában is találhatók. Miklosic tesz róla említést, 
hogy á román majer megfelel a szerb majurnak?3. 

A majur, major vizsgálatának fenti eredményei jelentéskörével kapcso-
latban két dologra engednek következtetni. 

1. A majur és a hozzá hasonló szólalakok többé-kevésbé azonos jelen-
tésűek is a szerbeknél, a horvátoknál, a szlovénoknál, a románoknál, a magya-
roknál, a németeknél. A majur és a majer szó a szerbhorvát és szlovén nyelvbe 
valószínűleg két forrásból került be, a német Meierhof közvetítésével, az 
északnyugati területeken, ahol a germán kultúra hatása erőteljesebb volt 
a magyarénál, s a majert eredményezte, illetve a magyar major alak révén 
az északi vidékeken, ahol a magyar hatás közvetlenül érvényesült, s a majur 
formát eredményezte. Kérdéses továbbra is, hogy ezek a folyamatok mikor 
játszódtak le. Láttuk, egyes kutatók a 16, mások a 18. századra teszik; ezért 
átfogó történelmi vizsgálatra is szükség van. Egyúttal az is kiderült, hogy 
a német Meierhof is a latin maior, maiordomus alakokból ered. Felvethető 
az a kérdés is: Van-e a német és a latin szavak között, másrészt a maior szár-
mazékai között valami lényegbeli és nemcsak alaki hasonlóság? 

2. A latin maior szó szolgált minden említett származékszó alapjául. 
Feltehetőleg azért, mert mindegyiknél megtalálható a közös nevező, a közös 
jelentés. Ez a jelentéstártalom pedig a minden származékszóban tükröződő 
viszonyban ragadható meg. E viszony tartalma röviden a következőképpen 
fogalmazható meg: minden származék abban rokonítható, hogy valamilyen 
birtokot, uradalmat irányítót, képviselőt jelentenek. Ez van jelen a latin 
maiordomusban, amely a régi frank államban a királyi udvar kormányzóját 
jeléntette, a spanyol majordome alakban, amely házfelügyelőt, intézőt, főfe-
lügyelőt jelent; a spanyol mayoral szóban, amely többek között uradalom 
vagy birtok felügyelőjét jelenti; a francia majordome szóban, amely olasz-
országi és spanyolországi udvari kormányzót jelentett; a francia majordome-
-major kifejezésben, amely udvari főkormányzót jelent; a német Meier-ben, 
amely többek között (a fogalomnak a német nyelvben a leggazdagabb a 
jelentésköre) uradalmi igazgatót, intézőt jelent; a szerbhorvát majur szóban, 
illetve a majer-ben, amelyeknek denotátumában vagy a tulajdonos vagy a 
házbért fizető lakhat; a magyar majorban, majorságban, amely uradalom vagy 
birtokrész gazdálkodási-irányítási központja, illetve a gazdálkodáshoz nélkü-
lözhetetlen munkások lakhelye, és amelynek — ez a legfontosabb — kiépített 
intézményrendszere van, mint az ispán, intéző. Mindent összegezve tehát 
ez a viszony, s vele együtt a „major-kultúra" a frank államtól kezdve a 19. 
és 20. századig mindig a társadalmi rétegekhez kötődött. 

62 Magyar Néprajzi Lexikon 3. (K—ne) Akadémiai Kiadó, a majorság címszónál; L. ÜJ 
Magyar Lexikon, 4. (K—me), Akadémiai Kiadó, 1962. a major szónál; Magyar Értel-
mező Szótár, Budapest, a major szónál, 1972; A Magyar Nyelv Értelmező Kéziszó-
tára, 1979. a major szónál. t 

83 F. Miklosich, i. m. a majuru szónál. 
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Összefoglalás 

Vizsgálataink kiderítették, honnan ered a szállás, a tanya és a major 
szó (eredetüket), melyik kultúrához, társadalmakhoz kapcsolódnak (kultúrájuk 
területi tagolódását) és hogy milyen jelentésben használatosak ezeken belül 
(jelentésüket). A korábbi kutatásokhoz hasonlóan arra is rámutattak, hogy 
a pásztorhajlék földművelő jellegű tanyává (amely már vert falból készült) 
alakulása már a 18. század végén, és a 19. század elején lejátszódott. Ez a 
felismerés arra ösztönzi a kutatót, hogy a földművelő jellegű tanyák fejlettebb 
formáival, a 19. század második felével és a későbbi időszakokkal is foglal-
kozzon. A majorokkal kapcsolatban tapasztalhattuk, hogy a szó jelentéstörté-
nete, etimológiája inkább csak felveti, mintsem megoldja keletkezésének 
problémáit. Már a 16. században adatokra bukkanunk ezzel kapcsolatban. 
Nagyon hiányzanak az ide vonatkozó történelmi kutatások64. Empirikus 
kutatásaink azt mutatják, hogy Szabadka környékén a majorok intenzív kiala-
kulásának folyamata a 19. század utolsó harmadában és a 20 század első 
felében zajlott le. Ezek a vizsgálatok útmutatóul szolgálhatnak a hasonló 
település- és épüléttípussal kapcsolatos kutatásokban is, s azt is világossá 
teszik, hogy ha ennek az architektúrának meg akarjuk ismerni a virágkorát, 
kiteljesedését, a 19. század második fele utáni időszakra kell figyelmünket 
összpontosítanunk. A tanyai-majorsági építészet jugoszláviai emlékeinek 
vizsgálata (a mi tanulmányunknál szélesebb módszertani alapozással) fel-
tárhatja alapvető típusait, a jelenségcsoport szemiológiáját, funkcióit, s a 
hozzá kapcsolódó művészeti tartalmakat is. 

Fordította: 
Papp György 

R E Z 1 M E 

Relevantnost istorije znacenja reci „salas", „tanja" i „majur" za proucavanje 
salasko-majurskog tipa naselja i arhitekture 

Autor se bavi proucavanjem rastrkanih naselja. Ukazuje na to, odakle poticu reci 
„salas", „tanja" i „majur" ' , i sta one znace. Govori o njihovoj rasprostranjenosti ikrugu 
upotrebe. Ustanovljuje da prelaz iz pastirske kolibe u salase odigravao se u XVIII veku i 
u prvom delu XIX veka. Istrazivanja kője je vrsio autor pokazuju da su majuri nastali 
narocito u zadnjoj trecini XIX i u prvoj polovini XX veka. Proucavanje novijih rastrkanih 
naselja potrebno je sa aspekta gradevinarstva, privredne istorije i istorije umetnosti. 

84 A magyar tudósok kutatásai azt mutatják, hogy a mai majorok a XVI—XVIII. század 
között váltak az egész magyar nyelvterületen általánossá; Ilyen értelmű a Magyar Nép-
rajzi Lexikon 3. kötetének majorság címszava és az ott idézett szakirodalom. 
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80 B R A N K O Ć U P U R D I J A 

Z U S A M M E N F A S S U N G 

Branko Ćupurdija: Die Bedeutung der ethymologischen Erforschung von Wörtern 
wie „Herberge, Gehöft und Meierhof" für die Untersuchungen der gehöft -und 

meierhofartigen Siedlungstypen 

Der Autor beschäftigt sich mit der Erforschung der Einzelansiedlungen aus dem 
XIX. und XX. Jahrhundert. Er untersucht die Herkunft und die Bedeutung der Wörter 
„Herberge, Gehöft und Meierhof". Es Ist feststellbar, daß der Übergang von Schäferhüt-
ten zu Einzelhöfen oder Gehöften Ende des XVIII . bis Anfang des XIX. Jahrhunderts 
sich vollzogen hatte. Die Untersuchungen in der Gegend von Subotica zeigen, daß die 
Meierhöfe erst ab dem letzten Drittel des vorigen Jahrhunderts und der ersten Hälfte 
des XX. Jahrhunderts zu finden sind. Die Erforschung der neueren Einzelsiedlungen 
ist aus wirtschaftsgeschichtlichem und kunstgeschichtlichen Aspekt notwendig 
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