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A Szabolcs meg~ei személynévtípusok a XVI. században

A dadai járás a régi Szabolcs megye n~gati részén fe-

küdt. FJagában foglal ta a Nyírség nyugati peremét /kb. az
I

Ujfehértó--Nyíregyháza--Ibrány vonaltól nyugatra eső részt/;

a Szabolcsi Tiszahátat /Eszlár és Polgár vonalától a Tiszáig

terjedő területet/; a Tisza t61só, n~ugati oldalán a Taktaközt,

annak néhán~ községével /Prügy, Ladány, Kenéz, Báj, Csobaj/

és a Bodrogzugot /Ken'zlő, Viss, Zalkod/. A Taktaköz és a

Bodrogzug ma Borsod-Abaúj-Zemplén megyéhez tartozik; Polgár,

Tedej, Nánás és Szentmargita pedig Hajd6-Bihar meg~éhez.

Az 1574-es dézsmajegyzékeken 26 község szerepel. Mi indo-

kolhatta, hogya decimátorok, bár egyházi tizedet szedtek, já-

rásonként, tehát állami közigazgatási egységek szerint halad-

tak? Erre vonatkozólag alapvető támpontot ad ILA BÁLINT, aki

leírja, hogy mivel a XVI. századtól -- a növekvő törökveszély-

re tekintettel -- az ország védelmére az egyházat kötelezték,

1546-tól az állam több törvényben is megengedi a dézsma bérbe-

adását, amit korábban tiltott. A XVI. sz. közepétől az eg~ház

saját kezében többé dézsmát alig találunk -- legalábbis a tö-

rök uralom végéig. Miután pedig 1486-ban Mátyás megszüntette

a dézsmaperekben Róma illetékességét, és a döntés jogát saját

hatáskörbe vonta, az adminisztráció fokozatosan állami feladat-

tá vált /ILA BÁLINT, A dézsma adminisztrációja. Levéltári Köz-

L e m é n y e k , 18-19. évf.: [1940-1941.] 226-46. /. Ez teszi érthető-

vé, hogy a dézsma behajtása ekkor már járásonként történt. A

járásban a decimátorok 1287 adóeó családfő nevét jegyezték fel.

Ez csak agabonadézsma, de ez a legteljesebb.

Anélkül, hogy kit érnék az eg~- és kételemd nevekkel kap-

csolatban folytatott vitákra, meg kell jegyeznem, hogy bár már

a 120 évvel korábbi névanyagban ~AEZŐ ANDRÁS, A várdai vár-
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birtok jZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAo b b á g y neveZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAí , a X "V . század közepén. Kisvárda, 1970.

24-6./ is igen kevés eeyelemű név volt, és az arány 1522-re

tovább csökkent /KÁLMÁlJ Bf:LA, I\1I~yj.VII, 29-32/; 1574-re alig

maradt mee belőle. Valóban egyelemű nevet egyet találtunk:

Bercelen valószínűleg a ialu utolsó e16tti házában /mivel a

dézsmajegyzéken is utolsó előtti/ lakik Zac3aryas, mintegy

igazolva ezzel, hoey az egyelemű nevek mögött látnunk kell

valamiféle kirekesztettséget, pe.riferiálishelyzetet, ami ha

másnak nem szólt, az újonnan odatelepUlttel szembeni társadal-

mi fenntartásokat feltétlenUl kifejezte. A fél évszázaddal

korábbi szokatlan, a naponta használt nevek közé "nem illő"

keresztnevek esetében az egyeleműség oka még esetleg még az

volt, hogya decimátorok eleeendőnek tartották a ritka kereszt-

nevet a megkUlönböztetésre /KÁLMÁN: MNyj. VIlI, 32./. Most,

1574-ben ennek már csekély a valószínűsége.

A berceli összeírás legvégén Margyt a~3ony neve állt. A

puszta egyeleműség tekintetében is ez a név következik Zac3a-

ryas után. Az asszony megjelölés ugyanis meglehetősen keveset

árul el viselőjéről. Családi állapotára ugyan halványan utal,

de sem azt nem tudjuk pontosan, hogy megözvegyUlt-e, s mée

azt sem, hogy az összeírás pillanatában asszony-e, hiszen a

jelzős szerkezet második tagja utalhat egyszerűen a korára is.

/Ma is megesik velUnk, hogy "asszonyom"-nak titulálunk valakit,

ha nincs tudomásunk családi állapotáról, csak a kora fe151

nincs kétségUnk./ Mégis: a név -- bár jelentésében alig több

mint eeyelemű -- alakilag két elemből áll.

El kell azonban ismernUnk, hogy ez a két név éppen egy

faluban és egymás mellett fordul elő, szerepe lehet a deci-

mátoroknak is: egyedlil ez a decimátor jegyzett be egyelemű

nevet. Talán puszta nagyvonalúság!

Van öt Relicta meg.,-·-jelölésűasszonynevlink, az elhunyt

férjek keresztneve nélklil, azoknak csak vezetéknevéből, -né

képzővel. Semmiképpen nem tekinthet jUk ezeket a neveket egy-

eleműeknek: bizonyára az a haláluk után a közösség számára

lényegtelenné vált: özveey Gorsásnéból úgyis csak egy volt

a faluban.
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Már kételemű, de családnév nélküli névnek tekinthető hat

ol~an név, amel~ keresztnévből és foglalkozás megnevezéséból

áll. A foglalkozás három esetben dyak /Janos, Balynth, Bala~/,

két esetben kowacJ /FerencJ' Baraba~/, eg~ esetben pedig c3el-

ler, azaz sóhajós /~/. Ezért tűnnek ezek a névformák fej-

lettebbeknek az előzőeknél, mert innen már csak eg~ lépés

/esetleg eg~etlen nemzedék/ vezet a családnévhez. Ámbár abban

sem lehetünk biztosak, hog~ nem volt családnevük; lehetséges

az is, hog~ a decimátor elegendőnek tartotta foglalkozásukat

feljeg~ezni megkülönböztető elemként. Még biztosabb, hog~ an-

nak az eg~ embernek, akinek családnevéből és foglalkozásából

alkotta meg nevét a decimátor, volt már keresztneve is /~

kowac,/. Nem valószínű az sem, hog~ a csaknem 1300 megnevezett

személ~ között ő lenne az eg~etlen, akinek megnevezésében a

K~s nem családnévként szerepel, hanem termetére utal.

Arra, hogy egyik-másik név valóban határeset, és milyen

nehéz megállapítani, hogya két névelem közül az egyik család-

névnek tekinthető-e vag~ sem, jó példa az imént említett fylep

c3eller név, amely Lökön fordult elő. PAPP LÁSZLÓ, N~elvjárás

és nyelvi norma XVI. századi deákjaink gyakorlatában c. mun-

kájában közölt eg~ 1584-es keltezésű kezességlevelet Lökről

/N~tudÉrt. 25. sz. 142-4./. A levél írói közül háromnak a

neve a dézsmajegyzéken is szerepel. Czeller filep főbíró,

A~aki András és Cheres Gergelj az utóbbi fiáért, Pálért vállal

kezességet. Tíz évvel korábban még fylep c~eller néven írták

össze. Tévedésről sem lehet szó: az 1574-es összeírás magyar

n~elven készUlt, a névelemek sorrendje is "magyaros": 72 job-

bágy közül csak az ő keresztneve áll elöl. Mi történhetett?

N~ilván az, hogy ~ ekkor mée; foglalkozását tekintve celler,

azaz sóhajós volt. 1574 és 1584 között azonban főbíróvá válasz-

tották. A hivatalhoz viszont a közösség által megszokott, tár-

sadalmi érvényű névalak kellett. Ezért korábbi mestersége ne-

vét vezetéknévként használta tovább,

Végül szólnunk kell a háromelemű nevekről is. Négy formá-

ban jelentkeznek, ezek közül az első kettő kialakulása vilá-

gos, további sorsa pedig napjainkig n~omonZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAk ö v eZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt he t ő ,
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I5 y szyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBApal arban és Nagywync3e Ela ~ egyaránt a p j u k tZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAó L lősUk-CBA

tÓl/, &s paltól, ill. nagy wync.3étől kapták nevüket. NeJ:!vé-

letlen, hogya gyakran előforduló Kis, ~ típusú nevek mel-

lett marad meg az ős keresztneve: a családné~ gyakorisága mi-

att a megkülHnbHztetésre már kevéssé alkalmas. IDa sem ártana

feleleveniteni ezt a típusú névadást.1 Nem tudhat juk, hogy az

apai család- és keresztnév egybe-, ill. kUIHnirt formája vala-

milyen fejlődési fokozatot takar-e, vagy inkább a decimátorok

helyesírásában meglévő klilHnbséget. Az utóbbi inkább valószí-

nű.

Ez a névtipus két ízben fordul elő, minden esetben a

Kis, ~ név kapcsolatában. Az ily módon alakult családnevek

napjainkig fennmaradtak IKispéter, Tarkovácsi.

Janos dyak pal neve jelzi a háromelemű nevek lcHvetkező

tipusát, egyetlen előfordulással. FHltehető, hogya megneve-

zett személy keresztneve ~ volt, apja keresztneve Janos,

foglalkozÁsa pedig dyak. Kevésbé kell számításba vennünk az

apánál távolabbi elődHket, mint az előző csoportban. Látszó-

lag tehát a név kHnnyen megfejthető. A dikális Hsszeírást

azonban latin nyelven végezték el. Az Hsszeíró viszont így

forditott: Joannes Deak PalI. Ami kHvetkeztetésemnek éppen az
I

ellenkezőjét jelenti: Pál diak fia, János. Ugy vélem, mégis

inkább a magyarul író decimátornak kell hinnünk.

A negyedik típusú háromelemű név ugyancsak egyszer for-

dul elő és latin forditásban: Thomas georg dyak. Ha hinni le-

het a decimátornak, GyHrgy diák Tamás nevű fiáról van szó.

Összefoglalásképpen tekintsUk át az egyes névcsoportok

nagyságát és az egész névanyaghoz mért arányát.



S o r S 2 : .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA vezetéknév eredete Hányféle Hányszor
fordul
elő

1. Az apa, anya /ós/ keresztnevéből,

becenevéből

2. Az ős származási helyének nevé-

ből

3. Az ős nemzetisége után

4. Az ős foglalkozása, valamivel

való ellátottsága alapján

5. Az os tulajdonsága alapján

6. Tárgyak, növények, állatok köz-

szói nevéből

7. Kisebb önálló csoportok

8. Szlovák és szerb-horvát nevek

9. Bizonytalan eredetű, megoldat-

lan nevek

101

124

15

90

57

66

18

39

42

199

192

116

2 7 3

2 2 7

109
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5 9

% -O S

részese-
dése a
teljes
névanyag-
ból

15,7

15,0

9,1

21,6

17,9

8,6

2,6

4,7

60 4,8

Összesen: 100,0
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