
SZEMLEzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Ember Gy8z8. Az ójratelepü16 Békés megye els6 öS8zeirá8ai.
1715--1730. Béké8csaba. 1977. 184 lapdcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA+ 10 fak8zimile. /Forrás-
kiadványok a Béké. megyei Levéltárból. 8. ez./dcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

á i névtani forráskiadvánnyal lepte meg a Béké8 megyei
Levélt~r a magyar névtudományt. A török pU8ztítás után 1a8s8n
éled6 Békés megyei települések 1715 és 1730 között1 összeírá-
sait mutatja be ez az 1gen szép kiállítá8ú. értékee kötet.

A munka 8zerz6je neves történé8z. é8 a könyv 1s el8ő8or-
ban 8 történettudomány számára készült. de 1gen haszDos a név-
tudomány kutatóinak is. Nem 1s csupán az adattáral Nagyon ta-
nu18ágo8 számunkra a ter~edelmes /7--100/ bevezetés. amelynek
els6 ré8zében tájékoztatást kapunk az adókivetés módjáról. az
adóalapot képez6 jobbágyporták összeirásáról. Ezek olyan álta-
lános érvény~ közlések és megállapítások. amelyeknek ismerete
nélkül egyetlen kutató sem /tehát névtan1 szempontok alapján
kutató nyelvész sem/ foghat hozzá az adatok fölhasználásához.

Az egész országra érvényes tudn1valók után a 8zerző e-
gyenként ismerteti Békés megye XVIII. 8zázad eleji összeírásai-
nak lebonyol!tását. fontosabb adatait. Érdemes megjegyeznünk,
hogya tárgyalt tizenöt é~ folyamán tizenegy i8mert összeirása
készült a megyének, s ebből arra következtethetünk, hogy má-
sutt 18 bőségeeen állhatnak ki nem aknázott források a kutatás
rendelkezé8ére.

Az egyes öS8zeírások.bemutatá8a a következő rend szerint
történik. Elő8zör megadja a szerz6 az összeírás időpontját,
célját, és i8merteti az öS8z~{rá8t végző személyeket. Ezután
tér rá az ö88zeírás tartalmának bemutatására. Közli, hány vé-
rost, falut érintett. az egyes helY8égekben hány családfőt szá-
.oltak össze. é8 8okszor megadja a kivetett adó összegét is.
Fölsorolja az öeezeitá8 rovatait, vagyi8 mire /c8aládtagok 8zá-
ma, állatállomány stb./ terjed ki. végül fölsorolja az egész
község gazda8ági életére vonatkozó jellegzetes adatokat /mal-
mok száma, vagyoni helyzet, föld. erdő, réthasználat 8tb./.

Legré8zletesebbenzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA8 teljes terjedelmében is közölt 1725.
év1 összeírás keletkezéeér61 olvashatunk. Ennek érdekessége,
hogy bár ugyancsak adóalap céljait szolgálta, nem a hivatali
szervek kezdeményezésére. hanem 8Z egész gyulai uradalmet
/sajdnem az egé8z megye területét/ l720-ban elnyer6 Haórucker
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János György földbirtokos kérésére jött létre~ A jobbágyok ál-
landó továbbköltözését látó és birtokait féltő báró ugynis a
magas megyei adókban látta az állandó letelep1tés nehézségei-
nek okát. s az összeírással azt akarta bizonyítani. hogya
hadiadóhoz kép.est viszonylag magas a háziadó /megyei adó/o A
királyi össze1ró biztosok munkáját tehát a megye is, a földes-
úr is nagy figyelemmel kisérte. {gy a munkájuk valósz1naleg
pontosabb a többiekénél. s olyan -- főleg telep1téstörténeti
adatokra is kiterjedt. amelyek történeti-helytörténeti szem-
pontból nagyon értékesek. Ennek az összeirásnak adcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI I rovata
közül csak az első. a családfők neveit tartalmazó érdekli.
érinti a névtudományt. de ez több okból is becses forrás. La-
tinos keresztnévhasználata ellenére kiválóan alkalmas névdi-
vat-vizsgálatokra, Családneveiből a korabeli névstruktúrára
vonhatunk le kovetkez\etéseket, Mivel külön fölsorolásban azt
is közli. hogy név szerint kik mentek el lakni az utóbbi há-
rom évben az egyes községekből. s azt is megadja, hogy hova.
melyik megyébe. községbe, névföldrajzi szempontból is fölbe-
csülhetetlen,

A továbbiakban /45--71/ igen érdekes és értékes történe-
ti-statisztikai földolgozást kapunk Békés megyéről a megvizs-
gált tizenegy össze{rás alapján. elsősorban az 1725, évire
alapozva, Végül pedig /72--100/ a földbirtokos Harrucker adó-
ügyi elgondolásait. a megyei háziadó fölhasználásának módját
ismerteti a szerző,

Névtani szempontból bennünket a gazdag /1006 családfő ne-
vét tartalmazó/ adattár /101--70/ érdekel leginkább, Az erede-
ti kézirat ~orrendjében. községenként találjuk meg itt a neve-
ket, Minden bizonnyal törekedett a szerző a bet~hív közlésre.
de amint ez a fakszimilében is közölt Gyula és Csaba összeIrá-
sának első lapjaival való összehasonlltásból kit~nik, ennek
megvalósltása nem következetes. Elsősorban az ékezetek haszná-
lata nem pontos. de előfordul egy-két betatévesztés vagy bet6-
elhagyás is. Az alábbiakban lássunk néhány ilyen példát!

G Y uzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 a összeírásának adataiból

a fakszimilében a könyv adattárában

Judex Thomas Böth~ Jude~ Thomas Bőthy
Andres Sambók~ Andreas Samboky
Micháél Kovács Michael Kovács
Andreas Szilagyi Andreas Szilágyi
Thomas Balinth Thomas Bálint
Micháél Takacs Michael Takács
Andreas Olah Andreas Oláh
Gabriel Vargha Gabriel Varga
Mathias Gógh Mathias Gőgh
Michael Sülly Michael Sülli

C s a b a összeirásának adataiból
Georgius Varga
Jacobus Oian1s
Martinus Bohus
Thomas Borho
Martinus Fejes

Georgi Vargha
Jacobus Diamis
Martinu Bohny
Thomas Borh6
Martinu Tejes



Valószín~ továbbá, hogy mindkét összeírás kiadott adat-
tárában szereplő Foekete családnév a fakszimilében Fvekete
bet~sorral szerepel. Végül nem lehet szó nélkül elmenni amel-
lett -- jóllehet vitatható -- hogya fakszimilében Joan.
Gregor. Georg stb. rövidített latin keresztneveket a könyv
adattárában Joannes, Gregorius, Georgius stb. teljes névala-
kokra kiegész!tve találjuk meg. Igaz. hogy valamennyinél lát-
ható a rövidítés jele /általában az utolsó betG föltántása/, .
és ez nyomdatechnikailag alig oldható meg, a kiegészítés mé-
gis megtéveszt6 lehet bizonyos szempontú fölhasználáskor.

AzzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAá, e,dcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAy fölötti ékezetek elhagyása is minden bizonnyal
nyomdatechnikai okok miatt történt. s ez érthető. nem is okoz
semmi zavart a munka névtani fölhasználása kor. Csupán paleo-
gráfiai szempontból érdekes. hogya mellékjeles ydcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIy / i ér-
tékben használatos a közölt fakszimilék alapján.

Mindez természetesen alig csökkenti az adattár értékét.
és mindenképp nagyon tanulságos. hasznos forrás a könyvnek ez
8 része a névtudomány számára. Egy gyorsan végzett számítás
szerint máris megállapítható. hogya szinte kivétel nélkül ma-
gyar családnevO lakosok között Békésen a keresztnévgyakorisá-
g1 sorrend így kezd6dik:

1. János 41 20,7 %
2. István 38 19.2
3. Mihály 31 15.7

4-5. Gergely 13 6,6
György 13

6. Péter 12 6,1
7, András 9 4,6

8-9. Ferenc 8 4.0
Pál 8

Míg a szlovák neveket is tartalmazó Csaba össze1rásának
keresztnevei így következnek egymás után:

1. György 19 22.4 %
2, András I I 12,9
3. Pál 8 9.4

4-6, Márton 7 8,2
Mátyás 7
Mihály 7

7. János 6 7.0
8. Tamás 5 5,9

S amíg Békése~ az egy keresztnévre jutó elnevezések szá-
ma. vagyis a nevekmegterhelése 10,42. Csa bán -- nyilván a
vegyes összetéte18 lakosság különböz6 névhasználati szokásá-
nak következtében -- csupán 5.31.

Természetesen ezeken kívül még számtalan szempontból ta-
nulmányozható az itteni névanyag. s későbbi kutatásokra vár
az alapos névtani földolgozása. más vidékekkel való összeha-
sonlítása. I t

Va16színuleg fölösleges hangsú~yozni még egyszer, hogy
rendkívül értékes forrásmunkával gazdagodott a magyar névtu-
domány is ennek a könyvnek a megjelentetése által. A szerző
alapos, hasznos munkájának bemutatása után említsük meg a 80-
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HAJOÚ MIHÁLY

rozatszerkesztő Szabó Ferenc áldozatos és jól átgondolt tevé-
kenységét, nem utolsó sorban pedig a szép tipográfiai megoldá-
sokat /bet6választás, laptűkör, táblázatok elhelyezése stb./,
amelyek Petőcz Károly hozzáértő munkájának az eredményei.dcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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