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Magyarországan na.gyjábÓlmár a XVI.. század második felében kialakult
az a szokás, hogy amiko:r a nő férjhez ment,
szeméJ.ynevét !apjátólörökölt
caaiádnév f kereaztnév! :felcserélte egy l.1 j névve4 E z l i névváltozás úgy történt.
hogy :föl-
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vette férje teljes nevét, s annak keresztnevéhez hozzáfűzte
a -né képzőt /vö. KÁLMÁN BÉLA, A nevek világa. Bp., 70./. A
magyarasszonynevek
ilyeténvaló alakulása nem ment egyik napról a másikra, csak lassan terjedt el, s kialakulásának időszakában többféle variánssal találkozunk. Ezek összegyűjtése,
vizsgálata és szembeállítása mutatja meg számunkra, hogy milyen módon alakultak kia magyar asszonynevek, s időben milyen távolra nyúltak vissza a családjogi törvény 1974. évi
módosításánál a megalkotók, amikor az asszonynévtípusok esetében a választási lehetőséget növelték.
Vizsgálatomhoz az adatokat a Nádasdy család volt magánlevéltárának anyagából gyűjtöttem össze. /Megjelent: Nádasdy
Tamás nádor családi levelezése, szerk. Dr. Károlyi .Árpád és
Dr. Szalay József, MTA Történelmi Bizottsága, Bp. 1882; Történelmi Tár 1902--1911. szerk. Maróthi Dezső illetve Dr.
Komáromy András; Levéltári Közlemény.ek, 192J--1929. szerk.
Dr. Mályusz Elemér./ E többszáz levél 15Jl-től 1569-ig öleli
fel a közvetlen családtagok és rökonok, valamint belső embe:r>ek,várkapitányok, tiszttartók, sáfárok, más főnemesek híradását, tájékoztatását. De még oly ritka levél is található
köztük, mint a török ellenség, Dervis bég levele. A Nádasdylevéltár anyaga nemcsak mennyiségi, hanem művelődéstörténeti
szempontból is igen gazdag. A levelek tartalmában érződik a
pontosságra, hitelességre való törekvés, így jól megfigyelhetők aAx v I . századi magyar névadási szokások, a névdivat, a
becézett formák stb. A névanyag vizsgálatát két körülmény nehezíti. Az első az, hogy a levelek egy része /főleg az első
időszakban/ latinul íródott. Természetesen a levélíró a latinos helyesírást követte a tulajdonnevek lejegyzésénél is.
A magyar családnév-keresztnév sorrendet megfordította, s legtöbb esetben a keresztnevet latinra fordította. A másik probléma főként a magyar nyelvú leveleknél adódik, amelynek oka
a még nem egységes magyar helyesírás. Egy-egy s,zemélynevet
ugyanazon levélben is több alakvá1tozatban szerepeltetnek,
néha hibáznak, tévesen írják le azokat. Eltérő a különböző
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levélírók helye.sírása is, főleg ha az ország két egymástól távoli vidékén élóét hasonlÍtjuk össze. Erősen be:folyás:olták
ezt a nyelvjárási jelenségek, valamint az is, hogy Jr..itől
tanultak meg írni.
A levelekben előforduló több mint ezer személynévből
mindössze 96 a női és aaszonynév. Ennek okát a kor politikai
és gazdasági viszonyai, körülményei magyarázzáko Annak ellenére, hogya levélíxók közt szép számmal találunk nőket, a
levelek tartalma egyebek mellett s~kszor a török elleni harc,
várvédelmek, birtokügyek stb., amelyekben elsósorban férfiakról tesznek említést.
A neve.ket két nagy csoportra oszthatjuk: teljes azemélynevekrePONMLKJIHGFEDCBA
Inői és asszonynevekl, valamint említőnevekre. A teljes személynevek a levelek elejé~ éa végén találha~ók. Ezeket
hivatalos neveknek tekinthetjük. A mai lev-éli'orma a megazólítáaaal kezd, ez a XVI. a~ázadban többnyire elmaradt Icaak Nádasdy Tamáa feleségéhez írt leveleinél fordul elói, helyette
egy bevezető részt találunk, am.elyben a levélíró megnevezi a
címzettet, annak pontos rangját Inéha többet isi, s mindezt
sablonos köntösbe helyezi a kor szok~~ának ~egf~lelően. Feltehetően maguk is Unhatták, terhesnek érezhették ezt a formulát, hisz sokszor csupán elkezdik, s odateszik: etc. A befejező részben pontos aláírást találunk, s ilyenkor az asszonyok gyakran odaírják teljes leánynevüket is. Levél közben
természetesen nagyon ritkán találunk teljes személynevet,
többnyire csak említőnevükön írnak az adott személyekről.
Hogy pontosan kiről van szó, azt a levél témája, tartalma s
egyéb szituatív körülmények árulják el laz író, a keltezés, a
hely,az
illető családja, közös ismeróseik stb.l. Jellemző a
korra, hogy a levélírók alegmesszebbmenőkig
megadták a tiszteletet mind a címzettnek, mind azoknak, akikről írtako Épp
ezért találkozunk az asszonynevek oly széles skálájával.
Feldolgozásomban
nem csupán 96 nevet mutatok be, hanem
annál többet. Hisz ugyanazon személyt többféleképpen
említenek, szólítanak meg, vagy szerepeltetik a nevét a címzésben.
Pl. Kanizsai Orsolya, Nádasdy Tamásné, Orsikám, Orsolla aszszon stb.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Női nevekA
Teljes személynév:
Bánffy Erzsébet, Bánffy Ilona, Báthory Örzsébet, Csikó
Magdolna, Drágffy Magdolna, Hássági Borbála, Kys Kata,
Lengyel Magdolna, Lengyel Zsófia, Nádasdy Anna, Nádasdy
Katóka, Nádasdi Orsik ~ Ursula, Sárkán Ursula, Somy Borbála, Széchy Margit, Szele Erzsébet, SZlúny-Anna, Taky
Margit.
A keresztnév néha csak becézett alakban található meg.

1 .

2 .

3 .

4 .

Csak keresztnév:
KatókaPONMLKJIHGFEDCBA
Ilányom/, Margit Isoproni apáca/.
Mindkét esetben a név után közvetlenül mintegy közszói értelmezőt találunk a pontos azonosítás végettzyxwvutsrqponmlkjihgfedcb
o
Keresztnév ~ asszon:
Margit asszon ISárkán ~ Sárkány/o
A levél írásakor még nem volt férjnél, feltehetően a kora
miatt tették neve után az asszony köznevet.
Nem keresztnévi eredeta:
Ékes, Kegyes.
Mindketten Nádasdy szolgálói, nevük jellemükre, lelki tulajdonságukra vonatkozhat.

Ass zon:ynevels
Lánynéven említett asszonyok:
Cseh Margit ISárkány Antal első feleségei, Dersffy Potencia
jAyczingernél Kanizsai Orsolya /Nádasdy Tamásnél, Pálfalvay Magdolna ISárkány Antal második feleségei.

1 .

2 .

Női keresztnév 4- asszon:
Anna asszon,Borbála asszon, Ilona asszon,Kata asszon,
Margit asszon, Orsolla asszon, Sófi asszon, Ursula asszon,
A női keresztnév említésekor nem tudták a -~ képzővel kifejezni ~ férjes állapotot, ezért mindig az asszony köznévvel helyettesítették azt.
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3. TeljeszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
nos
személynévfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
f asszon:
Arany Ady asszon, Coron Doz-kő asszon /Gyulaffy János felesége/.
4. A férj családneve f asszon:
HOIllonnayasszon, Simon asszon, Sybryk asszon, Szentlászlay
asszono .
A szem.élyek ilyen néven történő említése ma idegen, szokatlan számunkra.

5. A férj családneve

+~

+ asszon:
Bánné asszon, Mayláttné

Balassiné asszonyom,
Mollarné asszon, Pálfiné
asszon.A
60

asszon,

Serédyné

asszonyom,
asszon, Turzóné

A fé r j
c aa.Ládneve f u r a m .J . - ~ ,:
Bathyány uramné, Dobó uramné, Maylád uramné, Zriny uramné.
A -~ képző valamikor nemcsak tulajdonnévhez járulhatott,
hanem köznévhez is. Ezt a formát őrzi még ma is a foglalkozás ~ -~,méltóságnév
+ -~ képzős alak /1. 14. pont./~

7. A férj családneve

t -~

Ayczingerné, Basarabné /?/, Drágffyné, Einzingerné, Gálfiné , Hermerstranerné,
Kinspergerné, Latránné, Manesné, Menezesné, Podmaniczkyné,
Senneyné, Svorciáné, TarrtolczYné,
Thurzóné, Uzsainé, Vajdáné, ZY.nyeyné.
Bár a családnevek legtöbbje nem magyar eredetű /német, lengyel stb./, mégis igazodik a magyar szóképzési módhoz.

8. A férj teljes neve ~ -~:
Bagdy Gyergyné, Bakáeh Sándorné,·Balassy
Sidmontné,
Batthyány Ferencné, Beg Györgyné, Bezerédj Mihályné,
Dersffy Istvánné, Füsztüy Mártonné, Hahóty Jánosné,
Hosszutóti Bernáltné, Káldy Gergelné, Kanizsai Lászlóné,
Kávásy Albertné, Kis Lukáésné, Mayláth Istvánné, Hádasdy
Ferencné, Nádasdy Jánosné, Hádasdy Tamásné, Nagy Antalné,
Ördög Lászlóné, Paladin J';lárkné,Pekry Lajosné, Pethew
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Gáspárné, Priny Mihálné, Rajky Istvánné, Sárkán Bernáltné,
Sennyei Ferencné, Szalai Péterné, Szép Gáspárné, Uszayzyxwvuts
J áno ané ,
9. A férj teljes nevefedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
+ -~ t leánynév:
Blagay Istvánné Frangepán Dorottya, Csaby Istvánné Béri
Katalin, Erdődy Péterné Puchaim Dorottya, Nádasdy Mártonné
Domonyai Dorottya, Ládonyi Miklósné Teresdy Potencha,
MayláthIstvánnéNádasdy
Anna, Tarnóczy Andrásné Kerheny
Borbála,Szele
Balázsné, Nádasdy Zsuzsanna.
Mint kitűnik a 8--9. pontba soroltak adják a névanyag legnagyobb százalékát. 30 fő szerepel asszonynéven, mellette
8 fő asszony t lánynéven. Ez utóbbi csoportban találkoztam
két olyan esettel, amelynél az özvegységet is jelölték:
néhai Ládonyi Miklósné és néhai Csaby Istvánné. Ez utóbbi
eredeti írásban:
nehay chaby Ifthwanlle
berY katherYna.
10. A férj családneve t az asszony keresztneve:
cateryna batthyany /Batthyány Ferencné/.
ll. A férj keresztneve + uram
••• Bert alan uramné ,

t -~

12. A férj keresztneve
••• Bernáltné.

~ -~:

13. A férj keresztneve
••• Filep deákné

~ foglalkozása

~ -né

14. Női keresztnév ~ a férj méltósága + -~
Anna királyné, Izabella királyné.
Ez utóbbi öt csoportba csak 1--2 nevet lehetett
mivel előfordulásuk ritka.
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besorolni,

A közölt példaanyag bizonyítja, hogy aPONMLKJIHGFEDCBA
XVI. században az
- ~ 2 képzős formája előretört és megszilárdult. Az
asszonynevekfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
átfedéseket, több alakban való előfordul.ásokat leszámítva a
megnevezett 96 személyből 73 asszony, s közülük 62-en kaptak
olyan nevet, amely a -~ képzőt tartalmazza. Természetesen
ezen alakok mellett más variánsokat is találunk. Az adatokból
kitűnik, hogy nyelvünkben a férjes nó megnevezésére a XVI. században milyen sokféle lehetőség volt. A változás során a XX.
századra nyelvünk két érdekes formával lett szegényebb: eltúnt az asszony köznév ilyen kapcsolatban levő funkciója; a
másik pedig, hogy a -~ képzőt ma már a birtokos személy jeles
közszók nem vehetik fel, ezekkel csupán a történelmi és irodalmi művekben találkozhatunk.
FÜLÖP LÁSZLÓ

ADALÉKOK PETŐFI NÉVADÁsÁHozH
"Petőfi nem jelentős a névadás szempontjából munkásságának lírikus iránya miatt" -- állapította meg Kovalovszky Miklós Az irodalmi névadás c. munkájában /MNyTK. 34. sz. 60/.
Petőfi életművének valóban csak egy részét alkotják azok a műve'k /zsánerképek, elbeszélő költemények, elbeszélések/, amelyek szereplőinek, színhelyeinek nevével kapcsolatban névadásról beszélhetünk. Az alábbiakban ez utóbbi néhány jellemzőjére
mutatunk rá példákkal illusztrálva.
A névadás eredményeként szereplő személynevek egy része
Petőfi alkotása, amelyek jobbára egyelemű nevek és vezetéknevek.
H

Ez a cikk az 1975-ben írt szakdolgozat /A tulajdonnevek
használata Petőfi Sándor műveiben/ névadással foglalkozó
Jo Soltész Katalin megjegyzéseinek
fejezete alapján észyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONM
figyelembevételével
készült.
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