
a szlovénben gyakori, s innen átkerült az olaszba is. Tehát:

\egya.~-lel kezdődő vagy a -~-ra végződő szlév nevek szláv

továbbképzáséről van sz6 (megvan a nyugati szláv nyelvekben is).

A horvát és a szlovén közvetitéat bizonyitja az olasz Miletta

név. A Milica viszont egyértelműen a horvát ra vagy a szerbre u-

tal (a szlovénből nincs adatom). ~: nem szerepel a MU-ben, de

eléggé ismert név, hiszen Leoncavallo, illatve P~i operájának

egyik kedves szereplője. ~: a Mária végződésneve, de levezet-

hető a Valériáb6l is, a horvátban pedig a Dimitrijáb6l. A Mu-ben

egyébként 13 női név végződik -L!!-ra.

Kálmán Béla: A nevek világa (Debrecen, 1989. 78.) cimű köny-

vében külön csoportban emliti a helynevekből származ6 =i képzős

vezetékneveket. Mint irja: ·a Báthoriak Bátor faluban levő bir-

tokukr6l kapták vagy vették fel nevüket, a széchenyiek Szécsény

községről ••••• Külön kell vennünk azonban az ilyen tipusú job-

bágyneveket - folytatva Kálmán Béla gondolatait. Hiszen érthe-

tő, hogy Bodrog városában a Bodrogi név nem megkülönböztatő,

tahát ott senkit sem neveztek el igy. Azonban Új faluba költö-

zésükkor könnyen megkaphatták megkülönböztető névként a Bodro-

gi nevet, s később ez vezetéknévvé válhatott.

Szabolcs-Szatmár megyében Nyiregyházán, a nyiregyházi és

a kisvárdai járásban is természetesen több ilyen tipusú vezeték-

névvel találkozhatunk. Az alábbiakban ezekről kivánok sz6lni.

A neveket Mizser Lajos: Tulajdonnevek rendszertani és tipológiai

vizsgálata cimű kéZiratáb6l válogattam ki. Azonban nem minden

~ képzőst, hanem csak az olyanokat, amelyek vé~angzóhiányosak,

tehát az ~ képző előtt az eredeti helységnév utols6 magánhang-

z6ja kiesett.

Ez a jelenség, nevezetesen, hogy az ~ képző kapcso16dása-

kor a név utols 6 hangja, a birtokos személyrag, kiesik, ismert



a helynevek ~ képzős alakjainál, főleg a -falva, -telke, -halma,

-hida atb. utótagúaknál. Tehát nem azt mondjuk, hogy nyiregyhá-

za1, pannonhalmai, hanem azt, hogy nyiregyházi, pannonhalmi.

ugyanigy ·az efféle helynevekből alekult =1 képzős személynevek

is ezeket a formákat rögzitették (pl.: Bánhida hn., Bánhidi

szn.)·l Azonban később az a törvényszarüség namcsak a birtokoa

5zamályragoknál következett ba. hanem más nem ilyen funkciójú

hangoknál is. Mint Dame László is megemliti egyik tanulményá-

ban: a kemecsei helyett gyakran hangzik a kemecsi, a kassai he-
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lyett ~.

S természetesen ugyanez érvényes az igy keletkezett vezeték-

nevekre is. Jakubovich is a következőket irja:.Ismeretes dolog,

hogy s -falva, -háza, -hida végü helynevek, a -hava végü hóna-

pok nevei =1 képzős alakja a régi és a népnyelvben s részben az

irodalmiban és a köznyelvben is~alvi (V.Ö. Illyafalvy), -hidi

(v.ö. Bánhidy) ••• Megvan e jelenség néhány olyan -e végü, tehát

mély hangú helynévben is, smely nem összetétel, illetőleg nem

bitokos összetátel, ilyen Ba(á)tka (Nógrád és Gömör megye) V.Ö.

Bátky Tarcsi a ·Falu r08sz'·-ban. Magas hangó halynevek: Rácse

(Pozsay és Zala m.) Récsy család.·
3

Nagy valószinüséggel mondhatjuk, hogy az utolsó magánhang-

zó (amely nem birtokos személyrag) kissésének az oka, a már Hor-

ger által is emlitett hangrés megszüntetése: ••••ha két talál-

kozó magánhangzó közül mindkettő rövid vagy hosszú volt, akkor

tekintat nélkül képzésük egyéb tényezőire, mindig az elül álló

esett ki.·
4

Ez ~ törvényszerüség először a birtokos személyra-

goknál érvényesült, majd később, analógiás úton áttarjsdt az

olyan magánhangzókra, amelyek nem birtokos személyregok voltak.

Az általam összegyüjtött nsvek nagy része 8Z utóbbi tipusú,

tehát ahol nem birtok os szamélyrag esett ki az ~ toldalékolá-

sakor.

Két csoportban mutatom be a vezeténevekat. Az egyik csoport-

ba azokat a neveket soroltam. amelyeknél a kieső magénhangzót egy

mássalhangzó előz meg, a másik csoportba pedig azokat, amelyek-

nél két mássalhangzó előzi meg a kieső magánhangzót. Először
mi d .
n ig a családnevet adom meg, majd a helységnevet, amelyből



feltehetőleg származott, s végül a megyét. A csoportokon belül

három külön kategóriát állitottam fel. Az elsőben s kieső ma-

gánhangzó birtokos személyrag, a másodikban a kieső magánhang-

zó nem birtokos személyrag, és külön vettem a harmadik csoport-

ba azokat a személyneveket, amelyek származhatnak egy magánhang-

zóra végződő helynévből és/vagy egy ugyanilyen nem magánhangzó-

ra végződő helynévből. Például: ~. Bors: Bihar, Borsa: Má-

ramaros, Pozsony. Amennyiben =! végű helységnévből is származ-

hat a személynév, azt is megadom. hisz több mint egy évszázados

az s szabály, hogy az ilyen végű helynevek =! képzős alakjában

csak egy -i-t irunk. Például: Borsi - borsi. Ily módon ez is

véghangzóhiányosnak számit.

A~ és a !ll betűkapcsolatokkor a kiejtést vettem alapul,

tehát egy mássalhangzónak számitottam.

1. A kieső magánhangzót egy mássalhangzó előzi meg:

a) A kieső magánhangzó valóban birtokos személyrag: ~-

~, Budaháza: Ung; Diczházi, Diczháza: Abaúj; Félegyházi,

Félegyháza: Bihar, Pest-Pilis-Solt-Kiskun, Szabolcs, Temes;

~árdánházi, ~árdánháza: Borsod; Kétegyházi, Kétegyháza: Arad;

Királyházi, Királyháza: Ugocsa; Petőházi, Pethőháza: Sopron;

Bánkuti, Bánkuta: Arad.

b) A kieső magánhangzó oem birtokos személyrag: ~,

Báka: Szabolcs; Bagonyi, Bagonya: Hont, Zala; Bákonyi. Bako-

nya: Baranya. Hunyad; Bátyi, Bátya: Pest-P.-S.-K.; Baranyi,

Baranya: Baranya, Máramaros, Ung; ~, Bere: Szatmár. Maros-

torda; ~, Buda: Pest;~, (Tisza)-Bura: Heves; Csucsi,

Csucsa: Kolozs; ~, Dada: Szabolcs; ~, ~ózsa: Bihar;

~, Kásza: Trencsén; Körtvélyféli, Körtvélyfája: Udvarhely;

~. Kéza: Bihar; Perecsi, Perecse: Abaúj; Ráczkövi, Ráckeve:

P.-P.-S.-K.; ~: Rákó: Turóc; ~, Ráka: Abaúj; Técsi(y),

Técső: Máramaros; IQr!, Türe: Bars; Vay, Vaja: Szabolcs.

c) Két vagy három helységnévből is eredeztethető a név:

~, Báb: Nyitra. Bába: Borsod; ~, Bács: Bács-Bodrog, Fe-

jér, Zala, Bácsa: Győr; ~, Bócs: Bihar, Bócsa: P.-P.-S.-K.;

~, Csák: Fejér, Zemplén, Csáka: Szolnok - Doboka; ~,

Csécse: Szatmár, Nógrád, Csécs: Abaúj; ~, Csik: P.-P.-S.-K,



Csike; Nyitra; §!!l. Gát: Bereg. Gáta: Moson; ~' Hoda: Maros

_ Torda, Hodi: Poz8ony: Kupi. Kupa: Abaúj. Csanád, Kup: veszpréa;

Mányi. Mánya: Bars, Nyitra. Nagy - Mány: Szék as - Fejér, Rádi.

Rád: Zala, Somogy. Szabolcs. Ráda: P.-P.-S.-K.l ~: Réthe:

pozsony. Rét: Zólyom. Réthi, Győr; Rimóczi: Nógrád. Rimóca: Gö-

mörl Sári. Sár: Hevas, Szatmár, Sára: Zemplén: Szabóki, Szabók:

Zemplén, Sáros. Heves, Szabóka: Szabolcs, ~' Szász: Baranya.

Bereg, P.-P.-S.-K., Szásza: Gömör, Kis-küküllő; Tarnóczi, Tar-

nóc: Ung, Nógrád. Tarnóca: Heves, Veszprém; Tarenyi. Tereny:

Nógrád. Tarenye: 'Nógrád: ~' Udvari: Szatmár. Zala, Tolna.

Bihar; ~' Uri: P.-P.-S.-K., Ura: SzatmárJ Váczi: Vác: P.-P.-

S.-K., Váca: Hunyad.

2. A kieső magánhangzót két mássalhangzó előzi meg:

a) Bánfalvi. Bánfalva: Trencsén; Barátfalvi, Barátfalva:

Vas: Hársfalvi. Hársfalva: Bereg; Herczegfalvi. Herczegfalva:

Bereg; Mártonfalvi, Mártonfalva: GÖmör. Nyitra. Szabolcs; ~-

~' Márfölde: GÖmör.

b) Babolcsi, Babolcs: Somogy; Bagdi, Bagda: Szabolcsl

~' Bakta: Abaúj, Hevas, Szabolcs: Bányácsk1, Bányácska:

Abaúj, Zemplén; ~' Bilke: Bereg; ~' Burza: Arad: Gelsi,

Gelse: Zala. SzabolCSI ~' Gemzse: Szabolcs'; Iski. Iske:

Ung, Kálny. Kálna: Zemplén; Kapczy, Kapca: Zalal L1pcs1. Lip-

cse: Máramaros, Z61yom; ~' Miske: Vas; Ráski(y), Ráska:

Zemplénl~, Ruszka: Zemplén, Abaúj. Ung;~, Serke: Gö-

mör, Szerednyi, Szerednye: Ung; ~' Szürte: UngI ~' Tes-

ke: Gömör: Tarczy. Tarca: Sáros; Zsigri. Zsigra: Szepes.

c) Baksi. Baksa: Abaúj, Zala, Baranya: Baks: Csongrád,

Baksi: Gömör: ~' Bárc: Bars. Bárca: Abaúj, Borsod; Bardi,

Bárd: Máramarosi Barda: Arad; Bereczki(y}, Bereck: Háromszék,

Berecki, Zemplén: ~' Bors: Bihar, Borsa: Máramaros. Pozsony.

Borsi: Zemplén: Györki, Györk: Heves. P.-P.-S.-K., Györke: Aba-

Új. ~' Kende: Sáros. Kendi: Abaúj. Litki. Litka: Abaúj. Lit-

ke: Nógrád. Szabolcs: Ráksi. Ráksa: Szatmár, Ráksi: SomogYI ~-

ll. Szente: Nógrád. Szenta: Somogy: ~' Tarcs: Komárom, Vesz-

prém, Tarcsa: Békés. Bihar, Nógrád. P.-P.-S.-K.; ~' Tenk: He-

ves, Tenke: Bihar.

Mint látható, nem befolyásolta a hangzóvesztést az, hogya

kiesett magánhangzó előtt egy vagy két mássalhangzó állt. Ugyan-



akkor a két mássalhangz6t tipizálni, csoportba osztani nem le-

het. ugyanis annyira változatosak.

Mindkét csoportban viszonylag nagy a száma (51-ből 20. 39 %,

39-ből la, 26 ~) azoknak a tulajdonneveknak, amelyeknél két

halységnév is számitásba jöhet az eredeztetéskor. Például a Bá-

bi vezstéknév létrejöhetett a Nyitra megyei "Báb"-b61 és a Bor-

sod megyei Bába helységnévből. Sőt mindkét tipusnál találkozha-

tunk olyan tulejdonnevekkel, amelyek három helységnévből is ki-

alakulhattak. (Itt természetesen csak kettő hangzóvesztő.) Pél-

dául:~, Baksa: AbaÚj, Zala, Baranya. Baks: Csongrád (nem

hangz6vesztő, ha ebből alakult), Baksi: GÖmör.

A kieső magánhangz6k sorrendjét is megállapithatjuk. A leg-

többször az ~ (esett ki), a 90-ből 66 alkalommal, 59 %, másod-

sorban aZ~, 23 alkalommal, 21 %. majd az 19 alkalommal, B %.

és egy-egy alkalommal az 2 és~, 1-1 %. Azonban aZ 2 és az ~

kiesáse nem egyenes úton történt meg, hanem először átváltott,

tehát a Rák6 helynévből először rákai lett, majd ezután ~.

s ebből alakult ki a tulajdonnév. Ugyanigy: Técaő ~ téceei>

técei > Técsi(y). Ezeket is figyelembe véve megállapithatjuk.

hogya legtöbbször - az esetek BO -ában - a birtokos ezemély-

raggal megegyező ~, ~ esik ki.

A felsorakoztatott vezetéknevek kialakulásában egyes véle-

mények szerint más is szerepet játszhatott. azaz máshonnan is

eredeztethetők. Ladó János például a Vay családnév kapcsán köz-

li, hogy e név asetében figyelembe kell vennünk még az olasz

Vai és a Vagli nevet (olasz ejtése: vaji ill. valji).5 E magya-

rázat aligha helyee. Az itt bemutatott családnevek nagy része

a véghangzóhiányoe helységnévből eredeztethető, s csak kisebb

réezében játezhatott ezerepet egyéb név. Ez azonban már egyen-

kénti vizsgálatot igényel.
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