
Tel jes e n meg hat áro z a t 1 a n o k

8ugaru, Ooszpod /Doszpot/, Lenkes.

A történelmi KrassÓ megye földrajzi neveinek vizsgálata

során bukkantam egy, eddig minden személynév vizsgál6nkt61

igen ritkának minősített családnévre. Talán legjobb lesz, ha

régebbi hivatkozások helyett érdemes személynévtárak kiad1já-

ra, FEHÉRTÓI K.\TALINra hivatkozom: "A személynevekből alakult

családnevek egyik típusát az -! /~ -~/patronymikum képzővel

ellátott személynevek alkotják /Andrássi, Illési, Jánosi, Fe-

renci stb./. Ez a névtíp~s a XIV. századra vonatkozó gyJjté-

semben megkülönböztető második elemként mondnatni egyáltalán

nem szerepel, mivel csak a XV. században alakulhatott ki."

INytudÉrt. 68. sz. 11/. KNIEZSA ISTVÁN még s~yosa~b szavakét

ejt: "A birtokosképzővel ellátott személynévből alakult csa-

ládnév típusa a magyarban igen kis réteget alkot, ••• sőt

egyesek még a létezésében is kételkednek." /A magyar és szlo-

vák családnevek rendszere. Bp., 1965. 12./

Miután roppant fontosnak látom e típus meglétét igazolni

-- megerősítve hivatkozottak kutatását -- teszem közzé adatai-

mat. A név eddig szerényen meghúzódott CSÁNKI nagy művében

lll. 113/, a földrajzi nevekből alakult családnevek között.

CSÁNKI itt így ír: ..Vaski család. Tamás /Wasky, Vaskyj 1437-

ben amegye [Krass6] aliSpánja. János /Waskv/ l472-ben Ér-

Somlyó várrql szomszédos birtokos. Tán ~ helység is a me-

gyében feküdt? /PESTY nem vette föl./".

Sort kerítvén erejtélyes helységnévre, a következők de-

rültek ki. PESTY FRIGYES /Krassó várgegye története 11/2./

művében helyesen cselekedett, amikor helységként nem szerepel-

tette. Ugyanis ily helység sohasem létezett. CSANK! figyelmét

elkerülték a közel fél évszázaddal előbbi adatok, amelyek a



magyar személynévadás /családnévadás/ egy ritka esetét repre-

zentálják. megerősítve FEHÉRTÓI KATALIN megfigyelését a típus

XV. századi kialakulásáról.

1401: Ladislaus dictus Vasky da Hegares /PESTY. i. m.

Ill. 240 -- ma Lugosegres/; 1404: Lad. Vasqui de Sarvastelech

/Uo. 244 -- Szarvastelek elpusztult helység Ferde tájékán/;

Lad. fil. ~ /Uo. 245 -- arbiter sev judex e1ectus/; 1416:

Lad. Vasky ;Uo. 282/; Lad. Vasky ;Uo. 283/; 1418: Lad. Vaski

/Uo. 287/; Lad. ~ [l} ;Uo. 287. 288. 288/; 1424: Lad.

Wasky /Uo. 303 -- arbiter/; 1436: Thomas Vasky /Uo. 355 --

vicecomes C-u de Crasso/; 1437: Thomas Vasky /uo. 356, 356,

357, 358. 358. 359 -- uaz/; 1472: :Ján-os/Wasky/ /Csánki II,

113 -- Ér-Somlyó vérral szomszédas birtokosi.

Az indítást az 1404. évi Lad. fil. ~ adja mag. Ez a

közismert ~ fia Lászlót gyakori szerkezettel fordított

személynevünk. l40l-ben ezt Ladislaus dictus Vasky de Hegeres

szerkezetben ismertük meg. majd l404-ben La-d. Vasqui de Sarvas.

telech néven emlitik. Nyilvánvaló, hogy hol egyik, hol másik

birtoka után nevezik, de van egy áll~ndósuló jelzője '~t.

Ugyanezen évben azonban mint választott d.öntőbirót ..Ladisi •.

fil. Wask" néven 15 emlitik, s ez árulja csak el, hogya

dictus Vasky és a Vasqui nevekben mi rejlik. Eddig az apéra,

~-ra adat nem került kezembe.

Később a Vaski személynév csa1ádnévvé jegecesedik: Thomas- .

Vasky nJ Wasky :János. S ez téveszthette meg CSÁNKIt is, aki a

névben helységnevet sejtett •.Fo,f(.oztaa tévedés lehetóségét az,

hogy magyar személy névhez fVask/ kapcs.ol.ódotta patronymikum

képző -.!. A nevet a magyar ~. > ~ személynév -! ki.csinyító-

képz.ős alakjának tartom, azzal a kiE:'!-gészitéssel,hogy esetleg

vaskos szónk alapját látom aenne ••

GYŰj teményemből arég a következő~· esetlege,sen idevonható

neveket emli tem meg: 1296/3.24: Leustach.· f:il. Woska- de Oban

/Györffy 12, 269/ és 1614/1910 [1608-ral : ~ I.stván1 1640/

1910: ~ István jobbágy. 1797/1910: "A másodi:ksz:aks'S;Z

pedig va.gyon a vask2 te!&któl fogva az or9.zág u.tjáig" )'Nagy-

borzsova község - SIPOS ZS., Borzsova monograeph1áje. Bereg-

szász. 1911, 26e, 270 ill. 25/.



CSÁNKI /11, 108/ Krassó vármegyében ~ címszónál ~

családra utal. CSÁNKI /11, 91/ Temes vármegyében is említ egy

~ családot /helységet nem 1/: ..Vaskl." - 1404-ben és 1453-

ban "szarvastelki", 1458-ban "adorjánfalVi" előnévvel.

Amikor felismertem a ~ azaz 'Vask-é' családnevet, for-

dultam a kezembe kerülő oklevelek személynévanyaga felé. Tudo-

másom szerint ilyen szemszögből senki sem vette vizsgála~ ~lg

ennek az elpusztult magyar nyelvterületnek írásbeli emléke~t.

Kutatásom eredményes volt.

A miháldi /a mai mehádiai/ kerületnek egyik gyakran sze-

replő családja a temeshelyi ~, ~, ~ család /CSÁNKI

II, 77/, akik j6val később aooboka megyei Nagyik16dra való

átkerülésük után az ikl6di előnevet is viselik. A ~ család-

név mögött nem ~ városának a neve -- mint esetleg a későbbi

ik16di előnévből következtethetnők -- hanem az 6magyar Oés

'Deus' személynév rejtőzik /amely egyúttal azonos ~ város

nevével/o Az apa -- ~ -- neve később bővül~ az -l birto-

kosképzővel, s így alakult ki a ~ családnév, amely írás-

ban é~ ejtésben azonos a ~ helynévböl keletkezett ~

családnévvel.

Levéltáraink bőségesen őriztek e családra adatokat. A

legfontosabbak a következők: 1387: Petry fily ~ kenezy

districtum castri regalis Michaid vocati Halmag Cristofori et

Michaelis fratrum suorum vterinorum /01. 30139 ~ PESTY, A Szö-

rény vármegyei hajdani.oláh kerületek. Bp., 1876. 51/; 1390:

Petr. fil. ~ nobilis kenezius de Temeshel in tenutis

castri nostri [regis} Myhald /01. 30141 DocVal. 374/; 1392

/408/409: ~ fiai Péter, Ha1mágy, Mihály, Kristofor /01.

30144 > PESTY, A szörényi bánság és Szörény vm. tört. II,.
543 és ZsigmOk1. 1, 2561, II/2, 6578, 6850/: 1394/406, 1394/

593: Cristianus (I} fil. ~ /PESTY, Krassó vm. tört. Ill,

230--l és IV, 383/: 1412/439/496: Petr. fil. ~ ••• et ~

patris dictj Petri /Uo. Ill, 277--8/; 1425/428: ~ et Ladisi.

filios Petri, Mich. et Petr. filios Halya, Andr. et Lad.

filies Ha1magh -- valamennyi de Temes1ew, Petrus Halmagh Ke-

restefal I'V Kerestefel et Mich. fily ~ de Temesei , ~ ac



Lad. filys Petri necnon Mich. et Petro filys Halya /PESTY, A 1

Szörény vm.-i oláh ker. 59--61/; 1440: Lad et ~ filiorum N

Petri fi1y ~ de Themese1ew /Uo. 67/; 1447: temese1yi ~ 8

és Lász16 /PESTY, Krass6 vm. tört. II/1. 182/; 1457/609: Mich

~ dicti de Thomoshe1 /rJ 1457/609/634: Teömeöshel/ /Uo.

Ill, 404 és Szörény vm.-i oláh ker. 73/; 1464: Petr. Desy de

Temeshely --,Themsel /PESTY, Krassó vm. tört. III, 415--6/;

1495: Dauid Desy de Themeskez[!J ••• Cristofori Georgy et

Micha elis fratrum suorum carnalium /Uo. 11/1, 182, Ill, 470--1/;

1503: Temeselyi ~ Péter -- [NagyJik16don lakik /PESTY, Szö-

rény vm. tört. II, 545/; 1511: Christophorus Desy de Chomosen

L~: Thomosen] /PESTY, Krass6 vm, tört. 11/1, 98 -- PESTY

"Chomosen" címszó alatt, Zsid6vár közelében fekvő helységnek

vé1i!/; 1511: Christof. Desy de Themesen/!/ /Uo, Ill, 494/;

1514: Jah, Deesy de Themeshel /MonRust./ 289/; 1548/: Gab-

rielis Deesy de Welche /PESTY, Krassó vm. tört. IV, 47/;

1586: temeselyi ~ János lugasi lakos /Uo, II/l, ~28/.

E "~ ..Ct 3ládot CSÁNKI tüzetesen tárgyalja műve II, 77

illetőleg PESTY FRIGYES A szörényi bánság és Szörény vm, tört.

c. műve II, 543--5. lapján.

A névadást mind CSÁNKI, mind PESTY jól látta, hogya

családnév személynévi eredetű. Névvizsgá16ink figyelmét azon-

ban mind a ~ mind a ~ birtokosképzővel ellátott apa-

név -- elkerülte,

Úgy látom, hogy gondos átvizsgálása az okleveles anyag-

nak további nevekkel erősíti meg e névcscportot. S az eddigi

adatok időrendje FEHÉRTÓI KATALIN megállapítását igazolja,

hogy e névtípus a XV. században alakulhatott ki. Esetleg be-

lenyúlik indulása a XIV. század végébe.

A NÉVKINCS BECSLÉSE A KERESZTNEVEK ELŐFORDULÁSI GYAKORISÁGA

ALAP;:JÁN

Bevezetés

A ketesztnévadás változatossága helyrő~helyre és időről

időre változik. A névválasztás gazdagságára vonatkozó egyik


