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BEVEZETÉS 

 
 
 
 
1. A személynévtörténetnek a kéttagú (kételemű) névrendszer megme-

revedése, állandósulása, ezzel együtt a családnevek kialakulása szempont-
jából a XV. század a legizgalmasabb korszaka, ennek ellenére „még föltárá-
sok is alig történtek”, „a teljes magyar nyelvterület XV. századi névanya-
gának földolgozására pedig mindeddig még kísérlet sem történt” (HAJDÚ 
2003: 333). Pedig BENKŐ LORÁND már 1949-ben felhívta a nyelvészek fi-
gyelmét a személynevek nyelvtörténeti jelentőségére. Véleménye szerint 
„megfelelő tömegű és a mellett szempontjainkat mindenben kielégítő adat-
közlések nélkül régi személyneveink vizsgálatát nem lehet komolyabb for-
mában művelni” (1949b: 118), legközelebbi feladatként azt jelölte meg, 
hogy „a régi magyar személynévanyagot, legalább a családnevek kialakulá-
sának a koráig: a XV–XVI. századig összeszedjük” (BENKŐ 1949b: 247; l. 
még FEHÉRTÓI 1995). Ezt követően több feldolgozás is született (pl. BERRÁR 
1952; FEHÉRTÓI 1969; MEZŐ 1970a; ÁKSznt.), de az eddig készült legátfo-
góbb személynévgyűjtemény csak néhány éve, 2004-ben látott napvilágot az 
Árpád-kor vonatkozásában (ÁSznt.). A XV. század azonban továbbra sem 
került a kutatás reflektorfényébe. Mindez pedig a családnevek kialakulása 
iránt érdeklődő kutatót arra ösztönözheti, hogy e század neveinek vizsgála-
ta felé fordítsa figyelmét. 

2. A könyv annak a kutatási programnak az eredménye, amely egyrészt 
egy adott területre vonatkozó, minél nagyobb számú adatmennyiséget tar-
talmazó kései ómagyar személynévi adatbázis összeállítását; másrészt az 
adatok minél átfogóbb, több szempontú elemzését tűzte ki célul, mindvégig 
szem előtt tartva BENKŐ LORÁND útbaigazító kijelentését: „…a nyelvtudo-
mányt, különösképpen a személynévkutatást nem lehet pusztán nyelvi té-
nyekre támaszkodva, a környezetből kiszakítva vizsgálni […] a személyne-
vek és a névadás mögött meg kell keresni az alapot, amire az egész épül: a 
gazdasági, a társadalmi fejlődést s ezzel kapcsolatban az életformák és a 
gondolkodás alakulását” (1949b: 124). 

A munka fő célja az volt, hogy a kései ómagyar korban létrejött családne-
vek kialakulási folyamatának, nyelvi felépítésének és keletkezéstörténeti vo-
natkozásainak feltárása révén a családnevek rendszeréről vallott nézetek 
árnyalásához, pontosításához és ahol szükséges megerősítéséhez járuljon 
hozzá. A könyv az „Északkelet-Magyarország személyneveinek komplex nyelvi 
elemzése” című, 2008-ben készült doktori értekezés első felének javított, át-
dolgozott változata. E kötet annyiban tér el az előzménytől, hogy főként csa-
ládnév-történeti, illetve névrendszertani kérdéseket tárgyal, de nem érinti
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a személynevekből levonható nyelvtörténeti, nyelvjárás-történeti, illetőleg a 
történettudománnyal érintkező vizsgálati lehetőségeket sem. Ennek az az 
oka, hogy a különböző megközelítések eltérő szemléleti alapjai között 
mindössze a vizsgált anyag jelentette volna a kapcsolatot, tematikusan ne-
hezen lettek volna összeilleszthetők.  

A kutatás során előállt névkorpuszból szerkesztett személynévszótár 
(FTSznSz.) képezi az elemző munka alapját. A Felső-Tisza-vidék 10 500 körü-
li névadatot tartalmazó adattára alkalmas arra, hogy a családnevek kezdeti 
történetéhez adalékkal szolgáljon, és ennek segítségével kísérletet tegyünk 
annak megválaszolására, hogy mikor és miért, de főként hogyan jöttek létre 
természetes úton a magyar családnevek. A feldolgozás a családnevek kialaku-
lásának, felépítésének és változásának rendszerszerű jellemzőit igyekszik fel-
tárni olyan új modell segítségével, amely a sajátosságjelölő (leíró) jellegű sze-
mélynévfajták (pl. Árpád-kori egytagú nevek, ragadványnevek) jellemzésére 
is jól alkalmazható. E modell alapvetően a HOFFMANN ISTVÁNnak a helynevek 
rendszerére kidolgozott, többszintes strukturalista szemléletű tipológiájára 
épül (20072, első kiadás: 1993), de a személynévfajták eltérő sajátosságai mi-
att több ponton el is tér attól. 

3. Magyarországon a XIII. század elejétől — az összeírások tanúsága sze-
rint az írásbeliségben egyre inkább szerepet kap az egyén pontosabb azono-
sítása (pl. a család tagjainak az összekapcsolása vagy valamilyen többletin-
formáció feltüntetése) egyfajta körülíró szerkezettel. (Pl. 1208–1235/ 
1550: pristaldo Iula filio Vacae ’Vaca fia Gyula poroszló’ — Váradi regest-
rum; 1211: Michal, filius sacerdotis Reze ’Mihály, Reze pap fia — Tihanyi 
összeírás: MOLNÁR–SIMON 1980: 35, 39.) Később a keresztnév mellett a 
szóbeliségben is megjelentek olyan átmeneti névformák, amelyek az egyén 
sajátosságait tükrözték. FEHÉRTÓI KATALIN az Anjou-kori neveket vizsgál-
va ezt az átmeneti, a mai ragadványnevekhez hasonló névfajtát megkü-
lönböztető névnek nevezte el. E megkülönböztető „ragadványnevek” örök-
lődésével jött létre a rendkívül színes magyar családnévkincsünk (1969: 5).  

A könyv igyekszik áttekintő képet adni a magyar családnevek kialakulá-
sának összetett folyamatáról részletesen elemezve az ismert előzményeket, 
valamint megkísérli meghatározni a családnevek kialakulásának, rögzülé-
sének idejét is. A feldolgozásban emellett a két kiemelt társadalmi réteghez 
(a nemességhez és a jobbágysághoz) kapcsolódó névhasználati sajátosságok 
is megjelennek. 

A családnevek rendszerével foglalkozó tematikus egységben a korábbi 
elemzési kísérletek tudománytörténeti áttekintése után igyekszem feltárni 
a családnév-előzmények, a megkülönböztető nevek kialakulásának, felépí-
tésének és változásának rendszerszerű jellemzőit. Az elemzés során egy-
részt azt kutatjuk, hogy a denotátumoknak, az elnevezett személyeknek a 
névadás folyamatában mik a névadók által felismert és a névben tükrözte-
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tett sajátosságai, azaz milyen motiváció alapján kap valaki egy adott csa-
ládnevet, illetőleg a névadók milyen motivációs lehetőségekből választhat-
nak és választanak. A nyelvészeti vizsgálat nem nélkülözheti a családne-
vekről szólva a nyelvi megformáltság lexikális és morfológiai megvalósulá-
sának a vizsgálatát sem. 

A könyv közli a feldolgozott névanyag keresztneveinek gyakorisági táb-
lázatait. A rövid elemzésen kívül azonban a korabeli művelődéstörténeti 
háttér megvilágítását nem tartottuk feladatunknak, mivel meghaladta vol-
na a kiadvány tematikus kereteit, ez a feltárt névanyag ismeretében a ké-
sőbbiekben könnyen elvégezhető. Az, hogy mégis a keresztnévanyag közlése 
mellett döntöttünk, a vizsgált korszak hasonló adatfeltárásainak csekély 
voltával magyarázható. 

 
 



 

 



 

 

I. ÁLTALÁNOS NÉVTANI ÉS TERMINOLÓGIAI 
KÉRDÉSEK 

 
 
 
Az általános névtan tárgykörébe elsősorban a tulajdonnév definiálása, 

nyelvi rendszerbeli helyének meghatározása stb. tartozik. Az alábbiakban e 
kérdéskör részletes ismertetésére nem vállalkozom, mivel ezt korábban 
többen is megtették (vö. pl. HOFFMANN 2003: 41–50; HAJDÚ 2003: 128–31, 
legutóbb TOLCSVAI NAGY 2008), emellett e kérdés szorosan nem érinti a dol-
gozat célkitűzéseit sem. Az általános névtani kérdések között viszont min-
denképpen górcső alá kell vennünk a tulajdonnévfajták elkülönítésének 
problematikáját, valamint fontos terminológiai kérdések megválaszolását is. 

1. A tulajdonnévfajták elkülönítése. — A névkutatók többnyire egyet-
értenek abban, hogy a tulajdonnevek különböző fajtáit nem nyelvi jellegze-
tességeik alapján lehet elkülöníteni, hanem „osztályozásuk általában külső, 
gyakorlati szempontok szerint történik” (KÁLMÁN 19894: 12). J. SOLTÉSZ 

KATALIN szerint az osztályozás „tárgyi-fogalmi szempontok” szerint valósul 
meg, de azt is hozzáfűzi, hogy ennek a fogalmi rendszernek a kialakítása 
meglehetősen viszonylagos, hiszen „a szakirodalom korántsem mutat egysé-
ges álláspontot abban a tekintetben, hogy a létezők mely fogalmi kategóriái-
hoz tartozó neveket tekinthetjük tulajdonnévnek” (1979: 44).1 

A korábbi szakirodalom névtani felosztásait megvizsgálva, azt látjuk, 
hogy a két legfontosabb tulajdonnévfajta, a hely- és a személynevek cso-
portja önálló kategóriaként különül el többnyire sokféle alfajtával együtt. 
KÁLMÁN BÉLA „A nevek világá”-ban (19894) BÁRCZIhoz (20012) hasonlóan 
csupán e két névfajtát tárgyalja. J. SOLTÉSZ KATALIN ezek mellett állat- és 
tárgyneveket, intézményneveket, szellemi alkotások neveit (címek, áru- és 
márkanevek) és népneveket különít el (1979: 44–104). HAJDÚ MIHÁLY a 
ritkább tulajdonnévfajtáknak is nevezett kategórián belül az intézményne-
vek, állatnevek, tárgynevek, emberi alkotások elnevezései, eseménynevek 
és fiktív (írói) nevek csoportjait említi (2003: 150).  

A tulajdonnéven belüli egyes névfajták (személynevek, helynevek, állat-
nevek, intézménynevek stb.) elkülönítése HOFFMANN szerint is „a denotátu-
mok entitásbeli különbségén” nyugszik, ebből adódik a rájuk vonatkozó 
szemléleti kategóriák eltérése és a nyelvi struktúrában is megmutatkozó 
különbség (vö. HOFFMANN 20072: 43), ez pedig az egyes névfajták önálló 
vizsgálatát mindenképpen indokolttá teszi.  

                                                             
1 A magyar felfogás szerint például a népnevek, a hónapnevek, a hét napjainak 
a nevei nem tulajdonnevek. 
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2. Mindez természetesen felveti jelen vizsgálatunk kapcsán annak kér-
dését, hogy egy alapjaiban véve a helynevekre kidolgozott tipológia alkal-
mas lehet-e más névfajták vizsgálatára is. Ennek tisztázására célszerűnek 
látszik a helynevek és személynevek közötti különbségek és hasonlóságok 
rövid bemutatása. 

J. SOLTÉSZ a két névfajta közötti legmarkánsabb különbséget abban látja, 
hogy amíg a személynevek („embernevek”) denotátumai „a létezőknek ugyan-
abba a kategóriájába tartoznak, de a jelölés funkciója különböző” (l. alább), ad-
dig a helynevek „különböző fogalmi kategóriákba tartozó denotátumokra vo-
natkoznak — csak az egyes alosztályokon belül azonos a névviselők fogalmi 
hovatartozása, de funkciójuk lényegében azonos: egyedi megjelölés” (1979: 81). 
Emellett „a névviselő helyek nem olyan abszolút értelemben vett egyedek, 
mint az emberek; hierarchikus […] skatulyarendszert alkotnak” (i. h.). 

HOFFMANN ISTVÁN szerint a névfajták elkülönítése nem csupán valamiféle 
gyakorlati célból történik, hanem a helynevek nyelvi elemzésének mintegy elő-
feltétele a megfelelő helynévfajtába történő besorolásuk. Példája szerint a Sá-
rospatak és a Sáros-patak nevek szemantikai és morfológiai szerkezetét, va-
lamint keletkezéstörténeti típusának megítélését alapvetően befolyásolja, hogy 
település- vagy pataknévként értelmezzük-e őket (20072: 53–4). Hangsúlyozza, 
hogy a helynevek jelölte denotátumok logikai fogalmi rendszerét azért is nehéz 
meghatározni, mert „a helyek — más tulajdonnévfajták jelöltjeitől eltérően — 
egymástól nem individuálisan elkülönülő egyedek” (HOFFMANN 2003: 38). 

A személyneveknél ugyan individuálisan elkülönülő egyedekről beszélhe-
tünk, de ezek maradandósága nem hasonlítható a helynevekéhez. Noha 
gyakran előfordul, hogy egy adott hely jellemzői az emberi beavatkozás és a 
természeti hatások eredményeként megváltoznak (pl. erdő kivágása, mo-
csár lecsapolása, folyó medrének változása stb.), de általában a hely tovább 
őrzi, őrizheti az elnevezés alapjául szolgáló eredeti tulajdonságait (pl. Ko-
pasz-hegy, Veresföld, Sás-tó stb.), ezzel szemben az elnevezett személyek 
esetében csak életükben vagy csak életük egy szakaszában (vö. pl. a külső 
tulajdonságok változása) lehet konkrét kapcsolat a névviselő és az elneve-
zés között. Ennek ismerete pedig a névadás alapját érintő kérdések vizsgá-
latakor lényeges tényező. Azonban erről a személynévfajták nagy részénél 
le kell mondanunk, csupán a jelenkori ragadványnevek esetében van esély 
ennek feltárására. Ebből adódik a személyneveknek a helyneveknél jóval 
nagyobb arányú változékonysága. 

3. A tulajdonnévi rendszer hatékony működése szempontjából fontos, 
hogy az identifikáció mellett a tulajdonnév mindig betöltse „osztályjelölő” 
szerepét is. Ezt gyakran a névfajtára jellemző névadási modellek fejezik ki, 
így ezek elkülönítésének funkcionális okai is vannak. Ez nem jelenti azt, 
hogy ne tudnánk kapcsolatot kimutatni egyes névfajták között, pl. alapvető 
névalkotási szabályok szerint személynév > helynév változási sorrend mu-
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tatható ki az Árpád-kori településeink legősibb rétegében, de fordítva: sze-
mélynevek is alakulhatnak helynévből pl. a puszta, képző nélküli helynévi 
eredetű családnevek esetében. 

Az egyes tulajdonnévfajták további csoportokra tagolásában is különbség 
mutatkozik. A helyneveket jelöltjeik szerint osztályozzuk (pl. tájnevek, te-
lepülésnevek, határrésznevek, utcanevek stb.), hasonlóan a tárgynevekhez 
(pl. hajónevek, autónevek stb.), ahol szintén a denotátumfajták jelentik a 
tagolás alapját. A személynevek rendszerét viszont a névfunkciók szerint 
tagolhatjuk: eszerint megkülönböztetünk családnevet, keresztnevet, ragad-
ványnevet, becenevet és egyéb kisebb személynévi kategóriát (pl. hívónév, 
szólítónév, álnév stb.). A helynevek szélesebb tagolási lehetőségét azzal 
magyarázhatjuk, hogy ebben az esetben a valóság minden olyan részét 
megnevezhetjük egyfajta helynévvel, amely „a helyhez kötöttség ismérvével 
rendelkezik” (HOFFMANN 20072: 44). 

Fontos kiemelnünk, hogy „a nyelvi rendszer csak egy névfajtán belül al-
kot […] névadási normát”. „Az egyes névfajták névadási normái között a 
névmodellek funkcionális-szemantikai és lexikális-morfológiai szintjén is 
alig vannak szisztematikus összefüggések. Ez rendszertanilag az egyes 
névfajták nagyfokú zártságát jelenti” (HOFFMANN i. m. 43). Ebből adódik, 
hogy a különböző névfajták önálló vizsgálata mindenképpen indokolt, és 
sokszor eltérő módszereket is igényel. Ez nem jelenti azt jelen esetben, 
hogy egy helynevekre kidolgozott modell és az ehhez kapcsolódó vizsgálati 
módszerek teljesen alkalmatlanok lennének más névfajták elemzésére, de a 
különbségből adódó korlátokkal mindenképpen számolnunk kell (erre l. a 
„Névrendszertani vizsgálatok” c. fejezetet).  

4. A személynévfajták. — Mint láttuk, a személynevek denotátumai a 
létezőknek ugyanarra a kategóriájára vonatkoznak, azaz embereket jelöl-
nek, de az egyes személynévfajták más-más funkciót látnak el. J. SOLTÉSZ 
eszerint az „egyedi nevek” (keresztnevek) mellett megkülönböztető, kiegé-
szítő és helyettesítő funkciójú személynévfajtákat különít el (1979: 81). A 
kiegészítő funkciójú nevek közé a megkülönböztető neveket (valójában a tel-
jes név mellett harmadik elemként megjelenő ragadványneveket), nemesi 
és atyai neveket, a helyettesítő nevek közé a beceneveket, a gúnyneveket, a 
(családnevet és keresztnevet helyettesítő) ragadványneveket, valamint az 
álneveket sorolja (i. m. 44; 55–66). A funkciók szerinti fenti kategóriák 
azonban nem eléggé következetesek, hiszen pl. a megkülönböztető funkció 
ugyan eltérő mértékben, de minden személynévfajta jellemző sajátsága. Az 
egyedítés szerepe szintén több személynévfajtánál felmerül. 

A személynévfajták megnevezései a szakirodalomban nem mutatnak 
egységes képet. A legáltalánosabb személynévfajták a következők: kereszt-
nevek, családnevek, becenevek, ragadványnevek. De ezek mellett más meg-
nevezéseket is gyakran találunk. Esetünkben szintén igaz, hogy az általá-
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nos névtani terminológiában nem kívánatos szinonimitás a személynév-
terminusokra is jellemző (erre l. J. SOLTÉSZ 1979: 8; HOFFMANN 20072: 46; 
a német személynévfajtákra l. KUNZE 20045: 10).  

5. A személynevek körében az egyik problémát a keresztnévi kategóriára 
használt műszók nagy száma jelenti. Többen arra hivatkozva, hogy a ke-
resztnév terminus jelentése még nem távolodott el a keresztség fogalmától, 
ezért a nem keresztény személyek esetében nem alkalmazható fenntartás 
nélkül. A szinonimaként használt utónév viszont csak kevés nyelv (pl. ma-
gyar, japán) nevei esetében fejezi ki a személynevek sorrendjét, más nyel-
veknél ez nem teljesül (vö. pl. angol firstname), ezért javasolta HAJDÚ 

MIHÁLY az egyénnév, egyéni név műszó használatát (2003: 347). J. SOLTÉSZ 

KATALIN a fenti problémát megoldandó a korábbi gyakorlattól némiképp 
eltérően e tulajdonnévfajtára a személynév terminust alkalmazta, amely 
már korábban az emberre vonatkozó nevek gyűjtőfogalma volt, nála ezúttal 
szűkebb jelentésben, csak a keresztnevekre értelmezve jelenik meg (1979: 
8, 46). A személynév tágabb jelentése helyett a szokatlan embernév termi-
nust hozta létre (i. h.), amellyel aztán tovább növelte a zavaró terminológiai 
szino-nimitást.2 

A bevezetésben előadottakból kitűnik, hogy magam a személynév fogal-
mának tágabb értelmezését használom, amely minden olyan elnevezést 
magában foglal, amely személy (ember) megnevezésére szolgál. A névkuta-
tók körében ez a legáltalánosabban elterjedt és mindenki számára jól is-
mert meghatározás. A keresztnév műszó használata is általánosnak mond-
ható, eredeti jelentése a közhasználatban eléggé háttérbe szorult, emellett 
— ha a szó etimológiai jelentését nézzük, akkor is érvelhetünk a terminus-
használat mellett — a vizsgált időszakban ugyanis nagyon kicsi a valószí-
nűsége annak, hogy olyan személy neve került az anyagba, aki nem volt 
keresztény. A feldolgozás során a személynévfajták közül előkerül még a 
becenév, melynek a becéző névvel szembeni használatát HAJDÚ MIHÁLY ja-
vasolta (2003: 638). 

6. A családnév műszó a vezetéknévvel szemben viszonylag újnak mondha-
tó. Az utóbbi első adata 1516-ból maradt fenn, míg a családnév összetétel 
első tagját Vörösmarty Mihály újította fel 1831-ben (vö. TESz. vezet, család 
c. a.). A két terminust szinonimaként használom ellentétben J. SOLTÉSZ 

KATALINnal, aki a vezetéknevet a családnév kialakulása előtti átmeneti név-
formákra alkalmazta, a családnév e felfogás szerint tehát „öröklődő veze-
téknév” lenne (1979: 51). Az általános gyakorlat azonban ezt nem támogat-
ja (vö. HAJDÚ 2003: 732), ezért a családnévelőzmény megnevezésére más 

                                                             
2 Nem hozott mélyreható változást a magyar névtudomány műszóhasználatában az 
1970-es évek végén a Névtani Értesítő 2. számában HAJDÚ MIHÁLY vitaindító írása 
kapcsán kibontakozó eszmecsere sem (1979). 
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fogalmat kell keresnünk. FEHÉRTÓI KATALIN a megkülönböztető név termi-
nust vezette be (1969), amely alkalmasnak bizonyult arra, hogy az átmene-
ti névtípust egzakt módon elkülönítsük a családnévtől. (E névfajta pontos 
definiálására a következő fejezetben fogok részletesen kitérni.) 

7. TOLCSVAI NAGY GÁBOR szerint kognitív értelemben a tulajdonnév egy- 
vagy többtagú nyelvi egység (unit), amely „belső, morfofonológiai, szintak-
tikai és szemantikai tagoltságától függetlenül a beszélő számára egészként 
kezelhető, amelynek a belső feldolgozásához nem szükséges mondatba vagy 
szövegbe helyezés (2008: 37). TOLCSVAI szerint a tulajdonnév jelentésszer-
kezete — nyelvi megformáltságát és szemantikai szerkezetét tekintve — a 
főnévi szerkezetekhez áll közel (i. h.). A tulajdonnév tehát egyfajta belső 
struktúrával rendelkezik, amely a névelemzés során feltárható. 

Az alább ismertetett rendszerezési modell nagyrészt a HOFFMANN ISTVÁN 
által a helynevek leírására kidolgozott modell fogalomhasználatára épül, 
amelynek bizonyos elemei a személynévvizsgálatokban problémát okozhat-
nak, ezek megoldása tehát mindenképpen szükséges. A nevek elemzésekor 
meg kell különböztetnünk azokat a névalkotó nyelvi elemeket, amelyek a 
tulajdonnév grammatikai megformálásában részt vesznek. A HOFFMANN-féle 
rendszer ezeket a legkisebb névalkotó egységeket, névelemnek nevezi. A 
névadás másik (nem grammatikai, hanem a megismerés folyamatával össze-
függő névélettani) szintjének alapfogalma pedig a névrész, amely a család-
névelőzmény (megkülönböztető név) minden olyan egységét magában foglal-
ja, amely a névadás szituációjában a denotátummal, az elnevezettel kapcso-
latos bármilyen szemantikai jegyet kifejez, azaz valamit elárul az elnevezett 
sajátosságairól (részletesen l. alább).  

A pontosan definiálható névelem fogalomnak a helynévi leírásokban való 
alkalmazása nem okoz problémát, viszont a személynévvizsgálatokra vo-
natkoztatva a személynévfajták egymáshoz való viszonyát, kapcsolódását 
vagy annak hiányát kifejező egy- vagy kételemű névrendszer hagyományo-
san elterjedt megnevezésével már zavaró kontextusba kerül, még akkor is, 
ha ez utóbbi fogalom alatt nem egy adott névfajta alkategóriáját, hanem 
konkrétan a családnév + keresztnév (egyénnév) egymásmellettiségét ért-
jük. A fogalmak poliszémiája egy olyan rendszerezésben, amely éppen a 
családnévvé válás folyamatát vizsgálja, nem szerencsés, ezért célszerű más 
terminológiai megoldást keresni az egybeesés elkerülése érdekében. 

HOFFMANN szerint a terminológiai polémia abból adódik, hogy a nyelvé-
szeti/névtani fogalomhasználat keveredik a hétköznapi nyelvhasználattal, 
annak hatása alól nem tud függetlenedni (2008: 5), azaz a tudományos igé-
nyű elemzésekben nem feltétlenül kell a hétköznapi vagy akár hagyomá-
nyosnak mondott műszókhoz ragaszkodni, ha azok nem definiálják megfe-
lelően az adott fogalmat. 
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A nevek strukturálásakor érdemes a grammatikai párhuzamokra egy pil-
lantást vetnünk. Mivel a tulajdonnevek rendszerszerűsége axiomatikus érvé-
nyű, ezért a nyelvi részrendszerek fogalmai bizonyos esetekben paralel módon 
alkalmazhatóak a felépítésük leírásában. Ha a nyelvi szinteket tekintjük, ak-
kor a legkisebb nyelvi jel, a morféma esetében olyan kisebb egységekről, azaz 
jelelemekről beszélünk, amelyek a morfémák létrehozásában vesznek részt. A 
morfémák a szavak alkotóelemei, azaz tulajdonképpen szóelemek. Magasabb 
nyelvi szinten a szintagmákról pedig megállapíthatjuk, hogy a morfémákból 
szerkesztett szóalakok (és lexémák) különböző kapcsolódásával keletkeznek. A 
szerves (grammatikai) szókapcsolatot (szószerkezetet) eszerint a tagok (de-
termináns és alaptag) hozzák létre (pl. sötét házban) (MGr. 24–31).  

Ha a köznévi szintekkel párhuzamba állítjuk a személynevek struktúrá-
ját, akkor a hasonlóság nyilvánvalóvá válik. Általában az jellemző, hogy a 
személynév egy szóból jön létre, de ez a szó(alak) több elemre, azaz morfé-
mára is bontható. Például a Lőrince név létrehozásában a Lőrinc kereszt-
név és az -é birtokjel vesz részt, tehát két névelemből keletkezik, de egyré-
szes névnek tekinthető, mert csupán egy szemantikai tartalmat árul el az 
elnevezett személlyel kapcsolatban: ’egy Lőrinc nevű ember utódja’, ponto-
sabban ’valamilyen (vélhetően rokoni) kapcsolatban áll egy Lőrinc nevű 
személlyel’. A problémát annak az egzakt meghatározása jelenti, amikor az 
egyénnév mellett megjelenik egy másodlagos (pontosító, megkülönböztető) 
név a névhasználatban, és egyfajta névszerkezetet alkot az egyénnévvel. A 
névfajták közötti viszonyt hagyományosan a kételemű név fogalom írja le, 
ami az általánosabb fogalomhasználatban a binominális névrendszer-
nek feleltethető meg. HOFFMANN a fenti zavaró homonímia elkerülése ér-
dekében a kételemű névrendszer fogalma helyett a kétbázisú névrend-
szer terminus bevezetését ajánlja (2008: 13), érzékeltetve azt, hogy itt tu-
lajdonképpen két különböző alapon álló, különböző sajátossággal bíró sze-
mélynévfajta kapcsolatáról van szó. 

A könyvünkben végigvonuló szemlélet viszont továbbra is a nyelvi struk-
túrát veszi alapul. A családnév a keresztnévvel együtt kijelölő jelzős alá-
rendelő szószerkezetet (névszerkezetet) hoz létre, amely két tagból áll.  
A névszerkezet fogalmát ajánlja SLÍZ MARIANN is a kételemű név helyett 
(2010b: 164), amely alkalmasnak látszik a fenti terminológiai ellentmondás 
feloldására. További kérdést vet fel azonban a fogalomnak az írásbeli és a 
szóbeli névhasználatban, illetőleg az újkori ragadványnév + családnév + 
keresztnév hármas viszonyrendszerben való pontos definiálása.  

A fentiek alapján úgy gondolom, hogy az új fogalomnak utalnia kell a 
személynévfajták számára is, ezért az élőnyelvi használatra jellemző csa-
ládnév (megkülönböztető név) + egyénnév kapcsolatot a továbbiakban két-
tagú névszerkezetnek, a mögötte lévő névhasználati rendszert kéttagú 
névrendszernek nevezem. 

 



 
 

II. A MAGYAR CSALÁDNEVEK KIALAKULÁSA 

 
 
 
A magyar családnevek kialakulásának hosszú, több évszázadon átívelő, 

összetett folyamatának feltárása kapcsán három kérdésre keressük a vá-
laszt: miért, hogyan és mikor jöttek létre természetes úton a magyar csa-
ládnevek? Mindhárom kérdés megválaszolása komoly nehézségekbe ütkö-
zik, mégis mindközül is a legtöbb problémát az első jelenti. 

1. A családnevek kialakulásának okai 

 
1. Napjainkban a személyek azonosítására legtöbb országban két nevet 

használnak a hivatalos írásbeliségben: családnevet és keresztnevet. Ez azonban 
nem volt mindig ilyen egyértelmű. Például Japánban 1875, Bulgáriában 1878, 
Törökországban 1934 óta vannak családnevek (KUNZE 20045: 59), de Izlandon 
még ma sem vált általánossá a teljes lakosság körében (HAJDÚ 2003: 733). 

A rómaiak háromtagú névhasználatát tekinthetjük az európai névadási 
szokások kezdetének. A trinominális névrendszer jellemzője, hogy a névvise-
lő születésekor kapott neve (praenomen) mellett megörökli a nemzetség ne-
vét (nomen gentile), illetve a nemzetségen belüli család nevét (cognomen) (pl. 
Marcus Tullius Cicero). Ez utóbbi eredetileg valamilyen tulajdonság vagy 
egyéni sajátosság alapján született (Cicero ’borsó’, Flaccus ’fonnyadt, lelógó’, 
Strabo ’kancsal’, Gracchus ’szajkó’, Agricola ’földműves’, Caecus ’vak’, Mag-
nus ’nagy’, Niger ’fekete’ stb.) (KÁLMÁN 19894; HAJDÚ 2003: 204 — tévesen a 
nomen gentile példái közt felsorolva). A rómaiak névhasználatában megje-
lent egy negyedik névfajta is, az agnomen, amely leginkább egyéni ragad-
ványnévnek tekinthető (pl. Africanus, Caligula, Pius stb.).  

Úgy tűnik, hogy a fejlett római névrendszerben végbement folyamat nagy 
mértékben hasonlít a későbbi európai névadási gyakorlathoz, a névrendszer 
bonyolultabbá válásának folyamatához. Mégis elmondhatjuk, hogy a mai 
névhasználat nem erre épül, hanem a római gyakorlattól elkülönülve, időben 
jóval később önállóan fejlődött ki, mivel a Nyugat-Római Birodalom bukása 
(476) után sokáig Európában csak egy név azonosította az egyéneket. 

A középkori családnevek először az észak-itáliai városokban jelentek meg, 
majd elterjedtek Európa más országaiban is, pl. Dél-Franciaországban, Kata-
lóniában, majd Észak-Franciaországban és Svájc újlatin nyelvű területén. 
Britanniában például a kéttagú névrendszer a XI. században vált általános-
sá, a legelső utalás azonban már 603-ból adatolható (HAJDÚ 2003: 282). Né-
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met területen a X–XI. század folyamán jelent meg a „kétnevűség”, amikor és 
második név (Beiname) kezdett a keresztnévhez járulni. Ezek családnévvé 
rögzülése a XII. században kezdődött el (vö. KUNZE 20045: 59, 61).  

2. A magyar családnevek kialakulásának okairól és körülményeiről ko-
rábban már többen is véleményt mondtak (MELICH 1943; BENKŐ 1949a; 
MIKESY 1959; MAKSAY 1960; FEHÉRTÓI 1969, 1994; MEZŐ 1970b; PATAKI 
1974; MIZSER 1990; HAJDÚ 2003: 733–40 stb.). A kutatók általában több té-
nyező együttes hatásával (pl. hivatalos írásbeliség, vagyon öröklődésének 
fontossága, nyugati hatás stb.) magyarázták e névfajta létrejöttét, az örök-
lődő kéttagú nevek kialakulásának idejeként pedig a XIII. század második 
fele és a XVII. század közé eső időszakot jelölték meg.  

Az okok keresése között kézenfekvőnek tűnt az a magyarázat, miszerint 
a népességszám növekedése tette szükségessé a keresztnevek mellé másod-
lagosan létrejövő megkülönböztető elemek kialakulását (vö. pl. J. SOLTÉSZ 
1979: 51), de azok az érvek, amelyek olyan népek egytagú névhasználatára 
hivatkoznak, amelyek nagy népességszámmal bírnak (pl. török, mongol), 
eredményesen cáfolják e feltevés kizárólagosságát (vö. MIKESY 1959; HAJDÚ 
2003: 733–4).  

SZARVAS GÁBOR (1885) elképzelése szerint a kéttagú nevek akkor jöttek 
létre, amikor az Árpád-kor végén a korlátozott számú egyházi eredetű ne-
vek túlsúlyba kerültek a nagy mennyiségű régi magyar közszói nevekkel 
szemben, és így a sok azonos nevű személy megkülönböztetése szükségessé 
vált. Ennek ellentmond az, hogy a XIII. században a pogány nevek mellett 
is előfordul megkülönböztető névalak (vö. HAJDÚ 2003: 734). MELICH vitat-
va SZARVAS véleményét megjegyzi, hogy a családnevek használata jogtörté-
neti okokra vezethető vissza, mivel „fontos érdekek fűződtek a tulajdonhoz, 
s ezek megkövetelték a család vagy nemzetség nevében az állandóságot” 
(MELICH 1943: 271).  

E kérdéssel BENKŐ LORÁND foglalkozott részletesen a régi magyar sze-
mélynévadásról írott munkájában (1949a). Véleménye szerint a gazdasági 
élet fellendülése és a társadalmi rend átalakulása tette szükségessé a meg-
különböztető nevek használatát az Árpád-kor végétől kezdve. A kéttagú 
személynévrendszer megjelenését XIII. századi társadalmi és gazdasági 
változások indukálták, mivel a királyi birtokadományozás mértéktelensége 
azt eredményezte, hogy egyre több földbirtok került magánkézbe, és e birto-
kok örökölhetőek voltak, ezért volt fontos az adott családhoz, családtaghoz 
fűződő rokoni kapcsolat igazolása, és az örökös elkülönítése a hasonló nevű 
személyektől. Így a családi összetartozás, az öröklési jog külső formában is 
kifejezésre jutott (BENKŐ 1949a: 8). 

KÁLMÁN BÉLA szerint a családnevek kialakulása és az írásbeliség elter-
jedése szoros kapcsolatban volt egymással. Az írásbeliség kibontakozása jo-
gi szükségszerűségből eredt, s amikor „már nemcsak a királyi kancellária 
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hivatalnokai és néhány tudós szerzetes tudott írni, hanem a terepen járó 
adóhivatalnokok is, akkor nagyon megkönnyítette a munkájukat, ha az 
adózóknak volt egyéni, megkülönbözető nevük. Az adószedők feljegyezték 
adólajstromukba a megkülönböztető neveket és az ő érdekük volt, hogy 
ezek változatlanok maradjanak, hiszen így a következő években sokkal 
könnyebb volt a dolguk” (KÁLMÁN 19894: 67). 

MIKESY SÁNDOR szintén a hivatali tényezőt jelöli meg a családnevek ki-
alakulása okaként, állítása szerint „neveink kételeműségének bürokrácia-
történeti háttere van” (1959: 84). MIKESY a fentieket még egy szemponttal 
egészíti ki: a nyugatról érkező „divatjelenség” hatásával. A nyugati irányból 
kelet felé tartó művelődési és kultúrtörténeti hatásoknak más területen is 
megvannak a nyomai, ezért elképzelhető, hogy ez a nyugati (keresztény) 
kulturális áramlat is elősegítette a magyar kéttagú névrendszer kialakulá-
sát, hiszen ott már ennek évszázados hagyománya volt (i. h.).  

HAJDÚ szerint a felsorolt indokok együttesen járultak hozzá a magyar 
családnevek kialakulásához, „egyetlen egy önmagában nem lett volna ele-
gendő az elterjedéshez” (2003: 735).  

3. Kétségtelen tény, hogy a családnevek kialakulásában fontos szerepet 
játszott a nyugati kultúrkörhöz való tartozásunk. Mivel a tőlünk nyuga-
tabbra fekvő országok nagy részében — mint láttuk — már századokkal ko-
rábban jellemző volt a családnévhasználat, ez az intenzív kapcsolatok révén 
ismert volt a felsőbb vezető, illetve tanult réteg számára. Az is több lehet pusz-
ta véletlennél, hogy a nápolyi Anjouk magyarországi megjelenésével kezdődik 
a megkülönböztető nevek elterjedése, majd családnévvé válása hazánkban. Ez 
azonban önmagában mégis csak kevés lett volna egy ilyen mértékű változás-
hoz főként az alsóbb rétegek esetében. Ha nem lett volna természetes igény a 
pontosabb azonosításra, akkor egy nyugatról jött „divatjelenség” nem ért volna 
el hatást. A belső funkcionális kényszer egybeesett az európai szokásrenddel, 
amely követésre alkalmasnak bizonyult. 

Az, hogy egyik a másik nélkül önmagában nem lett volna elegendő a két-
tagú névrendszer elterjedéséhez, jól mutatja a finn példa, ahol csak a XX. 
század elején svéd hatásra jelentek meg a családnevek mesterséges úton 
(HAJDÚ 2003: 318–9). A helyi igény nem találkozott a nyilván korábban is 
ismert külföldi példával. Hasonló indokot kereshetünk magyar viszonylat-
ban az Árpád-korban is, amikor pl. az egyetemjárások, a dinasztikus kap-
csolatok (l. pl. III. Béla uralkodását) tapasztalatai önmagukban nem vol-
tak, nem is lehettek elegendőek a megkülönböztető nevek megjelenéséhez. 

Az is kétségtelennek látszik ugyanakkor, hogy a nevek elterjesztésében 
valamilyen szerepet a hivatalos közegeknek, és ezek közül is kiemelten a 
királyi kancelláriának mindenképpen tulajdonítanunk kell.  

4. MIKESY a családnevek kialakulásának sajátos magyar fejleményét ab-
ban látta, hogy a külföldi hatások ellenére a családnév a magyar nyelvtani 
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szabályokat követve (ti. a jelző a jelzett szó előtt áll) a családnév megelőzi a 
keretnevet, ellentétben nyelvrokonainkkal, például a finnekkel, akiknél 
svéd hatásra a keresztnév-családnév sorrend van érvényben. „A XIV–XV. 
századi hatalmi helyzetünkből kifolyólag megvolt a lehetőségünk és öntu-
datunk sajátosságaink megőrzésére” (MIKESY 1959: 86). Ez a tény éppen 
annak a bizonysága, hogy nem csupán egyszerű divatkövetésről van szó, 
hanem olyan belső fejleményről is, amely természetes módon alakult a ma-
gyar nyelv szabályainak megfelelően. 

2. A családnevek előtti magyar névrendszer  

 
Az alábbiakban a családnévvé válás hosszas folyamatának állomásait mu-

tatom be, illetve az ehhez kapcsolódó fogalmak tisztázását kísérlem meg, hi-
szen e téren is sok az ellentmondás és a megközelítések kuszasága jellemző.  

 

2.1. Az egytagú névrendszer kora 

 
1. A magyar névadásra is — hasonlóan más nyelvekhez és népekhez — 

hosszú századokig egytagú (másképpen: egyelemű), ún. mononominális 
névadás volt jellemző. Egytagú névnek azt az egyéni nevet tekinthetjük, 
amely önmagában álló kereszt- vagy egyénnévként tölti be az azonosítás 
funkcióját, semmilyen nyelvtani vagy viszonyítási szerkezetben, tehát sem 
filius-szal, sem de prepozícióval, sem dictus-szal nem áll (vö. HORVÁTH 
2006: 8).3 Az egytagú megnevezésben tehát általában a névviselővel kap-
csolatos egyetlen információ jelenik meg (pl. Péter → a személy keresztség-
ben kapott neve, Süllő (Sillev) → vsz. halász foglalkozást folytató neve, 
Nyomorék (Numarek) → külső tulajdonság megjelölése stb.).  

Az egytagú nevek korának részletes bemutatását nem tartom felada-
tomnak, csupán utalok a kérdéskörrel foglalkozó nagy számú szakirodalmi 
feldolgozásra (pl. KUBINYI 1885; PAIS 1966; BERRÁR 1952; FEHÉRTÓI 1995; 
HAJDÚ 2003: 347–64; SLÍZ 2010a stb.). Annyit azonban érdemes kiemelni 
a későbbi vizsgálatok fényében, hogy az Árpád-kori névanyag jelentős ré-
sze olyan közszói eredetű neveket tartalmaz, amely a névviselővel kapcso-
latos konkrét sajátosságokra utal (pl. 1211: Zemdy [szëmdi] ’szemecske’ ← 
a névviselő szemének valamilyen tulajdonsága volt a névadás alapja; 

                                                             
3 MEZŐ ANDRÁS „egyelemű névnek” tartja a többszörös filius-os és a de-s névalakokat 
is (1997: 123). Ha a szóbeli nyelvhasználatot nézzük, akkor mindenképpen igazat kell 
adnunk neki, viszont a névrendszer egésze szempontjából már érdemes átmeneti cso-
portnak tekinteni ezeket a neveket (l. „A körülírások típusai” c. szakaszt). 
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Tarsa [tarcsa] ’kopaszka’ ← a haj hiányára utal; Tetemeh [tetemëγ] ’csontos’ 
← ’erős csontozatú’ stb. (vö. HAJDÚ 2003: 350–1; l. még FEHÉRTÓI 1965).  

Emellett a kereszténység felvételétől megtalálhatóak azok a nevek, ame-
lyek a keresztény kultúrkörhöz kapcsolódnak, ezek az egyházi latinból ere-
dő keresztnevek (erre l. pl. MELICH 1914). Az ebbe a csoportba tartozó ne-
vek már nem jelenítik meg az elnevezettek konkrét sajátosságait, hanem 
egy bibliai személy, egy szent vagy mártír neve jelenik meg a keresztséggel 
együtt zajló névadáskor. A névadás egyrészt egyfajta tiszteleti aktusnak 
tekinthető, másrészt kívánsághordozó is lehet. Utóbbiról akkor beszélünk, 
amikor azt szeretnék a keresztelők, ha egy tisztelt szent, mártír, bibliai 
személy erényes tulajdonságai a gyermekre is átszállnának, és jellemzőek 
lennének rá az élete során (HAJDÚ 2003: 359). 

A harmadik csoport az idegen eredetű, ún. divatnevek csoportja, amely a 
környező vagy földrajzilag távolabbi, de kulturális hatást kifejtő népek (pl. 
francia, itáliai) névhasználatából kerül be a magyar névadásba. Már az Ár-
pád-korban kimutatható a felsőbb társadalmi réteg esetében egyfajta iro-
dalmi műveltséget tükröző, elsősorban a lovagregények szereplőihez (pl. 
Roland, Trisztán, Izolda) kapcsolódó névadás (KOROMPAY 1978, 2008). (L. 
még „A Felső-Tisza-vidék kései ómagyar kori keresztnevei” c. fejezetben.) 

2. A fent ismertetett csoportok közül a közszói eredetű nevek őrizték meg 
az Árpád-korban a honfoglalás előtti névadás elemeit. Ez az a réteg, amely 
a névadáskor hasonló vonásokat mutat a családnévelőzmények létrejötté-
vel. Mindkettőben az elnevezésen mint alapmotiváción kívül az elnevezett 
sajátosságjegyei egyikének a névben való tükröztetése jelentkezik, ellentét-
ben a másik két csoporttal, ahol a névadás csupán megnevezési szándékkal 
történik, és nem utal arra, hogy az elnevezett személyt mi jellemzi.  

Időben ezt az állapotot követi az az átmeneti névforma, amely az egyé-
nek pontosabb identifikálása, azonosíthatósága érdekében írásban kiegé-
szítő elemeket (információkat) kapcsol az egytagú névhez a XIII. század 
elejétől (vö. HAJDÚ 2003: 737). Ezeket nevezi a szakirodalom általában kö-
rülírásoknak (egyéb elnevezései: másodlagos név, másodlagos névelem, 
meghatározó körülírás). 

 

2.2. A körülírások típusai 

 
1. A körülírások átmeneti kategóriájánál érezhető leginkább annak 

szükségessége, hogy elkülönítsük egymástól az írott forrásban ránk maradt 
névszerkezeteket a valóságban létező, beszélt nyelvi alakoktól. Habár a ko-
rabeli írásbeliség és szóbeliség viszonyáról nincsenek pontos ismereteink, 
az azonban joggal feltételezhető, hogy a körülírások egyes csoportjai nagy-
részt a latin oklevelezési gyakorlat termékei voltak (vö. BENKŐ 1949a: 8; 
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HORVÁTH 2006: 9). „A hivatalos iratokban ránk maradt formák gyakorta 
nemcsak a néptől eredő, belső fejlődéssel kialakult neveket rögzítették, ha-
nem a scriptor által mesterségesen kreált formákat is” (HORVÁTH 2006: 15).  

2. A körülírásoknak négy nagy csoportját különíthetjük el.4 A személyek 
legkézenfekvőbb azonosítási módja a rokoni kapcsolatra történő hivatkozás. Az 
apa (ős) egyénneve a leszármazott nevéhez kapcsolódott a korabeli írásbeli-
ség szokása szerint latin sorrendben filius ’fiúgyermek’ vagy filia ’lánygyer-
mek’ szavakkal szerkesztve (pl. 1255: Keled comite filio chepani ’Csépán fia 
Keled ispán’ — Z. I, 8; 1327: Stephanus filius Opoy ’Apaj fia István’ — DF. 
283555; 1318: Georgius filius Keled ’Keled fia György’ — DL. 96066). Gyakran 
előfordult a többszörös filius-szos szerkezet is (főként a nemeseknél) az ős(ök) 
minél pontosabb megjelölése érdekében. Erre még a XV. századból is találunk 
példát: 1440: Johanne filio Petri filii Ladislai, jo. (DL. 55201). 

Az apanevek esetében akár élőszóbeli használatot is feltételezhetnénk az 
Inakfiapeturfelde, Bokfiabenedukfalva nevek ismeretében, de ezekről 
FEHÉRTÓI KATALIN bizonyította, hogy a magyar forma ellenére csupán 
írásbeli alakulatok voltak (1998: 463, vö. még HORVÁTH 2006: 9). Ezt erősíti 
az a tény is, hogy a filius magyar megfelelője (-fi, -fia) a XIV. században 
alig fordul elő, és később sem válik gyakorivá. Még inkább igaz ez a több-
szörös filius-os szerkezetekre.5 

3. A következő csoportba a nemzetségnévvel szerkesztett nevek tartoz-
nak. Ebben a körülírásos formában a nemes család nemzetségére történik 
utalás, amely így egyértelművé teszi a család, illetőleg a személy azonosítá-
sát. Az ÁSznt.-ból kigyűjtöttem a legkorábbi de genere, de generatione ele-
met tartalmazó neveket: 

*1183/1326/1363: Paulo de genere Chaak (ÁSznt. Chaak); 
+1183/1326/1363: Baya de genere Zalok (ÁSznt. Baia); 
1191 [1251]: comitis Buchk et Jule filiorum Symonis de Suklos de genere Kan (ÁSznt. Buchk); 
*1204/1231: Cristoforo Reva? de genere Cuplon (ÁSznt. Cuplon); 
1212: Martino filio Georgii de genere Cador (ÁSznt. Cador); 
*1213/1550: Geruasium de genere Chenad (ÁSznt. Chenad); 
*1213/1550: pristaldo Gonga de genere Hudus (ÁSznt. Hudus); 
*1214/1550: Clementem de genere Borsa (ÁSznt. Borsa); 
*1216: Poth comes de genere Geur (ÁSznt. Geur); 
*1216: Benka de generatione Gug (ÁSznt. Gug); 
1216: Poth comes de genere Geur, Tybam de genere Tumoy (ÁSznt. Chepanus); 
*1219: comite Chac de genere Chac (ÁSznt. Chac); 

                                                             
4 BENKŐnél a következő négy csoport szerepel: apa egyelemű neve (filius-os nevek), 
helység neve, nemzetségnév, világi névadáson alapuló ragadványnév, ez utóbbi 
alatt tárgyalja a latin köznévi és a dictus-os neveket (1949a: 9, 11). 
5 Ennek ellenére az apa-fiú rokoni kapcsolatot feltüntető névviszony minden bi-
zonnyal ismert lehetett a magyarság körében — ezt a későbbi családnevek apanévi 
eredetű csoportja is mutatja.  
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*1222/1550: Vitalem de genere Aba (ÁSznt. Aba); 
[XIII]: Paulo filio Adam de genere Chak (ÁSznt. Adam); 
+1234/XIV: comes Arnoldus, Keled et Ponyth filii comitis Arnoldi de genere Hoholth (ÁSznt. 

Arnoldus); 
1220/1550: pristaldo Adriano de genere Kalatha de villa Scily (ÁSznt. Adrianus); 
1227>1409: Albertum filium Ipolth de ge-nere Bogad-Radwan (ÁSznt. Albertus); 
1235: Alberth de genere Bogadrodowan (ÁSznt. Alberth); 
1237: nobilis […] Acilles filius Cosme Comitis de genere Zydoy (ÁSznt. Acilles).  

A felsorolt példák is mutatják, hogy e körülírástípus a XII. század utolsó 
évtizedeiben, nagyobb számban az 1210-es években jelenik meg szinte kizá-
rólag nemesek nevében. Bizonyosan az írásbeliség termékének tekinthető a 
típus megjelenése, tehát mindenképpen „bürokráciatörténeti” okokkal ma-
gyarázható. Nem tartjuk valószínűnek ugyanis a nemzetségnévvel alkotott 
latin névformák szóbeli előfordulását (pl. 1290/1342: comes Apoy filius 
Apoy et Ekch filius ipsius de genere Guthkeled (Z. II. 32) → *Gutkeled-
nembeli Apaj v. *Gutkeled Apaj). Az ok egyrészt az, hogy e típus dictus-os 
formája nem jelenik meg a forrásokban, másrészt a magyar névváltozatra 
egyetlen adatot sem találunk. A családneveink közé sem kerültek be ilyen 
eredetű nevek.  

A CsnSz.-ban KÁZMÉR első helyen mindössze négy név esetében tartja va-
lószínűnek a nemzetségnévi eredetet (Halom, Magor, Osl, Pozsony), ebből 
kettő (Halom, Pozsony) székely nemzetség nevét őrzi, így elkülönítendő a 
most tárgyaltaktól, az Osl gyakori személynév is az Árpád-korban, tehát 
akár ez is továbböröklődhetett a családnevekben, a Magor ~ Mogor mindösz-
sze egyszer fordul elő nemzetségnévként az Árpád-korban, emellett egy becé-
zett személynévi alakjáról (Mogurdi) van adatunk (vö. ÁSznt.). További 18 
névnél az apanévi eredet mellett csak második motivációként veszi számí-
tásba a nemzetségi eredetet (Koppány, Ákos, Csúr, Szalók, Aba, Csák, Csa-
nád, Dorozsma, Etre, Gerő, Héder, Lőcs, Meggyes, Pápa, Pók, Szemere, Bercs, 
Csór) (vö. CsnVégSz.). 

Mindebből pedig arra következtethetünk, hogy a nemzetségnévi körül-
írások nem játszottak szerepet a családnevek kialakulásában, ennek oka 
egyrészt az lehet, hogy e névforma kizárólag az írásbeliség terméke volt, és 
a családnevek kialakulása az élőnyelvi névhasználatban történt, másrészt 
nem érte meg a családnevek kialakulásának, öröklődésének idejét, mert 
már azt megelőzően kiveszett a használatból (l. még 49. lap). Vélhetően 
mindkét tényező hozzájárult e típus neveinek a kihalásához. 

4. A körülírások másik csoportja az egytagú névnek latin köznévi meg-
különböztető elemekkel történő kiegészítése, amely általában utalhat fog-
lalkozásra, tisztségre, méltóságra (pl. ?1102/XII. sz.: Saul comes (ÁSznt. 
693), 1284/1291: magister Joob parvus (ÁSznt. 418) stb. stb.). 

A kutatók véleménye szerint latin köznevet (pl. rufus, parvus, clericus, 
episcopus, magister, textor, sartor stb.) tartalmazó nevekről sem állíthatjuk 
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biztosan, hogy a szóbeliségben léteztek. Az ilyen nevek alkalmi jellegűek 
voltak, olyanok, melyeket a scriptor írt az egyénnév mellé a birtokösszeírá-
sok során. FEHÉRTÓI szerint ha a latin alak élőnyelvi lett volna, akkor fel-
tehetően magyar nyelven rögzítették volna (FEHÉRTÓI 1970: 49; HORVÁTH 
2006: 9). Ez önmagában nem elegendő érv az ilyen típusú neveknek a kö-
rülírás kategóriájába sorolására, mert még a XV. században is találunk 
olyan neveket, amelyek latin alakban fordulnak elő a forrásokban egy adott 
család esetében (pl. Sartor, Literatus), viszont élőnyelvi használatukat az 
azonos jelentéstartalmú megkülönböztető nevek öröklődése kétségtelenül 
bizonyíthatja. (A részletes indoklást példákkal l. a 28–30. lapon). Termé-
szetesen mindez nem jelenti azt, hogy a XIII. századra nézve nem tarta-
nánk ezeket a névalakulatok körülírásoknak, csupán a fenti érvet nem tud-
juk elfogadni ennek alátámasztására. Véleményem szerint ezen névkiegé-
szítőknek a körülírások közé tartozását az írásbeliséghez köthető al-
kalmi jellegükkel lehet igazolni. 

5. Hasonló kijelentéseket tehetünk a lakóhelyre utaló latin de + hely-
név szerkezet kapcsán is (pl. 1367: Andreas de Bochka — DL. 96426). 
A nemességnél ez egybeesett a birtokkal, és mivel egy nemesnek több bir-
toka is lehetett, lakóhelyét tetszése szerint változtathatta, ilyenkor gyak-
ran az egyénnévhez kapcsolt helynév is más lett. Az élőnyelvi háttér a hely-
nevet tartalmazó névszerkezetek esetében is elképzelhető az Árpád-kor végé-
től kezdve, amire néhány olyan korai névadat utal, melyben a de prepozíció 
dictus ’mondott’ szóval együtt szerepel: pl. 1271: Mychael dictus de Buda 
’Budainak mondott Miklós, azaz Budai Miklós (ÁSznt. Michael); 1288: Beche 
dicto de Zala (ÁSznt. Beche); 1298: Paul dictus de Echy (ÁSznt. Gian); 
1298/1298 : Hench dictus de Kezeu, item Hench dictus Zeuke (ÁSznt. Hench). 
(E névtípus további alakulására l. az „Adalékok a helynévi eredetű családne-
vek kialakulásához” c. alfejezetet.) 

6. Átmeneti névformának, de az előzőekben felsoroltaktól mindenképpen 
elkülönítendőnek tarthatjuk a dictus-os neveket, amelyek esetében a ke-
resztnév mögött (előtt) álló járulékos névben az elnevezettnek a környezete 
által kiemelt valamely jellemző sajátossága tükröződik (BENKŐ 1949a: 11–
2). Pl. az 1297-ből fennmaradt Johanne dicto Fekete névben a fekete bőr 
vagy hajszín jelenítődik meg (ÁSznt. 303). A helynévi példákban már korán 
felbukkan a korban használt beszélt nyelvi alak: 1291: Adosioanusfelde, 
1321: Kenchesandrasfolua, 1342: Finthamiklosylese, 1366: Feyriuanfalua 
(OklSz.). Maga a latin szó jelentése is a szóbeli használatra utal (’XY-
nak mondott’). Ez az a csoport, amely a kéttagú névrendszer létrejöttének 
kétségtelen hírnöke. 
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A legkorábbi XIII. századi dictus-os nevek az ÁSznt.-ból a következők:6 

Az adatok tanúsága szerint az első dictus-os nevek a XIII. század köze-
pén jelennek meg, de nagyobb arányban a század utolsó negyedétől vannak 
említéseink. Véleményem szerint ezt tekinthetjük a kéttagú (binominális) 
névhasználat kialakulása idejének, ettől kezdve mindenképpen számol-
nunk kell a két névtagból álló névszerkezetek élőnyelvi jelenlétével (l. még 
HAJDÚ 2003: 732; HORVÁTH 2006: 9).  

7. A kijelentést azonban szükséges némileg árnyaltabbá tennünk, mivel a 
dictus néhány esetben az alio nomine, seu szinonimája lehet (l. pl. Petrus 
dictus Pethych, Pauli dicto Paka, Johannem dicto Janko, Dominicum alio 

                                                             
6 Az Árpád-kori személynevek között hozzávetőlegesen 200–250 dictus-os név talál-
ható (a szövegösszefüggésre utaló megjegyzéseket természetesen nem számítva; pl. 
Comes Bacha filius Mark de Almag ... dictus Comes Bacha priuilegium Vicepalatini 
Bude residentis – ÁSznt. Bacha). 

+1247/1247/1572: homo noster Magister 
Petrus dictus Byluk aule nostre 
Regie familiaris (ÁSznt. Biluk); 

 1261: Johannes dictus Bakony de 
Bathyan (ÁSznt. Bakony); 

 1264: Laurencio comiti dicto barbato 
(ÁSznt. Laurencius); 

 1270/1387: Johannes filius Nazuad 
dictus Kyrtes (ÁSznt. Nazuad); 

 1272: Gean mercatori de Ganth dicto 
Pyng (ÁSznt. Ping); 

 1275: Petrus dictus Gerle (ÁSznt. Gerle); 
 1276: Dionisius Finta dictus (ÁSznt. 

Finta); 
 1279/1319: Petrus dictus Feyes … de 

Sap (ÁSznt. Feyes); 
 1279: Martinus dictus Ders de Zereda-

hel (ÁSznt. Ders); 
 1281/1347: Nicolaus dictus Ormous ... 

ex iobagionibus Castri nostri 
Posoniensis (ÁSznt. Ormous); 

 1282>1381: Petrus dictus Agh frater 
Barthulumei (ÁSznt. Agh); 

 1283>1391: Johannes dictus Nemes [de 
Lipto] (ÁSznt. Nemes); 

 1285: Nicolao dicto Muchkus officiali ... 
comitis Petri ( ÁSznt. Muchkus); 

 1286: Johannis Fudur dicti (ÁSznt. 
Fudur); 

 1286: Paulus dictus Chomoz de genere 
Chak (ÁSznt. 176; 202); 

1287/1287: Abraham dicto Obichk 
(ÁSznt. Abraham); 

 1288: Andreas dictus Chuna; Nicolaus 
dictus Thumb (ÁSznt. Chuna); 

 1290: comes Petrus dictus Furro 
(ÁSznt. Furro); 

 1290: Petrus dictus Boh (ÁSznt. 158); 
 1290–1292: Martinus dictus Churba … 

de Sambok (ÁSznt. Churba); 
 [1290–1300:] [Nicolaus] dictus Fudur 

(ÁSznt. Fudur); 
 1291 : magister Andreas dictus Lothou 

filius Nicolay fily Obichk fidelis 
noster (ÁSznt. Lothou); 

 1291/1300: magister Laurentius dictus 
Chethe (ÁSznt. Chethe); 

 1291: Stephanus dictus Churke filius 
Isaac (ÁSznt. Churke); 

 1292–1297: comes Petrus dictus Bok de 
Warkun (ÁSznt. Bok); 

 1295: Johannes dictus Lwew (ÁSznt. 
Lwew); 

 1297–1300: Johannes dictus Chouka 
(ÁSznt. Chouka); 

 1298/1298 : Hench dictus de Kezeu; item 
Hench dictus Zeuke (ÁSznt. Hench); 

 1299: Petrus dictus Gumbus (ÁSznt. 
Gumbus); 

1300 k.: magister Jacobus dictus 
Kopoz (ÁSznt. Kopoz) stb. 
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nomine Dako, Pauli dicti Powch stb. (vö. FEHÉRTÓI 1969: 51) vagy a fenti ada-
tok közül kiemelt Abraham dicto Obichk de Sancto Georgio (1287/1287), Petrus 
dictus Petheuch filius Petri de Scynnue (1293: ÁSznt. Petheuch) és magister 
Petrus filius Petri dictus Pethune (1298: ÁSznt. Pethune). Ezekben az esetek-
ben a dictus-os név a hivatalos egyéni névnek ténylegesen használt becézett 
alakja, ezért itt csak keresztnév-becenév kapcsolatról van szó. 

8. A másik alcsoport egyfajta átmenetet képvisel az egytagú és a kéttagú 
névrendszer között, mivel ebben a típusban a dictus két egyénnevet kapcsol 
össze (pl. Farcasius dictus Fokou, máshol csak Foco, Johannis dicti Cykou, 
egyebütt csak Cyko stb. (FEHÉRTÓI 1969: 52), vagy a fenti nevek között talál-
ható magister Jacobus dictus Kopoz (1300 k.), akit Borsa Kopaszként ismer a 
történelem, mivel a forrásokban általában Kopasz néven jelenik meg, a Borsa 
pedig köztudomásúan a nemzetségre utaló, az utókor által használt névalak.  

Ezek az esetek arról tanúskodnak, hogy a régi világi személynevek még 
akkor is továbbélnek, amikor az egyén egyházi keresztnevet kap a kereszt-
ségben. FEHÉRTÓI szerint „a második tagot felfoghatjuk megkülönböztető 
elemnek is. A közösség vagy család, mely a nevet adja, esetleg az oklevélíró 
felváltva használja a két elemet külön-külön, illetőleg csak a megkülönböz-
tető elemet, mely az eredeti név is lehetett” (1969: 52). Itt még nem beszél-
hetünk egyértelműen kéttagú névrendszerről, hiszen az élőnyelvi haszná-
latban vélhetően egymás mellett jelenik meg a kettős egyénnév (pl. *Kopasz 
Jakab). Ezeknek a neveknek a megkülönböztetése csak akkor lehetséges, 
ha az adott személyről több adat is rendelkezésünkre áll. Ez a probléma a 
többi dictus-os név esetében is felmerül, de nagyobb a valószínűsége annak, 
hogy e csoport kisebb arányban van jelen a korabeli névanyagban, és a kéttagú 
nevek jelenlétével a XIII. század második felétől, utolsó negyedétől minden-
képpen számolnunk kell. (A családnevek előtti átmeneti névformákra l. még 
FEHÉRTÓI 1982; SLÍZ 2009b). 

 

2.3. A kéttagú névszerkezet és a megkülönböztető nevek 

 
1. A XIII–XIV. század folyamán a kéttagú névszerkezet kialakulásá-

nak, majd megszilárdulásának vagyunk a tanúi. A XIV. század második felé-
től kezdve ez a névhasználat már teljesen általánossá válik a társadalom 
minden rétegében. E kategória alatt azokat a névformákat tudjuk elhelyezni, 
amelyek az egytagú nevek mellett az élőszóbeli használatban a pontosabb 
azonosíthatóság érdekében még egy névfajta segítségével többletinformációt 
közölnek az elnevezettről. A konkrétabb megnevezések lényege, hogy „a kö-
zösség, a család természetszerűleg olyan nevet ad a tagjainak, amely nem-
csak találó a személyre nézve, hanem meg is különbözteti a többiektől” 
(FEHÉRTÓI 1969: 14). Ezeket a neveket (a körülírások helyett/mellett) a hite-
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leshelyek is alkalmasnak tartották az azonos nevű személyek elkülönítésére, 
a hivatalos tényezők azonban nem annyira ezek kialakulásában, inkább csak 
megszilárdításukban játszottak szerepet (vö. MEZŐ 1970a: 7). 

2. A keresztnév mellett megjelenő második névtag változékonysága mi-
att nem vált rögtön családnévvé, a névadás alapjának megváltozásával 
vagy az egyén halálával feledésbe is merülhetett. Ezért mindenképpen ér-
demes ezt a névtípust külön névvel illetni. Ahogyan fenn emíltettük —
FEHÉRTÓI Katalin az Anjou-kori neveket vizsgálva ezt az átmeneti, a mai 
ragadványnevekhez hasonló névfajtát megkülönböztető névnek nevezte 
el (1969: 5). Nyilvánvalóan ez a megnevezés nem pontos, mivel a megkü-
lönböztetés a többi névfajta sajátja is, mégis az erre a típusra fokozottan 
jellemző sajátosságjelölő funkció a miatt a többi névfajtától el is különül 
(l. még a 72–81. lapon).  

Ez a személynévfajta leginkább a német Beiname fogalmával rokonítha-
tó, amely nem a családnév (Familienname) szinonimája, hanem a kereszt-
nevek mellett álló olyan nevek összefoglaló elnevezése, amelyek nem a csa-
lád, hanem egy egyén megnevezésére szolgálnak, azaz nem öröklődő, csalá-
di nevek. E két személynévfajta (Beiname, Familienname) összefoglaló neve 
a Zuname, amely alatt a keresztnév mellé másodlagosan kapcsolódó neve-
ket kell érteni (BRENDLER 2006: 5–7; F. LÁNCZ 2008b: 307). Ennek a foga-
lomnak azonban sem a magyar, sem az angol terminológiában nincs külön 
megnevezése. Természetesen a ragadványnevekre is bizonyos fokig jellem-
ző mindaz, amit a fentiekben a megkülönböztető nevek kapcsán elmond-
tunk, hiszen a családnévelőzmények is egyfajta korai ragadványnévnek te-
kinthetőek. A mai ragadványnevekkel azonban mégsem lehet összevonni 
ezt a névfajtát, mert annak nem feltétlenül sajátja a keresztnév mellé ren-
delés, azaz névszerkezet kialakulása, hanem helyettesítő funkciója is lehet. 
(Például ha Kovács Istvánt Cinegének hívják, nem lesz belőle feltétlenül 
Cinege István a névhasználatban.) 

Az Anjou-kor személyneveinek vizsgálata kapcsán SLÍZ MARIANN szintén 
megkülönbözteti a körülírásos névformákat a családnévi előzményektől. Ez 
utóbbi csoportba tartozó neveket a megkülönböztető névelem fogalom alá 
rendeli.7 Véleménye szerint a két személynévi csoport közötti döntő különb-
ség abban rejlik, hogy a körülírás „teljesen alkalmilag, gyakran a szöveg-
összefüggés megteremtése érdekében vagy tájékoztató-magyarázó céllal 
kapcsolódik a névhez, vagyis nem része a névnek”. A „megkülönböztető 
névelem” ezzel szemben a név részének tekintendő, mivel egy-egy személy 
                                                             
7 Rendszerezésünkben — mint korábban utaltunk rá — a névelem fogalom a névfaj-
ták morfológiai alkotóelemeire vonatkozik (részletesebben l. alább), és nem értel-
mezhető a kéttagú névrendszeren belül az egyik névfajta megnevezésére, azaz egy 
alárendelt kategórianévvel nem lenne szerencsés a fölérendelt (hiperonim) egységet 
megnevezni. Eltérő fogalomrendszerben természetesen más elvek érvényesülnek.   
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esetében többször is ismétlődhet, „kevésbé alkalmi jellegű” (2009b: 291–2). 
A névhasználati szempont valóban lényeges, de ennek hátterében — véle-
ményem szerint — az írásbeli és a szóbeli névhasználat közötti lényegi el-
térés áll, amely a két fogalom meghatározásában is döntő szereppel bír.8 

3. A dictus-os nevek jelentős részét (kivéve a fent ismertetett két csoportot) a 
megkülönböztető nevek közé sorolhatjuk. Ezenkívül idetartoznak azok a dictus 
nélküli nevek is, amelyek keresztnevek mellett állnak, de öröklődésüket nem 
tudjuk bizonyítani. A kéttagú névszerkezet fogalmához tehát a megkülönböztető 
neveket (a dictus-os nevek egy részével együtt) és a családneveket rendelhetjük. 

A kutatók véleménye megoszlik azon a téren, hogy a dictus-os névforma a 
binominális névrendszer részének tekinthető-e vagy sem, mivel latin kötőelemet 
tartalmaz. HORVÁTH ZITA szerint a latin dictus-t tartalmazó nevek valódi ma-
gyar „kételemű névnek” csak akkor tekinthetőek, amikor „már az írott alakból is 
eltűnt minden latin elem” (2006: 9). Ezt a kijelentést a következő példa elég 
szemléletesen cáfolja: 1292: comite Michaele dicto Wklelew (ÁSznt. 591) > 1292: 
comitem Mychaelem Vkleleu (ÁSznt. 539). Ugyanarról a személyről lévén szó, az 
adatok is ugyanabból az évből származnak, kérdés, hogy a szóbeliségben van-e 
bármiféle különbség a két névalak között. Vélhetően nincs, a különbség csak 
írásban jelentkezik. 

Az ellentmondás az írásbeliségben fennmaradt névforma és ennek szóbeli 
megjelenése közötti szemléletbeli különbségből adódik. Az egyik szerint csak az 
az adat tekinthető kéttagú névnek, amely írásban is két, egymás mellett álló 
nevet tartalmaz (latin névkiegészítők nélkül), a másik szerint viszont az a kér-
dés, hogy az írásbeliségben fennmaradt adat mögött lehet-e már a binominális 
szóbeli névhasználatot feltételezni vagy bizonyítani. Ha igen, akkor a latin 
lexémát tartalmazó névalak szintén a kéttagú névrendszer részének tekinthe-
tő. A dictus-os neveknél még a feltételes kitételre sincs szükség, hiszen a la-
tin szó jelentése egyértelműen utal a szóbeli névhasználatra. 

4. Általános az a vélekedés, hogy „amennyiben a név élőnyelvi használa-
ta már magyar nyelvű volt, azt sohasem fordítják le a scriptorok, adóössze-
írók stb. latin nyelvre, inkább megpróbálták a (még kialakulatlan) hangje-
                                                             
8 Itt jegyzem meg, hogy SLÍZ MARIANN a személynevek terminológiai kérdéseiről szóló 
legutóbbi munkájában (2010b) rosszul értelmezi az általam használt megkülönböztető 
név és a körülírás fogalmakat, egyfajta összevegyítését feltételezi a két névtani mű-
szónak. A körülírás alatt én olyan névformákat értek, amelyek csupán az írásbeliség 
„termékei”, míg a megkülönböztető név már a szóbeli névhasználatban az egyénnév 
mellé (elé) jelzőként társuló másodlagos név, tehát a körülírásos formákba nem tar-
toznak bele a megkülönböztető nevek. A félreérést az okozhatta, hogy a csupán írás-
ban fennmaradt bizonyos latin formáknak a források alapján sejthető élőnyelvi ma-
gyar párhuzamait a kéttagú névrendszer kialakulása utáni időszakban (!) megkülön-
böztető (sőt ritkán már család)névnek is elfogadom (l. alább), szemben a latin formák 
merev elutasítását valló nézetekkel. 
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lölés útján rögzíteni” (HORVÁTH 2006: 9; vö. FEHÉRTÓI 1998: 464). Ez nyil-
ván az esetek nagy részében így lehetett, de még a XV. században is szép 
számmal találunk olyan neveket, amelyek latin és magyar formában is 
megjelennek a forrásokban. Az alábbiakban a Felső-Tisza-vidék kései óma-
gyar neveinek vonatkozó példaanyagát láthatjuk: 

1449: Fabianus bonus; 1453: Fabianus bunna = [1445–1448]: Fabianus jo (FTSznSz. 254, 122); 
[1468 u.]: Thomas carnifex = 1468: Thomas mezarus (FTSznSz. 254, 164); 
1449: Matias carpentator = [1445–1448]: Mathe alch (FTSznSz. 254, 36); 
1449: Petrus carpentator = [1450 k.]: Petrus alch (?) (FTSznSz. 254, 36); 
1449: Matias cecus = [1445–1448]: Mate vak; [1450 k.]: Matheus vak (FTSznSz. 256, 239); 
1450/1451: Petro fabro; [1460–1480]: Petrus faber = 1461: Petro kowach (FTSznSz. 255, 145); 
1468: Martinus faber = [1468 u.]: Martinus kowach (FTSznSz. 256, 145); 
1468: Thomas faber = [1468 u.]: Thomas Kowach (FTSznSz. 256, 145); 
[1445–1448]: Gallus Judex = 1449: Gallus folnag (FTSznSz. 256, 97); 
1449: Sebastianus Iudex = [1445–1448]: Sabastianus (!) biro (FTSznSz. 256, 55); 
1468: Elias lanifex = [1468 u.]: Elias Chapho (FTSznSz. 256, 70); 
1468: Johannes lanifex = [1468 u.]: Johannes Chapo (FTSznSz. 256, 70); 
1468: Simon lanifex = [1468 u.]: Simon Chapoo (FTSznSz. 256, 70); 
[1445–1448]: Ladislaus Pauli litterati = [1450 k.]: Ladislaus paldÿak (FTSznSz. 257, 182); 
[1445–1448]: Emericus magnus = 1449: Emericus nag (FTSznSz. 258, 169); 
1468: Nicolaus magnus = [1468 u.]: Nicolaus nag (FTSznSz. 260, 169); 
[1445–1448]: relicta Alberti nigri =? 1449: relicta Jacobi fechete (FTSznSz. 260, 93); 
1449: Ladislaus sartor = [1445–1448]: Ladislaus ſobo (Pap — FTSznSz. 264, 207); 
1449: Paulus sartor = [1445–1448]: Paulus ſabo; [1450 k.]: Paulus ſabo (FTSznSz. 264, 207); 
1449: Benedictus sartor = [1445–1448]: Benedictus ſabo; [1450 k.]: Benedictus ſabo 

(FTSznSz. 264, 207); 
1449: Ladislaus sartor = [1445–1448]: Ladislaus ſabo (Kisvárda — FTSznSz. 264, 207); 
1460/1461: Clementis sartoris = 1460/1461: Clementis Zabo (FTSznSz. 264, 207); 
[1468 u.]: Gregorius Sartor = 1468: Gregorius Zabo (FTSznSz. 265, 208); 
[1468 u.]: Nicolaus Sartor = 1468: Nicolaus Zabo (FTSznSz. 265, 208); 
[1468 u.]: Petrus Sartor = 1468: Petrus zabo (FTSznSz. 265, 208); 
[1468 u.]: Stephanus Sarthor = 1468: Stephanus nÿwrew (FTSznSz. 265, 174); 
[1460–1480]: iuxta domum Johannis suttoris = [1460–1480]: Johannis varga (FTSznSz. 

265, 240); 
[1468 u.]: Andreas Sutor = 1468: Andreas varga (FTSznSz. 265, 240); 
1460: Johanne Valaho = 1460: Johanne olah,1460: Johanne Olah; 1461: Johanne olah 

(FTSznSz. 266, 256); 
1468: Johannes volachus = [1468 u.]: Johannes olaÿh (FTSznSz. 266, 256); 
1468: Thomas Barnabe = [1468 u.]: Thomas Barrobas (FTSznSz. 293, 47); 
1449: Johannes Bricci; [1450 k.]: Johannes Briccii = [1445–1448]: Johannes berech 

(FTSznSz. 292, 53); 
1449: Briccius Fabiani = [1450 k.]: Fabianum Bricci = [1445–1448]: Fabianus berech 

(FTSznSz. 292, 53) 
[1445–1448]: Thomas Briccii = 1449: Tomas berech (FTSznSz. 292, 53) 
[1445–1448]: Gregorius Brictii = 1449: Gregorius berech (FTSznSz. 292, 53) 
1468: Michael Bricci = [1468 u.]: Michael Berechkÿ (FTSznSz. 293, 53) 
1460: Blasio Demetrii = 1459: Blasio Demeter (FTSznSz. 294, 81) 
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1460: Fabiano et Blasio Demetrio (!), jo. (DL. 55674); 1461: Fabiano et Blasio Demetri = 
1459: Fabiano Demeter (FTSznSz. 294, 81) 

[1445–1448]: Antonius Dominicÿ = 1449: Anthonius damochos (FTSznSz. 292, 84) 
1468: Georgius Dominici = [1468 u.]: Georgius domochoſÿ (FTSznSz. 293, 84) 
1468: Bartholomeus Francisci = [1468 u.]: Bartholomeus ferenchÿ (FTSznSz. 293, 94) 
1449: Gallus Dionisi = [1445–1448]: Dionisius gal; [1450 k.]: Dyonisius gal (FTSznSz. 292, 100) 
[1445–1448]: Laurencius Elie = 1449: Laurentius Illes (FTSznSz. 292, 117); 
1449: Nicolaus Clementis = [1445–1448]: Nicolaus kele (FTSznSz. 292, 133); 
[1468 u.]: Thomas Ladizlai = 1468: Thomas ladofÿ (FTSznSz. 293, 151); 
1452: Petro Marci, jo. (DL. 14584) = 1451: Petro markÿ; 1459: Petro Markÿ; 1459: Petro 

Markÿ; 1459/1460: Petro markÿ; 1459/1460: Petro markÿ (FTSznSz. 293, 160); 
1452: Valentino Marci, jo. (DL. 14584) = 1451: Valentino marcÿ, fam., jo. (DL. 55490); 

Valentino Markÿ, jo. (DL. 55658a); 1459: Valentino Markÿ, jo. (DL. 55658); 1459/1460: 
Valentino markÿ, 1459/1460: Valentino markÿ, jo. (DL. 55661) (FTSznSz. 293, 160); 

[1445–1448]: Mikahel Johannis = 1449: Johannes Michal (FTSznSz. 256, 165); 
[1468 u.]: Johannes Nicolaÿ = 1468: Johannes Mikloſÿ (FTSznSz. 293, 166); 
1468: Ladislaus Sebastiani = [1468 u.]: Ladizlaus Sebeſtÿen (FTSznSz. 293, 200); 
[1468 u.]: Thomas Simonis = 1468: Thomas Símon (FTSznSz. 293, 202); 
1468: Johannes Simonis = [1468 u.]: Johannes Symon (FTSznSz. 293, 202); 
1468: Stephanus Vrbani = [1468 u.]: Stephanus vrban (FTSznSz. 294, 235); 

5. A fenti példasor is igazolja, hogy semmi okunk nincs arra, hogy a hasonló 
párhuzamos megfeleléseket ne fogadjuk el megkülönböztető névnek a későbbi 
korszakokban, főként ha magyar párhuzamokról is szólnak a források. A pél-
dák azt is sejtetni engedik, hogy olyan esetben sem lehet kizárni a szóbeli ma-
gyar nyelvhasználatot, amikor a név csupán latin formában adatolható, még 
inkább igaz ez azokra a példákra, amikor a név későbbi öröklődése egyértel-
műen bizonyítható: pl. [1445–1448]: relicta Pauli magni; [1445–1448]: 
Nicolaus Pauli magni (DL. 81193), 1449:  Nicolaus Pauli magni (DL. 81139); 
1449: Petrus Pauli magni (DL. 81139), [1450 k.]: Petrus magnus (FTSznSz. 
258) (özvegy-fiú családi kapcsolat — FTSznSz. 258), [1445–1448]: Fabianus 
paruus, 1449: Clemens parus (!) (apa-fiú kapcsolat — FTSznSz. 261), [1445–
1448]: Stephanus Franciscÿ; 1449: relicta Stephani; [1450 k.]: Martinus 
Francisci (apa-özvegy-fiú kapcsolat — FTSznSz. 293, 296). 

3. A családnevek kialakulásának ideje 

 
1. A családnévkutatást mindig is foglalkoztatta az a kérdés, hogy magyar 

viszonylatban mikortól beszélhetünk egyáltalán családnevekről. Ha erre a 
kérdésre keressük a választ, akkor mindenképpen szükséges a családnév 
fogalmát az eddigieknél pontosabban definiálni. A családnévvé válás fontos 
feltétele az örökölhetőség volt, vagyis amikor a megkülönböztető név át-
szállt az utódokra is elveszítve a konkrét kapcsolatot a név jelentése és a 
névviselő valamely tulajdonságjegye között.  
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A kutatók felfogásában eléggé nagy ingadozás mutatkozik a családnevek 
keletkezési idejének meghatározásában. MELICH JÁNOS úgy vélte, hogy csa-
ládnevekkel már az Árpád-kor végétől, a XIII. század második felétől szá-
molnunk kell, bár kijelentését konkrét példával nem támasztotta alá (1943: 
271). MEZŐ ANDRÁS ezzel szemben azt hangsúlyozta, hogy „a szabályosan 
öröklődő, kételemű névrendszer kialakulását Magyarországon a XVII–
XVIII. századra szokás tenni” (1970a: 28).  

Voltak olyan vélemények is, melyek szerint a jobbágyságnál csak a XVI. 
században indul meg a kéttagú nevek második tagjának öröklődése. 
FEHÉRTÓI szerint azonban már a XIV. század végén kimutatható öröklődő 
családnév a jobbágyság körében is (1969: 31). KÁLMÁN BÉLA inkább a XV. 
századot tartja elfogadhatónak (19894: 66, l. még MEZŐ 1970a: 26). „Az 
azonos vezeték-, sőt teljes neveknek egy forráson belüli ismétlődése arra 
vall, hogy a vezetéknevek nagy része (legalább időlegesen) már állandósult, 
családnév + keresztnév kapcsolattá merevedett” (MEZŐ 1970b: 87).  

A jobbágyság körében még a XVI. században is ritkán ugyan, de előfor-
dulnak önmagukban álló egyénnevek (keresztnevek), de többségében már 
családnév + keresztnév szerkezetet találunk. A SZABÓ ISTVÁN által kiadott, 
1522-es Bács, Bodrog és Csongrád vármegyei dézsmajegyzékben is már 
csak elvétve fordulnak elő megkülönböztető név nélküli nevek, azok is főleg 
asszonynevek, vagy ritka keresztnevek, melyek önmagukban is bírtak 
megkülönbözető erővel (1954: 7). 

Északkelet-Magyarország 1401–1526 közötti 10440 névadatában 8735 
személy között mindösszesen 234 fő egyéni néven való említését találhatjuk 
(261 előfordulással) (FTSznSz. 14, 166–9). Ez a teljes névanyagnak csupán 
elenyésző hányada (~2,5%). A számítás az átmeneti (körülírásos) névfor-
mákat nem tartalmazza. Természetesen — mint láttuk — ez utóbbiak kap-
csán sem beszélhetünk még kéttagú névhasználatról a szóbeliségben, de 
írásban már megjelenik a pontosítás igénye, illetőleg bizonyos esetekben 
(pl. a de prepozíciós neveknél) akár szóbeli névhasználatot is feltételezhe-
tünk (l. 5.1. fejezet). E bizonytalan névcsoportok együttesen sem érik el a 
névanyag egynegyedét. 

2. Általánosnak mondható az a nyelvész és történész vélekedés, hogy 
„a családnevek a XV–XVI. században már mindenütt voltak, de még nem 
állapodtak meg, rendszeresen és gyakran változtak” (SZABÓ 1954: 7–8; 
BÁRCZI 1956: 145–50; KÁLMÁN 1961: 30–1).  

Nem egyszer előfordult a későbbi századok során, hogy egy-egy már rög-
zült családnév helyett másik jelent meg. A nemesség körében ez együtt jár-
hatott a birtokváltozással, a jobbágyság esetében pedig egy jellemző ragad-
ványnév (foglalkozás, jellemnév, származási hely) válhatott családnévvé 
természetes módon, esetleg szándékosan, például ha a jobbágy szökése után 
el akart rejtőzni. A családnevek változására még a XVIII. századból is talá-
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lunk példát a vizsgált területről (ezeket l. alább). Amíg törvény nem rögzítet-
te a nevek hivatalossá és megváltoztathatatlanná tételét, addig ez szabadon 
megtörténhetett. Az első ilyen rendelet II. József nevéhez fűződik 1787-ből, 
aki a birodalom lakói számára kötelezővé tette a családnévviselést (vö. 
HAJDÚ 2003: 752; FARKAS 2003: 145; FARKAS–KOZMA szerk. 2009: 353–5).  

4. A családnévvé válás kritériumai és jelei a forrásokban 

 
1. „A család összetartozásának mintegy jelképes kifejezője volt a közös 

név, melyet a család, sőt a leszármazás útján létrejött rokonsági kör más 
tagja akarva, nem akarva viseltek” (SZABÓ 1969: 215). Eszerint a családnév 
fogalmának egymással összefüggő, fontos kritériuma (1) az öröklődés és 
(2) a családtagok közös név alatti megnevezése, azonosítása. E két 
szempont szoros összefüggése nyilvánvaló, mégis — mint látni fogjuk — el-
különíthetőek egymástól. 

A családnév keletkezésének folyamatában először az egyéni megkülönbözte-
tő attribútum (pl. tulajdonság, származás, rokoni kapcsolat stb.)9 lesz a név-
adás alapja, amely a családnév előzményében (a megkülönböztető névben) je-
lenik meg, majd ennek öröklődése révén jön létre a családnév (l. 1. ábra; vö. J. 
SOLTÉSZ 1979: 51, 53). 

 

Az alábbiakban azokat a módszereket keressük, amelyek segítségével a csa-
ládnévvé válás kritériumait igazolni tudjuk. Az elemzést társadalmi rétegek 
szerint elkülönítve végezzük, először a jobbágyok családneveinek kialakulását 
mutatjuk be, majd ezt követi a nemesi családnevek létrejöttének ismertetése. 

2. Mint említettük, családnévről beszélhetünk akkor is, ha a családfő 
megkülönböztető neve alá foglalják a család többi tagját (SZABÓ 1969: 227), 
ezzel az apa megkülönböztető neve a családtagok számára közössé válik. 

                                                             
9 E tárgykör részletezését l. a „Funkcionális-szemantikai elemzés” c. fejezetben. 

 

1. ábra: A családnevek kialakulásának folyamata I. 
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Ebben az esetben is általában elvész a konkrét kapcsolat a névviselő csa-
ládtag és a név jelentése között (l. pl. a tulajdonságneveket).  

Mindezidáig egy kutató sem tudta (mert nem is lehet) a családnevek kiala-
kulását, azaz a névszerkezet megkülönböztető második névtagjának öröklődő-
vé válását egy évszámhoz vagy akár egy évtizedhez kötni, sőt — mint láttuk — 
még az évszázad meghatározásában is jelentős különbségek mutatkoztak. A 
bizonytalanságot főként az okozza, hogy a középkori források sajátos jellege 
miatt nehezen vagy sok esetben egyáltalán nem lehet az öröklődés kritériumá-
ra bizonyítékot találni, mivel az oklevelekben az alsóbb társadalmi rétegek 
esetében a rokoni kapcsolat csak ritkán van feltüntetve.10  

3. FEHÉRTÓI KATALIN a XIV. századi neveket vizsgálva megállapította, 
hogy „a kételemű személynévrendszer megjelenése mellett [már — NFJ.] a 
XIV. században megindult Magyarországon a családnév kialakulása” a job-
bágyság körében is (1969: 29). Ennek bizonyításához elegendő az, ha meg-
vizsgáljuk, hogy egy falun belül mikortól fordulnak elő azonos családnevű 
személyek. Pl. ha egy településről (Pacha) 1389-ből felsorolt jobbágyok kö-
zött Johannes dictus Churba és Stephanus filius Pauli Churba nevűekről 
hallunk, joggal feltételezhetünk rokoni kapcsolatot közöttük, mivel annak 
kevés a valószínűsége, hogy a névadó közösség egyidőben ugyanazzal a 
megkülönböztető névvel ruház fel két különböző személyt, ehelyett az apa 
(v. családtag) nevével való identifikálásról lehet szó (vö. FEHÉRTÓI 1968: 
329). Kivételt ez alól csupán a sűrűn ismétlődő, gyakori nevek jelenthetnek 
(pl. Kis, Nagy, Szabó, Kovács, Varga).  

Jobbágynévi példák a XIV. század végéről (FEHÉRTÓI 1969: 31): 

1366: Ladislai, Michaelis et Johannis dictorum Chene; 
1388: Thoma et Jacobo dictis Ban; 
1398: Anthonio et Petro dictis Tymar; 
1389: Thomas dictus Cherteu et Valentinus dictus Cherteu [cserteü] (Palkonya); 
1389: Georgius Zoltan, Petrus dictus Zoltan (Bagatha).  

Sok esetben a latin dictus többesszámú alakja egyértelműen utal arra, 
hogy a megkülönböztető név több személyre vonatkozik.  

Tanulságos az az oklevél, amely a Bihar megyei Ópályi hatalmaskodó 
jobbágyainak névsorát tartalmazza 1415-ből (DL. 96894, l. még Zs. V. 944). 
A felsorolt 80 jobbágy közül 24 (30%) már biztosan családnevet visel, mivel 
ugyanazon megkülönböztető név alatt több hasonló nevű személyt, feltehe-
tően testvéreket említenek:  

Csetéri — Clemente Chethery, Francisco similiter Chethery;  
Domorád (Dombrád) — Laurentio Domorad, Dyonisio Domorad, Iacobus Domorad;  

                                                             
10 A nemesség esetében valamivel jobb helyzetet látunk, hiszen a leszármazásnak birtok-
jogi szempontból nagy jelentősége volt, de a források itt sem mindig igazítanak el (erre l. 
bővebben az „Adalékok a helynévi eredetű családneveink kialakulásához” c. fejezetet).  



34 A MAGYAR CSALÁDNEVEK KIALAKULÁSA  

 

 

Hegedűs — Luca hegedes, Blasio Hegedes;  
Kerekes — Valentino Kerekes, Nicolao Kerekes;  
Meleg — Laurentio Melegh, Stephano Melegh;  
Mikó — Stephano Myko, Demetrio Myko;  
Molnár — Petro Molnar, Georgio Molnar;  
Őri — Mathia Ewry, Benedicto Ewry;  
Szabó — Dyonisio Zabo, Benedicto Zabo, Andrea Zabo; 
Varró — Paulo varro, Francisco Varro.  

További példák a XV. sz. első feléből:  

1415: Ladislao Mochar, Egidio Mochar (Szamosszeg, DL. 96894);  
1415: Ladislao Zombok, Mychaele similiter Zombok (Szamosszeg, DL. 96894);  
1422: Anthonio Pethkes, Barnaba Pethkes in Suran (Z. VIII. 52); 
1425: Matheum et Michaelem Chwri (Nyék, DL. 11647); 
1439: Johannes Gusal, Clemens Gusal, Petrus similiter Gusal iobagiones de Vellan 

(Z. VIII. 654–5 ); 
1439/1447: Benedictum fÿas, Paulum fyas (Tas, DL. 13327); 
1439/1447: Franciscum Zolga, Gregorium similiter Zolga (Tas, DL. 13327); 
1439/1447: Michaelem warro, Ladislaum similiter warro (Tas, DL. 13327); 
1440: Ladislao dauid, Bartholomeo similiter dauid dicto (Olcsva, DL. 55194); 
1440: Nicolao Erdelÿ dicto, Stephano Erdelÿ (Olcsva, DL. 55201); 
1440: Barnaba vekas, Mathia similiter wekas (Olcsva, DL. 55201); 
1440: Jacobo vÿthez, Johanne wÿtez, jo. (Olcsva, DL. 55194) stb. 

Kisvárda 1445–1448 között keletkezett összeírásában (vö. Adattár: DL. 
81139) a következő biztos családneveket találjuk (zárójelben az előfordulás 
száma): Bercsek (2), Csépán (2), Kopó (2), Lőkös (2), Tar (2), Andók (3), Buti (3), 
Vég (3). Ahhoz, hogy egy településen belül azonos családnevek jelenjenek meg, 
legalább egy-két generációnyi idő elteltére van szükség. 

Néhány név családnévi funkciója mellett szól az is, hogy olyan különleges és 
ritka tulajdonságot jelentenek, amely másként nem, csak családi leszármazás 
útján hagyományozódhatott egy-egy településen. Ilyen pl. a szabolcsi Hatujjú 
név (MIKESY 1966), melyet 1560-ban öt személy viselt Szolnok és Pátroha köz-
ségben (N. FODOR 2002: 66), de már az 1520-as években két ilyen nevű egyén 
élt Demecserben és Pátrohán (vö. FTSznSz. Hatujjú), nyilvánvalóan már ők is 
rokoni kapcsolatban voltak, a testi rendellenesség valamelyik ősüket jellemez-
te (további pl. Orrotlan, Gyomros, Bordahasú, Nagyfejű stb.).  

5. A családtagoknak ugyanazon megkülönböztető név alatti azonosításához 
az asszonynevek fontos tanulsággal szolgálhatnak. A -né asszonynévképzővel 
alkotott nevek a kései ómagyar korban már többnyire képzői funkcióban állnak. 
A -né denominális névszóképző a nő szóból alakult alak- és jelentéshasadással, 
annak egyes szám 3. személyű birtokos személyjeles alakjából jött létre (neji ’ne-
je’ > nei > né). A korai adatok a birtokos jelzős szerkezet elsődlegességét mutat-
ják (vö. pl. 1288: Marcelneygyaya [Marcel neji gyiaja]; 1354: Bankneytereme – 
SZEKFŰ 1992: 276). A rövidült formák inkább a kései ómagyar korban adatolha-
tóak nagyobb számban (1376: paphwyiacabne, 1377: Palnewelg stb.).  
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„Az alakváltozással együttjáró jelentésspecializálódás elhatárolta a -né-t a 
nő szótól. […] Legvilágosabban akkor látszik formánsnak, ha a férj egy- vagy 
kételemű nevéhez kapcsolódik” (SZEKFŰ i. m. 277). Anyagunkban már az 
1440-es évekből találhatunk erre adatot (pl. [1445–1448]: relicta ſoſne ’özvegy 
Sósné’, relicta criſtellne ’özvegy Keresztélyné’ (FTSznSz. 204, 296), 1449: 
Pokane, Bedene (FTSznSz. 191, 51). A kéttagú nevek között kevert (latin-
magyar) névalakok is előfordulnak (1467: relicta Emerici Modyſne — 
FTSznSz. 167), de néhány összeírás magyar alakjai egyértelműen jelzik az 
élőnyelvi használatot (pl. [1500–1520]: fekete peternÿ, acz martonÿ, hŭzztÿ 
ÿanusnÿ, marta ÿanusnÿ, Zẃrkÿnÿ, farkaz mathiaznÿ, a fenti kevert névfor-
mához hasonló alakokat itt is találunk: kelemen zewenÿ, gergel konÿna (!) [ↄ: 
konanÿ] — FTSznSz. 218, 142). A XVI. század első negyedében (1521–1526) 
említett Relicta chÿkoſne, Relicta Konÿane, Relicta dÿzene ’özvegy Dicsőné’ 
(DL. 26243) asszony- és özvegynevek is a név családnévi funkciója mellett ta-
núskodnak. Asszonynév ritkán előfordul kései ómagyar helynevekben is: pl. 
1459: Naghandrasnehaza (HAJDÚ 2003: 739). 

Az ómagyar kor utolsó szakaszában találunk olyan adatokat is, amelyek 
még közelebb állnak az összetett szavakhoz (vö. SZEKFŰ 1992: 277): ezek egy 
részében a -né a férj foglalkozását vagy társadalmi helyzetét jelölő szóhoz kap-
csolódik: pl. [1445–1448]: relicta Mathie birone (FTSznSz. 55). Ezekben az ese-
tekben természetesen még nem beszélhetünk családnevekről.  

A latin formákban szereplő özvegynevek esetében, pl. a Relicta Benedicti 
Alch (1521–1526) névben szereplő Ács névrész családnévi szerepe kérdéses, 
mivel a szerkezet jelentése ’Ács Benedek özvegye’, tehát a megkülönböztető 
jelző az elhunyt férjre vonatkozik, az ő nevének a része (FTSznSz. 36). Még-
is találunk ezzel ellentétes értelmezésre utaló adatokat is: Barbara relicta 
Thome bereck ~ Barbaram berech, Helena relicta Johannis pokol ~ Hele-
nam pokol (1521: FTSznSz. 53, 191). Mindkét esetben ugyanaz a forrás két-
szer említi az özvegyeket kétféle névalakkal, eszerint Berec(k) Tamás özve-
gyét, Borbálát Berec(k) Borbálának, Pokol János özvegyét Pokol Ilonának is 
nevezik (vö. még 1449: relicta Clementis buti ~ [1450 k.]: Katho buthÿ — 
FTSznSz. 64; 1468: Relicta Agata taſolius ~ Relicta Johannis Thaſolos — 
FTSznSz.222). Tehát a latin szerkezetben megjelenő asszonynevek között is 
lehetnek olyanok, amelyek már családnevet takarnak.  

6. Az öröklődés konkrét bizonyítékai az olyan szerencsés esetek, amikor 
két vagy több, időben egymáshoz közel eső (általában úrbéres) összeírás 
maradt fenn egy adott településről, melyek névanyaga így könnyen össze-
vethető. A kor szokása szerint a lajstromozó házról-házra járva vette szám-
ba az adózó lakosságot, így a nevek a regisztrumokban egymás után követ-
keznek (vö. LÉVAI 1985: 31–2). Ez pedig sok esetben segít a személyek, csa-
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ládok, családtagok azonosításában.11 Az összevetések segítségével könnyen 
beazonosíthatóak az egy családhoz tartozó személyek, így igazolható a 
megkülönböztető név öröklődése. Az alábbi táblázat a Várdai-uradalom ösz-
szeírásaiból mutat be néhány vonatkozó példát. 

 
[1445–1448] 1449 Település 

Thomas boros Johannes boros 
Ladislai veg relicta Franciscus veg 
relicta Mathie birone Petrus Biro 

Litke 

relicta Pauli magni Petrus Pauli magni Pap 
Simon futo Benedictus futo 
Fabianus paruus Clemens parus (!) 

Várda 

relicta Johannis ban Martinus ban 
Demetrius benkÿ Emericus benki 
relicta Blasii gerkes Petrus gerkes 

Kálonga 

relicta Francisci abaÿ Blasius abagÿ (!) 
Lucas baba Blasius baba 
Relicta Pauli bator Petrus bator 
Emericus cardos Ambrosius cardos 
relicta Mikahelis ſolnok Fabianus ſolnoch 

Döge 

1. táblázat: Öröklődő nevek a Várdai-uradalom XV. századi összeírásaiban 
 

 

4.1. Családnevek öröklődése a Várdai-uradalom falvaiban 

 
 
1. Mint láttuk, az öröklődés közvetettebb bizonyítéka egy település kü-

lönböző korokból származó névanyagának az összevetése. Ezt a kézenfekvő 
lehetőséget legelőször SZABÓ ISTVÁN alkalmazta XV–XVI. századi jobbágy-
nevekre. Megállapította, hogy az általa vizsgált 17 falu fele részében három 
generáció alatt 50–100%-ban tovább éltek a családnevek, de a többiben is 
legalább a nevek egyharmada megmaradt (SZABÓ 1969: 217–8). 

Magam a Várdai-birtokok neveit vettem górcső alá az általam összegyűjtött 
korpuszból. A Várdaiak uradalma a középkor utolsó századában 17 szabolcsi 
és beregi faluból állt, melynek központja, Kisvárda mezőváros volt. A központ 
és 9 település XV–XVI. századi nevei képezik a vizsgálat alapját. A választá-
som azért esett ezekre a falvakra, mert a korszak során több olyan összeírás is 
fennmaradt, melyek nagyon jó lehetőséget nyújtanak a nevek öröklődésének 
                                                             
11 A FTSznSz. melléklete tartalmazza a Várdai-uradalom összeírásainak összevetését 
az 1449–1453 közötti időszakból, Semjén/Túr? összeírásait 1468-ból és azt követő 
évekből, valamint Nábrád és Gyarmat hatalmaskodó jobbágyainak névsorát 1452-ből 
és 1459-ből. (Hasonló összevetésre l. még LÉVAI 1984–85, MEZŐ 1970a.) 
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a feltárására. Az összevetés pontosságát az is segíti, hogy egymáshoz közel eső 
évekből maradtak fenn a névsorok (pl. 1445–1448, 1449, 1450 k., 1453; 1500–
1520, 1521, 1521–1526), így a lakosságról és az öröklődésről még hitelesebb 
képet kaphatunk. Az összevetéshez felhasználtam korábbi munkámban (2002) 
feldolgozott 1560-as, valamint a Kisvárdai járás kéziratban meglévő 1621-es 
gabonadézsma-összeírásának névanyagát is (OL. Mikrofilmtár 9794. doboz). Az 
utolsó korszakot pedig a XVII. század utolsó negyedében keletkezett úrbéres 
lajstromok és az 1715-ös országos összeírás egyesített adatai alkotják.  

A családnevek öröklődését bemutató öt időszak:  
I. időszak: XV. század közepe (1445–1453);  
II. időszak: XVI. század első negyede (1501–1526);  
III. időszak: XVI. század közepe (1560);  
IV. időszak: XVII. század első negyede (1621); 
V. időszak: XVII–XVIII. század fordulója (1680-as évek, 1715). 

2. A megkülönböztető nevek családnévvé minősítése az előző fejezetben is-
mertetett kritériumok alapján történt. Eszerint azokat a neveket tekintettem a 
családi névhasználat képviselőinek, amelynél 1) az öröklődés az eltérő időszak-
okban bizonyítható volt, 2) egy településen több személy is ugyanazon a megkü-
lönböztető néven szerepelt. Az öröklődés kimutatása értelemszerűen az első 
időszak esetében nem volt megvalósítható (a XV. század eleji vagy azt megelőző 
időszak adathiánya miatt), így ebben a korszakban csak a többszöri előfordulá-
sú nevek alkották a családnevek csoportját, noha bizonyára az egyszer említet-
tek között is lehettek már öröklődő családnevek. A kategória neve (ti. „Az örök-
lődés nem igazolható”) is ezt a lehetőséget érzékelteti.  

A hitelesség érdekében egy átmeneti kategóriát is jelöltünk az ábrákon, 
nevezetesen azoknak a megkülönböztető neveknek a csoportját, amelyek az 
adott korszakban egyszeri előfordulásúak, és nem tudható, hogy a névviselő 
kapta a nevet, vagy esetleg már az elődje is ezt viselte, de a későbbi évtize-
dekben a leszármazottak nevében láthatóan öröklődik, azaz biztosan család-
név lesz belőle. 

Szintén figyelembe vettük azokat a neveket is, amelyek egy adott időszakban 
nem jelennek meg a forrásokban, de előtte és utána szerepelnek, tehát nagy va-
lószínűséggel nem a névviselő család elköltözéséről és visszaköltözéséről van 
szó, hanem folyamatos helyben lakásról, csupán a forrásba (az adóösszeírásba) 
nem került be az illető család egyik tagja sem. 

A 2. táblázatban a Szabolcs megyei Döge község példája szemlélteti a csa-
ládnévarány számításánál alkalmazott módszert. A félkövér nevek a család-
neveket jelzik, a dőlttel szedettek azokat a megkülönböztető neveket, ame-
lyekből később bizonyíthatóan keletkeztek öröklődő családnevek. Az adott 
időszak (év) összeírásaiból kimaradt, de vélhetően a faluban folyamatosan 
jelen lévő családokat x jelöli. Utóbbi csoport esetében minimálisan egy csa-
lád jelenlétét (egy fiktív említését) vettük alapul a számításban. Zárójelben 
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az előfordulás száma látható. A táblázat nem tartalmazza a település teljes 
névanyagát, csupán a többször is előkerülő neveket tüntettük fel. 

I. II. III. IV. 
Abonyi (1) Abonyi (1)   
 Bákai (2) Bákai (4) Bákai (1) 
Barta (2) x (1) Barta (1)  
Bátor (6) Bátor (4) Bátor (2)  
Berec (1) Berec (1)   
Bogdányi (1) Bogdányi (1)   
Bolti (1) Bolti (1)   
Császár (1) Császár (2) x (1) Császár (3) 
 Csengető (3) Csengető (2)  
Dögei (2) x (1) Dögei (2)  
 Hermann (1) Germán (1) Germán (1) 
Katona (1) x (1) Katona (1)  
[Faber] (1) Kovács (2) Kovács (1)  
  Kötél (1) Kötél (1) 
[Luce] (1) Lukács (1) Lukács (1)  
Mándoki (1) Mándoki (1) Mándoki (1) Mándoki (1) 
 Mizser (1) Mizser (1) Mizser (1) 
[Magnus] (2) Nagy (1) x (1) Nagy (1) 
Ökör (1) Ökör (1)   
Pásztor (1) Pásztor (2) Pásztor (1)  
Pokol (1) Pokol (1)   
 Sipos (1) x (1) Sipos (2) 
Szakács (1) Szakács (1)   
 Szakálas (1) Szakálas (1)  
 Székely (1) Székely (1)  
Szolnok (2) Szolnok (2) Szolnok (1) Szolnok (1) 
 Tardikó (3) Tardikó (1)  
 Tasi (3) Tasi (1)  
Tót (8) Tót (1) x (1) Tót (1) 
 Varga (1) Varga (1) Varga (1) 
Vince (1) Vince (1) Vince (2) Vince (1) 

2. táblázat: Döge község megkülönböztető neveinek öröklődése (részlet) 

Nyilvánvalóan tudatában vagyunk annak, hogy mind a többszöri előfordu-
lású neveknél, mind az öröklődést gyanító esetekben előfordulhat, hogy vé-
letlen egybeesések eredményeként tévesen kapcsolunk össze egymással sze-
mélyeket. Például ugyanabban a faluban említett két Tót nevű jobbágy 
származhat különböző családból, vagy egy későbbi összeírásban hasonló né-
ven szereplő személy nem a korábban említett leszármazottja, hanem vélet-
lenül ugyanazzal a névvel megkülönböztetett későbbi jövevény a faluban. 
Ezek aránya azonban olyan csekély lehet a valóságos rokoni kapcsolat esetei 
között, hogy eredményünket lényegesen nem befolyásolhatja. A bizonytalan-
ság leginkább a nagyon gyakori neveknél (l. alább) lehetséges, de az így kieső 
neveket kompenzálják azok a megkülönböztető nevek, amelyről források hí-
ján nem tudjuk igazolni az öröklődést, de a valóságban ezek már öröklődő 
családnevek voltak. Ennek ismeretében kijelenthetjük, hogy az alábbiakban 
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a Várdai-uradalom falvainak adatai alapján számított arányszámok megkö-
zelítik a tényleges családnévi arányokat az egyes korszakokban.   

3. Az első két időszak több összeírás egyesített adatait tartalmazza, míg 
a III. és a IV. egy-egy év adólajstromát veszi alapul. Nyilvánvalóan ponto-
sabb értékeket kaptunk volna, ha más, időben közeli összeírás adatait is 
bevonjuk a vizsgálatba, hiszen — tudjuk — ezek az adójegyzékek sokszor 
hiányosak voltak. Némiképp javítja a helyzetet, hogy mindkét összeírás a 
korabeli dézsmajegyzékek között a legtöbb nevet tartalmazza.12 Az utolsó 
időszak adatainak fő bázisát az 1715-ös országos összeírás adja, amely köz-
ismerten nem tartalmazza az adófizetők teljes névsorát, ezért a korábbi év-
tizedekben keletkezett úrbéri iratok névanyagával kellett kiegészítenünk a 
névlistát. Mivel az anyaggyűjtés felső időhatárát is meg kellett határoz-
nunk, az utolsó időszak esetében a később öröklődő nevek csoportját már 
nem volt módunk elkülöníteni. A családnevek arányának néhány falunál 
látható csökkenése a későbbi információk hiányával, és nem a családnevek 
számának negatív változásával magyarázható.   

 4. A családnévarány vizsgálata a Várdai-uradalom szabolcsi falvaiban. El-
sőként a központ, Kisvárda adatait tekintsük meg! A mezőváros névsora 
sajnos az 1560-as dézsma-
jegyzékben nem szerepel, 
ezért a XVI. századi nevek 
öröklődését nem tudjuk 
megvizsgálni, de a későbbi 
időszakok névanyaga fo-
lyamatos családnévviselés-
ről árulkodik. Az XV. szá-
zad közepén a lakosság 
62%-a bizonyíthatóan örök-
lődő családnevet viselt, ez 
az arány a XVI. század ele-
jére elérte a 66%-ot (2. áb-
ra). Ez természetesen nem 
jelenti azt, hogy mindössze ennyi családnévvel kell számolnunk, ennél biz-
tosan több öröklődő név volt a XVI. század elején, de számos névről forrá-
sok hiányában nem tudjuk eldönteni, hogy később öröklődött-e vagy sem, 
másrészt a költözéssel — vélhetően — számos családnév vándorolt más te-
rületekre, más településekre.  

                                                             
12 További felhasználható dézsmajegyzékek a Kisvárdai járásból: 1549: OL. Mikro-
filmtár 9779; 1561: 9779; 1622: 9794; 1623: 9795; 1624: 9795. stb. 

 
2. ábra:  Kisvárda családneveinek aránya 
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3. ábra: A Várdai-uradalom falvainak családnévaránya 
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Az uradalom népesebb falvai közül Ajak és Pátroha XV. század közepén 
fennmaradt neveinek mindössze az egyharmadáról mondhattuk, hogy már 
biztosan családnévként éltek, viszont a később öröklődő nevek csoportja 
nagy gyakoriságot mutat (3. ábra). Ez utóbbiak láthatóan a családnevek 
számát gyarapították a XVI. század elejétől kezdve. Tuzsér XV. századi 
személyneveit nem ismerjük, így csak a XVI. század elejének állapotát tud-
juk elemezni. Látható, hogy a II. korszak 50%-os családnévaránya a többi 
faluhoz viszonyítva alacsony, ami az adathiánnyal magyarázható, mert bi-
zonyára a később öröklődő és nem bizonyítható nevek némelyike már a ko-
rábbi évszázadban is előfordulhatott. Az uradalom két legkisebb faluja, Ro-
zsály és Kálonga lakosainak száma a vizsgált időszakon belül fokozatosan 
csökkent, míg végül pusztává vált mindkét település a XVIII. századra. Ez 
a változás a családnevek arányszámaiban ugyan nem látható, de Kálonga 
utolsó korszakának adathiánya már az elnéptelenedésről tanúskodik, Ro-
zsály esetében ez később fog bekövetkezni. 

Az uradalom tízedik vizsgált településének, Tasnak az ábrája is az ada-
tok kellő óvatossággal való kezelésére utal (4. ábra). Úgy tűnik, mintha a 
családnevek aránya szeszélyesen változna, a III. időszakban már 85%-os 
arány mutatható ki, majd a XVII. században visszaesik 68%-ra. A csökke-
nés okai között mindenképpen meg kell említenünk a ruszin nemzetiségű 
lakosság XVII. századi betelepedése révén megjelenő új névanyag okozta 
változásokat (vö. pl. OL. Urb. et Conscr. Fasc. 15. N. 41, 42; Fasc. 60. N. 23).   

 

4. ábra: Tas község családnévaránya 

Végezetül vessünk egy pillantást a Várdai-uradalom falvainak összesített 
családnévarányára (5. ábra). Az átlagszámok azt mutatják, hogy a bizonyítha-
tóan családnévnek tekinthető nevek aránya meghaladta az 50%-ot már a 
XV. század közepén, a XVI. század első negyedére ez az arány megközelíti a 
70%-ot, 1560-ban pedig már a nevek több mint 80%-a biztosan öröklődő csa-
ládnév. A későbbi csökkenés látszólagos, a források hiányosságai mellett a 
migráció okozta változással is számolnunk kell. 
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5. A családnévegyedek öröklődése. — Az eddigiektől eltérő szempontot 
jelent az egyes családnevek továbbélésének kimutatása egy adott településen. 
A családnév-gyakoriság mellett azt is megvizsgálhatjuk, hogy egy adott időpont 
vagy időszak megkülönböztető- és családnevei közül mennyi marad fenn a ké-
sőbbi századokban. Az alábbiakban a Várdai-uradalom fenti településeinek ösz-
szesített adatait ismertetjük az első négy időszak vonatkozásában. Az összeve-
tésben a XV. század közepének adatait vesszük kiindulópontnak. Arra a kér-
désre keressük a választ, hogy I. időszakban családnévnek tekinthető nevek 
milyen arányban maradnak meg egy-egy településen a későbbi időszakokban.  

A Várdai-uradalom falvainak összesített adatait tartalmazó 6. ábra az 
öröklődő családnevek csökkenését mutatja. A nevek több mint fele tűnt el a 

települések névanyagából közel 
két évszázad alatt. A családnév-
arány viszont pontosan ezzel el-
lentétes tendenciát mutat. Az 
ellentmondás csak látszólagos, 
hiszen az utóbbi számításban 
csak a korábban is létező csa-
ládneveket vettük alapul, míg az 
előzőnél az összes családnév a 
számítás alapját képezte.  

Az arányok ilyen mértékű 
csökkenése azonban nem jelenti 
feltétlenül a családnevek kihalá-
sát, a költözéssel továbbvitt, más 

településen továbbélő név útja ugyanis követhetetlenné válik a forrásokban. 

 
5. ábra: A Várdai-uradalom falvainak összesített családnévaránya 

 

6. ábra: Családnevek továbbélésének ará-
nya a Várdai-uradalom falvaiban 
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4.2. A nevek változékonysága 

 
 
1. A fentiekben a családnevek öröklődésének több szempontú vizsgálatával 

kimutattuk, hogy a vizsgált időszakban a megkülönböztető nevekkel szemben a 
családnevek aránya növekvő tendenciát mutat, ugyanakkor az egy településen 
belüli családnevek maradandósága ezzel ellentétes irányú, azaz fokozatosan 
csökken. A csökkenésből közvetett módon tudunk a népmozgásra következtetni, 
de természetesen más tényezők hatásával is számolnunk kell. Vegyük sorra a 
lehetséges okokat! 

(1) Legkézenfekvőbb magyarázat az elhalálozás. Minden településen szá-
molnunk kell olyan lakosokkal, akik utód nélkül elhaltak vagy csak leány-
gyermekük született, így nevük nem öröklődhetett tovább.13  

(2) A jobbágyköltözés, jobbágyszökés révén a jobbágyok még az 1514-
es törvények után is gyakran elköltöztek korábbi lakóhelyükről, tovább 
folyt a jobbágyok migrációja. A török hódítással pedig a népmozgás nagyobb 
méreteket öltött.  

(3) Emellett sokan lehettek olyanok, akiknek neve azért nem bukkant fel 
később, mert újat kaptak a közösségtől. A nevek spontán változása még a 
XVIII. század végéig jellemző marad (vö. HAJDÚ 2003: 756).  

2. A családnevek természetes kihalására adatok hiányában nem tudunk kö-
vetkeztetni, mivel a halálozást csak a legritkább esetben jegyezték fel az okleve-
lekbe (pl. [1445–1448]: Fabianus paruus mortus – FTSznSz. 261). Valamivel 
könnyebb dolgunk van a jobbágyköltözés nyomon követésével. Gyakran előfor-
dul, hogy egy-egy családnév nem öröklődik tovább a korábbi említés helyén, de a 
környező településeken megtalálható. A Várdai-uradalom falvainak részletes 
elemzése során is megfigyelhető ez a jelenség (pl. Tóbiás Istvánt 1560-ban Papon 
említik, 1621-ben Tóbiás Lukács Nyírtasson szerepel). Célszerű a szomszédos 
vagy más megyebeli települések névanyagát is bevonni a vizsgálatunkba, mivel 
sok esetben a jobbágyköltözés csak a megyét érintette. Ezt támasztja alá az is, 
hogy az általam közelebbről ismert északkelet-magyarországi XV–XVI. századi 
névanyagban is találunk olyan neveket, amelyek ma is a vidék jellegzetes csa-
ládnevei közé tartoznak (pl. Borkó, Háda, Ésik, Cap, Csépke, Csiszár, Dancs, 
Gonda, Hamar, Katkó, Jánvári, Pokol).  
                                                             
13 Feltehetően ezért nem öröklődött tovább Döge községben a Berec név. 1449 előtt 
említik a források Berec Tamást adófizetőként, a következő utalás a családra 1521-
ben történt, amikor Berec Tamás özvegyéről, Borbáláról hallunk. Nyilván itt a ha-
sonló nevű fiú feleségéről van szó, aki fiúutód nélküli özvegyként került be az össze-
írásba ([1445–1448]: Thomas Briccii, jo. (DL. 81193) = 1449: Tomas berech, jo.; 
1521: Barbara relicta Thome bereck ~ Barbaram berech, jo. — FTSznSz. 53). 
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[1445–1448] 1449 Település 
Paulus Judex Paulus conar Litke 
Filipus paruus Philipus fazacas Pap 
Stephanus bakaÿ Bartholomeus Stephani Pap 
Simon Varro Simon paruus Kisvárda 

  
[Túr/Semjén] 1468 1468 u. 
17.  Relicta Valentini varga  Relicta Valentini thuri 
102.  Blasius lantus  Blasius weg  
117. Emericus cheelkÿ Emericus thwri 
225.  Demetrius magnus  Demetrius Balaſÿ  
232. Gregorius Ladislai Gregorius chwn 

3. táblázat: Ugyanazon személy eltérő megkülönböztető nevei egy településen 

Az általam gyűjtött anyagban mindössze 9 olyan személyt találunk, akik 
két különböző megkülönböztető névvel kerültek be az összeírásokba (3. táb-
lázat). Ez a szám az összes névnek csak elenyésző részét mutatja, nyilvánva-
lóan ennél nagyobb aránnyal kell számolnunk a korabeli névhasználatban. A 
névadatok közötti kapcsolat bizonyításának nehézsége azonban a pontos 
számítást nem teszi lehetővé. Ezekben az esetekben a névadó közösség az el-
nevezett attribútumai közül egyszerre két sajátosságot is kiválaszt, ame-
lyekkel felváltva azonosítja az adott személyt. Ezek a nevek nyilvánvalóan 
még nem tekinthetők családneveknek.  

Szintén az öröklődés hiányára utal a következő példa 1525-ből: condam 
Mathÿas dÿak pater ipsius Marci Penthek (FTSznSz. 81, 187). Az apa eseté-
ben a deák megkülönböztető elem a fiú nevében nem öröklődik, hanem más 
motiváció (születés napja?) lesz a névadás alapja.  

3. A későbbi századokban számos olyan esetet találunk, amikor a névadó kö-
zösség jellegzetes tulajdonság alapján már meglévő családnév mellé új nevet ad. 
MEZŐ szerint a XVI. században „a vezetéknevek zöme már öröklődött, de to-
vábbra is megvolt a változás lehetősége.” „Különösen erősen ható névképző té-
nyezőnek bizonyult a mesterség, a származási hely és az etnikum” (1970b: 93, 
99). Erre a nevek rögzítésének koráig (II. József rendeletéig) találunk példát.  

A szatmári lovashajdúk között például Zászlótartó Andrást később Fodor 
Andrásként is említik (BENDA 1970: 194), az első név nyilván a foglalkozá-
sára, a hadseregben betöltött feladatára utal, a második pedig öröklődő ne-
ve volt. 1716-ban a Szabolcs megyei szökött jobbágyok lajstromában Mo-
gyorós községnél szerepel Steph[anus] Patay alias Fodor. Családtörténeti 
kutatás révén bizonyossá vált, hogy az említett személy Gergely nevű őse 
(apja vagy nagyapja) származási helyét, a Bihar megyei Patát jelöli a Patay 
név, amely a törökök 1660-as Nagyvárad elleni támadása körül pusztult el, 
s a család ekkor menekülhetett északabbra, védettebb területre. Eredeti 
családnevük a Fodor volt. Az összeírásokban a XVII–XVIII. század forduló-
ján felváltva jelenik meg a két családnév, de a Patay rövidesen kiszorul 
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a használatból. Ugyanezen a vidéken néhány évvel később találunk egy 
másik adatot is a kettős családnevekre egy adóösszeírásban: Petrus Malmos 
alias Oláh (Benk község). Az említett személy foglalkozását tükrözi az első 
név, amely később öröklődött, s a család azóta is ezt a nevet viseli. A koráb-
bi családnév feledésbe merült. Az első esetben az új név nem tudta kiszorí-
tani a régit, a másodiknál viszont igen (N. FODOR 2002: 16–7).  

További példát találunk a spontán családnévváltozásra Tas község XVII. 
századi névanyagában. 1674-ben a ruszin származású Alexander Orosz job-
bágy neve szerepel a forrásokban, 1686-ban pedig Sándor János és Sándor 
Simon nevét jegyzik fel. Nyilvánvaló, hogy az utóbbi nevek Orosz Sándor 
fiaira vonatkoznak. (Orosz Sándorról tudjuk, hogy 4 fia született.) A ritka 
apai keresztnév alkalmas volt arra, hogy a leszármazottakat identifikálja, 
akik így a többi Orosz nevű családtól megkülönböztethették magukat (OL. 
Urbaria et Conscriptiones Fasc. 15. N. 41, 42; Fasc. 60. N. 23). A példák sorát 
még hosszan folytathatnánk (l. még HAJDÚ 2003: 756–7; MEZŐ 1970b: 86–7). 

4. A családnevek kialakulása kapcsán leginkább FEHÉRTÓI KATALIN és 
SZABÓ ISTVÁN véleményét fogadhatjuk el. A családi név öröklődéssel történő 
megszilárdulása több-kevesebb késedelemmel követte nyomon a kettős név-
rendszer megjelenését (SZABÓ 1954: 9; FEHÉRTÓI 1969: 23–24, 29). Úgy tűnik, 
hogy a magyar jobbágynevek örökletessé válása a XIV. század második fele és 
a XV. század első évtizedei között kezd kibontakozni. Ha a megkülönböztető 
nevek és a családnevek közötti arányt kutatjuk, azt mondhatjuk, hogy nagy 
valószínűséggel a XV–XVI. század fordulóján a jobbágyok számottevő része 
már apja nevét viselte családnévként. A XVI. században ez az arány tovább 
növekedett. Természetesen az is nyilvánvaló, hogy ezeket a neveket semmiféle 
kodifikációs kényszer nem érintette, így egy új, az egyénre jellemző motiváció 
megjelenésével a régi családnév könnyen eltűnhetett. 

 

5. Adalékok a helynévi eredetű családneveink kialakulásához14 

 
1. Általános az a vélekedés, hogy a nemesség körében a jobbágyságot meg-

előzve kezdtek megjelenni a családnevek — bár ez a különbség nem lehetett 
olyan nagy, mint korábban hitték —, illetve a nemesi családok nagy része el-
sősorban (de nem kizárólagosan) valamelyik birtokáról kapta megkülönböztető 
nevét (FEHÉRTÓI 1969: 25–6, 31; HAJDÚ 2003: 740). FEHÉRTÓI KATALIN a XIV. 
század magyar megkülönböztető neveit vizsgáló munkájában csak azokat 

                                                             
14 Az alábbi két alfejezet az „Adalékok a helynévi eredetű családneveink kialakulá-
sához. A Gutkeled nemzetség szólátmonostori ágának családnevei” c. tanulmány 
(N. FODOR 2004) rövidített, módosított változata. 
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a neveket vette számba, amelyek magyar névadást tükröznek, és dictus-szal 
vagy anélkül kapcsolódnak az egyelemű névhez a filius és a de szócska fel-
használása nélkül. Ez utóbbiakat, mivel nem magyaros formák, nem vizsgálta. 
Szerinte „a latinos forma: »egyelemű név + de + helynév« akármilyen követke-
zetes használata sem jelentheti még a családnév kialakulását. Magyar család-
névnek csak a magyaros formában leírt, tehát -i helynévképzővel ellátott két-
elemű nevet lehet tekinteni” (1969: 33). (Az ettől eltérő vélekedést l. fenn.) 

HAJDÚ MIHÁLY ezzel szemben ezeket az átmeneti névformákat is család-
névnek tartja, szerinte „a XIV. század első felében, az Anjou-ház megerősödé-
sével folyamatosan, de leginkább 1310 és 1320 között általánossá vált a 
családnévviselés (kiemelés tőlem — NFJ.), csak a följegyzése ingadozott és 
történt különböző, a latin oklevelek írásgyakorlatának mintájára »filius«, 
»dictus«, »alio nomine«, »vulgo«, »vulgariter«, »nuncupatum«, »de« + helynév 
stb. közbe- vagy melléírásával” (2003: 738). Mindezt olyan helynevekkel tá-
masztja alá, amelyek a magyaros formát őrzik a korból (pl. 1319: 
Inakfiapeturfelde, 1353: Egrimihalhaza stb). Nem tesz különbséget az átmene-
ti megkülönböztető névformák és a családnevek között, pedig a XIV. század 
első felében — mint láttuk — ezek a nevek még rendkívül változékonyak, több 
név is élhet egyszerre egymás mellett (vö. ENGEL 1998: 16). Az kevéssé való-
színű, hogy ezek a nevek „általános érvénnyel” már családnévnek tekinthetők 
lennének, de kétségtelen, hogy rejthetnek már családnevet, a század második 
felében mindenképpen (vö. FEHÉRTÓI 1969: 33–5; SLÍZ 2008b).  

HAJDÚ a fenti következtetésre ENGEL archontológiai munkája (1996) nyo-
mán jutott, ahol az 1301 és 1457 közötti magyarországi méltóságviselők (nádo-
rok, erdélyi vajdák) névsorát tanulmányozva legtöbbjüknél már családnevet 
talált (2003: 738). ENGEL műve azonban családnévvizsgálatokhoz nem hasz-
nálható, nemcsak azért, mert adatai nem betűhívek, fordítások (ezt HAJDÚ is 
említi), hanem azért is, mert a szerző a személyek könnyebb azonosítása és a 
mutatóban való visszakereshetőség érdekében maga alkotott ún. „standard 
családneveket”, úgy, hogy a forrásokban leggyakrabban szereplő nevet emelte 
ki, emellett fontosnak tartotta, hogy a család tagjai ugyanazon a néven szere-
peljenek még akkor is, ha valójában az apa és a fiú neve az oklevelekben eltért 
egymástól (l. pl. Csór Tamás fia Gönyűi János vagy a Druget család esetét, ez 
utóbbiakat a XV. században kizárólag Homonnai néven említették). A történe-
ti irodalomban általánosan elfogadott neveket is meghagyta, még ha ezek 
egyébként a korban nem használt, önkényes nevek is, mint például a Lackfi, 
amelyről „kevesen tudják, [...] hogy a család egyetlen tagját sem nevezték így” 
(ENGEL 1996: I. XXX; II. 5).15 

                                                             
15 Ha családnévvizsgálathoz közvetlenül nem is, de egy-egy családra vonatkozó 
névadatok összegyűjtésére nagyon jól használható a könyv, a jelzetek alapján köny-
nyen visszakereshetők az okleveles adatok, amelyek alapján tanulmányozhatjuk a 
XIV–XV. századi névhasználatot.  
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2. Visszatérve a latinos névformák kérdésére, ezen belül is főként a „de + 
helynév” szerkezetűekre, FEHÉRTÓIval szemben úgy vélem, hogy ezt a névtí-
pust mindenképpen érdemes bevonni a XIV. századi megkülönböztető nevek 
vizsgálatába mint átmeneti névalakulatokat, mivel ezek magyar megfelelői ál-
talánosak voltak a korban, meglétüket a helynévi eredetű családneveink nagy 
száma igazolja a későbbi korokból, továbbá emellett szólnak a „de Kenezy” tí-
pusú neveink is16. Közöttük már biztosan vannak valódi családnevek is, annak 
ellenére, hogy a korabeli latinos írásgyakorlat miatt magyaros formában soha-
sem jelennek meg korai forrásainkban. A kérdést az öröklődés tényének bizo-
nyítása döntheti el.  

ENGEL PÁL szerint „a személynévhez de prepozícióval kapcsolt birtoknév [...] 
pusztán arra a helyre utal, ahol a nemesnek háza van, amelyben lakik, és így 
megkülönböztető funkciója csupán alkalmi és viszonylagos. Ha ugyanazon csa-
lád tagjainak több birtokuk és lakóhelyük (!) van, akkor több »családnevet« is 
használnak egy időben” (ENGEL 1998: 16). Ez alapján egy-egy helynévi megkü-
lönböztető elem vizsgálata során a következő kérdésekre kell választ keres-
nünk: (1) A lakóhely változásával szükségszerűen együtt járt-e a megkülön-
böztető név változása is, vagy az ősi birtok neve maradhatott a végleges? (2) 
Előfordult-e, hogy a helynévi megkülönböztető elem nem a lakóhely volt, ha-
nem valamelyik másik birtok? (3) Meghatározható-e pontosan az öröklődés 
idejének kezdete a források alapján? 

3. E kérdések eldöntéséhez a névtannak mindenek előtt a genealógiát kell 
segítségül hívnia, mert enélkül az öröklődésnek mint a családnevek legfonto-
sabb alapkritériumának vizsgálata elképzelhetetlen (erre l. FEHÉRTÓI 1975b; 
FALLENBÜCHL 1991).  

Korábbi munkámban (2004) egy tágabb értelemben vett nemesi család 
(klán)17, a Gutkeled nemzetségbeli szólátmonostori ág családneveinek 
kialakulását és megszilárdulását kísértem végig okleveles adatok alapján. 
Ezek a példák a helynévi eredetű családnevek kialakulásának megvilágításá-
hoz járultak hozzá. Az alábbiakban ezen eredményeket ismertetem dióhéjban. 
Meg kell jegyeznem, hogy ugyan csupán egy nemesi család neveiről van szó, 
azonban ez a vizsgálat a nemesi nevek kialakulásának általános tendenciáit 
illetően is számos tanulságot hordoz, emellett a családnév-előzményekre és 
azok változásaira szintén jó példát szolgáltat. 

                                                             
16 További példák: Nógrád, 1336: Paulo filio Petri de Chereukwzy; Nógrád, 1337: 
Paulus filius Petri de Cherewkuzy [Cserőköz, Heves megye]; Nógrád, 1390: Johanne 
filio Petri de Horuathy; Erdély, 1387: Petri filii Pauli de Horwati (HORVÁTH 2006: 14). 
17 A nemesi család fogalmat a történettudományból vett terminológia alapján itt 
nem a mai értelemben használom. E fogalom magában foglalja mindazok közössé-
gét, akik egy közös őstől eredő, tehát vérszerinti rokonok és emellett osztályos atya-
fiak, így tehát a fogalom a családok egész sorát is jelentheti. 
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A Gutkeledek egyik fő fészke már a XI–XII. század fordulójától a Nyírség 
volt, ahol a nemzetség több tagja is kapott nagyobb birtokokat, és alapított itt 
nemzetségi monostorokat: Sárvárt, Egyedmonostort és Szólátmonostort (vö. 
KARÁCSONYI 19952: 473). Ez utóbbi falu birtokosai a XIV. században az álta-
lunk vizsgált család tagjai voltak, ők alapították az itteni monostort feltehető-
en a XIII. század elején (N. FODOR 2000: 98). E századtól ismerjük név szerint 
a szólátmonostori ág tagjait. A család egyszerűsített (csak a fontosabb szemé-
lyeket tartalmazó) XIII–XIV. századi genealógiáját a 7. ábra szemlélteti. (Az 
évszámok a személyek okleveles említéseit jelentik.) 

         N.           
                      
                      
  I. Apaj bán18   I. Miklós bán   Csépán     
  1231–1239   1240–1241   1212–1220     
  horvát-

szlavón bán 

  † Muhi, 1241 
horvát-szl. bán 

  szabolcsi 
poroszló? 

    

                      
  II. Apaj   I. Nagy András c.   Keled c.     
  1248–1250   1250–1252   1250–55     
                     
                     

  III. Apaj c.   II. András Péter c. István mr.   
  1274–1297   1281–1312 1272–1318 1272–1317   

                      
                        

Ekcs István mr.   II. Miklós   Domonkos László 
1290–97 1316–1342   1330–1346   1302–1351 1302–1368 

†  †        
APAJ-ALÁG   MIKLÓS BÁN-ALÁG   KELED-ALÁG 

7. ábra: A Gutkeled nembeli szólátmonostori ág XIII–XIV. századi genealógiája 
(részlet) 

A szólátmonostori ág három alágra bomlott a XIII. század első felében, 
melyek közül a legmagasabbra az Apaj-alág jutott. Birtokai az ország 
egymástól jelentős távolságra lévő részén feküdtek. Apaj fia István mester-
nek négy falva feküdt a Nyírségben: (Szólát)monostor (ma puszta Debrecen 
határában), Anarcs, Benk, Mogyorós (ma Tiszamogyorós, SzSzB. megye) és 
Himes (ma Balmazújváros része, HB. m.). Ezeken kívül jelentős földeket 
bírt a szlavóniai Kőrös vármegyében Keresztúr központtal, ahol a XIII. szá-

                                                             
18 Apaj bánt ECKHART (1911: 38) és N. FODOR (2000: 99) Miklós bán fiának tartja, 
mert egy későbbi birtokperben a rokonok így említik (1376: Dl. 96795), mégis való-
színűbbnek látszik ENGEL (2001) elgondolása, mert Apajt a horvát-szlavón báni 
méltóságban Miklós követte, akiben apja helyett inkább a testvérét feltételezzük. 
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zad második felében, a tatárjárás után valószínűleg II. Apaj várat is építte-
tett, melyhez a környékbeli falvakon kívül egy négy faluból álló birtoktömb 
is tartozott a közeli Somogyban. 

A második alágba Miklós bán utódai tartoztak, nekik a Nyírségben és 
Zemplénben voltak jószágaik: a szabolcsi Kékcse, Báka (ma Szabolcsbáka) 
és Csetér (ma puszta Tiszamogyorós határában), valamint a zempléni 
Bacska (ma Bačka, Szlovákia) és Buró (ma puszta Bacska mellett), melyek 
közül kétségtelenül a legjelentősebb a leleszi konventtel szomszédos Bacska 
volt, amelyről aztán később nevüket vették. 

A Keled-alágnak öröklött birtoka volt Zemplénben Cigánd, Biharban 
Monostor, melyet egy ideig közösen bírt az Apaj-ággal, Szabolcsban pedig 
Berencs (ma Rétközberencs), Kenéz (ma Újkenéz) és Ladány (ma Mezőla-
dány része) (a család történetére l. N. FODOR 2000: 100–3). Az alágak név-
adó települései ezek közül a birtokok közül kerültek ki a XIV. században.  

A szólátmonostori ág névadatainak ismeretében elmondhatjuk, hogy 
olyan névvel már a XIII. század első felében sem találkozunk, amelyhez ne 
tartozna valamilyen pontosító megkülönböztető, körülíró szerkezet, általá-
ban apanév és/vagy nemzetségnév. A vizsgált ág esetében a nemzetségnév-
vel történő azonosításra főként a század végéről találunk példát: 1290/1342: 
comes Apoy filius Apoy et Ekch filius ipsius de genere Guthkeled (Z. II, 32); 
1297: comes Apay filius Apay de genere Guthkeled, Andream filium Andree 
[...] de genere Guthkeled (Z. I, 85); 1299: Comes Petrus filius Keled pro se et 
Stephano fratre suo [...] de genere Guthkelad (!) (Z. I, 96). Az utolsó adatunk 
erre a körülíró formára 1305-ből maradt fenn: Petrus et Stephanus filii Ke-
led de genere Guthkeled (Z. I, 110). A szólátmonostori ág esetében a nem-
zetségnév ezt követően többé nem jelenik meg azonosító funkcióban. 

4. A személyek pontosítása a XIII. századtól kezdve leggyakrabban apanév-
vel történt (HAJDÚ 2003: 737). E típus a nemesi családok szempontjából fontos 
birtokjogi szereppel bírt, mert az utódok a birtokszerző ős nevével jelezték az 
öröklött jószágokhoz való jogukat. A filius-os alak esetünkben is számtalanszor 
előkerül (pl. 1252: Andreae Comitis filii quondam Nicolai Bani [F. IV/2. 140]; 
1255: Keled comite filio chepani [Z. I, 8]; 1280 k.: comitis Petri et Stephani 
filiorum Cleti [Z. I, 72]; 1293: Petro filio Keled, Andrea filio Andree et Echk filio 
Opoy [Z. I, 80], comes Hopoy filius Opoy [Z. I, 81]; 1293 k.: Petrus et Stephanus 
comites filii Keled [Z. I, 82]; 1309: comes Petrus filius Keled [Z. I, 122]; stb.), és 
a későbbi századok során is megmarad a helynévi megkülönböztető elem mel-
lett, családnév azonban nem alakul belőle. 

A Miklós bán-alág első megkülönböztető nevét legfontosabb birtokáról, 
Bacskáról kapta. Miklós unokáját, Andrást 1312-ben nevezik először Bacskai-
nak az írott források (Andreas de Batka [ɔ: Backa] — Z. I, 121), a család tagjai 
ettől kezdve kizárólag ezen a néven szerepelnek a forrásokban, a többi birtok 
neve e században soha nem kerül elő az azonosításban, sőt ez a helynévi tag 
nem marad el a filius-os szerkezet mellől sem (további pl. 1330: Nycolaus filius 
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Andree de Bachka, Nycolao et Ladizlao filys Andree de Bachka [Z. I, 343, 344, 
346]; 1357: magistro Nicolao filio Andree de Bachka [Z. III, 72]). A Nicolaum 
de Bachka ~ Bochka (1329: Z. I, 334; 1335: Z. I, 466; 1337: Z. I, 521) és 
Ladislaus de Baccha (1330: Z. I, 355) nevekben pedig a megkülönböztető elem 
önmagában elegendő az azonosításhoz, és mivel testvérek viselik ugyanabban 
az időben, véleményem szerint nyugodtan tekinthető családnévnek, annak el-
lenére, hogy magyar alakban nem jegyezték le a forrásokban.  

Az Apaj-ág kihalása után jelentősen megváltoztak a család birtokviszonyai, 
ugyanis a Keled-alággal vívott per során (1346 végén) sikerült az Apaj-örökség 
mintegy kétharmadát megszerezniük, benne a Dráván túli uradalmat az 
apajkeresztúri várral és a somogyi falvakkal együtt, csupán a jóval kisebb ér-
tékű nyírségi birtokokat (Monostort, Anarcsot, Mogyoróst, Benket és Himest) 
kapták meg Keled unokái. A Bacskaiak átköltöztek a Dráván túli birtokaikra, 
és 1379-ben végleg lemondtak az öröklött nyírségi és zempléni birtokaikról, 
köztük a névadó Bacska faluról is a Keled-alág javára (N. FODOR 2000: 103). 

A történet itt válik a névtan szempontjából is érdekessé. A Bacskaiak átköl-
tözése a XIV. század közepére, 1346 és 1360 közé tehető. Azt várnánk, hogy a 
lakóhely megváltozásával az új, jóval jelentősebb birtok neve lesz a család 
megkülönböztető neve, ehelyett néhány kivételtől eltekintve öröklődik a Bacs-
kai (~ Bacska ~ Bocskai ~ Bocska) név. A névben szereplő helynév (Kerezthur, 
Apaykerezthur, Razyna) ugyanarra a helyre, a Kőrös vármegyei apajkeresztúri 
vagy másképpen raszinjakeresztúri várra utal (vö. ENGEL 1996. I, 267). 
 
1367: And. de Bochka (DL. 96426); 
1370: Joh., Pet. et Steph. f. Nic-i de Bachka 

(DL. 96795);  
1381: Nic. de Bachky (!) (DL. 96558), Joh. f. 

Nic-i de Bogka (!) (DL. 96572);  
1388: mgr. Pet. f. Nic-i de Bachka (DL. 

96616);  
1393: Anna filia Andree de Bachka (DL. 

96716);  
1412: Bochka-i István fia: Appoy (Zs. III. 

2130);  

1415: Bozka-i (!) Péter fia: István (Zs. V. 81), 
Bachka Miklós és János (Zs. V. 1270);  

1416: Bachka-i Apay és felesége: Apolyna 
(Zs. V. 1440) stb. 

Az új birtok nevével történő azonosítás:  
1391: Johannes, Stephanus et Petrus filii 

Nicolai de Kerezthur (DL. 96646);  
1411: Apaykerezthur-i János fia: István, 

klerikus (Zs. III, 920);  
1414: Razyna-i Apay (Zs. IV, 2700).

5. A családnévvé válás fokozatait jól jelzik azok az esetek, amikor az új bir-
tok neve kerül a korábbi családnév mellé: Razynakyrizthvr-i Bochka (dictus) 
Péter fia: István, Bochka (dictus) István (de eadem) fiai: Apay és György (1411: 
Zs. III, 1121); Razinakerezthwr-i Bachka (dictus) János fia: Miklós mester, 
strenneus miles (1412: Zs. III, 1700); Razyna-i Bachka (dictus) János fia: Mik-
lós mester (1415: Zs. V, 139); pro magistro Nicolao filio Johannis dicti Bachka 
(Bodchka) de Raszina (1415: Zs. V, 210). Ezek a példák megerősítik FEHÉRTÓI 

KATALINnak azt a megállapítását, hogy „azok a személyek, akiknél a megkü-
lönböztető elem nyilvánvalóan helynév, de ezt még egy »de + helynév« elem is 
követi, valószínűleg az előző lakó- vagy származási helyükről kapták a megkü-



 A MAGYAR CSALÁDNEVEK KIALAKULÁSA 51 

 

 

lönböztető második elemet, a harmadik elem pedig a feljegyzés idejére vonat-
kozó lakhelyüket jelentheti” (FEHÉRTÓI 1969: 13), ez pedig már a kettős csa-
ládnevek és a nemesi előnevek kérdésköréhez vezet, melynek részletes tárgya-
lásától eltekintek. 

A Bacskai családnév kialakulása és megszilárdulása tehát nagyon jól ada-
tolható a forrásokban. Miklós bán unokája a XIV. század második évtizedében 
(1312) viseli ezt a nevet, amelyet ettől kezdve a későbbi nemzedékek az áttele-
pedés után is — néhány kivételtől eltekintve — következetesen használnak. E 
név kapcsán nyugodtan elmondhatjuk, hogy már a XIV. század első felében 
családnévnek tekinthető, annak ellenére, hogy soha nem jelenik meg magya-
ros formában -i melléknévképzővel, dictus-szal is csak a XV. század elején. 

 
 

5.1. A nemesi családnevek kialakulásáról 

 
1. A Gutkeled nemzetség szólátmonostori ágának neveit vizsgálva megkí-

séreltem igazolni, hogy több birtokkal rendelkező nemesi családok helynévi 
eredetű neveinek kialakulásában nem vehetett részt bármelyik birtok, ki-
zárólag a lakóhely (N. FODOR 2004: 43–4). A Keled-alágnál például a 14 An-
jou-kori birtok közül kettő (Anarcs, Bacska) válik valóban családnévvé, 
ezen kívül négy falu (Berencs, Benk, Kenéz, Monostor) többször előfordul a 
megkülönböztető nevekben, közülük háromról biztosan tudjuk, hogy egy 
időben a családtagok lakóhelye volt, a többi birtok (Kékcse, Mogyorós, 
Ladány stb.) nevével viszont sohasem azonosítják a családot, még akkor 
sem, ha ezeket a falvakat érintő vitás ügyekről volt szó. Természetesen a 
lakóhely változásával együtt (esetünkben még a XV. században is) a nevek 
megváltozhattak (pl. Kenézi → Bacskai; Bacskai → Újlaki), de az is előfor-
dult, hogy már nagyon korán állandósultak. A Dráván túli Bacskaiak ese-
tében a XIV. század első felétől már kimutatható az öröklődés, míg a nyír-
ségieknél ez csupán a XV. század elejére tehető, ekkor válnak el végérvé-
nyesen egymástól a család különböző ágai. Erre a legszembetűnőbb bizo-
nyíték az, hogy ettől kezdve az alágat érintő közös ügyekben nem egy néven 
(pl. Bacskai) jelennek meg a családtagok, hanem önállóan, pl. Johanne filio 
Thome de Bachka, Petro Thegzes dicto de Naganarch ac Andree et 
Petro filiis Stanizlai de Kenesy (1412: Z. VI. 171). 

2. Véleményem szerint ez alapján a „de + helynév” típusú neveink XIV–
XV. századi előfordulásait is nyugodtan családnévnek tekinthetjük akkor, 
ha az öröklődés kritériumának megfelelnek, attól függetlenül, hogy megje-
lentek-e az oklevélben magyarul vagy sem. Ha egy XVI. századi család neve 
kimutatható a korábbi századokban is, akkor a latinos írásmód ellenére ezt 
is családnévnek kell tekinteni. Az -i képzős, magyaros forma sok esetben 
(főként a nemeseknél) túlságosan későn jelenik meg ahhoz, hogy csak in-
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nentől beszéljünk valódi családnévről (a nyírségi Bacskaiaknál pl. 1469: 
Nobilis Dominae Dorotheae relicta quondam Joannis Bacskaÿ — OL. Mik-
rofilmtár 4999. doboz B. 172) (Erre bővebben l. még a következő fejezetet.) 

3. Az ebbe a típusba tartozó nevek változékonysága azonban óvatosságra 
int a terminológia terén. Felmerül a kérdés, hogy önmagában az öröklődés 
elegendő kritériuma-e a családnévvé válásnak. Mit kezdjünk például az 
olyan esetekkel, amikor a két generáción belüli öröklődés kimutatható, de a 
megkülönböztető név nem kizárólagos. Ha csak a Ladislaus filius Stephani 
de Berench (1350) és a Georgius filius Nicolai filii Ladislai de Berench 
(1394) nevet ismerjük, akkor azt állíthatjuk, hogy a latin névforma öröklő-
dő családnevet takar. Ismerjük azonban, hogy e személyek nevében 
ugyabban az időben gyakran más helynévi elemek is előfordulnak (pl. 
Anarcsi, Bacskai, Monostori), emellett tudjuk, hogy az 1420-as években 
végleg eltűnik a név (utolsó említése 1423-ból maradt fenn: Joh. f. Lad-i de 
Berench — Z. VIII. 68.). Vajon ennek ismeretében is családnévnek tekint-
hető a megkülönböztető *Berencsi név? Véleményem szerint célszerűbb, ha 
ezt még inkább az átmeneti kategóriába soroljuk, amelyet a megkülön-
böztető név fogalom fejez ki a legjobban; ha azonban a kizárólagosság és a 
folytonosság bizonyítható, úgy a családnév terminus használatának nincs 
akadálya. Persze erről csak a genealógiai adatok birtokában tudunk véle-
ményt alkotni, amelynek összegyűjtéséhez kétségtelenül sok idő és nem ke-
vés szerencse is szükséges. (A névtípusra l. még BARABÁS 1993.) 

 
 

5.2. Az -i képző nélküli helynévi eredetű családnevek 

 
1. Itt kell szólnunk a személynévkutatás egyik fontos, vitát kiváltó kér-

déséről: a „puszta”, -i képző nélküli helynévi eredetű családnevekről.19 A fent 
tárgyalt Bacska név esetében elfogadható magyarázat lehet, hogy az átköltö-
zés megszakította a tényleges kapcsolatot a korábbi birtok-, illetőleg lakó-
hellyel, így a névadás alapja, indítéka szűnt meg, a névhasználók számára az 
ismeretlen távoli falu nevéből keletkezett ragadványnév önmaga bírt azono-
sító erővel, melyet az oklevélíró a dictus-os és az -i képző (lat. de) nélküli 
alakkal jelenített meg. Nem véletlen, hogy ez a névforma csak az áttelepedés 
után mintegy fél évszázaddal tűnik fel. 

A csoport keletkezésének körülményei korábban több kutatót is foglal-
koztattak, érdekes vita bontakozott ki a 70-es években a nyelvészek körében 

                                                             
19 Pl. 1412, 1415: Bachka (dictus) János fia: Miklós mester (Zs. III. 1121, V. 140, a többi 
példát l. fenn). FEHÉRTÓI anyagában is találhatunk ilyen eseteket, pl. 1376: Dominicus 
dictus Zalouk de Kerechen, 1390: Thomam dictum Patolch de Vayoncha stb. (1969: 13). 
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erről a kérdésről (l. pl. SZABÓ 1954; FEHÉRTÓI 1973; 1975a; 1976; KÁLMÁN 

1975; LÉVAI 1976; ÖRDÖG 1997). A vita főként arról folyt, hogy milyen mér-
tékben lehet egyáltalán „puszta” helynévi eredetű nevekről beszélni a ma-
gyar családnévanyagban. Mivel a kérdéskör részletes ismertetésére e helyen 
nem vállalkozhatok (erre l. ÖRDÖG 1982), a lehetséges magyarázatok közül 
most csupán az általam legvalószínűbbnek tartott nézetet emelem ki. 

FEHÉRTÓI KATALIN XIV–XVI. századi levelesített gonosztevők neveit 
vizsgálva megállapította, hogy társadalmi rétegek szerint különülnek el az 
írásbeliségben a de + helynév szerkesztésű nevek más, helynévi elemet tar-
talmazó típusoktól (az -i képzős és a formáns nélküli nevektől), az előbbi 
ugyanis nagyrészt a nemeseknél fordul elő, a jobbágyok esetében csak el-
enyésző számban találunk erre példát az oklevelekben, míg az utóbbi két 
típus a korszakban főként jobbágyokhoz köthető (1973: 201).  

2. A XV. századi neveket vizsgálva magam is hasonló eredményre jutottam. 
Az általam összegyűjtött 1018 de + helyneves szerkezet (vö. FTSznSz. 268–88) 
mindössze 61 esetben jelölt jobbágyot (5,99%), ebből is 18 név ugyanabból a le-
leszi összeírásból származik (DL. 48185). Beszédes az az oklevél, amelyben 
Szabolcs megye nemeseit írták össze birtokaikkal együtt 1435 és 1439 közötti 
időszakban. A mintegy 250 nemesi név között csak 5 névben szerepel biztosan 
-i melléknévképzős alak.20 „Puszta” helynévi alakot nemesi névként az adattá-
ramban nem találtam, de mint láttuk, létezését teljesen nem zárhatjuk ki.21  

Minden bizonnyal igaza van tehát FEHÉRTÓInak, amikor azt mondja, 
hogy „a puszta helynévből lett megkülönböztető elemek kialakulását nem 
lehet csupán alaktani szempontból vagy az oklevélíró feledékenységére, 
hanyagságára utalva megmagyarázni” (1973: 200). E névtípus keletkezésé-
nek nagy valószínűséggel társadalmi összefüggései voltak, „a de + helynév 
»le volt foglalva« a nemesi birtokok jelölésére, a jobbágyok származásának, 
lakóhelyének jelölésére tehát a puszta helynév maradt, latinos formában 
dictus-szal (esetleg + de-vel), később dictus nélkül, magyaros alakban pedig 
pusztán, -i képző nélkül” (FEHÉRTÓI i. m. 201). Ez utóbbi megjegyzés kiegé-
szítendő azzal, hogy az -i képzős nevek jelölhettek jobbágyot és nemest egy-
aránt, természetesen eltérő arányban. 

                                                             
20 DL. 56710. Az adatok a következők: Ladislaus Bankÿ de Gath < Bánk hn., Sza-
bolcs vm. (NÉMETH 1997: 33), Benedictus Chwrÿ de Gegen < Csúr hn., Szabolcs vm. 
(NÉMETH i. m. 57–8), Nobilis domina Anna vocata consors Sebastiani Geleÿ dicti de 
feldes < Gelej hn., Borsod vm. (Csánki), Nobilis domina Margaretha vocata relicta 
Mathie Gewrÿ de Saaph < Győr hn. Szabolcs vm. (NÉMETH i. m. 83), Nobilis domina 
Margaretha vocata filia Simonis Chekeÿ < Cseke hn. Szatmár vm. (CsHnMut. 188). 
21 Mindössze egy officiális neve fordul elő de prepozíció nélküli szerkezetben is:  
1463: Benedictum Zeplak, fam.off. (DL. 15882) = DEN 797; 1463: Benedictus de 
Stephlak ~ Zeplak, fam., off. (DL. 15882) = Széplak 1. 



54 A MAGYAR CSALÁDNEVEK KIALAKULÁSA  

 

 

3. Mindez szorosan összefüggött a korabeli oklevelezési gyakorlattal, ne-
vezetesen amikor a XIV. századtól kezdve a birtokokra történő utalással 
elkezdték pontosabban azonosítani az oklevélben szereplő nemeseket. Az 
oklevél hivatalos jellegét később is a nemesek nevének latinos formájával 
igyekeztek érzékeltetni. Az adatokból úgy tűnik, hogy a nemesek esetében 
általában csak a nem hivatalos céllal készített feljegyzésekben, számadá-
sokban, iratokban használják a magyaros formát. A Kállaiak neve például 
a legtöbb oklevélben de prepozíciós alakban jelenik meg, de a magáncéllal 
készült perbeli feljegyzésekben, kárjegyzékekben, ingóságleltárokban, ösz-
szeírásokban a Kallay névforma szerepel (vö. N. FODOR 2005; DL. 56683–
56687., 56689., 56690). Ez egyben azt is jelzi, hogy a nemeseknél az írásban 
kizárólag latinos formában (de + helynév szerkezettel) adatolható nevek 
esetében is a XV. századtól, sőt valószínűleg a XIV. század második felétől 
már mindenképpen kialakult családnevekkel kell számolnunk (l. a fenn 
mondottakat), csak a korabeli hivatalos oklevelezési gyakorlat miatt ritkán 
jelentek meg a valódi névalakok az írásbeliségben (a kérdésről bővebben l. 
N. FODOR 2004; eltérő véleményre l. FEHÉRTÓI 1969: 32–3; az oklevélírási 
gyakorlat nyelvi hátterére l. HOFFMANN 2004).  

Elképzelhető, hogy eleinte a de-s szerkezet az oklevélírók értelmezésében 
birtokviszony kifejezésére szolgáló jelentést hordozott, ezért igyekez-
tek a jobbágynevek származási helyre utaló nevei esetében más (írásbeli) 
megoldást találni (pl. in + helynév, dictus + helynév, „puszta” helynév). A 
bizonytalanságról leginkább azok az oklevelek tanúskodnak, amelyek több 
korabeli másolati példányban is fennmaradtak. Pl. a DL. 55658. jelzetű ok-
levél ugyanabból az évből (1459) egy gyarmati (Szatmár vm.) jobbágycsalád 
nevének többféle változatát tárja elénk: Thoma Gothard, Stephano Gothard 
~ Thoma et Stefano Gathaard ~ Thoma de Gothard; Johanne Gothardÿ ~ 
Johanne Gothard; Alberto de Kothard.22  

A szóbeliségben azonban — úgy hiszem — a képző nélküli helynévi erede-
tű családnevek többsége is -i képzős alakban volt használatos, ezt éppen 

                                                             
22 A névadás alapjául a Kántorjánosi határában fekvő Gothárd puszta (Szatmár 
vm.) szolgált (CsHnMut. 312). További példák ugyanazon személy nevének kétféle 
írásos megjelenésére (az adatpár első tagja: [1445–1448]: DL. 81193., a második: 
1449: DL. 80968, 81139): Johannes konÿar ~ Johannes canarÿ < Kanyár hn., Sza-
bolcs vm. (CsHnMut. 399), Gregorius bakaÿ ~ Gregorius bacha — Báka hn., Sza-
bolcs vm. (CsHnMut. 78), Damianus gwreÿ ~ Damianus gure, Johannes gwreÿ ~ Jo-
hannes gwre — Gyüre hn., Szatmár vm. (CsHnMut. 328), Fabianus aſwan ~ 
Fabianus aſvani — Ásvány hn., Ung vm. (CsHnMut. 68); Ladislaus bakaÿ ~ 
Ladislaus bacha, Mathias leleſÿ ~ Matias leles — Lelesz hn., Zemplén vm. (CsHnMut. 
508); Jacobus dewgeÿ ~ Jacobos dewge, Ladislaus dewgeÿ ~ Ladislaus dewgeÿ — Döge 
hn., Szabolcs vm. (CsHnMut. 220), Andreas ruſkaÿ ~ Andreas ruſca — Ruszka hn. 
Abaúj, Ung, Zemplén vm. (CsHnMut. 719); Andreas Megges ~ Andreas megeſſÿ  — 
Meggyes(telke) hn., Szabolcs vm. (NÉMETH 1997: 132) (N. FODOR 2005: 507). 
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az ingadozó alakok mutatják, másrészt abból következtetjük, hogy az effajta 
névhasználat idegen volt a magyar nyelv rendszerétől (erre l. KÁLMÁN 1975: 
454). Ennek látszólag ellentmond az, hogy ma is vannak „puszta” helynévi 
eredetű családneveink, de ezek kialakulása főként az írásbeliség hatásával 
magyarázható a későbbi századokban, másrészt keletkezhettek metonimi-
kus névadással is ilyen nevek (erre l. a „Keletkezéstörténeti elemzés” c. fe-
jezetet), de a fenti okok miatt ezek számát jóval alacsonyabb mértékben 
kell meghatároznunk. A névtípus megjelenése azonban mindenképpen az 
írásbeli gyakorlatban jelentkező társadalmi szempontok érvényesülésével 
függhet össze.23 

4. A korpuszban szereplő 8735 személy között 6900 körüli jobbágy talál-
ható (78,9%), a nemesek és más privilegizált személyek száma pedig 1850  
körülire tehető (21,1%). A fent említett 95724 de prepozíciós nemesi név lát-
hatóan a felsőbb társadalmi réteg összes nevének több mint felét teszi ki 
(~51,7%), ehhez járulnak hozzá a magyar köznévi elemek között szép 
számmal előforduló helynévi eredetű családnevek. Tehát anyagunkban sze-
replő nevek is bizonyítják, hogy a nemesek nevében a vizsgált korszakban a 
jobbágyokénál jóval nagyobb arányban voltak jelen helynévi szerkezetűek. 

                                                             
23 FEHÉRTÓI (1975a) példái jelentős részének a puszta helynévi eredetű családnevek 
közé sorolása csak nagy óvatossággal fogadható el, hiszen az általa idézett nevek-
nek csak a képző nélküli alakjait ismerjük (pl. Zekeres, Kyrthus, Bak, Dobos, 
Kwuago, Mor, Zaaz, Bagdan, Kalaz, Nemeth, Sandor, Was stb.) ezek viszont más 
módon is magyarázhatók. Kérdéses továbbá, hogy a -falva, -háza, -telke stb. utóta-
gú nevek (Péterfalva, Tamásháza stb.) személynévi előtagjából keletkezhettek-e 
puszta helynévi eredetű családnevek. KÁLMÁN BÉLA szerint „a kapuknak a puszta 
helynevek felé való kitárásával nagyon ingoványos talajra kerülünk. Így a sze-
mélyneveknek talán a felét is lehetne első, második vagy harmadik megoldásként 
puszta helynévből magyarázni” (1975: 455).  
24 Összes de prepozíciós névből (1018) kivonjuk a jobbágyok hasonló szerkezetű ne-
veit (61) (vö. FTSznSz. 286). 



 

 



 

 

 
III. NÉVRENDSZERTANI VIZSGÁLATOK 

 
 
 
Személynévkutatásunk egyik fontos feladata a természetes és mestersé-

ges családnevek rendszerének több szempontú, átfogó vizsgálata, és ezáltal 
egyebek mellett a névadás alapmotívumainak, a neveket létrehozó nyelvi 
eszközök jellemzőinek, a névkeletkezés egyes szabályszerűségeinek a feltárá-
sa. Ezek ismeretében végezhető el a családnevek két nagy csoportját jellemző 
sajátságok összevetése, egymáshoz való viszonyítása. Erre annál is inkább 
szükség van, mivel a személynévkutatás a közelmúltig csupán érintőlegesen 
foglalkozott az újmagyar- és újabb magyar kori névváltoztatások nyelvészeti 
vonatkozásaival (a két családnévcsoport jellemzésére l. FARKAS 2003, 2009), a 
természetes családnevek vizsgálata terén is van még teendője a névkutatás-
nak, noha itt már fontos monografikus feldolgozások is rendelkezésünkre áll-
nak (pl. FEHÉRTÓI 1969; ÖRDÖG 1973; B. GERGELY 1981; HAJDÚ 2003). 

1. A tulajdonnév rendszerszerűsége  

 
1. A tulajdonnevek, ezen belül egyes tulajdonnévfajták rendszerszerű visel-

kedése axiomatikus érvényű, mivel a nyelvnek mint egy strukturált felépítésű 
magasabb egységnek, rendszernek a részét képezik, másképpen szólva „a ne-
vek nyelvi jelekként rendelkeznek a nyelv rendszerszerűségének sajátosságai-
val” (HOFFMANN 20072: 33). E tétel elméleti alapjául az az általános gramma-
tikai megközelítés szolgál, amely a nyelv alkotóelemeit funkciójuk, használati 
körük, alakjuk, jelentésbeli és más tulajdonságaik alapján strukturáltnak te-
kinti. Ez a meghatározott szabályok alapján szerveződő, hierarchikus felépíté-
sű, formális nyelvi elemrendszer különböző szintekben realizálódik, amelyek 
önmagukban is teljes rendszert alkotnak, ezek tulajdonképpen a nyelvi rend-
szer részrendszerei (MGr. 24). 

Mindebből egyrészt következik az, hogy a tulajdonnevek rendszere legin-
kább nyelvi eszközökkel írható le, másrészt, hogy az egyes nevek keletkezését 
a mindenkor meglévő tulajdonnévi rendszer viszonylatában kell elképzelnünk 
(vö. TÓTH V. 2001b: 123). Névrendszertani vizsgálatunk során tehát tekintettel 
kell lennünk arra, hogy „a már meglévő névanyag bizonyos fokig megszabja az 
új megnevezések létrejöttének módját” (SEBESTYÉN 1960: 83). E változási fo-
lyamat egyik fontos tényezője az analógia, amely a hasonlóságok erősítése 
mellett természetéből adódóan eltérő hatások érvényesülésével változásokat, 
és ezzel újabb mintakövetésre alkalmas elemet hoz létre a rendszerben, azaz
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a hatóerők érintkezési felületei mentén az egyedi jellegzetességek sokasága jön 
létre (vö. J. SOLTÉSZ 1974: 558). Emellett a tulajdonnevek a nyelv lexikális 
készletének részeiként, olyan nagy elemszámú rendszert alkotnak, amelynek 
belső összefüggései és az elemei közötti kapcsolatok nem lehetnek olyan szoro-
sak, mint az alsóbb nyelvi szintek esetében, mindez pedig számunkra azt 
eredményezi, hogy nehezen képzelhető el olyan tipológiai modell, amely a 
rendszer minden egyes elemét maradéktalanul képes leképezni (erre l. 
HOFFMANN 20072: 38). Ezen korlátok tudatában a nevek rendszerének vizsgá-
latakor többek között a névrendszer belső összefüggéseinek, a névalkotási sza-
bályszerűségeknek, a névadásban szerepet játszó névmintáknak a feltárását 
kell elsődleges feladatunknak tekintenünk. 

2. Önkényesség és motiváltság. — A családnévadásban szerepet játszó 
alapmodellek típusainak számbavétele előtt röviden ki kell térnünk a moti-
váltság kérdésére. A magyar családnevek természetes keletkezésekor az elne-
vezettnek az objektív valóság elemeihez kapcsolódó jellemzői alapján, a közös-
ség névadó szerepe által szükségszerűen motivált név jön létre, ezért az így al-
kotott név „többnyire információt, leírást is tartalmaz” (J. SOLTÉSZ 1979: 53). 
Ma már a névtani irodalomban többnyire általánosan elfogadott tétel, hogy 
„minden névadási aktus szemantikailag tudatos”, tehát „abszolút motiválatlan 
név nincs” (HOFFMANN 20072: 54, 1999: 208; J. SOLTÉSZ 1979: 53; HAJDÚ 2003: 
86 stb.). A névadáskor általában a denotátum (elnevezett személy) azon sajá-
tosságai tükröződnek a névben, amelyek többnyire leképezik az objektív való-
ságot. A denotátumok tehát a keletkező neveket motiválják (befolyásolják) 
olyan értelemben, hogy kizárólag csak a velük kapcsolatos, ténylegesen létező 
jellegzetesség lehet a névadás alapja (vö. pl. TÓTH V. 2001b: 124), azaz eszerint 
egy Péter nevű egyén fiát nem nevezhetik el Pálfi-nak, egy szabómester nem 
lehet Mészáros, egy Debrecenből származó lakos nem lehet Budai. Ezzel szem-
ben az elnevező szabadon (önkényesen) választhat az elnevezettel kapcsolatos 
számos sajátosság közül kiemelve a legjellemzőbbnek tartott attribútumot (vö. 
J. SOLTÉSZ 1979: 25). Néhány konkrét példát idézünk 1468-ból: Relicta Valen-
tini varga ~ Relicta Valentini thuri; Blasius lantus ~ Blasius weg, Gregorius 
Ladislai ~ Gregorius chwn (N. FODOR 2005: 498–509; l. még a 3. táblázatot). 

A természetes módon létrejött nevekkel szemben a névváltoztatással kelet-
kezett nevek „egyéni, tudatos és szubjektív választás eredményei, mely nem 
feltétlenül igazodik a jelölt valós jellemzőihez” (FARKAS 2003: 152).  

2. A történeti családnévkutatás és rendszerezési kísérletei 

 
A személynévkutatás, ezen belül a családnévvizsgálat történetét, eddigi 

eredményeit a korábbi időszakra nézve többen is áttekintették (pl. BERRÁR 

1960; HAJDÚ MIHÁLY 1969, 1989, 2003: 331–40, 761–6, módszertani taná-
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csot is adva ÖRDÖG 1974, 2004), ezért ez felment engem a szakirodalmi 
előzmények részletezése alól, most csupán a családnév-kutatásunk hagyo-
mányos tipológiáinak jellemzőit, a bennük megmutatkozó névelemzési 
szemlélet szerint néhány fontosabb munka kiemelésével mutatom be. 

1. Diakrón tipológia. — A családnév-rendszerezés lehetséges módjai-
nak egyik legkorábbi, tulajdonképpen követők nélkül maradt példája 
MOLLAY KÁROLYnak a XV. századi soproni német családnevekre alkalma-
zott, elsősorban diakrón szemléletű tipológiája (1938). A német szak-
irodalmi hagyományra épülő rendszerezés a nevek keletkezését és változá-
sát vizsgálja, módszere azonban a leíró szempontok érvényesítése miatt vi-
tatható. Fontos eredménye viszont annak felismerése, hogy a családnevek 
megalkotásában nemcsak a köznevek, hanem más tulajdonnevek is (sze-
mélynevek és helynevek) is részt vesznek. Emellett a köznévi előzmények 
kapcsán kijelenti, hogy „a családnév ’nomen proprium’ jelentése egy konk-
rét jelentésből való másodlagos fejlődés eredménye” (i. m. 13).  

ÖRDÖG FERENC MOLLAY munkáját az önelvű névkutatás (ezen belül a 
személynévkutatás) egyik25 korai magyar példájának tartja (1973: 7). Két-
ségtelen, hogy ez a művelődéstörténeti (PAIS 1921–1922), illetőleg a társada-
lomtörténeti (pl. BENKŐ 1949a) tematika mellett mindenképpen új szem-
pontként jelentkezett a XX. századi névkutatás első korszakában.  

2. Motivációs rendszerezés. — A természetes családneveknek a név-
adás pillanatában az elnevezettel való konkrét kapcsolatából adódik család-
neveink másik elemzési lehetősége, a névadás alapján álló motivációs 
rendszerezésé. Az első számításba vehető ilyen jellegű elemzés KUBINYI 

FERENC nevéhez fűződik a XIX. század második feléből, aki a XIV. századi 
dictus-os neveket elsőként vizsgálva, „különböző jelentőségük szerint osztá-
lyozva” a következő csoportokat különítette el: (1) testalkatra és testi tulaj-
donságokra vonatkozók: Agg, Baglyas, Éjjeltudó, Fitos, Macskaszemű stb.; (2) 
„arcz- és hajszínt jelzők”: Arany, Fakó, Fejér stb.; (3) „lelki tulajdonságot 
kitűntetők”: Bölcs, Bús, Csala, Csintalan stb.; (4) nemzetiségre emlékeztetők: 
Besenyő, Cseh, Horvát, Lengyel stb.; (5) „foglalkozásra avagy viselt hivatalra 
utalók”: Ács, Apród, Bajnok, Bakó, Vámos, Varró, Zsoldos stb.; (6) külső kö-
rülményekre vonatkozók: Gyalog, Gyűrűs, Földes, Földura, Gombos, Keresz-
tes, Özvegy, Pénzes, Peres, Sós, Szalonnás, Tegzes, Tornyos, Vendég, Vő stb.; 
(7) állatnevekből kölcsönzöttek: Bárány, Bogár, Borz, Csikó, Csirke, Varjú 
stb. (1885). KUBINYI kategóriái mindenképpen figyelemre méltóak, főként a 
külső körülményre vonatkozó nevek elkülönítése miatt, amely alatt a példák 
egy része szerint a birtoklást és a rokoni kapcsolatot értette.  

                                                             
25 A másik KNIEZSÁnak a szlovák és a magyar családnevek rendszeréről szóló művei 
(1934, 1947, megjelenéseik: 1965, 20032). 
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2.1. E tipológiai kísérlet folytatását MELICH JÁNOS munkájában talál-
juk meg, aki történeti családnévanyagon végzett elemzésében először pró-
bálta meg a névadás indítékát a név köznévi előzményének lexikális je-
lentésétől elválasztani, de kategóriái kidolgozatlanok maradtak (1943: 
273). MELICH a családneveket a köznévi előzmény jelentése alapján cso-
portosította, de rendszerében a névadás indítékának vizsgálata is fellel-
hető. Családnévtípusai között szerepelnek a származást jelölő családne-
vek (hely- és népnevek), az egyházi, szentek nevéből és bibliai keresztne-
vekből lett családnevek, illetve az állást, hivatalt, hivatást, foglalkozást 
jelentő köznevekből lett nevek. Negyedik kategóriaként MELICH a ragad-
ványneveket említi, amelyek testi-lelki tulajdonságot, állatot, növényt, 
követ jelentő köznevekből alakultak (i. m. 273).  

Hasonló névtípusokat találunk BENKŐ LORÁNDnak a XIII–XIV. századi 
családnévelőzmények rendszerét bemutató munkájában is, névtípusai a 
következők: apanév, helységnév, nemzetségnév és világi névadáson alapuló 
nevek csoportja, melyet további tulajdonságot, nemzetiséget és foglalkozást 
jelölő alkategóriákra tagolt (1949a). E sorban azonban a helységnév és a 
nemzetségnév meghatározás inkább lexikális, és nem motivációs megköze-
lítés eredménye.  

2.2. A családneveknek a névadás alapjára épülő rendszerezése azonban 
ezt követően évtizedekig kikerült a vizsgálati szempontok közül. A későbbi 
munkák sorából KÁZMÉR MIKLÓS 1993-ban megjelent CsnSz.-át kell ki-
emelnünk, melynek szócikkei az egyes családnevek történeti adatai mellett 
megadják keletkezésük lehetséges magyarázatát, a névadás motivációját is. 
Csak sajnálhatjuk, hogy a rendkívül gazdag anyag alapján létrehozott mo-
tivációtípusok elkülönítésének alapelvéről nem ismerjük a szerző álláspont-
ját, erről az egyes szócikkek motivációinak teljes körű összegyűjtése után 
lehet véleményt formálni. Elmondhatjuk, hogy FARKAS TAMÁS és F. LÁNCZ 
ÉVA munkája révén ez a kívánalom is megvalósult. A szerzőpáros által a 
közelmúltban megjelentetett CsnVégSz.-ban KÁZMÉR motivációs kategóriá-
it összegyűjtötték és megpróbálták a szerteágazó motivációtípusokat egysé-
gesíteni, rendszerbe foglalni. Ehhez támaszkodtak az alábbiakban részlete-
sen ismertetett (de korábban már részben publikált — N. FODOR 2008a) 
funkcionális-szemantikai családnév-elemzési modell alapelveire és kategó-
riáira is, bizonyos pontokon a névanyag sajátosságai függvényében, illető-
leg a hagyományos tipológiákhoz való igazodás szándékával csekély mér-
tékben módosítottak a rendszertani felosztáson (vö.CsnVégSz. 8–11). 

2.3. A motivációs alapú családnév-tipológiák áttekintésekor nem hagy-
hatjuk figyelmen kívül a ragadványnév-rendszerezéseket sem, mivel a két 
névfajta kialakulásában hasonló tényezők játszanak szerepet, így leírásuk-
ban nagyfokú átfedésre számíthatunk. 

Elsőként figyelmet érdemelnek TÓTH KATALIN kategóriái, aki két nagy 
csoportot különített el. Az első kategóriába tartoznak szerinte azok a nevek, 
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melyeknél a névadás oka az alany személyén kívül áll (ezeket nevezhetjük 
külső keletkezésű neveknek), a második csoportba pedig az alany szemé-
lyével kapcsolatos (belső) okokat sorolja (TÓTH K. 1966: 95–107). 

ÖRDÖG FERENC ragadványnév-rendszerezésében a nevek motivációjának 
vizsgálatakor szintén az elnevezett személyen kívül eső okokat és az elne-
vezett személlyel való kapcsolatot jelöli meg (1973: 159–97). Motivációs 
rendszere a következő: 

1. a névadás indítéka az elnevezett személyen kívül eső okokban keresendő 
1.1. a leszármazottak megnevezése (apa, mostohaapa, apai nagyapa stb. kereszt-

neve, becézőneve) 
2. a névadás indítéka az elnevezett személlyel kapcsolatos 

2.1. testi tulajdonság 
2.2. lelki (belső) tulajdonság 
2.3. szavajárási nevek 
2.4. esemény, történet 
2.5. foglalkozás, tisztség, vagyoni állapot, valamit bírás 
2.6. életkor és az azonos nevűek megkülönböztetése 
2.7. más helységből való származás 
2.8. lakóház fekvése 
2.9. más házába való költözés 
2.10. idegen származás, más országból való átköltözés 
2.11. a névadás indítéka a ritka, szokatlan, divatjamúlt becézőnév; 
2.12. névrövidítés, játékos–csúfolódó ösztön. 

Ezt az osztályozási típust alkalmazza B. GERGELY PIROSKA a kalotaszegi 
ragadványnevek rendszerezésében. Motivációs rendszere gazdag és részle-
tes, ezért a családnevek keletkezési lehetőségeinek számbavételekor példái 
nem hagyhatók figyelmen kívül. A névadás indítéka szerinti csoportjai a 
következők (B. GERGELY 1977: 85, 87–103): 

1. családtagok nevére vonatkozó ragadványnevek 
2. testi tulajdonságokra utaló ragadványnevek 
3. lelki tulajdonságra utaló ragadványnevek 
4. szavajárásra, szokásra utaló ragadványnevek 
5. életkorra utaló ragadványnevek. 
6. egykori vagy jelenlegi lakóhelyre vonatkozó ragadványnevek 
7. foglalkozásra, mesterségre utaló nevek 
8. egyéb életkörülményre utaló nevek (pl. származás, vallás, családi állapot, va-

gyoni helyzet stb.) 
9. eseményre utaló ragadványnevek 
10. névasszociációs indítékú ragadványnevek (pl. játszi névalkotással született és 

névcsúfoló nevek)  
11. puszta identifikációs és érzelmi indítékú ragadványnevek 
12. ismeretlen és bizonytalan indítékú ragadványnevek. 

Mindkét említett névkutató egyetért abban, hogy a névadás alapjának, a 
motivációnak a vizsgálata „lényegében nem nyelvi, hanem pszichológiai 
szempontokra alapul” (B. GERGELY 1968: 11, 1977: 8; ÖRDÖG 1973: 154), 
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ennek ellenére (vagy éppen ezért) „az effajta nevekkel foglalkozóknak első-
rendű kötelességük lejegyezni mindazokat a közléseket, amelyek biztos tám-
pontul szolgálnak a névadás indítékainak a megragadásához” (ÖRDÖG i. h.). 
Ez a mai ragadványneveknél sok esetben megvalósítható, így a tapasztalatok 
— számolva ugyan a gondolkodásmód változásával — a több száz évvel ko-
rábbi névadási szokások vizsgálatakor is segítségünkre lehetnek. A fenti két 
tipológiai modell a ragadványnév-kutatásban máig hatóan jelen van, az 
újabb feldolgozások is nagyrészt ezekre épülnek (l. pl. BAUKO 2009: 59–71). 

2.4. HAJDÚ MIHÁLY a személynévfajtákkal, köztük a családnevekkel kap-
csolatos legfontosabb eredményeket is összefoglalta monográfiájában 
(2003). Munkájában az elemzési lehetőségek között megemlíti a névadás 
indítékának szempontját is, hangsúlyozva, hogy ez az elemzési mód „a csa-
ládnevek vonatkozásában legnehezebben vehető figyelembe”, mivel „a leg-
több bizonytalansággal jár, sokszor csak föltételezéseken alapul” (2003: 
770). Ennek ellenére javaslatot tesz az ilyen típusú rendszerezésre is. Az 
általa megkülönböztetett kategóriák a következők: (1) „ős, rokon vagy nem-
zetség nevéről”, (2) „egykor volt lakóhelyről vagy származási helyről”, (3) 
„valakik közé tartozásból, velük való kapcsolatról, hozzájuk való hasonló-
ság miatt” (Német, Oláh, Szász, Tatár), (4) „az előd méltósága, tisztsége, 
vagyoni állapotáról”, (5) „családi állapotuk, életkoruk alapján”, (6) foglalko-
zásról, (7) „külső-belső tulajdonságról”, (8) „szavajárásból eredeztethetők”, 
(9) „esemény alapján válhattak családnévvé” (Jójárt, Örökkéélő, Péntek, 
Szerencse), (10) „ismeretlen indítékú vagy több lehetőséget is magukban 
rejtő nevek”. 

3. Szófaji-jelentéstani rendszerezés. — A nevek rendszerét vizsgáló 
munkák egy része a névalkotás alaptényezői feltárásának nehézségei miatt 
megkérdőjelezi a motivációra épülő tipológiai modellek gyakorlati alkal-
mazhatóságát. KÁZMÉR szerint is — aki a CsnSz.-ban a névadási lehetősé-
gek eddigi legszélesebb körű gyűjteményét állította össze — „sok esetben 
[…] a névadás indítékának kiderítése nehezen elvégezhető vagy éppen meg-
oldhatatlan feladat. A Király, Palatinus, Püspök nevekkel nem a méltóság 
viselőjét, hanem vele valamilyen kapcsolatban levő személyt (jobbágyát, 
szolgáját, rokonát, szomszédját) illették. Végképp bizonytalan a motiváció 
az állat- és növénynevekből alakult családnevek egy részében (Róka, Veréb, 
Som). Ezek számtalan magyarázatot megengednek, de ezek mindegyike 
csak találgatás eredménye” (CsnSz. 7).  

3.1. A névadás indítékának mellőzését javasló érvek szintén a többféle 
magyarázati lehetőséget emelték ki, hangsúlyozva, hogy ezek közül csak 
önkényesen lehet kiválasztani az egyiket vagy a másikat családtörténeti 
kutatás nélkül (vö. HAJDÚ 2003: 770)26, így aztán „semmi esetre sem állít-
                                                             
26 ÖRDÖG FERENC szerint még „a családtörténeti kutatásokkal egybekapcsolt vizsgá-
lódás sem jelentené … azt, hogy minden esetben azt is fel tudnánk deríteni, hogy 
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hatjuk teljes bizonyossággal egy mai családnévről, hogy az például népi 
eredetre, méltóságra vagy testi-lelki tulajdonságra utal, hanem csak azt, 
hogy népre, méltóságra vagy testi tulajdonságra utaló alapszóból alakult” 
(B. GERGELY 1981: 57; kiemelés tőlem — NFJ.). Ez azt jelenti tehát, hogy 
mivel konkrét adatok nélkül nem tudjuk megmondani biztosan, hogy mi 
volt egy-egy esetben a névadás motivációja, ezért erről nem, hanem csak a 
névadásban részt vevő lexémáról nyilatkozhatunk.27 

A fenti érvekre támaszkodva a motivációs alapú rendszerezés helyett 
többen inkább a szófaji-jelentéstani alapú osztályozást tartották köve-
tendő példának (az elnevezésre l. B. GERGELY i. h.). Ennek alapjául 
KNIEZSA ISTVÁNnak „A magyar és szlovák családnevek rendszere” című sok-
szor hivatkozott, noha sokáig csak kéziratos és kőnyomatos formában létező 
munkája szolgált (20032: 263–8, 334–340). KNIEZSA a nevek lexikális jel-
lemzőit vizsgálta szófaji kategóriák elkülönítésével, majd ezek további je-
lentéstani alcsoportokra való tagolásával. Ez alapján a (1) személyneveken 
(keresztneveken) belül megkülönböztette a régi magyar és a keresztény ne-
veket; (2) a közszavakon (!) belül foglalkozást, tulajdonságot jelölő és egyéb 
neveket különített el, az utóbbi alá sorolta a gúnyneveket (pl. Minincs, 
Ugyan, Hallgass, Keljfel); (3) a helyneveken belül alaktani csoportokat vett 
fel megkülönböztetve az -i képzős neveket a formáns nélküli helynevekből 
eredő családnevektől. A későbbi családnév-rendszerezések átvették KNIEZSA 

tipológiai szempontjait, és több helyen a vizsgált névkorpuszok alapján fino-
mítottak a rendszeren (vö. pl. FEHÉRTÓI 1969; B. GERGELY 1981: 57–68; N. 
FODOR 2002). 

A szófaji-jelentéstani rendszerezés alapjául többnyire a névelőzmény le-
xikális (néhol az etimológiai) jelentése szolgál, és azon a felismerésen nyug-
szik, hogy a köznév végső soron elsődleges a tulajdonnévvel szemben (vö. 
KÁLMÁN 19894: 5; HOFFMANN 20072: 26). A tipológiában a szófaji-
jelentéstani kategóriák további morfológiai alcsoportokkal egészülhetnek 
ki, így e modell segítségével meghatározhatjuk, hogy milyen lexémák és 
morfémák vettek részt a név megalkotásában.  

3.2. Ez az elképzelés sok helyütt rokon vonásokat mutat a HOFFMANN-
féle helynévmodell lexikális-morfológiai elemzési szisztémájával (20072: 67–
70), annyi különbséggel, hogy a családnév-rendszerezésben a jelentés sze-

                                                                                                                                                           
az illető személy milyen elnevezéslélektani mozzanat eredményeként kapta a ne-
vét” (ÖRDÖG 1973: 22). 
27 Véleményem szerint a névadás alapjának vizsgálata — még a számos kétségtele-
nül létező bizonytalansági tényező ellenére is — elvégezhető, elsősorban nem is az 
egyes nevek megfelelő csoportba sorolásával, hanem inkább a névadási lehetőségek 
minél teljesebb számbavételével (ehhez nyújtanak megfelelő alapot pl. a CsnSz. 
motivációs kategóriái).  
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repe hangsúlyosabban érvényesül. Ez a „domináns szemantikai jelleg” 
azonban a modell alosztályaiban néhol szempontkeveredést eredményez, 
ilyen például a hely jelentésű közneveknek a tulajdonnevek helynévi alosz-
tálya alá történő besorolása (vö. pl. B. GERGELY 1981: 62–3; ÁDÁM 1985: 
153; N. FODOR 2002: 51); vagy például az egyéb szófajoknak (igéknek, mel-
léknévi igeneveknek) köznévi osztály alatti szerepeltetése. Ezek mellett 
egyes kategóriái nem tisztán lexikális jelentéstartalmúak, hanem a névadás 
motivációját is kifejezik (ilyenek pl. a szavajárási nevek, valóságos és valósá-
gosnál magasabb társadalmi helyzetre utaló nevek megkülönböztetése stb.). 

E tipológiai szemlélettel mutat rokonságot HAJDÚ MIHÁLY elképzelése, 
aki kétféle jelentéstani jellegű osztályozást is bemutatott könyvében. Az 
egyik a személynévkutatásban korábban is ismert, hagyományos kategóri-
ákat veszi számba a szófaji minősítések elhagyásával (2003: 771), ebben 16 
fogalomkör jelenti a rendszerezés alapját: (1) keresztnév, (2) helynév, (3) 
népnév, etnikum vagy embercsoport neve, (4) méltóság, tisztségnév, (5) tár-
sadalmi állapot, vagyoni helyzet, (6) valamivel való ellátottság, (7) foglalko-
zás, tevékenység, (8) belső tulajdonság, (9) külső tulajdonság, (10) termé-
szeti jelenség, (11) az embert körülvevő dolgok tárgyak, (12) állatok nevei, 
(13) növények, (14) anyagnevek, (15) fogalomnevek (pl. Béke, Szerencse), 
(16) besorolhatatlanok (pl. Határ, Ország).  

A másik megközelítés is ezekre a kategóriákra épül, de a sokféleség az 
összevethetőséget jelentősen megnehezíti, ezért a problémát összefoglaló 
névtípusok fölérendelésével próbálja megoldani (i. m. 790–808). Ezek a kö-
vetkezők: (1) nép- és népcsoportnevek, (2) keresztnévi eredetű családnevek, 
(4) helynévi eredetű családnevek, (5) társadalmi megközelítésű családne-
vek, (6) egyéni megközelítésű családnevek, (7) valakihez való tartozásra 
utaló nevek. Főként az utolsó három csoport igényel magyarázatot. A tár-
sadalmi megközelítésű nevek közé tartoznak — HAJDÚ véleménye sze-
rint — mindazok a családnevek, amelyek jelentésükben valamilyen módon 
kötődnek „kisebb-nagyobb közösségekhez, általában a falusi életrendhez, 
társadalmi viszonyokhoz”, ez alapján ide sorolja a foglalkozásokat, tevé-
kenységeket, vagyoni helyzetre, társadalmi állapotra, valaminek a birtok-
lására, méltóságra, tisztségre, családi helyzetre utaló neveket (i. m. 799–
804). Az egyéni megközelítésű családnevek csoportja alatt azokat a ne-
veket gyűjti egybe, „amelyeknek a létrejöttében nem volt szerepe másnak, 
csupán az első névviselő személye indította meg a név kialakulásának, ke-
letkezésének folyamatát, egyedül ő befolyásolta a név keletkezését” (i. m. 
804–8), így a külső és a belső tulajdonságok alkotják e csoportot. Legérde-
kesebb a valakihez való tartozásra utaló nevek elkülönítése, amelyeket 
korábban valóságosnál magasabb társadalmi helyzetre utaló nevekként je-
lölt a szakirodalom (pl. Érsek, Pap, Herceg, Vikárius, Báró stb.). E kategó-
ria önálló típusként való szerepeltetése a csekély előfordulás és a többes be-
sorolási lehetőség miatt HAJDÚ szerint vitatható (2003: 808–9).  
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A gyakorlati szemponttól vezérelve (nevezetesen a népesebb kategóriák-
kal, pl. a helynévi eredetű családnevekkel történő könnyebb összevethető-
ség érdekében) létrehozott típusok azonban nem tisztán szemantikai, ha-
nem inkább motivációs szemléletűek, hiszen pl. az Érsek lexikális értelme-
zés szempontjából a méltóságnevek, motivációs szempontból viszont a 
HAJDÚ által elkülönített viszonyt, kapcsolatot, valakihez való tartozást ki-
fejező nevek közé sorolandó. Kategóriái a szempontkeveredés ellenére 
a szófaji szempontok elhagyása és az újfajta megközelítés miatt egy funkci-
onális szempontú elemzésben mindenképpen figyelmet érdemelnek. 

4. Egyszintű és többszintű tipológia. — A névtipológiákat aszerint is 
minősíthetjük, hogy az elemzésükben hányféle vizsgálati szempontot érvé-
nyesítettek. Ez alapján megkülönböztethetünk egyszintű és többszintű ti-
pológiákat. Egyszintű tipológiának nevezzük azokat a rendszerezéseket, 
amelyek egyféle elemzési szinten (pl. jelentéstani, szerkezeti, névélettani, 
történeti, névszociológiai, névstilisztikai stb. szempontból) vizsgálják a ne-
vek rendszerszerűségét, a többszintű tipológiák ezzel szemben többféle 
megközelítést alkalmaznak az elemzés során, de vizsgálati szempontjaik 
egyértelműen elválnak egymástól.  

Családnév-tipológiáinkban (és ez igaz más névfajták rendszerezéseire is, er-
re l. HOFFMANN 20072: 37) sokszor a vizsgálati szempontok keveredése okozza 
a legnagyobb problémát. HAJDÚ szerint is „az eddigi fölosztások egy részében a 
szempontkeveredések okozták a zavart” (2003: 766), ennek elkerülése érdeké-
ben 14-féle, sajnos részletesen ki nem fejtett szempontot különített el és tett 
meg a lehetséges osztályozás alapjául (i. m. 767–773).28 HAJDÚ hangsúlyozza, 
hogy a szempontok egyértelmű szétválasztása nem jelenti azt, hogy az alkate-
góriák ne lehetnének más szempontot követők, pl. jelentéstani csoportok alka-
tegóriái lehetnek morfológiaiak (i. h.). A több szempontot akár egy szinten, 
akár hierarchikus megoldással érvényesítő tipológiák valójában felfoghatók 
olyan többszintű rendszerekként is, amelyeket bizonyos pontosan nem defini-
ált szabályok érvényesítésével egyszerűsítettek egyszintűvé (vö. BÉNYEI–
PETHŐ 1998: 77), ennek az eljárásnak az a hátránya, hogy nehéz olyan egyér-
telmű szabályokat megalkotni, amelyek a névanyag egészére következetesen 
alkalmazhatók, és így az eredmények összevetését lehetővé teszik. 

                                                             
28 A HAJDÚ által elkülönített szempontok a következők: (1) időbeliség szempontja, 
(2) földrajzi, (3) etnikai, (4) dialektológiai, (5) társadalmi, (6) vallási, (7) etimológiai, 
néveredeti, (8) névélettani, (9) névgyakorisági szempont, (10) a névadás indítéká-
nak szempontja, (11) jelentéstani, (12) szófaji, (13) morfológiai szempont, valamint 
(14) a kifejező nyelvi eszköz szempontja.  
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3. A személynevek rendszerének leírása az európai                    
névkutatásban 

 
Mielőtt ismertetném az általam alkalmazott elemzési modellt, szüksé-

gesnek tartom, hogy röviden kitérjek a külföldi szakirodalom családnév-
rendszertani megközelítéseinek vázlatos ismertetésére. Az alábbi áttekin-
tés főként a családnevek osztályozásának azokat a válogatott külföldi pél-
dáit érinti, amelyek a névadás alapjának, motivációjának a kérdésével fog-
lalkoztak. 

1. A világ névhasználatát HAJDÚ MIHÁLY alapos részletességgel ismertette 
2003-ban megjelent összefoglaló művében érintve a különböző népek kereszt- 
és családnév-viselési szokásait (2003: 154–319). A terjedelmes fejezet számos 
kereszt- és családnévtáblázatot közöl a leggyakoribb nevekről, így bárki szá-
mára a magyar viszonyokkal való összevetés lehetővé válik. A családnevek 
osztályozása azonban csak periferikusan jelenik meg a munkában.  

HAJDÚ PERCY H. REANY munkái alapján az angol nevek négy csoportját 
különítette el: (1) apanévi és (2) helynévi eredetű nevek, (3) foglalkozások 
és tisztségek megnevezései, illetőleg (4) ragadványnevek (nicknames), ez 
utóbbi alatt főként a tulajdonságok névbeli kifejeződését kereshetjük 
(HAJDÚ 2003: 282).  

Ez a felosztás kisebb eltéréssel jelen van az angolszász szakirodalomban, 
ahol általában hármas felosztású rendszertani alapkategóriákat találunk. 
A családnevek egy része lakó- vagy származási hely nevéből (toponyms, 
pl. Ashby), más részük apanevekből (patronyms, pl. Johnson), harmadik 
csoportjuk pedig sajátosságjelölő „metonimák”-ból, foglalkozásnevekből 
(metonyms, pl. Webber, Miller) keletkeztek (LLOYD–WEBBER–LONGLEY 

[1998]). Az osztályozásból láthatóan kimaradt a tulajdonságjelölő ragad-
ványnevek csoportja. 

2. RICHARD WEBBER a brit nevek vizsgálatakor (2004) az egyik legfonto-
sabb szempontnak a név kulturális, nyelvi és gazdasági összetevőinek azo-
nosítását tartotta.29 Rendszerét két fő részre tagolja: az egyik a kulturális, 
a másik a regionális összetevőké, ez utóbbiak között a nevek területi kü-
lönbségeinek vizsgálatát tartja elvégzendőnek.  

A kulturális csoportokba sorolt rendszertani egységei heterogének, de 
számos kategóriája figyelmet érdemel. Külön veszi a kelta és az idegen ere-

                                                             
29 Ez utóbbi alatt nyilván a nevekben rejlő gazdaságtörténeti vonatkozások fontos-
ságát érti. Pl. a Webber, Tucker, Dyer, Hooper és Retter nevek mindegyike a ruha-
iparhoz kapcsolható, annak milyenségéről árulnak el információkat. 
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detű neveket, tehát etimológiai szempontot érvényesít. Emellett kijelöl egy 
olyan csoportot, amely az elnevezett sajátságát, „arcvonását” (features), fizikai 
tulajdonságait írja le, idetartoznak pl. a gúnynevek.30 A másik fontos alcso-
port az emberek természetére és karakterére utal, melyek közé tulajdonságjelö-
lő nevek (pl. Quick ’gyors, serény’, Sly ’ravasz, sunyi, alattomos’ stb.), illetőleg 
szavajárásra utaló nevek (pl. Gotobed ’Menj az ágyba!’) tartoznak. Kulturális 
csoportok közé sorolhatók a foglalkozásjelölő „metonimák” (metonyms). 
WEBBER három morfológiai alcsoportot különít el eredet szerint: (1) az angol-
szász -ard, -herd, -ward végződésűek (pl. Coward, Sheppard, Steward), (2) a 
későbbi kialakulású -er (pl. Thresher), illetve a -man végződésű nevekét (pl. 
Coleman, Silverman).  

Nagy-Britanniában is számtalan ember visel keresztnevet (names) csa-
ládnévként, de emellett jelentős az apanévi eredetű nevek (patronyms) 
száma is. Ezek a nevek az apanévhez kapcsolódó prefixum vagy szuffixum 
segítségével fejezik ki a rokoni kapcsolatot. A wales-i nevekben az ap- szó 
rövidebb alakja (p- ’fia vkinek’) (pl. Probert, Pritchard), vagy a fritz- (pl. 
Fritzwalter) járul a névhez ebben a funkcióban. A szuffixumok közül az -s 
és a -son tölti be ugyanezt a szerepet (pl. Ewans, Watson). A patronim ne-
vek mellett a legnagyobb számban a helynévi eredetű nevek (toponyms) 
alkotják az angolszász családnévkincset. Néhány név az ős társadalmi 
helyzetén és állásán (position) alapul. Az egyik alcsoportba tartozó nevek 
viselői valamilyen kapcsolatban álltak társadalmi szereplőkkel (pl. 
Bishop ’püspök’, King ’király’, Pope ’pápa’). E nevek múltbeli viselői nem 
mindig tükröztek valós társadalmi helyzetet, némelyikük neve feltehetően 
a középkori látványos felvonulások alkalmával elvállalt szerepre vezethető 
vissza. A társadalmi helyzet másik alcsoportja rokoni kapcsolatot (pl. 
Younghusband ’fiatal házas’) fejez ki, a harmadik gazdasági státuszra utal 
(pl. Bond ’adós, adózó’, Fry, Freeman ’szabad ember’) (WEBBER 2004: 3–8). 

3. A német családnevek szerkezeti, jelentéstani és morfológiai rendszerét 
ADOLF BACH nagy aprólékossággal állította össze. Jelentéstani kategóriái kö-
zött 16 rendkívül heterogén csoportot különített el: patronim (apai) és 
matronim (anyai) nevek; életkort jelentők; családhoz tartozásra utalók; többfé-
leképpen magyarázhatók; eredetre (lakóhely, nép, törzs) utalók; foglalkozás; 
ragadványnévből eredők; mondatnevek; állatok nevei; növény és annak részei; 
tárgyak, anyagok, jelenségek nevei; napok, év- és napszakok ünnepek; egyházi 
szókincs; pénzzel kapcsolatos nevek; magas méltóság (vö. HAJDÚ 2003: 244). 

                                                             
30 Az angolszász családnevek között vannak állatra (pl. Bull ’bika’), madárra (pl. 
Swift ’fecske’) és halra (pl. Salmon ’lazac’) utaló nevek. WEBBER szerint ezeket a 
neveket középkori karnevál résztvevői kapták, ilyen értelemben eseményneveknek 
tekinthetők (2004: 4). 
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KONRAD KUNZE példaértékű könyve a német személynevekről sokrétű, szer-
teágazó vizsgálatokat tartalmaz.31 Az alábbiakban nézzük meg részletesebben 
KUNZE névrendszertani kategóriáit (20045: 63).  

(1) Német nyelvterületen is gyakran keletkeztek az apa vagy más a fel-
menők nevéből családnevek (Patronyme, Vatername) (az apa nevéből: pl. 
Petersohn, az anya nevéből: pl. Meiensohn ’Mária fia’). „Másodlagos 
patronimiká”-nak nevezi azokat a családneveket, amelyek nem az apa ke-
resztnevéből, hanem annak egy sajátossága (ált. foglalkozása) megnevezésé-
vel alakultak ki (Kurt, der Sohn des Bäckers ’a pék fia, Kurt’ > Kurt Beckers). 
KUNZE megemlíti, hogy bizonyos nevek, pl. Quentin, Pantlen az elnevezett-
nek a Szent Quentin és Szent Pantaleon kolostorral való valamilyen kapcso-
lata alapján keletkezhettek. Ez viszont némiképp kilóg a főcsoportból, hiszen 
a személynév ellenére egy hellyel való kapcsolat a névadás alapja. 

(2) A származást jelölő nevek (Herkunfstname) közé tartoznak a népne-
vek (pl. Allgaier ’Allgäu-ból való’, Unger ’magyar’, Böhm/Bea/Beheim 
’cseh’) és néhány helynévi eredetű családnév (van Beethoven ’a Belga-
Limburgban fekvő Betuwe-ból’). 

(3) A családnevek jelentős része lakóhelyet (Wohnstättenname) jelöl (pl. 
Dorer < der am Tor ‹wohnt› ’a kapunál ‹lakó›’). Ide sorolhatók a háznevekből 
levezethető nevek is (pl. Lilje < der im Haus zur Lilie ’Liliom házból való’). Ez a 
kategória nehezen választható el az előzőtől. Az Althaus és a Berg családnév 
viselője egy régi házban vagy hegy mellett lakhatott, de származhatott a szá-
mos Althaus és Berg nevű település valamelyikéről. A lakóhelyet jelölő nevek 
csoportját ezért gyakran a második kategória alá sorolják. 

(4) A foglalkozás és társadalmi helyzet (Berufsname) az azonosítás 
egyik lehetséges módja. KUNZE közvetlen foglalkozásneveknek (direkte 
Berufsname) nevezi azokat a neveket, amelyek valamilyen konkrét foglal-
kozást jelölnek (pl. Wagner ’bognár’), közvetettnek (indirekte Berufsname) 
azokat, amelyek áttételesen, a foglalkozás tárgyával, eredményével nevezik 
meg a személyt, pl. a Hamer ’kalapács’ a kovács foglalkozást, Mehlhose 
’lisztesnadrág’ a molnárt, Hebel ’kelttészta’ a péket. Az indirekt neveket eb-
be a kategóriába is sorolhatjuk, de szóba jöhet a tulajdonság kategóriája is 
(pl. Kapp ’sapka’ utalhat viseletre és készítésre egyaránt). 

(5) Az utolsó csoportba azok a nevek tartoznak, amelyek a névviselőt va-
lamely külső testi vagy belső tulajdonság alapján nevezik meg 
(Übername) (pl. Dörr ’sovány’, Frahm ’rátermett, ügyes’) (20045: 63). 

                                                             
31 Fő erénye, hogy 125 ábra és térkép segítségével elemzi a német neveket kitekint-
ve az európai viszonyokra. Vizsgálataiban fontos szerepet kapnak a névföldrajzi 
szempontok. A könyv népszerűségét mutatja, hogy hat év alatt 5 kiadást ért meg 
(1. kiadás: 1998). 
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KUNZE láthatóan egy csoportba sorolja a családnevek népnévi és a helynévi 
eredetű csoportját, mivel mindkettőt származásra utalónak tekinti, külön tár-
gyalja viszont a lakóhelyre utaló neveket. 

4. Összegzésként elmondható, hogy az idegen nyelvek családnév-tipológiái 
számos ponton átfedést mutatnak a magyar rendszerezésekkel. A fenti átte-
kintés azt erősíti meg, hogy a névadás aktusának szemléleti alapját — úgy tű-
nik — univerzális sajátosságok határozzák meg, amelyeket nyelven kívüli té-
nyezők motiválnak, a névadás megvalósulása ezzel szemben már — magától 
értetődően — nyelvspecifikus eszközökkel történik.   

 

4. Az ómagyar családnevek névrendszertani vizsgálata 

 

4.1. Az alkalmazott elemzési modell 

 
1. A továbbiakban a kései ómagyar kori családnevek több szempontú 

elemzési lehetőségeit kívánom bemutatni. Az alább ismertetett megközelí-
tés támaszkodik HOFFMANN ISTVÁN által a helynevek tipizálására kidolgo-
zott több szintes strukturalista modell elvi alapvetésére, alkalmazza annak 
fogalomkészletét. Az erre épülő helynévvizsgálatok egy-egy zárt korpuszon 
végzett gyakorlati használhatóságát példázzák (pl. BÉNYEI–PETHŐ 1998; 
TÓTH V. 2001a, 2001b; PÓCZOS 2001; BÍRÓ 2002; RÁCZ 2005 és mások), 
azonban a névfajták különbözőségéből adódóan egy kifejezetten a helyne-
vekre kidolgozott modell személynévi kategóriákra való adaptálása eltérő 
szempntok érvényesítését is megkívánja.  

A személyneveken belül a ragadványnevekre FEHÉR KRISZTINA alkal-
mazta elsőként a modell szemléletét (2002, 2003), a családnevek kapcsán 
pedig magam mutattam be egy többszintű elemzési lehetőséget (N. FODOR 
2008a)32.  

Újabban a kognitív nyelvészet fogalomhasználatával és szempontjaival 
egészültek ki a hely- és családnév-rendszertani vizsgálatok (az előbbire l. 
pl. RESZEGI 2009, utóbbira SLÍZ  2008a, 2009a), amelyek több ponton mu-
tatnak érintkezést a korábbi megközelítéssel, ugyanis a kognitív szemlé-
letmód már HOFFMANN helynévtipológiájában is érintőlegesen kimutatha-
tó. Véleménye szerint, mivel a névadás maga is szorosan összefügg a meg-
ismerés formáival, az emberi tudással (HOFFMANN 20072: 54), azaz egyfajta 
kognitív aktusnak tekinthető, ezért a motivációk feltárása kapcsán a 

                                                             
32 A modell leírását is tartalmazó alábbi szakasz az itt hivatkozott munkának a kis-
sé módosított változata. 
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rendszerspecifikus tényezők mellett ezt az általános összefüggésrendszert 
is figyelembe kell venni (RESZEGI i. m. 22; részletesebben l. a „Funkcionális-
szemantikai elemzés” c. fejezetben). 

2. HOFFMANN ISTVÁN — a cseh RUDOLF ŠRÁMEK nyomán (1972–1973) — 
a helynevek vizsgálatában megkülönböztet ún. alapmodelleket és szóal-
kotási modelleket. Az előbbi alatt nyelven kívüli összefüggésekre vonat-
kozó kategóriákat ért, ezek tulajdonképpen a denotátumok azon sajátossá-
gainak kifejezői, amelyek a megnevezés alapjául szolgálnak (vö. HOFFMANN 
20072: 33). A szóalkotási modellek ezzel szemben azoknak a „nyelvi kifeje-
zőeszközök halmazát (elemkészletét és kapcsolódási szabályait) jelentik, 
amelyek egy adott kor nyelvében helynévalkotásra felhasználhatók” (i. h.). 
Az elemzés során egyrészt azt vizsgáljuk, hogy milyen alapmodellek szol-
gálnak a névadás szemléleti alapjául, azaz mik a denotátumoknak, az el-
nevezett személyeknek „a megismerés folyamán felismert s nevükben is 
tükröztetett sajátosságai”, ezt a funkcionális-szemantikai elemzéssel 
végezhetjük el. Másrészt a szerkezeti analízis során a lexikális-morfoló-
giai elemzés segítségével azt kutatjuk, hogy az „adott korban, területen a 
névadásban felhasznált funkcionális-szemantikai osztályok milyen lexiká-
lis, morfológiai, grammatikai eszközök által jelennek meg” (i. m. 41). A két 
megközelítést leegyszerűsítve a funkció és a forma fogalmaihoz rendel-
hetjük, amelyekkel valójában a nyelvi jelek alapfogalmaihoz és ezzel a 
nyelvi elemek általános leírási módjaihoz térünk vissza. 

A névleírásnak ez a megközelítése egyértelműen szinkrón szemléletű. Vizs-
gálatunk úgy válik komplexszé, ha emellett a családnevek történeti szempontú 
elemzését is elvégezzük. Ezt a helyneveknél HOFFMANN a keletkezéstörténe-
ti elemzéssel tartja megvalósíthatónak (i. m. 42). Mindebből kitűnik, hogy a 
szinkrónia és a diakrónia fogalma nem a névkutatásban hagyományosan elter-
jedt ’jelenkori’ és ’történeti’ értelemben jelenik meg, hanem a fogalmak 
BENKŐnél kifejtett tényleges jelentésében (vö. BENKŐ 1988: 27–30), azaz ese-
tünkben a szinkrón elemzés a családnevek rendszerének többszintű leírását, a 
diakrón megközelítés a nevek változását, keletkezésük történetét jelenti, ebből 
adódik, hogy szinkrón leírást nyilvánvalóan történeti anyagon is végezhetünk. 

3. A névrész és a névelem. — A HOFFMANN-féle modell egyik legnagyobb 
érdeme a névalkotó egységek és azok vizsgálatának egzakt elkülönítése. En-
nek érdekében megkülönbözteti a névrész és a névelem alapfogalmát. 
Funkcionális névrésznek tekinthető a családnévelőzmény (vagy máskép-
pen megkülönböztető név) minden olyan egysége, amely a névadás szituáció-
jában a denotátummal, az elnevezettel kapcsolatban bármilyen szemantikai 
jegyet kifejez (HOFFMANN 20072: 53–4). Az elemzés során a nevet alkotó 
nyelvi elemeket a családnév „jelentésének magvát adó denotatív jelentéshez 
való viszonyukban” vizsgáljuk, ezért ugyanaz a hangsor egy másik névben 
nem feltétlenül jelent azonos értékű névrészt.  
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Ebben a vonatkozásban beszélhetünk egyrészes és kétrészes családne-
vekről. Egyrészes névnek az egy szemantikai tartalmat jelölő neveket te-
kintjük, ilyen pl. a Fordult ’vallást változtató’, a Pipás ’pipakészítő’ v. ’pipá-
zó’; a Perecsütő ’perecet készítő’, Papverő ’egy papot megverő’ családnevek, 
mivel csupán egyetlen (tulajdonsághoz v. foglalkozáshoz v. eseményhez 
kapcsolódó) információt árulnak el az elnevezett személyről. Ezzel szemben 
pl. a Nagy/bátor (1) ’nagyobb, idősebb’, (2) ’Bátor nevű’; Hamar/varga (1) 
’gyors, serény’ (2) ’lábbelikészítő iparos’; Kis/eke ~ Nagy/eke (1) ’fiatalabb ~ 
idősebb’ (2) ’Eke nevű’ jelentésjeggyel minősíthető nevek kétrészesek.  

A Kötélverő név egyrészes, mert a ’kötélkészítő, kötélgyártó’ jelentésjegy-
gyel írható le. A névalkotásban tehát közvetlenül nem a kötél és a verő szó 
vesz részt, hanem a kötélverő foglalkozásnév, tehát a névrészfunkció füg-
getlen a névalkotó lexémák számától. A Nagyravágyó név ’sokat akaró’ je-
lentése miatt szintén egyrészes, hasonlóan a Nagybajuszú, Nagyszavú 
’hangos’, Nagyapponyi nevekhez, viszont a Nagy/varga családnév kétré-
szesnek tekinthető, mert a névadáskor a Varga családnevűek közül az el-
nevezett személyt egy tulajdonságra utaló jegye emelte ki, a névrészek 
funkciója tehát (1) ’magas termetű/idősebb’ és (2) ’Varga nevű’ meghatáro-
zással írható le.  

A Jó/lakó funkcionális szerkezete (1) ’munkáját jól végző, derék, (2) há-
zas jobbágy’ formában írható le (vö. CsnSz.); ezzel szemben a Jófejű ’okos’, 
Jóború ’jó bort termelő’ egyrészes névnek tekinthető. Tehát igaz az a tétel, 
hogy ugyanaz a hangsor egy másik névben nem feltétlenül jelöl ugyanolyan 
funkciót (l. fenn).  

A névrészfunkciók elkülönítésével a CsnSz. néhány bizonytalan magya-
rázatú neve is érthetővé válik, pl. a Jóföldi név esetében KÁZMÉR feltételez 
egy *Jóföld(e) nevű helyet, amelyből aztán származásra utaló név keletke-
zett volna. Ehelyett célravezetőbb a nevet a névrészek elkülönítésével, két-
részes névként értelmezni, ahol az egyik névrészfunkció tulajdonságra, a 
másik viszonylagos származási helyre utal.  

A névrész fogalmát a családnevekre alkalmazva már most megállapít-
hatjuk, hogy a legtöbb név a funkciót tekintve egyrészes (a kétrészes nevek 
részletes jellemzését l. „A kétrészes családnevek funkcionális tulajdonsá-
gai” c. fejezetben).  

A névrészek alkotóelemei a névelemek: ide tartoznak a névrészek belső 
felépítésében és egymáshoz való viszonyuk kifejezésében közvetlenül szere-
pet játszó lexémák és toldalékmorfémák (HOFFMANN 20072: 54, 68). A név-
elemek kategóriáit elsősorban szófaji jellegük alapján alakíthatjuk ki, ennek 
pontosítása pedig morfológiai és szemantikai szempontok érvényesítésével 
történhet (i. m. 67). A névrész tehát a funkcionális-szemantikai elemzés alap-
fogalma, a névelem pedig a lexikális-morfológiai elemzésé (l. alább). 
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4.2. Funkcionális-szemantikai elemzés 

 
 
Az alapfogalmak áttekintése után térjünk rá a családnevek funkcioná-

lis-szemantikai szempontú elemzésére. Ez az elemzési modell leginkább a 
hagyományos tipológiák motivációs alapú rendszerezésével mutat hasonló-
ságot. A most következő tipológiai kategóriák elsősorban elméleti megköze-
lítés eredményeiként formálódtak ki, tehát nem a korábban általam is al-
kalmazott módszert követve, nevezetesen, hogy egy adott névkorpusz teljes 
anyagának rendszerbe illesztése eredményezte a különböző családnévtípu-
sok elkülönítését (vö. N. FODOR 2002), hanem deduktív módszerrel, a prob-
lémák újragondolásával, a szakirodalom által korábban kialakított és a fen-
tiekben vázlatosan ismertetett motivációs kategóriák számbavételével. Az 
így létrehozott átfogó kategóriák az elemzésnek olyan tág keretet biztosíta-
nak, amelyben elvileg minden név elhelyezhetővé válik.33 Az elméleti meg-
közelítés viszont csak akkor lehet eredményes, ha egy adott korpuszra al-
kalmazva gyakorlati használhatósága bebizonyosodik, ezért a különböző 
funkcionális-szemantikai kategóriákon belül a Felső-Tisza-vidék kései 
ómagyar kori családneveit (a FTSznSz. anyaga alapján) rendszereztem a 
kidolgozott szempontok szerint (l. még „A Felső-Tisza-vidék családneveinek 
funkcionális-szemantikai elemzése” c. fejezetet). 

Előre kell bocsátanunk, hogy a szakirodalomban korábban is sok prob-
lémát jelentő több motivációjú nevek (l. pl. a Fuchs családnévről mondotta-
kat — J. SOLTÉSZ 1979: 53) besorolása továbbra sem fog megoldódni, hiszen 
azt ma már nem tudjuk eldönteni, hogy konkrét esetben a névadáskor vá-
lasztható lehetőségek közül melyik volt a névadás alapja. Amit el tudunk 
végezni, az a motivációs lehetőségek teljes körű számbavétele, átgon-
dolása, és az így kapott motivációtípusok rendszerbe illesztése. Ez a rend-
szerezés tehát nem magukat a neveket, hanem a mögöttük álló névadási 
indítékokat, másképpen névfunkciókat kívánja elkülöníteni. 

I. 

Minden természetes névadás elsődlegesen az elnevezett személy valamely 
sajátosságához, jellemző attribútumához kapcsolódik, a névrész ilyen eset-
ben (1) sajátosságjelölő funkciót lát el (vö. HOFFMANN 1999: 209). Koráb-
ban abból az alaptételből indultunk ki, hogy a névadást legfőképpen a nyel-
ven kívüli tényezők (a valóság elemei) határozzák meg, ezért kézenfekvőnek 

                                                             
33 Módszertani szempontból ez az eljárás azzal indokolható, hogy a névegyed „minden-
áron” való rendszerbe illesztése — ahogy ez a korábbi a tipológiák szempontkeveredé-
sében is szerepet játszott — gátlóan hat a szemléleti problémák újragondolására. 
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és célravezetőnek tűnik a sajátosságjelölő kategóriákat kognitív megközelí-
téssel az elnevezettnek a valóság egy-egy szegmensével, alapösszetevőjével 
való kapcsolata, ehhez való viszonya alapján elkülöníteni. A nyelvi jelen-
tés ugyanis „szorosan összefügg a megismeréssel (a kognícióval), vagyis az-
zal, hogy a bennünket körülvevő világot hogyan észleljük, hogy az észlelés 
eredményeit hogyan dolgozzuk fel, hogyan ábrázoljuk mentálisan” (KIEFER 
2007: 19; általános fogalmakra l. TOLCSVAI 2005: 49). 

A kognitív szemantika felfogása szerint az észleléskor a kisebb, kevésbé 
szembetűnő, nehezebben azonosítható tárgyat, entitást a nagyobb, statiku-
sabb, ismert információt hordozó valóságelemhez viszonyítva tudjuk meg-
határozni. Az előzőt alaknak (figure), az utóbbit háttérnek (ground) nevezi 
az irányzat (általános kérdésekhez l. TOLCSVAI NAGY 2008)34. A névadáskor 
a névadó közösség tevékenysége révén az elnevezettnek mint alaknak a 
megkülönböztető név keletkezésekor a valóság főbb összetevőivel, azaz a 
háttérrel való kapcsolata emelkedik ki. Közben az egyén (figure) úgy he-
lyezkedik el az őt körülvevő világban, hogy maga is nyilvánvalóan része 
annak.35 Ebben a relációs viszonyban öt valóságelemet tudunk megkü-
lönböztetni: (1) az elnevezett egyén individuális attribútuma, (2) em-
ber, embercsoport, (3) társadalom, (4) hely és (5) dolgok, események. 

 
8. ábra: A névadásban szerepet játszó valóságszegmentumok 

Az alábbiakban a funkcionális csoportok és alkategóriáik elkülönítését 
kísérhetjük figyelemmel. A rendszerezés vázlatos áttekintése után követ-
kezik a fő- és alkategóriák részletes tárgyalása. 

 
                                                             
34 Itt mondok köszönetet TÁTRAI SZILÁRDnak a fejezethez fűzött értékes megjegyzéseiért. 
35 SLÍZ MARIANN a kognitív nyelvészet trajector és a landmark fogalmait alkalmazza 
a névadási modell leírásához, előbbi alatt a háttérből (landmark) a névadáskor ki-
emelkedő „előtérben álló entitást” érti (2009a: 232).  

EGYÉN HELY 

TÁRSADALOM 

DOLOG, 
ESEMÉNY 

EMBER, EM-
BERCSOPORT 
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A családnevek funkcionális-szemantikai elemzési modellje: 

1. az elnevezett egyéni attribútuma (individuális funkció): 
1.1. tulajdonság 

1.1.1. külső (testi) tulajdonság: (Balog, Beteg, Bokás, Csonka, 
Csontos, Erős, Fejér, Fodor, Hatujjú, Hóka, Kónya, Kövér, Nagy, 
Orrotlan, Sánta, Süket; Szakáll, Bajúsz) 

1.1.2. belső (lelki) tulajdonság: (Bátor, Hajnal ’koránkelő’ Igaz, Jó, 
Süket, Szeles, Szívós, Torkos, Vad) 

1.2. szavajárás (Akar, Aszongya, Bezzeg, Hallgass, Megállj, Mondok, 
Nosza, Talán, Hallja) 

1.3. életkor (Agg, Éltes, Fiatal, Koros, Ó, Régi, Üdős, Vén) 
2. az elnevezett kapcsolata egy másik emberrel vagy emberek cso-

portjával (perszonális funkció): 
2.1. rokoni kapcsolat: 

2.1.1. közvetlen leszármazás (Antal, Csete, Bedő, Pető, Pálfi, Mag-
da, Ferenci) 

2.1.2. rokonság és nemzedékek közötti viszony (Apa, Bátya, Ipa, 
Koma, Sógor, Szüle, Vő) 

2.2. valakihez való tartozás, társadalmi kapcsolat (Bán, Érsek, Király, 
Pap, Herceg, Pasa, Vajda) 

2.3. néppel, népcsoporttal való kapcsolat (Beszermény, Cseh, Horvát, 
Kún, Magyar, Mizsér, Németh, Oláh, Polyák, Rácz, Székely, Tóth, 
Török; Kuruc, Labanc stb.) 

3. az elnevezett társadalmi szerepe, helyzete, állapota (szociális funkció): 
3.1. foglalkozás, tevékenység (Juhász, Nyírő, Pásztor; Ács, Bodnár, 

Kaskötő, Varró) 
3.2. méltóság, tisztség (Esküdt, Fónagy, Kenéz, Porkoláb, Vajda) 
3.3. társadalmi helyzet (Jobbágy, Pór, Koldus, Szabad, Szabados) 
3.4. vagyoni helyzet (Kincses, Hatökrű, Pénzes, Gazdag) 
3.5. családi állapot (Nős, Házas, Özvegy) 

4. a személy viszonya valamely helyhez (lokális funkció) (Erdélyi, Alföl-
di, Bakonyi; Baranyi, Szatmári; Budai, Berencsi, Szendrei; Balaton, 
Baranya, Tisza, Zólyom; Vég, Szél, Dombi, Hegyi) 

5. valamely dologgal, körülménnyel való kapcsolat: 
5.1. az elnevezettel kapcsolatos konkrét dolog (Gyolcs, Forgács, Vas, 

Abrak, Csákány, Kötél, Kerék, Kocka, Zsinór; Som, Rozs, Rózsa; 
Ág, Bimbó, Buga, Kóka, Tőke; Oskola) 
— a birtoklásra történő konkrét utalással (Tegzes ’díszes tegezű 

<íjász>’, Diós, Földes, Juhos, Kertes, Madaras, Ökrös)  
5.2. az elnevezettel kapcsolatos esemény (Paplövő, Papmaró, Papontó, 

Papverő, Jóljárt, Örökkéélő, Péntek, Szerencse). 
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A bemutatott tipológiai modell tagolását követve nézzük meg részlete-
sebben az egyes csoportokat! 

(1) Az elnevezett személy egyéni attribútumai gyakran jelennek meg a 
névadásban, ilyenkor az individuális funkció kerül előtérbe. Az elneve-
zett egyénhez kötött jellemző sajátosságok a külső és a belső tulajdonságok, 
egy jellemző beszédhiba vagy szavajárás (vö. MIKESY 1947: 45–7; ÖRDÖG 
1973: 184–6; KNIEZSA 20032: 339), illetve az életkor lehetnek. Sok esetben 
nehéz a testi (külső) és a lelki (belső) tulajdonság közötti határvonalat 
meghúzni (erre l. HAJDÚ 2003: 807), ezért átfogó kategória létrehozása 
mindenképpen célszerűnek tűnik. A külső és belső tulajdonságot jelölő ne-
vek együttes tárgyalása — mint láthattuk — HAJDÚnál is megjelenik az 
„egyéni megközelítésű nevek” csoportjában, ezt megelőzően pedig a ragad-
ványnév-kutatás figyelt fel rá (vö. ÖRDÖG 1973: 172). 

A névadásnak bizonyára ez az egyik legősibb formája. Az Árpád-kori köz-
szói eredetű nevek között is nagy számmal találunk tulajdonságra utaló ne-
veket (pl. Sánta, Csúnya, Csudus, Szépe, Fületlen, Szennyes stb.) (l. még PAIS 
1921–1922). A nevek sajátsága a sokszínűség, számos tájszó vagy ma már 
kihalt lexéma maradt fenn ezekben a családnevekben. A középkori névlajst-
romok tanúsága szerint e névtípus régebben még változatosabb volt.  

A szavajárási nevek kialakulásának alapját az képezi, hogy vannak, akik 
gyakran emlegetnek egy bizonyos szófordulatot, és ez válik jellemző saját-
ságukká. Ezt a sajátosságot ragadványnévként (gúnynévként) használja a 
közösség az elnevezett azonosításához, azonban e nevek egy részéből ké-
sőbb családnév is válhat (pl. Akar, Aszongya, Bezzeg, Hallgass, Nosza, Ta-
lán) (vö. N. FODOR 2002: 70–1). A XVI–XVIII. századi szavajárási nevek 
nagy része mára már eltűnt (KÁLMÁN 19894: 85). Kis számú előfordulásá-
nak oka egyrészt azoknak az embereknek a csekély száma, akik gyakran 
ismételgetik ugyanazt a szófordulatot, másrészt a pejoratív és gúnyos jelen-
téstartam miatti népszerűtlenség.  

(2) A névadás során a névrész kifejezheti az elnevezett személynek más 
személlyel vagy embercsoporttal való bármilyen konkrét kapcsolatát. A 
név ebben az esetben perszonális funkciót jelenít meg. Ennek az alapja le-
het rokoni kapcsolat, amely egyrészt közvetlen leszármazásra, másrészt tá-
gabb rokonságra, valamint a nemzedékek közötti viszonyra utalhat (a példá-
kat l. fenn). Ebben a csoportban a névadó közösség általában az elnevezettnek 
más személlyel való valamilyen kapcsolatát emeli ki. Ez az esetek döntő há-
nyadában közvetlen leszármazást vagy más rokoni kapcsolatot jelent. Szintén 
leszármazást jelöl ebben a kategóriában a népnévi eredetű családnév is. 

A névfunkció szempontjából nem játszik szerepet, de egyéb vonatkozások 
miatt mindenképpen említést érdemel az etimológiai megközelítés is a sze-
mélynévi eredetű nevek esetében. Elmondhatjuk, hogy a családnevek köré-
ben általában az egyházi eredetű nevekhez képest ritkábban fordulnak elő 
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régi magyar közszói eredetű személynevek. Ennek az az oka, hogy a család-
nevek megszilárdulásának korára az eredeti magyar névanyag nagyrészt ki-
halt, mert a kereszténység által elterjesztett nevek kiszorították őket a hasz-
nálatból (vö. B. GERGELY 1981: 59; l. még a „Felső-Tisza-vidék kései ómagyar 
kori keresztnevei” c. fejezetet). Anyagunkban azonban még számos régi ma-
gyar közszói eredetű név nyoma megtalálható. FEHÉRTÓI észrevette, hogy 
már a XIV. században előfordulnak olyan személynévi eredetű megkülönböz-
tető nevek, amelyek keresztnévként már nincsenek meg a névanyagban (pl. 
Filecs, Zoltán), tehát korábbról öröklődhettek (1968: 329). 

A közvetlen leszármazást vagy rokoni kapcsolatot mutató neveken kívül 
idesorolandónak gondolom azokat a távoli vagy közeli személyes (nem feltét-
lenül rokoni) kapcsolatokat sejtető motívumokat is, amelyek a névviselő 
tényleges társadalmi helyzetéhez képest (pl. jobbágy esetében) jóval maga-
sabb méltóságot vagy tisztséget jelöltek (pl. Bán, Érsek, Herceg stb.), azaz a 
névadás alapja biztosan nem lehetett a névben tükröződő méltóság viselése. 
Ezt a csoportot — mint láttuk — a szakirodalom valóságosnál magasabb tár-
sadalmi helyzetre utaló nevekként említi. 

Lényeges, hogy itt a méltóságviselő és az elnevezett között konkrét vi-
szony (kapcsolat) van, ami létrejöhetett főként szolgálati (l. pl. MIZSER 2002: 
329), esetleg rokoni vagy egyéb okokból (pl. szomszédság). Az ilyen 
„álméltóságnevek” jobbágynévként azonban kétségtelenül valamilyen tulaj-
donságot is kifejezhettek, de ebben az esetben már nem tartoznak az itt tár-
gyalt rendszertani kategóriába, hanem az egyéni attribútumjelölők (1.1.) kö-
zé sorolandók (l. pl. Király, Császár neveket — HAJDÚ 2003: 808). Ez utóbbi 
névadás abban tér el az általunk tárgyalttól, hogy itt a méltóságnév csak el-
vont síkon van jelen a névadásban, mivel metaforikusan jelöli az elnevezett 
egyik tulajdonságát (pl. gőgös természetet), és nincs mögötte valóságos kap-
csolat egy méltóságviselővel, míg az előbbi esetben a közösség egy konkrét 
személyhez fűződő valóságos viszonya alapján azonosítja az elnevezettet. 

A Felső-Tisza vidékén társadalmi kapcsolatra, valakihez való tartozásra 
a következő nevek utalnak: Gvárdián, Herceg, Pap, Papöccse, Prépost, Püs-
pök. A nevek viselői valójában mindnyájan jobbágyok voltak, akik egyrészt 
metaforikus–gúnyos értelemben juthattak a méltóságnévhez, másrészt úgy, 
hogy a nevükben szereplő méltóságviselők szolgálatában álltak, vagy azok 
birtokain éltek, mint jobbágyok (KÁLMÁN 19894: 81; B. GERGELY 1981: 65; 
MELICH 1943: 273). A fenti nevek közül a Papöccse megkülönböztető név 
egyértelműen rokoni kapcsolatról tanúskodik, de a bitokviszony nélküli 
Pap esetében sem feltételezhetünk közvetlen leszármazást ebben a korban. 

A harmadik alcsoportunk az elnevezettnek néphez, népcsoporthoz való va-
lamely (főként etnikai) viszonyára utal. (Anyagunkban a Bolgár, Cseh, Hor-
vát, Lengyel, Kun, Magyar, Mizser, Német, Oláh, Olasz, Orosz, Rác, Szász, 
Tót, Török nevek képviselik ezt a csoportot.) A népnév leggyakrabban szár-
mazásra utal, néha azonban más motivációt is kifejezhet. Például a Török 
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név esetében ezt nagy valószínűséggel állíthatjuk, ugyanis a törökök vallási 
okok miatt elkülönültek a magyaroktól. Minden bizonnyal az is megkaphatta 
a nevet, aki a török hódoltság területéről származott, azaz itt a kapcsolat 
nem etnikai leszármazáson alapul, hanem más természetű (l. alább). (Ilyen 
értelemben beszédes a XVI. században élt hadvezér, Török Bálint neve.) 

A többi esetben sem jelentett mindig tényleges etnikai származást a 
népnév, az is megkaphatta, aki idegen környezetből került más nyelvűek 
közé, ahol korábban csak ideiglenesen tartózkodott. Emellett utalhat a név 
kereskedelmi vagy más jellegű békés, esetleg ellenséges kapcsolatokra is 
(vö. B. GERGELY 1981: 63). Mindezek mellett számításba kell vennünk azo-
kat az eseteket is, amikor az egyén egy jellemző tulajdonsága (pl. öltözkö-
dése, viselkedése, szokása stb.) egy adott népcsoportra emlékeztette a kör-
nyezetében élőket. Ilyenkor szintén nem a népcsoporttal való konkrét, való-
ságos kapcsolat jelenik meg a névben, hanem csupán elvont síkon a metafo-
ra eszközével az elnevezett valamely tulajdonságára vonatkoztatva történik 
meg az összekapcsolás. A méltóságnév nyelvi eszközként jelenik meg a 
névadásban, és funkciója az, hogy az elnevezett egyik kiemelt tulajdonsá-
gát megjelenítse. 

Mint láttuk, egy népnévi eredetű családnév akár több csoportba is beilleszthe-
tő. Lényeges az, hogy a névadáskor a névben tükröződő szemantikai tartalom 
konkrét vagy absztrakt síkon jelent-e meg, és mi volt a tényleges funkciója.  

 

9. ábra: Az emberrel, embercsoporttal kapcsolatos nevek alkategóriáinak aránya 

A Felső-Tisza-vidék neveinek a perszonális funkción belüli arányait a 9. áb-
ra szemlélteti, mely a névviselők száma szerinti tényleges gyakoriságot tar-
talmazza az összes motivációs lehetőség figyelembe vételével (vö. 96. lap 15. 
ábra). Megállapíthatjuk, hogy egy másik személlyel való távolabbi kapcsolatra 
(1,6%) és az etnikai származásra utaló nevek (4,9%) aránya a rokoni kapcsola-
tot jelentő motivációkhoz (23,85%) képest csekély mértékű, összesen 6,5%. 
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A többszintű modell célja a szempontok egyértelmű szétválasztása, ezért 
itt sem morfológiai, sem szófaji alcsoportok kijelölése nem célszerű. (A név-
funkciók szerkezeti kérdéseit a „Lexikális-morfológiai elemzés” c. fejezet 
tárgyalja.) 

(3) Az egyéni tulajdonságok mellett funkcionálisan elkülöníthetők az el-
nevezett társadalmi szerepére, helyzetére, állapotára vonatkozó 
alapmotívumok is (szociális funkció). Az egyénnek kisebb-nagyobb tár-
sadalmi csoportokhoz, közösségekhez, szociális viszonyokhoz kapcsolódó 
sajátosságait kifejező neveket tekintjük idetartozónak. Az alosztály kate-
góriái megegyeznek a szakirodalomban eddig is használt csoportokkal: el-
különíthetők eszerint a foglalkozásra, tevékenységre és a méltóságra, 
tisztségre utaló névrészfunkciók. Néhány esetben e két kategória szétvá-
lasztása nem egyértelmű (HAJDÚ példái: Deák, Mester, Ispán, Kapitány, 
Hadnagy, Kántor stb. — 2003: 804), ezért HAJDÚ javasolta a „társadalmi 
megközelítésű nevek” elnevezés alatti összevonásukat. Ide sorolhatók to-
vábbá a tényleges társadalmi helyzetet (pl. Jobbágy, Lakó, Pór, Koldus, 
Polgár, Szabad, Szabados stb.), illetőleg a vagyoni helyzetet jelölő motí-
vumok is (pl. Kincses, Hatökrű, Pénzes, Gazdag, Szegény stb.). Végül itt em-
lítendő meg a családi állapotot kifejező, csekély előfordulású csoport is (pl. 
Nős, Házas, Özvegy). 

A korábbi századokban nagyon gyakran neveztek el valakit mesterségé-
ről, hivataláról, gyakori foglalkozásáról. Ebbe a típusba tartozó nevek ese-
tében már társadalmi tagolódást is megfigyelhetünk. Míg az előző három 
nagy csoportot (személyneveket és helyneveket) nem köthettük egy kiemelt 
társadalmi réteghez, addig a foglalkozásnevekről elmondhatjuk, hogy szin-
te kizárólag a jobbágyság és a városi polgárság körében jelentek meg és ter-
jedtek el. Természetesen a mindenki által végzett legáltalánosabb foglalko-
zást jelölő földműves szóból nem jöttek létre családnevek (B. GERGELY 
1981: 64). A gazdálkodással ugyan kapcsolatos néhány családnevünk (pl. 
Szántó, Arató, Szénás, stb.), de ezek a földművelésen belül egy szűkebb kö-
rű munkavégzésre utalnak. KÁLMÁN szerint az ilyen neveket is más kör-
nyezetben, pl. városban kapta a megnevezett, ahol a többség más foglalko-
zású volt (KÁLMÁN 19894: 81). 

Néhány foglalkozásnévi eredetű családnév esetében továbbra sem szabad 
kizárnunk annak lehetőségét, hogy „a vezetéknévi helyzetben közölt név-
elemek jelentése és a megnevezett személy foglalkozása között reális kap-
csolat volt vagy lehetett” (MEZŐ 1970b: 88). Ennek ellenére a családnév 
öröklődhetett úgy is, hogy az apa foglalkozását a fia folytatta, — ami elég 
gyakori volt ezekben a századokban —, és egyúttal átörökítette az addig 
használt családnevet is. A foglalkozásnevek a középkori és koraújkori ipari-
mezőgazdasági állapotot tükrözik. Soknak a jelentése mára már elavult és 
magyarázatra szorul (l. fenn). 
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Egyfajta méltóságot vagy tisztséget fejeznek ki a következő nevek a Fel-
ső-Tisza vidékén: Bíró, Kamarás, Soltész; társadalmi helyzetre utalnak a 
Félföldű, Jobbágy, Koldus, Kósza, Lakos, Lődör, Perpeta ’örök, örökös, foly-
tonos <jobbágy?>’, Polgár, Szabados, Szakadt, Szolga, Zsoldos nevek. Az 
egykori elnevezett személy vagyoni helyzetét a Fillér, Gazdag, Hatökrű, 
Másfél, Pénzes nevek árulják el számunkra.  

(4) A névrészfunkció gyakran utal a személynek valamely helyhez fűző-
dő viszonyára, amely lehet birtok-, lakó-, illetve származási helyre való uta-
lás (lokális funkció). Ezek az alcsoportok azonban nem minden esetben kü-
löníthetők el egzakt módon. E csoportba minden olyan helynévfajta bekerül-
het, amely a fenti kritériumok alapján vesz részt a családnévalkotásban, így 
lehetnek nagyobb földrajzi és közigazgatási egységek (megyék, tájegységek) 
nevei, településnevek, lakóházak nevei (főként német nyelvterületen) (vö. 
KUNZE 20045: 63, 104–5) és határrésznevek, illetőleg földrajzi köznevek.  

A jobbágyság esetében a helynévi eredetű családnév mindig a korábbi lakó-
helyet jelentette, amellyel az új közösség jelölte meg az elvándorlót. Névéletta-
ni szempontból kizárható, hogy valakit a saját falujáról nevezzenek el, mert a 
névadó közösség tagjai számára ez nem lett volna identifikáló sajátosság. 
Természetesen a nemesi falvakra ez a kitétel nem vonatkozott (l. pl. a Heves 
megyei Ivád esetét, ahol a kisnemesi falu lakosságának nagy része az Ivády 
nevet viseli.) Ritka kivételként azonban jobbágyoknál is találunk erre példát. 
Adatbázisunk tanúsága szerint például a szabolcsi Dögében két Dögei nevű 
személyt élt a XV. század közepén (vö. 2. táblázat, FTSznSz. Dögei). Az egyik 
magyarázat az lehet a hasonló esetekre, hogy más faluban kapták a megkü-
lönböztető nevüket, de később visszaköltöztek a család korábbi lakóhelyére. A 
másik lehetőség szerint előfordulhatott az is, hogy az adott településre na-
gyobb számban érkeztek telepesek, és a törzsökös lakosokat így különböztették 
meg az újonnan érkezőktől (vö. FÜLÖP 1989: 230–1). 

Az ilyen típusú nevek jellemzője, hogy ha távolabbi vidékről költözik valaki 
az új lakóhelyére, akkor nem a korábbi falujáról, hanem a megyéről, vagy a 
tájegységről nevezik el. Ennek oka, hogy a falut az új közösség nem ismeri, 
csak a nagyobb földrajzi egységeket. A Baranyai, Szalai, Erdélyi típusú nevek 
esetében ilyen névadást feltételezhetünk (vö. KÁLMÁN 19894: 78). 

(5) A sajátosságjelölő funkción belül kétségtelenül az ötödik csoport elkü-
lönítésének elvi megalapozása jelenti a legnagyobb kihívást. Az idesorolt 
névrészek valamilyen konkrét dologhoz, entitáshoz, illetőleg esemény-
hez köthető funkciót jelenítenek meg. A dologhoz kapcsolódó reláció alapja 
főként (de nem kizárólag) a birtoklás lehet.  

E kérdés kapcsán felmerül a tárgyakat, anyagokat, növényeket és az ál-
latokat jelölő nevek alapmotívumához kapcsolódó tipológiai bizonytalanság, 
főként a formáns nélküli nevek esetében. Nézzük először az állatot jelentő 
családnevek motivációs csoportjait! Továbbra is a névadási szituációnál ma-
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radva az állatnévi eredetű neveknek aszerint, hogy milyen funkciót töltenek 
be a névadásban, három csoportját tudjuk elkülöníteni. Az elsőben az állatnév 
az elnevezett személy valamely tulajdonságát jelöli a metafora eszközével (pl. 
Kakas ’kötekedő, kakaskodó természetű’ v. ’nőcsábász’ (vö. ÉKsz.2), Csík ’úgy 
úszik, mint a hal’ stb.), a másodikban metonimikus névátvitel útján (bővebben 
l. a 113–4. lapon) létrejött névrész utal az elnevezett foglalkozására (pl. Csík, 
Kárász, Sügér ’halászok’ neveiként), a valóságszegmentumok közül itt az 
egyén társadalomban betöltött szerepe dominál. A harmadik csoportba tartoz-
nak azok a nevek, amelyek az elnevezettnek egy konkrét állattal való kapcso-
latát jelölik, amely jobbára birtokláshoz köthető. Ide tartozik például, ha vala-
kit azért neveznek el Kecské-nek vagy Kecskés-nek, mert a faluban csak neki 
van kecskéje. A fenti (5.) kategóriába csak ez utóbbi névtípus sorolható.  

A különbség a három értelmezés között abban áll, hogy az elsőnél egy tu-
lajdonságot jelenít meg az adott állatnév a metafora eszközével, a második-
nál a foglalkozást fejezi ki a metonímia segítségével, a harmadik esetben 
viszont maga az állat mint egyfajta entitás kerül a középpontba, tehát a va-
lóságban csak ebben az esetben jelenik meg az állat, a többinél az állatnév 
nyelvi eszköz az elnevezett más sajátosságainak a kifejezésére. 

A növények, tárgyak, anyagok esetében is ezt a három kategóriát különít-
hetjük el, azzal a megszorítással, hogy egyes keletkezésmódok nem minden-
hol jelentkeznek egyforma intenzitással (pl. a tárgyak, növények tulajdon-
ságnévként kisebb valószínűséggel fordulnak elő). A kategória létrehozása 
mindenképpen indokolt, hiszen a névadásnak ez az alapmotívuma ugyan 
nem a leggyakoribbak közé tartozik, de kétségtelenül létezik. Már ÖRDÖG 
FERENC monográfiájában is megjelenik ez a csoport („valamit bírás”) a fog-
lalkozás, tisztség, vagyoni állapot mellé rendelve (1973: 187).  

Nézzünk egy konkrét példát erre a névtípusra! Egy köznemesi család, a 
(Nagy)anarcsi neve a XV. század elején (1403-ban) a Tegzes megkülönböz-
tető névvel egészült ki (Petrus Thegzes de Anarch – DL. 96742). Két évvel 
később Tamás fia János és Péter testvére, Mátyás is viseli ezt a nevet 
(1405: Johanni filio Thome, Petro et Mathie dictis Thegwz de Anarch – Z. 
V, 407), ezúttal -s képző nélküli alakban. A Tegzes nevet FEHÉRTÓI KATA-
LIN több más névvel együtt foglalkozásnévi eredetűnek tartja, s mint ilyen, 
szerinte „csak az alsóbb néposztályból kerülhetett ki” (1969: 28). Ebben az 
esetben úgy tűnik, kivétellel van dolgunk, hiszen nemesek esetében a fog-
lalkozást biztosan kizárhatjuk, nem marad más, csak a tárgy birtoklásának 
magyarázata. Tudunk arról, hogy a család tagjai részt vettek a rigómezei 
csatában (1389), 1391-ben pedig Boszniába készültek, de a hadjárat végül 
elmaradt (N. FODOR 2000: 104). Nagy valószínűséggel könnyűlovas íjász-
ként vonultak hadba, vagyoni helyzetük ugyanis ezt tette lehetővé. A család 
a Tegzes ragadványnevet jellegzetes tegezéről kaphatta, amit a hadjáratok 
során viselt (N. FODOR 2004: 42–3). Természetesen ez nem jelenti azt, hogy 
bizonyos esetekben FEHÉRTÓI magyarázata nem lenne helyénvaló, csak azt, 
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hogy más lehetőséggel, így a birtoklással is számolnunk kell. Szintén hasonló 
névadással keletkezhetett pl. a Kertes, Ökrös, Földes stb. név.  

Az idesorolható nevek között -s képzőseket és formáns nélkülieket egyaránt 
találunk. A derivátumok a képző jelentéséből adódóan többet árulnak el a 
névadás alapjáról, mint a képző nélküli szavak, de önmagában az -s képző még 
nem elég egy névnek ebbe a csoportba sorolásához, mert a képző számos funk-
ciója más motivációs lehetőséget is eredményez (pl. Asztalos, Hegedűs stb.) 

A Felső-Tisza-vidék családnevei között a következőkről gondoljuk, hogy 
egyfajta kapcsolatot, többnyire birtoklást fejeznek ki: Bagoly, Bokor, Galam-
bos, Gatya, Katán, Kertes, Kincs, Kökényes, Pálca, Pellés, Pipis, Rigó, Süveg, 
Szarka, Tálas, Torzs, Tulkos, Vessző stb. A felsorolt példák között az első név 
esetében — amennyiben nem tulajdonságot jelölt — gondolhatunk arra, hogy 
az elnevezett házán bagoly tanyázott, valamikor fogott egy baglyot vagy egy-
szer megijedt a madártól stb. A konkrét motívum ma már kideríthetetlen. 
Egy dolgot tudunk biztosan: az elnevezettnek valamilyen kapcsolata volt a 
madárral. 

E kategória másik alcsoportjába soroltam az olyan neveket is, amelyek ki-
fejezik az elnevezett kapcsolatát valamilyen történéssel, eseménnyel (l. pl. 
Jóljárt esetében). A Kállai család egyik tagja, János (eml. 1312–1341: 1312: 
F. VIII/1. 442, Kállay 61. sz.) Károly Róbert kíséretében Lengyelországban 
járt, amiért megkapta a Lengyel megkülönböztető nevet, melyet fia, Lőkös is 
örökölt (1348: Kállay 968; 1370: Kállay 1730. sz.), de a következő generáció 
tagjait már a Lőkös névvel különböztették meg (ENGEL 1996: II, 121).  

Az alkategória a mai ragadványnevek között is megtalálható. ÖRDÖG gyűj-
teményében (Teskánd községben) szereplő Boros név keletkezéséről azt tud-
juk, hogy amikor a névviselőt megkeresztelték, „keresztanyja berúgott, és azt 
mondta, hogy márpedig ennek a gyermeknek a neve Boros Gyula legyen” 
(1973: 223). A Toásos (!) név keletkezésének magyarázata pedig az, hogy az 
elnevezett „elvitte a piacra a tojást, és elitta az árát” (ÖRDÖG 1973: 256). 
Ezekben az esetekben a névadó közösség egy eseményt talált arra a legal-
kalmasabbnak, hogy azzal megnevezze, azonosítsa az elnevezettet. 

Ez alapján a motivációs lehetőségek között az eseményre utaló nevek he-
lyét is ki kell jelölnünk. Sok esetben azonban nagyon nehéz e nevek eredeti 
motivációjának a feltárása, hiszen pl. a Farkas név keletkezésekor lehetett 
egyebek mellett eseményre utaló név is. Az, hogy nincs megfelelő adatunk a 
bizonyításhoz, a mai ragadványnevek ismeretében nem jelenti azt, hogy az 
eseményre való utalást mint lehetőséget ne kellene számításba vennünk. 

A CsnSz. néhány neve egyértelműen konkrét eseményre utal (pl. Paplö-
vő, Papmaró, Papverő stb.), ezekben a példákban más motiváció aligha 
képzelhető el. Anyagunkban a következő neveket gondoljuk idetartozónak: 
Zsákmány, Tavalyi, Zálog, Zsinat, Burok, Gyilkos, Karácsony, Király ’pün-
kösdi király’ jelentésben, Kísértet (vö. FTSznSz. szócikkeivel). 
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II. 

Az olyan nevek, amelyek nem utalnak az elnevezett valamely sajátossá-
gára, hanem a névadáskor egyszerűen megnevezik az egyéneket, megne-
vező funkciót látnak el (vö. HOFFMANN 1999; TÓTH 2001b: 134–40; FEHÉR 
2003: 162–3). (Itt jegyzem meg, hogy tulajdonképpen a sajátosságjelölő 
funkció egyben megnevező szerepű is, de ott ez az elnevezett sajátosságje-
gyeihez kapcsolódik, itt viszont ilyet nem tudunk kimutatni.)  

TÓTH VALÉRIA szerint „a megnevező funkció rendszerbe iktatásával lehe-
tővé válik egy nagyon lényeges névrendszertani jelenség bemutatása, a már 
létező helynevek beépülése újonnan létrejövő névalakulatok szerkezetébe” 
(TÓTH V. 2001b: 134; bővebben l. még 1999). Ez a jelenség természetesen 
jelen van a családnevek körében is. Az idegen eredetű családnevek például 
ebben a felfogásban megnevező szerepűek, mivel a magyar névhasználók 
számára a név szemantikai tartalma ’az a személy, akinek ez és ez a neve’ 
jeggyel írható le. Ilyen értelemben a keresztnevek és a becenevek szintén 
ezt a szerepet töltik be a névadáskor, mivel ebben az esetben az elnevezett 
és a névfunkció közötti kapcsolat a vizsgálat tárgya. Teljesen irreleváns te-
hát, hogy például a szülők milyen indítékkal adnak nevet a gyermeküknek, 
vagy miért kap valaki egy becenevet, a cél a megnevezés egy olyan nyelvi 
elem (név) segítségével, amely tulajdonképpen nem tükrözi az elneve-
zett valóságos sajátosságait.  

A természetes névadásban — mint láttuk — túlnyomórészt a denotátumok 
jellemvonásai fejeződnek ki, addig a mesterséges névadásban (például a csa-
ládnév-változtatásokban) jóval több olyan megnevezés jön létre, amelynek ke-
letkezésében inkább csak „a használatos névmodellekhez való alkalmazkodás 
igénye” játszik szerepet (vö. HOFFMANN 20072: 53; J. SOLTÉSZ 1979: 25; 
FARKAS 2003: 151–2), ezért a mesterséges névadásnál a névadás motivációjá-
nak (másképpen a névfunkciónak) szintén a megnevezést tekintjük, megje-
gyezve, hogy ritkán itt is előfordulhat, hogy a név az elnevezett (a névváltozta-
tó) egyéni sajátosságait is megjeleníti. Az egyéni névválasztás motivációját, 
vagyis azt, hogy a névváltoztatót mi motiválja új családneve kiválasztásakor, 
korábbi családnevéhez való hasonlóság, a hozzátartozó családneve stb. (erre l. 
bővebben FARKAS i. m. 154–7), nyelvpszichológiai és névszociológiai vizsgálat 
körébe tartozónak tartjuk.  

FEHÉR KRISZTINA a tárgyalt funkció kapcsán megjegyzi, hogy a család-
nevek — a kereszt- és becenevekhez hasonlóan — a megnevező szerepben 
állnak (2003: 162). A családnevek keletkezésének (a családnévadás) folya-
matát átgondolva, valóban el kell fogadnunk ezt a megállapítást, e névfajta 
esetében ugyanis éppen legfontosabb kritériumuk, az öröklődés folytán 
általában megszűnik az elnevezett (a leszármazott) és a név eredeti jelenté-
se (funkciója) közötti kapcsolat, azaz a leszármazott sajátosságait nem tük-
rözi tovább a név, elsődleges szerepe a megnevezés lesz a továbbiakban.  
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A névadási aktust azonban nem a családnév, hanem az előzménye (a 
megkülönböztető név) esetében vizsgáltuk, amelyben az egyéni megkülön-
böztető attribútum lett a névadás alapja, ennek öröklődése révén jön létre a 
családnév (vö. J. SOLTÉSZ 1979: 51, 53). Értelmezésemben tehát a funkcio-
nális-szemantikai elemzés során nem a családnevek, hanem a névadás 
alapja szempontjából lényegesebb előzményük, a megkülönböztető nevek 
vizsgálatát végezzük el. A megkülönböztető név tulajdonképpen ugyanazt a 
funkciót tölti be, mint a századokkal későbbi ragadványnév, azaz többnyire 
sajátosságot jelöl.36  

 
Elmondhatjuk, hogy a XIV–XV. században természetes úton kialakult 

családnevek tulajdonképpen öröklődő ragadványnevek. Amikor tehát a csa-
ládnevet funkcionális, lexikális, keletkezéstörténeti stb. szempontból vizs-
gáljuk, akkor valójában ennek a „ragadványnévnek” a névadáskori nyelvi 
jellemzőit kutatjuk. 

Arra, hogy a családnévelőzmény keletkezése pillanatában is lehet-e 
megnevező funkciójú egyrészes név, nem találtam konkrét adatot. Ez csu-
pán akkor lenne lehetséges, ha az elnevezett keresztnevéből vagy annak 
becézett alakjából jönne létre a megkülönböztető név a binominális név-
rendszeren belül. FEHÉRTÓI korábban is említett XIV. századi példái között 
találunk néhány idekapcsolható nevet (Petro Peter dicto, Petrus dictus 
Pethych, Pauli Paka dicti, Johannem dictum Janko, Dominici alio nomine 
Dako, Pauli dicti Powch, Abraam dicti Abichk stb. — 1969: 51), de ezeknél 
valószínűleg a „hivatalos” név és az élő beszédben használt névalak egyidejű 
írásbeli megjelenéséről van szó, azaz a latin nevek becéző változatait kell való-
di (egytagú) névnek tekintenünk. Mindenesetre e nevek becenevekként bizto-
san megnevező funkcióban állnak. Későbbi korokban az öröklődő családnevek 
mellett a névváltoztatások eseteit (néhány ritka kivételtől eltekintve) tarthat-
juk e funkcióhoz tartozónak. (A megnevező funkcióról a helynevek kapcsán l. 
HOFFMANN 20072: 55, 58–9.) 

                                                             
36 A ragadványnév fogalmat tágabb, mai értelmében használva ideértendők a csa-
ládi kapcsolatra utaló rokonnevek, valamint a származási helyre utaló nevek is. 
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    1010. ábra: A családnevek kialakulásának folyamata II. 
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HOFFMANN a családnevet olyan statikus névnek (másképpen nexus-
névnek) írja le, amelynél a sajátosságjelölő nevekre alkalmazott elemzési 
módokat csak abban időszakban tartja használhatónak, amikor kialakuló-
ban voltak (2008: 19), tehát elfogadja a családnévelőzmények funkcionális-
szemantikai elemzési lehetőségét. 

III. 

Minden családnévelőzmény a keletkezésekor a fent ismertetett első (sa-
játosságjelölő) kategóriába funkcionális szempontból teljes körűen besorol-
ható, mivel a nevek a névadás szituációjában egyértelmű motivációjúak 
voltak, vagyis a névadáskor aktualizáltan jelent meg valamelyik névfunk-
ció. Ennek kiderítése azonban a többször említett bizonytalansági tényező, 
a gyakori névhomonímia és poliszémia miatt néhány kivételtől eltekintve 
többnyire lehetetlen. Ezért többen gyakorlati szempontból még két kategó-
riát (a többes besorolású és az ismeretlen eredetű nevekét) különítenek el a 
rendszerezésben (vö. pl. HOFFMANN 20072: 56; HAJDÚ 2003: 770).  

A családnevek között ilyen többes besorolású név például a Békés, 
amely tulajdonságjelölő és származási helyre utaló is lehet, vagy a Szolnok, 
amely helyet és régi magyar személynévként rokoni kapcsolatot is jelölhet, a 
Farkas, mely rokoni kapcsolat, tulajdonság, esemény, a Peres, esemény és tu-
lajdonság jelölője is lehetett a névadáskor. A Király például lehet belső tulaj-
donság ’dölyfös, kevély’, társadalmi kapcsolatra utaló ’királyi jobbágy’ és 
eseményhez kapcsolódó ’pünkösdi király’ alapmotívumot kifejező név is, de 
említhetjük az állat-, növény-, tárgy- és anyagnevek példáit is. Mutatvány-
ként a FTSznSz. A és B betűs címszavainak több motivációs magyarázatot 
megengedő példáit válogattam ki (zárójelben a motivációs kategóriák kódjai, 
ezek feloldását l. fenn):  

Ábrán (2.1. / ?  4.1.), Ádám (2.1. / ?  4.1. / ?  4.2.), Ákos (2.1. / ?  4.1.), Ardó (4.1. / ? 3.1.), Bá-
ba (4.1. / ? 3.1.), Bagics (3.1. / ? 5.1.), Baglyos (5.1. / ? 3.1. / ? 1.1.), Bagoly (5.1. / ? 1.1.), Bagos 
(4.1. / ? 2.1.), Bajom (4.1. / ? 2.1.), Bak (2.1. / ? 5.1. / ? 1.1.), Báka (4.1. / ? 2.1.), Bakó (3.1. / ? 
2.1.), Bakos (2.1. / ? 3.1. / ? 5.1.), Baksa (2.1. / ? 4.1.), Balog (1.1. / ? 2.1.), Bán (2.1. / ? 2.2. / ? 
1.1.), Báncs (?2.1. / ? 4.1.), Bánk (2.1. / ? 4.1.), Barabás (2.1. / ? 4.1.), Barancs (4.1. / ? 2.1.), Bá-
ri (2.1. / ? 4.1.), Barmos (3.1. / ? 5.1.), Barna (2.1. / ? 1.1.), Bátor (1.1. / ? 2.1. / ? 4.1.), Bécs (2.1. 
/ ? 5.1.), Berecki (4.1. / ? 2.1.), Berény (4.1. / ? 2.1.) , Berkes (4.1. / ? 4.2.), Berze (2.1. / ? 1.1.), 
Bíboros ?  (?1.1. / ? 2.2.), Bika (3.1. / ? 5.1. / ? 1.1.), Bivaly (3.1. / ? 5.1. / ? 1.1.), Bocskor (3.1. / ? 
5.1.), Bódog (3.4. / ? 1.1.), Bodon (4.1. / ? 2.1.), Bodor (1.1. / ? 2.1.), Bodza (3.1. / ? 5.1.), Bodzás 
(3.1. / ? 5.1. / ? 1.1.), Bogár (2.1. / ? 1.1.), Bogát (2.1. / ? 4.1.), Bogdán (4.1. / ? 2.1.), Bogos (1.1. / 
? 2.1.), Bokor (?4.2. / ? 1.1.), Boncsok (?5.1. / ? 5.2.), Borjas (3.1. / ? 5.1.), Borjú (3.1. / ? 5.1. / ? 
1.3), Boros (1.1. / ? 3.1. / ? 2.1.), Bors (2.1. / ? 4.1. / ? 3.1. / ? 1.1.), Borsó (3.1. / ? 5.1.), Borz (2.1. / ? 
3.1.), Bot (2.1. / ? 5.1.), Botos (3.1. / ? 2.1.), Bóza (3.1. / ? 1.1.), Bozás (1.1. / ? 3.1.) stb. stb. 

A fenti példák tükrében is oszthatjuk HOFFMANN ISTVÁNnak a helynevek 
kapcsán erről a csoportról mondott véleményét: „információhiányunk miatt 
valószínű, hogy névtáraink adatainak feldolgozása után e kategória megle-
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hetősen népes lesz” (20072: 57). A felsorolt mintegy 350 magyar eredetű, 
többmotivációs név a FTSznSz.-ban előforduló családnévfélék 14,56%-át te-
szi ki. A CsnSz. e kategóriába tartozó családneveit a CsnVégSz. is megkü-
lönbözteti (172–91). (A több motivációs lehetőséget rejtő nevek számításá-
nak különböző módjait az „A Felső-Tisza-vidék családneveinek funkcioná-
lis-szemantikai elemzése” c. fejezetben.) 

IV. 

Negyedikként ki kell jelölnünk egy olyan csoportot, amelybe az ismeretlen 
motivációjú nevek kerülnek. A korábbi rendszerezések ezt „még megfejtésre 
váró”, „ismeretlen eredetű és jelentésű”, „bizonytalan jelentésű vagy etimológi-
ájú” jelzőkkel említették (vö. BÁLINT 1963, FEHÉRTÓI 1969, N. FODOR 2002 és 
mások). Itt elsősorban azokat a neveket gyűjthetjük össze, melyek etimológiai 
jelentése ismeretlen, így a névfunkcióra következtetni sem tudunk. Ritkábban 
ismert jelentésű, de feltárhatatlan motivációjú név is gyarapítja a csoportot (pl. 
Ág, Alak, Cserje, Felhő, szláv Hupka) (CsnSz., FTSznSz.). Természetesen erről 
is elmondható, hogy a névélettani szempontból ilyen kategória nem létezik. 
Míg az előbbi csoport esetében a rendszerbe illesztés több lehetőségével kellett 
számolnunk, itt viszont a lehetőségek teljes hiányát kell elismernünk. 

V. 

Egy adott névanyag teljes körű elemzésekor mindenképpen szembesülünk a 
különböző névrendszerek egymásra hatásával, amely a területi közelségből 
eredő nyelvi kontaktusokon alapuló átfedéseket jelent. Az idegen eredetű 
nevek csoportját a legtöbb rendszerezés számon tartja (vö. HAJDÚ 2003: 786). 
Az etimológiai szempont érvényesítése nélkülözhetetlen a nevek rendszerének 
a leírásában. Első lépésként azt a névrendszert kell meghatároznunk, amely-
ben az adott név keletkezett, majd ezután elvégezhetjük a megfelelő kategóri-
ába való illesztést.  

Az idegen eredetű családnevek elkülönítésének az adja az elvi alapját, hogy 
a névadás nyelvspecifikus lexikális-morfológiai és keletkezéstörténeti megoldá-
sokkal történik, amelyek nem kapcsolhatóak össze különböző nyelvrendszerek 
esetében. A névadás szemléleti alapjában azonban vannak univerzális sajátos-
ságok, amelyek éppen — a korábban említett — megismerési (kognitív) folya-
mattal függnek össze. A névadás a különböző nyelvek esetében is hasonló szem-
lélet alapján történik, azaz az I) pontban bemutatott funkcionális-szemantikai 
kategóriák más nyelvekre is alkalmazhatóak. A nyelvspecifikus vonások főként 
a főbb kategóriák aránybeli eltéréseiben mutatkozhatnak meg. (Pl. a skandináv 
országokban jóval gyakoribbak a rokoni kapcsolatra utaló apanévi eredetű csa-
ládnevek, mint Európa más részén — vö. HAJDÚ 2003: 262). 
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4.2.1. A kétrészes családnevek funkcionális tulajdonságai 
 

 
1. A névrészfunkciók elkülönítése a névelemzés alapvető fontosságú fel-

adata, hiszen tudnunk kell azt, hogy a vizsgált családnevek felépítésében 
milyen névrészek játszottak szerepet. Ennek meghatározása azonban nem 
minden esetben problémamentes.  

Az egyrészes és a kétrészes családnevek közötti különbséget legjobban az 
1548-ból adatolt Kispálfia családnévvel szemléltethetjük (CsnSz.). Annak el-
lenére, hogy köznév + keresztnév + köznév + birtokos személyjel szerkeze-
tű, négy névelemből álló családnévről van szó, mégis funkcionális szem-
pontból egyrészesnek tekinthető, mivel ’Kis Pál nevű személy fia’ szeman-
tikai jeggyel írható le. Az 1476-ból fennmaradt Kispál név viszont egyaránt 
tekinthető egyrészesnek és kétrészesnek is. Kétrészes, ha az elnevezettet a 
Pál nevűek közül a Kis nemzedékviszonyító (vagy ritkábban termetre utaló) 
előtaggal különböztette meg a névadó közösség, azaz két funkció társítható 
a névhez: (1) ’fiatalabb/(kisebb termetű)’, (2) ’Pál nevű’, viszont ha az apa 
megkülönböztető neve és a keresztneve együttesen vált a leszármazott ne-
vévé, akkor egyrészesnek kell tekintenünk (megkülönböztető név v. család-
név + keresztnév > megkülönböztető név), mivel ’Kis Pál nevű személy fia’ 
jelentést hordozza a névadáskor. A keresztnévi utótagú neveknél ezért csak 
további kutatással dönthető el, hogy egyrészesnek vagy kétrészesnek te-
kinthetők-e. Meg kell azonban jegyeznünk, hogy a kétrészes név is csak az el-
nevezett személy esetében tekinthető két funkciót hordozónak, mivel az örök-
lődéssel ez is egyrészessé válik, ahogy az alábbi példán is láthatjuk. 

  
I. eset 

Kis Andók (András) 
 

Kisandók János 
(egyrészes név) 

 
 
 
 

II. eset 
Andók István 

 

Kis/Andók János 
(kétrészes név) 

 

Kisandók Péter 
(egyrészes név) 

2. A fenti problémát anyagunkban leginkább a Nagypál név illusztrálja. 
A XVI. század elején Pap községben élő Nagypál András családnevének37 
előzményére a XV. század közepéről fennmaradt összeírás nevei egyértelmű-

                                                             
37 1521: Andreas Nagÿ pal, jo. (DL. 82582); [1521–1526]: Relicta Andree nagpal, 
inq. (DL. 26243) (vö. FTSznSz. Nagypál 1). 
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en utalnak. Ekkor Nagy (magnus) Benedek (FTSznSz. 258) mellett említik 
vsz. testvérének, Nagy Pálnak az özvegyét (relicta Pauli magni), illetőleg fia-
it, Miklóst és Pétert, mindkettőt az apa teljes nevével azonosítva.38 Ebben az 
esetben a név keletkezésének azt a pillanatát sikerült megragadnunk, ami-
kor az apa megkülönböztető neve (Nagy) és keresztneve (Pál) együttesen vált 
öröklődő családnévvé a leszármazottak nevében (vö. a fenti I. esettel). Tehát 
Nagypál Miklós és Péter nevében a Nagypál egyrészes névnek tekinthető, hi-
szen a név funkciója ’Nagy Pál nevű személy fia’ jelentésjeggyel írható le. Az 
összetett név kialakulásának oka a hasonló nevű családtól vagy a család má-
sik ágától való megkülönböztetés volt. Nagy Benedek leszármazottait a XVI. 
században is megtaláljuk a településen.39 A fenti értelmezéstől különböző 
megoldást találunk a szintén XVI. század elején élő ajaki Nagypál András40 
családneve eredetének kutatásakor. Mivel a faluban ugyanakkor Pál nevű 
család is élt41, feltételezhető, hogy a termetre vagy életkorra utaló megkü-
lönböztető jelző ezért került a név elé (vö. a II. esettel). Ebben az esetben 
minden bizonnyal kétrészes névvel van dolgunk. 

Az egy- és kétrészes nevek közötti határvonal megvonása az 1715-ből ada-
tolható Papszabó név esetében sem egyszerű (vö. CsnSz.). A név szintén le-
het egyrészes, ekkor ’papi ruhát készítő szabó’ szemantikai jeggyel írható 
le, de lehet kétrészes is, ha ’a pappal kapcsolatban lévő’ v. ’lelkész’ (1) és 
’Szabó nevű’ (2) jelentéseket társítjuk hozzá. A példákat még hosszan so-
rolhatnánk. 

3. A CsnSz. kétrészes, összetett neveinek a száma az összes névhez ké-
pest teljesen elenyészőnek mondható: mindössze 193 idesorolható nevet ta-
lálhatunk a szótárban (~1,4%), viszont ezek egy részét — a fenti példához 
(Kispál) hasonló neveket — egyrészesnek is tekinthetjük, ilyen pl. Antal-
jános, Balázspál, Szőkepéter, Őzpál, Szabógyurka, Szabómihály, Varga-
balázs. Hasonló arány mutatkozik a Felső-Tisza-vidék névanyagában is, 
ezek közül a következő bizonytalan kétrészesnek minősíthető neveket em-
líthetjük meg: Nagydemeter, Nagygál, Nagyjakab, Nagyjános, Kisistván, 
Véggyörgy. Ezen összetett nevek második tagja általában olyan teljes ke-
resztnév (és nem becenév), amely önállóan csak ritkán fordul elő család-
névként.  

                                                             
38 [1445–1448]: relicta Pauli magni, jo. (DL. 81193); 22. [1445–1448]: Nicolaus Pauli 
magni, jo. (DL. 81193); 1449: Nicolaus Pauli magni, jo. (DL. 81139); 23. 1449: Pet-
rus Pauli magni, jo. (DL. 81139) (FTSznSz. 258). 
39 1521: Joannes Nagÿ, jo. (DL. 82582); 1521: Joannes Nagÿ, jo. (DL. 82582); [1521–
1526]: Joannes nagh, jo. (DL. 26243); [1521–1526]: Relicta Gregorii Nagh, jo. (DL. 
26243) (FTSznSz. 170). 
40 [1500–1520]: nag pal andras, jo. (DL. 83022) (FTSznSz. 171). 
41 [1500–1520]: Lazar pal, jo. (DL. 83022); 1521: Thomas pal, jo. (DL. 82582) 
(FTSznSz. 182). 
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4. Funkcionális szempontból lényeges különbség mutatkozik az egyrészes és 
a kétrészes (összetett) nevek között. Az egyrészes nevek a névadás pillanatá-
ban csupán sajátosságjelölő szerepet (S) láthatnak el, a kétrészes nevek egyik 
tagja viszont megnevező (M), esetleg fajtajelölő (F) funkciójú is lehet (utóbbi 
magyarázatát l. alább). A megnevező funkciójú névrész előzménye mindig tu-
lajdonnév, a családnevek esetében kizárólag személynév. A kétrészes nevek 
viszonya S + M, talán M + S (/F), ritkábban S + S (/F) szerkezettel írható le. Az 
S + M szerkezetű Kis/varga, Nagy/albert, Kis/eke ~ Nagy/eke neveknél a 
második névrész öröklődő családnév, melynek konkrét sajátosságjelölő funkci-
ója már nincs, szerepe csupán a megnevezés (’Varga nevű’, ’Albert nevű’, ’Eke 
nevű’), mindez attól független, hogy a családnév korábban milyen motiváció 
alapján keletkezett, foglalkozást, rokoni kapcsolatot vagy egy tárgy birtoklá-
sát, készítését stb. fejezte ki. 

4.1. Az S + M szerkezetű nevek. — A kétrészes nevek egyik leggyakoribb 
csoportja a nemzedékviszonyító v. termetre utaló sajátosságjelölő előtaggal 
(kis, nagy) kiegészült családneveké (Kis/gazdag, Kis/somos, Kis/kun, 
Nagy/barta, Nagy/pósa, Nagy/varga, Nagy/törő stb.). Szinte elenyésző a 
más motivációjú elő- vagy utótagot tartalmazó családnevek száma a CsnSz.-
ban. Saját anyagomban idetartoznak a következő nevek: Kis/andók, 
Kis/bodzás, Kis/földi, Kis/gonda, Kis/gyönyörű, Kis/istván (?), Kis/keszi, 
Nagy/bátor, Nagy/demeter (?), Nagy/gál (?), Nagy/gerzsó, Nagy/jakab (?), 
Nagy/jános (?), Nagy/pál (?). A fentiek mellett a sajátosságjelölő névrész 
más tulajdonságot is kifejezhet (l. pl. Jó/földi, Alsó/nagy, Vég/kós). 

Az első névrész (S) mindenképpen másodlagosan jött létre a korábbi csa-
ládnévvel szemben. Ezt azok az adatok is bizonyítják, melyek szerint egy 
falun belül megtalálható a második névrész önálló családnévként, pl. Kék 
faluban Bodzás ~ Kis/bodzás, Feketeardón Földi ~ Kis/földi, Pap község-
ben Gyönyörű ~ Kis/gyönyörű, Dögében Bátor ~ Nagy/bátor, Tason Gerzsó 
~ Nagy/gerzsó stb. (l. a FTSznSz. címszavait). 

4.2. Az M + S szerkezetű nevek általában keresztnév + köznév kapcsola-
tából keletkeznek (pl. Balázs/deák, György/kovács, György/bíró, György/ de-
ák, saját anyagomban: Gét/deák, Katán/kovács, Pál/diák tartoznak ide), bár 
ebben az esetben is kérdéses, hogy egyáltalán kétrészes névvel van-e dol-
gunk. A XV. század közepén élt kisvárdai Páldiák László megkülönböztető 
nevét42 minden bizonnyal a Pál nevet viselő apjától örökölte, aki tanult em-
berként kiérdemelte a deák jelzőt. Viszont ez a névrész még nem vált rög-
tön családnevévé vagy megkülönböztető névvé, tehát nem hívták Deák Pál-
nak, melyet a később öröklődő családnév sorrendje bizonyít, ellenkező eset-
ben fiát Deákpál László-nak nevezték volna Páldeák helyett (persze ez 
esetben is egyrészes névvel lenne dolgunk). A Páldeák név tehát egyrészes-
                                                             
42 [1450 k.]: Ladislaus paldÿak, jo. (DL. 82987); [1445–1448]: Ladislaus Pauli 
litterati, jo. (DL. 81193) (FTSznSz. 182, 257). 
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nek tekinthető, mivel ’Pál deák fia’ jelentésjeggyel írható le (más vélemény-
re l. BÍRÓ 2010: 206).  

Ennek ellenére ezt a csoportot sem zárhatjuk ki kategorikusan a kétré-
szes nevek közül, hiszen elképzelhető, hogy a második névrész utólagosan 
kerül az egyrészes név mellé. Talán ezt példázza a fentiek közül a Ka-
tán/kovács név, bár az adatok időrendje ezt nem támogatja.43 A későbbi 
korszakokban is előfordul, hogy a családi ragadványnév a családnév és a 
keresztnév közé ékelődik be (pl. Berta Istók Pesta, Varga Marci Mihály, 
Ésik Márton István, Ésik Peti István stb.44).  

Hasonló példát találunk 1521-ben Ajakon, ahol Georgius Nagÿ nevű 
személyt említik (FTSznSz. 169), akinek a fiai 1560-ban már Ladislaus 
Nagh georg és Mattheus nagh geórgh néven szerepelnek (N. FODOR 2002: 
109–10). Mivel a településen több Nagy nevű személy is élt a XVI. század 
elején, joggal gondolhatjuk, hogy esetünkben a korábbi családnév az apa 
keresztnevével egészült ki, ezért M + S szerkezetűnek tekinthető. (Ehhez l. 
még a „Keletkezéstörténeti elemzés” című fejezetben a névkiegészülésről 
mondottakat.) 

4.3. A harmadik lehetőségként felmerül az S + S szerkezetű nevek 
megléte is. E típusra mindössze három számításba vehető példát találtam a 
CsnSz.-ban (Hamar/varga, Ifjú/mester, Vak/mészáros ?). Ezekben a ne-
vekben elvileg két sajátosságjelölő funkció egyidejűleg válik a névadás 
alapjává. A Hamar/varga esetében (1) ’gyorsan dolgozó’, (2) ’cipész’ jelenté-
sek társíthatók a névrészekhez, de az is elképzelhető, hogy a Varga már ko-
rábban családnévvé vált. Az Ifjú/mester kapcsán is hasonlókat mondha-
tunk el, lehet fiatalon mesterré vált személy neve, de a Mester családnévi 
előzmény volta sem zárható ki. Sajnos egyik esetben sem rendelkezünk ele-
gendő adattal egyik vagy másik állítás bizonyításához. A Vak/mészáros 
esetében azonban a névrészek jelentése alapján rögtön kizárható az S + S 
szerkezet, hiszen az említett foglalkozás a névben megjelenő testi fogyaté-
kossággal aligha végezhető, tehát biztosan S + M szerkezetű, tulajdonság 
és családnév kapcsolatból keletkezett névvel van dolgunk. 

4.4. A többrészes nevek elemzésekor említést kell tennünk a helynevek-
nél szereplő sajátos kategóriáról, a fajtajelölő funkcióról (F). A fogalom 
alá a hely fajtájára utaló földrajzi köznevek tartoznak (pl. Bakony/ér, 
Égett/erdő, Séd) (vö. HOFFMANN 20072: 57, 1999: 208). A családneveknél 
ehhez hasonló ún. személyjelölő funkciót nem találunk, hacsak az asz-
szony, úr stb. névkiegészítőket nem tekintjük idetartozónak (erre l. FEHÉR 

2003: 160).  

                                                             
43 1446: Martinus kothankowach, jo. (DL. 55892), 1469: Martino Kathan, pplis, fam. 
(DL. 13934) (FTSznSz. 131). 
44 A példák Tiszamogyorós (Szabolcs-Szatmár-Bereg m.) XIX. századi ragadványne-
veiből valók (saját gyűjtés, kézirat, 1998).  
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HOFFMANN a helynevek névadási alapstruktúráit elemezve megállapítot-
ta, hogy az egyrészes nevek sajátosságjelölő (S) vagy fajtajelölő (F) funkció-
júak lehetnek, a kétrészesek pedig S + M vagy S + F funkcionális szerke-
zettel írhatók le (1999: 211), azaz utótagként csak fajtajelölő vagy megne-
vező névrész állhat, sajátosságjelölő nem. Elképzelhető, hogy az összetett 
személynevek kovács, deák, bíró, mester stb. névrészei ilyen szerepet tölte-
nek be: speciális jelentéstartalmú, személyjelölő közszavak, így az M + S és 
az S + S szerkezet helyett bizonyos esetekben célszerűbb lenne M + F (pl. 
Katán/kovács) és S + F (pl. Hamar/varga) struktúrájú kétrészes nevekről 
beszélni. A szemantikailag jól körülhatárolható, nem tulajdonnévi utótagok 
ilyen értelmezése mellett szólhat az is, hogy valódi sajátosságjelölő névré-
szek (pl. nagy, fekete, szép) nem állhatnak utótagként. Ellenérvként pedig 
azt hozhatjuk fel, hogy a kovács, bíró, deák, mester stb. szavakból létreho-
zott egyrészes nevek esetében mégis a sajátosságjelölő funkció áll a néval-
kotás hátterében, és nem a fajtajelölés, mint a helyneveknél [bíró  > Bíró 
(S) ↔ ér > Ér (F)]. A fajtajelölés fogalma ezért a személynevek esetében ne-
hezen értelmezhető. A kérdés mindenesetre további vizsgálatot igényel.45  

5. A fentiekből kitűnik, hogy a kétrészes családnevek között az S + M 
szerkezet a leggyakoribb, sőt szinte kizárólagosnak is tekinthető, hiszen a 
többi típusra csak bizonytalan példákat találunk. 

Az elemzés során mindvégig csak egy- és kétrészes családnevekről szól-
tunk. Ennek az az oka, hogy ennél több névrészfunkciót hordozó névvel 
nem találkozhatunk. A CsnSz. és a FTSznSz. anyaga alapján úgy tűnik, 
hogy a három szemantikai jegyet hordozó családnév egyáltalán nem fordul 
elő a családnevek körében. 

A családnevek keletkezési idejére közvetve utalhatnak a kétrészes csa-
ládnevek is, hiszen — mint láttuk — ezek kialakulása már egy korábban 
létrejött, öröklődő, egyfunkciójú névrészhez képest másodlagos. Ezért el-
gondolkodtató, hogy már a XV. század elején előfordulnak kétrészes nevek 
(1419: Kis/jánosi, 1449: Jó/legény, 1451: Kis/mester, 1453: Jó/földi, 1463: 
Nagy/síró, 1478: Kis/barát, 1481: Kis/polyák, 1490: Kis/horvát, 1493: 
Kis/bozó, 1499: Tót/hegedős stb.), sőt a legelső, biztosan többfunkciójú név, 
a Kis/tót már 1379-ből adatolható (vö. CsnSz.), tehát a Tót mint családnév 
legalább egy generációval korábbi lehet.46 

                                                             
45 A kétrészes családnevek problematikájához fűzött gondolatébresztő megjegyzése-
iért TÓTH VALÉRIÁnak tartozom köszönettel.  
46 Nem értünk egyet HAJDÚ MIHÁLYnak azzal a kijelentésével, hogy a kettős csa-
ládnevek csírái már a XIII. században megjelentek. BENKŐ munkájából (1949a.) 
idézett példái a korszak szokásos körülírásos formái (pl. 1257: Petrum filium Petri 
de genere Sol; 1279: Lorandus filius Sycurdus de villa Tevl) (HAJDÚ 2003: 757), me-
lyek nagy részéből még egyrészes családnév sem keletkezett (l. a korábban mondot-
takat). 
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4.2.2. A Felső-Tisza-vidék családneveinek                                     

funkcionális-szemantikai elemzése 
 

 

1. Az alábbiakban a Felső-Tisza-vidék családneveinek funkcionális-
szematikai (motivációs) csoportjait mutatom be, melyet a CsnSz. hasonló 

jellegű feldolgozásával vetek össze (F. 
LÁNCZ 2008a; CsnVégSz.), így látha-
tóvá válnak az egyezések és a kü-
lönbségek a két korpusz arányaiban, 
emellett bizonyos területi vonatkozá-
sok is felszínre kerülhetnek. 

Az összevetés nem nélkülözheti a 
két névgyűjtemény statisztikai ada-
tainak bemutatását. Az általam for-
rásként felhasznált adatbázist a 
FTSznSz. anyaga alkotja, amely a 
történelmi Magyarország északkeleti 
vármegyéinek kései ómagyar kori 
neveit foglalja magában. A legtöbb 
név Szabolcs, Szatmár és Ugocsa me-
gyéhez köthető; a szótárban említett 

8735 névviselő háromnegyede (74,45%-a) a fenti megyék lakosa volt (vö. 4. 
táblázat).  

A szótár 1921 (utalócímszókkal: 2031) megkülönböztető név (családnév) 
szócikkét tartalmazza47. Ahhoz, hogy a két korpusz szócikkeinek számará-
nyai pontosan összevethetőek legyenek, a CsnSz.-nak csak azokat a cím-
szavait vettem alapul, amelyek az általam vizsgált korszakban már adatol-
hatóak voltak. A CsnSz.-ban 14104 címszó található, ebből az alakváltozat-
okra utalás nélkül 10466 önálló név különíthető el (CsnVégSz. 11; F. LÁNCZ 
2008a: 31). A vizsgált korszak végéig (1526-ig) ezek közül már 5873 név 
megjelenik a forrásokban. Az északkeleti megyék különböző családneveinek 
száma (1921) a CsnSz. szócikkeinek harmadát (33,1%-át) teszi ki. Ebből 
101 névnek feltáratlan maradt az egykori motivációja, 167 esetében pedig 
idegen nyelvű magyarázat született, így összesen 1658 különböző magyar 
„családnévféleség” vizsgálatára nyílik lehetőségünk. 

 

                                                             
47 A latin névformák értelemszerűen nem jelennek meg a számításban, viszont 
benne vannak az idegen és ismeretlen eredetű szócikkek is.  

Megye Személy % 

Szabolcs 3490 39,95% 

Szatmár 1866 21,36% 

Ugocsa 1148 13,14% 

Zemplén 530 6,07% 

Bihar 441 5,05% 

Bereg 283 3,24% 

Ung 273 3,13% 

Más ÉK-i vm. 704 8,06% 

Összesen: 8735 100,00% 

4. táblázat: A FTSznSz. névadatai-
nak megyénkénti megoszlása 
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2. Minden rendszerezési modellkísérlet akkor válik működővé, ha konk-
rét névanyag esetében próba alá vetjük.48 Általában egy rendszerezési mo-
dell legfőbb célja, hogy az összevethetőség érdekében a főbb osztályok, típu-
sok gyakoriságát is ki lehessen mutatni a vizsgált névanyagban. A névho-
monimák és a poliszém nevek rendszerbeli elhelyezésének problémája (l. 
fenn) az összevetésekhez szükséges statisztikai számítások elvégzésénél fo-
kozott nehézséget jelent. A szakirodalomban erre az alábbi háromféle meg-
oldást találjuk:  

I) Külön kategória tárgyalja a többes besorolású neveket, így statisztikánk 
pontos marad (pl. HOFFMANN-féle modell: 20072), viszont az egyes „tiszta” mo-
tivációtípusok (névfunkciók) közötti arányok torzulhatnak (l. alább). 

 
11. ábra: A FTSznSz. motivációs csoportjai I. 

II) A számításba vehető kategóriák közül csak a legvalószínűbbe soroljuk 
be a kérdéses nevet, így a nevek száma megegyezik a korpusz névelőfordu-
lásainak számával, azaz statisztikánk végső összege 100% marad (pl. B. 
GERGELY 1981). A CsnVégSz. az általa is alkalmazott módszerről azt írja, 
hogy „egyes motivációs típusok előfordulási arányát” kétféle módon összeg-
zik, egyrészt „a probléma leegyszerűsítésével: csak a feldolgozott szótárban 
első helyen feltüntetett motivációk számbavételével, azaz további, egyéb 
motivációk lehetőségével nem számolva”, másrészt pedig „a többféle moti-
váció lehetőségét is figyelembe vevő számítási móddal” (CsnVégSz. 11). Ez 
utóbbi már a III) számítási módot vetíti elénk.  

 

                                                             
48 A fent vázolt funkcionális-szemantikai elemzési modellt F. LÁNCZ ÉVA alkalmaz-
ta először a CsnSz. motivációs kategóriáinak vizsgálatakor. A CsnSz.-ra vonatkozó 
arányszámok az ő munkájából (2008a) és a CsnVégSz.-ból származnak. 
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12. ábra: A FTSznSz. motivációs csoportjai II. 

III) A többes besorolású (több motivációs lehetőséggel bíró) neveket min-
den érintett kategóriába (névtípusba) behelyezzük, így viszont a besorolá-
sok száma meghaladja az előfordulásokét, 100%-nál magasabb értéket ka-
punk. Előnye, hogy a rendszerezés során, „minden” lehetőséget számba 
vesz (pl. N. FODOR 2002), viszont nem az névelőfordulásokat tekinti 100%-
nak, hanem a motivációlehetőségek összességét (pl. CsnVégSz.). 

 
13. ábra: A FTSznSz. motivációs csoportjai III. 

A fenti ábrák láttán a következő megállapításokat tehetjük. Egyrészt 
igaznak bizonyult az a feltételezés, hogy a többes besorolású nevek száma 
jelentősnek mondható a motivációk között (anyagunkban 23,8%). Másrészt 
elgondolkodtató, hogy a három számítási mód közül a II. és III. esetében 
nagyon közeli arány született 1–2%-os eltérést mutatva az egyes kategóriákon 
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belül (vö. 12–13. ábra). A dolog, esemény csoport esetében a 4%-os eltérés a 
magyarázatok bizonytalan voltában keresendő (ti. ha van más magyarázat, 
akkor inkább az kerül az első motivációs helyre).  

A három számítási mód közül a III.-at tartjuk leginkább elfogadhatónak, 
mivel az elsőnél a többes besorolású nevek jelentős aránybeli eltérést okoznak 
különböző csoportoknál (pl. az egyéni, a személyekkel és a társadalommal 
kapcsolatos névadási indítékoknál). A második számítási módnál pedig az első 
helyen feltüntetett motivációk sokszor szubjektív módon kerülnek a legelőke-
lőbb helyre bármilyen többletinformáció nélkül. A harmadik esetben viszont 
megtörténik minden lehetőség számbavétele, és így alakulnak ki az arányok. 
Természetesen arra ebben az esetben sem tudunk következtetni, hogy mi volt 
a nevek keletkezésekor a tényleges motivációs arány, ennek kiderítése egyéb-
ként is reménytelen vállalkozás lenne, mégis talán ez állhat a legközelebb a 
valósághoz, hiszen egy adott név esetében különböző elnevezett személyeknél 
más-más motiváció lehet a háttérben. Például a Farkas nevű személyek egyike 
a nagy ereje vagy vakmerő természete, a másik a farkasvadá-szattal kapcsola-
tos tevékenysége, a harmadik farkassal vagy farkasokkal kapcsolatos esemény 
miatt kapta ugyanazt a megkülönböztető nevet. 

Ha összevetjük a kapott arányokat a CsnSz. adataival (14. ábra), akkor 
azt láthatjuk, hogy a szótár XIV–XVIII. századi teljes anyagában a hely-
névi eredetű családnevek aránya a legmagasabb.49 Ha azonban a neveket 
csak 1526-ig vizsgáljuk meg, akkor a helynévi (főként településnévi) ere-
detű családnevek már csak 42,6%-át jelentik az összes névnek a korábbi 
                                                             
49 A számításba kizárólag KÁZMÉR első helyen feltüntetett motivációi kerültek bele 
a fent bemutatott II. számítási mód szerint. 

 
14. ábra: A CsnSz. motivációs csoportjai 
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50,5%-hoz képest (vö. 13. ábra), de az arány még így is magas. Az min-
denképpen feltűnő a két korpuszt összevetve, hogy Északkelet-Magyaror-
szágon ennél jóval kisebb a helynévi eredetű családnevek aránya, 30% kö-
rüli (vö. 12. ábra). A különbség mögött névföldrajzi tényezők hatását sejt-
hetjük. A CsnSz.-ban fellelhető helynévi eredetű családnevek abszolút 
számainak későbbi megduplázódása mögött pedig a XVI. századtól egyre 
inkább jellemző népességmozgás állhat, amelyben a korabeli Magyaror-
szág tízezer körüli települése potenciális családnévként jöhetett számí-
tásba, melynek közel a fele valóban részese lett a névadási folyamatnak. 
Meg kell jegyeznünk azonban, hogy ez a számítás nem a tényleges gyako-
riságot, hanem a családnévkészlet felosztását tartalmazza. A tényleges 
gyakoriság azonban a helynévi eredetű családneveknél korántsem olyan 
magas, mint a fenti adatokból gondolnánk (l. alább). 

A két korpusz hasonló jellegű számításait tekintve még egy apró észrevé-
telt tehetünk. Az egyéni attribútum kategóriájánál a Felső-Tisza-vidék eseté-
ben közel 10% eltérést találunk az országos átlaghoz képest. Ha az összes mo-
tivációt tekintjük a III. számítási mód szerint, akkor az így kalkulált 11,05%-
hoz képest (l. CsnVégSz. 12) 8%-os többletarányt kapunk. Ez az aránybeli elté-
rés utalhat arra, hogy a különböző emberi tulajdonságok névben való tükrözte-
tése a Felső-Tisza vidékén gyakoribb névadási forma volt, melyhez az átlaghoz 
képest bővebb lexikális elemkészletet használtak fel a névadók.  

3. Az eddigiekben bemutatott elemzési szempont mindkét korpusz eseté-
ben — mint láttuk — a családnévkészletet vette alapul. Azt vizsgáltuk, 
hogy a forrásokban milyen családnevek jelentek meg az adott területen és 
időszak alatt, illetve ezek milyen motivációs alapkategóriába sorolhatók, 
ezáltal a magyar családnév-állomány megoszlásáról kaptunk képet. Ez a 
módszer azonban nem tájékoztat minket a különböző családnevek gya-
koriságáról és megterheltségéről. Az előző számításban például a rendkí-
vül gyakori Tót név ugyanúgy egyszer szerepel, mint az északkeleti terület 
egyszeri adatolású Dámfok neve. 

A névgyakorisági vizsgálat a korábbi szakirodalomban is gyakran megje-
lent. Ilyen feltárást végzett többek között HAJDÚ MIHÁLY a középmagyar 
korra nézve (2003: 826–75), ÖRDÖG FERENC Göcsej és Hetés (1973: 22–33), 
B. GERGELY PIROSKA Kalotaszeg (1981), FÜLÖP LÁSZLÓ a Somogy megyei 
Vízmente (1990: 54) területén újkori és jelenkori családnévanyagon. Azt vi-
szont sajnálhatjuk, hogy a CsnSz. 100 ezres adatmennyisége ellenére a 
gyakorisági számításokra nem használható (erre l. CsnVégSz. 11). Egyrészt 
az elektronikus adatbázis hiánya, másrészt KÁZMÉR azon eljárása, hogy 
a gyakoribb neveknél az adatokat — terjedelmi okból — szelektálva tüntet-
te fel, tehát pl. a Varga név esetében a közölt adatok nem teszik ki a teljes 
adatmennyiséget (erre l. CsnSz. 5). Az alábbi elemzésben ezért az összeve-
téshez a mai családnévanyag korpuszát használtam fel a leggyakoribb ne-
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vek vonatkozásában. Ez az eljárás több okból is vitatható, mégis a nevek meg-
terheltségének változását, illetve bizonyos névföldrajzi következtetéseket így is 
megállapíthatunk (l. alább). 

 

15. ábra: A FTSznSz. motivációtípusainak aránya a névviselők száma szerint 

Mielőtt a családnévegyedek gyakoriságának ismertetésére térnénk, vessünk 
egy pillantást az összefoglaló tipológiai kategóriáknak a névviselők szerinti 
arányaira. A 15. ábra a Felső-Tisza-vidék magyar családneveinek rendszertani 
megoszlását mutatja a fent vázolt kétféle (II. és III.) számítási mód alapján. 
Megállapítható, hogy a kétféle megközelítés a teljes névelőfordulást vizsgálva 
sem hoz általában lényegi eltérést, csupán a korábban is említett kategóriák-
nál (egyéni attribútum; dolog, esemény) van a többihez képest nagyobb arány-
beli módosulás, de ez sem számottevő. A helyhez kapcsolódó neveknél azonban 
nagyobb eltérés mutatkozik (13. és 15. ábra), a tényleges névviselők esetében 
a helynévi eredetű családnevek megterheltsége 10–12%-kal kevesebb, mint a 
családnévkészleten belüli aránya. Ha kitekintünk a saját névanyagunkból (14. 
ábra), akkor még inkább érzékelhető az eltérés. Mindez megerősíti a CsnSz. 
kiugró helynévi adatai kapcsán fent mondottakat.  

4. A Felső-Tisza-vidék leggyakoribb családneveinek ismertetése során el-
sőként a Tót név kimagasló arányát kell megemlítenünk az északkeleti or-
szágrész kései ómagyar kori névanyagában (vö. 16. ábra). A név előfordulá-
sa majdnem kétszerese a sorban utána következő Szabónak. A tót népnév 
eredetileg az összes szláv népcsoportra vonatkozott, később az önálló álla-
misággal nem rendelkező szláv népcsoportokra (a szlavóniai kajhorvátokra, 
szlovénekre és a szlovákok őseire szűkült a jelentése. A később kizárólagos 
’szlovák’ jelentés csak a XIX. századtól lesz általánossá (TESz. tót). Ese-
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tünkben az említett szláv csoportok közül a területi közelség okán főként a 
szlovákokkal kapcsolatos névadás vehető számításba.  

 

16. ábra: A Felső-Tisza-vidék leggyakoribb családnevei a kései ómagyar korban 

A népnévi eredetű családnevek vonatkozásában meg kell jegyeznünk, 
hogy ugyan kis elemszámú lexikális csoportról van szó (a CsnSz.-ban 53 
népnévi eredetű családnév található, a FTSznSz.-ban mindösszesen 16), 
mégis a névadásban számarányukhoz képest jóval nagyobb súllyal van-
nak jelen. A Felső-Tisza-vidék anyagában az említett 16 népnév a név-
készlet 0,9%-át teszi ki, míg a gyakoriságuk aránya 6,53%, azaz a nagy 
megterheltségű nevek közé tartoznak. A különböző népnevek között azon-
ban további differenciálódást fedezhetünk fel.  

A 17. ábra jól szemlélteti, hogy az összes népnévi előfordulás közel fele 
(46,98%) a Tót névhez kapcsolódik, a többin a fennmaradó 15 népnév osz-
tozkodik. A Felső-Tisza-vidéken gyakori népnév még az Oláh, Kun, Török, 
Német, Magyar, Szász és Orosz. Az Oláh és a Kun a korabeli viszonyok-
nak megfelelően került előkelő helyre, hiszen a magyar nyelvterület 
északkeleti részén e két népcsoporttal állandó kontaktusban élt a ma-
gyarság, amelynek névben való tükröződése természetesnek mondható. 
Az Orosz kétségtelenül az északkeleti területen élő ruszinok magyar nép-
névi elnevezése a korban (MIZSER 2010). (A nevek részletesebb magyará-
zatára l. a CsnSz., CsnE. és FTSznSz. vonatkozó címszavait.). 

A népnévi eredetű családnevekről szólva nem hagyhatjuk figyelmen kí-
vül, hogy a mai családnévanyagban vannak olyan nevek, amelyek a Felső-
Tisza-vidék listáján nem szerepelnek az elsők között a kései ómagyar kor-
ban. Ilyen például a Horvát név, amely az 5. leggyakoribb családnév volt 
2007-ben (vö. 99. lap 18. ábra, 6. táblázat), vidékünkön azonban mindössze 
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5 személy viseli ezt a nevet, így megterheltsége csekély. A magyarázat ma-
gától értetődő: a területi távolság miatt a horvátokhoz kapcsolódó ismere-
tek hiánya, illetve az ország másik végébe való költözés kis valószínűsége 
nem tette lehetővé a két nép közvetlenebb kapcsolatát vidékünkön, így még 
metaforikus névadással sem tudott tért hódítani. A családnév mai országos 
gyakorisága a dunántúli elterjedtségéből ered.  

 
 

 
17. ábra: A Felső-Tisza-vidék népnévi eredetű családneveinek aránya 

A társadalmi relevanciájú nevek közül a foglalkozásnevek szintén a gyakori 
típusba tartoznak. Vannak olyan nevek (pl. Szabó, Varga, Kovács), amelyek 
évszázadok óta a lista élén állnak. A név sok esetben még tényleges foglal-
kozásra utal ebben az időben (vö. GULYÁS 2008), de későbbi öröklődésüket a 
mai névanyag is jól mutatja (vö. 6. táblázat). Ezek azok a foglalkozások, 
alapvető mesterségek, amelyek szinte minden faluban jelen voltak. Ezt a 
nevek szóródása is jól érzékelteti: a Szabó 52, Varga 48, Kovács 51, Bíró 30 
településen fordul elő a latin változatokat nem számítva.  

Kiugrónak mondható a Varró név gyakorisága a vizsgált területen. Az elő-
fordulás izoglosszája keleten a szatmári Majtényig terjed, megtalálható észa-
kon, Nagymihályban és Szabolcs megye területén. A CsnSz. hivatkozásai kö-
zött dunántúli utalást nem találunk, viszont területünkhöz számos adata kap-
csolódik. Ez alapján azt feltételezzük, hogy ez a foglalkozásnév az északkeleti 
vidék egyik jellemző lexémája volt ebben az időben, amit feltehetően a szőtt 
kelméből ruhát készítő szabó szinonimájaként használhattak (CsnE. Varró; l. 
még Hímvarró — N. FODOR 2002: 56;), de a varga ’sutor; lábbeli-készítő’ fog-
lalkozás sem zárható ki (vö. 1380 k.: Sutor: sarwaro ’saruvarró’ — TESz. varr). 

A tulajdonságjelölő nevek közül a Nagy, Veres, Fodor, Tar, Kis, Fekete sze-
repel az első 15 név között. A termetre és életkorra utaló Nagy és Kis név gya-
korisága nem meglepő, hiszen mindkettő olyan általános tulajdonságot jelöl, 
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amely a névadó közösség számára a legnyilvánvalóbb azonosítási lehetőséget 
adta. A Veres, a Tar ’kopasz’, a Fodor ’göndör hajú’ és a Fekete gyakorisága 
mögött viszont mindenképpen területi sajátságokat sejthetünk (l. a CsnE. és 
FTSznSz. vonatkozó szócikkeit). Északkelet-Magyarországon a kései óma-
gyar korban egyéni tulajdonságra a nevek 19%-a utal.  

 

 18. ábra: Napjaink leggyakoribb családneveinek kései ómagyar kori előfor-
dulása a Felső-Tisza vidékén 

5. A helynévi eredetű nevek közül csupán a Vég került be az első 15 név 
közé (l. 16. ábra). Ezt a nevet főként a falu szélén lakók kaphatták, akik kö-
zött bizonyára számos később érkező betelepülő is megtalálható volt (CsnE.). 
A gyakorisága annak köszönhető, hogy ez a motiváció minden település ese-
tében számításba vehető volt. A helynévi eredetű nevek csoportján belül a 
soron következő név nagyobb tájegységre, országrészre utal (Erdélyi), de 13 
előfordulásával csupán a 68. helyen áll a gyakorisági listán. A további hely-
névi eredetű nevek között szereplő Szilágyi családnév tájegységre utal, az 
Ungi és részben az Abai nagyobb közigazgatási egységből (megyéből) való 
származást feltételez (KÁLMÁN 19894: 78; l. még a 79. lapon). A gyakorisági 
listán az első településnévi családnév a Kaszonyi, amely 12 előfordulással 
képviseli azt az altípust, amelyben egy újonnan érkező telepest a korábbi fa-
lujával, településével azonosítottak. 

A fenti nevek jól példázzák egyrészt a helynévfajtáknak a családnévvé vá-
lásban játszott eltérő szerepeit, másrészt azt az ellentmondást, amely a hely-
névi eredetű családnévegyedek nagy aránya (l. fenn) és a tényleges gyakorisá-
ga között húzódik. Mindkét esetben azt láthatjuk, hogy ugyan számos potenci-
ális településnév van, amely a családnévvé válásban szerepet játszhatott, de 
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ezek egyenként csekély megterheltségűek, hiszen történeti szempontból sem 
lehetséges az, hogy egy településnév nagy gyakoriságra tegyen szert a család-
név kialakulásakor, mert ez nagy arányú elvándorlást és eredendően az adott 
település esetében nagy lakosságszámot, és persze a névadó közösségek azonos 
szemléletét feltételezné (azaz minden elvándorlót a korábbi településről ne-
veznének meg), aminek kevés a realitása. Ezért nem csodálkozhatunk azon, 
hogy a nagy megterheltségű, helyre utaló nevek között főként általános jelen-
tésű, belterületi lakóhelyre (pl. Vég, Szél, Dombi stb.) és tágabb földrajzi egy-
ségekre utaló nevek (pl. Szilágyi, Erdélyi, Szalai, Somogyi stb.) vannak (vö. 5. 
és 6. táblázat). 

Jelmagyarázat: 

■ 1. tulajdonság 

◙ 2.1. rokoni kapcsolat, leszármazás 

○ 2.2. valakihez való tartozás 

● 2.3. néppel, népcsoporttal való 
kapcsolat 

◊ 3.1. foglalkozás, tevékenység 

♦ 3.2. társadalmi helyzet 

□ 4. származási hely 

▲ 5. konkrét dologgal való kapcsolat, 
birtoklás 

 

 Név 
Moti-
váció 

Adat-
szám 

% 

1. Tót ● 210 3,383% 

2. Szabó ◊ 115 1,853% 

3. Nagy ■ 105 1,692% 

4. Varga ◊ 96 1,547% 

5. Kovács ◊ 92 1,482% 

6. Veres ■ 66 1,063% 

7. Fodor ■ ◙ 57 0,918% 

8. Oláh ● 54 0,870% 

9. Bíró ◊ 53 0,854% 

10. Tar ■ ◙ 51 0,822% 

11. Kis ■ 49 0,789% 

12. Vég □ 48 0,773% 

13. Fekete ■ 47 0,757% 

14. Barta ◙ 36 0,580% 

15. Varró ◊ 35 0,564% 

16. Kun ● 34 0,548% 

17. Pap ○ 34 0,548% 

18. Kántor ◊ 33 0,532% 

19. Balog ■ ◙ 32 0,516% 

20. Farkas ◙ ▲ 28 0,451% 

21. Kozma ◙ 28 0,451% 

22. Mészáros ◊ 28 0,451% 

23. Ördög ■ 28 0,451% 

24. Sós ◊ 28 0,451% 

25. Deák ◊ 26 0,419% 

26. Molnár ◊ 26 0,419% 

27. Simon ◙ 26 0,419% 

28. Kerekes ◊ 25 0,403% 

29. Pető ◙ 25 0,403% 

30. Ács ◊ 24 0,387% 

31. Fazokas ◊ 24 0,387% 

32. Gál ◙ 24 0,387% 

33. Sánta ■ 24 0,387% 

34. Szőke ◊ 24 0,387% 

35. Török ● 24 0,387% 

36. Vince ◙ 24 0,387% 

37. Katona ◊ 23 0,371% 

38. Sipos ◊ 22 0,354% 

39. Kónya ■ 21 0,338% 

40. Máté ◙ 21 0,338% 

41. Pásztor ◊ 21 0,338% 

42. Király ○ ■ ▲ 19 0,306% 

43. Német ● 19 0,306% 

44. Fejér ■ 17 0,274% 

45. Bodó ◙ 16 0,258% 

46. Magyar ● 16 0,258% 

47. Szász ● 16 0,258% 

48. Csapó ◊ 15 0,242% 

49. Csonka ■ 15 0,242% 

50. Hegedűs ◊ 15 0,242% 
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51. Huszár ◊ 15 0,242% 

52. Lőkös ◙ 15 0,242% 

53. Orosz ● 15 0,242% 

54. Sóvágó ◊ 15 0,242% 

55. Sütő ◊ 15 0,242% 

56. Szántó ◊ 15 0,242% 

57. Vajda ○ ◊ ♦ 15 0,242% 

58. Kakas ■ 14 0,226% 

59. Kondor ■ 14 0,226% 

60. Márton ◙ 14 0,226% 

61. Seres ◊ ■ 14 0,226% 

62. Vas ▲ ◊ ■ 14 0,226% 

63. Ádám ◙ 13 0,209% 

64. Bene ◙ 13 0,209% 

65. Boda ◙ 13 0,209% 

66. Bús ■ 13 0,209% 

67. Búzás ◊ 13 0,209% 

68. Erdélyi □ 13 0,209% 

69. Jó ■ 13 0,209% 

70. Kalmár ◊ 13 0,209% 

71. Tegzes ◊ ▲ 13 0,209% 

72. Abai □ 12 0,193% 

73. Bán ◙ ○ 12 0,193% 

74. Bercsek ◙ 12 0,193% 

75. Bertók ◙ 12 0,193% 

76. Boros ◙ ■ ◊ 12 0,193% 

77. Kardos ◊ 12 0,193% 

78. Kaszonyi □ 12 0,193% 

79. Kósa ◙ 12 0,193% 

80. Kövér ■ 12 0,193% 

81. Major ◊ 12 0,193% 

82. Szilágyi □ 12 0,193% 

83. Szűcs ◊ 12 0,193% 

84. Tálas ◊ ▲ 12 0,193% 

85. Ungi □ 12 0,193% 

86. Vida ◙ 12 0,193% 

87. Aszalós ◊ 11 0,177% 

88. Bákai □ 11 0,177% 

89. Bátor ■ 11 0,177% 

90. Csépán ◙ 11 0,177% 

91. Dobó ◙ ◊ 11 0,177% 

92. Filep ◙ 11 0,177% 

93. Gyula ◙ 11 0,177% 

94. Gyüre ◙ □ 11 0,177% 

95. Halász ◊ 11 0,177% 

96. Karászi □ 11 0,177% 

97. Kecskés ◊ ▲ 11 0,177% 

98. Konc ◙ 11 0,177% 

99. Márk ◙ □ 11 0,177% 

100. Nemes ♦ 11 0,177% 

101. Polgár ♦ 11 0,177% 

102. Rózsa ◙ 11 0,177% 

103. Siket ◊ 11 0,177% 

104. Zsoldos ■ 11 0,177% 

105. Andók ◙ 10 0,161% 

106. Baranyai □ 10 0,161% 

107. Bodnár ◊ 10 0,161% 

108. Cseres ◊ 10 0,161% 

109. Csirke ■ 10 0,161% 

110. Csiszár ◊ 10 0,161% 

111. Györfi ◙ 10 0,161% 

112. Juhász ◊ 10 0,161% 

113. Kádár ◊ 10 0,161% 

114. Kelemen ◙ 10 0,161% 

115. Magas ■ 10 0,161% 

116. Olajos ◊ 10 0,161% 

117. Pályi □ ◙ 10 0,161% 

118. Sile ◙ 10 0,161% 

119. Szekeres ◊ 10 0,161% 
 Összesen: 2759 44,44% 

6. Az alábbi táblázatban az összehasonlítás szándékával a XXI. század elejé-
nek családnév-gyakorisági listáját közöljük a 2007. január 1-jei adatok alapján. 
HAJDÚ MIHÁLY a „Családnevek enciklopédiája” című kötetében összevonta az 
egyes nevek változatait, és az így kapott számadatok szerint állította sorrendbe 
a családneveket (CsnE. 529–35).  

Táblázatunkban a lista élén álló első 50 családnév előfordulásának abszolút 
és százalékos arányszámait láthatjuk szimbólumokkal megjelölve a motivációs 

5. táblázat: A Felső-Tisza-vidék 10 fölötti gyakoriságú családnevei 
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csoportokat is. HAJDÚ listáját olyan esetekben módosítottuk, ahol a névalakok 
etimológiai összefüggéseit nem tartottuk elfogadhatónak, így az itt közölt és az 
általa bemutatott sorrendben csekély mértékű eltérés mutatkozik. A névalakok 
összekapcsolásának általunk alkalmazott elve szerint csak azok a névformák 
rendelhetők egymás mellé, amelyek helyesírási (pl. Kiss ~ Kis, Hegedűs ~ Hege-
düs) vagy hangváltozással létrejött alakváltozatok (pl. Somogyi ~ Somodi, Ju-
hász ~ Ihász), tehát közös etimonra vezethetők vissza. Ezzel szemben — véle-
ményünk szerint — nem vonhatóak össze egy magyar családnévvel az idegen 
nyelvben keletkezett megfelelőik, mert ezek nem ugyanannak a névrendszernek 
a szülöttei (pl. magyar Német : szláv Nemecz, Nemec, Nyemetz, Nyemecz), illető-
leg azok a nevek, amelyek eredetüket tekintve meggyőzően nem kapcsolhatóak 
össze egymással (pl. Fodor : Fedor). A névváltozatok közül a két leggyakoribb 
változatot jelöltük (az eltérő írásmódot zárójelben). 

 Név Mot. Adatsz. % 
1. Nagy ■ 241 928 2,358% 

2. Kovács ◊ 223 808 2,181% 

3. Tót(h) ● 222 228 2,166% 

4. Szabó ◊ 216 377 2,109% 

5. Horvát(h) ● 203 765 1,986% 

6. Kis(s) ■ 167 673 1,634% 

7. Varga ◊ 140 709 1,371% 

8. Molnár ◊ 109 233 1,065% 

9. Német(h) ● 97 584 0,951% 

10. Balog(h) ■ ◙ 97 309 0,948% 

11. Farkas ◙▲ 83 681 0,816% 

12. Pap(p) ○ 68 991 0,672% 

13. Juhász ◊ 55 286 0,539% 

14. Takács ◊ 54 102 0,527% 

15. Lakatos ◊ 45 830 0,447% 

16. Szű(/ü)cs ◊ 42 048 0,410% 

17. Mészáros ◊ 41 029 0,400% 

18. Oláh ● 38 570 0,376% 

19. Simon ◙ 38 535 0,376% 

20. Rác(z) ● 36 001 0,351% 

21. Fekete ■ 35 363 0,345% 

22. Gál ~ Gaál ◙ 35 056 0,342% 

23. Veres ■ 33 578 0,327% 

24. Szilágy(/d)i □ 32 768 0,319% 

25. Feh(/j)ér ■ 28 111 0,274% 

26. Szalai~Zalai □ 28 017 0,273% 

27. Hegedű(/ü)s ◊ 27 821 0,271% 

28. Török ● 27 374 0,267% 

29. Balázs ◙ 26 745 0,261% 

30. Ba(/e)rt(h)a ◙ 25 852 0,252% 

31. Biró ~ Bíró ◊ 25 795 0,251% 

32. Pintér ◊ 24 858 0,242% 

33. Kocsis ◊ 24 415 0,238% 

34. Orsós ◊ 23 773 0,232% 

35. Fodor ■ ◙ 23 424 0,228% 

36. Somogyi □ 21 717 0,212% 

37. Sipos ◊ 21 622 0,211% 

38. Magyar ● 21 240 0,207% 

39. Vas(s) ▲◊■ 20 933 0,204% 

40. Lukács ◙ 20 745 0,202% 

41. Gulyás ◊ 20 548 0,200% 

42. O(/U)rbán ◙ 20 316 0,198% 

43. Márton ◙ 19 611 0,191% 

44. Király ○■▲ 19 558 0,191% 

45. Fülöp~Filep ◙ 19 260 0,188% 

46. Katona ◊ 18 948 0,185% 

47. Hajdu(/ú) ◊ 18 621 0,181% 

48. Faze(/a)kas ◊ 18 415 0,179% 

49. László ◙ 18 347 0,179% 

50. Jakab ◙ 18 122 0,177% 

6. táblázat: Az első 50 leggyakoribb családnév Magyarországon 2007-ben 
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4.3. Lexikális-morfológiai elemzés50 

 
 
1. A lexikális-morfológiai elemzés alapkategóriája a névelem, amely alatt 

a névrészekbe foglalt lexémákat és a névalkotásban szerepet játszó tolda-
lékmorfémákat értjük. HOFFMANN e struktúrában a névelemek lexikális ka-
tegóriáit szófaji alapon osztályozza, amelyet aztán morfológiai és szemanti-
kai szempontok alapján további alcsoportokra tagol (vö. 20072: 67–70).  

Az effajta megközelítés — ahogy ezt korábban említettem — a hagyomá-
nyos szófaji-jelentéstani tipológiával mutat szoros rokonságot. HOFFMANN 
figyelmeztet arra, hogy a két elemzési szint „könnyen egymásba csúszhat, ha 
fogalmi rendszerünkben átfedések vannak, szemléletünkben kevertség mutat-
kozik. Világosan látnunk kell tehát, hogy a funkcionális elemzés névrész-
funkciókat keres, a lexikális analízis pedig szójelentéseket mutat be” (i. m. 67). 
Mivel a családnevek rendszerezéseinél is felmerült az az igény, hogy a létreho-
zott tipológiai egységek egy-egy elemzési szinten belül egzakt módon különül-
jenek el egymástól, azaz a vizsgálati szempontok, a fő kategóriák lehetőleg ne 
keveredjenek egymással (vö. pl. HAJDÚ 2003: 766), célszerűnek látszik a moti-
vációs (vagy másképpen funkcionális-szemantikai) és a lexikális-morfológiai 
vizsgálati szinteket teljesen elkülöníteni. 

A vizsgálat során a névadás indítékát figyelmen kívül hagyva, a család-
név felépítésében résztvevő lexémák és toldalékmorfémák osztályozását vé-
gezzük el. Már most megállapíthatjuk, hogy a családnevek felépítésében el-
sősorban tulajdonnevek, köznevek és melléknevek vesznek részt, egyéb szó-
fajokkal csak szórványosan találkozhatunk. A természetes családnevek kö-
rében a tulajdonnévfajták az esetek döntő hányadában két sajátosságjelölő 
funkció létrehozásában játszanak szerepet: (1) a férfi és női keresztnevek 
rokoni viszonyt, míg (2) a helynevek birtok-, lakó-, illetve származási helyre 
történő utalást jelölhetnek; ritkán azonban a személynevek (3) egyéni tu-
lajdonságra is utalhatnak, ahogy erről a mai ragadványnevek tanúskodnak 
(részletesen l. alább). 

2. A CsnSz. 10 ezer fölötti névállományában (KÁZMÉR motivációs kategó-
riái szerinti első, az általa legvalószínűbbnek tartott névadási indítékot fi-
gyelembe véve) 2277 személynévi eredetű családnevet találunk, ez az ösz-
szes név 21,76%-a (CsnVégSz. 12).51 Eszerint több mint kétezer ómagyar és 
                                                             
50 A fejezet az „A természetes családnevek lexikális-morfológiai vizsgálata” c. ta-
nulmány (N. FODOR 2007) módosított változata. 
51 Ez a számítás nem a tényleges névgyakoriságot, hanem a különböző családnévfé-
lék egyes csoportjainak az arányát mutatja (CsnVégSz. 11). A számítás alapja a 
CsnSz.-ban első helyen feltüntetett motiváció. 
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(vélhetően néhány) középmagyar kori keresztnévből keletkezett családnév, 
ez pedig a XIV–XVII. századi magyar családnévkincs egyötödét jelenti. Ko-
rábban SEBESTYÉN ÁRPÁD megpróbálta meghatározni a családnévtípusok 
arányát az A betűs címszók alapján. Számításai szerint 34%-os arányával e 
névtípus alkotja a második leggyakoribb csoportot (1995: 164–5), de mint lát-
tuk, a teljes névanyag esetében az arány ennél kisebb, de az is jelentős mér-
tékűnek tekinthető. 

A névrészek alaki megformálásában a formáns nélküli és a képzői elemet 
tartalmazó tulajdonnevek egyaránt részt vesznek. A személynévi alapú csa-
ládnevek esetében három morfológiai csoportot tudunk elkülöníteni: a (1) 
családnévformáns nélküli keresztnévből (Balázs, Bereck, Pál, Pósa, Pető), (2) 
-e/-i/-a patronimikumképzővel (Lőrince, Lukácsi, Miklósa) és (3) keresztnév 
+ -fi(a) szerkezetből (Mártonfi, Vidfi, Sálfi, Péterfia) létrejött nevekét.  

2.1. Az (1) csoport lexikális bázisába mind a teljes név, mind a becézett 
névalak (Iváncs, Gerő, Benkő, Pósa) beletartozik. Utóbbit azért nem szerepel-
tettük külön morfológiai alkategóriaként, mert a deminutívképző nem a csa-
ládnév létrehozásában tölt be névalkotási funkciót, hanem a keresztnévi 
előzmények megszerkesztésében, azaz véleményünk szerint a családnevek 
létrejöttekor még semmiképpen sem tekinthetjük ezt a képzőcsoportot csa-
ládnévképzőnek. Ez természetesen nem jelenti azt, hogy a további morfológi-
ai tagolástól (pl. Iván + -csa, Ger + -ő stb.), a névrészeket létrehozó elemek 
minősítésétől feltétlenül el kellene tekintenünk, már csak azért sem, mert a 
korai becenévrendszerünk egyik fontos forrását (az ÁSznt. mellett) éppen a 
keresztnévi eredetű családnévanyag jelenti. Azt azonban látnunk kell, hogy 
nem azért kapcsolja össze a nyelvhasználó — a fenti példánál maradva — az 
Iván keresztnevet és a -csa denominális nomenképzőt, mert családnevet 
(megkülönböztető nevet) akar létrehozni, hanem egy már meglévő névformát 
(egy becézett keresztnevet) fog felhasználni a névadási aktusban.     

A (2) és (3) csoport a névformáns és a birtokos szerkezet segítségével 
egyértelműen megjeleníti a rokoni kapcsolatra, származásra utaló sajátos-
ságjelölő funkciót. Természetesen az (1) esetben is hasonló motivációra 
gondolhatunk. Ezt azok az adatok mutatják egyértelműen, ahol ugyanan-
nak a személynek a neve kétféle (latin és magyar) formában is megjelenik 
az oklevelekben. A genitivusban álló latin névalak közvetlenül utal az apa-
fiú kapcsolatra, míg a magyar névforma jelöletlen: Thomas Barnabe ~ 
Thomas Barrobas, Johannes Simonis ~ Johannes Symon, Ladislaus Sebas-
tiani ~ Ladizlaus Sebeſtÿen (N. FODOR 2005: 504–6); Antonius Dominicÿ ~ 
Anthonius damochos, Laurencius Elie ~ Laurentius Illes (Litke), Nicolaus 
kele ~ Nicolaus Clementis (Döge), Thomas Briccii ~ Tomas berech, Johannes 
berech ~ Johannes Bricci (Várda), Gregorius Brictii ~ Gregorius berech 
(Kálonga) (l. FTSznSz. Domonkos, Illés, Kele, Berec c. a.).  
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2.2. A patronimikumképzőről ma már tudjuk, hogy az -é birtokjelből ke-
letkezett funkcióváltással (Nytört. 358).52 A keresztnévhez kapcsolódó for-
máns a kéttagú nevekben a rokoni kapcsolat egyértelmű kifejezője (pl. Fe-
rencé Bertalan, Balázsé Demeter). A TNyt. szerint a nevek öröklődésével az 
eredeti, valóságos apa-fiú viszonyra utaló birtokjel funkciója elhomályosult, 
és „a beszélők az általánosabb jelentéstartalmú családnévképző funkciót tu-
lajdoníthatták a nyelvi elemnek” (SZEKFŰ 1992: 277). A funkcióváltás alaki 
elkülönüléssel is együtt járt: először az -é megrövidült (>-ë), majd zártabbá 
vált (>-i), ezt követően illeszkedéssel létrejött a veláris alak (>-a), bár ez 
utóbbi variáns funkciójának igazolása a homonímia miatt SZEKFŰ szerint 
kétséges (i. m. 278). Általában is igaz mindhárom variánsra, hogy az -a/-e 
kicsinyítő képzővel és az -i melléknévképzővel való alaki egybeesés miatt 
számos név esetében lehetetlen eldönteni, hogy mi volt a képző eredeti 
funkciója (pl. Vid + -a, Kós + -a, Bed + -e, Seb + -e; Mihály + -i, Bereck + -i). 
(Ez a homonímia másrészről minden bizonnyal elősegítette a formáns alak-
változatainak kialakulását és elterjedését.)  

Az -i alakú morfofonológiai variáns funkcióját a következő példákban a 
latin genitívuszos forma teszi egyértelművé: pl. Michael Bricci ~ Michael 
Berechkÿ, Georgius Dominici ~ Georgius domochoſÿ, Johannes Mikloſÿ ~ 
Johannes Nicolaÿ, Bartholomeus Francisci ~ Bartholomeus ferenchÿ (N. 
FODOR 2005: 503, 506–7; l. még FTSznSz. Berecki, Domonkosi, Miklósi, Fe-
renci). A magyarázat azokban az esetekben is egyértelmű, amikor a képző 
olyan nevekhez kapcsolódik, amelyek településnévként nem fordulnak elő 
(vö. pl. [1445–1448]: Dominicus lukaſÿ; [1450–1470]: Elias Illyeſy, 
Valentinus Illyeſy — FTSznSz. Lukácsi, Illyési).  

Habár a dictus-os neveket a CsnSz.-ból nélkülöznünk kell, mégis a szótár 
adatainak felhasználásával lehetőség nyílik arra, hogy a három variáns 
megjelenésének időbeliségéről tájékozódjunk. A fenti változási sornak meg-
felelően az első előfordulások az -e formánsváltozathoz köthetők (vsz. ekkor 
még hosszú időtartammal): 1366: Leurentzebenedekfelde, 1401: Benedictum 
Gergele, 1473: Paulo Ferencze, 1505: Johannes Ellyesse. Az -i a XV. század 
első (1403: Benedicto Balasy, 1406: Ladislao Balasy, 1406: Johannes 
Farkasy), az -a a második évtizedében jelenik meg a forrásokban (1416: 
Benedictum Balassa). A TNyt. az -i korai meglétének igazolására idekapcsol-
ja az OklSz. egyik adatát (1341: Janusy), de ez kronológiai okokból nem fo-
gadható el, valószínűbb magyarázat a helységnévi eredet (vö. Jánosi hn. 
Szatmár, Bodrog és Tolna vm.-ben — CsHnMut. 384). 

                                                             
52 KNIEZSA 1934-ben, majd 1965-ben megjelent munkájában még azt írta, hogy 
„nem lehetetlen, hogy az Andrási, Ferenci, Pályi, Tamási stb. nevekben az -i az -é 
birtokosképzőből való (tehát Andrásé, Ferencé, Pálé, Tamásé stb.) s így patronymi-
cum-képző jellegű. Ez a kérdés azonban még nincs tisztázva” (KNIEZSA 20032: 287).  
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Feltűnő, hogy az -a változattal szerkesztett nevek nagy része -s fonémára 
végződik (Mátyása, Tamása, Miklósa, Borlobássa, Andrássa), ezért felme-
rült a -sa képzőbokorral való összefüggés lehetősége is (vö. SZEKFŰ 1992: 
278), de a Mártona (1453), Lukácsa (1479), Mórica (1483), Mihálya (1715) 
nevek ezt nem támogatják. Természetesen itt is számolhatunk a becenév-
képző (-a) funkciójával, de ez ellen szól, hogy az egyházi eredetű nevek tel-
jes alakjához ritkán járulhat deminutívképző, sokkal jellemzőbb a rövidült 
alakokhoz való kapcsolódás (pl. Tama, Barla, Anda, Luka) (vö. Nytört. 
375).53 Mindennek megnyugtató tisztázására az ÁSznt. megjelenésével le-
hetőségünk nyílik. A fentiekben felsorolt egyházi eredetű keresztnevek ma-
gyar alakjait fellapoztam a szótárban, és egyetlen esetben sem találtam e 
nevek teljes alakjaihoz járuló kicsinyítő képzőt, a rövidült alakoknál vi-
szont gyakran előfordult az -a végződés (l. még REUTER 1984).  

A patronimikumképzős nevek számának a pontos meghatározása a ho-
monim (-i melléknév-, -a/e deminutív-) képzőkkel történő alaki egybeesés-
sel együtt járó nagy fokú bizonytalansági tényező miatt nem lehetséges (vö. 
Vida, Móra, Kósa, Sebe; Mihályi, Berecki). 

2.3. A CsnSz. keresztnévi előzményű nevei között mindössze 2%-ot 
(FEHÉRTÓI 1998: 462), pontosabban 1,65%-ot tesz ki a keresztnév + -fi struk-
túrájú nevek csoportja (FARKAS 2010: 15). Északkelet-Magyarország név-
anyagában ehhez képest csupán 13 -fi(a) utótagú potenciális családnevet ta-
láltam 28 előfordulással, ez az összes név 0,33%-a (Abafia, Bálintfi, Drágfi, 
Györfi, Himfi, Istvánfi, Jakabfi, Ladófi, Mihályfi, Pálfi, Péterfi, Szaniszlófi, 
Zoárdfi).54 FEHÉRTÓI a XIV. századi megkülönböztető nevek között csak két 
idesorolható nevet talált (1969: 11), de mint láttuk a XV. században sem 
gyakori ez a névtípus, a századokkal későbbi névváltoztatásnak azonban 
egyik kedvelt eleme lesz. (A -fi utótagú nevek kialakulására l. még bővebben 
SZEKFŰ 1992: 276; FEHÉRTÓI 1998; FARKAS 2010; VÖRÖS 2010.) 

A ragadványneveknél a fentiek mellett tulajdonságra és ritkán 
szavajárásra is utalhatnak személynevek (vö. pl. Kinizsi, Petőfi, Gáribáldi 
— B. GERGELY 1977: 91–3, 95; Petőfi, Kënëdi, Kosut, Titó, Hitlër, Tildi — 
ÖRDÖG 1973: 175–6, 180). A Hitler név például leginkább egy hitlerbajuszt 
viselő vagy akár egy nagyszájú, hatalmaskodó személy metaforikus elneve-
zésére szolgált, és kevésbé valószínűen az illető személlyel való valamilyen 
kapcsolatot akart kifejezni (ÖRDÖG 1973: 326, 460). Hasonló névadásra 
azonban a történeti családnévanyagban források hiányában nem tudunk 
példát felmutatni, mindenesetre a fenti és más névfunkciók névadáskori 
meglétének lehetőségét sem lehet kizárni.  

                                                             
53 Későbbi anyagot vizsgálva HAJDÚ sem hoz példát egyházi keresztnév teljes alak-
jából -a-val képzett férfi becenévre (2003: 650).  
54 A felsoroltak közül csupán a Ladófi nem található meg a CsnSz.-ban. 
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3. A CsnSz. anyagában 5218 helynévi eredetű családnevet találunk, ez a 
teljes anyag 49,86%-a (CsnVégSz. 12). Ez alapján elmondható, hogy a XIV–
XVII. század időszaka alatt a történeti Magyarország ötezer településének ne-
véből keletkezett családnév, ez a természetes magyar családnévállomány közel 
felét (!) teszi ki.55 A Felső-Tisza vidékén ennél jóval kisebb arányban fordulnak 
elő helynévi eredetű családnevek, de így is elérik a 30%-ot. A csoport gyakori-
sága az összes névviselőre vonatkoztatva viszont már csupán 18,2% lesz.56  

A helynévi elemet tartalmazó neveket két morfológiai alcsoportra oszt-
hatjuk: (1) formáns nélküli (puszta) helynevekre (pl. Balaton, Tisza, Bakta, 
Kálló), illetőleg (2) az -i melléknévképzős nevekre (Budai, Bakonyi, Erdé-
lyi). Az utóbbi esetben a ’valahonnan származik’ szemantikai jegy egyér-
telműen jelöli az elnevezettnek a birtok-, lakó-, származási hellyel való 
kapcsolatát, míg a formáns nélküli neveknél erre csak következtetni tu-
dunk. (A helynévi eredetű családnevek kialakulására l. 45–51. lapon mon-
dottakat; a helynévi tőváltozatokra l. BÍRÓ 1999.) 

Az -i képzős neveket szófaji szempontból indokoltabb a melléknevek cso-
portján belül feltüntetni, mégis a tőmorféma szófaji kategóriáját tekintet-
tük elsődlegesnek a besorolásnál. Itt némiképp eltértünk a korábban kitű-
zött irányelvtől, de a kétféle helynévi csoport szoros összefüggése és jellem-
vonásainak összevethetősége érdekében célszerűnek látszott e téren a ko-
rábbi tipológiák gyakorlatát követni. (Az -i melléknévképző családnévkép-
zői funkciójáról alkotott véleményt l. alább).    

4. A családnevek lexikális bázisának vizsgálatát folytassuk a köznévi 
alapú családnevek áttekintésével. Noha a köznevekről elmondhatjuk, hogy 
szinte bármilyen fogalomkörből, szemantikai mezőből bekerülhetnek a név-
részekbe, mégis leginkább konkrét jelentésű lexémák vesznek részt a név-
alkotásban. A köznevek jelentéstani alcsoportjait főbb fogalomkörök szerint 
jelölhetjük ki. Hangsúlyoznunk kell, hogy a lexikális-morfológiai elemzés 
során a köznévi előzmény lexikális jelentését vesszük alapul, nem pedig az 
ezekből kikövetkeztetett névadási indítékot, azaz a névfunkciót (ezeket l. az 
előző fejezetben).  

                                                             
55 Itt is megjegyezzük, hogy ez a statisztika figyelmen kívül hagyja a területi és 
gyakorisági szempontokat, mindössze a névadásban szerepet játszó lexikális elem-
készlet megoszlásáról tájékoztat. Az idézett szám csupán a CsnSz. helynévi eredetű 
szócikkeinek számát jelöli, a hasonló nevű településekből, azaz a helynévi homoni-
mákból keletkezett családnevek értelemszerűen egyszer szerepelnek, így a név-
adásban részt vevő településeknek a feltüntetettnél mindenképpen nagyobb ará-
nyával kell számolnunk a névviselőket tekintve, de ennek pontos meghatározása a 
szótár alapján sem lehetséges (vö. CsnVégSz. 11). 
56 A fenti számítások mindkét esetben (CsnSz., FTSznSz.) az első helyen feltünte-
tett motivációt veszik alapul. 
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A köznévi előzmények következő szemantikai csoportokba sorolhatók: 
nép- vagy néprésznév57 (Horvát, Kun, Káliz, Kozák, Mizser, Török, Szé-
kely stb.58); foglalkozás, tisztség, alkalmi tevékenység (Asztalos, Bádo-
gos, Baknyúzó, Boráros, Borbély, Bordakötő, Borégető, Borfűtő, Portörő, Puska-
gyártó, Puskaportörő, Szappanfőző, Szekeres, Szűcs, Tűgyártó, Tyúkos, Üstgyár-
tó, Vászonárus, Vedergyártó); méltóságnév (Bán, Perjel, Püspök, Érsek, Es-
peres, Apát, Király, Császár); rokonságnév (Apjok, Atyval, Bátya, Ipa, 
Koma, Mostoha, Nász, Sógor, Szüle, Vő); állatnév (Bak, Csirke, Cakó ’gó-
lya’, Eszterág ’gólya’, Güzü ’vakond’, Hangya, Holló, Kokas, Kánya, Kakukk, 
Medve, Pócsik ’pocok’, Rigó, Róka, Sólyom, Varjú); növény- vagy növény-
rész neve (Búza, Lencse, Burján, Bogács, Bojtorján, Pernye, Pipacs, Por-
csin ’egyfajta gyomnövény’, Tövis; Bimbó, Buga, Kóka ’szőlőkacs’); tárgy, 
anyag neve (Csépke, Gyolcs, Forgács, Kupa, Abrak, Kasza, Csákány, Cipó, 
Kötél, Kerék, Kocka; Arany, Vas); elvont jelentésű szavak (Hit, Remény, 
Osztás, Parancs, Halál, Pokol, Méreg); egyéb (Ország, Csömör, Penész). 

5. A melléknévi alapú névrészek szerkesztésében leggyakrabban az -i és 
az -s képzők vesznek részt. Az -i képző helynévből és helyet jelölő köznév-
ből, az -s pedig köznévből és ritkábban folyamatos melléknévi igenévből ké-
pez melléknevet. E két képző megterheltsége abból adódhat, hogy a ’szár-
mazik valahonnan’ (-i) és a ’van valamije’ (-s) szemantikai jegy kifejezésére 
ezek a legáltalánosabb képzőink. Az -s képző gyakoriságát növeli a formáns 
poliszémiája is.  

A melléknévi alapú névrészek lexikális-morfológiai elemzésénél is ki kell 
emelnünk, hogy először a családnév közvetlen előzményének grammatikai 
státusát vizsgáljuk, ezért pl. az Erős családnév e felfogás szerint nem az erő 
lexéma -s képzős alakjából alakult, hanem az erős melléknévből jelentésha-
sadással (l. alább), azaz a családnév megalkotásában az -s formáns közvet-
lenül nem vesz részt, ezért a természetes családnevek esetében semmikép-
pen sem beszélhetünk -s családnévképzőről. Ugyanezt mondhatjuk el az -i 
melléknévképzőről is, mivel a helynév + -i formáns összekapcsolásának 
eredményeként először melléknévi derivátum keletkezik.  

A morfológiai alkategóriák vizsgálatától azonban itt sem tekinthetünk el, 
mivel a családnevek jellemezhetők a szerint is, hogy milyen elemek vesznek 
részt a névalkotásban. J. SOLTÉSZ KATALIN szerint „a tulajdonnevek jelen-
tős részét bizonyos alaki sajátosságokról ismerjük fel. Az egyes névfajtákra 
                                                             
57 A névalkotásban szerepet játszó lexémák szófaji minősítésének meghatározása 
problémát okozhat a többszófajúság (pl. a népnevek), a szófajváltás határán lévő 
nevek (pl. egyes foglalkozásnevek: Almás, Nádas, Dobos, Kapus; vagy Idegen, Ifjú, 
Néző stb.) esetében (vö. Nytört. 396–7). 
58 A példák kiválasztása önkényesen, a vonatkozó anyag teljes szemléltetésének 
szándéka nélkül történt, így természetesen a további példasorok külön hivatkozás 
nélkül sem tekinthetők lezártnak. 
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jellemző szóelemek, utó- vagy előtagok, képzők és voltaképpen funkciótlan 
végződések a névformánsok szerepét töltik be, amelyekkel az ember a meg-
levők mintájára új neveket alkothat, a valóságban elő nem forduló neveket 
találhat ki, és ezeket a nyelvközösséggel valódi nevek gyanánt fogadtathat-
ja el” (1979: 19).  

E kérdés alapos vizsgálata azért is szükséges, mert az újmagyar és újabb 
magyar kori névváltoztatásoknál a családnév kiválasztásának egyik fő sza-
bálya a meglévő természetes családnévanyaghoz való igazodás, a mintakö-
vetés, mivel „a névváltoztatás tudatos névalkotó tevékenysége eleve és kife-
jezetten családnevet kíván létrehozni, tehát […] hangsúlyozottan igazodik a 
már meglévő névrendszerhez, igyekszik a maga módján követni annak 
mintáit” (FARKAS 2003: 152). A mintakövetés azonban sok esetben csupán a 
gyakori „névformánsok” felhasználásban nyilvánul meg, és a szabad egyedi 
névválasztásból adódóan olyan nevek is keletkeznek, amelyek a természe-
tes névanyagból teljesen hiányoznak (l. pl. a fiktív helynevekből alkotott 
neveket: Hadhalmi, Hőskelety, Szenthegyi, Szépszegi, Kisházi stb.) (vö. 
FARKAS i. m. 153, 2009: 29–30; JUHÁSZ 2005: 200–2). 

A melléknévi alapú névrészek elsősorban az elnevezett egyén valamely 
tulajdonságát emelik ki a névadáskor. A rendkívül változatos csoporton be-
lül a következő fogalomköröket különíthetjük el a teljesség igénye nélkül: 
pl. termet és testalkat (Hosszú, Kurta, Duci [1599], Hasas, Hitvány, Vas-
gyúró, Vastag, Vékony, Zsíros); beszédmód (Csendes, Halk, Hangos, Dör-
gős, Nagyszavú, Zajos); betegség (Csüdös, Fájós, Fosos, Halyagos, Húros, 
Keléses, Ragyás); (bőr- vagy haj)szín (Fehér, Fakó, Piros, Sár, Szőke, 
Feírhajú, Ősz, Rőt, Sárhajú, Szög, Szöszke, Őszes); hajviselet (Bodor, Bod-
ri, Fodor, Göndör, Kócos, Kondor, Kusza, Bojtos, Borzas, Sörtés, Nagyhajú, 
Tar); egyéb külső tulajdonság (Csúnya, Gyönyörű, Jóképő, Bajuszos, Bo-
korszemű ’vastag, sűrű szemöldökű’, Fitos, Fogas, Nagylábú, Nagyorrú, 
Nagyszemű, Nyakatlan, Segges, Szagos, Szakálltalan, Vállas, Csajbók ’gör-
belábú, ügyetlen’); családi állapot (Árva, Házas, Nős, Özvegy, Szűz); élet-
kor (Éltes, Ifjú, Koros, Öreg, Régi, Süldő, Üdős, Vén); szenvedély (pl. ita-
lozás: Borissza, Ittas, Részeg, Részeges, Duskás ’iszákos’, Seres; Józan, Bor-
nemissza, Sernemissza); vagyoni állapot (Kincses, Dús, Gazdag, Hatökrű, 
Jólélő, Jópénző, Pénzes; Szegény, Fapénzű); szellemi képesség (Agyas, Bo-
lond, Eszes, Jófejű, Nagyeszű, Tompa, Bölcs); testi fogyatékosság (Béna, 
Félkezű, Félszájú, Fületlen, Kancsal, Nyúlajakú, Sánta, Suta, Vak, Világta-
lan, Hatujjú); belső jellemvonás (Alamuci, Álnok, Bánatos, Bohó, Buja, 
Bús, Csalfa, Cseles, Csinta, Csintalan, Dacos, Vígkedvű, Zsémbes, Csökös 
’buja természetű férfi’, Csikar ’fösvény’, Délceg ’makacs’); lakó- vagy 
származási hely (Úti, Útközi, Mezei, Dombi, Hegyi, Erdei) (l. még ÖRDÖG 
1973: 172–95).  
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6. A sajátosságot kifejező névrész felépítésében az előbbi szófajoknál jó-
val ritkábban melléknévi igenevek is részt vesznek, ezek főként az elne-
vezett valamely tulajdonságát jelenítik meg. A folyamatos melléknévi ige-
nevek elsősorban a beszédmódra utalnak (Dödögő, Rebegő, Iveltő, Súgó, 
Zengő, Dorgó, Harsogó, Nyerítő, Pergő), emellett lehetnek az elnevezettre 
jellemző valamilyen cselekvés kifejezői (Felező, Pördítő, Pökő ~ Köpő, Per-
lő, Töltő, Szúró), ezek némelyike ma már kideríthetetlen konkrét esemény-
re vezethető vissza (Öklelő, Paplövő, Papmaró, Papontó, Papverő). A befeje-
zett melléknévi igenevek valószínűleg az egyén individuális jegyeit, azaz 
külső vagy belső tulajdonságát fejezhetik ki (Aggott, Poshadt, Vásott, For-
dult, Perzselt, Aszalt, Pörkölt, Szakajtott, Szúrott, Vagdalt, Vágott, Fony-
nyadt, Szakadt), bár ezekhez kapcsolódó funkciók rekonstruálása csupán a 
lexikológiai jelentések ismeretében sokszor nehézségekbe ütközik. 

A CsnSz. teljes névállományához képest szinte elenyésző az egyéb szó-
fajokból alakult nevek száma (0,16%). Az igei alapú nevek állhatnak kije-
lentő mód egyes szám 3. személyben: 1476: Mendegél, 1495: Facsar, 1675: 
Zörög (CsnSz.), 1560: Hadar (N. FODOR 2002: 76); ritkán első személyben 
(1520: Mondok), de találhatunk felszólító módú igealakot is: 1522: Térmeg, 
Hallgass (CsnSz.), 1560: Hallja (N. FODOR i. m. 71). Emellett csekély meg-
terheltséggel előfordulnak más szófajok is, úgymint határozó(szó) (1425: 
Által, 1522: Lassan, 1602: Jókor — CsnSz.), névmás (1528: Akárki, Amaz, 
Maga), módosítószó (Talám — HAJDÚ 2003: 772), partikula (1650: Bez-
zeg, Bizony) és interakciós mondatszó is (1693: Izé). E nevek funkcioná-
lis-szemantikai magyarázata szintén nem tartozik a személynévkutatás 
könnyen megoldható problémái közé. A mai ragadványnevek tanulmányo-
zásával és a szójelentés segítségével talán nem állunk messze az igazságtól, 
ha ezeket a neveket egyrészt szavajárásra utaló sajátosságjelölő (pl. Mon-
dok, Hallgass, Hallja, Aszongya, Ugyan), másrészt pedig az elnevezett va-
lamely tulajdonságát megjelenítő neveknek tekintjük (pl. Hadar ? ’hadarva, 
gyorsan beszél’, Mendegél ? ’lassan jár’), de természetesen ezek mellett 
utalhatnak más, ma már többnyire kideríthetetlen névfunkcióra is. 

7. Az összetett névrészek vizsgálata. — Az egyrészes családnevek 
morfológiai vizsgálatakor meg kell említenünk, hogy ezek előzménye 
nemcsak egy lexéma és ennek képzett alakja lehet, hanem szerves szó-
szerkezet is. Mivel lexikális elemzésen az egyes névrészeknek (és nem a 
névegésznek) a nyelvi analízisét értjük, — igazodva a HOFFMANN-féle mo-
dell elveihez (vö. HOFFMANN 20072: 67–78) — a Hamar/varga, Vég/kós, 
Nagy/bátor stb. kétrészes neveket nem szószerkezeteknek, hanem mel-
léknév + köznév, köznév + tulajdonnév, melléknév + tulajdonnév struktú-
rájú összetett (kétrészes) neveknek tekintjük, a névrészek közötti viszony 
vizsgálatát pedig egy másik elemzési szint, a szintagmatikus elemzés 
tárgykörébe utaljuk (l. fenn). 



 NÉVRENDSZERTANI VIZSGÁLATOK 111 

 

 

A szerves szószerkezeteket tartalmazó egyrészes családnevek között mel-
lérendelő viszonyúak nem fordulnak elő, hacsak a Szőkepéter, Szűkbenedek, 
Tarmihály típusú, családnév + keresztnév > családnév alakulásmódú neve-
ket nem tekintjük annak. Az alárendelő szerkezetek között leggyakoribbak 
a minőségjelzős (Foldozóvarga, Feírhajú, Jóvér, Fakengyelű, Égettboros, 
Fényesszemű, Ritkaszakállú, Nagyeszű) és a jelöletlen tárgyas szerkezetű 
összetételek (Vakvezető, Acélverő, Abrakosztó, Baknyúzó, Címeríró, Cipósü-
tő, Cservágó, Ekegyártó, Fahasgató, Harangöntő, Háztapasztó, Hímvarró, 
Ivegablakjártó, Karvasgyártó, Kerékgyártó, Kőfaragó, Ökörhajtó, Serfőző, 
Sírásó, Szímető, Tálmosó, Tóásó; Papverő, Paplövő). A foglalkozásnévi 
funkciójú összetett névrészek körében a tárgyas alárendelés a legjellem-
zőbb. A birtokos jelzős szerkezet leginkább a -fi(a) utótagú nevek eseté-
ben jelenik meg, ezeken kívül csupán néhány névrészben találjuk meg e 
szerkezet jelölt vagy jelöletlen alakját (Antalvei, Istenfia, Babszem, Kapa-
fok). Az előbbieknél jóval ritkábban fordulnak elő mennyiségjelzős (Két-
ökrű, Négyökrű, Hatökrű, Kétnejű, Hétvejes (1570), Félkezű, Félszájú, Hat-
ujjú) és határozós (Ajtónálló, Botrafaragó, Kapunálló, Örökkéélő, Jóljárt, 
Jólélő) szerkezetek. A CsnSz. anyagában néhány alanyi viszonyt kifejező 
nevet is találunk (Istenadta, Arcélvágott, Hasfájó). Szervetlen szókapcso-
latból alakult családnév hasonlóan ritkán fordul elő (Nebáncs, Aszongya, 
Bornemissza, Sernemissza) (l. még LŐRINCZI 1992: 888–90; Nytört. 378). 

 

 

4.4. Keletkezéstörténeti elemzés 

 
 
A családnevek vizsgálatakor választ kell adnunk arra a kérdésre is, hogy 

milyen módon, milyen névalkotási szabályok szerint keletkezhettek természe-
tes módon a magyar családnevek. E vizsgálati szempont tehát egyértelműen 
történeti, diakrón szemléletet érvényesít.  

1. Még mielőtt azonban a keletkezéstörténeti kategóriák ismertetését elkez-
denénk, definiálnunk kell, hogy mit tekintünk az öröklődő családnév denotátu-
mának: a névviselő egyént vagy az egész családot a családtagokkal és felme-
nőkkel együtt. Mindkét értelmezés mellett érvelhetünk, a megközelítés viszont 
különböző: az egyik az egyén felől, a másik a név irányából közelíti meg a kér-
dést. Ha az egyént vesszük alapul, akkor az öröklődés kapcsán névátörökítés-
ről beszélhetünk. Ez a kategória tulajdonképpen a helyneveknél használt név-
költöztetés terminussal mutat rokonságot (erre l. bővebben HOFFMANN 20072: 
135–6), nevezetesen az olyan esetekkel, amikor egy helynevet a közösség át-
visz az új lakóhelyére, általában a korábbihoz hasonló földrajzi egységet meg-
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nevezve. A családnevek esetében is hasonló történik, azzal a különbséggel, 
hogy a névátörökítéskor a név etimológiai jelentése és a névviselő sajátosságai 
között általában megszűnik a konkrét kapcsolat. A névátörökítés ezért a meg-
nevező funkció alapkategóriája lesz, így a keletkezéstörténeti vizsgálat ez 
esetben nem hozza meg a várt eredményt.  

A probléma áthidalása véleményem szerint úgy valósítható meg, ha a kelet-
kezéstörténeti (diakrón) változások leírását nem a denotátum(ok) felől közelít-
jük meg, hanem a jel irányából, azaz a családnevet önmagát vizsgáljuk. Fi-
gyelmen kívül hagyjuk, hogy a név kiket nevez meg, csak azt kutatjuk, hogy a 
név grammatikai sajátosságai hogyan változnak. 

HOFFMANN szerint „a történeti helynévelemzés során azt vizsgáljuk, hogy 
milyen nyelvi szabályok szerint jönnek létre az új helynevek, miféle hatóerők 
irányítják a nyelvi elemeknek a nevekbe való beépülését.” (i. m. 79). Mindezt a 
családnevek keletkezéstörténeti vizsgálatára is igaznak mondhatjuk. „A törté-
neti tipológia kategóriáiba mindig az utolsó névalakító mozzanat alapján sorol-
juk be a neveket; az adott nyelvi szerkezet korábbi történetét, alakulásmódját 
nem szükséges e keretek között tárgyalnunk” (HOFFMANN i. h.). A keletkezési 
típus megállapításakor tehát mindig arra a pillanatra vagyunk tekintettel, 
amelyben egy adott hangsor bizonyos jelentésben a magyar személynévrend-
szer részévé válik.59 A korábbiakhoz hasonlóan most is a vizsgálatunk elsősor-
ban a névadás pillanatára irányul, így elemzésünk a megkülönböztető nevek 
kialakulásának leírását szintén magában foglalja, hasonlóan az öröklődő csa-
ládnév későbbi szerkezeti változásaihoz.  

2. Mivel a családnevek — más névfajtákhoz hasonlóan — a nyelvi rendszer 
szerves részét alkotják, alakulásukban, változásukban ugyanazok a törvény-
szerűségek hatnak, amelyek a közszavakra is jellemzőek (vö. HOFFMANN 
20072: 79–80). A történeti szemléletű tipológia alapjául tehát a közszavak ese-
tében kidolgozott szóalkotási formákat kell vennünk. A név létrehozása tör-
ténhet eszerint (1) a meglévő nyelvi elemek jelentésének átértékelődésével, az-
az jelentésbeli névalkotással, valamint (2) a név szerkezeti felépítésének 
módosulásával, azaz alaki változással. Utóbbin belül megkülönböztetjük a 
szintagmatikus, illetve a morfematikai szerkesztésmódok alcsoportjait (vö. 
TÓTH V. 2008: 47–179).  

Az alábbiakban azokat a névkeletkezési módokat tekintem át, amelyek a 
családnevek létrehozásában egyértelműen szerepet játszottak.  

3. Jelentésbeli névalkotás alatt a családnevek keletkezésének azon for-
máit érthetjük, amelyben a nyelv belső elemkészletének névalkotásban törté-
nő felhasználása az új családnévi jelentés (funkció) kialakítása során alaki vál-

                                                             
59 Ez az alapelv érvényesült például a CsnSz., illetőleg a „Felső-Tisza-vidék kései 
ómagyar kori személyneveinek szótára” szócikkeinek a kidolgozásakor is, szemben 
a CsnE. által alkalmazott módszerrel (l. részletesebben FTSznSz. 21–3).  
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tozás nélkül történik (vö. HOFFMANN 20072: 106). E névalkotási mód leggyako-
ribb típusa: a metonimikus és metaforikus névátvitel, illetve a jelentéshasa-
dás. „A névátvitel az a jelentésváltozás, amelyben két valóságelem (jelölt, do-
log) között meglevő, közös vagy hasonló jegyekben megmutatkozó kapcsolat 
alapján az egyik nevét (szóalakját) a másikra átvisszük, alkalmazzuk” (Nytört. 
864). A denotátumok közötti kapcsolat tehát lehet hasonlóságon alapuló (me-
taforikus) és érintkezésen alapuló (metonimikus, szinekdochés). 

Ki kell emelnünk azonban, hogy jelentésbeli névalkotás alább ismertetett 
módjaival közvetlenül nem keletkeznek családnevek, csak a megkülönböztető 
neveken keresztül, hiszen az öröklődéssel általában megszűnik a konkrét kap-
csolat a névviselő tulajdonsága és a név etimológiai jelentése között.  

A családnévfunkciók vizsgálata körében azok az eltérő névalkotási szabá-
lyok révén létrejött nevek okozzák a legnagyobb bizonytalanságot, amelyek 
olyan morfológiailag jelöletlen lexémákból váltak családnévvé, amelyek a név-
adás motivációjára konkrétan nem utalnak. Ide tartoznak a korábban említett 
köznévi szemantikai mezőcsoportok közül az állatok, növények, tárgyak, 
anyagok megnevezései (pl. Bak, Bárány, Csuka, Kakas; Buga, Csere, Som, 
Rozs; Csákány, Gatya, Kötél, Kocka; Vas stb.). Tulajdonképpen három lehetsé-
ges sajátosságjelölő névrészfunkciót társíthatunk az ilyen alapszavú családne-
vekhez: (1) tulajdonság, (2) foglalkozás, (3) ezeken kívüli bármilyen konkrét 
kapcsolat a névben megjelenő valóságelemmel (főként birtoklás, esemény stb.).  

3.1. A metaforikus névadáskor az elnevezett egyén sajátosságát a névadók 
valamilyen entitáshoz viszonyítva fejezik ki. A kapcsolat alapja a hasonlóság. 
Ez a névalkotási mód a tulajdonságok megjelenítésében játszik szerepet. A vi-
szonyítási pont leggyakrabban valamely állat jellemző tulajdonsága, amely az 
elnevezendő egyénre is vonatkoztatható (pl. Gólya ’hosszú lábú’, Nyúl ’félénk 
természetű’, Gödény ’sokat ivó’, nagyétkű’ v. ’lógó tokájú’, esetleg ’kiálló gégéjű’, 
Pelikán ’áldozatkész, önfeláldozó’). Ritkán anyagok is állhatnak tulajdonságje-
lölő funkcióban (pl. Korom ’sötét szemű/bőrű’, Vas ’erős’).  

ÖRDÖG FERENC a metaforikus nevek expresszív hatását hangsúlyozza az ál-
tala vizsgált ragadványnévanyagban. Ha a „nyelv metaforával fejezi ki a meg-
ragadott külső tulajdonságot, akkor a nevek hangulatának zöme (86,7%) na-
gyobb részben gúnyos, kisebb részben kedveskedő hangulatú” (1973: 178).  

3.2. A névalkotás másik gyakori módja a metonímiához kapcsolódik. A me-
tonímia „egy fogalom vagy tényállás megnevezése a szabályos (konvencionális) 
megnevezés helyett olyan kifejezéssel, amely eredetileg egy másik fogalom 
megnevezésére szolgál; az új megnevezés alapja az, hogy két fogalom/tényállás 
egymással érintkezzen” (SZATHMÁRI főszerk. 2008: 410). KONRAD KUNZE sze-
rint a metonímia alapja bármilyen reális viszony lehet a megnevezetthez 
(20045: 139).  

PAIS DEZSŐ „Régi magyar személyneveink jelentéstana” c. munkája 
(1921–1922; 1966) óta a névtani szakirodalomban általánosan elterjedt né-
zet szerint a foglalkozást a foglalkozás tárgya, eszköze, alanya stb. is meg-
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jelenítheti a névben. Az ilyen nevek metonimikus névadással keletkezhet-
tek az állatok, növények, tárgyak, anyagok megnevezéseiből (Nyúl ’nyúl-
ász’, Kárász ’halász’; Búza ’búzaőrlő, búzatermesztő’?, Csere ’cserhéjhántó’ 
v. ’tímár’, Csupor ’fazekas’, Borda ’bordakötő’, Forgács ’esztergályos’, Liszt 
’molnár’, Vas ’kovács’). Sokszor idézett konkrét történeti példák is alátá-
masztják a fent mondottakat: 1330: Petri carnificis dicti Wkur, 1373: Petri 
carnificis dicti Kolbaz (OklSz.). Ezekben az esetekben egy Péter nevű mé-
száros a foglalkozás tárgyáról (ökör), illetve a foglalkozás egyik eredményé-
ről (kolbász) kapta a megkülönböztető nevét.  

A foglalkozás mint sajátosságjelölő funkció nem kizárólagos ezekben az 
esetekben sem, hiszen bármilyen érintkezésen alapuló kapcsolat (pl. birtok-
lás, esemény stb.) feltételezhető az elnevezett és a névben jelölt valóság-
elem között.  

E formáns nélküli lexémák esetében további probléma az, hogy a spontán 
családnévváltozás során redukcióval a több névelemet tartalmazó név alakja 
megváltozhat (pl. Posztónyíró ~ Posztómető > Posztó), így sok esetben eldönthe-
tetlenné válik az, hogy milyen úton jött létre az illető családnév, metonimikus 
névadással vagy esetleg szerkezeti változással (l. alább). Itt is talán az adatok 
minél alaposabb összegyűjtése és rendszerezése vezethet eredményre. (A me-
tonimikus névadáshoz a helynevek kapcsán l. még RESZEGI 2009.)  

Metonimikus névalkotásnak tekinthetőek a fentiek mellett a társadalmi 
kapcsolatra (pl. Herceg, Érsek, Püspök stb.), a rokoni kapcsolatra, leszárma-
zásra utaló névformáns nélküli nevek is (pl. Ádám, Benkő, Józsa stb.). Szintén 
így keletkeznek bizonyos eseményre utaló nevek (pl. a Péntek, ha a születés 
napját jelöli). A fentiek mellett a formáns nélküli helynévből keletkezett csa-
ládnevek is felfoghatóak hellyel kapcsolatos metonimikus névadás eredmé-
nyének, mégis a redukciós alakulást tartjuk valószínűbbnek (l. részletesen a 
4.2. pont alatt). 

3.3. A metonímia mellett meg kell említenünk egy másik alakzathoz, a szi-
nekdochéhoz kapcsolódó alakulásmódot. A szinekdoché esetében egy fogalom 
megnevezése „egy vele »együtt értett« másik fogalom” megnevezésére  szolgáló 
kifejezéssel történik. „ Az »együttértés« a logikai bennfoglalás viszonyára utal 
és jelentheti »egész és rész« vagy  »nem és faj«, vagy »több és egy« egymáshoz 
való viszonyát” (SZATHMÁRI főszerk. 2008: 545).  

A családnévelőzmények esetében az „egész és rész” viszony mutatható ki a 
névadásban, ahol az egészet az elnevezett személy jelenti, akinek általában a 
névben tükröztetett tulajdonságát testrésznév fejezi ki (pl. Bajúsz ’bajúszos’, 
Ránc, Száj, Szakál, Tüdő, Varkocs, Vese — HAJDÚ 2003: 822; Hályog, Csecs — 
FTSznSz.). Ezeknél a neveknél egy jellemző testrész vagy azon található elvál-
tozás válik a névadás alapjává képző nélküli formában, azaz az egészet (az 
egyént) egyik részével azonosítjuk (pars pro toto) (Nytört. 868). HAJDÚ részki-
emelő névnek nevezi ezt a típust (2003: 822). 
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3.4. Említést kell tennünk a névvé válás folyamatának egyik fontos jelen-
téstani kategóriájáról, a jelentéshasadásról. E fogalom a tulajdonnévnek azt 
az alakulásmódját írja le, amikor egy addig alkalmi funkcióban használt kife-
jezés, köznévi jelentés egy adott nyelvi közösségben „egyedjelölő szerepet is 
kap” névképző formáns hozzájárulása nélkül (HOFFMANN 20072: 107). Valójá-
ban ez a névvé válásnak a legáltalánosabb módja, számos megkülönböztető 
név keletkezését lehet így leírni. Ez a névkeletkezési mód értelemszerűen a 
nem tulajdonnévi előzményekre vonatkoztatható (pl. nagy > Nagy, ács > Ács, 
erős > Erős stb.). A tulajdonnévi előzmények másféle keletkezésmóddal válnak 
családnévvé. A helyneveknél csak földrajzi köznevek esetében beszélhetünk 
jelentéshasadásról (HOFFMANN i. m. 107–8), a személyneveknél ennél tágabb a 
vonatkozó fogalmi kör, főként a foglalkozásnévi, népnévi, tulajdonságnévi ere-
detű neveknél vehető számításba ez az alakulásmód.  

4. A családneveink egy részének szerkezeti felépítése az idők során módo-
sulhat, különböző alaki változásokon mehet keresztül, melyek egyrészt kü-
lönböző névalkotó részek, elemek megjelenését, másrészt azok hiányát ered-
ményezik az eredeti névalakhoz képest. Különbséget kell tennünk azonban e 
változási folyamatok esetében aközött, hogy az újonnan megjelenő vagy eltűnő 
névalkotó egység névrészfunkciót tölt be vagy csupán névelem módosulásával 
jár a változás. Előbbi esetben szintagmatikus, utóbbinál morfematikai 
szerkesztésmódról beszélünk.  

A másik fontos különbségtétel a névkeletkezés és a névváltozás fogalmának 
az elkülönítése (a helynevek kapcsán l. pl. TÓTH V. 2008: 16). A családnevek 
esetében a típusok közötti átfedések, illetőleg a megkülönböztető név és csa-
ládnév fogalmának egymásmellettisége nem teszi lehetővé a keletkezés és a 
változás éles szétválasztását. A most tárgyalandó kategóriák — mint látni fog-
juk — már megjelenhettek a megkülönböztető név létrejöttekor, de a későbbi 
változási folyamatban is játszhattak szerepet. 

4.1. Szintagmatikus szerkesztéssel alkotott nevek csak kétrészesek le-
hetnek, azaz mindegyik tag valamilyen információt közöl az elnevezettről 
(HOFFMANN 20072: 82; TÓTH V. 2001b: 167). A változási folyamat külön elem-
zést igényel annak függvényében, hogy az egyrészes név válik kétrészessé 
vagy a már meglévő kétrészes családnév veszíti el az egyik névrészfunkcióját. 
Az első esetben névkiegészülésről beszélünk, utóbbit pedig az ellipszis 
(névrészelhagyás) fogalma alá rendeljük.  

Itt kell hangsúlyoznunk, hogy a családnevek esetében az alakulásmódok 
megbízható vizsgálatához mindenképpen nélkülözhetetlen a pontos történeti 
adatolás (TÓTH V. i. m. 208; HOFFMANN i. m.  145). Csak elegendő számú adat 
összegyűjtésével lehet az ellentétes irányú változási folyamatok (kiegészülés–
ellipszis) kronológiai sorrendjét meghatározni. 

A kiegészülés során tehát újabb névrészfunkció kerül az egyrészes név 
mellé. Anyagunkban az előkerült kevés számú kétrészes név — mint láttuk — 
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főként S + M szerkezetű, amelyben a megnevező névrész egy sajátosságjelölő 
névrésszel egészül ki. Ebben a szerkezetben kizárólag kijelölő funkciójú 
minőségjelzős neveket találhatunk. A sajátosság főként tulajdonságot jelöl 
ezekben az összetett nevekben, ugyanakkor ki is emeli, megkülönbözteti a ha-
sonló nevűektől az adott személyt (vö. MGr. 446) (pl. Kis/gazdag, Kis/somos, 
Kis/kun, Nagy/barta, Nagy/pósa, Nagy/varga, Nagy/törő Kis/andók, Kis/gonda, 
Kis/keszi, Jó/földi, Alsó/nagy, Vég/kós). (A helynévi párhuzamokra l. TÓTH V. 
2001b: 168–9, 2008: 66–70.) 

További példák a Felső-Tisza vidékéről:   

1521: Emericus Andok > [1521–1526]: Emericus Kÿs Andok (FTSznSz. 39, 138); 
1521: Stephanus bathor > [1521–1526]: Stephanus NaghBathor (FTSznSz. 50, 170); 
[1521–1526]: Petrus Bozzas > [1521–1526]: Georgius KÿſBozzas (FTSznSz. 58, 138); 
1513: Demetrio fewldy  > 1513: A[lb]er[to]? kyſfewldy (FTSznSz. 97, 138); 
[1500–1520]: gerzo gergel; [1500–1520]: benedeknÿ gerzo > [1521–1526]: Benedictus 

Naghgerzo (FTSznSz. 103, 171); 
[1521–1526]: Benedicti Genÿerew; Joannes genÿerew >  [1521–1526]: Mathias kÿſgenÿerew  

(FTSznSz. 107, 138). 

A kiegészülés nemcsak jelzői előtaggal valósulhat meg, hanem ritkán tu-
lajdonnévi utótaggal is. Anyagunkban erre lehet példa a már korábban idé-
zett Nagy György esete (Georgius Nagÿ), akinek a fiait 1560-ban már 
Ladislaus Nagh georg és Mattheus nagh geórgh néven említik a források 
(FTSznSz. 167; N. FODOR 2002: 109–10). A korábbi családnév az apa ke-
resztnevével egészült ki (M + S szerkezetű név). 1621-ben azonban ismét 
Nagy név alatt találjuk meg a leszármazottakat.60  

A névkiegészülés további esete ragadható meg Badaló község egyik példá-
jában. A faluban egyidőben (1460–1480 között) összesen 10 Nagy (magnus) 
nevű személy élt (FTSznSz. 259), akik között egymás mellett említik Nagy 
Ambrus özvegyét (Relicta Ambrusii magni), Nagy Jakabot (Jacobi magni) és 
Nagyjakab Ambrust (Ambrusius nagiacab). Az utóbbi neve minden bizonnyal 
névkiegészüléssel keletkezett (Nagy > Nagy/jakab) a hasonló nevű személy-
től történő elkülönítés szándékával. Az utóbbi típusok esetében azonban na-
gyon nehéz a keletkezésmódot feltárni, mert a keresztnévi utótagú összetett 
családnevek ’XY fia’ jelentést hordozó egyrészes nevek is lehetnek.  

A szintagmatikus szerkesztésmód az egy funkciót jelölő neveknél akkor 
sem vehető figyelembe, ha történetesen összetett szó vesz részt a névalkotás-
ban (pl. Négyökrű, Kötélszaggató stb.). Az ilyen nevek jelentésbeli névalko-
tással váltak tulajdonnévvé, az előzményük (az összetett szó) kialakulása 
közvetlenül nem a személynév létrehozásában játszik szerepet (erre l. bőveb-
ben HOFFMANN  20072: 71). 

                                                             
60 1621: Andreas Nagi, Joannes Nagi, Nicolauus Nagi, Nicolauus Nagi, Paulus 
Nagj, Petrus Nagi, Stanizlo Nagi, Martinus Nagi, Michael Nagi, Blaſius Nagi (OL. 
E 159. Reg. Dec. Com. Szabolcs 1621. Mikrofilmtár 9794. doboz). 
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Ellipszisről akkor beszélünk, ha a névben korábban önálló funkciót betöltő 
névrész eltűnik, a szerkezeti változás során a kétrészes név egyrészessé válik 
(vö. TÓTH V. 2008: 79). A nyelvi jelenség szinkrón fogalmával (névrészhiány) 
szemben a diakrón elnevezés, a névrészelhagyás a változás irányát is jelzi. 

A kétrészes családnevek csekély számarányából adódóan az ellipszis a ritka 
névkeletkezési típusok közé fog tartozni. Anyagunkban mindössze egy bizony-
talan példát idézhetünk: 1446: Martinus kothankowach > 1469: Martino 
Kathan (FTSznSz. 131). Ebben az esetben az időrend az elliptikus változás 
mellett szól, de elképzelhető fordított irányú alakulásmód (kiegészülés) is. A 
helynevek esetében — úgy tűnik — jóval gyakoribb ez a változás. TÓTH 

VALÉRIA szerint ott sok esetben a fajtajelölő földrajzi köznévi tag marad el a 
névből (2001b: 209). 

4.2. A morfematikai alakulásmódok esetében olyan névalkotási eljárás-
ról beszélünk, „amelynek során valamely nyelvi elem egy kötött morféma 
(képző, jel, rag) vagy ahhoz hasonló funkciójú elem (névutó) hozzákapcsolásá-
val helynévi szerep betöltésére válik alkalmassá” (HOFFMANN 20072: 85). Az 
idézett mondatot a családnevekre adaptálva a következőképpen fogalmazhat-
juk meg: a morfematikai szerkesztés azt a névalkotási eljárást takarja, mely-
nek során valamely nyelvi elem egy képző hozzákapcsolásával családnévi sze-
rep betöltésére válik alkalmassá. Az egyszerűsítés azzal indokolható, hogy a 
családnév létrehozásában jóval kevesebb formáns vesz közvetlenül részt. Míg a 
helyneveknél számos helynévképző, névszójel (-k), helyhatározóragok és név-
utók bírnak helynévalkotó szereppel, addig a családneveknél csupán képző 
funkciójú formáns(oka)t tudunk elkülöníteni.61 

Korábban szó esett arról, hogy a képzők közül közvetlenül csak a 
patronimikumképző és később a képzőszerű -fi vesz részt a családnevek létre-
hozásában. (Történetüket l. a „Lexikális-morfológiai elemzés” c. fejezetben.). 
Minden más formáns a nevekben (pl. -ó folyamatos melléknévi igenévképző → 
Szabó, Varró) nem e névalkotásban, hanem a név köznévi előzményének a lét-
rehozásában játszik szerepet, a névkeletkezéskor a jelentéstani változás (jelen-
téshasadás) dominál (l. fenn). Magam tehát azokat a véleményeket tartom el-
fogadhatónak, amelyek csak a tulajdonnév közvetlen létrehozásában szerepet 
játszó formánsokat tekintik tulajdonnévképzőnek. Véleményem szerint az -i 
melléknévképző a névvé válás kezdeti szakaszban nem tekinthető „családnév-
képzőnek”. A névkeletkezéskor pl. a Budai név a budai melléknévből alakult 
(Mihály, a budai ember → budai Mihály → Budai Mihály). Hasonló felfogást 
követ KÁZMÉR is a CsnSz.-ban, mivel a helynévi eredetű családnév közvetlen 

                                                             
61 TÓTH VALÉRIA tekintette át a helynévképző definíciója kapcsán felmerülő véle-
ményeket (2001b: 177–8. 11. lábjegyzet). RÁCZ ANITA a helynévképzők közé sorolja 
többek között az -ó/-ő és a -ka/-ke képzőket is, tehát a helynévképző funkcióját tá-
gabban értelmezi (2005: 181–200).  
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előzményeként a melléknevet adja meg (vö. pl. Budai [Bek.] < budai < Buda 
hn. (Heves, Kolozs, Pest, Zala m.) + -i mn.-képző); l. még FTSznSz. szócikkeit).  

A fentiek hangsúlyozottan a családnévtörténet legkorábbi szakaszára érvé-
nyesek, és kizárólag a megkülönböztető nevekre vonatkoztathatók, hiszen ép-
pen ennek az átmeneti névformának a megléte árulja el számunkra, hogy nem 
„tudatos” családnévszerkesztésről van szó, hiszen még nem is jöttek létre a 
családnevek. A megkülönböztető nevek csak az öröklődéssel válnak azzá, ez a 
szakasz azonban mindenképpen elválasztandó az előzmény kialakulásának 
jellemzésétől. 

A fenti megállapítások tehát kifejezetten az új személynévfajta létrejöttének 
„pillanatára” vonatkoztak. Az öröklődő családnévanyagban az -i képzős nevek 
gyakorisága külön névtípust eredményezett, amelynek analógiás hatásával 
számolnunk kell a családnevek későbbi létrehozásában. Az -i  melléknévképző 
> -i családnévképző változás tehát akkor következhet be funkcióváltással, 
amikor kellő számú mintakövetésre alkalmas elem van a névrendszerben.  

Az -i formáns családnévképzős funkciója legegyértelműbben a családnév-
változtatásokban érhető tetten, ahol a leggyakoribb új névcsoport a fiktív vagy 
valóságos helynévből -i(y) képzővel alkotott neveké lesz. Ebben az esetben már 
nem vitathatjuk az -i formáns családnévképző funkcióját, hiszen itt kifejezet-
ten családnevek létrehozása történik az akkorra (a XIX. századra) már legtipi-
kusabbá váló képzési móddal (vö. pl. N. FODOR 2008b). Mindebből az a tény is 
következik, hogy a családnévtörténet másik szakaszában a fenti névelemekkel 
kapcsolatos változások vizsgálatára lehetőségünk van.  

A morfematikai alakulásmódok — mint láttuk — a névelemeknek a név lét-
rehozásában, illetőleg a későbbi változásában játszott szerepéhez kötődnek. Az 
alábbiak a névelemek változási lehetőségeit, a név morfematikai változásmód-
jait tárgyaljuk. Azokban az esetekben, amikor névrésznél kisebb egység tűnik 
el a névalakból, redukcióról, másképpen névelemelhagyásról beszélhetünk. A 
szinkrón fogalom a névelemhiány.62 A redukció ellentétes irányú változási fo-
lyamatát a bővülés fogalmával azonosítjuk (vö. HOFFMANN 20072: 140, 145).  

A redukció során a nevet alkotó olyan lexéma vagy formáns (képző, jel, 
rag) esik ki, amely nem bír önálló névrészfunkcióval (azaz önmagában nem 
utal az elnevezett valamely sajátosságára) (vö. TÓTH V. 2001b: 210).  

A keletkezéstörténeti alakulásmódok önálló vizsgálatának termékenyítő ha-
tása a családnevek kutatására leginkább a képző nélküli („puszta”) helyné-
vi eredetű nevek elemzése terén jelentkezik. E névtípus keletkezése ugyanis 
első ránézésre metonimikus névadás eredményének tűnik, hiszen az adott te-
lepülésnévi alak önállóan válik családnévvé helybeli érintkezésen alapuló név-
átvitellel (Döge hn. > Döge csn.). Ezzel szemben több adat is arra utal, hogy ez 

                                                             
62 Megjegyzendő, hogy mind a névrészhiány, mind a névelemhiány esetében a 
szinkrón terminus is diakrón alapon áll, hiszen csak valamihez (egy korábbi bővebb 
alakhoz) viszonyítva tudunk hiányról beszélni. 
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a névtípus minden bizonnyal főként redukciós alakulásmóddal keletke-
zett. Két okot tudunk e megállapítás mellett érvként felhozni. (1) A magyar 
névadásban szokatlannak és a nyelvi rendszertől idegennek látszik a szárma-
zás kifejezésére a képző nélküli névformával történő élőnyelvi megnevezés és 
névhasználat (pl. *Debrecen ’Debreceni’ István, *Pécs ’Pécsi’ János). (2) A má-
sik (nyomósabb) érv történeti: már korábban több olyan névalak is előkerült, 
amely -i képzős és anélküli alakváltozatokat mutat ugyanazon név esetében. 
(A példák felsorolását l. a 54. lap 22. jegyzetében.) 

A példák egyértelműen a névtípus redukciós keletkezésmódja mellett ta-
núskodnak. Mindez a formáns elmaradásának külső okai melletti korábbi ér-
velésünket erősíti (részletesebben l. „Az -i képző nélküli helynévi eredetű csa-
ládnevek” c. alfejezetet). 

Meg kell jegyeznünk, hogy a metonimikus keletkezésmódot sem szabad tel-
jes mértékben kizárnunk e névtípus keletkezésmódjai közül, mivel mai ragad-
ványnevek között előfordul ez a névalkotási mód (ÖRDÖG példái: Porszombat, 
Söpte, Lasztonya, Rédics stb. — 1982: 485), ezért meglétével a korábbi kor-
szakokban is számolnunk kell. A két névalakulási mód között azonban bizto-
san jelentős aránybeli különbség lehetett. Mindenesetre a kérdés további vizs-
gálata kívánatos. 

Anyagunkban a helynévi példákon kívül feltehetően redukcióval alakult ne-
vek a következők (amennyiben az -s formáns családnévképzői funkcióját elfo-
gadjuk):  

1. 1450 k.: Stephanus ehes ’éhes’ > 1521: Martinus Eh ’éh’ (FTSznSz. 87);  
2. 1521: Georgius Czwkas > 1521: Thomas Chwka; [1521–1526]: Paulus chwka (FTSznSz. 77); 
3. 1451: Stanislao marcÿ; 1459: Mathia et Stanislao Markÿ dictis; 1459/1460: 

Mathia et Stanislao Markÿ (!) dictis > 1459: Mathia et Stanislao March dictis; 
1459/1460: Mathia et Stanislao Mark dictis (FTSznSz. 160, 293). 

Az utóbbi esetben biztosan az -i patronimikumképző elhagyását láthatjuk, 
mert Márki Mátyás nevét latin genitívuszos alakkal is feljegyezték63. A válto-
zás irányát az adatolás ideje mutatja, habár a 2. és 3. példánál akár ellentétes 
irányú változást (bővülés) is feltehetnénk az adatok közeli előfordulása miatt.  

A CsnSz. adatai között KÁZMÉR a Kaszás név esetében említ redukcióra uta-
ló példát: 1409: Stephanus Kazas > Stephanus Kaza (vö. CsnSz. Kasza). Ide 
sorolhatók minden bizonnyal azok a foglalkozásnévi eredetű nevek is, melyek-
nél a névben névelemelhagyás után általában csak a foglalkozás tárgya (pl. 
Szekrénymíves > Szekrény) vagy a cselekvést jelentő lexéma marad meg (pl. 
1668: Serfőző > 1724: Főző. Ez utóbbi esetben az alakulásmód adatokkal bizo-
nyítható — CsnSz. 377). KÁZMÉR több esetben is redukciót feltételez azoknál a 
foglalkozásneveknél, ahol összetett alak is adatolható (pl. Kannagyártó ~ Kan-
                                                             
63 1452: Mathia Marci, jo. (DL. 14584); vö. 1452: Andrea Marci, jo. (DL. 14584) = 
1459: Andrea filio Marcÿ, jo. (DL. 55658); 1459: Andrea filio Marci, jo. (DL. 55658a); 
1459/1460: Andrea filio Marci, jo. (DL. 55660, DL. 55661). 
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nás > Kanna, Posztónyírő ~ Posztómető ~ Posztós > Posztó, Kerékgyártó ~ Kere-
kes > Kerék, Pajzsgyártó ~ Pajzsos > Pajzs64 stb.). Természetesen ez a névtípus 
nemcsak redukcióval, hanem — mint láttuk — metonímiával is keletkezhe-
tett, bár itt is talán a redukciónak nagyobb szerepe volt a nevek alakulásában. 

A családnevek esetében szintén előfordulhat, hogy a korábbi alak egy újabb 
névelemet (lexémát vagy formánst) kap a névfunkció változása nélkül. Ebben 
az esetben bővülésről beszélünk. Ez az alakulásmód nemcsak a helyneveknél 
(vö. pl. TÓTH V. 2001b: 214; RÁCZ 2005: 209–11), hanem nyilvánvalóan a csa-
ládneveknél is reális alakulásmódként tartható számon, mégis ezt megerősítő 
példát anyagomban nem találtam, hacsak a redukciónál említett két esetet 
nem tekintjük idetartozónak. 

4.3. Egyfajta szerkezeti változásnak tekinthető a népetimológiás alaku-
lásmód, amelyben „a beszélő a számára ismeretlen (eredetű, motivációjú, je-
lentésű, szerkezetű) szót valamely többé-kevésbé hasonló, ismert szóval kap-
csolja össze” (Nytört. 879). Ez a közneveknél sem túl gyakori változás a csa-
ládnevek esetében csak szórványosan mutatható ki, ennek ellenére a család-
névkutatók korábban is hoztak példát erre a változási módra (l. pl. KAKUK 
1988). MIZSER LAJOS például a Hüvelyes név kapcsán feltételezi a népetimoló-
gia hatását, indoklása szerint mivel a család ragadványnevei „egytől egyig a 
népi gyógyításra vonatkoztak, pl. Csipke, Orvos, Pókos, Vajas stb.”, így nagy 
valószínűséggel a név mögött az imelyes ’a szarvasmarha bőre alatt lévő lárvát, 
pondrót eltávolító személy’ jelentésű kihalt tájszót kell keresnünk (2002: 330). 

A kései ómagyar névanyagból két példát idézhetünk erre a változásra. Az 
egyik a Szalmaházi név (1467: Thomas Zalmahazÿ — FTSznSz. 210), amely 
Samelháza Ugocsa megyei helynévből keletkezett (CsHnMut. 725), utóbbiban 
az Árpád-kori Samel személynév őrződött meg (vö. ÁSznt. Samel). A másik 
népetimológiás névalakulat az erdélyi Malomvízi Kendeffyekkel rokon (Sza-
bolcs megyében is birtokos) Kenderes család neve. A Kenderes nevet egyéb in-
formációk híján a ’kenderbetakarítást és -feldolgozást végző személy’ jelentés-
sel (CsnSz.) magyaráznánk, de a fenti család esetében inkább a vsz. román 
Kendris keresztnév magyar népetimológiás alakváltozatával van dolgunk (vö. 
Egregio Kendrÿs de Malomwÿz — DL. 38303). Hasonló keresztnévi előfordu-
lást találunk az 1479-ben említett, szintén Hunyad megyei Szentgyörgyi Ken-
deres (Kenderes de Zenthgyerg) nevében is (FTSznSz. 133). 

A népetimológiás változásokban tehát a beszélők a neveket (szavakat) új 
motivációval látják el egy meglévő lexémához igazítva az ismeretlen jelentésű 
(pl. idegen eredetű) vagy ismeretlenné vált (pl. kihalt) szavak hangalakját, ez-
által értelmesítik, jelentéssel ruházzák fel azokat. 

                                                             
64 Így magyarázta saját nevét Pais Dezső is (vö. HAJDÚ 2003: 820). 



 
 
 
IV. A FELSŐ-TISZA-VIDÉK KÉSEI ÓMAGYAR KORI 

KERESZTNEVEI 

 
 
 
 
1. A középkori oklevelekben és összeírásokban található keresztnevek 

tanulmányozása révén egy-egy terület keresztnévadási szokásairól és az e 
mögött lévő művelődési vonatkozásokról szerezhetünk ismereteket. E téren 
azonban elég nagy hiányosságokat találunk a szakirodalomban. Kevés 
olyan feldolgozás született, amely e kérdést vizsgálata tárgyává tette volna. 
Ennek okát talán az anyaggyűjtés nehézségeiben, illetőleg a kérdés perife-
rikus jellegében kereshetjük. Ehhez járul hozzá az is, hogy a keresztnév-
adás tanulmányozása elsősorban nem nyelvészeti, hanem interdiszcipliná-
ris (művelődéstörténeti és névpszichológiai) megközelítést igényel. Az aláb-
biakban a történelmi Északkelet-Magyarország, szűkebben a Felső-Tisza-
vidék 1401 és 1526 közötti keresztneveinek statisztikáját és az ebből levon-
ható következtetéseket mutatom be a téma részletes elemzése nélkül. Nem 
célom ugyanis e munka keretében a magyar keresztnévadás általános tör-
ténetét áttekinteni. A feldolgozást csupán a vizsgált korszak és terület ne-
veinek bemutatására szűkítem főként az említett hiányosságok mérséklé-
sének szándékával.  

2. Elöljáróban említést kell tennünk a magyar keresztnévállomány Ár-
pád-kori és későbbi rétegeiről. Egyik legjelentősebb csoportot a magyar 
közszói eredetű nevek alkották, amelyekről tudjuk, hogy az egytagú nevek 
korában Magyarországon a kereszténység felvétele után is sokáig fontos 
szerepet játszottak a névadásban. Tulajdonképpen ezek segítségével tu-
dunk valamelyest következtetéseket levonni a honfoglalás előtti névviszo-
nyokra nézve. Ezek a nevek nagyrészt motiváltak voltak, vagyis volt reális 
kapcsolat a név és a megjelölt személy között. Az ilyen jelentéssel bíró, ősi 
nevek sem voltak törvényszerűen állandóak egy ember életén keresztül, 
ugyanis gyakran követték az egyén tulajdonságainak feltűnő változását. 
Tehát nem volt biztos, hogy valaki azzal a névvel halt meg, amelyet szüle-
tésekor kapott (vö. MEZŐ 1970b: 73). FEHÉRTÓI KATALIN szerint az Árpád-
kori nevek közszói rétegének aránya 20% körüli volt (1997: 74). A másik je-
lentős csoportot az egyházi eredetű nevek képviselik, amely a keresztény-
ség felvétele idején kezdett megjelenni a névadásban, majd századok alatt 
egyre inkább tért hódított a közszói eredetű nevekkel szemben. Az egyházi 
keresztnevek esetében már nem beszélhetünk az egyén egyes tulajdonsága-
ira utaló reális kapcsolatról. Az effajta nevek nagy része bibliai személyek
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és mártírok neve volt, amely a magyar nyelvközösség számára semmilyen 
eredeti jelentést nem hordozott. (Pl. az Ágoston ’fennkölt’ jelentése már 
nem élt magyar névvé válásának idején.)  

A harmadik csoportba az idegen eredetű nevek tartoznak, amelyek kö-
zött találunk szláv, német, francia stb. neveket is. Ezek egyrészt valós et-
nikumra utalhattak, másrészt divatnevek voltak. Jellemző példát szolgál-
tatnak erre a csoportra az irodalmi művek által „terjesztett” nevek (pl. 
Trisztán, Izolda, Olivant stb.), melyek közvetve a korabeli műveltségre is 
utalnak (bővebben l. KOROMPAY 1978, 2008). 

Az egyház a keresztény nevek mellett sokáig megtűrte a régi magyar 
neveket is. (Még püspök és érsek is lehetett valaki „pogány” névvel, pl. 
Telegdi Csanád esztergomi érsek 1330–1349 között — KMTL. 203). A ke-
resztény nevek fölénye a pogány nevekkel szemben csak a XIII. századtól 
mutatható ki. A tendenciát az 1279-es budai zsinat rendelkezései erősítet-
ték, amely kimondta, hogy bárki keresztelhet, ha szükséges, de nevet csak 
a pap adhat. Ez azt jelentette, hogy a papok természetes módon előnyben 
részesítették az egyházi neveket, „amelyeknek fölsorolásait az időnként 
közrebocsátott és jóváhagyott mártírok és szentek listái, az úgynevezett 
martirológiumok tartalmazták” (HAJDÚ 1994: 24). Ezek a gyűjtemények 
hasonlítottak a mai naptárakhoz, tartalmazták a szent vagy mártír nevét, 
rövid életrajzát, valamint a halálának vagy szentté avatásának napját. A 
martirológium névanyaga állandóan bővült, a XVI. században keletkezett 
hivatalos és legteljesebb martirológium, a Martirologium Romanum több 
mint négyezer személyt sorolt fel, de már korábban is léteztek különböző 
naptárak bőséges névanyaggal (bővebben l. HAJDÚ 2003: 360). A papok ál-
talában a születés napja alapján adtak nevet kiválasztva az aznapon ünne-
pelt szentek neve közül valamelyiket. Egy napra akár 15–20 szent ünnepe 
is eshetett. A névdivatot befolyásolhatta vidékenként néhány kiemelkedő 
szent kultusza. Magyarországon a magyar szentek neve (pl. István, László, 
Erzsébet, Margit) örvendett népszerűségnek a középkor folyamán. Az egy-
házi jellegű névadás eredménye az lett, hogy fokozatosan kiszorultak a köz-
szói eredetű nevek a használatból. A XIV. század végére szinte teljesen el-
tűntek a „pogány” nevek a keresztnévhasználatból, sőt a keresztény nevek 
is egységesedtek, közülük sokat mellőztek a későbbiekben. 

A XVI. század új vallási irányzata, a reformáció hatott a magyar név-
adásra, névválasztásra. Elvetette a szentkultuszt, s ennek következtében a 
martirológiumot sem tekintette követendőnek a keresztnévadásban. Azon-
ban a változás csak a század második felétől kezd jelentkezni (vö. pl. B. 
GERGELY 1999: 216), vizsgált korszakunkat még nem érinti. 
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1. A férfi keresztnevek 

 
 
1. Északkelet-Magyarország férfi keresztneveinek vizsgálata előtt minden-

képpen röviden ki kell térnünk a kései ómagyar kor névadási szokásainak 
előzményeire, azzal a céllal, hogy adatainkat a névadás folyamatában el tud-
juk helyezni. 

Az Árpád-kori névdivat tanulmányozása a különböző rétegek elkülönítésé-
nek nehézségei miatt nehezen határozható meg, talán legegyszerűbbnek tűnik 
az egyházi eredetű nevek különálló vizsgálata, mivel ezek alakja az esetek 
nagy részében felismerhető, habár a névrövidítés mint a becézés egyik formája 
sok esetben bizonytalansággal jár (pl. Sebes < Sebestény egyh. szn. rövidülése 
v. tulajdonságjelölő magyar közszói név < seb). FEHÉRTÓI KATALIN nyomán 
(1997: 73) HAJDÚ MIHÁLY kísérelte meg az ÁrpSznt. neveinek névgyakoriságát 
kimutatni (2003: 360). Eredményeit a 7. táblázat mutatja. 

 Név Adat % 
1. Pál 250 3,67 
2. Péter 217 3,18 
3. János 127 1,87 
4. Miklós 120 1,76 
5. Benedek 88 1,31 
  802 11,79 

 

6. István 86 1,26 
7. Márton 80 1,17 
8. Mihály 73 1,07 
9. Tamás 60 0,88 
10. György 52 0,76 
11. Jakab 51 0,57 
12. Egyed 47 0,69 
  1251 18,19 

7. táblázat: Az ÁKSznt. egyházi eredetű neveinek aránya 

Még a bizonytalanságok mellett is feltűnő, hogy az Árpád-kor öt legna-
gyobb összeírásában (Dömösi összeírás, Aradi öí., Tihanyi öí., Pannonhalmi 
öí., Váradi Regestrum) rendkívül alacsony volt a nevek megterheltsége. A 
leggyakoribb név sem éri el a 4%-ot, az első öt pedig 12% körüli arányt mu-
tat. Ez a helyzet a későbbi századokban jelentősen módosulni fog. 

2. GOMBÁS KATALIN oklevelek névadatai alapján a XIV. század első két 
évéből állított össze egy gyakorisági listát (l. 8. táblázat; vö. HAJDÚ 2003: 
361), legutóbb pedig a társadalmi különbségeket is figyelembe vevő, terje-
delmes korpusz alapján SLÍZ MARIANN elemezte az Anjou-kor első felének 
(1301–1342) keresztnévadási szokásait (2010a. I, 34–137). Névgyűjtemé-
nyében a birtokosok számaránya a jobbágyokhoz (277 fő) viszonyítva jóval 
magasabb (6743 fő), így a felsőbb réteg névviseléséről kaphatunk reális ké-
pet (9. táblázat).  

Az adatok a gyakori nevek megterheltségének jelentős növekedését mu-
tatják. Az első öt név a száz évvel korábbi 12% körüli arányról 30–36%-ra 
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emelkedett, az első 14–15 nevet pedig már a lakosság több mint fele viseli. 
Mindkét összeírás arról tanúskodik, hogy a lista élén álló nevek sorrendjé-
ben is átrendeződés zajlott: az eltelt évszázad alatt a Benedek név jelentő-
sebben, a Péter és a Pál mérsékelten vesztett a népszerűségéből, viszont a 
lista élére került a Miklós és a János. 

 
 Név Adat % 

1. Miklós 134 7,45 
2. János 132 7,34 
3. Péter 118 6,56 
4. István 91 5,07 
5. Pál 76 4,25 
  551 30,67 
6. Jakab 62 3,44 
7. András 52 2,89 
8. Tamás 41 2,28 
9. Mihály 36 2,00 
10– Benedek 35 1,94 
11. László 35 1,94 
12. Domokos 32 1,78 
13. Márton 30 1,66 
14. Gergely 26 1,44 
  900 50,04 

8. táblázat: A XIV. század első évei-
nek névgyakorisága 

 Név Adat % 
1. János 696 10,32 
2. Miklós 628 9,31 
3. Péter 481 7,13 
4. István 366 5,43 
5. Pál 307 4,55 
  2478 36,74 
6. László 267 3,96 
7. András 244 3,62 
8. Mihály 230 3,41 
9. Jakab 219 3,25 
10. Tamás 200 2,97 
11. Domokos 155 2,30 
12. Lőrinc 152 2,25 
13. Gergely 121 1,79 

Benedek 99 1,47 14– 
15. György 99 1,47 
  4264 63,23 

9. táblázat: A nemesi keresztnevek 
gyakorisága (1301–1342) 

3. A XIV. század második felének névadásáról FEHÉRTÓI KATALIN jóvol-
tából tudunk valamelyest képet alkotni (10. táblázat). Az általa feldolgozott 
nyugat-magyarországi nagybirtok (alsólendvai Bánfi) 1389-ből fennmaradt 
három oklevelében összesen 2271 egyénnévi előfordulás található (1968: 
321), ebből az 1% fölötti megterheltségű nevek a következők: 

 
 Név Adat % 

1. Johannes 220 9,69 
2. Petrus 165 7,27 
3. Georgius 126 5,55 
4. Paulus 121 5,33 
5. Nicolaus 118 5,20 
  750 33,04 

Michael 99 4,36 6– 
7. Stephanus 99 4,36 
8. Thomas 89 3,92 
9. Jacobus 72 3,17 
10. Benedictus 62 2,73 

 

Blasius 55 2,42 11– 
12. Andreas 55 2,42 
13. Gregorius 54 2,38 
14. Martinus 39 1,72 
15. Emericus 35 1,54 
  1409 62,06 
16. Anthonius 32 1,41 

Demetrius 29 1,28 17– 
18. Laurentius 29 1,28 
19. Valentinus 27 1,19 
20. Bartholomeus 23 1,01 
  1549 68,23 

10. táblázat: Nyugat-magyarországi nevek 1389-ből 
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Meg kell jegyeznünk, hogy a táblázatban nem a FEHÉRTÓI által közölt 
százalékos arányok szerepelnek, mivel az idézett munka téves adatokat 
tartalmaz. A szerző a névadatok (elnevezések) számát (1534) és nem az 
egyénnévi előfordulásokat (2271) vette alapul az arányok kiszámításánál65, 
noha az egyes nevek adatainak összesítésekor az utóbbival számolt. Így a 
kapott értékek a valóságosnál jóval nagyobb megterheltséget mutattak. 
Például az első helyen álló János név 14,3%-os, az első öt név 48,6%-os ará-
nya mindenképpen irreálisnak mondható a XIV. században (i. h.). 

Azt azonban a korrigált számadatok is jól mutatják, hogy a lista élén álló 
nevek gyakorisága növekedett a XIV. században az Árpád-kori arányokhoz 
képest (vö. 7. táblázat). Ez alapján kellő óvatossággal megfogalmazhatjuk azt 
a tételt, hogy a keresztnevek megterheltségének növekedése az Anjou-korban 
— úgy tűnik — hozzájárult a megkülönböztető nevek rögzüléséhez. További 
elgondolkodtató momentum, hogy a későbbi korokhoz képest ekkor még jóval 
több névegyed fordult elő (348). Ha az alakváltozatokat egyesítjük (pl. Barla, 
Barnabas, Barrabas), akkor is 250 körüli a viselt keresztnevek száma a nyu-
gat-magyarországi névanyagban. Később ez a szám is jelentősen lecsökken, 
ami a keresztnévkészlet elszürkülését jól jelzi (vö. 11–15. táblázat). 

4. A filius-os nevek segítségével FEHÉRTÓI megállapította, hogy a 700 név-
párban az apák 194, a fiúk már csak 73-féle nevet viseltek. Az apák neve kö-
zött sok volt a becéző forma és a közszói eredetű név, de ettől függetlenül is 
látványos csökkenés mutatható ki (1968: 325)66. Az okokat — minden bizony-
nyal — az egyház névadásra gyakorolt befolyásában kell keresnünk. Ezt tá-
masztja alá az, hogy a gyakori nevek kivétel nélkül egyházi eredetűek és a 
legnépszerűbb, legismertebb szentekhez köthetők. 

A névsorra pillantva megállapíthatjuk, hogy Szent György kultusza eb-
ben az időben még mindenképpen jelentős volt, mert ez a harmadik leggya-
koribb előfordulású név. A magyar szentek közül pedig Imre foglal el előke-
lő helyet a listán. Az István név gyakoriságához nemcsak első királyunk, 
hanem az első vértanú tisztelete is hozzájárult (vö. MKatLex.). Elképzelhe-
tő, hogy a László hiánya és a Balázs szereplése a gyakori nevek között helyi 
névadási szokást tükröz.  

5. A továbbiakban a Felső-Tisza-vidék keresztnév-gyakorisági statisztikáit 
tekinthetjük meg. Az általam összegyűjtött anyagban összesen 8177 férfi 
nevét találjuk. A névadatok száma ennél jóval több, de a személyek beazo-
nosítása lehetővé teszi azt, hogy egy személy csak egyszer szerepeljen a 
kimutatásunkban, így a tényleges arányokról kapjunk tájékoztatást. Az ál-

                                                             
65 Pl. a filius-os név egy névadatnak számít több egyénnévi előfordulással. 
66 FEHÉRTÓI által kigyűjtött mintegy 250-féle név jelentős része magyar közszói, idegen 
vagy ismeretlen eredetű (pl. vsz. magyar: Bank, Bakou, Bythou, Chyk, Chumba stb.; 
szláv: Bobnyk, Chemyk, Chernek, Crysan stb.) (1968: 322–3). 
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talam vizsgált egy és negyed évszázad időintervallumot öt (a szakirodalom-
ban általánosan alkalmazott szokás szerint) 25 éves ciklusra osztottam, így 
a nemzedékenkénti változást is figyelemmel kísérhetjük. A legkevesebb 
adatot az 1425 előtti időszakból találunk, itt csak 303 nevet tartalmaz a 
névkorpusz, de az eddig megjelent XV. századi közlések számarányaival ez 
is párhuzamba állítható (vö. 18. táblázat). A többi időszak esetében ezer fö-
lötti a feldolgozott nevek száma (II.: 2058, III.: 2371, IV.: 1241, V.: 2301). Az 
alábbi táblázatok a kései ómagyar kor névadási szokásairól tájékoztatnak a 
férfinevek kapcsán. (A 3. oszlopban az előfordulás száma, a 4.-ben a százalé-
kos arány látható. A neveket a forrásokban szereplő latin formájukban közöl-
jük egységesített helyesírással.) 

 

I. időszak (1401–1425) 

1401–1425 Szám % 
1401 
1425 

Név Adat % 

1. Ladislaus 23 7,59 
2. Johannes 22 7,26 
3. Georgius 17 5,61 
4. Stephanus 17 5,61 

Benedictus 16 5,28 
 95 31,35 
Michael 16 5,28 

5–7. 

Nicolaus 16 5,28 
8. Andreas 15 4,95 
9. Petrus 14 4,62 

Blasius 10 3,30 10–
11. Gregorius 10 3,30 

Anthonius 9 2,97 12–
13. Emericus 9 2,97 

Dominicus 6 1,98 
Franciscus 6 1,98 
 206 67,98 
Jacobus 6 1,98 
Martinus 6 1,98 
Paulus 6 1,98 

14–
19. 

Thomas 6 1,98 
Clemens 5 1,65 
Dionisius 5 1,65 
Egidius 5 1,65 

20–
23. 

Valentinus 5 1,65 
24– Laurentius 4 1,32 

25. Mathias 4 1,32 
Albertus 3 0,99 
Barnabas 3 0,99 
David 3 0,99 
Demetrius 3 0,99 
Fabianus 3 0,99 
Lucas 3 0,99 

26–
32. 

Philippus 3 0,99 
Abraham 2 0,66 
Brictius 2 0,66 
Matheus 2 0,66 
Sebastianus 2 0,66 
Sigismundus 2 0,66 

33–
38. 

Vincentius 2 0,66 
Adrianus 1 0,33 
Augustinus 1 0,33 
Bako 1 0,33 
Balthasar 1 0,33 
Bartholomeus 1 0,33 
Beke 1 0,33 
Conrardus 1 0,33 
Elias 1 0,33 
Leustacius 1 0,33 
Raphael 1 0,33 
Simon 1 0,33 

39–
50. 

Stanislaus 1 0,33 
 Összesen: 303 100,0 

11. táblázat: Az I. időszak férfi keresztnevei Északkelet-Magyarországon 
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II. időszak (1426–1450) 

 
1426 

1426 
1450 Név Adat % 

1. Johannes 175 8,50 
2. Stephanus 125 6,07 
3. Ladislaus 123 5,98 
4. Petrus 107 5,20 
5. Thomas 88 4,28 
  618 30,03 
6. Benedictus 86 4,18 
7. Georgius 85 4,13 
8. Nicolaus 82 3,98 
9. Michael 80 3,89 
10. Andreas 76 3,69 
11. Blasius 75 3,64 

Gregorius 63 3,06 12–
13. Paulus 63 3,06 
14. Jacobus 57 2,77 
15. Mathias 52 2,53 
  1337 64,96 
16. Valentinus 51 2,48 
17. Anthonius 48 2,33 
18. Laurentius 42 2,04 
19. Matheus 41 1,99 
20. Emericus 40 1,94 
21. Clemens 31 1,51 

Franciscus 30 1,46 22–
23. Simon 30 1,46 
24. Martinus 29 1,41 

Albertus 25 1,21 25–
26. Gallus 25 1,21 

Dionisius 24 1,17 27–
28. Dominicus 24 1,17 

Demetrius 21 1,02 
Lucas 21 1,02 

29–
31. 

Bartholomeus 21 1,02 
Ambrosius 14 0,68 32–

33. Fabianus 14 0,68 
Stanislaus 12 0,58 34–

35. Barnabas 12 0,58 
36. Sebastianus 11 0,53 
37. Brictius 10 0,49 
38. Elias 9 0,44 

 

Damianus 8 0,39 39–
40. Philippus 8 0,39 
41. Augustinus 7 0,34 

Egidius 6 0,29 
Ivan 6 0,29 
Urbanus 6 0,29 

42–
45. 

Vincentius 6 0,29 
Balthasar 4 0,19 
Cosma 4 0,19 
Marcus 4 0,19 

46–
49. 

Sandrinus 4 0,19 
Balko 3 0,15 
Pelbardus 3 0,15 
Boricz 3 0,15 

50–
53. 

Vitus 3 0,15 
Colomanus 2 0,10 
Demko 2 0,10 
Gabriel 2 0,10 

54–
57. 

Osvaldus 2 0,10 
58–
111. 

Adamus, Ade ?, Ad-
rianus, Akws, Ama-
de, Arthen ?, Beke, 
Beren-de, Charnak, 
Chebel, Cristopho-
rus, Danch, David, 
Dempke, Doncho 
(Dancsó), Farkas, 
Frank, Gasparus, 
Gerhardus, Gerkes, 
Giurke (Györke), 
Gorzo, Grisogonius, 
Gwla (Gyula), Hires-
ko, Hodar, Hredel, 
Hun, Illyen, Ippoli-
tus, Irisko, Jako, Ja-
kochka, Josa, Con-
rardus, Konia, Koz-
thian, Kristhel, Kup-
ka, Lancz, Loran-
dus, Maios, Manus, 
Petlach, Phil, Phi-
lek, Radol, Sigis-
mundus, Silvester, 
Vazil, Vitalius, Zan 

53 
(1) 

2,65 
(0,05) 

 Összesen: 2058 100,0 

12. táblázat: A II. időszak férfi keresztnevei Északkelet-Magyarországon 
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III. időszak (1451–1475) 

 
 

1451 
1475 

Név Adat % 

1. Johannes 235 9,91 
2. Stephanus 123 5,19 
3. Petrus 118 4,98 
4. Gregorius 107 4,51 

Michael 105 4,43 5–6. 
 688 29,02 

 Thomas 105 4,43 
7. Benedictus 104 4,39 
8. Ladislaus 96 4,05 
9. Paulus 89 3,75 
10. Georgius 88 3,71 
11. Blasius 85 3,58 
12. Andreas 83 3,50 
13. Nicolaus 82 3,46 
14. Valentinus 76 3,21 
15. Anthonius 69 2,91 
  1565 66,01 
16. Matheus 54 2,28 
17. Mathias 53 2,24 
18. Emericus 51 2,15 
19. Albertus 46 1,94 

Franciscus 44 1,86 
Jacobus 44 1,86 
Laurentius 44 1,86 

20–
23. 

Martinus 44 1,86 
24. Clemens 43 1,82 
25. Dominicus 40 1,69 
26. Simon 35 1,48 
27. Demetrius 29 1,22 
28. Dionisius 29 1,22 
29. Lucas 26 1,10 
30. Ambrosius 20 0,84 
31. Barnabas 19 0,80 

 
 
 
 
 
 
 

32. Elias 18 0,76 
33. Fabianus 15 0,63 

Augustinus 14 0,59 34–
35. Gallus 14 0,59 

Bartholomeus 12 0,51 
Sebastianus 12 0,51 

36–
38. 

Stanislaus 12 0,51 
39. Brictius 11 0,46 
40. Damianus 10 0,42 
41. Vincentius 9 0,38 

Egidius 7 0,30 42–
43. Philippus 7 0,30 
44. Urbanus 6 0,25 

Gerardus 5 0,21 45–
46. Cosma 5 0,21 
47. Marcus 4 0,17 
48. Abraham 3 0,13 

Balthasar 2 0,08 
Bernardus 2 0,08 

49–
51. 

Sigismundus 2 0,08 
Adamus 1 0,04 
Balok 1 0,04 
Beke 1 0,04 
Bernaldinus 1 0,04 
Borcho 1 0,04 
David 1 0,04 
Gabriel 1 0,04 
Gasparus 1 0,04 
Kossa 1 0,04 
Leonardus 1 0,04 
Osvaldus 1 0,04 
Pelbardus 1 0,04 
Rinoldus 1 0,04 
Siluester 1 0,04 

52–
67. 

Vida 1 0,04 
 Összesen: 2371 100,0 

13. táblázat: A III. időszak férfi keresztnevei Északkelet-Magyarországon 
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IV. időszak (1476–1500) 
 
 
 

1476 
1500 

Név Adat % 

1. Johannes 110 8,86 
2. Petrus 73 5,88 
3. Gregorius 71 5,72 
4. Stephanus 67 5,40 
5. Benedictus 58 4,67 
  379 30,53 
6–7. Michael 55 4,43 
 Paulus 55 4,43 

Georgius 51 4,11 8–9. 
Thomas 51 4,11 

10. Blasius 48 3,87 
11. Ladislaus 46 3,71 
12. Valentinus 41 3,30 
13. Matheus 40 3,22 
14. Anthonius 39 3,14 
15. Andreas 34 2,74 
  839 67,59 
16. Albertus 30 2,42 
17. Nicolaus 27 2,18 

Demetrius 25 2,01 18–
19. Emericus 25 2,01 
20. Martinus 23 1,85 

Dominicus 20 1,61 21–
22. Lucas 20 1,61 
23. Jacobus 18 1,45 
24. Franciscus 18 1,45 

Simon 15 1,21 
Laurentius 15 1,21 

25–
27. 

Mathias 15 1,21 
28. Barnabas 14 1,13 
29. Sebastianus 13 1,05 

 
 
 
 
 

30. Ambrosius 13 1,05 
31. Dionisius 12 0,97 
32. Clemens 10 0,81 
33. Gallus 9 0,73 

Elias 8 0,64 
Bartholomeus 8 0,64 

34–
36. 

Vincentius 8 0,64 
Fabianus 5 0,40 37–

38. Osvaldus 5 0,40 
Egidius 4 0,32 39–

40. Urbanus 4 0,32 
Alexius 3 0,24 
Augustinus 3 0,24 
Damianus 3 0,24 
Philippus 3 0,24 
Sigismundus 3 0,24 
Melchior 3 0,24 

41–
47. 

Gasparus 3 0,24 
Lazarus 2 0,16 
Sandrinus 2 0,16 

48–
50. 

Siluester 2 0,16 
Akacius 1 0,08 
Aladarius 1 0,08 
Balthasar 1 0,08 
Brictius 1 0,08 
David 1 0,08 
Foris 1 0,08 
Gerardus 1 0,08 
Gyorÿcha 1 0,08 
Koztha 1 0,08 
Moises 1 0,08 

51–
61. 

Stanislaus 1 0,08 
 Összesen: 1241 100,0 

14. táblázat: A IV. időszak férfi keresztnevei Északkelet-Magyarországon 
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V. időszak (1501–1526) 
 
 
 

1501 
1526 

Név Adat % 

1. Johannes 237 10,30 
2. Petrus 134 5,82 
3. Michael 132 5,74 
4. Stephanus 131 5,69 
5. Gregorius 125 5,43 
  759 32,98 
6. Thomas 105 4,56 
7. Paulus 102 4,43 
8. Benedictus 93 4,04 
9. Matheus 90 3,91 
10. Blasius 76 3,30 
11. Ladislaus 74 3,22 
12. Georgius 73 3,17 
13. Andreas 72 3,13 
14. Emericus 64 2,78 
15. Valentinus 58 2,52 
  1566 68,04 
16. Martinus 57 2,48 

Anthonius 49 2,13 17–
18. Franciscus 49 2,13 

Albertus 48 2,09 19–
20. Nicolaus 48 2,09 
21. Ambrosius 45 1,96 
22. Mathias 41 1,78 
23. Clemens 37 1,61 

Demetrius 33 1,43 24–
25. Lucas 33 1,43 
26. Laurentius 29 1,26 
27. Elias 25 1,09 
28. Simon 24 1,04 
29. Jacobus 23 1,00 
30. Sebastianus 18 0,78 
31. Dionisius 16 0,70 

Bartholomeus 15 0,65 32–
33. Gasparus 15 0,65 
34. Dominicus 14 0,61 
35. Philippus 9 0,39 

Damianus 8 0,35 36–
37. Gallus 8 0,35 
38. Urbanus 7 0,30 

 

Fabianus 6 0,26 39–
40. Barnabas 6 0,26 

Augustinus 5 0,22 
Sigismundus 5 0,22 

41–
43. 

Alexius 5 0,22 
Balthasar 4 0,17 
Lazarus 4 0,17 

44–
46. 

Marcus 4 0,17 
Brictius 3 0,13 
Cristophorus 3 0,13 
Osvaldus 3 0,13 

47–
50. 

Vincentius 3 0,13 
Bernardus 2 0,09 
Cristianus 2 0,09 
Melchior 2 0,09 
Stanislaus 2 0,09 

51–
55. 

Vida 2 0,09 
Borih 1 0,04 
Colomanus 1 0,04 
Danilo 1 0,04 
David 1 0,04 
Egidius 1 0,04 
Erasius 1 0,04 
Joseph 1 0,04 
Gabriel 1 0,04 
Gerardus 1 0,04 
Gervasius 1 0,04 
Giurko 1 0,04 
Hricz 1 0,04 
Izok 1 0,04 
Jeronimus 1 0,04 
Job 1 0,04 
Kilianus 1 0,04 
Leonardus 1 0,04 
Mauricius 1 0,04 
Seraphin 1 0,04 
Thobias 1 0,04 
Vazil 1 0,04 
Vitalius 1 0,04 

56–
79. 

Zirisko 1 0,04 
 Összesen: 2301 100,0 

 

15. táblázat: Az V. időszak férfi keresztnevei Északkelet-Magyarországon 
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6. Az 1401 és 1526 közötti időszakban 8274 férfi keresztnevet vizsgálha-

tunk. Anyagunkban a bizonytalan nevekkel együtt összesen 144 keresztnév 
fordul elő, ebből 79 legalább kétszer és 50 legalább 10 esetben bukkan fel az 
általunk feltárt kései ómagyar kori forrásokban (vö. 16. táblázat). 

 
1401 
1526 

Név 
Adat- 
szám 

% 

1. Johannes 779 9,42 
2. Stephanus 463 5,60 
3. Petrus 446 5,39 
4. Michael 388 4,69 
5. Gregorius 376 4,54 
6. Ladislaus 362 4,38 
7. Benedictus 357 4,31 
8. Thomas 355 4,29 
9. Paulus 315 3,81 
10. Georgius 314 3,80 
11. Blasius 294 3,55 
12. Andreas 280 3,38 
13. Nicolaus 255 3,08 
14. Valentinus 231 2,79 
15. Matheus 227 2,74 
16. Anthonius 214 2,59 
17. Emericus 189 2,28 
18. Mathias 165 1,99 
19. Martinus 159 1,92 
20. Albertus 152 1,84 
21. Jacobus 148 1,79 
22. Franciscus 147 1,78 
23. Laurentius 134 1,62 
24. Clemens 126 1,52 

 

25. Demetrius 111 1,34 
26. Simon 105 1,27 
27. Dominicus 104 1,26 
28. Lucas 103 1,24 
29. Ambrosius 92 1,11 
30. Dionisius 86 1,04 
31. Elias 61 0,74 
32. Bartholomeus 57 0,69 
33. Gallus 56 0,68 
34. Sebastianus 56 0,68 
35. Barnabas 54 0,65 
36. Fabianus 43 0,52 
37. Augustinus 30 0,36 
38. Philippus 30 0,36 
39. Damianus 29 0,35 
40. Stanislaus 28 0,34 
41. Brictius 27 0,33 
42. Egidius 23 0,28 
43. Urbanus 23 0,28 
44. Gasparus 20 0,24 
45. Vincentius 18 0,22 
46. Sigismundus 13 0,16 
47– Balthasar 12 0,15 
48. Marcus 12 0,15 
49. Osvaldus 11 0,13 
50. Vincentius 10 0,12 

16. táblázat: Északkelet-Magyarország keresztnévgyakorisága a kései ómagyar 
korban (összesített adatok) 

Északkelet-Magyarország 1401 és 1526 közötti keresztneveit bemutató 
táblázatok (11–15.) alapján általános jelleggel elmondhatjuk, hogy mind-
egyik időszakban közel azonos az 1% fölötti nevek aránya, ami azt jelenti, 
hogy a vizsgált egy és negyed évszázadban nagyarányú változás nem je-
lentkezik a választható/választott nevek számában: 30 körüli a névadásban 
gyakrabban használt keresztnevek száma. Ennek mintegy kétszerese (50–
70) az a teljes névanyag, amely a névadás alapjául szolgál.67 E megállapítás 

                                                             
67 Az arányok érzékeltetése miatt érdemes megemlíteni, hogy a LADÓ–BÍRÓ-féle „Ma-
gyar utónévkönyv”-ben a XX. század végén 1163 választható férfinév szerepel (1998: 5), 
de ez a lista folyamatosan bővül. 
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a magyar névadásra vonatkozik, természetesen más ajkú népek nyelvében 
megjelenhetnek jellegzetes nevek, így pl. anyagunkban a szláv Hyresko, 
Dempke, Julka stb.. A leggyakoribb nevek között általában ugyanazokat ta-
láljuk minden korszakban, az első 15 helyen 18–20 név váltakozik különbö-
ző gyakorisággal. Az alábbiakban az első 12 legmegterheltebb név divatjá-
nak változását kísérhetjük figyelemmel (19–21. ábra). 

 
19. ábra: Északkelet-Magyarország leggyakoribb keresztnevei (1–4.) 

 
A János név első helye változatlan a kései ómagyar korban, sőt gyakorisága 

fokozatosan növekszik. A keresztnév XIV. században kezdődő, majd a XIX. 
századig töretlen népszerűségének oka az e néven ismert számos szent és már-
tír, de különösen is János apostol és Keresztelő Szent János iránti tisztelet 
(MKatLex.). Az István, Péter és Mihály név kisebb hullámzással, de végig a 
leggyakoribb nevek között marad. A László név kedveltsége fokozatosan csök-
ken az első időszakhoz képest (az okokat l. alább). A többi soron következő 
név (Gergely, Benedek, Tamás) gyakorisága 2–6% között mozog. 

 

20. ábra: Északkelet-Magyarország leggyakoribb keresztnevei (5–8.) 
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A Pál lassan felfelé ívelő, míg a György és András ellentétes irányú vál-
tozást mutat a névhasználatban, az összesített sorrendben 11. helyen álló 
Balázs mindvégig változatlan népszerűségnek örvend. Az összesített gya-
korisági listán 13. helyen szereplő Miklós népszerűsége a XV. században 
nagy mértékben visszaesett, míg a XIV. század elején a Jánossal együtt 
még a legkedveltebb név volt, addig a XV. század folyamán a Felső-Tisza 
vidékén fokozatosan visszaszorul (5., 8., 13., 17., 19. pozíció). 

 
21. ábra: Északkelet-Magyarország leggyakoribb keresztnevei (9–12.) 

7. A keresztnévvizsgálatok eredményeinek hasznosíthatóságát a családne-
vek kutatásában jól példázza az egyszeri előfordulású Tóbiás név (130. lap, 15. 
táblázat). Ez a ritka keresztnév 1521-ben Thobias Pasthor zsellér nevében je-
lenik meg (vö. FTSznSz. 185), akit testvéreivel Blasius paſthor-ral és Petrus 
Pasthor-ral együtt említenek a szabolcsi Pap községben. Négy évtized múlva 
(1560-ban) a ritka Tóbiás keresztnév megkülönböztető névvé válik a leszárma-
zott, Stephanus Thobias nevében. A Pásztor sem tűnik el végérvényesen, 
Blasius Paztor nevében él tovább (az adatokra l. N. FODOR 2002: 114). 

8. Anyagunkban összesen 303 olyan filius-os és genitívuszos (filius nél-
küli) névadat található, melyek segítségével lehetővé válik a generációk kö-
zötti névadás tanulmányozása. Mindkét névtípus a vizsgált korszakban 
csökkenő tendenciát mutat: 1460-ig 202, 1461–1500-ig 96, 1500 után mind-
össze 5 ilyen névpárt találunk. Következtetéseink tehát elsősorban a XV. 
századra vonatkoznak, annak is hangsúlyosabban az első felére. A filius-os 
és filius nélküli genitívuszos névadatok között 301 fiú neve maradt fenn 
246 apa neve mellett, ebből mindössze két esetben találunk apáról fiúra 
szálló öröklődő keresztnevet. FEHÉRTÓI KATALIN XIV. század végi anyagon 
végzett vizsgálata is hasonló eredményt hozott (1968). Az adatok tükrében 
kijelenthetjük, hogy az ómagyar korban a magyar keresztnévadásra még 
nem volt jellemző a névátörökítés, ez majd csak vélhetően a reformáció ko-
rában fog nagyobb mértékben jelentkezni. 
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9. Érdemes a későbbi időszakok névadási szokásaira is egy pillantást 
vetnünk. A fent bemutatott utolsó korszakot követő 40 év változásait a Kis-
várdai járás névanyaga szemlélteti. Az 1560-as dézsmaösszeírás 1713 férfi 
keresztnevet tartalmaz.  

1560 Szám % 
1560 Név Adat % 

1.  János 165 9,6 
2. István 110 6,4 
3. Mihály 103 5,9 
4. Péter 94 5,4 
5. György 86 5,0 

   32,2 
6. Pál 82 4,7 
7. Gergely 80 4,6 
8. András 73 4,6 
9. Tamás 71 4,1 

10. Balázs 61 3,5 
11. Márton 59 3,4 

Benedek 58 3,4 12–13. 
Ferenc 58 3,4 

14. Miklós 47 2,7 
15. Máté 46 2,7 

   68,8 
16. Mátyás 45 2,6 
17. Ambrus 44 2,5 

Antal 41 2,4 18–19. 
Imre 41 2,4 
László 39 2,3 20–21. 
Bálint 39 2,3 

22. Demeter 37 2,1 
23. Lőrinc 36 2,1 
24. Lukács 31 1,8 
25. Albert 25 1,4 
26. Gáspár 21 1,2 

Boldizsár 15 0,9 27–28. 
Sebestyén 15 0,9 

29. Kelemen 13 0,8 
30. Simon 10 0,6 
31. Bertalan 9 0,5 
32. Menyhért 7  0,4 

Barnabás 6  0,35 33–34. 
Fábián 6  0,35 
Jakab 5  0,29 35–36. 
Orbán 5  0,29 

37. Illés 4 0,23 
38. Zsigmond 3  0,18 

Ágoston 2  0,12 
Dienes 2  0,12 
Gál 2  0,12 

39–42. 

Fülöp 2  0,12 
Ábrahám 1 0,06 
Ádám 1 0,06 
Damján 1 0,06 
Bernhárd 1 0,06 
Kristóf 1 0,06 
Gábor 1 0,06 
Márk 1 0,06 
Kozma 1 0,06 
Oremus 1 0,06 
Oszvald 1 0,06 
Szaniszló 1 0,06 
Vince 1 0,06 
Vitályos 1 0,06 
Uriel 1 0,06 

43–57. 

Farkas 1 0,06 
 Összesen: 1713 100 

17. táblázat: A Tiszakönyök férfi keresztneveinek gyakorisága 1560-ban 

A táblázatból kitűnik, hogy a férfiak mindössze 57-féle keresztnevet vi-
seltek a XVI. század közepén Szabolcs megye északi csücskében. A névgya-
korisági lista élén álló keresztnevek megterheltsége változatlanul magas, a 
korábbi időszakokhoz hasonló mértéket mutat. A férfi keresztnevek közel 
harmadát (32,19%) teszi ki az első öt leggyakoribb név: János, István, Mi-
hály, Péter és György. A János kimagaslóan nagy arányban (~10%) van je-
len a Tiszakönyök keresztnevei között több mint 3%-kal megelőzve a máso-
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dik nevet. Az első 15 név szintén nagy megterheltséget mutat. A lakosság 
több mint 2/3-a (68,83%) ezek közül kapta a nevét a születésekor. 

10. Anyagomat összevetettem más XV–XVI. századi kutatási eredmény-
nyel (18. táblázat). A mellékelt táblázatban az adatok időrendben követik 
egymást. Az 1453-ból származó névstatisztika MEZŐ ANDRÁS feldolgozásá-
nak adatait mutatja be, mely a Várdai-uradalom adóösszeírása alapján ké-
szült.68 A kimutatás 607 férfi keresztnevet tartalmaz (1970a: 36). HAJDÚ 

MIHÁLY a Garam–Ipoly vidékének neveit elemezte 245 név alapján (1984–
1985). A harmadik statisztika Bács, Bodrog és Csongrád megye 1522-ben ké-
szült dézsmajegyzékére épül, mely alapján KÁLMÁN BÉLA 3896 névadatot 
dolgozott fel (19894: 48). A negyedik oszlop KARÁCSONY SÁNDOR ZSIGMOND 
19093 nevet tartalmazó gyűjtésének eredményeit összegzi a keresztnevek 
gyakoriságáról. A névanyag nagyobb része nemesekre és polgárokra vonat-
kozik, és csak 3000 a jobbágyokra. A nagy és heterogén adatsor vélhetően 
pontos képet fest a XVI. századi magyarországi névhasználatról (1961: 76). 

Az öt névstatisztika arról tanúskodik, hogy lényeges eltérés nincs a XV–
XVI. századi névhasználatban térben és időben. Az arányszámok is közel áll-
nak egymáshoz: az első öt név megterheltsége 30% körüli, az első 15 pedig 
2/3 körül mozog. A János név gyakoriságát sem az idő, sem a tájegység nem 
befolyásolja, népszerűsége az ország egész területén kimutatható. Az első öt 
legkedveltebb keresztnév általában változatlan. Kisebb eltérések azonban 
vannak, például a György név hiányzik az 1453-as várdai jegyzékből, de 
Északkelet-Magyarországon ettől függetlenül népszerűségnek örvend, a 7. és 
10. helyen áll (vö. 12–13. táblázat) a XV. század közepén. Száz év múlva vi-
szont ugyanabban a járásban (17. táblázat) már az 5. leggyakoribb név lesz. 
A korábban kedvelt Balázs, Benedek, László viszont sokat veszít népszerűsé-
géből az idő múlásával. Az 1453-ban megjelenő László név gyakori előfordu-
lásának az a magyarázata, hogy Kisvárdán és környékén nagy hagyománya 
volt a Szent László-kultusznak a középkorban (MEZŐ 1970a: 36; a 
patrocíniumokhoz l. MEZŐ 2003), a Várdai-uradalom jobbágyai között ezért 
lehet annyira elterjedt ez a név. 

Rövid összegzésként megállapíthatjuk, hogy a névanyag nagysága alapve-
tően nem befolyásolja a statisztikai eredményeket, illetőleg a névdivat az 
egész országban többnyire egységes, de természetesen helyi sajátosságok ha-
tással vannak a névadásra, de ezek az országos népszerűségű keresztnevek 
gyakoriságát nem érintik. A XVI. század végén veszi kezdetét az a folyamat, 
amely a XVIII. századra a névadás teljes elszürküléséhez, a gyakori nevek 
még nagyobb megterheltségéhez fog vezetni (l. KÁLMÁN 19894: 49). 

                                                             
68 Az általam összeállított adattár (FTSznSz.) a Várdai-uradalom MEZŐ által feldol-
gozott neveit teljes egészében tartalmazza. Az adatok a korábban ismertetett II. és 
III. korszak táblázatainak névanyagába olvadnak bele. 



 
Várdai-uradalom 

(MEZŐ 1970a) 
Garam–Ipoly köze 

(HAJDÚ 1985) 
Bács, Bodrog, Csongrád 

(KÁLMÁN 1961) 
Magyarország 

(KARÁCSONY 1961) 
Tiszakönyök 

(N. FODOR 2002) 
1453 — 607 név 1476–1500 — 245 név 1522 — 3896 név XVI. sz. — 19093 név 1560 — 1715 név 

 Név %  Név %  Név %  Név %  Név % 

1. János 7,5 1. Benedek 7,4 1. János 7,1 1. János 10,0 1. János 9,6 
2. Péter 6,2 2. János 7,4 2. Péter 5,9 2. István 6,0 2. István 6,4 
3. István 6,2 3. Péter 6,1 3. György 5,3 3. Mihály 5,8 3. Mihály 5,9 
4. Gergely 4,8 4. Mihály 5,7 4. Mihály 5,2 4. György 5,7 4. Péter 5,4 
5. Balázs 4,6 5. Pál 5,7 5. István 4,8 5. Péter 5,2 5. György 5,0 

  29,4   32,3   28,3   32,7   32,2 

6. Benedek 4,4 6. Albert 5,3 6. Gergely 4,8 6. Ferenc 4,1 6. Pál 4,7 
7. László 4,3 7. Mátyás 4,9 7. Pál 4,2 7. Gergely 4,0 7. Gergely 4,6 
8. Pál 3,6 8. András 4,5 8. Benedek 3,9 8. András 3,9 8. András 4,6 
9. Mihály 3,6 9. Gergely 4,1 9. Balázs 3,9 9. Pál 3,8 9. Tamás 4,1 
10. Miklós 3,4 10. Tamás 4,1 10. András 3,5 10. Tamás 3,6 10. Balázs 3,5 
11. Tamás 3,3 11. István 3,7 11. Tamás 3,4 11. Benedek 3,3 11. Márton 3,4 
12. Antal 3,1 12. Balázs 3,3 12. Máté 3,3 12. Miklós 3,3 12. Benedek 3,4 
13. Mátyás 2,8 13. Bálint 2,9 13. Miklós 3,1 13. Balázs 3,2 13. Ferenc 3,4 
14. Bálint 2,8 14. György 2,9 14. Imre 2,8 14. Máté 2,5 14. Miklós 2,7 
15. András 2,6 15. Kelemen 2,9 15. Bálint 2,8 15. Márton 2,4 15. Máté 2,7 

 Összesen: 68,5  Összesen: 73,8  Összesen: 64,0  Összesen: 67,0  Összesen: 68,8 

18. táblázat: A férfi keresztnevek gyakorisága a XV–XVI. században 
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2. A női keresztnevek 

 

 
1. A forrásokban rejlő sajátosságok miatt a nők keresztneveiről a férfi-

akénál jóval kevesebbet tudunk, a középkori oklevelek ugyanis ritkán emlí-
tik a nőket. Erre általában a férj elhalálozása után vagy a nemeseknél bir-
tokjogi (pl. leánynegyeddel kapcsolatos) ügyekben került sor, a jobbágyasz-
szonyok nevét pedig még ennél is ritkábban őrizték meg a források. Ezt jól 
mutatja SLÍZ MARIANN Anjou-kori első felének személyneveit tartalmazó 
korpusza is, amelyben 270 női névből 213 a birtokos nemességhez köthető 
(2010a. I, 91–2).    

Az általam összeállított északkelet-magyarországi történeti személy-
névszótár (FTSznSz.) 10440 névadata 8735 személyre vonatkozik, közöttük 
mindössze 89 nőt találunk keresztnévvel említve, ez a névviselőknek csu-
pán 1%-a. Ennél valamennyivel nagyobb arányú a nők megjelenése a teljes 
anyagban, de az esetek nagy részében (főként a jobbágyoknál) ez kereszt-
név nélküli formát jelent: a férj nevéhez kapcsolt relicta szóval vagy -né 
képzővel nevezik meg az özvegyeket (pl. [1510–1526]: Relicta Alberti 
Seremÿ — DL. 97783; [1500–1520]: wardÿnÿ ’Várdiné’— DL. 83022; [1521–
1526]: Relicta chÿkoſne —DL. 26243). A névanyagban összesen 216 relicta 
szóval jelölt özvegynév fordul elő. A nemeseknél általánosabb a keresztnév 
szerepeltetése a körülíró névformában (pl. 1470: Nobilis Domina Christina 
vidua relicta condam Pauli de Kozmafalwa — DL. 85034). 

2. A vizsgált terület női keresztneveit — a férfinevekhez hasonlóan — 
25 éves időszakokra bontottam. Az első időszak nevei között nem találtam 
női keresztnevet, a további négy neveit az alábbi (19.) táblázat tartalmazza. 
(A név mellett az előfordulás száma olvasható.) 

A táblázat adatai csupán tájékozódásul szolgálhatnak számunkra. Azt 
jelzik, hogy melyek voltak azok a nevek, amelyek a vizsgált 100 év alatt 
egyáltalán felbukkannak a női névadásban. A csekély elemszámú adattár 
jelentőségét viszont megnöveli az a tény, hogy mindeddig a XV. századból 
semmilyen (még a jelenlegihez hasonló gyér adatolású) kimutatással sem 
rendelkezünk a női nevekről (vö. HAJDÚ 2003: 364).69 

 

                                                             
69 Észak-Szabolcsból MEZŐ (1970a) négy, Szlavóniából TÖRÖK GÁBOR (1961) két XV. 
századi női nevet említ. 
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zám Név Szám 
 1426–1450 1451–1475 1476–1500 1501–1526 

 Név  Adat Név Adat Név Adat Név Adat 

1.  Margaretha 6 Dorothea 3  Helena 3 Elizabetha 6 

2.  Catherina 4 Helena 3  Julianna 2 Catherina 4 

3.  Anna 4 Catherina 3  Anna 2 Margaretha 4 

4.  Helena 3 Clara 2  Adviga 2 Clara 3 

5.  Dorothea 2 Scolastica 1  Veronica 1 Helena 2 

6.  Lucia 2 Agata 1  Eufemia 1 Anna 2 

7.  Agnes 1 Anna 1  Catherina 1 Ursula 2 

8.  Magdalena 1 Cecilia 1   Agatha 1 

9.  Scolastica 1 Christina 1   Anestazia 1 

10.  Veronica 1 Elizabetha 1   Angaleta 1 

11.  Clara 1 Margaretha 1   Barbara 1 

12.   Anasthazia 1   Dorothea 1 

13.   Sophia 1   Lucia 1 

14.   Susanna 1   Sophia 1 

  26  21  12  30 

19. táblázat: Női keresztnevek Északkelet-Magyarországon 1426–1526 között 

A különböző időszakok nevei között jelentős eltérés itt sem tapasztalható. 
A leggyakoribb nevek (Katalin, Margit, Ilona) egy évszázad alatt sem veszí-
tenek a népszerűségükből (vö. 20. táblázat). A ritkábban előforduló nevek 
esetében azonban némi változás megfigyelhető. A kései ómagyar kor utolsó 
századában a fentieken túl végig jelen van a női névadásban a Dorottya, 
Anna, Klára, Luca és talán a Veronika, Ágota, Zsófia, Anasztázia és Erzsé-
bet, ez utóbbi a Mohács előtti évtizedekben a források tanúsága szerint 
gyakori névvé válik. A vizsgált időszak elején kerül elénk az oklevelekben 
az Ágnes, Skolasztika, Cecília, Krisztina és Zsuzsanna név, a század máso-
dik felére tehető a Julianna, Hedvig, Eufémia, Orsolya, Angaléta és Borbá-
la név említése a vizsgált területen. Természetesen ez a csoportosítás csak 
a számunkra elérhető adatok által tükrözött bizonytalan következtetésnek 
tekinthető, újabb adatok a fenti megállapításokat lényegesen árnyaltabbá 
tehetik. 

Az adatok összesítése kapcsán — kellő óvatossággal — a nevek meg-
terheltségére következtethetünk. Úgy tűnik, hogy a vizsgált korszakban 
Északkelet-Magyarországon az előkerült 24-féle női név között a népszerű 
nevek a következők voltak: Katalin, Ilona, Margit, Anna, Erzsébet, Doroty-
tya, Klára, legalább kétszer megjelenik a Luca, Hedvig, Ágota, Anasztázia, 
Julianna, Skolasztika, Zsófia és Veronika is.  
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1426 
1526 

Név 
Adat-
szám 

1. Catherina 12 
Helena 11 2–3. 

Margaretha 11 
4. Anna 9 
5. Elizabetha 7 

Clara 6 6–7. 

Dorothea 6 
8. Lucia 3 

Adviga 2 
Agata 2 
Anestazia 2 

9–16. 

Julianna 2 

Scolastica 2 
Sophia 2 
Veronica 2 
Ursula 2 
Angaleta 1 

Barbara 1 

Cecilia 1 

Christina 1 

Eufemia 1 

Magdalena 1 

Susanna 1 

17–
24. 
 

Agnes 1 
 Összesen: 89 

 

20. táblázat: Női nevek gyakorisága 1426–1526 között (összesített adatok) 

A kérdés az, hogy ezek a nevek mutatnak-e bármilyen eltérést a korábbi 
korszakhoz képest. Az Árpád-kor és a XIV. század női neveit BERRÁR JOLÁN 
gyűjtötte össze és elemezte több munkájában (1950, 1952). Ezen időszakban 
feltárt nevek gyakorisági sorrendben a következők voltak: Erzsébet, Margit, 
Katalin, Anna, Ilona, Klára, Ágnes, Kunigunda, Sebe, Mária, Skolasztika, 
Magda, Borbála, Ágota, Dorottya, Luca (vö. HAJDÚ 1988; 2003: 361). Az elő-
zőt némiképp átfedő XIV. századi gyűjtés hasonló névsort eredményezett. 
Ebben első helyen az Erzsébet áll 15,5%-os megterheltséggel, majd a Katalin 
(12,2%), a Margit (10,4%), a Klára (7,7%), az Ilona (6,7%) és az Anna (5,9%) 
következik a gyakorisági sorban (SLÍZ 2010a. I, 92). 

Ezek alapján nyugodtan kijelenthetjük, hogy a női nevek divatja terén 
a XV. század sem hozott jelentős változást, mivel az első öt leggyakoribb női 
név változatlan maradt, és a többi név nagy része is megtalálható a későbbi 
időszakban, viszont a gyakori nevek még a férfineveknél is megterhelteb-
bek voltak, az első öt név nevezte meg a XIV. századi nők felét. 

A korábbi gyakori nevek közül csak a Kunigunda, a Mária és a régi 
magyar Sebe nem jelenik az anyagunkban. Utóbbi jól példázza a közszói 
eredetű nevek térvesztését a XV. századi névadásban.  

A Mária név hiánya külön figyelmet és magyarázatot érdemel. Arra 
utal, hogy a korszakunkra mindenképpen kialakult a név tabuként való ke-
zelése. Mária, Jézus Krisztus anyjaként olyan tiszteletnek örvendett, hogy 
Magyarország területén a XV. században nevét a névadásban már nem 
használták. Az Árpád-korban még a viszonylag gyakori nevek közé tarto-
zott. Mintegy harminc említése maradt fenn az oklevelekben ebből az idő-
szakból (vö. ÁSznt.). Az Anjou-kor első felének nevei között azonban már 
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csak két előfordulást találunk (SLÍZ 2010a. II, 121). Úgy tűnik tehát, hogy a 
név tabu jellegének kialakulása a XIV. század második felére tehető. Ettől 
kezdve több évszázadnak kell eltelnie ahhoz, hogy a név a XVIII. századra 
ismét a gyakori nevek közé kerüljön.  

3. A következő időszak női nevei a misszilisek megjelenésével már sokkal 
jobban adatolhatóak. Érdemes tehát a XVI. századra is egy pillantást vetnünk. 
Korábban KÁLMÁN BÉLA (19894), legutóbb HAJDÚ MIHÁLY (2003) gyűjtötte ösz-
sze azokat a feldolgozásokat, amelyek a XVI. század keresztnévanyagát mu-
tatják be. Ezek közül KARÁCSONY SÁNDOR ZSIGMOND nagyszámú adatra tá-
maszkodó statisztikája (1961) és KÁLMÁN BÉLÁnak Bács, Bodrog, Csongrád 
megye, 1522-ből származó összeírása alapján készült kimutatása tartalmaz 
női neveket is (vö. KÁLMÁN 1961; 19894: 49). Magam a Kisvárdai járás 
(Tiszakönyök) 1560-as dézsmajegyzéke feldolgozása során az 1733 keresztnév-
ből 20 női nevet jegyeztem fel (N. FODOR 2002).70 Az alábbiakban e három ki-
mutatás adatait vetem össze a kései ómagyar kori névsorral. 

 
Bács, Bodrog, Csongrád 

(KÁLMÁN 1961) 
Magyarország 

(KARÁCSONY 1961) 
Tiszakönyök 

(N. FODOR 2002) 
 1522 XVI. század 1560 

 Név % Név % Név Adat % 

1. Katalin 18 Anna 16,1 Margit 4 20 
2. Ilona 15 Katalin 13,8 Zsófia 4 20 
3. Ágota 15 Margit 9,23 Katalin 4 20 
4. Margit 11 Borbála 8,71 Anna 2 10 
5. Erzsébet 7 Erzsébet 6,99 Luca 2 10 
6. Magda 5 Zsófia 6,85 Ilona 2 10 
7. Orsolya 5 Dorottya 5,24 Erzsébet 1 5 
8. Anna 4 Orsolya 4,99 Magdolna 1 5 
9. Klára 3 Ilona 3,86    

10. Zsófia 3 Magdolna 3,36    

21. táblázat: A női keresztnevek gyakorisága a XVI. században 

A rendelkezésünkre álló adatokból levonhatjuk azt az általános követ-
keztetést, hogy Északkelet-Magyarország leggyakoribb (1–4. helyen álló) 
női nevei nem különböztek lényegesen sem az ország más tájainak, sem az 
északkeleti Tiszakönyök XVI. századi női névanyagának népszerű neveitől. 
A leggyakoribb nevek közé tartozik továbbra is a Katalin, Margit, Anna, 
Ilona. A Dorottya ugyan sem a déli területek, sem a Tiszakönyök XVI. szá-
zadi nevei között nem jelenik meg, de a jóval nagyobb adatmennyiségű fel-

                                                             
70 ÁDÁM IMRE pl. a dadai járás 1572-es lajstromában mindössze két női keresztnevet 
talált (1989), BÁRCZI a XVI. században 9-et (1956), HAJDÚ pedig 19-et (2003: 373). 
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mérésben a 7. helyen áll. A Borbála és az Erzsébet nevek még kedveltek 
a XVI. században is. A Klára, Luca és a Skolasztika esetében viszont nép-
szerűségvesztésnek vagyunk a tanúi. A Klára délen, a Luca északkeleten 
még jelen van a XVI. században is, de a KARÁCSONY-féle általános felmérés 
első tíz neve között egyik sem szerepel (az előző 13., az utóbbi 21. helyen 
áll). Hasonlóan a XV. századhoz, most is a gyakoribb nevek közé tartozik a 
Zsófia, a Magdolna és az Orsolya név. Meglepő, hogy az Ágota a déli terüle-
tek harmadik legkedveltebb neve az 1520-as évek névviselői között, de or-
szágos szinten később veszít a népszerűségéből (19.). A Julianna, Hedvig, 
Anasztázia, Eufémia, Cecília XV. századi ritka előfordulású nevek később 
sem lesznek gyakoriak.  A Krisztina és a Zsuzsanna név viszont a XVI. szá-
zadban már az előkelő 11. és 12. helyet foglalja el (vö. HAJDÚ 2003: 374, a 
nevek magyarázatára l. KnE.). 

4. A női becenevekről a fentiekből következően még kevesebb ismeret-
tel rendelkezünk. Anyagunkban mindössze 5 becézett alak fordul elő két 
nemes és három jobbágy nevében: Anna : Annus — [1435–1439]: Nobilis 
domina Annus vocata relicta condam Fabiani de feldes (FTSznSz. 272); 
1468: anus Fewzew, jo. (FTSznSz. 97); Katalin : Kati, Kató — [1435–
1439]: Nobilis domina Kathÿ vocata filia Stephani de Arthanhaza nunc vero 
consors Mathie Zeles de feldes, no. (FTSznSz. 213); [1460–1480]: peres 
Katho, jo. (FTSznSz. 187); Magdolna : Magócs — 1449: Magoch relicta, jo. 
(FTSznSz. 296). Utóbbi névalak Magdolna névhez való tartozását bizonyít-
ja a személy teljes névalakkal való korábbi említése (DL. 81193.) 

Az Annus becenév az Anna név megrövidült alakjából keletkezett -us 
becenévképzővel (a képző kialakulására l. MELICH 1914), a Kati a Katalin 
rövidülésével és -i becenévképzővel, a Kató pedig -ó képzővel jött létre (vö. 
HAJDÚ 2003: 687, 657, 660). A Magócs a Magdolna egyházi női név rövidü-
léséből -ócs becenévképzővel keletkezett (a képzőre l. KNIEZSA 20032: 280). 

A latin formák által elrejtett szóbeli használat a Peres Kató név eseté-
ben bukkan felszínre, ahol a becézett alak szinte egybeforrt a családnévvel. 
Hasonló példát találunk egy Bars megyei névben is a Mohácsi vész előtti 
évből: nobilis condam domine Katherine alias Czompokathko vocate filie 
olim Iohannis similiter Czompo (BALOGH 2000: 103), azaz ’néhai nemes 
Compó János lánya, Katalin, másképpen Compó Katkó’. Az ehhez hasonló 
adatok ugyan apró láncszemek a névtörténetben, mégis rendkívül értéke-
sek a névkutató számára, hiszen közelebb vihetnek a középkori szóbeli 
névhasználat megismeréséhez. 

 



 

 



 

 

SUMMARY 

 

 
1. The 15th century is the most exciting period in the history of personal 
names in respect of the stiffening and stabilization of the surname-first 
name system of personal names and in respect of the development of family 
names. Nevertheless, “explorations have hardly taken place”, “even an at-
tempt has not been made to process the 15th century personal names of the 
whole Hungarian-speaking area” (HAJDÚ 2003: 333). These can motivate a 
researcher interested in the development and system of family names to 
pay attention to the unperformed work. 

The main aim of this research is to make the widely held views on the 
system of family names more tinged, accurate, and corroborated through 
the exploration of the developing process, linguistic structure, and the as-
pects of genesis of family names which developed in the late Old Hungarian 
period (1401–1526). 

2. This book attempts to answer when and how Hungarian surnames 
have come into existence in a natural way. Important and connected crite-
ria of the notion of surnames are (1) inheritance and (2) naming and identi-
fication of family members with a common name. According to the cen-
suses, in Hungary from the beginning of the 13th century on a demand ap-
peared for connecting a distinctive byname to the single name for the sake 
of more precise identification. These were generally circumscriptions, for 
example, names with filius referring to the father, names formed with the 
Latin preposition de referring to the place of origin, and bynames referring 
to genus, profession etc.. The second name did not become surname imme-
diately because of its mutability; it could even sink into oblivion because of 
the death of the person or because of the change of the basis of naming. 
Hence, it is worth giving a different name to this type. FEHÉRTÓI studying 
the names of the Anjou period labelled this transitional type of name which 
is similar to the present-day bynames ‘distinctive name’. Our exceptionally 
colourful richness of Hungarian surnames developed with the inheritance 
of these distinctive names (1969: 5). According to her study, beside the de-
velopment of personal names consisting of two elements the development of 
surnames already started even among the serfs in the 14th century in Hun-
gary (op. cit. 29.). According to the results of my detailed examination of 
some villages, at least the half of the serf names which appeared in the char-
ters in the middle of the 15th century can be certainly considered surnames. 
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3. After the historical review of earlier attempts to analyze the system 
of surnames I try to explore the systemic features of the development, 
structure, and changing of distinctive names and the antecedents of sur-
names. The starting point is the principal establishment of HOFFMANN's 
model (20072), which has been worked out for typifying toponyms. Its con-
sistency in the viewpoints of examination, despite the fundamental diffe-
rences between the two name types, makes this model suited to rely on its 
most significant results when analyzing surnames. In the course of the 
analysis we will scrutinize, on the one hand, what kind of basic models 
form the basis of naming, that is, what are the characteristics of referents, 
namely, the characteristics of the named people which are recognized in the 
course of getting acquainted with them, and which features are reflected in 
their names. This examination can be done with functional-semantic analy-
sis. On the other hand, in the course of the structural analysis, by means of 
lexical-morphological analysis we research by what kind of lexical, morpho-
logical, and grammatical means do functional-semantic categories used for 
naming appear in the given area and in the given period (20072: 33). This 
approach of name description is unambiguously synchronic. Our examina-
tion will be complex if we also do the historical analysis of surnames which 
can be done with genesis analysis. 

4. To this approach it is necessary to introduce two new concepts: 
‘name-segment’ and ‘name-element’. Every segment of the antecedent of 
a surname (or a distinctive name) which denotes any semantic features of 
the referent is a name-segment. In this respect, we can speak about one-
segmented and two-segmented surnames. One-segmented names denote 
one semantic feature e. g. Fordult ‘somebody who has changed his religion’, 
Perecsütő ‘pretzel-maker’, Papverő ‘somebody who beats a priest’, because 
they tell only one piece of information (related to characteristics, occupa-
tion, or events) about the referent. On the contrary, two-segmented sur-
names are e. g. Balázs/deák (1) somebody whose name is Balázs’ (2) ‘an 
educated man, scrivener’; György/bíró (1) somebody whose name is 
György’, (2) ‘somebody who is a judge’; Hamar/varga (1) ‘quick, busy’ (2) ‘a 
craftsman who makes foot-wears’. If we apply the notion of ‘name-segment’ 
to surnames, we can state that most of the surnames are one-segmented in 
respect of their function. 

‘Name-elements’ are the components of name-segments: lexemes and 
suffix morphemes that play direct role in building the name-elements and 
in expressing the relation between them (HOFFMANN op. cit. 54, 68). The 
categories of name-elements can be developed on the basis of their word 
class; the refinement of the categories can be done on the grounds of mor-
phological and semantic aspects. (op. cit. 55). 
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5. The functional-semantic analysis of family names proposed here 
bears some similarity to motivation-based systematizations of traditional 
typologies. The basis of naming is most often related to some peculiarity or 
characteristic attribute of the person named. In such cases, the name-segment 
concerned has a peculiarity-marking function (cf. HOFFMANN 1999: 209). Given 
the basic theorem that name giving is mainly determined by extra-linguistic 
factors (elements of reality), it is most appropriate to delimit peculiarity-
marking categories cognitively on the basis of the relationship between the 
name bearer and a segment or constituent of reality. Linguistic meaning “is 
closely related to cognition, that is, the way we perceive the world around us” 
(KIEFER 2007: 19). In terms of cognitive semantics, human perception 
identifies a smaller, less conspicuous, less readily identifiable object or entity 
(figure) in relation to a larger, more static piece of reality carrying known 
information (ground). In that  relationship, five elements of reality can be 
discerned: (1) the individual being named, (2) a person or group of persons, (3) 
society, (4) a place, and (5) relevant things or events. 

The functinal-semantic analysis model of family names: 
1. the individual attribute of the person named 

1.1. characteristics 
1.1.1. physical appearance (e. g. Beteg ‘sick’, Kövér ‘fat, overweight’, Szép ‘nice’) 
1.1.2. qualities (e.g. Bátor ‘brave’, Jó ‘good’, Eszes ‘astute’, Torkos ‘gluttonous’) 

1.2. usual phrase (e. g. Hallgass ‘keep quiet!’, Nosza ‘come on!’, Talán ‘perhaps’) 
1.3. age (e. g. Fiatal ‘young’; Agg, Régi, Ó, Vén ‘old’, Üdős ‘senior’) 

2. the named person’s relationship with other person or group of persons 
2.1. the named person’s relation to a person 

2.1.1. family relation 
2.1.1.1. descent (e. g. Antal, Csete, Bedő, Pető, Pálfi ‘Paul’s son’) 
2.1.1.2. relation to other relatives (e. g. Bátya ‘brother’, Vő ‘son-in-law’) 

2.1.2. other (not family) relation (e. g. Báró ‘baron’, Érsek ‘archbishop’, Király ‘king’) 
2.2. relation to ethnical group (e. g. Német ‘German’, Oláh ‘Romanian’, Rácz ‘Serbian’) 

3. the socal role, status of the person named  
3.1. occupation (e. g. Ács ‘carpenter’, Juhász ‘sepherd’, Kovács ‘smith’, Varga 

‘shoemaker’) 
3.2. honour, post (e. g. Bíró ‘judge’, Esküdt ‘juror’, Kapitány ‘captain’, Mester ‘master’) 
3.3. social status (e. g. Jobbágy ‘serf’, Polgár ‘citizen’, Pór ‘pauper’, Szabad ‘free man’) 
3.4. financial condition (e. g. Kincses, Gazdag, Pénzes ‘rich’, Szegény ‘poor’) 
3.5. family status (e. g. Nős, Házas ‘married’, Özvegy ‘relict’) 

4. the person’s relation to a place (e. g. Erdélyi ‘Transylvanian’; Baranyi ‘from county 
Baranya’; Dombi ‘from the mound’, Mező ‘field’, Vég ‘end (of village)’)  

5. relation to a thing or event 
5.1. the named person’s relation to a concrete thing (e. g. Kupa ‘cup’, Vas ‘iron’, Rozs 

‘rye’) — possession (e. g. Íjas ‘to have bows’, Kertes ‘to possess garden’, Ökrös ‘to hold oxen’)  
5.2. person’s relation to an event (e. g. Paplövő ‘priest shooter’, Jóljárt ‘had luck’). 
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Tisza-vidék ~-ei 121|férfi ~ 121, 
123, 135|női ~ 137–141 

kiegészülés 115, 116 
kognitív szemlélet 15, 69 73, 85 
körülírások típusai 21, 22 
körülíró szerkezet 8, 21, 27, 49 
lexikális-morfológiai  elemzés 13, 63, 

70, 71, 78, 85, 103, 107, 108, 117 
lokális funkció 74, 79 
megkülönböztető név 8, 15, 17, 28, 

30, 31, 33, 34, 36, 37, 47, 52, 69, 
72, 75, 81, 82, 85, 90, 114 | latin 
köznévi ~ 24 | öröklődő ~ 37 | 
~-elem 27 

megnevező funkció 81, 82, 83, 88, 90, 
111, 115 

metaforikus névadás 76, 98, 106, 113 
metonimikus névadás 55, 80, 113, 

114, 118 
morfematikai szerkesztésmód 112, 

114, 116, 117, 118 
motivációs rendszerezés 59, 61, 72 
motiváltság 58 
nemesi családnevek kialakulása 47, 

51 
nemzetségnév 22, 49, 59 
népetimológia 119, 120 
névadás 7, 8, 11, 14, 20, 21, 27, 32, 

44, 52, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 
62, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 71, 74, 
75, 79, 81, 83, 84, 87, 88, 103, 
112, 114, 118, 122, 123, 132, 
134, 136 | ~-i aktus 57 

névanyag 9, 20, 31, 41, 56, 59, 64, 75, 
84, 91, 97, 103, 132, 136 

nevek változékonysága 43 

névelem 15, 21, 27, 70, 71, 103, 114 
névfunkció 13, 75, 82, 84, 92, 106, 

107, 119 
névmodell 13, 63, 82 
névrendszer|család~ 8 | kéttagú ~ 

17, 19, 25, 29 | kétbázisú ~ 
15|kételemű ~ 15, 32|kettős ~ 
46|binominális ~ 16, 26, 28, 
83|~-tani vizsgálat 57 

névrész 15, 35, 70, 71, 75, 79, 86, 88, 
109, 113, 115, 116|összetett ~ 
110| funkcionális ~ 69 

névszerkezet 16, 27, 28, 34 
névváltoztatás 57, 82, 93, 106, 109 
névviselő 11, 17, 20, 30, 33, 37, 63, 

67, 75, 80, 90, 95, 106, 110, 111, 
112, 137, 141 

önkényesség 58 
öröklődés 32, 33, 35, 36, 37, 44, 47, 

51, 52, 81, 111 
Patronyme 68 
perszonális funkció 75 
ragadványnév 8, 12, 13, 16, 27, 31, 

52, 60, 61, 62, 66, 69, 72, 75, 80, 
81, 82, 89, 102, 109, 112, 118, 
119 

redukció 114, 118, 119, 120 
sajátosságjelölő funkció 28, 72, 79, 

82, 88, 89, 103, 113, 114 
spontán változás 43, 45, 113 
származásra utaló nevek 67 
szavajárási név 60, 61, 63, 66, 73, 74, 

105, 109 
szellemi alkotások neve 11 
személyjelölő funkció 89, 90 
személynév 7, 10, 11, 12, 13, 15, 23, 

25, 26, 28, 58, 65, 67, 75, 87, 103, 
106, 116, 120|~-fajták, 8, 11, 12, 
13, 14, 16 

szinekdochés alakulásmód 114 
szintagmatikus alakulásmód 115 
szóalkotási modell 70 
szociális funkció 74, 78 
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szólítónév 13 
tárgynév 11, 13 
társadalmi megközelítésű nevek 64 
terminológia 10, 13, 14, 15, 20, 27, 52 
tipológia 11, 57, 58, 59, 61, 62, 63, 64, 

71, 74, 78, 95, 102, 111| diakrón 
~ 58|egyszintű ~ 64 |szófaji-
jelentéstani ~ 61–64, 102|több-
szintű ~, 64, 69, 77 

tisztség 23, 60, 61, 63, 65, 73, 75, 77, 
78, 79, 107 

többes besorolású név 63, 83, 91, 92, 
93 

történeti családnévkutatás 58 
tulajdonnév 10–15, 56–58, 62, 63, 87, 

89, 102, 103, 108, 109, 114, 115, 
116, 117|~-fajták, 10, 11, 12, 56, 
102 | ~ rendszerszerű-sége 15, 
56, 57|~-i rendszer, 11, 56  

 

tulajdonság 11, 17, 20, 21, 30, 32, 33, 
34, 44, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 
65, 66, 67, 70, 73, 74, 75, 76, 77, 
79, 80, 83, 87, 88, 94, 97, 98, 99, 
102, 105, 108, 109, 112, 114, 
115, 121, 123 |külső (testi) ~, 
11, 20, 34, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 
67, 73, 74, 88, 108, 109, 
112|~-jelölő nevek, 66, 97 

utónév 14 
Übername 68 
vagyoni állapot (helyzet) 60, 61, 63, 

73, 77, 78, 79, 108 
valakihez való tartozásra utaló ne-

vek 63, 75 
Vaternamen 68 
vezetéknév 13, 14, 77 
Wohnstättenname 68 
Zuname 27 
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