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Szláv nevek a szatmári nemesség 1809. évi összeírásában 

Magyar nemesi jogállásnak korántsem csak magyarok örvendez
hettek a régi Magyarországon, hanem még sokan a Kárpát-medence 
más népei köréből is, közöttük szép számmal horvátok, ruszinok 
(rutének, vagy kárpátukránok), szerbek, románok és szlovákok. Vi
lágosan tűnik ki ez azokból a forrásokból és egyéb dokumentumok
ból, amelyek a magyar nemesség névanyagáról tájékoztatnak, Így 
pl. a szatmári nemesség 1809. évi összeírásából, melyben - az a-
zonosságokat, egyezéseket és ismétlődéseket figyelembe véve - há
zigazdák és gazdaasszonyok (=háztartásfők) neveként korabeli ma
gyar helyesírással 1021 vezeték- és 139 keresztnév áll a kutatás 
rendelkezésére, és az előbbiek közül 67 (6,75%), az utóbbiakból 
16 (12,23%) szláv, illetve szláv népek közt van elterjedve (Sza
bolcs-Szatmár Megye Levéltára IV. A. 501. Szatmár vármegye megye
gyűlési iratai 231.doboz). 

E maroknyi névanyag természetesen nem mutatja, nem is mu
tathatja a szláv nevek színességét, gazdagságát, sokrétűségét, de 
a leghatározottabban utal rá. 

Nemzetiségi hovatartozás szerint a vezetéknevek közt 35 a 
ruszin, 16 a szlovák, 15-ről nem dönthető el teljes bizonyosság
gal, vajon ruszin-e vagy szlovák, mivel egyforma eséllyel kelet
kezhetett akár ruszin, akár szlovák (esetleg lengyel) közösség
ben, és 1 szerbhorvát. (Ismeretes, mennyire nehéz és milyen gon
dos elemzést igényel a ruszin és szlovák nevek szétválasztása, 
meg sem birkóztam volna a feladattal, ha Németh Zoltán lektorá
tusvezetőtől, Orosz Béla főiskolai docenstől és Udvari István fő
iskolai adjunktustól - Bessenyei György Tanárképző Főiskola, 
Nyíregyháza - segítséget nem kapok. Szívesen nyújtott támogatá
sukért e helyen mondok a nyilvánosság előtt is köszönetet.) 

A r u s z i n v e z e t é k n e v e k közt mindenekelőtt 
személynévből keletkezetteket találunk. A 35-ből 15 tartozik ide, 
mégpedig: Bodonovtcs (valószínűleg a bodon köznévből képzett sze
mélynévből ered), Kindris- Kindriss - Kindrits (a Kindrát - Kon
rád származéka), Kosztán, Kogztín (mindkettő a Kosztjántin - Kon
stantin - rövidült alakja), KuZin (az dguUia névre megy vissza, 
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leszármazása: Aquilin > Kilina > Kulina), Lázín (a Lázár név 
származéka, lázár > lázín, magyar megfelelője: Lázár fia, Lázár-
fi), MíhaZovics (Mihát > Mihaiovics, magyar megfelelője: Mihály 
fia, Mihályfi), Nyikita (Miklós), Wyikora (egyként jöhet Nyiki-
forból, Nikolából, a magyar Miklósnak felel meg), Nyisztor, Pihor 
(a Grigorij = Gergely származéka), Szerich (olv. Szerics) (Szera-
plon = Szerafin fia), Szfán (Sztaniszláv = Szaniszló rövid alak
ja), háncsa (az Iván névből jön: Iván > Iváncso > Váncso > Ván-
csa), Hasi (ruszin Vlasyj < görög Vlasios = Balázs), Házin, 
(KU^zU > ̂ ászin: Balázs fia, Balázsfi). 

Helységnévből származó vezetéknévvel csupán kettővel talál
kozhatunk, ezek: Telepianovits (talán Telepóc Zemplén megyei köz
ség nevéből ered, de az is lehetséges, hogy a magyar íeíep szóból 
alakult), 7ojánszky (Folya k. Sáros, Zemplén vm.). Eredetre utal 
a Papdán és a Popovics. Az első: pop + dán, tehát 'paptól való, 
pap adta', a második: 'pap fia, papfi'. Családi helyzetre vonat
kozik a Bratán - Brátán, jelentése 'a fivéré, a fivértől való'. 
Belső tulajdonságra utaló szóból ered: Zákán - Zákány, az alap 
itt a zfkán szó, melynek jelentése kiabáló, hangos beszédű; to
vábbá Tupicza < tupica, azaz "nehéz felfogású, nehéz fejű'. Külső 
tulajdonságot nevez meg: Botka (botka 'magas, termetes, megter
mett, szálas'), Katik (kaiika 'nyomorék, koldus'), Kváiik (kvo-
lyj) 'gyenge, beteges'), Pudics (rudyj > rudics 'vörös ember 
fia'). Valószínűleg szava járási szóból lett a Pák (pák = izé, 
hát, de szóba jöhet esetleg a magyar pák név is, ami pulykát 
jelent, és akkor nem ruszin, hanem magyar névről van szó), Paku 
(feltehetően a Pák vén vocativusa), Pajna (vojná = hadsereg, 
harc, háború), yesmás talán az egyházi szláv veszmá 'éppenség
gel', 'sok' szóból. Állatnévből ered a Sztojka (sztoika 'ba
goly'), egyéb fő- és melléknévből: Drozsán az ukrán drozs 're
megés, hideglelés;), Drusán (olv. Druzsán; druh > druzsan 'barát, 
barátnak mondott ember fia'). 

Míg összeírásunk ruszin vezetéknevei közt a fő típust a sze
mélynévből keletkezettek képviselik, a szlovák vezetéknevek több
sége helységnévből származik, és csupán kettő ered személynévből, 
Ottiik és Pískó. Az Ottlik valószínűleg a germán Ottó szláv (ta
lán szlovák) környezetben létrejött kicsinyítő képzős alakja, 
Piskó ez a Mária név Martskó becézett változatából keletkezett, 
vagy a Richárd származéka (Richárd > Riskó). Helységnévből szár
maznak: /Imbrosovszky (dmbrosovce, magyarul Ambrusfalva k. Sáros 
vm.), Jasztrabszky (Jasztrabka, k. Bars vm.), Kiobusiczky - Xio-
busitzky (Kiobusic k. Trencsén vm.), Lehoczki (lehota helységnév
ből, amelyből több is volt a régi Magyarország északi részén, az 
ún. Felföldön), Marsovszky (Marsova k. Trencsén vm.), OkoZicsányi 
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(Okoücsna k. Liptó vm.), Praznovszky (Prasznóc k. Nyitra vm.), 
Szeieczky (Szele Hont, Nógrád megyei, vagy Szeice Gömör és Kis
hont megyei község nevéből). Foglalkozásra utal az összeírásban 
Kertsmári és Krecsmári alakban is szereplő név (szlovák kre&nar 
'kocsmáros'), valamint Aladár (viadar = udvarházi elöljáró, ud
varnagy). Növénynévből keletkezett: Buzik (buzik, magyarul: hé
rics; Adonis vernalis' tavaszi virág), állatnévből: Csermák (Zer-
mak, Zermac'ek = vörösfarkú fülemüle), Pandák (pandrák = lárva, 
pajor, itt feltehetően gúnynévvel van dolgunk). Végül a Gabányi 
név tesz pontot összeírásunk szlovák nevei után, ez a kabana -
gabány szóból keletkezett, jelentése 'ködmön, szűrdolmány'. 

A ruszin, szlovák, vagy talán lengyel közösségben keletke
zett (keletkezhetett) vezetéknevek közt egy ered személynévből: 
Marinkás, véleményünk szerint a Marienka névből (más magyarázat 
is elképzelhető). Hét magyarázható helységnévből: Borsiczky (Bor
si k. Zemplén vm.), Jabionszky (Jabionca k. Nyitra vm., Jabionka 
k. Árva, Zemplén vm.), Jesenszky - Jeszenszky - Jeszentzki (Je-
szenkő k. Turóc vm.), Krezovitzki (Xrtzse k. Sáros vm.), Matya-
sovszky (Matyasóc k. Liptó vm., Zemplén vm.), Szediiczky (Szed-
iicna k. Trencsén vm., Szedi tea k. Sáros vm.), Kai aslnovszky (Ka-
iaszka k. Zólyom vm.). Itt is találunk foglalkozásnévből keletke
zett vezetéknevet, ez a ffuszág név (husak 'libapásztor'). Ezeken 
kívül hat származik egyéb fő- és melléknévből. Kiszeiy - Kisszei 
(kysei 'savanyú leves'), Lubi - iuby (ruszin ijubyj, lengyel iuby 
= drága, kedves), JVovák, Aíovi (mindkettő a nov- 'új' tő származé
ka, v.ö.: szlovák novij, ruszin novyj), JVovak (nov+ak), Zanathy 
(zánjátij = lekötött, lefoglalt), Zima (zima 'hideg, hidegség, 
tél'). 

Egyetlen szerbhorvát vezetéknevünk az i/ketyevits, más forrá
sokban (/ketyevity alakban is előfordul. Ez a Kuk (Farkas) névből, 
illetve egészen pontosan annak becézett alakjából (i/k - i/ke) -ty 
kicsinyítő, és az -evics, -ovics apanév-képzővel feltételezett e-
timológiája: Kuk > i/k > i/ke + ty + evics, magyar jelentése: a kis 
Farkas fia, Farkaska, vagy Farkasocska fia. (Ezt a magyarázatot 
MizsER LAJOS és UDVARI IsTVÁN főiskolai adjunktusoknak, Bessenyei 
György Tanárképző Főiskola - Nyíregyháza -, továbbá ViRÁc GÁBOR 
Jugoszláviában élő magyar nyelvésznek köszönöm.) 

A keresztnevek körében szlávként ruszin neveket és egyetlen 
szlovák nevet találunk. Ruszin nevek összeírásunkban: Iroma (Ire-
ma - froma 'Jeremiás'), Baziiius (baziieus 'király'), Ovanyic (az 
Iván név kicsinyltőképzős alakja). Az első kettő az Ószövetség
ből, az utóbbi a mártirológiumból. (Baziiius elterjedése valószí
nűleg Nagy Szent Vazul kultuszával függ össze.) 
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Vannak ezenkívül románok, ruszinok körében egyaránt elter
jedt, kedvelt keresztnevek. Nem kétséges, hogy ezek ismertetése 
szintén ide tartozik. Ilyenek az ószövetségi eredetű Mástya -
Mástye (Mózes név származéka: Mózes > Mojses > Mojstye), Szimic 
(Simon kicsinyítő képzős alakja), az újszövetségi Pável (Pál), 
Peró) Péter), Ste/án (István), Timo/i (Timo/ej - Timo/i - Timóte-
us - ), továbbá a mártirumológiumból Kira (Cyrus > Kira), Maxim 
(Maximus > Maxim), Nyikita (Nikita - Nyikita - Miklós - ) , Nyikora 
(Nyikiforból, vagy Nikolából, szintén Miklós), Zahart (Zaharlj > 
Zahari - Zakariás - ) , valamint az egyéb kategóriába sorolható 
TVyisztor (Nesztor - Nyisztor). 

Az egyetlen szlovák keresztnév a Jávor, mely az Ivorból ered 
(Jvor - fgor - Jávor). 

Irodalom: 1. MELICH JÁNOS: MNy. XXXIX, 265-280.; 2. BENKö 
LORÁND: MNy. XLIV, 116-124.; 3. KNIEZSA ISTVÁN: A magyar és a 
szlovák családnevek rendszere. Kézirat. Bp., 1965.; 4. KÁLMÁN 
BÉLA: A nevek világa. Bp., 1967.; 5. FÉNYES ELEK: MAgyarország 
geographiai szótára, melyben minden város, falu és puszta betű
rendben körülményesen leíratik I-IV. Pest, 1851.; 6. KNIEZSA IsT-
VÁN: A magyar nyelv szláv jövevényszavai I/1-I/2. 2. kiad. Bp., 
1974.; 7. HADROVics LÁSZLÓ - GÁLDi LÁSZLÓ: Orosz-magyar szótár 
I-II. Bp., 1968.; 8. Szlovnik sztaroukrainszkoj szlova XIV-XV. 
szt. I-II. Kiiv, 1977.; 9. Szlovnik vlesznik imen ljugyej. Kiiv, 
1961.; 10. luRU FEDOSZJUK: Ruszkie familii. Moszkva, 1971.; 11. 
N.M. SANSKU, V.V. IvANOV, I.V. SANSKAJA: Kratkij etimologicsesz-
kij szlovar ruszkovo jazika. Moszkva, 1965.; 12. Szlovnik slo-
venského jazyka I-V. Bratislava, 1959-1968.; 13. KAR. KÁLAL—MiR. 
KÁLAL: Slovensky slovnik z literatury aj náreői. Banskej Bystri
ci, 1923.; 14. Nem-magyar keresztnevek jegyzéke. Bp., 1909.; 15. 
KARÁCSONY SÁNDOR ZsiGMOND: Személyneveink 1500-tól 1800-ig. Bp., 
1961.; 16. MAX VASMER: Etimologicseszkij szlovarj russzkogo jazy
ka I-IV. Moszkva, 1964-1973. 
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A d a t t á r 

A következőkben a tanulmányozott nevekre nézve közlünk adatokat. 
Vezetéknevekben azt, hogy az összeírás tanúsága szerint mely 
helységben fordulnak elő és hány háztartásban éltek velük. Ke
resztnevekben az előfordulás helye mellett a viselő házigazdák és 
gazdaasszonyok (=háztartásfők) számát adjuk. Ha valamely névnek 
több alakváltozata található, pontosan soroljuk fel, keresztne
vekben következetesen utalunk a né képzős formára. 

I. 

V e z e t é k n e v e k 

a / R u s z i n ( r u t é n , k á r p á t u k r á n ) 
v e z e t é k n e v e k 

a/l.Személynévből keletkezett vezetéknevek 

1. Bodonovics: Endréd; 1. 
2. Kindria, Ktndrias, Kindrits: Gencs, Körtvélyes, Nagyká

roly; 5. 
3. Kosztán: Aranyosmeggyes, Királydaróc; 2. 
4. Koszti: Királydaróc; 1. 
5. Kufin: Jármi, Mátészalka, Szalmád; 8. 
6. Lázín: Zsadány; 3. 
7. Mihalovlts: Nagybánya; 1. 
8. Afyikita: Apa, Aranyosmeggyes; 3. 
9. Afytkora: Batizvasvári, Lippó, Réztelek; 22. 

10. ATyisztor: Madarász, Mezőterem, Nagybánya, Veresmart; 9. 
11. Rihor: Bagos; 1. 
12. Szerich: (olv. Szerics): Angyalos; 1. 
13. Sztán: Lippó, Mogyorós, Óhuta, Szamostelek, Szóidobágy, 

Udvari; 16. 
14. yáncsa: Alsószopor; 1. 
15. Klási: Szinérváralja; 1. 
16. Kláztn: Borhid, Réztelek, Veresmart; 6. 

a/2. Helységnévből alakult vezetéknév 

17. TeZepianovits: Szatmérnémeti; 1. 
18. Kojánszky: Nylrvasvári; 1. 
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a/3. Eredetre utaló szóból 

19. Papdán: Gyöngy; 3. 

20. Popovits: Kántor Jánosi; 1. 

a/4. Családi helyzetre utaló szóból . 

21. Bratán, Brátán: Amac, Borhíd, Krassó, Lippó, Mogyorós, 

Nagykolcs, Gyürüs; 21. 

a/5. Belső tulajdonságra vonatkozó szóból 

22. Tupicza: Monostor; 2. 

23. Zákán, Zákány: Ders, Hodász, Kántor Jánosi; 9. 

a/6. Külső testi tulajdonságra mutató szóból 

24. Botka: Nábrád; 1. 
25. Kalík: Mérk, Szatmérnémeti; 2. 
26. Kválik: Ders; 1. 
27. Rudics: Sárköz; 1. 

a/7. Szavajárási szóból 
28. fák: Ders, Őr, Zsadányi; 3. 
29. Paku: Dányád; 2. 
30. yajna: Zsadány; 1. 

31. Ifesmás: Szatmárnémeti; 1. 

a/8. Állatnévből 

32. Sztojka: Batizvasvári, Szaniszló; 2. 

a/9. Egyéb fő- és melléknevekből 

33. Drozsán: Óvári; 1. 
34. Drusán (olv. Druzsán): Hodász, Nagyszokond; 2. 
35. Tyikár: Nagykároly; 1. 
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b/ S z l o v á k v e z e t é k n e v e k 

b/1. Személynévből 

36. OMlik: Szentmárton, Sziérváralja, Udvari; 3. 
37. Rigkó: Csenger, Domahida, Jármi, Kaplony, Komlódtótfalu; 

11. 

b/2. Helységnévből 

38. Xmbrogovszky: Színé várai ja; 1. 
39. Jasztrabszky: Részege; 1. 
40. Klobuslczky, Klobusttzky: Nagykároly, Szatmárnémeti; 2. 
41. lehóczki: Nagybánya; 1. 
42. Marsovszky: Nagykároly; 1. 
43. OkoUcsányí: Endréd; 1. 
44. Praznovszky: Erdőd; 1. 
45. Szeleczky: Nagybánya; 1 

b/3. Foglalkozásnévből 

46. Xgrfsmárf, Krecgmárí: Erdőd, NAgykároly; 2. 

47. Aladár: Kisnamény; 2. 

b/4. Növénynévből 

48. Buzik: Kisar; 1. 

b/5. Állatnévből 

49. Csermák: Nagykároly; 1. 

50. fandák: Mátészalka; 1. 

b/6. Egyéb főnévből 

51. Gabányi: Sárközújlak; 1 
c/ R u s z i n é s s z l o v á k ( l e n g y e l ) k ö z ö s 

s é g b e n egyaránt keletkezhetett vezetéknevek 
c/1. Személynévből 

52. Marinkás: Busák, Gencs, Gyöngy, Nagykároly, Szentmiklós, 
Szinéváralja; 7. 
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c/2. Helységnévből 

53. Borstczky: Nagykároly; 1. 
54. Jablonszky: Ders; 1. 
55. Jesenszky, Jeszenszky, Jeszentzki: Iklód, Mánd, Máté

szalka, Nagykároly, Szamoskóród, Szatmárnémeti, Zsa-
rolyán; 8. 

56. Krezovltzkt: Csenger; 1. 
57. Matyasovszky: Sárközújlak; 2. 
58. SzedUczky: Nagykároly; 1. 

59. ^aZasínovszky: Parasznya; 1. 

c/3. Foglalkozásnévből 

60. Huszág: Vitka; 1. 

c/4. Egyéb fő- és melléknévből 

61. Kíszeiy, Kisszel: Hodász, Fehérgyarmat; 2. 
62. lubi, luby: Nagyar, Nyírvasvári; 2. 
63. JVovák: Láposbánya; 1. 
64. AfoH: Nagybánya; 1. 
65. Zanathy: Nagykároly; 1. 
66. Zima: Apa, Aranyosmeggyes, Batiz, Sárközújlak, Szinévár-

alja ; 2. 
d/ S z e r b h o r v á t v e z e t é k n é v 

67. f/ketyevíts: Kölese; 1. 

II. 

K e r e s z t n e v e k 

a/ R u s z i n ( r u t é n , k á r p á t u k r á n ) k e 
r e s z t n e v e k 

a/l. Az Ószövetségből 

1. Jroma: Dorhid; 1. 

102 



a/2. A mártirológiumból 

2. DazWius: Ders, Penészlek; 2. 
3. Ovenyic: Mogyorós; 1. 

b/ R o m á n o k é s r u s z i n o k k ö z ö t t egyaránt el
terjedt keresztnevek 

b/1. Bibliai nevek 

b/1-1. Ószövetségi nevek 

4. Mastya, Mastye: Papbikó, Patóháza, Remetemező, Szamoskó-
ród; 4. 

5. Szimic: Aranyosmegyes, Patóháza; 2. 

b/1-2.. Újszövetségi nevek 

6. Pável: Amac, Balotafalu, Nagysikárló; 3. 
7. fáró: Batizvasvári; 1. 
8. Ste/án (Ste/ánné): Aranyosmeggyes, Apa, Batiz, Batizvas

vári, Esztró, Nagysikárló, Remetemező, Szinéváralja, 
Szoldobágy; 

9. Timo/i: Balotafalu, Erdőszáda, Patóháza, Szinéváralja, 
Válaszút; 6. 

b/. A mártirológiumból 

10. Xira: Aranyosmeggyes; 1. 
11. Maarim: Veresmart; 1. 
12. JVytkita: Busák, Lippó, Misztótfalu, Válaszút; 4. 
13. Nyikora: Óhuta; 1. 
14. Zahari: Apa, Batiz, Batizvasvári, Gyöngy, Középhomoród, 

Nagysikárló, Réztelek, Udvari, Veresmart; 13. 

b/3. Egyéb 

15. Wyfsztor: Erdőszáda; 2. 

c/ S z l o v á k k e r e s z t n é v 

16. Jávor: Gencs; 1. 

KÁVÁSSY SÁNDOR 
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