
teljesés megdicsóült alakja ebben a képtípusban nyert legtartalmasabb kifejezést
a középkor és újkor művészetében.

Az ókori Orans Máriát a középkor és újkor Napbaöltözött Asszonyával a
magyar művészetbenaz 1ű31-ben hímzett fehérvári királyi ajándék, a koronázó
palást Mária-ábrázolása kapcsolja össze. Ezen a Megváltó jobbján, kitárt karral
imádkozó orans Szűz Mária áll, mellette az Apokalipszis víziójára utaló felirat:

"Emicat in celo Sanctae Genitricis imago" - föltűnik az égen a Szent Isten
szülő képe. Ez Szent Ambrus kijelentését szemlélteti: "Az egyháznak, mint anya
és szűz, maga Mária az ősmintája" .
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KAKUK MÁTYÁS

A kunszentmártoni keresztnevek
névélettani vizsgálatából

Tórténettudományunk megújulását az aprólékos helytörténeti kutatások jelen
tősen segíthetik. E kutatások alapja a helybeli anyakönyvek feldolgozása,
amellyel magunk elé varázsolhatjuk az egyes családok életének fontosabb ese
ményeit. A személynevek, ezen belűl a keresztnevek névélettani szempontú
vizsgálatának középpontjában a neveknek az élettel való kapcsolata áll. Kun
szentmártonban az anyakönyveket 1719-ben kezdték vezetni, a keresztnevek
vizsgálatát 1828-ig végeztem el.

Kunszentmárton a XVIII. század elején pusztaság volt, újratelepítését jász
apáti és jászalsószentgyörgyi lakosok kezd ték meg 1718-19-ben. Már az 1720
as években találkozunk családostul beszállásolt német ajkú katonák nevével. Az
1739-espestisjárványban az első betelepűlőknek legalább a fele meghalt, ezután
jelentős a szomszédos Békés megyéból érkező szlovák családok száma, de nem
melIőzhető a német iparosok rétege sem. Délkeletről pásztorok, görög vagy
örmény kereskedők települtek be.
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A lakosság összetételét jelentősen befolyásolta az 1745-ös redempció, amely
nek során több nemes került Kunszentmártonba. A föld váltók (redemptusok) és
cselédeik egy részének csaIádneve Trencsén, Turóc, Nyitra és Bars megyére utaI.
Kunszentmárton egy ideig jászkun kerületi székhely is volt, az anyakönyvekben
nyomot hagyott a kerületi tisztviselők és a távoli vidékekről itt raboskodó más
vallásúak névanyaga is. A kunszentmártoniak katolikusok, és az egri egyház
megyéhez tartoznak.

A keresztnévanyag zömében azonos az ország más településeinek névanya
gávaI: a XVIII. század folyamán számottevő a János, István, Mihály, József és
György férfi keresztnevek aránya, a legtöbb lány pedig az Erzsébet, Katalin,
nona és Anna keresztnevet kapta. E kedvelt nevek gyakorisága azonban az
országos átlagnál is nagyobb volt, minden negyedik lányt Erzsébetnek, minden
ötödiket Katalinnak kereszteltek. Egy-egy család rendszerint feltűnőert kevés
keresztnévvel gazdálkodott, mert a meghalt csecsemők keresztnevét gyakran
harmadszor is adták a később születetteknek. Az 1745-ös bérmáláskor 330 bér
málkozó közül 92 ugyan új nevet választott, de ez a névválasztás a névanyagot
nem bővítette: az új bérmanevet választó nők közül is a legtöbben az nona,
Erzsébet, Katalin és Anna nevet választották. Még a Krisztinát is Katalinra cse
rélte az egyik bérmálkozó, mert a Krisztina Kunszentmártonban napjainkig a
reformátusokra jellemző név.

A beilleszkedési, a közösséggel való azonosulási szándék következtében
1739-1828 között 167 személy tért át a katolikus vallásra. Közülük csak egyet
kellett megkeresztelni, 1780-ban azt a zsidónak született 21 éves domonyi fia
talembert, "qui fuit Samuel" (aki Sámuel volt), és a József keresztnevet kapta.

Ezzel ellentétes tendenciát figyelhetünk meg a város vezetőrétegénél (asszesszor,
chirurgus, jegyzők, segédjegyzők, tanácsbéliek stb.) és a tehetősebb iparosoknál. Ha
a Ferdinánd, Ferenc Károly, Lipót, Erzsébet Anna Lotharingia, Mária Alojzia, Karola
keresztneveket látjuk, lehetetlen nem gondolnunk a császári ház tagjaira.

Megbélyegzésként adták a Luca keresztnevet. Egyikük anyja Orvos Anna
volt, aki valószínűleg bábáskodott. Az Adámokról és Evákról a XVIII. század
végéig nagy valószínűséggelazt tételezhetjük fel, hogy ikerszülésból származ
nak, bár e neveket akkor is adták, ha szükségből a bába keresztelt. A bábákat
kötelezték, hogya szülő anya halála esetén a gyermek fejét annyira kiszabadít
sák, hogy meg lehessen keresztelni. Szükségkereszteléskor egyébként a közele
dő névnap a leggyakoribb névadási alap.

Az előző évszázadokhoz képest a XVIII. század egyik jelentős változása, hogy
gyakoribb névadási alap a szülök, keresztszülőkkeresztnevének öröklődése,de
még mindig a gyermek születése körüli névnap a gyakoribb. A névnap és a
születésnap a katolikusok többségénél tehát csaknem egybeesett, és mivel az
egyház nagy hangsúlyt fektetett a szentek védelmező szerepére, a névanyag is
a szentek, vértanúk népszerűségéttükrözi. A törökök kiűzése után a betelepülő

iparosok szintén az eddig ismeretlen szentek tiszteletét honosították meg.
Körmeneteken, búcsúban, halotti virrasztáskor többnyire a Mindenszentek Litá

niáját énekelték, így főként az ebben előforduló szentek neve vált ismertté: de a
litániában 50 férfinévvel szemben csak 8 női név és a Szűz Mária neve szerepelt.

A kalendáriumok szintén nem bőveIkedteka választható nevekben. A XVIII.
században novemberben született a legtöbb gyermek, de novemberben az 1773
as naptárban mindössze négy női név található: Wenefrida, Erzsébet, Cicelle és
Katalin. Igy nem véletlen az Erzsébet és Katalin nevek feltűnő gyakorisága.
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Júniusban születtek a legkevesebben, ez magyarázza a Margit névarányosan
alacsony megterhelését az egész XVIII. században. Aki nem akarta lányát Lud
gárdának vagy Erendrudának nevezni, csak a Margitot választhatta.

A Zsuzsanna nevet viselte a XVIII. századi Magyarországon minden tizedik
nő. Kunszentmártonban azonban ez a név jóval ritkábban fordul elő. 1740-ig olyan
szegényebb redemptusok adták, akik a Jászságból származtak. 1740 után azonban
csak szolgák, jövevények és cigányok keresz telték lányukat Zsuzsannának, a feb
ruári Zsuzsannát ugyanis kiszorította az 1760-as évek től divatba jövő Franciska.

A keresztnévanyag elszürkülése nem olyan mértékű,mint amilyennek azt a
felszínes vizsgálat első pillantásra mutatja, hiszen Kunszentmártonban például
négy János védőszenter jelzővel is megkülönböztettek (keresztelő, apostol és
evangélista, aranyszájú, nepomuki), s pontosan tudták, kinek melyik a védő

szentje.
Nepomuki Szent János tisztelete különösen 1763 után lendült fel, amikor

Kunszentmártonban szobrot is állítottak tiszteletére, s jelzője utolsó két szótagá
ból alakult a később híressé vált kántor említőneve:Mezey Muki. Bár Kunszent
mártonban 1794 és 1797 között jezsuiták által szervezett társaság is működött,

az Ignác keresztnév mégsem vált kedveltté. Ennek oka talán az lehetett, hogya
jezsuiták túl szigorú életmódot hirdettek; az Oltáriszentség Társasága tagjait a
nap 24 órájára osztották be imádkozásra, s ez a felvilágosodás idején nem bizo
nyulhatott igazán vonzónak. Az Ignác-ábrázolások szigorú, kérlelhetetlen szent
je is inkább taszíthatta az egyszerűbb embereket, s talán innen eredeztethetőa
parodikus játékok .Tudodnyakú Ignác" kifejezése.

Az állattenyésztéséről híres Kunszentmártonban juhászok állíttatták 1806-ban
az úgynevezett [uhászkeresztet, amelynek talapzatán Szent Vendel pásztorként
látható. Ettől kezdve olykor előfordul, főleg juhászoknál, a Vendel keresztnév is,
amelynek viselői az alábbi imával könyörögtek védelmezőjükhöz: "Pásztorok
remek példája s pártfogója, dicsőséges Szent Vendel! ki fejedelmi származásod
dicsőségéről, s a világ minden hiúságáról lemondván, mint szegény pásztor
kerested a mennyei koronát: nyerd meg buzgó könyörgéseddei, hogya világi
dicsőség hiú fénye, s az emberek tetszése minket soha meg ne tántorítson; ha
nem azokra legyen függesztve minden figyelmünk, melyek által Istennek ked
ves szolgái, s a mennyország örökösei lehetünk."
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