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mindenestre ezeknél is fennáll. Lehetnek tiszta magyar származékok a m. Bod 
alapnévből -s, -k és -n kicsiny ítőképzőkkel. Lehetnek azonban .szláv eredetű 
személynevek is. Ez utóbbit megerősíteni látszanak a következők: Bodon-nál 
a XIV. század eleji Bodvn alak ós az -n kicsinyítőképző gyér volta a székely
eégnél; Bodok-nái az a körülmény, hogy a -k kicsinyítőképző aránylag későit 
(XIV. század) tűnik) fel a székely régiségben, itt viszont puszta személynév
ből alakult helységhévvel van dolgunk, melynek keletkezési ideje jóval 
előbbre tehető. — Bodos látszik még leginkább magyar eredetűnek. 

Ezekkel a nevekkel kapcsolatos problémák is világosán elénk tárják azo
kat a nehézségeket, amelyekkel á névkutatónak! a ma még legtöbbször földerí
tetten eredetű, egytagú, zártszótagost alapnevek és képzős származékaik meg
fejtése esetében meg kell küzdenie. Megmutatják azonban azt is,, hogy .sze
mélynév-fejtésünk sok esetben egyáltalán nem áll biztos alapokon és gyakran 
több lehetőség között csak valószínűségekre vágyunk utalva. 

BENKŐ LORÁND 

Rokonságnevek a háromszéki régiségben és a népnyelvben. Visszatérve 
BRÜLL EMÁNUELnek az EM. XLVI (1941), 384—5. lapján megjelent cikkére, ha 
későn is, hozzászólásomat a következőkben teszem meg: 

A rokonsági fokokra nézve a Székely Nemzeti Múzeum a következő 
rokonsági sort vette alapul: 1. én, 2. édesatya—édesanya, 3. nagyatya—nagy
anya, 4. szépatya—szépanya, 5. dédatya—dédanya, 6. ükatya—ükanya, 7. 
ükatya atyja—ükanya anyján 8. ükatya nagyatyja—ükanya nagyanyja, 
9. ükatya szépatyja—ükanya szépanyja, 10. ükatya dédatyja—ükanya déd
anyja, 11. ükatya ükatyja—ükanya ükanyja, 12. ősatya—ősanya. 

A Székely Nemzeti Múzeum levéltári anyagából a régiségben használt 
következő rokonság-elnevezésekre vonatkozó egykorú adatokat írtam ki: 

s z ü l e a p . a ~ s z ü l e a t y a 'nagyapa'. — Miklósvár, 1592: „Magiari 
János Nagj beoleoni N (agyságod), drabantinak tizedessé.. . val lota . . . kis 
georgy Simon és Tamásnak az Anniok kis pal gal georgy leania volt es az 
zamara birtak bene harmad rézre az Illiesy Leorintz feolden az zyle dpiok1 

holta vtan . . . " [Káinoki lt .] . — Papolc, 1641: „Andreas Kuppán de Papolcz 
Primipilus, Annorum 50 . . . fassus e s t . . . Barszáh Demeter fiai és magais 
Jobbagyi voltának Mikes Benedek Urnák, mind az Attyanak s mind az szüle 
Attyanak" [Törasgyűjt. 1626—50]. — Maksa, 1641: „Kovacz Gaspar senior 
pixidarius de Dalnok, Annorum 60. Tudom mert ismertem is az nehay FereD.cz 
Markotis az nehaj Ferencz Mihaljnak az Attyiáit, az kinek fia azaz1 Lazlo. • • 
ennek az Ferencz LaaLonak az szwle attja szerezte" (a lófőséget) [Balázs M. 
lev.]. — Altorja, 1687: „Édes Sízeute' Attyámról Néhaj Bodo Béterreol és az 
után édes Apámról Bodo Mihály Uramról; Bátyámmal Bodo János Urammal 
ránk devenjáltátott bonumokroí megh osztozkodván.. .'< [Apor lev. A. I. 98],* 
— Kovászna, 1692: „mely Jószágnak fele' volt az én néhai szüie' Atyame 
Potsa Istváné, kinek fia Pocsa Thamas Uram, ennek fia Pocsa Ferencz 
Uram".•/ „ . . .az specificalt bonumok cum apertinentys voltának az én Szüle 
Atyámé néhai Bögh Miklósé. . . annak édes leánya Borbára Tot Mihályna 
Tott Mihálynak Bögh Borbaratol fiai János és Mihály, Jánosnak leánya 
Margit Ven Peterne, Mihály defficialt, leányai mű máradtunk Tot Anna, 
Kata es eh az A(c)trix Ilona" [Orbai tvjk. 1689-93]. — Kurtapatak, 1730: 
„Szabó Miklós Lofő Személy. Tudom bizonjoson hogy ezen Baka Áron Szulo 
Attya Kezdi Széki kurtapataki Baka János Igaz Nemess ember volt 
[Apor lev.]. 

1 Az .adatokban a címszóbeli szót magám szedettem dűlten. 
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s z ü 1 e a n y a 'naigyanya'.1 — Kovászna, 1691:... az én néhai szüle 
Anyám Kovacz Andrasne Kora Anna es az Inetanak szüle Annya Gecső 
Mihalyná Kora Ilona Kora Lukacz leányi voltak" [Orbai tvjk. 1689—93]. 

j o b b a t y a ~ j o b b i k a t y a 'nagyapa'. — Nagynyujtód, 16Í0: „Tho~ 
más Miklo.s de eadem Szazf alu pixidarius, Annorum 70. juratus fa&sus es t . . . 
Tudom bőgj Kováez Leörineznek az jobbik Attia Kovaozí Mattias. az Donát 
Mattias Uram Attianak eós jobb'agia vala" [Gödri, Dombi es.]. — Kézdiszent-
kereszt (Pólyán). 1730: „ . . . világosítanok meg Baka Áron becsületes Atyánk
fiát mi rendbeli szabadsággal éltek mind édes Attya és Jobb Attya is?" 
[Apor lev.]. 

j o b b a n y a 'nagyanya'. —- Nagyajta, 1643: „ az mely éles helyben 
mostan Haydu Mihály lakik azis volt annak előtte Néhai Henter Margité, 
az en job Anyámé..." [Törzsgyűjt. 1626—50]. 

n a g y a n y a 'grosamutter'. — L. a történeti adatot az unoka cím
szó alatt. 

n a g y a p a 'groszvater'. — L. a történeti <adatot az édesegy címszó alatt. 
m á s a t y a ~ m á s i k a p a 'mostohaapa esetén az édesapa neve'.2 — 

Gidófalva, 1564/1770: „ . . . semmi birodalma nem volt rajtba, mert minekünk 
más Attyá<nkro\ maratt és tenéked az idegen volt" [Törzsgyűjt. 1263—605]. — 
K ózdivásárhely, 16201XVII. század vége: „Varga Istvánt JáUOist és Pétert 
nem illeti ugj mint engemet . . . mert az eö attyok Varga Kelemen óztak Katho 
nenemre' szállót azra az megnevezet eőróksegre mert eő idegen szolga volt 
Vásárhelyt az penig az Katho nenem egj volt az másik áíJtímmal [Törzsgyt. 
1606—25]. — Feldoboly, 1586: „Veres Antal maxay vrunk Jobbagya . . . fassus 
es t . . . monda nekj Gőrgieregy fely Dobóiba és biryad azt az örökséget a kjt 
apadnak adót Sar Ágoston másik apad ..." [Törzsgyűjt. 1263^605]. — Nagy
nyuj tód, , !^ : „Donát János Uram Nagy Niuytodi Nobilis Annorum 30. jura
tus, fassus est. Tudom azt hogy Kovacz Leörineznek az másik Attiais Kovacz 
Mattias eos jobbagia vala Donát Mattias Uram Attianak " [Gödri lev. 
Dombi es..]. 

m á s i k a n y a 'mostohaanya esetén az édesanya neve'. — Altorja, 
1611/1687: Márton Bálás Vizi Magdolna . . . fassus est (!) Halottam az másik 
öíWámtol Vizi Domoksnétol, hogy Bodo Balásnak alól csapó molna volt" 
[Apor lt. A. I. 78]. 

n a g y a s s z o n y o m 'anyós'. — L. alább a nagyuram címszó alatt. 
n a g y u r a m 'após'. — Felsőcsernáton, 1756: „Junior Rákosi Pálné 

Juditb Primipila Annorum circiter 38 . . . fatetur. . . halottam . . , Beké Sofia 
Aszonytol hogy mondotta bizony mi nem az magunk Pénzünkéi vesz=zük és 
váltogattuk a jószágod és a szántó földeket, ha nem hanem Nagy Uram 
Kölönte Marton Uram (fia Kölönte József kinek felesége Beké Zsófia), adgya 
a Pénzt" [Tuson lev.]. — Kovászina, 1784: „Sophia Batzoni Reverendi quondam 
Michaelis Máttyus vidua, Annorum 70 . . . fatetur . . . Bálás Deák nevű nagj 
wemedett ide jű . . . legény volt, kitis az nagj Uram és Aszszonyom tartottak, 

1 Hogy azonban a szüleatya és szüleanya 'szépszülő'-t is jelentett, azt 
a Székely Nemzeti Múzeumi régi törvénykezési jegyzőkönyvek birtokpereinek 
ttem egy példája bizonyította; sajnos a múzeamii levéltár anyagával együtt 
Huad megsemmisültek. Egy adatot Sepsiszentgyörgyről 1793—96-ból így is 
idézhetek: „Nagy Peren tzet ismeriel, ós ha igen ennek is ki volt attya, ki volt 
L ^ y attya, ki volt Szülő atya v a g y i s N a g y a t t y á n a k a t t y a " 
LjNagy Sándor lev.]. — A XIX. század végén már ilyen jelentésben nem kerül 
elo» a jobbatya — jobbanya már előbb eltűnik. 

/ 2 Az édesatyát mostohaapa esetén más(ik)atya ~ més(ik)apának hívták, 
a a édesanyát mostohaanya esetén pedig más(ik)anyáaak. Ez mai is hallható. 
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a' nágj Uram holta után az én Férjem és nagj Aszssonyom Osusz Kata 
[Gödri lev.]. 

j ó a t y a 'após'. — Lécfalva, 1582: >,... Bodor Pál El álla es ezt monda 
Farkas Mihály kepeben Ohyakani Benedeknek, mint Jo Attyanak... hogy ha 
az vr ysten é l t e t i . . . megh akarya zolgalni MintiJo attyawa leyendeonek.. Jf 
[Törasgyűjt. 1263—1606].: 

u n o k a 'enkel'. — Albis, 1565/1804: „ . . . jövének mi élőnkbe edgy felől 
Beretzk Anna onokáival más(felől) Cseh .. . Cseh Andrással egyetembe [Cseh 
lev. 1647—1821]. — Angyalos, 1831: „Aúgyalo,si Gyalog katonáné Pető Petemé 
Csulak Borbára, mintegy 46. esztendős, Reformata (felel:) Közel való atyafiak 
még pedig unokák, mivel a Ferencz nagy áttya Imreh Ferencz és a Bakesi 
Borbára nagy annya Imreh Klára, testvérek voltak [59/122. as.]„ — Alsóoser-
Bátoíi, 1624/1671: „ ... néhai Cseh Matheanak onokaiá vala az néhai Kelemen 
P é t e r . . . " [Törzsgyűjt. 1669/81]. 

e l s ő u n o k a 'elsőunokatestvér'. — Sepsiszentgyörgy, 1813: „Zakariás 
Moses Ur az néhai Mihály György Ur Maradvánnyaival első Unokák voltak" 
[Gödri lev. Mihály es.]. 

á n g y 'sógornő'. — Imeosf alva, 1620/XIX,. század eleje: „relicta quon-
dam Blasii Ferentz nomine Catharina . . . f a te tu r . . . mondgya vala az ángyom, 
Cseh Imbréné hogy az én keresmenyim az ő fiaira marad. . ." [Cseíh lev. 
1620—832]. — Bikfalva, 1635: „Cöre Thamas, elbudasott Erdélybe az örökséget 
Core Andrasne Ángya birya" [Rákóczi-Iustra]. 

e g y 'édestestvér'. — Kézdivásárhely, 1599: „Nagj Míhalne Ilona azzonj 
Vasarhelj regj eltemes azzonj állat jurata et fasaa est. Tudom azt hogj Nagj 
Kanystos es Kanisztos, Tuamas eggyek valanak" [Törzsgyűjt. 1263—605]. — 
Alsóosernáton, 1601/1675: „János' Balas' de' Ali Csériiaton homo 100 Annorum 
juratus fassus est. Tudom hogy egyék valanak Bérnáld Fóréncz és Mathé. . ." 
[Bernáld lev.]. 

ó d e s e g y 'testvér*. — Illyefalva, 1753: „Néhai Killyéni Márton Boldi-
sárral az én Nagy Apámnak az Apja ugj Márton Gergelly édes egj volt" 
[Illyefalvi vjk. 1749—60] „ — Kovászna, 1756: „Michael Félegyházi primipilus, 
Annorum circiter 40 fa te tu r . . . én tudom <m én néhai Feleségemnek az Anya 
édes egy volt Réti Petemé Aszonyómmal" [M. Kovács lev.]. — Kökös, 1808: 
„Serester Mátyásné Nagy Sára Székely lovas katonáné özvegy 77 esztendős... 
igy felel . . . tudom bizonyoson hogy Serester Bálintnak a felesége Simon 
Éva és Siginond Mihályné Simon Ilona édes Egygjek" [Gidófalvi lev. 
1659-1868]. 

A rendelkezésemre álló történeti meg ma élő nép- és köznyelvi alakok 
figyelembevételével a háromisizéki rokonságneveknek e sorát áliapítiiatju| 
meg: la. fiú: fiám, fiacskám. Megszólításkor: Te legény! Te legényke! 
1b. leány: leányom, leánykám, leányocskám. — 2a. atya: atyám, édesatyám, ap$i 
apó, tata, iátá; újabban nagyon divatba jött: apu, apuka. 2b. anya: ü-tiyám, 
édesanyám, anyafl mama, mámé; újabban az anyu, anyuka is erősen dívik. 
— 3a,. nagyatya: születya, jobbatya, nagy atya, apóka, nagytata, nágytátd, 
öregapám. 3b. nagyanya: szüleanya, jobbünyu, nagyanya, nagymama, nagy-
márna, nagyanyó, nainka, nanyó, öreganyám. —> 4a. szépatya (dédapa): szüle-
atya. 4b. szépanyaí (dédanya): szüleánya. — 5* ős, ősök: elő, elei. — 6a.-nagy
bátya: bátya. 6b. nagynéne: néne. — 7a. após: nagyuram. 7b. anyós: nágy-

3 A régiségben e szónak 'néni'-féle jelentése is volt. Pl. egy karatnai 
1736-ból való vallatásban ezt olvasom: „Gregorius Könczei.. . Annorum cir
citer 60 Fa te tu r . . . kérdem Oláh Kasztandinetol Anya kik boszorkanyoztattak 
es hányattak babot veled asz etczaka?" [Apor F. II, ld.]. 
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asszonyom. — Az unoka, első- és másodunoka, valamint a más(ik)ápa és 
<más(ik)omya rokohságnév a régiségben használt jelentésben ma is használatos. 

A fennebb felsorolt történeti adatokat háromszéki történeti tájszókból 
álló gyűjteményemből azzal a megjegyzéssel közlöm, hogy még több adat 
áll rendelkezésemre. Hiszem, hogy ezekkel az itt most közölt adatokkal is 
hozzájárultam az eddig még ismeretlen háromszéki rokonság-elnevezések 
megismeréséhez. 

BOGÁTS DÉNES 

Dózsa György kincse Dalnokon. Dózsa György falujában, a háromszéki 
Dalnokon az öregek tudni vélik, hogy a Dózsa-familia egykori telkén Dózsa 
György kincse volt elásva. Az sem titok, hogy a kincset a telek mai tulaj
donosának apja, Bálint József találta meg a múlt század végén pinceásás 
közben; innen a Bálintok gazdagsága, A kincstalálás részletei és körülmé
nyei a falu emlékezetében teljesen elhomályosultak. Egyik öregtől hallottam, 
hogy olyanszerű rézüstök voltak a földben, mint amilyenek a harangok, fogó
juk is volt. 

Ez a kinostalálási mende^monda teljesen köznapi, hozzá hasonlóval 
Háromszéken is, másutt is akárhányszor találkozhatunk. Ami kiemeli a szok
ványos esetek közül, az Dózsa György, e jelképpé magasztosult történeti 
személyiség, aki küldetésével s a nemzeti históriában elfoglalt helyével talán 
semmitől sem áll annyira távol, mint bizonyos kincseknek a földbe való rejte
getésétől. Ügy látszik, hogy a nép számára a név (nem tekintve egy-két kivé
teli, mint például Mátyás király), ha annak viselője nagyapja emlékezetének 
határán túl sírba szállott, nem számít, s az sem, hogy kit-mit takar: ha fel
bukkan, azonnal a legkézenfekvőbb, legközönségesebb hiedelmet is képesek 
hozzákapcsolni. Ilyenképpen válhatott Dózsa György is kincsrejtegetővé. 

Akarattal említettem a nagylapát, mint a jelenvaló falusi ember emléke
zésének legutolsó állomását, ugyanis köztudomású, hogy a nép tényleges és 
a valóságnak megfelelő történelmi tudása csak a közvetlen észlelésig és a 
szemtanú, illetőleg kortárs vallomásának elfogadásáig terjed. A múltból min
denki csak annyit tud, amennyit a család vagy ia falu legöregebbje tud, illető
leg amennyit attól megtanult, s minden más esemény meg jelenség az időtlen
ség rendszertelenségébe, gomolygásába, s nem egyszer a meseszerűségbe hull 
vissza. 

Nemrég IMREH ISTVÁN összegyűjtötte falujának, a háromszéki Bodoknak 
kincsásó, kincstaláló, kincsrabló hagyományait.1 A gazdaságkutatás szem
szögéből figyelve e kérdést, a mende-mondák okait, rugóit is igyekezett fel
deríteni, s rámutatott arra, hogy azok a családok és egyének, akik a falu 
vélekedése szerint a múlt század végén csodálatos, esetleg becstelen úton 
Jutottak a nagy vagyonhoz, egytől-egyig vállalkozó egyéniségek voltak, akik 
ki tudták használni és ténylegesen ki ' i s használták a gazdasági liberalizmus 
lehetőségeit. Felemelkedésüket csak a konzervatív, hagyományaiban meg
merevült falu magyarázhatja kincsásással vagy hasonlókkal. Ügy, gondolom, 
"pgy a kincskereső és kincstaláló mende-mondák gyökereit IMREH kezdemé
nyezése nyomán minden alkalommal ki kelleme kutatni, még abban az eset
ben is, ha az eredmény nem túlságosan változatos. Így a tárgyilagos dalno
kiak Bálint Józsefről is megállapítják, hogy ritka szorgalmú ember volt, 
állandóan dolgozott s nem kinestalálással, hanem szívós kitartásával alapozta 
meg családjának jólétét (Lejegyeztem 1946. nyarán). 

* Imreh István, A vagyonszerzés megítélése a háromszéki Sepsibodokon: 
Társadalomtudomány (szerk. Jordáky Lajos) 1946. 157—66. 

^délyi Múzeum. 1947. 


