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Úriszék tárgyalását, és ez ügyben történı döntését határozták meg.200(200)

(Folytatása következik.)

2007. LXI. ÉVFOLYAM 2. SZÁM / TANÁCSURAK ÉS JOBBÁGY OK. TÁRSADALOM A 17–18.
SZÁZADBAN / Varga Józsefné Horváth Mária : A 18–19.  századi rábaközi családnevek
tanúsága a migrációs folyamatokról.

158Varga Józsefné Horváth Mária  : A 18–19. századi rábaközi családnevek
tanúsága a migrációs folyamatokról.

Egy település, egy tájegység családnevei mindig hően tükrözik a közösség életében lezajló
folyamatokat. Jelzik a népcsoport fogyását, gyarapodását, összetételének megváltozását vagy – a
családnevek megszilárdulásának idıszakában – a foglalkozási, sıt a felekezeti viszonyokat. De egy-egy
település zártságát vagy éppen a külvilágra való nyitottságát, és akár az egyes családok vitalitását is
érzékelhetjük a névkincs segítségével. A 18. században, illetve a 19. század közepén összeírt rábaközi
családneveket elemezve követem a fent említett folyamatokat, változásokat. A családnévvizsgálat
rámutat arra is, hogy eredetileg, a családnevek alakulásának idıszakában (azaz a 15–17. században)
milyen volt az adott közösség társadalmi tagolódása, és kiderül a belsı és külsı migráció iránya is.
Röviden: a társadalmi mozgások és a névrendszer összefüggését vizsgálom.

A Rábaköz mint szubrégió (kistájcsoport) három kistájra tagolható: Répcemellék, Rábaköz,
Tóköz.201(201) Győjtésem, elemzésem a Répcemellék faluira és a Rábaköz kistáj nyugati térségére terjed
ki. Ez a terület közigazgatási egységet jelentett. Kapuvár kezdettıl fogva minden tekintetben központi
szerepet játszott a körülötte lévı települések életében: a 12. századtól a török idıkig mint a környék
erıdítménye, majd kereskedelmi, gazdasági, azután közigazgatási központja. Vallási szempontból
Kapuvár mellett meghatározó szerepő volt a 17. századtól napjainkig Vadosfa és a 19. században
Beled. Míg a vizsgált terület nyugati, északi, keleti területein szinte egyöntetően csak római katolikus
lakosságot találunk, addig a déli és középsı részeken a 16. század végétıl evangélikusokat, az 1800-as
évek elejétıl Beledben, majd az 1800-as évek második felétıl pedig Kapuváron is nagyobb számban
izraelita felekezető népességet. Vadosfa artikuláris hely volt, a környezı falvak – Vásárosfalu, Mihályi,
Kisfalud, Gyóró, Tótkeresztúr (ma Magyarkeresztúr), Potyond és Beled – „ágostai hitvallású”
népességének központja. Ez utóbbiakat a kis számú rábakecöli és edvi evangélikusokkal együtt
1829-tıl már nem Vadosfán, hanem Beledben anyakönyvezték. Ugyancsak Beledben vezették 1837-tıl
a zsidó vallásúak anyakönyveit. Természetesen ezek a vallási központok komoly összetartó erıként
mőködtek. A vizsgált terület – amely bizonyos idıszakokban a Rábaközi felsı járás nevet viselte –
északi irányban a Rábca vonaláig terjed, déli peremén az Öreg-Rába folyik, keletrıl pedig Páli,
Potyond, Bogyoszló, Jobaháza, Rábatamási nevő falvak határolják, a térség nyugati széle egybeesett a
Rábaköz mint kistájcsoport határvonalával: az itt található települések: Dénesfa, Cirák, Gyóró, Himod,
Hövej, Vitnyéd.

Huszonhat 18–19. századi település névanyagát elemeztem. Ma már kevesebb községet tudunk a
vizsgált térségbıl megnevezni, mivel Garta egyesült Kapuvárral, valamint Vica is elvesztette
önállóságát, Beledhez tartozik. Volt egy Ordód nevő település 159is, amely már a 18. században is csak
Babót-Ordód néven került összeírásra, azóta megszőnt, Babót részévé vált. 

Egy rövid áttekintés segítheti a térség történelmének megértést. Az Árpád-kor elején a Rábaközbe
határvédelem céljából besenyıket telepítettek. Ez a népcsoport sokáig ırizte önállóságát. A besenyık
ısi kiváltságait 1222-ben írásban rögzítették. A soproni ispán mellett a térségben egy rábaközi ispán is
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tevékenykedett. Kristó Gyula írja, hogy a Rábaköz még az Anjou-korban is szinte önálló vármegyeként
mőködött, önálló közigazgatással bírt.202(202) A középkor legjelentısebb birtokosai az Osl nemzetség
tagjai, majd leszármazottaik, a Kanizsaiak, késıbb a Nádasdyak. A török elıl menekülve a 16.
századtól kezdıdıen délszláv, elsısorban horvát nyelvő népesség áramlott be. Miután Gyırt 1594-ben
elfoglalta a török, szinte az egész Rábaköz elpusztult, a falvak jelentıs része elnéptelenedett, az
emberek a mocsarakban, erdıkben kerestek menedéket, az életben maradottak sokszor csak
évtizedekkel késıbb mertek visszatelepülni. Soós Imre írja le, hogy például a bogyoszlóiak csak 1620
táján tértek vissza a falujukba, addig a biztonságosabb Vitnyéden húzták meg magukat.203(203) A két
falu névanyagában jól érzékelhetı ez az együtt töltött több mint negyed század. Azonban a török
kiőzése után sem lett béke. Véres kuruc-labanc harcok dúltak e tájon. Amikor Bottyán János csapatait
visszaszorították, akkor a német és rác nemzetiségő katonák felégették a falvakat, előzték az embereket.
Így a 17–18. század fordulójára Dénesfa, Osli, Tamási, Vica szinte lakatlanná vált, valamint az
egytelkes nemesi falvak (Edve, Joba-háza, Potyond, Vadosfa) csaknem néptelenné. Ebbıl a nyolc
faluból 1715-ben nincs is összeírt népesség. A gondokat tetézte, hogy a 17. században gazdátlanná vált
földek újból elerdısödtek, bozótossá, mocsarassá váltak. A helyzethez igazodva Tamási, Bogyoszló,
Jobaháza határában 4-5000 holdas közös legelıt alakítottak ki, fellendült a
szarvasmarha-kereskedelem: Bécsbe, Velencébe szállították az itt hízlalt szarvasmarhát.204(204) A
Répce és Kis-Rába menti települések lakói folyton szenvedtek a folyók áradásaitól. Ugyanakkor
önkényesen megszabott, nehéz robotterhek sújtották a népességet, és járványok tizedelték ıket. A 18.
század elejétıl viszont azt látjuk, hogy növekedtek a faluhatárok, szaporodtak az irtásföldek, javultak
az életlehetıségek. Az 1600-as évek második felében Nádasdy Ferenc nádor kezdeményezte a töröktıl
kipusztított terület benépesítését. Nádasdy 1671-ben, a Wesselényi-összeesküvés leleplezése után
történt kivégzését követıen birtokainak nagy része az Esterházyak kezére került. Ez alól alig akadt
kivétel, például Himod a gyıri püspök, Hövej a csornai pre-montrei rend tulajdona volt, néhány falu
pedig mint jobbágytalan kisnemesi település ırizte önállóságát. Az Esterházyak is szorgalmazták a
betelepítést, az elnéptelenedett vidékekre német jobbágyokat hívtak be. Ezt a tényt azonban ma már
csak a névanyag ırzi, nyelvében, hagyományaiban egységesen magyar a lakosság. Ma fıként
kistelepülések jellemzıek erre a tájra (1000 fı körül vagy ez alatt van a lélekszám), kivétel ez alól
Kapuvár (10659 fı) és Beled (2944 fı). 

160A névanyag vizsgálatában a 18. század eleje nagyon szerencsés kiindulópontot jelent. E század elsı

felében azt tapasztaljuk, hogy növekszik a lakosság száma. „Magyarországon 1720 körül 14 fıt,
1787-ben 28 fıt találunk négyzetkilométerenként, ami azonban közelebbrıl nézve Vas megyében 40,
Békésben 19 fıt és a keleti hegyek közt még kevesebbet jelent.”205(205) A Vas megyére kimutatott 40

fı/km2 lehetett jellemzı Sopron megyére is. Az 1715 és 1754 között eltelt közel 40 esztendı fejlıdését
igazolja a családok és a családnévfajták mennyiségének a növekedése. Az összeírt, jövedelemmel
rendelkezı, állandó jelleggel megtelepedett lakosok száma majdnem megháromszorozódott.
Természetesen ezek nem tökéletesen megbízható számadatok, erısítik ezt a meggyızıdésünket az
egyházi anyakönyvek is: ott ugyanis találunk olyan neveket, amelyek ezen összeírásokban nem
szerepelnek. De a fejlıdés, a változás pozitív iránya egyértelmő: a gazdagodó névanyag növekvı

lélekszámra enged következtetni. Különösen gyorsan növekedett a népességszám a 19. század
iparosodó, élénk kereskedelmet folytató világában. A mezıgazdaság is jelentıs volt, a gabonaféléken
kívül jó minıségő dohányt termesztettek. „A Rábaköz szélén termesztik. Legjobb a Vitnyédi, Höveji,
Himodi, Gartai dohány.”206(206) Ugyancsak Drinóczy kéziratos mővében olvashatók a rábaközi táj
szépségét megidézı sorok: „A Kis Rába mellett van a Baboti Erdı. Ez talán az ország fenn állása óta
nem volt vágva, oly temérdek nagyságú tölgyfák találtatnak benne, hogy egy fábul 30-40 öll fa is
kikerül. A kapuvári iharos gyönyörő erdıség.”207(207)

A bemutatott terület családnévanyagát a fellelhetı legkorábbi anyakönyvek segítségével és az 1715., az
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1728., az 1754. és az 1828., valamint az 1850. évi népességösszeírások alapján elemeztem.208(208) Az
anyakönyveket részben a Magyar Országos Levéltár Mikrofilmtára, részben a Soproni Levéltár és a
falusi plébániák irattárainak segítségével vizsgáltam át. A családnévanyag nagyobb részét az országos
összeírások (conscriptiones regnicolares) adatai alapján győjtöttem, az 1715–20-as, az 1728-as, az
1754-es, 1828-as országos összeírás és az 1850. évi népösszeírás alapján. 1715-ben helységenként név
szerint összeírták az adózó népességet, a külsı birtokosokat és a honosítottakat. Ezeket az adatokat
1720-ban felülvizsgálták, s ahol szükséges volt, pótolták, kiigazították. A következı összeírásban
szintén név szerint lejegyezték a családfıket, a gyerekeket, az „egy és külön kenyéren élıket”. Az
1754-es Nádasdy Boldizsár-féle összeírás teljesnek tekinthetı, mind az adózó, mind a nem úrbéres
népességet feltünteti (házatlanok, nem adózó nemesek, iskolamester, szolgák, pásztorok). Az összeírás
végén lejegyzik a zsidó lakosok nevét is. Az 1828-as névjegyzékben a családfı neve szerepel,
függetlenül attól, hogy nı vagy férfi, fiatal vagy 60 éven felüli. A felsoroltakon túl felhasználtam az
1773-ban elkészült cigányösszeírás névanyagát, amelyben a cigány családfıket írták össze járásonként,
falvanként. Az 1831. évi zsidó-összeírás részletes, névtani szempontból is értékes forrás, az egész
háznép nevét közli magyar nyelven. Az 1850-es népösszeírás (conscriptiones populares) szintén név
szerint a családfıket nevezi meg. 

161A történeti családnévvizsgálat sokféle tényre rávilágít. A nevek nyelvi eredete megmutatja a
betelepülı népesség eredeti nemzeti, nyelvi hovatartozását, a névalkotás alak- és jelentéstani jellemzıi
más tájegységekkel való rokonságra vagy az attól való eltérésre utalnak. A névgyakorisági vizsgálatok
az adott vidék legjellemzıbb családneveit, egy-egy közösség jellegzetes neveit tárják fel, a megjelenı
újak pedig a népességmozgásra utalnak. A névhasználat helyi és adott korra jellemzı szokásait,
esetenként a névadás lehetséges motivációit is kideríthetjük. Ha a különbözı névtípusokat
összefüggéseiben vizsgáljuk, akkor a névállomány belsı szerkezete is feltárulhat, megláthatjuk, hogy a
sokak által viselt családnevek mellett kialakulnak a megkülönböztetı névalakok, különös becézési
formák, vagy éppen a keresztnevek sokszínősége figyelhetı meg. A névtan felvetette kérdések világos
megítéléséhez szükség van a szociolingvisztika nyújtotta segítségre is. Az adott közösség
történelmének, kultúrájának ismerete is fontos. Az eltérı településszerkezető, a más felekezető, a
paraszti vagy polgárosodó jellegő, az elzárt vagy közlekedési szempontból elınyös fekvéső település
névanyaga más-más választ fog adni ugyanarra a kérdésünkre is. A szociolingvisztikai változók
befolyásoló hatása érzékelhetı a felekezeti különbségek (római katolikus, evangélikus, izraelita), a
gazdasági háttér (nemesi falvak, jobbágytelepülések), a foglalkozási körülmények (gazdálkodó,
kézmőves lakosság, mezıvárosi polgárság), a települések földrajzi elhelyezkedése tekintetében, ezek
mind-mind alakítják, formálják a névrendszert. De a nevek is üzenetet hordoznak a tájról, történelemrıl,
magáról az elnevezı emberrıl. 

Röviden, néhány mondatban kitérek a családnevek kialakulására, korai állapotára. A családnév
fogalmára jellemzı, hogy egész családot – felmenıket és leszármazottakat – jelöl, és öröklıdik. Nehéz
egyértelmően megválaszolni, hogy mikor alakultak ki ezen jellemzıkkel családneveink. A 13.
században már néhány fıúri család esetében tudjuk igazolni, hogy öröklıdnek a nevek. Azonban az
egyszerő emberek körében még a 14. században is biztonsággal kimutathatjuk, hogy az ıket jelölı név
egyelemő (Luka, Csete). Megállapíthatjuk, hogy családneveink csak a 18. századra vagy inkább
században válnak „szabályosan öröklıdıvé”. A családnévkutatás több alapmővét idézhetjük: „A 17.
század elejével körülbelül lezártnak tekinthetjük azt a kort, amelyben a gazdasági és társadalmi
tényezık hatása folytán az egyén egy elemő nevéhez másodlagos névelem kapcsolódik… Ekkor (a 18.
századig) azonban még csak a családnevek kialakulásáról lehet szó, és nem végsı

megszilárdulásukról.”209(209) „A szabályosan öröklıdı, kételemő névrendszer kialakulását
Magyarországon a 17–18. századra szokás tenni.”210(210) Hajdú Mihály írja: „A 15. században, de
még késıbb is, a hivatalos anyakönyvezés bevezetéséig fennállt a vezetéknév megváltoztatásának
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lehetısége.”211(211) Az én adataim is bizonyítják, hogy a 18. század elején – nem tömegesen – még
akad névváltozás vagy névváltoztatás, tehát még nem tökéletesen lezárult állapotot érzékelünk, hanem
egy lezárulóban lévı folyamatról kapunk képet.

162Nagyon fontos ismérve a magyar családnévnek, hogy az elsı helyen áll a teljes személynéven belül.
Mint kijelölı jelzı a közösséghez tartozáson túl egyedít, azonosít. A családnév azonban nem csak az
egyénrıl szól, hanem arról a tájról, ahol a név született, arról a közösségrıl, amely elnevezte ott élı
tagjait. Megismerhetjük belıle az életmódot, az ott élı ember lelkületét, gondolkodásmódját. „A
megkülönböztetı jelzıket természetesen nem az illetı egyén vette föl, hanem attól a közösségtıl
kapta, amelyben élt. … sok tekintetben ez a kulcsa a családnevek vizsgálatának. …a név nem egyéni,
hanem társadalmi produktum és mint ilyen, az illetı közösségre, társadalomra jellemzı.”212(212)

Valóban bıséges információt hordoz egy terület családnévállománya az elnevezı közösségrıl, annak
szociális, kulturális hátterérıl. Éppen ezért nagyon fontos a névrendszer társadalmi meghatározottságát
szem elıtt tartani. A családnevek vizsgálata más tudományterületek eredményeit is felhasználja
(történelem, mővelıdéstörténet, néprajz, szociológia), és természetesen segíti is a névtani kutatás az
említett tudományokat.

A vizsgált idıszak jellemzésekor ki kell emelnünk, hogy ez az újratelepítések kora volt, amely a 18.
század közepe táján lezárult, illetve lelassult. Kezdetben kevés nevet írtak össze, azután gyors
gyarapodás, majd a névmennyiség megállapodása volt megfigyelhetı. Ebben a folyamatban a névanyag
nyelvi eredet szerinti arányai megváltoztak. Az önkéntes betelepüléssel, majd a tudatos telepítéssel a
horvát és a német eredető családnevek száma megszaporodott a Rábaközben. A 19. század közepén a
zsidó lakosság létszámának emelkedése tapasztalható, ez ismét a német eredető nevek mennyiségét
növelte. Írásomban négy idıpont adatait és az ebbıl adódó eredményeket mutatom be: egyrészt a 18.
század elsı felében lezajló folyamatot az elsı három összeírás alapján (1715., 1728., 1754.), valamint
az egy évszázaddal késıbbi állapotot az 1850. évi népesség-összeírás segítségével. A további
vizsgálatok érdekes pontja a névváltozatok és névváltozások, valamint a névváltoztatások és a kettıs
családnevek kérdése. „… csak a rendszeres anyakönyvezésig, azaz a 19. század elejéig volt lehetséges
[a névváltoztatás], mert azután a régi családnevet az anyakönyvek rögzítették és így a régi név nem
felejtıdött el. Ettıl kezdve gyakoriak a kettıs nevek.”213(213)

A névanyag változásának követésével a migrációs folyamatokat igyekeztem feltárni. A legkorábbi
adataim 1715-bıl valók. Ezekbıl kimutatható egy jelentıs mag, a törzsökös névkincs: 114 olyan
családnév szerepel a teljes névállományon belül (a két évszázad alatt 1430-féle családnevet találtam),
amely 1895-ig minden vizsgált idıpontban megtalálható e települések családnevei között. Bemutatom,
hogy az egyes idıszakokban a törzsökös neveken kívül mennyi családnév él tovább egy vagy több
idıszakon keresztül, illetve azt is, milyen új nevek jelentek meg. 

A magyar eredető neveknél három jelentéstani típust emelek ki: a foglalkozás-, a személy- és a
helynévbıl -i képzıvel alakult családnevek csoportját. Ezek a kategóriák jellemzıek e táj névkincsében,
ezek mutatják a változást. A nem magyar eredető családnevekbıl két csoportra fordítok figyelmet: a
német és szláv családnevekre (ez utóbbi legtöbbször a délszláv, általában a horvát eredető neveket
foglalja magában). Ezek gyarapodása jól mutat rá a betelepítés tényére, a külsı migrációra.

163A 18. század kezdetétıl a 19. század végéig meglevı nevek (a törzsökös rábaközi nevek) alkotják a
Rábaköz általam vizsgált 26 településének családnévállományában a szilárd magot, ezek a családok
éltek itt – mondhatjuk – a családnevek kialakulása óta. A legtöbb ma is itt él. Ezek a nevek a
következık: Ács, Anda, Babos, Balogh, Bársony, Bider, Bognár, Bókon, Bokor, Borbély, Boros,
Borsodi, Böcskei, Buti, Cserpes, Csiszár, Csuka, Dancz, Dani, Dobos, Egyed, Eperjes, Erdélyi, Erıs,
Ezsöly, Farkas, Fekete, Földesi, Förhéncz, Fücsök, Füzi, Gacs, Gáncs, Garab, Gerencsér, Gilicz,
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Gosztola, Hajdú, Hancz, Hegyi, Henye, Herczeg, Hollós, Horváth, Ivánkovics, Kapui, Karsai, Kiss,
Kisfaludy, Kocsis, Koloszár, Kovács, Kozma, Kövér, Kránitz, Kükedi, Lakatos, Lakos, László,
Lengyel, Letenyei, Lócsi, Luka, Madarász, Major, Marics, Mátis, Mészáros, Módos, Molnár, Nagy,
Németh, Nyikos, Odor, Orbán, İri, Ötvös, Papp, Pintér, Pócza, Polgár, Pongrácz, Pótzik, Rabi,
Rácz, Rosta, Sági, Simon, Sipos, Sipıcz, Soós, Sörtély, Szabó, Szakács, Szakály, Szalai, Szántó,
Szarka, Szerencse, Szigeti, Szőcs, Takács, Tar, Tóth, Török, Tuba, Turi, Varga, Vargyas, Vas, Vörös,
Zambó, Zsámboki, Zsirai (114 név).

Az 1. táblázat adatai megmutatják, hogy az 1715-ös összeírástól kezdıdıen meglevı törzsökös nevek
(114 családnév) 1715-ben, valamint a késıbbi idıszakokban a névkincs adott kategóriáján belül
(például a foglalkozásnévbıl alakult családneveken belül) milyen arányt képviseltek. 

a
családnév
eredete

a
családnév
jelentése

1715
%

1728
%

1754 % 1850 %

Magyar foglalkozásnév65,9 46,3 51,7 41,9

személynév 59,3 30,2 24,6 18,8

helynév 56,2 29,2 22,6 14,1

Német 33,3 6,6 4,1 2,8

Szláv 38,5 10,4 11,4 6,1

1. táblázat: A törzsökös nevek százalékos aránya névtípusonként

Az 1. táblázat adatai arra engednek következtetni, hogy idıben távolodva a 18. század kezdetétıl ezek a
tısgyökeres rábaközi lakosokat jelölı családnevek egyre kisebb arányban vannak jelen a névanyagban,
azaz egyre inkább gazdagodik a családnévállomány a betelepülı lakosság miatt. A tısgyökeresnek
nevezett lakosok között tartjuk számon a 17. század utolsó harmadában betelepült német anyanyelvő,
illetve az 1500-as évektıl megsokasodó szláv anyanyelvő népességet is. Tehát azokat, akik az 1715-ös
összeírásokban már szerepelnek. Ekkor a nevek 88,51%-a magyar, 6,25%-a szláv, 3,84%-a német (és
2,4%-a egyéb idegen) ajkú lakosságra utal.

Az elemzésekbıl egyértelmően megállapíthatjuk, hogy e táj legjellemzıbb családnév-típusa a
foglalkozás megnevezésébıl keletkezett név. 1715-ben az összeírt családok több mint 38%-ának ilyen
neve volt. Erısíti ezt a megállapítást az a tény is, hogy a tíz leggyakoribb családnév 50%-a szintén ebbe
a kategóriába sorolható (Varga, Szabó, Molnár, Kovács Takács, illetve Csizmazia). Még a 19. század
végén is ezt mondhatjuk el.

164Családnév1715 1728 1754 1828 1850 1895

Horváth 8. 3. 1-2. 1. 1. 1.

Varga 3. 2. 1-2. 2. 3. 2.

Németh 1. 1. 3. 3. 2. 3.

Molnár 4. 6. 4. 4. 8. 7.
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164Családnév1715 1728 1754 1828 1850 1895

Nagy 5. 7. 8. 5. 4. 4.

Tóth 9. 9. 7. 8. 5. 6.

Kovács 6. 8. 9. 7. 6. 5.

Szabó 7. 4. 5. 9. 9. 8.

Kiss - 10. 10. 6. 7. 9.

Takács 2. 5. 6. - - -

Csizmazia10. - - - - 10.

Szalai - - - 10. 10. (11.)

Papp - - - - - 10.

2. táblázat: A tíz leggyakoribb családnév a jelzett idıpontokban a gyakoriságát jelzı sorszámmal 

A családnevek utáni oszlopokba írt pozíciószám az egyes idıpontokban a tíz leggyakoribb családnév
sikerességét mutatja be. Nagyon beszédes a két évszázadban kialakult sorrend. A 18. század három
összeírása alapján kimutatott leggyakoribb családnevek népnévi és foglalkozásnévi alapszavúak:
Németh (elsı), Horváth (harmadik), Tóth (kilencedik); Varga (második), Takács (negyedik), Szabó
(ötödik), Molnár (hatodik), Kovács (nyolcadik). Az elsı tíz között szerepel még a Nagy, valamint a
Kiss családnév. A 19. században szinte ugyanazokat a neveket olvashatjuk, a sorrend módosul csupán:
Horváth (1.), Németh (3.), Tóth (7.); Varga (2.), Kovács (5.), Molnár (6.), Szabó (9.). A Takács a 15.
helyre került és helyébe a Csizmazia, illetve egy -i melléknévképzıs helynévi alapszavú családnév
sorakozott fel: a Szalai.

Az 1. táblázat adatai jól szemléltették: 1715-ben a foglalkozást jelentı családnevek nagy részét,
65,9%-át, a törzsökös nevek között találjuk. A késıbbiekben is ebben a kategóriában a legkisebb a
mozgás, a nevek fele, majd közel 42%-a az eredeti magból jelen van. A többi esetben azt látjuk, hogy
az eredeti, törzsökös nevek aránya az adott névtípuson belül egyre jelentéktelenebbé válik, azaz igen
nagy mérvő a bıvülés, a névgazdagodás. A magyar eredető személynévi jelentéső névanyag a 19.
század közepéig körülbelül a harmadára, az -i képzıs helynévbıl keletkezett nevek köre pedig az
eredeti arány negyedére szorult vissza. Névtani vizsgálatokból tudjuk, hogy a Dunántúl legjellemzıbb
családnevei a foglalkozásnévi és a népnévi eredetőek: a Varga, Szabó, Molnár, Takács, Kovács mellett
a Horváth, Németh és a Tóth. A személynévi alapú nevek birtokosai távolabbi területekrıl (keletrıl)
települtek be. Fontos figyelmet fordítani a helynévi alapszavú családneveinkre, ugyanis az 1700-as évek
elején az -i képzıvel alakult helynévi alapszavú családnevek még nagy biztonsággal jelzik, honnan
érkezett a név gazdája. A betelepülık esetében a Rábaközben a családnevek alapján jól érzékelhetı a
közeli településekrıl, illetve a déli irányból történı beáramlás, elsısorban Vas és Zala megye területérıl
származnak a letelepedni szándékozó családok.214(214) 165A német és szláv eredető nevek mennyisége
viszont a késıbbiekben jelentısen gyarapodik, itt legfeltőnıbb a névgazdagodási folyamat. 
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1. diagram: A családnévállomány összetétele jelentéstani kategóriák alapján a családok százalékában

Az 1. diagram arra hívja fel a figyelmünket, hogy a vizsgált idıszak kezdetén az itt élı családok közül a
legtöbbnek (38,01%) olyan családneve van, amely foglalkozásnévbıl alakult ki. Érdekes a következı
oszlopról leolvasható eredmény is: a családok 14,39%-a népnévi alapú családnévvel rendelkezik. A 2.
diagram szemléletesen jelzi, hogy ezt a viszonylag magas arányt milyen kevés névfajta eredményezi:
tulajdonképpen három név van jelen ebben a kategóriában: a Horváth, Németh és a Tóth család-név.
Emellett egy-egy elıfordulással jelenik meg az Orosz, Rácz, Török családnév. 1715-ben még csak
kevés személyt neveznek meg helynévbıl keletkezett családnévvel (13,82%: pl. Kisfaludi, Lócsi,
Szalai), és látszik, hogy nem a legjellemzıbb névadási forma a keresztnévbıl kialakított családnév sem
(9,98%: pl. Anda, Egyed, Luka, Mátis). A 2. diagram az elıforduló különbözı családneveket alapul
véve azt mutatja meg, hogy a névkincsen belül, azaz az összes nevet tekintetbe véve az egyes
kategóriákban mekkora arányban szerepelnek a különbözı nevek, azaz hol a legnagyobb a
névgazdagság, az egyes csoportok hány különbözı nevet számlálnak. (Az elsı oszlop azt jelzi, hogy az
összes névnek 22,52%-a a foglalkozás megnevezésébıl alakult családnév.)
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1662. diagram: A családnévállomány összetétele jelentéstani kategóriák alapján a nevek százalékában

Az elsı két oszlop a családok százalékához képest kisebb arányban van jelen, ami azt jelzi, hogy kevés
névféle sok családnak adott nevet, tehát régóta itt élhetnek ezek a személyek, elbokrosodott,
elszaporodott családokról van szó. Itt is látszik, hogy a Rábaköz legjellemzıbb nevei a foglalkozás- és
népnévbıl kialakult családnevek. A helynévbıl és személynévbıl alakultak esetében az olvasható le,
hogy sokféle név kevés családot jelöl, tehát egy vagy csupán néhány családnak adtak nevet, akik
nemrég élhetnek e tájon, nem jellemzıek. Kivétel ez alól a helynévi alapúaknál a Szalai, amely a Zala
helynevet rejti magában, valamint a személynévi alapúaknál például Páliban a Kozma, Beledben a
Dancz, Hövejen az Anda, több településen, de csak egyszeri elıfordulással a László és a Nyikos
családnév.

1715-tıl továbblépve a 18. század elsı felében lejátszódó folyamatokat követve, majd ezeket a száz
évvel késıbbi eredménnyel összehasonlítva sokféle következtetést vonhatunk le. A magyar eredető

családnevek közül továbbra is csak a legjellemzıbb csoportokat emelem ki. (Noha a népnévi is jelentıs,
de kevés névegyedet jelent. Akad még tulajdonságot jelölı, például Gönye, Kondor; vagy növények:
Torma, Bokor; állatok: Tuba, Szarka; tárgyak: Kasza, Pakrócz nevébıl alakult családnév. Ezek
azonban az egészen belül viszonylag jelentéktelen arányt képviselnek.) 

A 3. táblázat adatai azt szemléltetik, hogy az 1715-tıl meglevı törzsökös nevek mellett milyen
arányban jelennek meg újak. Az összehasonlítást mindig a családnév saját csoportján belül végeztem el.
Például 1728-ban a magyar eredető foglalkozásnévi alapszavú családnév-kategórián belül továbbra is
ott van a 31 törzsökösnek nevezett név, valamint az 1715-ös anyagból 11 név ugyancsak szerepel, de
ezek nem tekinthetık törzsökösnek, mert késıbb kihullanak a névanyagból. Viszont ebben az
167összeírásban tőnik fel elıször 25-féle új családnév, amely ennek a kategóriabeli névkincsnek a
37,3%-a, tehát ez mutatja a névgazdagodást. 

Az 1715-ös százalékarányok azt szemléltetik, hogy a nem törzsökös nevek mekkora részét képviselik az
adott csoport névanyagának.

a családnév eredete a családnév
jelentése

1715
%

1728
%

1754
%
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a családnév eredete a családnév
jelentése

1715
%

1728
%

1754
%

magyar foglalkozás 34,1
16-féle név

37,3
25-féle név

30,0
18-féle név

személynév 40,7
11-féle név

50,9
27-féle név

36,9
24-féle név

helynév 43,8
27-féle név

51,4
37-féle név

48,3
45-féle név

német 66,6
6-féle név

88,8
40-féle név

83,3
60-féle név

szláv 61,5
8-féle név

85,4
41-féle név

63,6
28-féle név

3. táblázat: A törzsökös nevek mellett megjelenı új családnevek aránya és száma

Az 1728-as összeírásból adódó eredmények minden kategóriában emelkedést mutatnak. Ennek több oka
lehet, például az, hogy a háborúk lezárultak, megindult a gazdálkodás, kevesebb a kedvezményezett
család, így pontosabb az összeírás. Az idegen ajkú betelepítettek névanyagát azonban érdemes
alaposabban megvizsgálni, itt a legnagyobb arányú a növekedés. 1728-ban, az elızı összeírás után alig
több mint egy évtizeddel, már jól látszik a többször megfogalmazott szándéknak (tudniillik, hogy a
puszta helyeket be kell telepíteni, és fıként német ajkú lakosokat várnak) az eredménye. Grubacsevics
Ferenc tiszttartó 1710-ben Esterházy herceghez írott levelébıl tudjuk, hogy: „A fiatal német kolóniát
szinte megtizedelték”215(215); azaz a Nádasdy Ferenc által már támogatott német ajkú népesség
betelepítése megindult, de a kuruc-kori harcok idején erısen lelassult, sıt sok üldözésben volt részük az
ide érkezı német anyanyelvőeknek. Esterházy József Antal 1719-ben a szentmiklósi tiszttartóját így
utasítja „… a puszta helyekre német jobbágyokat kell telepíteni, s mentül hamarább szép rendtartást
lehet a község közé behozni, valamint a német dominiumokban vagyon. Ezek mellett a magyar
jobbágy is megtanulja a Gvéreknek [német Gewähr-Buch] rendszerét.”216(216) Efféle ösztönzések
hatására érkezett a 17. és 18. század fordulóján, a 18. század elsı évtizedeiben sok németajkú római
katolikus vallású telepes a Rába-közbe, elsısorban a mai Ausztria és Bajorország területérıl. A német
eredető családnevek szerkezete, a nevek végzıdése is ezt igazolja. „Süddeutschland ist die Heimat der
168Bühler, Hofer, Moser …, alle mit der Endung -er, die in Norddeutschland fremd ist.”217(217) A
korai betelepülık valóban a Hofer, Glanser, Kleiser, Ader, Bider, Tobler, Heiner, Tringer típusú
neveket viselték. A betelepítési szándék beszédes példája Dénesfa 1728-ban rögzített névanyaga. A
település lakói szegények, a 16. században megyei taksát fizetı zsellérek voltak. Késıbb teljesen
lakatlan lett a falu, majd új birtokosai újratelepítették. Az 1728-as névsorban 26 családot írtak össze,
ebbıl 4 magyar (Gyırvári 2, Győrő, Molnár egy-egy család) 2 horvát és 20 német nevő család van. A
22 idegen, betelepített személybıl szláv nevő a Jorovics, Parics; német nevő az Anrájter, Bominger,
Cump, Faber, Gangl, Herman, Hoaler, Imanecker, Klaus, Krászl, Mandler, Moar, Paudler, Praj,
Sach, Salemon, Schmitt, Staumberger, Szinebel, Tobinger. A következı összeíráskor viszont már
egyetlen idegen nevő család sincs a községben, tehát gyakori lehetett, hogy az ide érkezı betelepülık
valami oknál fogva nem tudtak gyökeret ereszteni, visszamentek hazájukba vagy áttelepültek egy másik
faluba. Ugyanis a már megismert nevek más településeken néha felbukkannak. Hasonlóan
megemelkedett a szláv, fıként délszláv eredető családnevek száma. Például: Degovics, Dezerics,
Dezomics, Kovacsics, Puskovics és hasonló nevekkel bıvült a névállomány. A Csörgits név nem ö-zı
változatban is elıfordult az anyakönyvekben: Csergits, Csergets alakban. E típusnál egy név már több
családra vonatkozik, ami mutatja azt is, hogy állandó, megtelepedett népességrıl van szó. Tudjuk, hogy
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a Sopron és Moson vármegyei területekre már a 16. század kezdetétıl érkeztek horvát anyanyelvő
családok, elsısorban kis- és középnemesek. „…az egyre terjeszkedı török elıl számos armalista és
kisbirtokos nemes húzódott fel familiárisi szolgálatáért kisebb nagyobb területet kapva a védett
területekre. … Nádasdy Tamás és utódai alatt…”218(218) 
A feljegyzések szerint Enyingi Török Bálint is sok horvát és rác származású tisztviselıt alkalmazott a
birtokain, 1613-ban például Veszkényben Rácz István Török Bálint erdıinek az ırzıje. Egyéb,
valamely más szláv nyelvterületrıl betelepülı családok nevét is fellelhetjük: Bencsik, Csiczák, Gilicz,
Kutsora és hasonlók. 

A 18. század elsı felében lezajló folyamat eredményét az 1754. évi adatok elemezésébıl kapjuk meg. A
belépık révén megjelenı új nevek száma sokatmondó. Viszonylag kiegyensúlyozott változás látszik a
foglalkozás- és a személynévi alapszavú nevek esetében mind a nevek számában, mind azok százalékos
arányában. A helynévi motivációjú családneveknél mást tapasztalunk: folyamatosan emelkedik az
újonnan belépı névféleségek száma, és az elsı idıszakhoz képest az aránya is. A német és szláv
anyanyelvőeket jelölı családnév-anyag 1728 után is jelentıs változáson megy át. 1715-ben a törzsökös
neveken (német: 3, szláv: 5) kívül 6, illetve 8-féle név van az anyagban, negyven évvel késıbb ez a
mennyiség német ajkúak esetében a tízszeresére, a szlávok esetében három és félszeresére nı. 1754-ben
az összeírók 489-féle nevet rögzítettek, ez 1593 családfı neve. Ebben a Nádasdy Boldizsár nevével
fémjelzett összeírásban 74 eltérı német eredető nevet találunk. (60-féle új, 3 törzsökös és 11 név
1728-ban már szerepelt.) Például Apeller, Bruk, Fischer, Hochsinger, Hoffer, Klauser, Linsenhauer,
Ritter, Scherer, Schneider, Tobler, Wolf, Zasing. A családfık közül 1696,15%-ot jelölnek ezen nevek.
A Garab, a Hoffer 5, a Kleizer 4, a Tobler és a Tringer 3-3 család neve, a többi általában egy,
ritkábban két családot nevez meg. A gyakori nevek viselıi – a Garab kivételével – Gartán élnek, ahova
az 1670-es években telepítették ıket.

Szép számban akadnak továbbra is szláv eredető családnevek. Csörgits, Degovits, Franek, Galavics,
Garabics, Lukonics, Lukovics, Novák, Ugronovics és hasonlók. Összesen 44 különbözı név fordul elı.
Lényeges eltérés, hogy a német eredetőek esetében 1,32 a gyakorisági mutató, a szláv neveknél viszont
1,42 (azaz egy nevet átlagosan ennyi családfı visel). Tehát a szláv nevő családok már messzebb
jutottak a meghonosodásban, ugyanazon a néven több családfıt szólítanak. Az egyéb kategóriába sorolt
nevek között ilyenek fordulnak elı mint: Deluki, Korbeli, Ludban, Menegati.

Az 1754. évi és az 1850. évi eredmények összevetésébıl újabb megállapítások bonthatók ki. Nincs
számottevı változás továbbra sem a foglalkozásnévi alapszavú családnevek körében, ez egy
megállapodott névkincs. Azonban igen jelentıs a helynévi, a személynévi, a szláv, majd a német eredető

név mennyiségében és az arányában a módosulás. 
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3. diagram: A családnévállomány összetétele a nyelvi eredet alapján a nevek százalékában

A 3. és 4. diagramok mutatják a változást, ugyanis az új, egy-egy családot jelölı nevek adják meg a
folyamatok irányát. Jól érzékelhetı ez a német nevek esetében. A 3. táblázat adataiból is azt
olvashattuk le, hogy a névféleségek száma száz év elteltével jelentısen megemelkedett, ezt szemlélteti
százalékos arányban feltüntetve a 3. diagram. Majd a 4. diagramon azt láthatjuk, hogy az általuk
megnevezett családok aránya csökkent, amibıl arra a következtetésre kell jutnunk, hogy folyamatos
betelepedés tanúi vagyunk, az adott német eredető névvel rendelkezı családoknak még nem volt idejük
a terebélyesedésre, csak egyetlen család neveként kerültek be a névanyagba, tehát a névféleségek száma
emelkedik, de az összes családon belül ez nem jelentıs mennyiség.
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1704. diagram: A családnévállomány összetétele a nyelvi eredet alapján a családok százalékában

A 18. század közepén az idegen hangzású nevek az elıforduló különbözı névfajtáknak megközelítıleg
az egy negyedét jelentik, a családoknak pedig körülbelül az egy nyolcada rendelkezik nem magyar
hangzású, írású névvel. 

Az 1850-bıl való összeírásban 684-féle családnéven 3772 családfıt neveznek meg. Ismét az idegen
eredető nevek terén lezajlott változásokat emelem ki. A német írású nevek száma 106, a családok száma
212. A névféleségek 15,5%-át e csoportba sorolhatjuk, a családok számában nem ilyen jelentıs az
arány, csupán 5,62%. A névgyakorisági mutató 2. A növekedés hátterében nem csupán az elızı század
tudatos és szervezett betelepítési folyamatai állnak, hanem a zsidó lakosság spontán betelepülése is. Az
újabb családok érkezését igazolja, hogy a német eredető nevek 70%-a egy családra vonatkozik. 71 név
csak egyszer fordul elı. A német nevő családok jelentıs része (62 család) Kapuváron, valamint a vele
szorosan együttmőködı Gartán (26 család), a közvetlen mellette levı Vitnyéden (14 család), a szintén
szomszédos Babóton (14 család) lakott. Ez a városiasodásra, a munkalehetıségek növekedésre,
valamint a zsidó lakosság számának emelkedésére utal. Mint tudjuk, ık német eredető családnevet
viseltek II. József 1787. évi rendelkezése óta. „Die Judenschaft in allen Provinzen zu verhalten, dass
ein jeder Hausvater für seine Familie, der Vormund für seine Waisen, und eine jede ledige, weder in
der väterlichen Gewalt, noch unter einer Vormundschaft oder Kuratel stehende Mannsperson vom
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1-ten Jänner 1788 einen bestimmten Geschlechtsnamen führen, …jede einzelne Person aber ohne
Ausnahme einen deutschen Vornamen sich beilegen und solchen Zeitlebens nicht abändern
soll.” 219(219) Érdekes módon a Beledben összeírt német névvel bíró családfık száma csupán öt, az
1870-es évtized zsidó anyakönyveiben viszont 55 családfı jelenléte mutatható ki. 

171A szláv nevőek között 201 családot találunk 82-féle név alatt. Csak egyszer kerül bele az
összeírásba 48 név. A százalékos eloszlás keveset változott a száz évvel korábbihoz viszonyítva: a
nevek 12,13%-a sorolható a szláv eredetőek közé, és a családok 5,35%-a. A családnevek gyakorisága
2,43. Azt jelzi, hogy elég sok a gyakorivá váló, megtelepült rábaközieket jelölı név. A nevek 53,1%-a
-ics végzıdéső, ezek a régóta itt élı családokat nevezik meg. Ellenben enyhén növekszik az északi
irányból betelepülı szláv nevőek száma is: Desenszki, Germanek, Novák, Smerlicsek. 

A német és szláv nevekhez nem sorolhatók száma is folyamatosan gyarapodik. Ebben az idıpontban
31-féle családnév (4,53%), 45 család (1,19%) tartozik ide. Ezeknek a neveknek egy töredéke
cigányokat jelöl: Kenna, Totya. Valószínő néhány név íráshiba miatt került ebbe a csoportba. Például a
Zsinger név Singer lehet. A Ludman név korábban már íródott Ludbanként, Ludmányként, valószínő,
hogy a német Ludemannból torzult.

Összegezve a fenti eredményeket megállapíthatjuk, hogy a családnevek mennyiségi, nyelvi eredet
szerinti vagy jelentés- és alaktani vizsgálata sok tanulsággal bír. A mennyiségi vizsgálatokból
kimutatható, hogy a 17. század végéig, a 18. század elejéig megélt pusztítás nyoma ott látható a
névanyagban: az 1715. évi összeírás mindössze 553 családnevet tartalmazott, negyven évvel késıbb
viszont már 1593 a nevek száma. Tehát majdnem megháromszorozódott a névállomány. Ez a gyors
ütemő emelkedés a 19. században lassul, száz évvel késıbb (1850) 3772 családot tartottak számon.
Nemcsak a családok, de a családnevek száma is nıtt. Az elsı idıpontban 208-féle családnevet
szolgáltattak a források, a legmagasabb érték 1850-ben volt, ekkor 684-féle családnevet írtak össze az
általam vizsgált településeken. Fontos megállapítás, hogy a népességszám jobban emelkedett, mint a
névféleségeké, így növekedett a névgyakoriság. A kezdeti alacsony gyakorisági mutatószám 2,66 volt, a
legmagasabb 1850-ben lett: 5,51, tehát a népességszaporodás már nem a betelepülés útján, hanem a
letelepedett családok sokasodása, terebélyesedése folytán jött létre.

A családnév-gyakoriság vizsgálata meggyızıen bizonyította, hogy az elnéptelenedett falvakba
folyamatosan érkeztek a betelepülı személyek. Ennek egyik bizonyítéka, hogy az egyszer elıforduló
családnevek aránya végig magas marad. 1715-tıl 1850-ig a következı százalékértékek jelzik az egy
családot jelölı nevek mértékét: 1715: 62,50%; 1728: 58,93%; 1754: 58,89%; 1828: 49,37%; 1850:
43,27%. Tehát a 19. század közepén is azt mondhatjuk, hogy a családnevek közel fele tökéletesen
identifikál, azonosítja az illetı családot, mivel közel-távolban egy van belıle. 

A névgazdagodási folyamatban mind a gyakorisági, mind pedig a jelentés- és alaktani vizsgálatok
rámutatnak az -i melléknévképzıs helynévi alapszavú családnevek csoportjára. A gyakorisági
vizsgálatoknál ott tőnik fel a típus, hogy kezdetben nincs a leggyakoribb nevek között, majd elsıként a
Szalai, aztán a Füzi, Borsodi nevek egyre több családot képviselnek. A jelentéstani elemzésben feltőnı
e kategória emelkedése a névállományon belül: 1715-ben a családok 13,82%-át, a 18. században
14,19%-át, a 19. században 16,78%-át nevezik meg. A névkincsen belül 1715-ben 28,02%, a 18.
században 33,14% és a 19. században 35,49%. Összecseng ezzel az alaktani vizsgálat eredménye: a
képzett családnevek között legnagyobb súlyú ez a típus: a 18. században 17229,58%, az 1800-as
években 30,47%. Elmondhatjuk, hogy a családnevek egyharmad része helynévbıl alakult -i képzı
segítségével. 

A nevek eredetének vizsgálata szintén sok tanulsággal szolgálhat az adott térség népességtörténeti
hátterérıl, a migrációs folyamatok irányáról, a nyelv, a nyelvjárás akkori állapotáról. (A 18. században
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diktálás, bemondás alapján rögzítették az összeírók a neveket. Nagyon sok esetben az akkori magyar,
de a német nyelvjárási állapotokról is vonhatunk le óvatos következtetéseket.) A családnevek nyelvi
eredet szerinti kategorizálása azt mutatta meg, hogy a névállomány növekvı részét alkotják az idegen
eredető – elsısorban német, másodsorban szláv – családnevek. A 18. század közepén a névanyag
27,59%-a, a 19. század közepén pedig a nevek 32,16%-a nem magyar névadás útján jött létre. 

A családok számában is folyamatos az emelkedés: a 18. század eleji állapothoz képest jelentısen nıtt
az idegen eredető nevet viselı családok száma, a lakosságon belüli aránya (1715: 5,77%; 1728: 8,78%;
1754: 11,27%; 1850: 12,16%). Az egy családot megjelölı tulajdonneveket nyelvi eredet szempontjából
megvizsgálva az tapasztalható, hogy jelentıs részük német eredető családnév. Ez kezdetben a
betelepülı osztrák, bajor népességet jelölte, késıbb a polgári réteget alkotó német ajkú lakosokat
(nyomdász, tímár, bérlı, tisztviselı stb.), majd a zsidó lakosságot. Az adatokból az is látszik, hogy
Kapuváron és Gartán mindkét században, Beledben pedig a 19. század második felében magas a német
nevőek száma. Szláv nevő népességet szintén elsısorban az említett településeken, valamint kisebb
számban Bogyoszlón, Hövejen és Kecölben találunk. 
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Forrásjegyzék

Oppidum Kapuvár 1672. Magyar Országos Levéltár (MOL) Rep. 65. 389. 8.

Possessio Babót, 1680. évi urbarium MOL Rep. 65. 389. 9. 

Perceptoralia, Conscriptiones regnicolares 1715–1720., 1728, 1754, 1828, IV. 14.a.
Gyır-Moson-Sopron Megye Soproni Levéltára (SL)

Conscriptiones populares 1850. IV. 1. l. aa. (SL)

Conscriptio Zingarorum 1773. IV. 1. m.(SL)

Conscriptiones Judaeorum 1831, IV. 1. n. .(SL)

Esterházy család hercegi ágának levéltári anyaga, MOL P 150 1143 csomó

Születési anyakönyvek, Magyar Országos Levéltár Mikrofilmtára
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tanúsága a migrációs folyamatokról. / Melléklet / 1 . melléklet: a vizsgált települések sorszáma
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1. melléklet: a vizsgált települések sorszáma és neve

sorszám település

1. Kapuvár

2. Babót

3. Beled

4. Bogyoszló

5. Cirák

6. Dénesfa

7. Edve

8. Garta

9. Gyóró

10. Himod

11. Hövej

12. Jobaháza

13. Rábakecöl (Kecöl)

14. Magyarkeresztúr (Tótkeresztúr)

15. Kisfalud

16. Mihályi

17. Osli

18. Páli

19. Potyond

20. Szárföld

21. Rábatamási (Tamási)

22. Vadosfa

23. Vásárosfalu

24. Veszkény

25. Vica

26. Vitnyéd
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családnevek  mennyisége településenként 1850. évi népesség-össz eírás alapján

1741. melléklet: A német és szláv eredető családnevek mennyisége településenként 1850. évi
népesség-összeírás alapján
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családnevek  mennyisége településenként 1850. évi népesség-össz eírás alapján / Német
eredető családnevek (1850)

Német eredető családnevek (1850)

Ssz. Település 
Név

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

1. Áder 10 3

2. Apeller 2

3. Arbeiter

4. Arnstein

5. Axnix 4 1

6. Bider 2 1

7. Boninger 1

8. Böekk

9. Böhm 2

10. Braun

11. Brayer

12. Czinder 1

13. Czumpf

14. Dachs 1

15. Deutsch 1 5

16. Dresser 1 2

17. Drommer 1

18. Ehmán

19. Eprer

20. Fischer 1 1

21. Freyer 3

22. Frister

23. Fürst 1

24. Gajer 2

25. Garab 4 3 2 1 2

26. Getz 1

27. Grainer

17528.Hainer 8

29. Hajdár 1

30. Halszer

31. Háner 1

32. Hantz

33. Hart 1

34. Hencz
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Ssz. Település 
Név

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

35. Herbáth 1

36. Hess 2

37. Hóbor

38. Hoffer 2 1 8 3

39. Hujber 1 1

40. Kaizeráll

41. Kleizer 4

42. Kohn 1

43. Kolnhoffer

44. Kozmer 1

45. Köhninger 1

46. Kráicz 1

47. Kronekker 1

48. Kuntzi 3

49. Kurtzi

50. Kurztweill

51. Lang 1 1

52. Lantz 2

53. Maitz 2

54. Manczer

55. Meller 2

56. Mohl 2

57. Muizer 1

58. Mutz 1

17659.Neher

60. Neubauer

61. Niedermayer

62. Okhercz 1 1

63. Ott 1

64. Pajer

65. Pakler 1

66. Palmberger 1

67. Pámer 2

68. Pámháer 1

69. Pászli 1 3

70. Perstl 1

71. Piller 1
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Ssz. Település 
Név

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

72. Prájczer 1

73. Preklet 3

74. Priszter 1

75. Pucz 1

76. Raits 1

77. Rájder

78. Rehberger

79. Riesz 2

80. Rigler

81. Ritsaer 1

82. Romberger 1

83. Róth 3

84. Saffer 1

85. Sántzi 1

86. Schef 1

87. Scheidl 1

88. Schey 1

89. Schmölz

18090.Schwertner 1

91. Sepf

92. Spielmayer 1

93. Spitzer 1

94. Srágli

95. Steiner

96. Szeifried 1

97. Sziber 1

98. Szinger 1

99. Szukhentrunk

100.Tasner 1

101.Thomayer 1

102.Tobler 2 2

103.Triber 4

104.Trupper 1
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Ssz. Település 
Név

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

105. Velner 1

106.Volner 2 2

Családok száma 62 14 5 3 2 2 1 26 1 6 0 3 7 2 9 19 6
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családnevek  mennyisége településenként 1850. évi népesség-össz eírás alapján / Szláv
eredető családnevek (1850)

178Szláv eredető családnevek (1850)

Ssz. Település 
Név

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

1. Badicz 2

2. Bajácz

3. Balaskó

4. Balikó 1

5. Bárkovics

6. Bebes 1

7. Bencsics

8. Bencsik 1

9. Benkovics 1

10. Bersics 1

11. Berzavics 1

12. Bodrovics

13. Bucsics

14. Burgolits 1

15. Cseresznyák 1

16. Csörgics

17. Damnovics 2

18. Decsics 1

19. Degovits 5

20. Desenszky

21. Dezomics 5

22. Dugovits 2

23. Dusa 2

24. Ferkits 1
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Ssz. Település 
Név

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

25. Gaszlics 1

26. Gerebics

27. Germanek

17928.Gilicz 2

29. Görgics 2

30. Gregorics 3

31. Hadarics 1

32. Hekmár 2

33. Hérák 3

34. Herics 2 1

35. Ivánkovics 10

36. Ivarcz

37. Jagadics 1

38. Jerkó 1

39. Jugovics 1 1

40. Kálovics 1

41. Kelekovics 1

42. Koloszár 1 1

43. Koronák 1

44. Koronics 1

45. Kovacsics 12

46. Kránitz 15 1

47. Kurtsits 3 1

48. Lipovics

49. Lukinits 2

50. Lukovics 1

51. Makár 1

52. Marics 3

53. Mátics 1

54. Meskó 4 1 1

55. Miholics 1

56. Mikolics 1

57. Musits

58. Muszik 2
177
59.

Novák 1

60. Pálics 1



47

Ssz. Település 
Név

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

61. Palkovics

62. Petrács 1

63. Petricz 1

64. Poják 3

65. Polák 1

66. Radics 1

67. Rasztovics

68. Rátkovics 1

69. Roskó

70. Rozsics 9

71. Schmerlitsek 1

72. Sikovics

73. Stekovits 1

74. Sterlik 2

75. Strokay 1

76. Szajkovics 6

77. Szaradics 2 7

78. Szóka 1

79. Trestyén

80. Vinkovics 1

81. Zsemlevics 1

82. Zvoronovics 1

Családok száma 52 6 7 17 0 1 3 20 1 5 11 13 4 4 10 4 0

2007. LXI. ÉVFOLYAM 2. SZÁM / M ŐHELY

181MŐHELY
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Baranyi Judit : I-XV. Országos Érembiennále,
Sopron, 1977-2005.


