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A disszertáció témája és célkitűzése 

 

1. A dolgozat a címben megjelölt, nyelvészek által kevésbé kutatott időszak személyneve-

ivel foglalkozik. A történeti személynevek összegyűjtése és feldolgozása régi törekvése a ma-

gyar történészeknek és nyelvészeknek. E nevek számtalan tudományág kutatásaihoz szolgál-

tathatnak fontos adatokat: a névtan mellett a nyelvtörténet, a helyesírás-történet és a történeti 

nyelvjáráskutatás, az irodalomtörténet, a művelődéstörténet, a népiségtörténet, a genealógia, 

valamint a település- és helytörténet is gyakran fordul e jelentős forráscsoport felé; ugyanak-

kor a névadatok megbízható feldolgozása és vizsgálata nem lehetséges az említett tudomány-

ágak együttes bevonása nélkül.  

A dolgozat témájából adódóan a forrásul használt 14. századi oklevelek mellett nyelvtör-

téneti, genealógiai, társadalom- és településtörténeti szakirodalomra támaszkodik. A nevek 

összegyűjtése nem célja, csupán eszköze a disszertációnak: az adatok feltárása és bemutatása 

mellett elsősorban az egyes jelenségek okaira kíván rávilágítani. A korpusz alapján olyan kér-

désekkel foglalkozik behatóan, mint a nevek területi, időbeli és társadalmi megoszlása, a ná-

polyi származású királyi család és a magyarság neveinek egymásra hatása, az irodalmi eredetű 

névadás, a szentkultusz és a személynévadás összefüggései, a névalakok és -változatok egy-

máshoz való viszonya, a családnevek kialakulása (különös tekintettel a latin nyelvű oklevele-

zésnek és a társadalmi mobilitásnak a névhasználattal való összefüggéseire, valamint a műve-

lődéstörténeti hatásokra) stb. 

2. Az eddigi névgyűjtemények (pl. Fehértói Katalin „Árpád-kori személynévtár”-a) általá-

ban az Árpád-kori okleveles anyagokra támaszkodtak. BERRÁR JOLÁN 1952-es műve, a „Női 

neveink 1400-ig” és általában a női nevekkel foglalkozó munkák ugyan nagyobb részben 14. 

századi forrásokra támaszkodnak, ez azonban pusztán kényszerűség volt: a korábbi okleve-

lekben igen kevés női név fordul elő. Míg tehát államiságunk első háromszáz évének név-

anyagát többen, különféle szempontok alapján is gyűjtötték és vizsgálták, addig a 14. és a 

későbbi századokkal kutatóink meglehetősen mostohán bántak. Ha oda is figyeltek rá, ez va-

lamely meghatározott szempont (pl. FEHÉRTÓI KATALIN: A XIV. századi magyar megkülön-

böztető nevek, 1969) vagy egy kisebb-nagyobb terület alapján történt (pl. FEHÉRTÓI KATALIN: 

Egy XIV. századi nagybirtok jobbágyainak személynévanyaga, 1968; MEZŐ ANDRÁS: A Vár-

dai-birtokok jobbágynevei a XV. század közepén, 1970).  

Nyilvánvaló, hogy a nyelvtörténet számára általában a legfontosabbak az Árpád-kori ne-

vek, hiszen (egy-két, az államalapítást megelőző időből származó külföldi forrást kivéve) 
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ezek a legkorábbi adataink egy-egy névre, ráadásul szótörténeti szempontból is kiemelkedő 

értéket képviselnek. Emellett ez az egyetlen korszak, amelynek írásos forrásanyaga egy ember 

számára is áttekinthető mennyiségű, és szinte teljes egészében hozzáférhető nyomtatásban. 

Az Anjou-kortól kezdve már jóval több forrás áll rendelkezésünkre. Ezek nagy száma és „ké-

sei” volta egyrészt csökkenti jelentőségüket, másrészt még az eddig kiadottak áttekintése is 

meghaladja egyetlen ember erejét.  

Ennek ellenére mind a nyelvészek, mind a történészek számára hasznos feldolgozni az 

Anjou-kor neveit, hiszen éppen ebből az anyagból nyerhetnénk a legtöbb információt az egy-

eleműről a kételemű nevekre való, akkoriban zajló áttérés folyamatáról, a korábban rendkívüli 

gazdagságú és tarkaságú magyar névállomány homogénebbé válásának üteméről, az egyházi 

neveknek a világiakkal szembeni térnyeréséről, ennek földrajzi és társadalmi vetületeiről, 

hátteréről.   

3. Az oklevelek nagy mennyisége miatt a források körének szűkítésére volt szükség. Erre 

két lehetőség adódott: időben vagy térben. A kutatásnak egy adott országrészre vagy megyére 

való korlátozása nem bizonyult járható útnak, hiszen akkor le kellett volna mondani a nevek 

területi elterjedtségének vizsgálatáról. Ezért a mintegy 15 000 adatra kiterjedő korpusz csak 

az Anjou-kor első feléből, Károly Róbert uralkodásának idejéből (1301–1342) származó ne-

veket tartalmaz, az elemzés azonban a korábbi gyűjtések és a szakirodalom alapján természe-

tesen kitekint mind a késő Árpád-korra, mind pedig a Nagy Lajos-i korszakra, sőt a későbbi 

évszázadok névadására is.  

A munka legfőbb forrása a hétkötetes „Anjoukori okmánytár” első négy, a tárgyalt idő-

szakra vonatkozó kötete (NAGY IMRE szerk. 1878–1884), mivel ennek gyűjtőköre az egész 

történeti Magyarország területére kiterjed. Ennél újabb és bőségesebb anyaggal szolgáló for-

rásunk mindössze egy van, az „Anjou-kori oklevéltár” folyamatosan bővülő sorozata, ez 

azonban többnyire csak regesztákat közöl, nem tartalmaz minden nevet, az egyházi neveket 

pedig átírja mai formájukba, ezért név- és nyelvtörténeti kutatásra az említett okmánytárnál 

kevésbé alkalmas. Az „Anjoukori okmánytár” mellett – bár lényegesen kisebb számban – 

szolgáltatott még adatot a „Hazai oklevéltár” és két családi (Károlyi, Héderváry) okmánytár e 

korszakra eső anyaga. Mivel az említett kiadványok helyenként hibás olvasatokat adnak, név-

mutatóik hiányosak és gyakran tévesen azonosítanak egyes, nem összetartozó neveket, az 

anyaggyűjtés során a gyanús névadatokat minden esetben ellenőriztem a Magyar Országos 

Levéltárban, a hibás alakokat pedig természetesen javítottam.  

Formázott: Betűtípus: Nem Dőlt
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Bár a kutatás a teljes Anjou-kori társadalom neveiről szándékozik keresztmetszetet adni, a 

források jellege ezt kevéssé teszi lehetővé: az Anjou-korban nem készült országos összeírás, 

így jobbágyok és parasztok nevei a nemesekénél sokkal kisebb számban maradtak fenn. Ezért 

a korpuszt kiegészíti az 1332–1337-es pápai tizedjegyzék, amely két egyházmegye kivételével 

a korabeli Magyarország összes egyházi személyének, így az alsóbb társadalmi rétegekből 

származó alsópapságnak a neveit is tartalmazza, valamint több, még kiadatlan hegyaljai me-

zővárosi oklevél névanyaga.
1
  

 

A disszertáció felépítése 

 

1. Az első rész röviden áttekinti a történeti személynevek kutatásának eddigi eredményeit 

és jelentőségét. Arra törekszik, hogy feltárja a kutatók motivációit, céljait, a nevek iránti tu-

dományos érdeklődés kialakulásának okait, a kutatás irányait és eszközeit, illetve más tudo-

mányokkal és tudományágakkal való kapcsolatait. A dolgozatban alkalmazott vizsgálati 

szempontok és módszerek némelyike ugyanis jelentős múltra tekinthet vissza (pl. genealógia, 

birtoklástörténet), vannak azonban olyanok is, amelyek – többnyire az érintkező tudomány-

ágak vagy paradigmák fiatal voltából következőleg – mindeddig nem, vagy csak legújabban 

kerültek a névtudomány művelőinek látószögébe (pl. a pragmatika vagy a kognitív szemanti-

ka szemléletmódjának megtermékenyítő hatása). 

2. A második rész bemutatja a dolgozat céljait, módszereit, a gyűjtés idő- és térbeli határa-

it, forrásait, szempontjait, majd részletesen tárgyalja a korpuszépítés nehézségeit (adathiány és 

-bőség, pontatlanságok és hamisítások). Ezt követik a feldolgozás feladatai és módszerei, a 

névviselő azonosításában, társadalmi hovatartozásának, életkorának, családi kapcsolatainak 

meghatározásában és helyhez kötésében adódó akadályok és lehetőségek.  

Mivel a szakirodalom terminológiailag meglehetősen sokszínű, külön alfejezet tárgyalja a 

dolgozatban használt terminusokat (egyénnév, megkülönböztető névelem, családnév, névszer-

kezet). 

3. A harmadik rész az egyénnevekre (a körülírás, megkülönböztető névelem vagy család-

név leválasztásával kapott nevekre) koncentrál. Az adatok számszerű értékelése előtt mód-

szertani kérdésekről esik szó: a név eredetének meghatározása és a névalakok összetartozásá-

                                                
1
 DL 57232 (1303), DL 76235 (1315), DL 76337 (1324). DL 76452 (1332), DL 76478 (1334), DL 76494 

(1334), DL 4164 (1336), DL 76553 (1337), DL 76584 (1338), DL 76627 (1341), DL 76664 (1342), DL 76678 

(1342); (DL = MOL Diplomatikai Levéltár).  



4 

 

nak megítélése ugyanis igen nagy körültekintést igénylő, gyakran több lehetséges megoldást 

eredményező feladat elé állítja a kutatókat. Az e fejezetben bemutatott problémák megoldása 

alapvetően befolyásolhatja a feldolgozás eredményeit (pl. a nevek besorolása egyik vagy má-

sik eredet szerinti kategóriába).  

A névanyag számszerű vizsgálata során a dolgozat bemutatja az egyes rétegek, vidékek és 

időszakok legjellemzőbb egyénneveit, valamint a férfi- és a női nevek eredet szerinti arányait 

az egyes területeken és a kutatott időszakon belül kialakított kisebb periódusokban. Kiemelt 

figyelmet szentel a magyar eredetű és a jövevénynevek közötti arány változásának, az egyes 

(eredet szerinti) kategóriák földrajzi és társadalmi elterjedtségének, folyamatosan reflektálva 

az Árpád-kori és a későbbi időszakokra jellemző, a szakirodalom által bemutatott állapotokra.  

Az adatok áttekintését a korpuszban előforduló névváltozatok áttekintése követi. A dolgo-

zat kitér ezeknek az alakulásmódjaira, megterheltségüknek és változatosságuknak az Árpád-

korhoz képest megfigyelhető változásaira, valamint e változások jelentőségére a későbbi kor-

szakok és névtípusok szempontjából. 

A harmadik rész utolsó nagy fejezete az egyénnévadásban megfigyelhető tendenciákkal és 

szokásokkal, illetve a középkori névadás motivációival foglalkozik. Ezek közül bővebben is 

kitér a 14. század első felében virágzó szentkultuszoknak (magyar szent háromkirályok, Szent 

Erzsébet és Margit, Szent György, Szent Demeter stb. tiszteletének) a névadásra gyakorolt 

befolyására, a királyi család és a magyarság névadása közötti kapcsolatra, kölcsönhatásra, 

valamint a lovagregények (pl. Trisztán és Izolda, Artúr-mondakör, Nagy Sándor-regény, Trója-

regény) motiválta névadásra. Ezt követi a dinasztikus és nemzetségi névadás jelenségének 

áttekintése (pl. tiszteleti névadás, névöröklés, a nemzetségnév megjelenése egyénnévként, 

egyes nemzetségekre vagy családokra jellemző nevek). 

4. A dolgozat utolsó nagy része a családnevek kialakulásával foglalkozik. Először általá-

nosságban áttekinti a családnevek kialakulásának okait, illetve a folyamat időbeli alakulását, 

majd pedig azokat a módszertani kérdéseket tárgyalja részletesen, amelyek óhatatlanul felme-

rülnek a 14. századi névszerkezetek vizsgálata során. A megkülönböztető névelemek legfőbb 

típusainak ismertetését azon nyelvi és nyelven kívüli kritériumok bemutatása követi, amelyek 

segítségével a legtöbb esetben világosan elválasztható egymástól a körülírás, a megkülönböz-

tető névelem és a családnév. Ezek között kiemelt szerepet kap a személynevet tartalmazó 

helynévi adatoknak a történeti személynévkutatásban való hasznosíthatósága, valamint a sze-

mélynévi adatok számának a szerepe a megkülönböztető névelem típusának meghatározásá-

ban, a megkülönböztető névelem és a családnév elhatárolásában. E fejezet elméleti háttérként 
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nagyban támaszkodik a kognitív nyelvészet elveire, ügyelve azonban a szemléleti keveredés 

elkerülésére. 

A névszerkezetek feldolgozásának első szempontjaként a dolgozat megvizsgálja a 14. szá-

zadi oklevélírási gyakorlatnak a családnevek kialakulására gyakorolt hatását. Az elemzés ki-

emelkedő szerepet tulajdonít a pragmatikai szempontoknak: az egy névszerkezetben előforduló 

megkülönböztető elemek száma, típusa és kapcsolódásuk sorrendje jelentős mértékben függ 

attól, hogy az oklevél kiadója, kedvezményezettjei és a benne említett személyek milyen mél-

tóságot viselnek, mely társadalmi rétegbe tartoznak, illetve milyen képet igyekeznek sugallni 

magukról. A kommunikációs helyzet és a szövegkörnyezet szintén befolyásolja a névszerke-

zetet: nem mindegy, hogy a névviselő „főszereplője” vagy „mellékszereplője” az adott okle-

vélnek, illetve hogy önmagában említik, vagy rokonai körében sorolják fel. A szöveg jellem-

zői, ezek közül is legerőteljesebben a koreferenciaviszonyok szintén nagymértékben meghatá-

rozzák, mikor milyen és mennyi megkülönböztető névelem kapcsolódik az egyénnévhez. A név-

viselő neme is befolyásolja a névszerkezet felépítését; ezért a rész külön kitér a nőket jelölő 

névszerkezetekre, a két nem névszerkezeteinek különbségeire, illetve ezek történelmi-

társadalmi okaira. 

Mivel az ugyanazon személyt megjelölő névszerkezetek egy oklevélen belül is változhat-

nak, a megkülönböztető névelemek körében nem lehet olyan jellegű, kvantitatív vizsgálatot 

végezni, mint az egyénnevek esetében. Egyedül a dictus-os és az egyelemű nevek társadalmi 

megoszlásának megfigyelésére van lehetőségünk; a dolgozat ezek alapján igyekszik következ-

tetéseket levonni a családnevek kialakulásának idejére, illetve elterjedésük ütemére vonatkozólag. 

5. A dolgozathoz külön kötetben egy névtár is kapcsolódik. Ennek előszava tartalmazza a 

korpusz elkészítésének elveit (pl. a név és a személy egysége, vagyis az egy személyt jelölő 

különböző névszerkezetek összekapcsolása közös alpontban, a névviselők lehető legponto-

sabb azonosítása, az egy névegységbe tartozó különböző névalakok összekötése), az egyes 

névcikkek felépítését és az utalásrendszert. 

Eredmények 

1. A korpusz alapján megállapítható, hogy a korszak leggyakoribb férfi- és női egyénnevei 

szinte minden társadalmi rétegben, vidéken és időszakban ugyanazok voltak. A férfinevek 

között legnépszerűbbek a János, Miklós, Péter, István, Pál, László stb., a női nevek között 

pedig az Erzsébet, Margit, Katalin, Ilona, Anna stb. Az első 15-20 közé csak elvétve került be 
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nem görög–latin eredetű név. Ilyen volt a polgároknál a Henrik, egyes vidékeken a Beke, a 

nőknél pedig csaknem minden rétegben a Csala és a Sebe.  

A nevek időbeli megoszlásának áttekintése azt mutatja, hogy a 14. századra a névállomány 

erősen leszűkült, ezzel párhuzamosan óriási ütemben nőtt a legnépszerűbb nevek megterhelt-

sége: míg az Árpád-korban a legmegterheltebb egyházi név aránya sem érte el a 4%-ot (HAJDÚ 

2003: 360), a dolgozatban vizsgált időszakra az első név megterheltsége már minden rétegben 

meghaladta a 8%-ot, sőt egyes rétegekben 10% fölé emelkedett. A következő táblázatból a 

világi birtokosok névanyagában jól láthatjuk a megterheltség növekedésének ütemét:  

 

 1. korszak (1313–1342) 2. korszak (1283–1312) 3. korszak (1253–1282) 

Pozíció név db % név db % név db % 

1. János 427 13,50 Miklós 227 8,53 János 40 5,27 

2. Miklós 352 11,13 János 219 8,23 Miklós 36 4,75 

3. Péter 261 8,25 Péter 181 6,80 Péter 34 4,49 

4. István 201 6,35 István 126 4,74 István 33 4,35 

5. László  162 5,12 Pál 116 4,36 Pál 32 4,22 

6. Pál 153 4,84 Mihály 97 3,65 Jakab 22 2,90 

7. András 139 4,39 László 89 3,34 András 18 2,37 

8. Mihály  119 3,76 Tamás 84 3,16 Dénes 16 2,11 

9. Jakab  112 3,54 
András, 

Jakab 
82 3,08 Simon 14 1,85 

10. Tamás  104 3,29 Lőrinc 60 2,25 

Benedek, 

Gergely, 

György 

13 1,72 

11. Domokos  88 2,78 Domokos 58 2,18 

László, 

Lőrinc, 

Sándor 

12 1,58 

12. Lőrinc  77 2,43 Benedek 55 2,07 
Márton, 

Tamás 
11 1,45 

13.  Gergely  56 1,77 Gergely 50 1,88 Mihály 10 1,32 

14. György 51 1,61 György 34 1,28 Domokos 7 0,92 

15. Demeter 40 1,26 Márton 32 1,20 Imre 5 0,66 

Összes 

név 
 3164 100,00  2661 100,00  758 100,00 

1. táblázat: A egyes korszakok leggyakoribb nevei a világi birtokosok körében 

1.1. A férfinevek eredet szerinti megoszlásának vizsgálatából kiderült, hogy a magyar ere-

detű nevek visszaszorulása már a 13. század előtt megtörtént, hiszen ekkorra már kevesebb 

mint 9%-ban voltak jelen a birtokosok névállományban. A névpéldányok aránya ugyan alig 

lett kisebb, megterheltségük azonban erősen csökkent, miközben a görög–latin eredetűeké 

gyors ütemben nőtt: arányuk már ekkor is meghaladta a 60%-ot, a 14. század elejére pedig 

már csaknem 88%-ra emelkedett. Az alsóbb rétegek névanyagának időbeli megoszlását a kor-

pusz egyenetlenségei miatt nem állt módomban megvizsgálni, a közülük kikerülő alsópapság 

14. századi adatai szerint azonban ekkorra körükben is túlsúlyba kerültek a görög–latin erede-

tűek (92%).  
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1.2. Ugyanezt lehet elmondani a női nevekről. Az adatok kis száma csak korlátozottan te-

szi lehetővé az időbeli változás vizsgálatát, az azonban világosan kirajzolódik, hogy a 14. 

századra minden rétegben a görög–latin eredetű nevek alkották a névállomány 60-70%-át.  

1.3. A férfinevek területi megoszlásának a vizsgálata arra az eredményre vezetett, hogy 

egy vidéken sem figyelhető meg különösebben jellemző névdivat.
2
 Az eredet szerinti megosz-

lásban sincsenek jelentősebb eltérések az egyes régiók között; nem lehet egyértelmű kapcsola-

tot kimutatni az adott terület lakosságának etnikuma és a néveredet között. Ez többek között 

azzal magyarázható, hogy a birtokosok túlnyomórészt magyar vagy elmagyarosodott csalá-

dokból származtak. Emellett a névdivat természetesen nem kötődik etnikumhoz. Ráadásul a 

birtokos réteg körében jellemző tiszteleti névadás, a család vagy nemzetség jelentős tagja által 

viselt név öröklődése évszázadokon keresztül fenntartott egy-egy magyar, török, német vagy 

szláv eredetű nevet. (Ez magyarázza azt is, hogy a birtokosok körében némileg alacsonyabb a 

görög–latin eredetű nevek aránya, mint az alsóbb rétegekben.) 

1.4. A névkészlet szűkülése a névváltozatok számának csökkenésével, egyes változatok 

kiemelkedésével, mások háttérbe szorulásával és eltűnésével is együtt járt. A rövidebb, egy- 

vagy kétszótagos nevek (pl. Jan, Dom) helyét egyre inkább átvették a testesebb változatok (pl. 

Mikocha, Potouch), az önmagukban álló képzőket (l. Denk, Pos) háttérbe szorították a képző-

bokrok (l. Benke, Posa). 

2. A homogenitás legfőbb oka az egyházi névadás jellemzőiben rejlik: ebben ugyanis a vi-

lági névadással szemben nem játszik szerepet a név jelentése; a név nem jellemez, csupán 

azonosít. Ez már önmagában is szűkíti a lehetőségeket; ráadásul a névadók csupán egy korlá-

tozott készletből választhatnak, így nagyobb az esély a nevek ismétlődésére. A leíró, jellemző 

funkció elvesztésével más névadási motivációk léptek előtérbe: ezek közül a korszakban a 

legjelentősebb a tiszteletadás volt, legyen szó akár egy szent, akár valamely ős, közelebbi 

vagy távolabbi családtag nevéről. A névadók célja az efféle választással a megemlékezés mel-

lett – mintegy az ősi névmágia továbbéléseként – nyilvánvalóan az volt, hogy a gyermek éle-

tét befolyásolják: védőszentet biztosítsanak a számára, illetve pozitív példát állítsanak elé. 

Nem feledkezhetünk meg emellett a divat hatásáról sem; habár úgy tűnik, az egyházi nevek 

nagy fölénye mellett ennek szerepe a mainál jóval kisebb jelentőségű volt. Az említetteken 

kívül a királyi család névadására a politika is hatással volt; szerényebb mértékben ugyan, de 

ugyanez mondható el a szintén dinasztiákként felfogható nemzetségekről és bárócsaládokról is.  

                                                
2
 A női nevek területi megoszlásának vizsgálatát a korpusz mérete nem tette lehetővé.  
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2.1. A szentkultuszok közül a legerősebb hatást kétségtelenül a magyar szent háromkirá-

lyok (István és László és Imre), közülük is leginkább László tisztelete gyakorolta a 14. századi 

névadásra. A korábban látott 1. táblázaton megfigyelhető, milyen gyors ütemben került a név 

egyre előrébb a leggyakoribb nevek listáján egyik korszakról a másikra. A László különösen a 

birtokos rétegben vált rendkívül népszerűvé, területileg pedig a kultusz középpontjának szá-

mító Várad közelében jelentkezik legerőteljesebben a hatása. Ez kétségtelenül a kultusz ural-

kodói támogatásával hozható összefüggésbe. Károly Róbert ugyanis, dinasztiája hagyományait 

követve, igen nagy súlyt fektetett a családi szentek tiszteletének ápolására és terjesztésére. 

A családi szentek ugyanis növelték egy-egy dinasztia nemzetközi presztízsét; emellett az első 

magyar Anjou számára a legitimáció egyik eszközét is jelentették, hiszen a király az Árpád-

házi szentekkel való rokonsága hangsúlyozásával is igyekezett alátámasztani a trónhoz való 

jogát. A nők körében többek között ennek köszönhető az Erzsébet és a Margit gyakorisága, 

habár e két név, különösen az előbbi, Európa-szerte népszerű volt a 13–14. században. Mivel 

a tárgyalt korszak a magyar lovagi kultúra egyik legvirágzóbb időszaka, érthető, hogy a férfiak 

névadására Szent László mellett egyéb lovagszentek (pl. Demeter, György, Jakab, Mihály) is 

jelentős hatással voltak.  

2.2. Az udvari, lovai kultúra terméke az irodalmi eredetű névadás is: a 12. század végétől 

a 15. század legelejéig fel-felbukkannak a névanyagban a különböző lovagregények szereplő-

inek nevei (pl. Trisztán, Izolda, Artúr, Lancelot, Hektór, Ehellős, Ulixes, Olimpias). Virágko-

ruk a 13. század közepétől a 14. század első feléig tartott, a névöröklésnek köszönhetően 

azonban egészen a 15. század elejéig előbukkan egy-egy példányuk. Megjelenésük azt bizo-

nyítja, hogy a breton mondakör történetei, a Trója- és a Nagy Sándor-regény ismertek voltak a 

korban, legalábbis az udvari nemesség körében. Az adatok szerint e nevek az alsóbb rétegek-

ben is megjelentek; ez azonban már nem feltétlenül jelenti az említett művek szélesebb körű 

ismeretét: sokkal inkább a nevek divatossá válását tükrözi. Igazi népszerűségre azonban nem 

tudtak szert tenni; gyakoriságuk eltörpül az egyházi eredetűeké mögött. Kivétel ez alól a Sán-

dor, a Fülöp és az Ilona, ezeknek a népszerűsége azonban sokkal inkább a mögöttük álló 

szentkultuszoknak, nem pedig irodalmi eredetüknek köszönhető.  

3. Természetszerűleg összefügg az egyénnevek állományának szűkülésével a családnevek 

kialakulása. Nemcsak abban az értelemben, ahogyan SZARVAS (1885: 418), KUBINYI (1885: 179), 

KARÁCSONYI (1900/2004
2
: 12) és ERDÉLYI (1932: 3–6) gondolta, azaz hogy a túl sok azonos 

név zavaró volt (emellett ugyanis több jelentősebb tényezőt is számításba kell vennünk), ha-

nem a keletkezésük módját tekintve is. Az egyházi nevek zárt névállománya ugyan kizárta a 
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jelentést a névadásból, a megkülönböztető névelemekben azonban visszatért a megnevezés-

nek ez a módja; nem véletlen, hogy a megkülönböztető nevek motivációi ugyanazok, mint a 

világi nevekben megnyilvánulók. (A családnevek megszilárdulásával később ugyan a néval-

kotó fantázia újabb terepvesztése következett be; ezt azonban jellemző módon ismét egy 

újabb elem, a ragadványnév megjelenése ellensúlyozta.)  

A családnevek kialakulása igen hosszú, több lépcsőből álló folyamat volt. Ennek első ál-

lomása a körülírások megjelenése; következő lépésként ezekből kialakultak a megkülönböztető 

névelemek meghatározott típusai. Ezek már a körülírásoknál kevésbé alkalmian, meghatáro-

zott nyelvtani viszonyban kapcsolódtak az egyénnévhez, ugyanakkor még nem állandósultak. 

Ez jól nyomon követhető az ugyanazon személyre vonatkozó adatok összevetésével: a meg-

különböztető névelemek gyakran egymással is kombinálódtak, a névszerkezetek felépítését 

pedig számos, a források bemutatásakor már említett tényező befolyásolta. Az állandósulás 

első jele, amikor egy személy egyénneve mellett már mindig ugyanaz a megkülönböztető 

névelem jelenik meg; ezt követi a megszilárdulás második lépcsőfoka, az öröklődés. Ennek 

kimutatása már szintén csak több, ugyanarra a személyre vonatkozó adat segítségével lehetsé-

ges. Bár korpuszom jó része alkalmas az efféle összevetésekre, ugyanis a világiak neveit tar-

talmazó oklevelekben számos személy kerül elő egynél többször, a francia származású 

Drugethek nevén kívül mindössze öt (a bizonytalan adatokkal együtt nyolc) esetben bukkan-

tam bizonyíthatóan családnévre. Ez arra utal, hogy a családnévvé válás utolsó szakasza már a 

14. század elején megkezdődhetett ugyan, ezek az esetek azonban még elszigeteltnek, szórvá-

nyosnak tekinthetők.  

A dictus-os nevek társadalmi megoszlásának és az egyelemű neveknek az elemzése arra is 

rávilágított, hogy nem beszélhetünk nagyobb eltérésről az egyes rétegek között a családnevek 

kialakulásának idejére vonatkozólag: a megkülönböztető névelemek használata ugyan a fel-

sőbb rétegek felől terjedt lefelé, de igen gyorsan általánossá vált a társadalom egészében. Ez – 

a divat mellett, amellyel természetesen mindig számolnunk kell – elsősorban a megkülönböz-

tetés szükségletének, a pontosságra törekvésnek volt köszönhető. A birtokosoknak ez az örö-

kösödés biztosítását tekintve saját érdekük volt, az adózó rétegek esetében pedig a felsőbb 

hatalom céljait, a fizetésre kötelezettek pontos nyilvántartását szolgálta, hozzájárulva ezzel a 

megkülönböztető névelemek széleskörű elterjedéséhez.  

4. Az adatok feldolgozása során számos kérdés maradt nyitva. Ezek közül a legalapvetőbb, 

hogy vajon a látott névszerkezetek mennyiben tükrözik a valós, élőszóbeli névhasználatot, illet-

ve mennyiben a lejegyzés jellegét. Ez természetesen nem válaszolható meg teljes biztonsággal. 
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A névszerkezetek vizsgálata során számos jelét láthattuk annak, hogy a latin szövegben fel-

tüntetett nevek inkább a hivatalos írásbeliség termékei, és távol állnak a mindennapi kommu-

nikációban használt névalakoktól. Ugyanakkor az alapnév latin megfelelőjétől eltérő egyénnév-

változatok (pl. Peteu, Gyan), valamint a megkülönböztető névelemek egyes típusai (pl. a 

dictus-os nevek, illetve a dictus de-vel kapcsolt helynevek) az élőszóbeli névhasználatnak a 

hivatalos írásbeliségbe való beszűrődésére utalnak.   

A korpusz időhatárai nem teszik lehetővé a családnevek tömegessé válásának megfigyelé-

sét, ezért a jövőben mindenképpen szükséges lenne a gyűjtést kiterjeszteni legalább a 14. szá-

zad második felére is. Ebből az időszakból ugyanis még kevesebb adattal rendelkezünk, a 15. 

századról azonban már több feldolgozás is született, így az időhatárok tágítása – bár területi-

leg nem teljeskörűen – megteremthetné a folytonosságot a 14. század előtti és a 15. századdal 

kezdődő időszakot átfogó adattárak és vizsgálatok között. Különösen hasznos lehet ennek a 

korszaknak a névanyaga a névszerkezetek feltételezhető egyszerűsödésének, a latin kiegészí-

tők eltűnésének, a családnevesülés végső szakaszának a megfigyelésében.  

Tágíthatóak a gyűjtés keretei földrajzi és társadalmi értelemben is: a kevésbé adatolt terü-

letekről és társadalmi rétegekből újabb források bevonásával növelhetjük a nevek számát, 

pontosabbá téve ezzel az egyénnevek állományáról, az egyes rétegekre és vidékekre jellemző 

nevekről alkotott képünket. 
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