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NYELVTÖRTÉNETI ADATOK
Egy német ajkú deák által lejegyzett szabolcsi összeírás
a XVI. század elsı évtizedeibıl
1. A Zichy család zsélyi levéltárában maradt fenn az az alább közölt, keltezés nélküli
összeírás (DL. 83022), amely a Várdai család szabolcsi birtokainak jobbágyneveit tartalmazza. A lajstrom kiemelkedik a kor hasonló oklevelei közül, mivel egyrészt a nevek jelentıs része magyaros formában fordul elı, másrészt vélhetıen idegen anyanyelvő lejegyzı
interferenciális sajátosságait viseli magán.
2. Az összeírás keletkezési idejére konkrét utalás híján az írásképbıl tudunk következtetni. A t gótikus minuszkula szárának felhúzása és megkülönböztetése a c-tıl a humanizmus korától jellemzı. A c hangnak cz betőkapcsolattal történı jelölése cseh hatást tükröz, és
a XV. század közepétıl fordul elı. Ezek alapján keletkezése a XV. század második felére és
a XVI. század elsı negyedére tehetı. E háromnegyed évszázadot átfogó tág idıintervallum
szőkítéséhez a korszakban keletkezett egyéb összeírások adatait használhatjuk fel. Az érintett településekrıl mind a XV. század közepérıl, mind a XVI. század elejérıl maradtak fenn
összeírások (1449, 1453: DL. 81139; 1449 e., 1450: DL. 81193; 1521: DL. 82582, 1521–26
k.: DL. 26243; 1560: xxxx). Mindezekkel összevetettem az alábbiakban közölt összeírás
neveit, és a legtöbb egybeesést az 1521-es névjegyzékkel találtam (DL. 82582). (Elsıként a
lenti lajtrom nevei olvashatók. Zárójelben a település neve áll.) Példák: gapar (!) fazakaz –
Caspar fazakas libertinus, ambros gẃrÿ – Ambrosius Gherÿ lib., mÿhal kozzaroz – Michael
Cazorus lib., ferencz lÿter – Franciscus lÿther, gergel lÿter – Gregorius lÿther, mÿklos tÿmar
– Nicolaus Thÿmarÿ, thot mÿhal ÿanus – Joannes Thotmÿhal lib., pal tẃke – Paulus Thevke
(Pátroha); ÿanus czonka – Joannes Chonka (Ajak), thomaz wakaÿ – Thomas Bakaÿ, ferencz
wozza – Franciscus Boza inquilinus, janus koacz – Joannes kowacz, lazlo magdonla (!) –
Ladislaus Magdalna, dÿenus vrdeg – Dionisius Erdek, balaz warro – Blasius Varro, Lẃkacz
warro – Lucas Warro alias Thar (Pap). A fenti nevek azonossága nyilvánvaló. Az összeírások sorrendiségére pedig az a tény utal, hogy a néhány évvel késıbb, 1521 és 1526 között
keletkezett DL. 26243. jelzető összeírás neveivel már egyetlen személyt sem tudunk azonosítani. Joggal feltételezhetjük, hogy a névjegyzékünk 1521 elıtt keletkezett, de ez egy-két
évtizednél korábbi nem igen lehet (az alternatív keltezés tehát: 1500–1520 között).
3. A névvonatkoztatás a nevek helyes olvasatának meghatározásában is segítségünkre
van. Feltételezésünk szerint a névsort idegen, valószínőleg német ajkú deák jegyezte le.1 Erre egyrészt az íráshibákból (pl. gapar, Magdonla), másrészt a sajátos, a magyar írásbeliségben szokatlan hangjelölésbıl következtetünk (vö. pl. mekgezÿ ’Meggyesi’, lẃkaÅc ’Lukács’). A hangjelölés további jellegzetessége, hogy az alveoláris és posztalveoláris réshangokra egységesen a paleografiai z-t alkalmazza. Jellegzetesen német sajátság a szóeleji
zöngés zárhangok zöngétlenítése a magyar szavakban (pl. temeter, Pÿronak ’Bírónak?’,

1
A német vonatkozású jellemvonások feltárásához nyújtott segítségéért Haader Lea tanárnıt illeti köszönet.
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walag ’Balog’, waglas ’Baglyas’, wakaÿ ’Bákai’, wozza ’Bodza’). Ez utóbbiak olvasatában
azért lehetünk biztosak, mert az említett 1521-es összeírásban is találunk hasonló nevő személyeket.
thaÅÅ1
Æalaÿ mathiaÅ
gerÅo2 gergel
tẃrek3 mÿhal
BŭÅaÅ thomaÅ
Janu ÿwhaÅ
Æẃle ÿÅwan
warro geŏrg
faÅakaÅ demater (!)
mekgeÅÿ peter
mÿkeÅ georg
marton karaÅÿ
barrabas warro
LorÿncÅ warro
mÿhal yo
temeter (!) fekete
benedeknÿ gerÅo
pal thot
fekete peternÿ
Patho4
mÿhal koÅÅaroÅ
ferencÅ lÿter
pal tẃke
gergel lÿter
mÿhal kwn
gapar (!) faÅakaÅ
thot mÿhal ÿanu
anndraÅ walag5
gergel pÿru
mathe tar
pal deak
mÿklos tÿmar
kadar balaÅ

1
Tas, ma Nyírtass (Szabolcs-SzatmárBereg megye)
2
Elıtte geÅo kihúzva!
3
A w fölött kis teknı!
4
Pátroha (Szabolcs-Szatmár-Bereg megye)
5
Balog

alfẃldÿ ÿanu
ambros gẃrÿ
LwkacÅ waglas (!)6
mÿhal deak
ambru hegedẃÅ
mathias nag
wardÿnÿ
marton bele (!)
georg pap
kantra georg
Aÿhak
ÿanu cÅonka
alwÿrt7 yo
balaÅt (!) farkaÅ
balaÅ kÿs
mÿkloÅ nag
ÿanu wÿda
LaÅar pal
anndras Åabo
anndras ag
nag pal andras
alwyrt cÅonka
georg aÅÅaloÅ
mathe fÿaÅ
kelemen Åewenÿ
Pap8
dÿenu vrdeg
janu koacÅ
georg bakaÿ
mÿnhar pÿronak (!)9
acÅ martonÿ
bŭÅÿgan marton
ferencÅ tar
wÿncÅe tar
6

Baglyas
Albert
8
Pap (Szabolcs-Szatmár-Bereg megye)
9
Bírónak?
7
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lẃkaÅc (!)
gergel konÿna (!)
anntonÿa (!)
pal bodnar
balaÅ warro
LẃkacÅ warro
hŭÅÅtÿ ÿanunÿ
ÿmmere (!) barat
laÅlo magdonla (!)
aÿakaÅ kelemen
ferencÅ woÅÅa10
magdonla (!)
ambru wÿteÅ
chor georg
bÿro

mÿhal acÅ
Æabo jakab
andras gẃrkecÅ
ferencÅ Æabo
marta ÿanunÿ
fabian pal
Twſſÿr12
Æẃrkÿnÿ
andras koacÅ
Æẃrkÿ georg
cÅako mathe
pal leleÅÅÿ
ambru gal
farkaÅ mathiaÅnÿ

Kalannga11
LwkatÅ (!) bÿro
andras eÅenÿ

Folyóiratunk állandó támogatója
az MTA Könyv- és Folyóiratkiadó
Bizottsága.

10

Bodza
Ma Kálongatanya, Tuzsér része (Szabolcs-Szatmár-Bereg megye)
11

N. FODOR JÁNOS

Folyóiratunknak ezt a számát
támogatta:

12

Tuzsér (Szabolcs-Szatmár-Bereg megye)

