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Köszönetnyilvánítás 

 

 

 
 

Ez az összeállítás hosszú évek munkájának eredményét tartalmazza. A 

látványos, színes térképek mögött többek (hallgatók, kollégák) közreműkö-

dése, tanácsa és számos láthatatlan munkaórája van. A nemzetközi szinten 

is méltányolható történeti személynévi adatbázis létrehozása és folyamatos 

bővítése több szakaszban zajlott közel egy évtizeden keresztül. Legnagyobb 

előrelépést az erdélyi anyag digitalizálása, átírása és adatbázisba rendezése 

jelentette, melyhez az NKFIH PD 116414. számú pályázata biztosította az 

anyagi forrást 2015 és 2019 között. A Magyar Nemzeti Levéltárral kötött 

együttműködési megállapodás pedig lehetővé tette az eredeti forrásokhoz 

való hozzáférést.  

A Történeti magyar családnévatlasz (TMCSA.) kutatási program utolsó 

fázisában az adatok ellenőrzése, névtani kódolása (lemmásítás, tipizálás) 

történt meg, majd az adatok véglegesítése után vált lehetségessé a névtérké-

pek készítése.  

A TMCSA. térképgeneráló szoftverét Prukusz Balázs készítette nagy lel-

kesedéssel, türelemmel és hozzáértéssel. 

Köszönet illet minden önzetlen közreműködőt és támogatót! 
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A térképtár tartalma 

 

 

 

 

 

A térképtár az első 100 leggyakoribb családnév földrajzi sajátosságait és egyéb 

adatait tartalmazza. A névsorrendet bemutató táblázat a TMCSA. 1720–22-es 

adatbázisa alapján készült, amely tartalmazza az egyes családnevek előfordulási 

számát, valamint a teljes anyaghoz viszonyított százalékos arányát. 

 

 CSALÁD-

NÉV 
SZÁM ARÁNY 

1. Szabó 3 498 1.622% 

2. Kovács 3 473 1.6104% 

3. Nagy 3 158 1.4643% 

4. Tót 3 084 1.43% 

5. Varga 2 410 1.1175% 

6. Kis 1 979 0.9176% 

7. Horvát 1 824 0.8458% 

8. Molnár 1 350 0.626% 

9. Pap 1 134 0.5258% 

10. Szűcs 988 0.4581% 

11. Német 972 0.4507% 

12. Takács 963 0.4465% 

13. Oláh 929 0.4308% 

14. Balog 841 0.39% 

15. Farkas 750 0.3478% 

16. Mészáros 662 0.307% 

17. Gál 623 0.2889% 

18. Veres 547 0.2536% 

19. Rác 540 0.2504% 

20. Juhász 538 0.2492% 

21. Simon 528 0.2448% 

22. Orosz 482 0.2235% 

23. Moldován 473 0.2153% 

24. Csizmadia 446 0.2068% 

25. Fekete 425 0.1971% 

26. Balázs 408 0.1892% 

27. Fazekas 405 0.1881% 

28. Bíró 403 0.1869% 

29. Török 394 0.1827% 

30. Pál 377 0.1748% 

31. Barta 369 0.1711% 

32. Szilágyi 361 0.1674% 

33. Szalai 353 0.1637% 

34. Polyák 340 0.1577% 

35. Lukács 340 0.1577% 

36. Fodor 324 0.1502% 

37. László 318 0.1475% 

38. Deák 313 0.1451% 

39. Kocsis 302 0.14% 

40. Márton 297 0.1377% 

41. Szász 293 0.1359% 

42. Hegedűs 293 0.1359% 

43. Székely 293 0.1359% 
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44. Borbély 281 0.1303% 

45. Kozma 279 0.1294% 

46. Sós 267 0.1238% 

47. Erdélyi 266 0.1233% 

48. Vas 261 0.121% 

49. Lakatos 258 0.1196% 

50. Ferenc 258 0.1196% 

51. Király 257 0.1192% 

52. Sándor 257 0.1192% 

53. Katona 253 0.1173% 

54. Somogyi 250 0.1159% 

55. Péter 248 0.115% 

56. Sipos 247 0.1145% 

57. Orbán 244 0.1131% 

58. Kelemen 242 0.1122% 

59. Sánta 238 0.1104% 

60. Máté 236 0.1094% 

61. Illyés 233 0.1081% 

62. Magyar 232 0.1076% 

63. Antal 231 0.1071% 

64. Hajdú 228 0.1057% 

65. Lengyel 226 0.1048% 

66. Kádár 223 0.1034% 

67. Boros 218 0.1011% 

68. Vég 217 0.1006% 

69. Jakab 216 0.1002% 

70. Schmidt 216 0.1002% 

71. Demeter 212 0.0983% 

72. Bálint 207 0.096% 

73. Rusznák 207 0.096% 

74. Vajda 203 0.0941% 

75. Pintér 201 0.0932% 

76. Halász 197 0.0913% 

77. Nemes 196 0.0909% 

78. Rusz 191 0.0886% 

79. Fehér 191 0.0886% 

80. Miklós 188 0.0872% 

81. Kolár 187 0.0867% 

82. György 186 0.0862% 

83. Mihály 183 0.0849% 

84. Lázár 181 0.0839% 

85. Imre 180 0.0835% 

86. Lőrinc 178 0.0825% 

87. Svec 171 0.0793% 

88. Barabás 171 0.0793% 

89. Gergely 171 0.0793% 

90. Szőke 170 0.0788% 

91. Kerekes 169 0.0784% 

92. Tamás 168 0.0779% 

93. Novák 168 0.0779% 

94. Gáspár 168 0.0779% 

95. Vince 167 0.0774% 

96. Balla 166 0.077% 

97. Ács 162 0.0751% 

98. Bodnár 159 0.0737% 

99. Pető   157 0.072% 

100. Hornyák   156 0.0723% 

A TMCsA. 1720–22-es adatbázisának leggyakoribb családnevei 

 

Minden név esetében közöljük az 1720-as magyarországi és az 1721–22-es er-

délyi összeírások névanyaga alapján megrajzolható járási és megyei felosztású 

kartogramokat (TMCSA 1720–22-es adatbázisa). Néhány név esetében közre-

adjuk az első országos összeírás (1715), valamint Erdély 1713-as megyei 



  9 

 

összeírásainak névanyagán alapuló TMCSA 1713–15-ös adatbázisának térkép-

lapjait is járási felosztásban. Azoknál a neveknél, amelyeknél a területi sajátos-

ságok élesen kirajzolódnak, a középkori adatbázis térképlapjait is megjelenít-

jük az összevethetőség érdekében. Mivel az utóbbi nagyságrendileg kevesebb ne-

vet tartalmaz, mint a 18. századi neveket tartalmazó adatbázisok, a területiségre 

vonatkozó következtetések óvatosságot igényelnek.  

Minden név esetében megadjuk a név eredetének lehetséges magyarázatát, 

ti. melyik névrendszerben hogyan jöttek létre, mi volt a közvetlen előzményük. 

Azt, hogy mi lehetett a névadás alapja, motivációja, szintén feltüntetjük hason-

lóan a korai előfordulások adataihoz. Utóbbi forrása elsősorban a Felső-Tisza-

vidék késő középkori személynévszótára (FTSznSz.) volt. A névtérképek mellett 

itt is megtalálható a névnek az adott adatbázisban való előfordulási adatszáma 

és a százalékos aránya. Végezetül a kartogramokon kirajzolódó területi sajá-

tosságokra vonatkozóan rövid leírást olvashatunk. A részletes elemzés, az össze-

függések keresése a további feldolgozások részét képezi.  

A listában legelsőként közölt magyar, román, szláv és német eredetű családne-

vek után a magyar, román, szláv és német eredetű családnevek egyesített térkép-

lapjait is közreadjuk. Habár a családnévetimon és az etnikum közé nem tehetünk 

automatikusan egyenlőségjelet, mégis a nagy számok alapján tudunk következ-

tetéseket levonni a nagyobb Kárpát-medencei etnikumok 18. század eleji elhe-

lyezkedésére nézve is.  

Néhány keresztnévi eredetű családnév (Demeter, Miklós, György, Lőrinc) ese-

tében bemutatjuk az adott keresztnév 18. század eleji területi sajátosságait, mely 

további összevetésekre ad lehetőséget. 

A térképtárban helyet kapott néhány név (Szűcs, Juhász, Fazekas) egy jelleg-

zetes alakváltozata (Szőcs, Ihász, Fazakas), mely jól példázza a nyelvjárási kü-

lönbségek létezését a személynévi adatok esetében. 

A kézirat 232 kartogramot foglal magában, melyek a 18. század eleji és részben 

középkori személynévadatok területi sajátosságait szemléltik. 
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1. SZABÓ 

 

 

1. térkép: A Szabó családnév területi kiterjedése (1720–22) (járási) 

Eredete: 

magyar eredetű köz-

szóból magyar név-

adással keletkezett;  

< szabó ’ruhakészí-

téssel foglalkozó 

mesterember’ 

(TESz.).  

Motivációja: 

társadalmi szerepre, 

foglalkozásra utaló 

név. 

Korai említése: 

1415: Dyonisio Za-

bo, jobbágy 

(FTSznSz.) 

 

2. térkép: A Szabó családnév területi kiterjedése (1720–22) (megyei) 

TMCSA 1720 

Adatszáma: 3498 

(1.622%) 

Változatai: 

Szabo, Szabó  

Területisége: általá-

nosan elterjedt az 

egész magyar nyelv-

területen. Leggyako-

ribb a Nagykun és a 

Hajdú kerületben, 

valamint Veszprém, 

Győr és Békés  me-

gyében 4% fölötti 

aránnyal. 
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Magyar eredetű családnevek a Kárpát-medencében 

 

 

3. térkép: Magyar eredetű családnevek területi kiterjedése (1720–22) (járási) 

TMCSA 1720 

Adatszám: 95869 

(44.4533%) 

 

 

4. térkép: Magyar eredetű családnevek területi kiterjedése (1713–15) (járási) 

TMCSA 1715 

Adatszám: 75691 

(39.377%) 

Mindkét összeírás 

hasonló területi kiter-

jedését mutatja a ma-

gyar eredetű család-

neveknek, azonban a 

teljes névanyaghoz 

viszonyított arány-

ban 5%-os eltérés 

van az 1720-as ösz-

szeírás javára. A kü-

lönbség vélhetően 

Vas megye és né-

hány erdélyi megye 

hiányzó adatainak 

köszönhető. 
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2. KOVÁCS 

 

 

5. térkép: A Kovács családnév területi kiterjedése (1720–22) (járási) 

Eredete: 

szláv eredetű köz-

szóból magyar név-

adással;  

< kovács ’fémnek, 

hevítését és kalapálá-

sát végző, különféle 

eszközöket készítő 

mesterember’ 

(TESz.). 

Motivációja: 

társadalmi szerepre, 

foglalkozásra utaló 

név. 

Korai említése: 

[1430–1450]: Mat-

hie Coach (!), jobb-

ágy (FTSznSz.) 

 

6. térkép: A Kovács családnév területi kiterjedése (1720–22) (megyei) 

TMCSA 1720 

Adatszáma: 3473 

(1.6104%) 

Változatai: Kouács, 

Kovach, Kovacz, 

Kovácz, Kovacs, Ko-

vács, Kovats, Ko-

váts, Kowács 

Területisége: általá-

nosan elterjedt az 

egész magyar nyelv-

területen; azonban 

Dél-Dunántúl me-

gyéiben és az Dél-

Alföldön gyakoribb. 
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3. NAGY 

 

 

7. térkép: A Nagy családnév területi kiterjedése (1720–22) (járási) 

Eredete: 

magyar eredetű köz-

szóból magyar név-

adással;  

< nagy ’magas, szá-

las termetű’ v. ’jelen-

tős szerepű, kiváló’ / 

’idős, idősebb’ 

(NySz., TESz.).  

Motivációja: 

külső v. belső tulaj-

donságra vagy élet-

korra utaló név. 

Korai említése: 

1449: Emericus nag, 

jobbágy (FTSznSz.) 

 

8. térkép: A Nagy családnév területi kiterjedése (1720–22) (megyei) 

TMCSA 1720 

Adatszáma: 3158 

(1.4643%) 

Változatai: 

Nagj, Nagy, Nagi 

Területisége: általá-

nosan elterjedt az 

egész magyar nyelv-

területen; a Tisza 

mentén és Marosszé-

ken aránya 4% fö-

lötti. 
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4. TÓT 

 

 

9. térkép: A Tót családnév területi kiterjedése (1720–22) (járási) 

Eredete: 

vsz. óiráni eredetű 

közszóból magyar 

névadással;  

< tót ’szláv személy’ 

/ ’a szlávokra jel-

lemző, rájuk vonat-

kozó’ (TESz.).  

Motivációja: 

néppel, népcsoport-

tal való konkrét kap-

csolatra, származásra 

v. hasonlóságra utal. 

Korai említése: 

1425: Elias dictus 

Thoth jobbágy 

(FTSznSz.) 

 

10. térkép: A Tót családnév területi kiterjedése (1720–22) (megyei) 

TMCSA 1720 

Adatszáma: 3084 

(1.43%) 

Változatai: Toot, 

Toót, Toóth, Tóóth, 

Tot, Tót, Toth, Tóth, 

Tótt, Totth, Tótth stb. 

Területisége: általá-

nosan jelen van az 

egész magyar nyelv-

területen, azonban a 

Dél-Dunántúlon, a 

Duna-Tisza-közén, 

valamint a Bodrog-

közben és Abaújban 

átlag fölött van.   
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11. térkép: A Tót családnév területi kiterjedése (1713–15) (járási) 

TMCSA 1715 

Adatszáma: 2744 

(1.4275%) 

Változatai: Thoot, 

Thoót, Thóth, Thót, 

Toth, Tóth, Tott, Tótt,  

Totth, Tótth stb. 

Területisége: 1715-

ben a Füzéri járásban 

(Abaúj m.) mutat-

ható ki a név legna-

gyobb számban.  

 

 

12. térkép: A Tót családnév területi kiterjedése (1401–1526) (absz. gyak.) 

TMCSA 15. SZ. 

Adatszáma: 652 

(3.1272%) 

Változatai: Thot, 

Thót, Thoóth, Tóóth, 

Thoth, Thóth 

Területisége: a kö-

zépkori adatbázis 

leggyakoribb neve 

minden adatolt terü-

leten megtalálható. 

Ekkor még a Bács-

kában is gyakori 

volt. 
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5. VARGA 

 

 

13. térkép: A Varga családnév területi kiterjedése (1720–22) (járási) 

Eredete: 

magyar eredetű köz-

szóból magyar név-

adással;  

< varga ’lábbeli-

készítő iparos’ v. ’tí-

már, bőrkészítő ipa-

ros’ (TESz., OklSz.) 

Motivációja: 

társadalmi szerepre, 

foglalkozásra utaló 

név. 

Korai említése: 

[1445–1448]: Gre-

gorius varga, jobb-

ágy (FTSznSz.) 

 

14. térkép: A Varga családnév területi kiterjedése (1720–22) (megyei) 

TMCSA 1720 

Adatszáma: 2410 

(1.1175%) 

Változatai: 

Vargha, Varga, 

Wargha, Warga  

Területisége: meg-

található az egész 

magyar nyelvterüle-

ten. Nyugat-Dunán-

túlon, különösen 

Sopron megye Alsó 

járásában gyakori 

(7,65%). 
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6. KIS 

 

 

15. térkép: A Kis családnév területi kiterjedése (1720–22) (járási) 

Eredete: 

ótörök eredetű köz-

szóból magyar név-

adással;  
< kis ’alacsony ter-

metű’ / ’fiatal, ifjú’ 

(TESz., NySz.). 

Motivációja: 

külső tulajdonságra 

(termetre) vagy élet-

korra utaló név. 

Korai említése: 

1478: Matheo Kÿs, 

jobbágy (FTSznSz.) 

 

16. térkép: A Kis családnév területi kiterjedése (1720–22) (megyei) 

TMCSA 1720 

Adatszáma: 1979 

(0.9176 %) 

Változatai: 

Kiss, Kis  

Területisége: általá-

nosan elterjedt az 

egész magyar nyelv-

területen, talán a Ti-

szántúlon gyakoribb 
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7. HORVÁT 

 

 

17. térkép: A Horvát családnév területi kiterjedése (1720–22) (járási) 

Eredete: 

szláv eredetű köz-

szóból magyar név-

adással;  

< horvát ’horvát em-

ber’ (TESz.). 

Motivációja: 

néppel, népcsoport-

tal való konkrét kap-

csolatra, származásra 

v. hasonlóságra utaló 

név. 

Korai említése: 

1451: Vincencius 

horwath, jobbágy 

(FTSznSz.) 

 

18. térkép: A Horvát családnév területi kiterjedése (1720–22) (megyei) 

TMCSA 1720 

Adatszáma: 1824 

(0.8458%)  

Változatai: Horvát, 

Horuath, Horuáth, 

Horvat, Horvath, 

Horváth, ,Horvatt   

Területisége: ugyan 

jelen van az egész 

magyar nyelvterüle-

ten, de a Dunántúlon, 

főként a Kisalföldön 

nagyon megterhelt. A 

Dunától keletre egyre 

csökken a gyakori-

sága. 
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19. térkép: A Horvát családnév területi kiterjedése (1713–15) (járási) 

TMCSA 1715 

Adatszáma: 1329 

(0.6909%)  

Változatai: Horvát, 

Horvath, Horváth-

Horvatt, Horvat, 

Chorvat   

Területisége: az első 

országos összeírás 

adatai is az északnyu-

gat-dunántúli (kis-al-

földi) gyakoriságot 

erősítik meg. 

 

 

20. térkép: A Horvát családnév területi kiterjedése (1401–1526) (absz. gyak.) 

TMCSA 15. SZ. 

Adatszáma: 38 

(0.1823 %)  

Változatai: Horvát, 

Horuath, Horuáth, 

Horvat 

Területisége: mind-

három régióban jelen 

van, területi eltérs a 

csekély adatszám mi-

att nem mutatható ki. 

Ekkor még a Bácská-

ban is megtalálható. 
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8. MOLNÁR 

 

 

21. térkép: A Molnár családnév területi kiterjedése (1720–22) (járási) 

Eredete: 

latin v. szláv eredetű 

közszóból magyar 

névadással;  

< molnár ’malmos’ 

v. ’malomépítő mes-

terember’ (TESz.) 

Motivációja: 

társadalmi szerepre, 

foglalkozásra utaló 

név. 

Korai említése: 

1415: Petro Molnar, 

jobbágy (FTSznSz.) 

 

22. térkép: A Molnár családnév területi kiterjedése (1720–22) (megyei) 

TMCSA 1720 

Adatszáma: 1350 

(0.626%) 

Változatai: 

Molnar, Molnár  

Területisége: meg-

található az egész 

magyar nyelvterüle-

ten, a Dunántúlon 

(Tolna, Veszprém és 

Vas megyében) 

azonban átlagon fe-

lüli gyakoriságú.  
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9. PAP 

 

 

23. térkép: A Pap családnév területi kiterjedése (1720–22) (járási) 

Eredete: 

szláv eredetű köz-

szóból magyar név-

adással;  
< pap ’valamely val-

lási közösségben 

szertartásokat végző 

személy’ (TESz.).  

Motivációja: 

egy pappal vmilyen 

(rokoni, szomszédi, 

szolgálói) kapcso-

latban lévő v. hozzá 

hasonló személy el-

nevezése lehet. 

Korai említése: 

1425: Georgium 

pap, jobbágy 

(FTSznSz.) 

 

24. térkép: A Pap családnév területi kiterjedése (1720–22) (megyei) 

TMCSA 1720 

Adatszáma: 1134 

(0.5258%) 

Változatai: 

Papp, Pap 

Területisége: általá-

nosan elterjedt az 

egész magyar nyelv-

területen, a Tiszántú-

lon és a Patiumban 

gyakoribb, feltehe-

tően a román Pop 

név magyar alakja 

miatt is. 
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10. SZŰCS 

 

 

25. térkép: A Szűcs családnév területi kiterjedése (1720–22) (járási) 

Eredete: 

ótörök eredetű köz-

szóból magyar név-

adással;  
< szűcs ’ruházko-

dásra alkalmas bő-

rök kikészítésével, 

szabásával és varrá-

sával foglalkozó 

iparos’ (OklSz.) 

Motivációja: 

társadalmi szerepre, 

foglalkozásra utaló 

név. 

Korai említése: 

1448: Johannes 

ſewc, jobbágy 

(FTSznSz.) 

 

26. térkép: A Szűcs családnév területi kiterjedése (1720–22) (megyei) 

TMCSA 1720 

Adatszáma: 988 

(0.4581%) 

Változatai: 

Szűcs, Szűts, Szücs, 

Szüts, Szöcs, Szöts, 

Szöcs, Szöts, Szőcs, 

Szőts  

Területisége: a ma-

gyar nyelvterület kö-

zépső régiójában jel-

lemző. A Hunyad 

megyei kiemelkedő 

gyakoriság további 

magyarázatra szorul. 
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Szőcs 

 

 

27. térkép: A Szőcs családnévalak területi kiterjedése (1720–22) (járási) 

 

 

28. térkép: A Szőcs családnévalak területi kiterjedése (1720–22) (m) 

TMCSA 1720 

Adatszáma: 305  

Változatai: 

Szőcs, Szőts   

Területisége: a név-

alak Erdélyben fő-

változatként van je-

len, de a Kiskunság-

ban és a Közép-Du-

nántúlon is előfordul. 
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11. NÉMET 

 

 

29. térkép: A Német családnév területi kiterjedése (1720–22) (járási) 

Eredete: 

szláv eredetű köz-

szóból magyar név-

adással;  
< német ’német nép 

tagja’ / ’velük kap-

csolatos, rájuk jel-

lemző’ (vö. TESz.).  

Motivációja: 

néppel, népcsoport-

tal való konkrét kap-

csolatra, származásra 

v. hasonlóságra utaló 

név. 

Korai említése: 

1436: Damianus fi-

lius Pauli Nemeth, 

jobbágy (FTSznSz.) 

 

30. térkép: A Német családnév területi kiterjedése (1720–22) (megyei) 

TMCSA 1720 

Adatszáma: 972 

(0.4507%) 

Változatai: Német, 

Németh, Nímeth  

Területisége: a teljes 

magyar nyelvterüle-

ten előfordul, de a 

Dunántúlon, főként a 

Kisalföldön nagyon 

gyakori. A Dunától 

keletre csökken a je-

lenléte. Feltűnő, hogy 

a szepesi és az erdélyi 

szász területek közel-

ében nem jellemző. 
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12. TAKÁCS 

 

 

31. térkép: A Takács családnév területi kiterjedése (1720–22) (járási) 

Eredete: 

szláv eredetű köz-

szóból magyar név-

adással;  
< takács ’szövéssel 

foglalkozó iparos’ 

(TESz.) 

Motivációja: 

társadalmi szerepre, 

foglalkozásra utaló 

név. 

Korai említése: 

1389: Blasio Ta-

kach, jobbágy 

(CsnSz.) 

 

32. térkép: A Takács családnév területi kiterjedése (1720–22) (megyei) 

TMCSA 1720 

Adatszáma: 963 

(0.4465%) 

Változatai: 

Takács, Takáts, 

Thakács 

Területisége: a ma-

gyar nyelvterület 

nyugati felén jel-

lemző, kelet felé je-

lentősen csökkenő 

gyakorisággal, Er-

délyben már alig-alig 

fordul elő. 
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13. OLÁH 

 

 

33. térkép: Az Oláh családnév területi kiterjedése (1720–22) (járási) 

Eredete: 

szláv eredetű köz-

szóból magyar név-

adással;  
< oláh ’román’ 

(OklSz.) / ’a romá-

nokkal kapcsolatos, 

rájuk jellemző’ 

(TESz.) 

Motivációja: 

néppel, népcsoport-

tal való konkrét kap-

csolatra, származásra 

v. hasonlóságra utaló 

név. 

Korai említése: 

1450 k.: Joh. Olah, 

jobbágy (FTSznSz.) 

 

34. térkép: Az Oláh családnév területi kiterjedése (1720–22) (megyei) 

TMCSA 1720 

Adatszáma: 929 

(0.4308%) 

Változatai: 

Oláh, Olá 

Területisége: a Kár-

pát-medence keleti 

felén jelenik meg na-

gyobb számban, fő-

ként a székely szé-

kekben, Szilágyság-

ban és Szabolcs me-

gyében, a román la-

kossággal érintkező 

területeken gyakori.  
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35. térkép: Az Oláh családnév területi kiterjedése (1713–15) (járási) 

TMCSA 1715 

Adatszáma: 513  

Változatai: 

Oláh, Olá, Ola, 

Olach, Olla, Ollá   

Területisége: a Ti-

szántúlon jelentős az 

előfordulása. Kieme-

lendő a név Torna 

megyei 5% fölötti 

aránya, amely mö-

gött a megye csekély 

adatszámának torzító 

hatása is állhat. 

 

 

36. térkép: Az Oláh családnév területi kiterjedése (1401–1526) (abszolút gyak.) 

TMCSA 15. SZ. 

Adatszáma: 78 

(0.3741 %) 

Változatai: 

Oláh, Olá, Olach,   

Területisége: a kö-

zépkorban a név még 

nem lépte át a Duna 

vonalát (kiv. egy za-

lai nemes esetében), 

jelen volt a török hó-

dítás következtében 

később kipusztult 

déli magyarság név-

állományában is.  
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14. BALOG 

 

 

37. térkép: A Balog családnév területi kiterjedése (1720–22) (járási) 

Eredete: 

magyar eredetű köz-

szóból magyar név-

adással;  

< balog ’balkezes, 

suta’ v. ’rossz, go-

nosz’ (CsnSz.) 

Motivációja: 

külső v. belső tulaj-

donságra utaló név. 

Korai említése: 

1440: Georgio Ba-

log, jobbágy 

(FTSznSz.) 

 

38. térkép: A Balog családnév területi kiterjedése (1720–22) (megyei) 

TMCSA 1720 

Adatszáma: 841 

(0.39%) 

Változatai: 

Balog, Balogh, Bal-

log   

Területisége: általá-

nosan elterjedt az e-

gész magyar nyelv-

területen változó 

gyakorisággal. A 

Felső-Tisza-vidékén 

és Békésben kiemel-

kedő gyakoriságú. 
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15. FARKAS 

 

 

39. térkép: A Farkas családnév területi kiterjedése (1720–22) (járási) 

Eredete: 

magyar eredetű szó-

ból magyar névadás-

sal; < Farkas (gya-

kori) r. világi majd 

egyházi szn. / far-

kas ’ ragadozó ál-

lat’ (TESz.). 

Motivációja: 

rokoni kapcsolatra, 

leszármazásra v. az 

állattal kapcsolatos 

konkrét dologra (ese-

ményre) utaló név. 

Korai említése: 

1413: Thomas far-

kas de Kerchÿ, no. 

(FTSznSz.) 

 

40. térkép: A Farkas családnév területi kiterjedése (1720–22) (megyei) 

TMCSA 1720 

Adatszáma: 750 

(0.3478%) 

Változatai: 

Farkas, Farkass   

Területisége: általá-

nosan elterjedt az 

egész magyar nyelv-

területen. A név 

Torna megyei magas 

aránya feltehetően a 

megye csekély adat-

számának torzító ha-

tásával magyaráz-

ható. 
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16. MÉSZÁROS 

 

 

41. térkép: A Mészáros családnév területi kiterjedése (1720–22) (járási) 

Eredete: 

szláv eredetű köz-

szóból magyar név-

adással;  

< mészáros ’háziál-

lat levágásával és 

húsának fogalomba 

hozatalával foglal-

kozó iparos’ 

(TESz. mészár).  

Motivációja: 

társadalmi szerepre, 

foglalkozásra utaló 

név. 

Korai említése: 

[1445–1448]: Bla-

sius meſaros, jo.  

(FTSznSz.) 

 

42. térkép: A Mészáros családnév területi kiterjedése (1720–22) (m) 

TMCSA 1720 

Adatszáma: 662 

(0.307%) 

Változatai: 

Mészáros, Meszaros, 

Mészaros  

Területisége: fel-

tűnő, hogy a keleti 

területeken kisebb 

intenzitású. A Kisal-

földön, Csallóköz-

ben és a Hernád vi-

dékén láthatók góc-

pontjai. 
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17. GÁL 

 

 

43. térkép: A Gál családnév területi kiterjedése (1720–22) (járási) 

Eredete: 

egyházi latin eredetű 

keresztnévből ma-

gyar névadással;  

< Gál (gyakori) r. 

egyházi személy-

név (ÁSznt. Gal).  

Motivációja: 

rokoni kapcsolatra, 

leszármazásra utaló 

név. 

Korai említése: 

1446: Michael 

Gaal, jobbágy 

(FTSznSz.) 

 

44. térkép: A Gál családnév területi kiterjedése (1720–22) (megyei) 

TMCSA 1720 

Adatszáma: 623 

(0.2889%) 

Változatai: 

Gál, Gaal, Gal, 

Gaál, Gall, Gaall 

Területisége: leg-

gyakoribb Kraszna 

és Ugocsa várme-

gyékben, valamint a 

Székelyföldön.  
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18. VERES 

 

 

45. térkép: A Veres családnév területi kiterjedése (1720–22) (járási) 

Eredete: 

magyar eredetű köz-

szóból magyar név-

adással;  

< veres ’vörös ‹ha-

jú v. bőrű sze-

mély›’ (TESz.). 

Motivációja: 

külső tulajdonságra 

utaló név. 

Korai említése: 

1439/1447: La-

dislaus dictus we-

res de Sene ~ La-

dislaum weres, of-

ficialis (FTSznSz.) 

 

46. térkép: A Veres családnév területi kiterjedése (1720–22) (megyei) 

TMCSA 1720 

Adatszáma: 547 

(0.2536%) 

Változatai: 

Veres, Veress, Vö-

rös, Veörös, Vöröss  

Területisége: a név 

lefedi a nyelvterület 

nagy részét. Az egyes 

kiemelkedő gócpon-

tok vsz.  a természe-

tes szaporulattal ma-

gyarázhatók. 
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19. RÁC 

 

 

47. térkép: A Rác családnév területi kiterjedése (1720–22) (járási) 

Eredete: 

szláv eredetű köz-

szóból magyar név-

adással;  

< rác ’szerb nem-

zetiségű’ v. ’szer-

bekkel kapcsolatos, 

rájuk vonatkozó’ 

(TESz.) 

Motivációja: 

néppel, népcsoport-

tal való konkrét kap-

csolatra, származásra 

v. hasonlóságra utal. 

Korai említése: 

1415: Alberto filio 

Nicolai Rach, jobb-

ágy (FTSznSz.) 

 

48. térkép: A Rác családnév területi kiterjedése (1720–22) (megyei) 

TMCSA 1720 

Adatszáma: 540 

(0.2504%) 

Változatai: 

Rácz, Raátz, Rátz, 

Racz, Rác  

Területisége: Hu-

nyad megyében, Pest 

és Székesfehérvár 

szabad királyi vá-

rosokban valóban et-

nikumra vonatkozó 

névadás esetei vál-

nak gyakorivá. 
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49. térkép: A Rác családnév területi kiterjedése (1713–15) (járási) 

TMCSA 1715 

Adatszáma: 405 

(0.2107%)  

Változatai: 

Rátz, Rácz, Raacz 

Területisége: 1715-

ben Székesfehérvá-

ron és Aradon írták 

össze a legtöbb ilyen 

nevű személyt. 

 

 

50. térkép: A Rác családnév területi kiterjedése (1401–1526) (absz. gyak.) 

TMCSA 15. SZ. 

Adatszáma: 32 

(0.1535 %) 

Változatai: 

Racz, Raacz, Rach, 

Raach  

Területisége: a kö-

zépkorban a név a 

Duna–Tisza közén 

volt a leggyakoribb, 

innen húzódott 

északkelet felé a Ti-

sza vonalát követve. 

A Dunántúlon egyet-

len adata bukkan fel.  
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20. JUHÁSZ 

 

 

51. térkép: A Juhász családnév területi kiterjedése (1720–22) (járási) 

Eredete: 

magyar eredetű köz-

szóból magyar név-

adással;  

< juhász ’juhnyájat 

őrző és gondozó 

pásztor’ (OklSz.) 

Motivációja: 

társadalmi szerepre, 

foglalkozásra utaló 

név. 

Korai említése: 

[1445–1448]: 

Egidius johas, jobb-

ágy (FTSznSz.) 

 

52. térkép: A Juhász családnév területi kiterjedése (1720–22) (megyei) 

TMCSA 1720 

Adatszáma: 538 

(0.2492%) 

Változatai: 

Juhasz, Ihász, Ihasz,   

Területisége: általá-

nosan elterjedt az Er-

délyen kívüli terüle-

teken. Szabolcs, 

Abaúj, Borsod, Szat-

már, valamint Tolna 

megye  egy-egy járá-

sában kiemelkedően 

gyakori. 
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Az Ihász változat névföldrajza 

 

 

53. térkép: Az Ihász családnév területi kiterjedése (1720–22) (járási) 

 

 

54. térkép: Az Ihász családnév területi kiterjedése (1720–22) (megyei) 

TMCSA 1720 

Adatszáma: 25  

Változatai: 

Ihász, Ihasz, Ihaz   

Területisége: kizá-

rólag a Dunántúlon, 

Győr, Veszprém, 

Sopron és Vas me-

gye területén fordul 

elő ez a névalak. 
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21. SIMON 

 

 

55. térkép: A Simon családnév területi kiterjedése (1720–22) (járási) 

Eredete: 

egyházi latin eredetű 

keresztnévből ma-

gyar névadással;  

< Simon (igen gya-

kori) r. egyh. szn. 

(ÁSznt.) 

Motivációja: 

rokoni kapcsolatra, 

leszármazásra utaló 

név. 

Korai említése: 

1446: Emericus 

ſÿmon, jobbágy 

(FTSznSz.) 

 

56. térkép: A Simon családnév területi kiterjedése (1720–22) (megyei) 

TMCSA 1720 

Adatszáma: 528 

(0.2448%) 

Változatai: 

Simon Simonn, Si-

mony, Symon   

Területisége: általá-

nosan elterjedt az 

egész magyar nyelv-

területen. Öt gócpont 

rajzolódik ki: Bala-

ton-felvidék, Kis-

kunság, Gömör, Be-

reg és Székelyföld. 
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22. OROSZ 

 

 

57. térkép: Az Orosz családnév területi kiterjedése (1720–22) (járási) 

Eredete: 

szláv eredetű köz-

szóból magyar név-

adással;  

< orosz ’keleti 

szláv, ruszin’ / ’ru-

szinokkal kapcso-

latos, hozzájuk ha-

sonló’ (TESz.) 

Motivációja: 

néppel, népcsoport-

tal való konkrét kap-

csolatra, származásra 

v. hasonlóságra utaló 

név. 

Korai említése: 

1415: Blasio Oroz, 

jobbágy (FTSznSz.) 

 

58. térkép: Az Orosz családnév területi kiterjedése (1720–22) (megyei) 

TMCSA 1720 

Adatszáma: 482 

(0.2235%) 

Változatai: 

Orosz, Oroz  

Területisége: a leg-

gyakoribb az észak-

keleti, ruszinok lakta 

területeken. A név az 

Alföld és Erdély irá-

nyába terjedt tovább. 

A dunántúli szórvá-

nyos adatok a belső 

migráció eredmé-

nyei. 
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59. térkép: Az Orosz családnév területi kiterjedése (1713–15) (járási) 

TMCSA 1715 

Adatszáma: 486 

(0.2528%) 

Változatai: 

Orosz, Oroz  

Területisége: szin-

tén a ruszin több-

ségű, illetve az azzal 

érintkező megyék-

ben (Ugocsa, Ung, 

Máramaros) a leg-

gyakoribb. 

 

 

60. térkép: Az Orosz családnév területi kiterjedése (1401–1526) (absz. gyak.) 

TMCSA 15. SZ. 

Adatszáma: 19 

(0.0911%) 

Változatai: 

Orosz, Oroz, Orrosz 

Területisége: a kö-

zépkori csekély 

számú adata (egy 

Sopron megyei adat 

kivételével) szintén 

az északkeleti or-

szágrészben fordul 

elő.  
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23. MOLDOVÁN 

 

 

61. térkép: A Moldován családnév területi kiterjedése (1720–22) (járási) 

Eredete: 

román eredetű tulaj-

donnévből román 

névadással;  

< rom. moldovean(u) 

’moldvai’ (DOR.) 

Motivációja: 

származási helyre 

utaló név. 

Korai említése: 

1713: Sandru Mol-

dovan (TMCSA.) 

 

62. térkép: A Moldován családnév területi kiterjedése (1720–22) (m) 

TMCSA 1720 

Adatszáma: 473 

(0.2153%) 

Változatai: 

Moldován, Moldovan, 

Molduván, Molduvan, 

Moldvan, Moldván   

Területisége: Erdély 

és a Partium terüle-

tén, román nyelvű vi-

déken fordul elő, fő-

ként Kolozs és Kü-

küllő megyében, va-

lamint Besztercevi-

déken. 
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Román eredetű családnevek a Kárpát-medencében 

 

 

63. térkép: Román eredetű családnevek területi kiterjedése (1720–22) (járási) 

TMCSA 1720 

Adatszám: 11266 

(5.212%) 

Területisége: a ro-

mán eredetű család-

nevek térbelisége 

utal a román etnikum 

Kárpát-medencei el-

helyezkedésére. Lát-

hatóan legmagasabb 

arányban a Bihari-

hegység vidékén raj-

zolódnak ki a román 

nevek. 

 

 

64. térkép: Román eredetű családnevek területi kiterjedése (1713–15) (járási) 

TMCSA 1715 

Adatszám: 14813 

(7.697%) 

Területisége: az 

előző térképet a Fe-

hér megyei adatok 

pontosítják. A fenti 

területek mellett itt 

szintén kiemelke-

dőek a román név-

előfordulások, ezzel 

együtt a feltételezett 

román lakosságszám 

is. 
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24. CSIZMADIA 

 

 

65. térkép: A Csizmadia családnév területi kiterjedése (1720–22) (járási) 

Eredete: 

szláv eredetű köz-

szóból magyar név-

adással;  

< csizmadia ’lábbeli-

készítő mesterem-

ber’ (TESz.) 

Motivációja: 

társadalmi szerepre, 

foglalkozásra utaló 

név. 

Korai említése: 

1579: Czyzmazia 

Jacab (CsnSz.) 

 

66. térkép: A Csizmadia családnév területi kiterjedése (1720–22) (m) 

TMCSA 1720 

Adatszáma: 446 

(0.2068%) 

Változatai: 

Csizmadia, Csizmazia   

Területisége: Hu-

nyad megyében ki-

emelkedő gyakori-

ságú, ahol az esetek 

nagy részében tény-

leges foglalkozást je-

löl a név. 
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25. FEKETE 

 

 

67. térkép: A Fekete családnév területi kiterjedése (1720–22) (járási) 

Eredete: 

magyar eredetű köz-

szóból magyar név-

adással;  

< fekete ’fekete 

‹hajú›’ v. ’sötét 

‹bőrű›’ (CsnSz.)  

Motivációja: 

külső tulajdonságra, 

haj, szőr v. bőr szí-

nére utaló név. 

Korai említése: 

1430: Georgium fi-

lium Johannis Fe-

kethe de Ramo-

chahaza, nemes 

(FTSznSz.) 

 

68. térkép: A Fekete családnév területi kiterjedése (1720–22) (megyei) 

TMCSA 1720 

Adatszáma: 425 

(0.1971%) 

Változatai: 

Fekete, Fekethe 

Területisége: jelen 

van az egész magyar 

nyelvterületen vál-

tozó gyakorisággal. 

A megyei adatok a 

Tiszántúlon, vala-

mint az erdélyi Kü-

küllő megyében mu-

tatnak nagyobb elő-

fordulást. 
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26. BALÁZS 

 

 

69. térkép: A Balázs családnév területi kiterjedése (1720–22) (járási) 

Eredete: 

egyházi latin eredetű 

keresztnévből ma-

gyar névadással;  

< Balázs (~ Balás) 

(gyakori) r. egyh. 

szn. (ÁSznt.) 

Motivációja: 

rokoni kapcsolatra, 

leszármazásra utaló 

név. 

Korai említése: 

1406: Balasyanusfa-

lua (CsnSz.) 

 

70. térkép: A Balázs családnév területi kiterjedése (1720–22) (megyei) 

TMCSA 1720 

Adatszáma: 408 

(0.1892%) 

Változatai: 

Balázs, Balás, Ballás  

Területisége: az 

apanévi névadás ele-

meként Csíkszéken 

és Udvarhelyszéken, 

valamint Nógrád 

megyében a legelter-

jedtebb. 
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27. FAZEKAS 

 

 

71. térkép: A Fazekas családnév területi kiterjedése (1720–22) (járási) 

Eredete: 

magyar eredetű köz-

szóból magyar név-

adással;  

< fazokas ~ fazakas 

~ fazekas ’fazék-

gyártó, cserép-

edényt készítő kéz-

műves’ (CsnSz.) 

Motivációja: 

társadalmi szerepre, 

foglalkozásra utaló 

név. 

Korai említése: 

1449: Philipus fa-

zacas, jobbágy 

(FTSznSz.) 

 

72. térkép: A Fazekas családnév területi kiterjedése (1720–22) (megyei) 

TMCSA 1720 

Adatszáma: 405 

(0.1881%) 

Változatai: 

Fazekas, Fazokas, 

Fazakas, Fazikas, Fa-

zekass, Fazakass  

Területisége: a me-

gyei adatok szerint 

gyakoribb a Tiszától 

keletre eső területe-

ken. A dunántúli ará-

nyait a Gerencsér 

név megléte csök-

kenti le. 
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Fazakas 

 

 

73. térkép: A Fazakas családnév területi kiterjedése (1720–22) (járási) 

 

 

74. térkép: A Fazakas családnév területi kiterjedése (1720–22) (megyei) 

TMCSA 1720 

Adatszáma: 123  

Változatai: 

Fazakas, Fazakass 

Területisége: a név-

alak egyértelműen 

Erdélyhez, illetve a 

szorosan érintkező 

partiumi területek-

hez kapcsolódik. 

Kraszna megyében 

és Nagybányán a 

leggyakoribb.  
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28. BÍRÓ 

 

 

75. térkép: A Bíró családnév területi kiterjedése (1720–22) (járási) 

Eredete: 

magyar eredetű köz-

szóból magyar név-

adással;  

 < bíró ’falusi v. 

városi hatóságban 

vezető személy, 

elöljáró’ (TESz.) 

Motivációja: 

társadalmi szerepre, 

foglalkozásra v. hi-

vatalviselésre utaló 

név. 

Korai említése: 

1449: Petrus Biro, 

jobbágy (FTSznSz.) 

 

76. térkép: A Bíró családnév területi kiterjedése (1720–22) (megyei) 

TMCSA 1720 

Adatszáma: 403 

(0.1869%) 

Változatai: 

Bíró, Biró, Biro   

Területisége: általá-

nosan jelen van a 

magyar nyelvterület 

nagy részén. A Szé-

kelyföldön és Sza-

bolcs megyében ki-

emelkedős gyakori-

ságú. 
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29. TÖRÖK 

 

 

77. térkép: A Török családnév területi kiterjedése (1720–22) (járási) 

Eredete: 

ótörök eredetű nép-

névből magyar név-

adással;  

< török ’az osz-

mán-törökökkel 

kapcsolatos, rájuk 

vonatkozó (TESz.).  

Motivációja: 

a népcsoporttal való 

konkrét kapcsolatra, 

hasonlóságra v. tö-

rök területről való 

származásra utalhat. 

Korai említése: 

1415: Petro Tew-

rek, jobbágy 

(FTSznSz.) 

 

78. térkép: A Török családnév területi kiterjedése (1720–22) (megyei) 

TMCSA 1720 

Adatszáma: 394 

(0.1827%) 

Változatai: 

Török, Torok, Thörök, 

Therek 

Területisége: a me-

gyei adatok a Tisza 

mentén nagyobb 

gyakoriságot mutat-

nak, de a név megta-

lálható a teljes ma-

gyar nyelvterületen. 
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30. PÁL 

 

 

79. térkép: A Pál családnév területi kiterjedése (1720–22) (járási) 

Eredete: 

egyházi latin eredetű 

keresztnévből ma-

gyar névadással;  

< Pál (gyakori) 

régi egyházi sze-

mélynév (ÁSznt. 

Pal, Paul) 

Motivációja: 

rokoni kapcsolatra, 

leszármazásra utaló 

név. 

Korai említése: 

1452: Matheo pal, 

jobbágy (FTSznSz.) 

 

80. térkép: A Pál családnév területi kiterjedése (1720–22) (megyei) 

TMCSA 1720 

Adatszáma: 377 

(0.1748%) 

Változatai: 

Pál, Paal, Páll, Pall  

Területisége: a járási 

és a megyei térképek 

eltérő képet rajzol-

nak, azonban a Szé-

kelyföld esetében 

mindkettőn nagy 

gyakoriságot jelez. 

Ugocsa, Kraszna me-

gye, valamint Heves 

megye egyik járása 

emelkedik ki. 
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31. BARTA 

 

 

81. térkép: A Barta családnév területi kiterjedése (1720–22) (járási) 

Eredete: 

egyházi latin eredetű 

keresztnévből ma-

gyar névadással;  

< Barta ~ Berta ~ 

Birta becenév < 

Bartalan r. egyh. 

szn. és alakváltoza-

tai (Bertalan, Bir-

talan) rövidülése 

(ÁSznt. Bartha). 

Motivációja: 

rokoni kapcsolatra, 

leszármazásra utal.. 

Korai említése: 

1415: Clemente 

Bartha, jobbágy 

(FTSznSz.) 

 

82. térkép: A Barta családnév területi kiterjedése (1720–22) (megyei) 

TMCSA 1720 

Adatszáma: 369 

(0.1711%) 

Változatai: 

Barta, Berta, Birta, 

Bartha, Bertha, Birta   

Területisége: a 

Felső-Tisza-vidéken, 

Gömör és Nógrád, 

valamint a Székely-

föld területén gya-

kori. 
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32. SZILÁGYI 

 

 

83. térkép: A Szilágyi családnév területi kiterjedése (1720–22) (járási) 

Eredete: 

magyar eredetű hely-

névből magyar név-

adással;  

< szilágyi < Szilágy 

tájnév v. település-

név (Zaránd, Tolna 

vm.) (CsHnMut.) + 

-i mn.-képző. 

Motivációja: 

származási helyre 

utaló név. 

Korai említése: 

[1435–1436]: La-

dislaus dictus 

Zÿlagÿ, jobbágy 

(FTSznSz.) 

 

84. térkép: A Szilágyi családnév területi kiterjedése (1720–22) (megyei) 

TMCSA 1720 

Adatszáma: 361 

(0.1674%) 

Változatai: 

Sziilágyi, Sziilagyi, 
Sziilágji   

Területisége: a név 

a Szilágysággal köz-

vetlenül érintkező, ti-

szántúli területeken, 

valamint az erdélyi 

Aranyosszéken for-

dul elő. Távolabbra 

csak egy-egy adata 

jut ebben az időben. 
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33. SZALAI 

 

 

85. térkép: A Szalai családnév területi kiterjedése (1720–22) (járási) 

Eredete: 

szláv eredetű hely-

névből magyar név-

adással;  

< szalai < Szala hn. 

(Abaúj vm.) (CsH-

nMut.) v. Szala vm. 

’Zala megye’ + -i 

mn.-képző 

(CsnSz..) 

Motivációja: 

származási helyre 

utaló név. 

Korai említése: 

1470: Thoma Za-

lay, jobbágy 

(FTSznSz.) 

 

86. térkép: A Szalai családnév területi kiterjedése (1720–22) (megyei) 

TMCSA 1720 

Adatszáma: 353 

(0.1637%) 

Változatai: 

Szalai, Szallai, Sza-

lay, Szalaj  

Területisége: a név-

adó megyéhez közel 

eső, főként közép-

dunántúli területeken 

gyakori. A Torna 

megyei adatok az 

abaúji hn.-ből is szár-

mazhatnak. A Hu-

nyad megyei gyako-

riság oka ismeretlen. 
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34. POLYÁK 

 

 

87. térkép: A Polyák családnév területi kiterjedése (1720–22) (járási) 

Eredete: 

szláv eredetű köz-

szóból szláv (szlo-

vák) névadással;  

< szláv v. (kevésbé 

vsz.) magyar nyj. po-

lyák ~ polák ’len-

gyel’ (TESz.) 

Motivációja: 

néppel, népcsoport-

tal való konkrét kap-

csolatra, származásra 

utaló név. 

Korai említése: 

1409: Paulus Polyak, 

jobbágy (CsnSz.) 

 

88. térkép: A Polyák családnév területi kiterjedése (1720–22) (megyei) 

TMCSA 1720 

Adatszáma: 340 

(0.1577%) 

Változatai: 

Polyák, Pollyak, Po-

lák, Pollyák, Pollack  

Területisége: a név 

eredetét jól tükrözi 

térkép. A szlovák szó 

bizonyos magyar 

nyelvjárásokba is be-

kerülhetett, így a 

nyelvhatár alatti ada-

tok magyar névadás 

eredményei is lehet-

nek. 

 

  



54   

 

Szláv eredetű családnevek a Kárpát-medencében 

 

 

89. térkép: Szláv eredetű családnevek területi kiterjedése (1720–22) (járási) 

TMCSA 1720 

Adatszám: 65826 

(30.295%) 

Területisége: a szláv 

eredetű családnevek 

térképlapja a szláv 

népek Kárpát-me-

dencei elhelyezkedé-

sét is megmutatja. A 

szláv-magyar nyelv-

határ hozzávetőleges 

vonala is kirajzoló-

dik. 

 

 

90. térkép: Szláv eredetű családnevek területi kiterjedése (1713–15) (járási) 

TMCSA 1715 

Adatszám: 76965 

(39.942%) 

Területisége: a ma-

gasabb szláv 

névarányt részben 

Vas megye hiányzó 

adatai eredménye-

zik, melyek a német 

és a magyar nevek 

arányát növelik az 

1720-as összeírás-

ban. 
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35. LUKÁCS 

 

 

91. térkép: A Lukács családnév területi kiterjedése (1720–22) (járási) 

Eredete: 

egyházi latin eredetű 

keresztnévből ma-

gyar névadással;  

< Lukács régi egy-

házi személynév 

(ÁSznt. Lucas) 

Motivációja: 

rokoni kapcsolatra, 

leszármazásra utaló 

név. 

Korai említése: 

1513: Dionisio 

lwkach, jobbágy 

(FTSznSz.) 

 

92. térkép: A Lukács családnév területi kiterjedése (1720–22) (megyei) 

TMCSA 1720 

Adatszáma: 340 

(0.1577%) 

Változatai: 

Lukáts, Lukács, Lu-

kacs, Lukats 

Területisége: általá-

nosan elterjedt a ma-

gyar és szláv nyelv-

területen. A szláv 

nyelvi adatok a he-

lyesírási okból nem 

különíthetőek el, 

egyúttal jelzik az át-

fedéseket. 

 

  



56   

 

36. FODOR 

 

 

93. térkép: A Fodor családnév területi kiterjedése (1720–22) (járási) 

Eredete: 

magyar eredetű köz-

szóból magyar név-

adással;  

< fodor ’göndör 

‹hajú›’ (TESz.) / 

Fodor (gyakori) r. 

vil. szn. (ÁSznt. 

Fodor, Fudur) 

Motivációja: 

külső tulajdonságra 

v. rokoni kapcsolatra 

utaló név. 

Korai említése: 

1415: Paulo Fodor, 

jobbágy (FTSznSz.) 

 

94. térkép: A Fodor családnév területi kiterjedése (1720–22) (megyei) 

TMCSA 1720 

Adatszáma: 324 

(0.1502%) 

Változatai: 

Fodor 

Területisége: a déli 

területek kivételével 

általánosan jelen van 

a magyar nyelvterü-

leten. Az erdélyi 

Aranyosszéken, va-

lamint Hont megye 

egyik járásban a leg-

gyakoribb. 
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37. LÁSZLÓ 

 

 

95. térkép: A László családnév területi kiterjedése (1720–22) (járási) 

Eredete: 

szláv eredetű ke-

resztnévből magyar 

névadással;  

< László (gyakori) 

régi egyházi szn. 

(ÁSznt. Ladislaus) 

Motivációja: 

rokoni kapcsolatra, 

leszármazásra utaló 

név. 

Korai említése: 

1509: Martino 

Lazlo, jobbágy 

(FTSznSz.) 

 

96. térkép: A László családnév területi kiterjedése (1720–22) (megyei) 

TMCSA 1720 

Adatszáma: 318 

(0.1475%) 

Változatai: 

Lászlo, Laszlo, 

Lasszlo, Lásszlo  

Területisége: Ma-

rosszéken és Csík-

széken kiemelt gya-

korisági apanévi ere-

detű családnév. 
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38. DEÁK 

 

 

97. térkép: A Deák családnév területi kiterjedése (1720–22) (járási) 

Eredete: 

délszláv eredetű köz-

szóból magyar név-

adással;  

< deák ~ diák ’ta-

nult ember, írnok, 

tanuló, egyházfi’ 

(TESz.) 

Motivációja: 

társadalmi szerepre, 

foglalkozásra utaló 

név. 

Korai említése: 

1425: Dyonisium 

dyak, jobbágy 

(FTSznSz.) 

 

98. térkép: A Deák családnév területi kiterjedése (1720–22) (megyei) 

TMCSA 1720 

Adatszáma: 313 

(0.1451%) 

Változatai: 

Déák, Deak   

Területisége: a dél-

szláv eredetű szó ál-

talánosan elterjedt az 

egész magyar nyelv-

területen, melyet a 

névelőfordulások is 

igazolnak. A Hajdú 

kerületben igen gya-

kori. 
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39. KOCSIS 

 

 

99. térkép: A Kocsis családnév területi kiterjedése (1720–22) (járási) 

Eredete: 

magyar eredetű köz-

szóból magyar név-

adással;  

< kocsis ’hajtó, sze-

keres’(NySz.) 

Motivációja: 

társadalmi szerepre, 

foglalkozásra utaló 

név. 

Korai említése: 

1510: Kochis Jan-

nos; 1525: Albertus 

Kochys (CsnSz.) 

 

100. térkép: A Kocsis családnév területi kiterjedése (1720–22) (megyei) 

TMCSA 1720 

Adatszáma: 302 

(0.14%) 

Változatai: 

Kotsis, Kocsis, Ko-

chis, Kochys, Koczis  

Területisége: a vi-

szonylag kései tárgy 

(kocsi) és az ebből 

keletkezett foglalko-

zásnév láthatóan két 

évszázad alatt széles-

körűen elterjedt a 

Kárpát-medencében  
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40. MÁRTON 

 

 

101. térkép: A Márton családnév területi kiterjedése (1720–22) (járási) 

Eredete: 

egyházi latin eredetű 

keresztnévből ma-

gyar névadással;  

< Márton (gyakori) 

régi egyházi sze-

mélynév (ÁSznt.) 

Motivációja: 

rokoni kapcsolatra, 

leszármazásra utaló 

név. 

Korai említése: 

1445–1448]: Geor-

gius marton, jobb-

ágy (FTSznSz.) 

 

102. térkép: A Márton családnév területi kiterjedése (1720–22) (megyei) 

TMCSA 1720 

Adatszáma: 297 

(0.1377%) 

Változatai: 

Marton, Marthon, 

Márton, Márthon  

Területisége: a szé-

kelyföldi gyakoriság 

mellett kiemelkedő 

járási gócok feltehe-

tően a helyi szentkul-

tusszal hozhatóak 

összefüggésbe.  
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41. SZÁSZ 

 

 

103. térkép: A Szász családnév területi kiterjedése (1720–22) (járási) 

Eredete: 

szláv eredetű nép-

névből magyar név-

adással;  

< szász ’a németek 

egyik csoportjához 

tartozó’ v. ’ rájuk 

jellemző ‹tulajdon-

ságú személy ›’ 

(vö. TESz.) 

Motivációja: 

néppel, népcsoport-

tal való konkrét kap-

csolatra, származásra 

v. hasonlóságra utal. 

Korai említése: 

1448: Lucas zaz, 

polgár (FTSznSz.) 

 

104. térkép: A Szász családnév területi kiterjedése (1720–22) (megyei) 

TMCSA 1720 

Adatszáma: 293 

(0.1359%) 

Változatai: 

Szasz, Szász, Zaz, 

Záz, Száz   

Területisége: jelleg-

zetes erdélyi és parti-

umi név, melynek 

szórványos adatai tá-

volabbra is eljutot-

tak. A névadás mö-

gött az erdélyi, és 

nem a szepességi 

szászok állhatnak. 
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42. HEGEDŰS 

 

 

105. térkép: A Hegedűs családnév területi kiterjedése (1720–22) (járási) 

Eredete: 

magyar eredetű köz-

szóból magyar név-

adással;  

< hegedűs ~ (korai) 

hegedés ’hegedűn 

játszó zenész’ 

(NySz., OklSz.). 

Motivációja: 

társadalmi szerepre, 

foglalkozásra v. te-

vékenységre utaló 

név. 

Korai említése: 

1415: Luca hege-

des, jobbágy 

(FTSznSz.) 

 

106. térkép: A Hegedűs családnév területi kiterjedése (1720–22) (m) 

TMCSA 1720 

Adatszáma: 293 

(0.1359%) 

Változatai: 

Hegedüs, Hegedűs   

Területisége: a név-

nek több gócpontja is 

van a magyar nyelv-

területen. A Kiskun-

ságban és Szabolcs 

megyében a leggya-

koribb. 
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43. SZÉKELY 

 

 

107. térkép: A Székely családnév területi kiterjedése (1720–22) (járási) 

Eredete: 

magyar eredetű köz-

szóból magyar név-

adással;  

< székely ’a ma-

gyarságnak egyik, 

ma főleg Erdélyben 

élő csoportjához 

tartozó’ (TESz.) 

Motivációja: 

magyar népcsoport-

tal való konkrét kap-

csolatra, származásra 

utaló név. 

Korai említése: 

[1430–1450]: Tho-

mas ſekel, jobbágy 

(FTSznSz.) 

 

108. térkép: A Székely családnév területi kiterjedése (1720–22) (megyei) 

TMCSA 1720 

Adatszáma: 293 

(0.1359%) 

Változatai: 

Székel, Szekely, Szé-

kély, Székelj 

Területisége: a név 

kelet–nyugati irányú 

terjedése jól leolvas-

ható a térképről. A 

Székelyfölddel érint-

kező erdélyi me-

gyékben a leggyako-

ribb. 
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44. BORBÉLY 

 

 

109. térkép: A Borbély családnév területi kiterjedése (1720–22) (járási) 

Eredete: 

német eredetű köz-

szóból magyar név-

adással;  

< borbély ’haj és 

szakáll ápolásával 

foglalkozó mester-

ember, fodrász’ v. 

’felcser, sebész’ 

(TESz.) 

Motivációja: 

társadalmi szerepre, 

foglalkozásra utaló 

név. 

Korai említése: 

1518: Nicolao Bor-

bel, nemes? 

(FTSznSz.) 

 

110. térkép: A Borbély családnév területi kiterjedése (1720–22) (megyei) 

TMCSA 1720 

Adatszáma: 281 

(0.1303%) 

Változatai: 

Borbél, Borbély 

Területisége: a né-

met eredetű közszó 

(és a foglalkozás) el-

terjedt az egész ma-

gyar nyelvterületen. 

Néhány terület ki-

ugró gyakoriságot 

mutat: Csallóköz, 

Balaton-felvidék, 

Hajdúság, Szatmár-

németi, Hunyad. 
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45. KOZMA 

 

 

111. térkép: A Kozma családnév területi kiterjedése (1720–22) (járási) 

Eredete: 

egyházi latin eredetű 

keresztnévből ma-

gyar névadással;  

< Kozma (gyakori) 

r. egyh. szn. 

(ÁSznt. Cosma, 

Kosma) (TESz.) 

Motivációja: 

rokoni kapcsolatra, 

leszármazásra utaló 

név. 

Korai említése: 

1439/1447: Egi-

dium Cozmam, job-

bágy (FTSznSz.) 

 

112. térkép: A Kozma családnév területi kiterjedése (1720–22) (megyei) 

TMCSA 1720 

Adatszáma: 279 

(0.1294%) 

Változatai: 

Kozma, Kosma  

Területisége: Kő-

várvidéken és Szat-

már megyében az át-

lagnál nagyobb gya-

koriságú. Feltehe-

tően a keleti egyház 

és a román névadás 

hatása is szerepet ját-

szott ebben. 
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46. SÓS 

 

 

113. térkép: A Sós családnév területi kiterjedése (1720–22) (járási) 

Eredete: 

magyar eredetű köz-

szóból magyar név-

adással;  

< sós ’sóbányász, 

sóval kereskedő, 

sószállító’ (CsnSz.) 

Motivációja: 

társadalmi szerepre, 

foglalkozásra utaló 

név. 

Korai említése: 

1415: Luca Soos, 

jobbágy (FTSznSz.) 

 

114. térkép: A Sós családnév területi kiterjedése (1720–22) (megyei) 

TMCSA 1720 

Adatszáma: 267 

(0.1238%) 

Változatai: 

Soós, Soos, Sos   

Területisége: A 

Sós, Sóvágó nevek 

a Tisza mentén 

gyakoribbak, mely-

nek oka az lehetett, 

hogy a sószállítás 

részben a folyón 

történt. 
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47. ERDÉLYI 

 

 

115. térkép: Az Erdélyi családnév területi kiterjedése (1720–22) (járási) 

Eredete: 

magyar eredetű hely-

névből magyar név-

adással;  

< erdélyi < Erdély 

’földrajzi-történeti 

tájegység a Kárpát-

medence keleti ré-

szén’ (FNESz.) + -i 

mn.-képző 

Motivációja: 

származási helyre 

utaló név. 

Korai említése: 

1440: Stephano Er-

delÿ, jobbágy 

(FTSznSz.) 

 

116. térkép: Az Erdélyi családnév területi kiterjedése (1720–22) (megyei) 

TMCSA 1720 

Adatszáma: 266 

(0.1233%) 

Változatai: 

Erdéli, Erdélyi  

Területisége: ért-

hető módon Erdély-

ben a név alig fordul 

elő, viszont a szom-

szédos megyékben 

(Kraszna, Bihar, 

Szatmár) gyakori. A 

18. században még 

jellegzetes tiszántúli 

név. 
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48. VAS 

 

 

117. térkép: A Vas családnév területi kiterjedése (1720–22) (járási) 

Eredete: 

magyar eredetű köz-

szóból magyar név-

adással;  

< vas ’szürke színű 

fém; ebből készült 

tárgy v. ’kemény, 

szilárd tárgy’ 

(TESz.).  

Motivációja: 

Vassal dolgozó 

mesterember meg-

nevezése v. meta-

forikus tulajdon-

ságnév. 

Korai említése: 

1430: Nicolai was, 

jobbágy (FTSznSz.) 

 

118. térkép: A Vas családnév területi kiterjedése (1720–22) (megyei) 

TMCSA 1720 

Adatszáma: 261 

(0.121%) 

Változatai: 

Vass, Vas 

Területisége: általá-

nosan elterjedt az 

egész magyar nyelv-

területen, melyhez a 

többféle motiváció is 

hozzájárulhatott. Ud-

varhelyszéken ki-

emelkedően gyakori 

név. 
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49. LAKATOS 

 

 

119. térkép: A Lakatos családnév területi kiterjedése (1720–22) (járási) 

Eredete: 

olasz eredetű magyar 

közszóból magyar 

névadással;  

< lakatos ’lakat-

gyártó’ v. ’zablát, 

kengyelt, sarkantyút 

stb. készítő mester-

ember’ (CsnSz.) 

Motivációja: 

társadalmi szerepre, 

foglalkozásra utaló 

név. 

Korai említése: 

1469: Anthonius 

Lakutus; 1470: Jo-

hanne Lakathos 

(OklSz.) 

 

120. térkép: A Lakatos családnév területi kiterjedése (1720–22) (megyei) 

TMCSA 1720 

Adatszáma: 258 

(0.1196%) 

Változatai: 

Lakatos, Lakathos, 

Lakathus 

Területisége: zsír-

foltszerűen jelen van 

a Kárpát-medencé-

ben, de nem fedi le a 

teljes magyar nyelv-

területet. A Tiszántú-

lon és az északkeleti 

részeken gyakoribb. 
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50. FERENC 

 

 

121. térkép: A Ferenc családnév területi kiterjedése (1720–22) (járási) 

Eredete: 

egyházi latin eredetű 

keresztnévből ma-

gyar névadással;  

< Ferenc r. egyh. 

szn. (CsnSz.) 

Motivációja: 

rokoni kapcsolatra, 

leszármazásra utaló 

név. 

Korai említése: 

1450: Johannis ffe-

rencz, jobbágy 

(FTSznSz.) 

 

122. térkép: A Ferenc családnév területi kiterjedése (1720–22) (megyei) 

TMCSA 1720 

Adatszáma: 258 

(0.1196%) 

Változatai: 

Ferencz, Ferentz   

Területisége: Nóg-

rádban és a Székely-

földön, katolikus vi-

dékeken  gyakoribb.   
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51. KIRÁLY 

 

 

123. térkép: A Király családnév területi kiterjedése (1720–22) (járási) 

Eredete: 

szláv eredetű köz-

szóból magyar név-

adással;  

< király ’uralkodó’  

v. ’kiváló’ v. ’pün-

kösdkor a fiatalok 

vezéréül választott 

legény’ (ÉKsz.2). 

Motivációja: 

társadalmi kapcso-

latra v. tulajdon-

ságra v. eseményre 

(l. fenn) utaló név. 

Korai említése: 

1435: Thomas dic-

tus kÿral, nemes 

(FTSznSz.) 

 

124. térkép: A Király családnév területi kiterjedése (1720–22) (megyei) 

TMCSA 1720 

Adatszáma: 257 

(0.1192%) 

Változatai: 

Király, Királ, Kiral,   

Területisége: So-

mogy, Kraszna és 

Szatmár megyében 

arányait tekintve 

több ilyen névviselő 

élt.  
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52. SÁNDOR 

 

 

125. térkép: A Sándor családnév területi kiterjedése (1720–22) (járási) 

Eredete: 

egyházi latin eredetű 

keresztnévből ma-

gyar névadással;  

< Sándor (gyakori) 

r. vil. szn. (ÁSznt. 

Motivációja: 

rokoni kapcsolatra, 

leszármazásra utaló 

név. 

Korai említése: 

[1435–1439]: Gre-

gorius filius Nico-

lai Zandor de 

pethrÿ, nemes 

(FTSznSz.) 

 

126. térkép: A Sándor családnév területi kiterjedése (1720–22) (megyei) 

TMCSA 1720 

Adatszáma: 257 

(0.1192%) 

Változatai: 

Sándor, Sandor 

Területisége: Nóg-

rádban és a Székely-

földön, katolikus vi-

dékeken gyakoribb, 

hasonlóan a Ferenc 

névhez.   
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53. KATONA 

 

 

127. térkép: A Katona családnév területi kiterjedése (1720–22) (járási) 

Eredete: 

vsz. olasz eredetű 

magyar közszóból 

magyar névadással;  

< katona ’vmely 

vitéz fegyveres 

szolgája’, később 

’harcos’ (TESz.) 

Motivációja: 

társadalmi szerepre, 

foglalkozásra utaló 

név. 

Korai említése: 

[1445–1448]: Gre-

gorius katona, jobb-

ágy (FTSznSz.) 

 

128. térkép: A Katona családnév területi kiterjedése (1720–22) (megyei) 

TMCSA 1720 

Adatszáma: 253 

(0.1173%) 

Változatai: 

Katona, Kathona, 

Katana 

Területisége: egyér-

telműen korábban az 

Oszmán Birodalom-

mal közvetlenül 

érintkező, Marostól 

északra fekvő terüle-

ten, illetve Aradon 

gyakori, ott, ahol ha-

tárőr lakosság élt. 
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54. SOMOGYI 

 

 

129. térkép: A Somogyi családnév területi kiterjedése (1720–22) (járási) 

Eredete: 

magyar eredetű tulaj-

donnévből magyar 

névadással;  

< somogyi < So-

mogy településnév 

(Bihar vm.) (CsH-

nMut. 752) v. ’So-

mogy megye’ + -i 

mn.-képző. 

Motivációja: 

származási helyre 

utaló név. 

Korai említése: 

[1451–1461]: Tho-

mas ſomogÿ, jobb-

ágy (FTSznSz.) 

 

130. térkép: A Somogyi családnév területi kiterjedése (1720–22) (m) 

TMCSA 1720 

Adatszáma: 250 

(0.1159%) 

Változatai: 
Somogyi, Somogji     

Területisége: két 

gócpontot rajzolódik 

ki: az egyik a Dunán-

túlon, a másik a Ti-

szántúlon. Az elő-

zőbe tartozó nevek a 

megye nevéből, míg 

a másikba tartozók a 

Bihar megyei telepü-

lésnévből származ-

hatnak. 
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55. PÉTER 

 

 

131. térkép: A Péter családnév területi kiterjedése (1720–22) (járási) 

Eredete: 

egyházi latin eredetű 

keresztnévből ma-

gyar névadással;  

< Péter (igen gya-

kori) r. egyh. szn. 

(ÁSznt. Peter, Pet-

her stb.) 

Motivációja: 

rokoni kapcsolatra, 

leszármazásra utaló 

név. 

Korai említése: 

1467: Michael (?) 

pether (?), jobbágy 

(FTSznSz.) 

 

132. térkép: A Péter családnév területi kiterjedése (1720–22) (m) 

TMCSA 1720 

Adatszáma: 248 

(0.115%) 

Változatai: 

Péter, Peter 

Területisége: a gya-

kori keresztnévből 

létrejött családnév 

Kászonszéken ki-

emelt megterhelt-

ségű. 
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56. SIPOS 

 

 

133. térkép: A Sipos családnév területi kiterjedése (1720–22) (járási) 

Eredete: 

magyar eredetű köz-

szóból magyar név-

adással;  

< sípos ~ sipos 

’vmilyen fúvós-

hangszeren játszó 

zenész’ (CsnSz., 

TESz. síp) 

Motivációja: 

társadalmi szerepre, 

foglalkozásra v. te-

vékenységre utaló 

név. 

Korai említése: 

1446: Georgius 

Sÿpos, jobbágy 

(FTSznSz.) 

 

134. térkép: A Sipos családnév területi kiterjedése (1720–22) (m) 

TMCSA 1720 

Adatszáma: 247 

(0.1145%) 

Változatai: 

Sípos, Sipos, Siposs 

Területisége: vál-

tozó gyakorisággal 

jelen van az egész 

magyar nyelvterüle-

ten. A megyei adatok 

Marosszéken mutat-

ják a legnagyobb 

gyakoriságot. 
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57. ORBÁN 

 

 

135. térkép: Az Orbán családnév területi kiterjedése (1720–22) (járási) 

Eredete: 

egyházi latin eredetű 

keresztnévből ma-

gyar névadással;  

< Orbán r. egyh. 

szn. (ÁSznt. Orba-

nus, Urbanus) 

Motivációja: 

rokoni kapcsolatra, 

leszármazásra utaló 

név. 

Korai említése: 

1509: Ladislao Or-

ban, jobbágy 

(FTSznSz.) 

 

136. térkép: Az Orbán családnév területi kiterjedése (1720–22) (m) 

TMCSA 1720 

Adatszáma: 244 

(0.1131%) 

Változatai: 

Orbán, Orban, Ur-

ban, Urbán  

Területisége: az 

apanévi névadás ele-

meként Marosszé-

ken és Udvarhely-

széken, valamint Gö-

mör megyében a leg-

elterjedtebb. 
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58. KELEMEN 

 

 

137. térkép: A Kelemen családnév területi kiterjedése (1720–22) (járási) 

Eredete: 

egyházi latin eredetű 

keresztnévből ma-

gyar névadással;  

< Kelemen r. egyh. 

szn. (CsnSz.) 

Motivációja: 

rokoni kapcsolatra, 

leszármazásra utaló 

név. 

Korai említése: 

1463: Anthonium 

kelemen nomine, 

jobbágy (FTSznSz.) 

 

138. térkép: A Kelemen családnév területi kiterjedése (1720–22) (m) 

TMCSA 1720 

Adatszáma: 242 

(0.1122%) 

Változatai: 

Kelemen, Kelemenn, 

Kelemeny  

Területisége: az 

apanévi névadás ele-

meként Háromszé-

ken és Udvarhely-

széken, középső pa-

lóc területen és So-

mogy megyében a 

legelterjedtebb. 
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59. SÁNTA 

 

 

139. térkép: A Sánta családnév területi kiterjedése (1720–22) (járási) 

Eredete: 

szláv eredetű köz-

szóból magyar név-

adással;  

< sánta ’hibás lábú, 

bicegő’ (TESz.) 

Motivációja: 

külső (testi) tulajdon-

ságra utaló név. 

Korai említése: 

[1435–1436]: Fabi-

anus filius Stephani 

dicti Santha, jobb-

ágy (FTSznSz.) 

 

140. térkép: A Sánta családnév területi kiterjedése (1720–22) (m) 

TMCSA 1720 

Adatszáma: 238 

(0.1104%) 

Változatai: 

Sánta, Sántha, Santa  

Területisége: Bé-

késben és Csíkszé-

ken kiemelt gyakori-

ságú név. 
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60. MÁTÉ 

 

 

141. térkép: A Máté családnév területi kiterjedése (1720–22) (járási) 

Eredete: 

egyházi latin eredetű 

keresztnévből ma-

gyar névadással;  

< Máté (igen gya-

kori) r. egyh. szn. 

(ÁSznt. Mathe stb.) 

Motivációja: 

rokoni kapcsolatra, 

leszármazásra utaló 

név. 

Korai említése: 

1446: Ladislaus 

Mathee, jobbágy 

(FTSznSz.) 

 

142. térkép: A Máté családnév területi kiterjedése (1720–22) (m) 

TMCSA 1720 

Adatszáma: 236 

(0.1094%) 

Változatai: 

Máté, Mate Máthé, 

Mathé, Mathe 

Területisége: az 

apanévi névadás ele-

meként Csíkszéken 

és Udvarhelyszéken, 

valamint Gömör és 

Torna megyében a 

legelterjedtebb. 
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61. ILLYÉS 

 

 

143. térkép: Az Illyés családnév területi kiterjedése (1720–22) (járási) 

Eredete: 

egyházi latin eredetű 

keresztnévből ma-

gyar névadással;  

< Illés ~ Illyés ~ 

Ellyés r. egyh. szn. 

(CsnSz. Illés) 

Motivációja: 

rokoni kapcsolatra, 

leszármazásra utaló 

név. 

Korai említése: 

1449: Laurentius 

Illes, jobbágy 

(FTSznSz.) 

 

144. térkép: Az Illyés családnév területi kiterjedése (1720–22) (megyei) 

TMCSA 1720 

Adatszáma: 233 

(0.1081%) 

Változatai: 

Illés, Illyés, Illyes, Illes 

 

Területisége: általá-

nosan elterjedt az 

egész magyar nyelv-

területen, a Dunától 

keletre gyakoribb. 
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62. MAGYAR 

 

 

145. térkép: A Magyar családnév területi kiterjedése (1720–22) (járási) 

Eredete: 

magyar eredetű köz-

szóból magyar név-

adással;  

< magyar ’magyar 

ember’ (NySz.). 

Motivációja: 

a hasonló keresztne-

vű, nem magyar szár-

mazású személyhez 

viszonyított, szárma-

zásra utaló elnevezés 

(pl. Tót János – Ma-

gyar János).  

Korai említése: 

[1460–1480]: Bla-

sius magÿar, jobb-

ágy (FTSznSz.) 

 

146. térkép: A Magyar családnév területi kiterjedése (1720–22) (megyei) 

TMCSA 1720 

Adatszáma: 232 

(0.1076%) 

Változatai: 

Magyar, Magjar  

Területisége: nincs 

mindenhol jelen, 

foltszerűen fedi le a 

nyelvterületet. 
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63. ANTAL 

 

 

147. térkép: Az Antal családnév területi kiterjedése (1720–22) (járási) 

Eredete: 

egyházi latin eredetű 

keresztnévből ma-

gyar névadással;  

< Antal (gyakori) r. 

egyh. szn. (ÁSznt. 

Antaleus, Antalus, 

Antol). 

Motivációja: 

rokoni kapcsolatra, 

leszármazásra utaló 

név. 

Korai említése: 

[1460–1480]: 

Agustinus (!) ant-

hal, jobbágy 

(FTSznSz.) 

 

148. térkép: Az Antal családnév területi kiterjedése (1720–22) (megyei) 

TMCSA 1720 

Adatszáma: 231 

(0.1071%) 

Változatai: 

Antal, Antall, Anntal  

Területisége: vál-

tozó gyakorisággal 

jelen van az egész 

magyar nyelvterüle-

ten. A megyei adatok 

Csíkszéken mutatják 

a legnagyobb gyako-

riságát. 
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64. HAJDÚ 

 

 

149. térkép: A Hajdú családnév területi kiterjedése (1720–22) (járási) 

Eredete: 

magyar eredetű köz-

szóból magyar név-

adással;  

< hajdu ~ hajdú ~ 

hajdó ’marhapász-

tor’ v. ’gyalogos ka-

tona’ v. ’a hajdúk 

közé tartozó, hozzá-

juk hasonló’ (TESz.) 

Motivációja: 

társadalmi szerepre, 

foglalkozásra v. szár-

mazásra utaló név. 

Korai említése: 

1412: Nicolao Ha-

udu; 1500: Haydo 

Barlobas (CsnSz.) 

 

150. térkép: A Hajdú családnév területi kiterjedése (1720–22) (megyei) 

TMCSA 1720 

Adatszáma: 228 

(0.1057%) 

Változatai: 

Hajdú, Hajdu, Hajdó  

Területisége: a Haj-

dúsághoz közeli me-

gyékben (pl. Békés) 

gyakoribb. 
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65. LENGYEL 

 

 

151. térkép: A Lengyel családnév területi kiterjedése (1720–22) (járási) 

Eredete: 

szláv eredetű köz-

szóból (népnévből) 

magyar névadással;  

< lengyel ’lengyel 

ember’ (TESz.) v. 

’lengyelországi’ 

(CsnSz.). 

Motivációja: 

néppel, népcsoport-

tal való konkrét kap-

csolatra, származásra 

v. hasonlóságra utaló 

név. 

Korai említése: 

1452: Nicolao len-

gen, familiáris 

(FTSznSz.) 

 

152. térkép: A Lengyel családnév területi kiterjedése (1720–22) (megyei) 

TMCSA 1720 

Adatszáma: 226 

(0.1048%) 

Változatai: 

Lengyel, Lengjel  

Területisége: a len-

gyel területekkel 

érintkező megyék-

ben (pl. Bereg) jelent 

meg, majd innen ter-

jedt tovább délnyu-

gat felé.  
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66. KÁDÁR 

 

 

153. térkép: A Kádár családnév területi kiterjedése (1720–22) (járási) 

Eredete: 

ótörök v. szláv ere-

detű közszóból ma-

gyar névadással;  

< kádár ’bodnár, 

pintér’ (TESz.)  

Motivációja: 

társadalmi szerepre, 

foglalkozásra utaló 

név. 

Korai említése: 

1415: Georgio Ka-

dar, jobbágy 

(FTSznSz.) 

 

154. térkép: A Kádár családnév területi kiterjedése (1720–22) (megyei) 

TMCSA 1720 

Adatszáma: 223 

(0.1034%) 

Változatai: 

Kádár, Kadar  

Területisége: a tér-

kép szerint a Tiszán-

túl és Erdély jelleg-

zetes szava hordóké-

szítő mesterség meg-

nevezésére. Ugocsa, 

Kolozs és Küküllő  

megyében kiemelt 

gyakoriságú.  
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67. BOROS 

 

 

155. térkép: A Boros családnév területi kiterjedése (1720–22) (járási) 

Eredete: 

lótörök eredetű ma-

gyar közszóból ma-

gyar névadással;  

< boros ’iszákos, 

ittas’ (NySz.) v. 

’bortermelő’ v. Bo-

ros becenév < Bor-

bás szn. rövidülése 

+ -os bec.-képző. 

Motivációja: 

foglalkozásra v. tu-

lajdonságra v. rokoni 

kapcsolatra utaló 

név. 

Korai említése: 

1449: Johannes bo-

ros, jobb (FTSznSz.) 

 

156. térkép: A Boros családnév területi kiterjedése (1720–22) (megyei) 

TMCSA 1720 

Adatszáma: 218 

(0.1011%) 

Változatai: 

Boros, Boross  

Területisége: a tu-

lajdonságjelölő név a 

névadás esetlegessé-

gét mutatja. Leggya-

koribb Torna, 

Kraszna vármegyé-

ben és Udvarhely-

széken. 
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68. VÉG 

 

 

157. térkép: A Vég családnév területi kiterjedése (1720–22) (járási) 

Eredete: 

vsz. alapnyelvi ere-

detű közszóból ma-

gyar névadással;  

< vég ’vminek a 

széle, határa’ v. 

’végső, utolsó’ 

(TESz.) 

Motivációja: 

a lakóhely elhelyez-

kedésére utaló név 

(ti. ’falu szélén la-

kó’). 

Korai említése: 

1424: Jacobum 

weg, jobbágy 

(FTSznSz.) 

 

158. térkép: A Vég családnév területi kiterjedése (1720–22) (megyei) 

TMCSA 1720 

Adatszáma: 217 

(0.1006%) 

Változatai: 

Vég, Végh  

Területisége: Er-

délyben és a Partium, 

valamint Zala, So-

mogy és Tolna me-

gye bizonyos terüle-

tein kevésbé jel-

lemző. Borsodban 

sincs adata. 

 

  



  89 

 

69. JAKAB 

 

 

159. térkép: A Jakab családnév területi kiterjedése (1720–22) (járási) 

Eredete: 

egyházi latin eredetű 

keresztnévből ma-

gyar névadással;  

< Jakab r. egyh. 

szn. (CsnSz.) 

Motivációja: 

rokoni kapcsolatra, 

leszármazásra utaló 

név. 

Korai említése: 

[1450 k.]: Petrus 

Jacab, jobbágy 

(FTSznSz.) 

 

160. térkép: A Jakab családnév területi kiterjedése (1720–22) (megyei) 

TMCSA 1720 

Adatszáma: 216 

(0.1002%) 

Változatai: 

Jakab, Jakabb 

Területisége: a Du-

nántúlon, bizonyos 

északi vármegyék-

ben, Békésben, Ugo-

csában  és a Székely-

földön gyakori. 
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70. SCHMIDT 

 

 

161. térkép: A Schmidt családnév területi kiterjedése (1720–22) (járási) 

Eredete: 

német eredetű köz-

szóból német név-

adással;  

< ném. schmidt ’ko-

vács, kemény anya-

gokat, pl. fémet, fát 

éles eszközökkel 

megmunkáló mes-

terember’ (DFD.) 

Motivációja: 

társadalmi szerepre, 

foglalkozásra utaló 

név. 

Korai említése: 

1513: Wolfgangus 

Schmidt (OL DL. 

204532) 

 

162. térkép: A Schmidt családnév területi kiterjedése (1720–22) (megyei) 

TMCSA 1720 

Adatszáma: 216 

(0.1002%) 

Változatai: 

Schmidt, Schmit, 

Schmid, Smidt  

Területisége: a né-

met lakosságú me-

gyékben (pl. Sopron, 

Moson, Vas), a Sze-

pességben, valamint 

néhány szabad kirá-

lyi városban van je-

len. Az erdélyi Ki-

rályföldet Nagysze-

ben adatai képviselik. 
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Német eredetű családnevek a Kárpát-medencében 

 

 

163. térkép: Német eredetű családnevek területi kiterjedése (1720–22) (járási) 

TMCSA 1720 

Adatszáma: 26618 

(12.328%) 

Területisége: német 

családnevek az egész 

Kárpát-medencében 

előfordulnak, de a 

német többségi terü-

leteket az arányok 

mutatják meg. A sza-

bad királyi városok-

ban, Nyugat-Ma-

gyarországon, a Sze-

pességben, a Besz-

tercevidéken és a Ki-

rályföldön lehet a né-

metek jelenlétét a ne-

vek alapján igazolni.  

 

 

164. térkép: Német eredetű családnevek területi kiterjedése (1713–15) (járási) 

TMCSA 1715 

Adatszáma: 18952 

(9.846%) 
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71. DEMETER 

 

 

165. térkép: A Demeter családnév területi kiterjedése (1720–22) (járási) 

Eredete: 

egyházi latin eredetű 

keresztnévből ma-

gyar névadással;  

< Demeter ~ Dö-

mötör r. egyh. szn. 

(CsnSz.) 

Motivációja: 

rokoni kapcsolatra, 

leszármazásra utaló 

név. 

Korai említése: 

1446: Gallus De-

meter, jobbágy 

(FTSznSz.) 

 

166. térkép: A Demeter családnév területi kiterjedése (1720–22) (megyei) 

TMCSA 1720 

Adatszáma: 212 

(0.0983%) 

Változatai: 

Demeter,  

Területisége: az 

apanévi névadás ele-

meként Csíkszéken 

és Udvarhelyszéken, 

valamint Torna me-

gyében a legelterjed-

tebb. 
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Demetrius (Demeter) keresztnév 

 

 

167. térkép: A Demetrius keresztnév területi kiterjedése (1713–15) (járási) 

 

 

168. térkép: A Demetrius keresztnév területi kiterjedése (1713–15) (megyei) 

TMCSA 1715 

Adatszáma: 831 

(0.4323%) 

Változatai: 

Demeter, Demether, 

Dömötör, Demet-

rius, Déméter 

Területisége: a ke-

resztnév a keleti régi-

ókban, főként a gö-

rög keleti vallású la-

kosok neveként gya-

koribb. 
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72. BÁLINT 

 

 

169. térkép: A Bálint családnév területi kiterjedése (1720–22) (járási) 

Eredete: 

egyházi latin eredetű 

keresztnévből ma-

gyar névadással;  

< Bálint r. egyh. 

szn. (ÁSznt. Ba-

lenth, Valent) 

Motivációja: 

rokoni kapcsolatra, 

leszármazásra utaló 

név. 

Korai említése: 

[1460–1480]: Va-

lentinus Balinth, 

jobbágy (FTSznSz.) 

 

170. térkép: A Bálint családnév területi kiterjedése (1720–22) (megyei) 

TMCSA 1720 

Adatszáma: 207 

(0.096%) 

Változatai: 

Bálint, Bálinth Balint  

Területisége: az 

apanévi névadás ele-

meként Csíkszéken 

és Udvarhelyszéken 

a legelterjedtebb. 

Emellett egy dél-du-

nántúli, egy észak-

magyarországi és 

egy partiumi góc raj-

zolódik ki. 
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73. RUSZNÁK 

 

 

171. térkép: A Rusznák családnév területi kiterjedése (1720–22) (járási) 

Eredete: 

szláv eredetű köz-

szóból szláv (szlo-

vák) névadással;  

< szláv rusznák ~ 

rusznyák ’ruszin em-

ber’ (CsnE.) 

Motivációja: 

néppel, népcsoport-

tal való konkrét kap-

csolatra, származásra 

utaló név. 

Korai említése: 

1690: Rusznak Luk-

ács jobbágy (OL 

U&C.) 

 

172. térkép: A Rusznák családnév területi kiterjedése (1720–22) (m) 

TMCSA 1720 

Adatszáma: 207 

(0.096%) 

Változatai: 

Rusznák, Rusznyák, 

Rusznak  

Területisége: a szlo-

vák névadást tükröző 

térkép a ruszin-szlo-

vák érintkezés hatá-

rán mutatja a legna-

gyobb gyakoriságot, 

Sáros, Zemplén és 

Szepes megyében. 
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74. VAJDA 

 

 

173. térkép: A Vajda családnév területi kiterjedése (1720–22) (járási) 

Eredete: 

szláv eredetű köz-

szóból magyar név-

adással;  

< vajda ’román 

pásztorjoggal élő 

parasztok falvainak 

vezetője’ / ’erdélyi 

vajda’ (CsnSz.).  

Motivációja: 

társadalmi szerepre, 

méltóságra v. ilyen 

személlyel való kap-

csolatra utaló név. 

Korai említése: 

1446: Johannes 

waÿda, jobbágy 

(FTSznSz.) 

 

174. térkép: A Vajda családnév területi kiterjedése (1720–22) (megyei) 

TMCSA 1720 

Adatszáma: 203 

(0.041%) 

Változatai: 

Vajda, Vayda 

Területisége: a név 

területi elterjedése 

nem erősíti meg a 

névadás feltételezett 

motivációját, ez 

alapján ugyanis a du-

nántúli gyakoriság 

nem magyarázható. 
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75. PINTÉR 

 

 

175. térkép: A Pintér családnév területi kiterjedése (1720–22) (járási) 

Eredete: 

német eredetű ma-

gyar közszóból ma-

gyar névadással;  

< pintér ’kádár, bod-

nár’ (TESz.) 

Motivációja: 

társadalmi szerepre, 

foglalkozásra utaló 

név. 

Korai említése: 

1419: Benedictus 

Pynther (OklSz.) 

 

176. térkép: A Pintér családnév területi kiterjedése (1720–22) (megyei) 

TMCSA 1720 

Adatszáma: 201 

(0.0932%) 

Változatai: 

Pintér, Pinter, Pint-

her, Pinthér 

Területisége: a hor-

dókészítés mestersé-

gének jellegzetes 

szava dunántúli köz-

szói előzményre utal. 
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76. HALÁSZ 

 

 

177. térkép: A Halász családnév területi kiterjedése (1720–22) (járási) 

Eredete: 

magyar eredetű köz-

szóból magyar név-

adással;  

< halász ’halászat-

tal foglalkozó sze-

mély’ (ÉKsz.2) 

Motivációja: 

társadalmi szerepre, 

foglalkozásra utaló 

név. 

Korai említése: 

1459: Paulo halaz, 

jobbágy (FTSznSz.) 

 

178. térkép: A Halász családnév területi kiterjedése (1720–22) (megyei) 

TMCSA 1720 

Adatszáma: 197 

(0.0913%) 

Változatai: 

Halász, Halasz,  

Területisége: a já-

rási felosztású térkép 

a Tisza és a Maros 

mentén mutat na-

gyobb gyakoriságot, 

mindez vsz. össze-

függ a névelőzmény 

eredeti jelentésével.  
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77. NEMES 

 

 

179. térkép: A Nemes családnév területi kiterjedése (1720–22) (járási) 

Eredete: 

magyar eredetű köz-

szóból magyar név-

adással;  

< nemes ’kiváltságos 

réteghez tartozó’ v. 

’kiváló’ v. ’egy ne-

meshez tartozó, vele 

kapcsolatos’ (TESz.) 

Motivációja: 

társadalmi helyzet-

re v. tulajdonságra 

v. egy nemessel va-

ló kapcsolatra utal. 

Korai említése: 

1450: Matheus Ne-

mes, jobbágy 

(FTSznSz.) 

 

180. térkép: A Nemes családnév területi kiterjedése (1720–22) (megyei) 

TMCSA 1720 

Adatszáma: 196 

(0.0909%) 

Változatai: 

Nemes, Nemess,  

Területisége: a Du-

nántúlon, valamint 

Észak-Erdélyben 

gyakoribb.  
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78. RUSZ 

 

 

181. térkép: A Rusz családnév területi kiterjedése (1720–22) (járási) 

Eredete: 

szláv eredetű köz-

szóból román név-

adással;  

< szláv rusz ’orosz, 

ruszin’ (CsnE.) 

Motivációja: 

néppel, népcsoport-

tal való konkrét kap-

csolatra, származásra 

v. hasonlóságra utaló 

név  

Korai említése: 

1713: Alexa Rusz 

zsellér (TMCSA.) 

 

182. térkép: A Rusz családnév területi kiterjedése (1720–22) (megyei) 

TMCSA 1720 

Adatszáma: 191 

(0.0886%) 

Változatai: 

Rusz, Ruz 

Területisége: kelet-

kezési és előfordu-

lási helye Erdély és a 

Partium. Három 

adata jóval távalabb 

bukkant fel, mely 

belső migrációval 

magyarázható. 
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79. FEHÉR 

 

 

183. térkép: A Fehér családnév területi kiterjedése (1720–22) (járási) 

Eredete: 

magyar eredetű köz-

szóból magyar név-

adással;  

< fejír ~ fejér ~ fe-

hér ’hószínű, vilá-

gos ‹bőrű, hajú, 

(ruhájú)›’ (TESz.) 

Motivációja: 

külső tulajdonságra  

utaló név. 

Korai említése: 

1452: Vallentino 

feÿer, jobbágy 

(FTSznSz.) 

 

184. térkép: A Fehér családnév területi kiterjedése (1720–22) (megyei) 

TMCSA 1720 

Adatszáma: 191 

(0.0886%) 

Változatai: 

Fehér, Feher, Fejér, 

Fejír, Feír  

Területisége: a tu-

lajdonságjelölő név 

jelen van az egész 

magyar nyelvterüle-

ten. Ugocsa megyé-

ben kiemelt gyakori-

ságú. 
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80. MIKLÓS 

 

 

185. térkép: A Miklós családnév területi kiterjedése (1720–22) (járási) 

Eredete: 

egyházi latin eredetű 

keresztnévből ma-

gyar névadással;  

< Miklós (gyakori) 

r. egyh. szn. 

(ÁSznt. Miclous, 

Miklos). (TESz.) 

Motivációja: 

rokoni kapcsolatra, 

leszármazásra utaló 

név. 

Korai említése: 

1500: Sebastiano 

Mÿklos, jobbágy 

(FTSznSz.) 

 

186. térkép: A Miklós családnév területi kiterjedése (1720–22) (megyei) 

TMCSA 1720 

Adatszáma: 188 

(0.0872%) 

Változatai: 

Miklós, Miklos, Mik-

loss 

Területisége: né-

hány területet leszá-

mítva viszonylag 

ritka, nem fedi le a 

teljes Kárpát-meden-

cét. Néhány északi 

vármegyében, Szat-

márban és a Székely-

földön gyakori. 
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Nicolaus (Miklós) keresztnév 

 

 

187. térkép: A Nicolaus keresztnév területi kiterjedése (1713–15) (járási) 

 

 

188. térkép: A Nicolaus keresztnév területi kiterjedése (1713–15) (megyei) 

TMCSA 1715 

Adatszáma: 5036 

(2.6199%) 

Változatai: 

Nicolaus, Miklós, 

Miklos, Miklas,Niklas 

Területisége: a dél-

dunántúli magyar, az 

északnyugati szlo-

vák megyékben, va-

lamint Szatmár és 

Erdély bizonyos ré-

szein fordul elő. 
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81. KOLÁR 

 

 

189. térkép: A Kolár családnév területi kiterjedése (1720–22) (járási) 

Eredete: 

szláv eredetű köz-

szóból szláv név-

adással;  

< szláv kolár ~ kollár 

’kerekes, kerék-

gyártó’ v. ’bognár’ 

(CsnE.) 

Motivációja: 

társadalmi szerepre, 

foglalkozásra utaló 

név. 

Korai említése: 

1632: Kollar Mihály 

(OL U&C.) 

 

190. térkép: A Kolár családnév területi kiterjedése (1720–22) (megyei) 

TMCSA 1720 

Adatszáma: 187 

(0.0867%) 

Változatai: 

Kolár, Kollár, Kolar, 

Kollar 

Területisége: a név 

elterjedtsége északi 

és déli szláv területe-

ket is érint. Jelen van 

a nyugati szlovák 

megyékben, Sáros-

ban, valamint a több-

ségében szerbek 

lakta Bácskában és 

Zaránd megyében.  
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82. GYÖRGY 

 

 

191. térkép: A György családnév területi kiterjedése (1720–22) (járási) 

Eredete: 

egyházi latin eredetű 

keresztnévből ma-

gyar névadással;  

< György (igen 

gyakori) r. egyh. 

szn. (ÁSznt. Geor-

gius, Gerg) 

Motivációja: 

rokoni kapcsolatra, 

leszármazásra utaló 

név. 

Korai említése: 

1411: Ladislao 

Gyurgy, jobbágy 

(CsnSz.) 

 

192. térkép: A György családnév területi kiterjedése (1720–22) (megyei) 

TMCSA 1720 

Adatszáma: 186 

(0.0862%) 

Változatai: 

György, Győrgy, 

Gjörgj, Győrgj 

Területisége: az 

apanévi névadás ele-

meként a Székelyföl-

dön, valamint 

Kraszna megyében a 

legelterjedtebb. 
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Georgius (György) keresztnév 

 

 

193. térkép: A Georgius keresztnév területi kiterjedése (1713–15) (járási) 

TMCSA 1715 

Adatszáma: 21097 

(10.9756%) 

Változatai: 

Georgius, György, 

Gjörgy, Gyorgy, Ge-

orgj, Gjörgj stb. 

 

 

194. térkép: A Georgius keresztnév területi kiterjedése (1713–15) (megyei) 

Területisége: a 2. 

leggyakoribb ke-

resztnévként általá-

nosan elterjedt az 

egész Kárpát-me-

dencében. Az észak-

nyugati szlovák 

többségű megyék-

ben, valamint az er-

délyi német területe-

ken magasabb ará-

nya mutatható ki.  
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83. MIHÁLY 

 

 

195. térkép: A Mihály családnév területi kiterjedése (1720–22) (járási) 

Eredete: 

egyházi latin eredetű 

keresztnévből ma-

gyar névadással;  

< Mihály (igen 

gyakori) r. egyh. 

szn. (ÁSznt. Mihal, 

Michal, Michael) 

Motivációja: 

rokoni kapcsolatra, 

leszármazásra utaló 

név. 

Korai említése: 

1449: Johannes 

Michal, jobbágy 

(FTSznSz.) 

 

196. térkép: A Mihály családnév területi kiterjedése (1720–22) (megyei) 

TMCSA 1720 

Adatszáma: 183 

(0.0849%) 

Változatai: 

Mihály, Mihaly, Mi-

hál, Mihal  

Területisége: az 

apanévi névadás ele-

meként Csíkszéken 

és Udvarhelyszéken, 

valamint Gömör me-

gyében a legelterjed-

tebb. 
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84. LÁZÁR 

 

 

197. térkép: A Lázár családnév területi kiterjedése (1720–22) (járási) 

Eredete: 

egyházi latin eredetű 

keresztnévből ma-

gyar névadással;  

< Lázár r. egyh. 

szn. (ÁSznt. Lazar) 

Motivációja: 

rokoni kapcsolatra, 

leszármazásra utaló 

név. 

Korai említése: 

1492: Michael La-

zar, jobb. (CsnSz.) 

 

198. térkép: A Lázár családnév területi kiterjedése (1720–22) (megyei) 

TMCSA 1720 

Adatszáma: 181 

(0.0839%) 

Változatai: 

Lázár, Lazar, Lázuar, 

Lazár,  

Területisége: né-

hány góca főként a 

keleti területeken je-

lenik meg. 
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85. IMRE 

 

 

199. térkép: Az Imre családnév területi kiterjedése (1720–22) (járási) 

Eredete: 

egyházi latin eredetű 

keresztnévből ma-

gyar névadással;  

< Imre ~ Emre 

(igen gyakori) r. 

egyh. szn. (ÁSznt. 

Emericus, Emeroh, 

Emrih) 

Motivációja: 

rokoni kapcsolatra, 

leszármazásra utaló 

név. 

Korai említése: 

1513: Valentino 

Emreh, jobbágy 

(FTSznSz.) 

 

200. térkép: Az Imre családnév területi kiterjedése (1720–22) (megyei) 

TMCSA 1720 

Adatszáma: 180 

(0.0835%) 

Változatai: 

Imre, Imbre, Imreh 

Területisége: az 

apanévi névadás ele-

meként a Székelyföl-

dön a legelterjed-

tebb. A kisebb gócok 

a helyi szentkul-

tuszra utalhatnak. 
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86. LŐRINC 

 

 

201. térkép: A Lőrinc családnév területi kiterjedése (1720–22) (járási) 

Eredete: 

egyházi latin eredetű 

keresztnévből ma-

gyar névadással;  

< Lőrinc r. egyh. 

szn. (ÁSznt. Leu-

rench) 

Motivációja: 

rokoni kapcsolatra, 

leszármazásra utaló 

név. 

Korai említése: 

1453: Martinus lev-

rinch, jobbágy 

(FTSznSz.) 

 

202. térkép: A Lőrinc családnév területi kiterjedése (1720–22) (megyei) 

TMCSA 1720 

Adatszáma: 178 

(0.0825%) 

Változatai: 

Lőrinc, Lőrincz, Lö-

rincz 

Területisége: az 

apanévi névadás ele-

meként Csíkszéken 

és Udvarhelyszéken, 

valamint Torna me-

gyében gyakori. Bi-

zonyos területeken 

(pl. középső) egyál-

talán nincs jelen a 

családnév. 
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Laurentius (Lőrinc) keresztnév 

 

 

203. térkép: A Laurentius keresztnév területi kiterjedése (1713–15) (járási) 

 

 

204. térkép: A Laurentius keresztnév területi kiterjedése (1713–15) (megyei) 

TMCSA 1715 

Adatszáma: 1101 

 (0.5728%) 

Változatai: 

Demeter, Demether, 

Dömötör, Demet-

rius, Déméter 

Területisége: általá-

nosan jelen van az 

egész Kárpát-me-

dencében, leggyako-

ribb a német több-

ségű Moson megyé-

ben. 
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87. SVEC 

 

 

205. térkép: A Svec családnév területi kiterjedése (1720–22) (járási) 

Eredete: 

szláv eredetű köz-

szóból szláv (szlo-

vák) névadással;  

< szláv švec ’lábbeli-

készítő mesterem-

ber’ 

Motivációja: 

társadalmi szerepre, 

foglalkozásra utaló 

név. 

Korai említése: 

1679: Svecz Pál zsel-

lér (OL U&C) 

 

206. térkép: A Svec családnév területi kiterjedése (1720–22) (megyei) 

TMCSA 1720 

Adatszáma: 171 

(0.0793%) 

Változatai: 

Svec, Svecz  

Területisége: a szlo-

vák névadást tükröző 

név szlovák több-

ségű megyékben for-

dul elő.  
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88. BARABÁS 

 

 

207. térkép: A Barabás családnév területi kiterjedése (1720–22) (járási) 

Eredete: 

egyházi latin eredetű 

keresztnévből ma-

gyar névadással;  

< Barabás ~ Bar-

rabás (gyakori) r. 

egyh. szn. (ÁSznt. 

Barabas, Barna-

bas, Barlabas)  

Motivációja: 

rokoni kapcsolatra, 

leszármazásra utaló 

név. 

Korai említése: 

[1460–1480]: Pet-

rus Barabas, jobb-

ágy (FTSznSz.) 

 

208. térkép: A Barabás családnév területi kiterjedése (1720–22) (megyei) 

TMCSA 1720 

Adatszáma: 171 

(0.0793%) 

Változatai: 

Barabás, Barnabás, 

Barabas, Barabbas  

Területisége: ma-

gyar névadás ered-

ményét tükrözi. Mint 

keresztnévi eredetű 

családnév Székely-

földön a leggyako-

ribb. 
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89. GERGELY 

 

 

209. térkép: A Gergely családnév területi kiterjedése (1720–22) (járási) 

Eredete: 

egyházi latin eredetű 

keresztnévből ma-

gyar névadással;  

< Gergely r. egyh. 

szn. (CsnSz.) 

Motivációja: 

rokoni kapcsolatra, 

leszármazásra utaló 

név. 

Korai említése: 

[1460–1480]: La-

dislaus gereger, 

jobbágy (FTSznSz.) 

 

210. térkép: A Gergely családnév területi kiterjedése (1720–22) (megyei) 

TMCSA 1720 

Adatszáma: 171 

(0.0793%) 

Változatai: 

Gergely, Gergel, 

Gergell 

Területisége: az 

apanévi névadás ele-

meként Csíkszéken 

és Udvarhelyszéken, 

valamint Torna me-

gyében a legelterjed-

tebb. 
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90. SZŐKE 

 

 

211. térkép: A Szőke családnév területi kiterjedése (1720–22) (járási) 

Eredete: 

vsz. alapnyelvi ere-

detű közszóból ma-

gyar névadással;  

< szőke ’a geszte-

nyeszínnél világo-

sabb, fakó színű 

‹hajú, szőrzetű›’ 

(TESz.) 

Motivációja: 

külső tulajdonságra 

utaló név. 

Korai említése: 

[1435–1436]: Bla-

sius dictus Zeke, 

jobbágy (FTSznSz.) 

 

212. térkép: A Szőke családnév területi kiterjedése (1720–22) (megyei) 

TMCSA 1720 

Adatszáma: 170 

(0.0788%) 

Változatai: 

Szőke, Szöke 

Területisége: tulaj-

donságjelölő család-

névként előfordulá-

sai véletlenszerű el-

terjedtségre utalnak. 
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91. KEREKES 

 

 

213. térkép: A Kerekes családnév területi kiterjedése (1720–22) (járási) 

Eredete: 

vsz. alapnyelvi ere-

detű közszóból ma-

gyar névadással;  

< kerekes ’bognár, 

kerékgyártó’ 

(OklSz.). 

Motivációja: 

társadalmi szerepre, 

foglalkozásra utaló 

név. 

Korai említése: 

1415: Valentino 

kerekes, jobbágy 

(FTSznSz.) 

 

214. térkép: A Kerekes családnév területi kiterjedése (1720–22) (megyei) 

TMCSA 1720 

Adatszáma: 169 

(0.0784%) 

Változatai: 

Kerekes, Kerekess 

Területisége: a ma-

gyar nyelvterület ke-

leti részén jellemző, 

a Dunántúlon kevés 

adata van. 
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92. TAMÁS 

 

 

215. térkép: A Tamás családnév területi kiterjedése (1720–22) (járási) 

Eredete: 

egyházi latin eredetű 

keresztnévből ma-

gyar névadással;  

< Tamás (igen gya-

kori) r. egyh. szn. 

(ÁSznt. Thomas, 

Tomas) 

Motivációja: 

rokoni kapcsolatra, 

leszármazásra utaló 

név. 

Korai említése: 

1513: Demetrio 

Thamas, jobbágy 

(FTSznSz.) 

 

216. térkép: A Tamás családnév területi kiterjedése (1720–22) (megyei) 

TMCSA 1720 

Adatszáma: 168 

(0.0779%) 

Változatai: 

Tamás, Tamáss  

Területisége: az 

apanévi névadás ele-

meként Csíkszéken 

és Udvarhelyszéken, 

valamint Kővárvidé-

ken és Zaránd megy-

ében a legelterjed-

tebb. 
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93. NOVÁK 

 

 

217. térkép: A Novák családnév területi kiterjedése (1720–22) (járási) 

Eredete: 

szláv eredetű köz-

szóból szláv név-

adással; 

< szl. novak ’új ‹la-

kos›’.  

Motivációja: 

A faluba újonnan 

érkezett jobbágy, 

telepes neve lehe-

tett (vö. DudenFn. 

484). 

Korai említése: 

1450: Stephani 

[No]wak, Johannis 

nowak, jobbágy 

(FTSznSz.) 

 

218. térkép: A Novák családnév területi kiterjedése (1720–22) (megyei) 

TMCSA 1720 

Adatszáma: 168 

(0.0779%) 

Változatai: 

Novák, Novak,  

Területisége: meg-

jelenése a szláv több-

ségű területekhez 

kapcsolódik, innen 

terjedt át a magyarok 

által lakott vidékekre 

is. Azonban a parti-

umi gyakorisága to-

vábbi magyarázatra 

szorul. 
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94. GÁSPÁR 

 

 

219. térkép: A Gáspár családnév területi kiterjedése (1720–22) (járási) 

Eredete: 

egyházi latin eredetű 

keresztnévből ma-

gyar névadással;  

< Gáspár r. egyh. 

szn. (CsnSz.) 

Motivációja: 

rokoni kapcsolatra, 

leszármazásra utaló 

név. 

Korai említése: 

[1450–1470]: De-

metrius Gaſpar, 

jobbágy (FTSznSz.) 

 

220. térkép: A Gáspár családnév területi kiterjedése (1720–22) (megyei) 

TMCSA 1720 

Adatszáma: 168 

(0.0779%) 

Változatai: 

Gáspár, Gaspar  

Területisége: az 

apanévi névadás ele-

meként Háromszé-

ken és Udvarhely-

széken a legelterjed-

tebb. 
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95. VINCE 

 

 

221. térkép: A Vince családnév területi kiterjedése (1720–22) (járási) 

Eredete: 

egyházi latin eredetű 

keresztnévből ma-

gyar névadással;  

< Vince (gyakori) r. 

egyh. szn. (ÁSznt. 

Vincencius) 

Motivációja: 

rokoni kapcsolatra, 

leszármazásra utaló 

név. 

Korai említése: 

[1445–1448]: Ge-

orgius vince, jobb-

ágy (FTSznSz.) 

 

222. térkép: A Vince családnév területi kiterjedése (1720–22) (megyei) 

TMCSA 1720 

Adatszáma: 167 

(0.0774%) 

Változatai: 

Vince, Vincze, Vintze 

Területisége: a csa-

ládnév Erdélyből tel-

jesen hiányzik. Két 

gócpontja alakult ki: 

Dél-Dunántúl és 

Felső-Tisza-vidék. 
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96. BALLA 

 

 

223. térkép: A Balla családnév területi kiterjedése (1720–22) (járási) 

Eredete: 

egyházi latin eredetű 

keresztnévből ma-

gyar névadással;  

< Barla ~ Balla be-

cenév < Barlabás 

(< Barnabás) r. 

egyh. szn. rövidü-

lése (ÁSznt.) 

Motivációja: 

rokoni kapcsolatra, 

leszármazásra utal. 

Korai említése: 

1478: Philippus et 

[….]us ac Johannes 

Barla [de eadem 

Gevdenhaza], ne-

mes (FTSznSz.) 

 

224. térkép: A Balla családnév területi kiterjedése (1720–22) (megyei) 

TMCSA 1720 

Adatszáma: 166 

(0.077%) 

Változatai: 

Balla, Bala, Barla,  

Területisége: több 

gócpontja is kirajzo-

lódik, vélhetően azo-

kon a területeken, 

ahol a keresztnévi 

előzménye korábban 

gyakori volt. 
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97. ÁCS 

 

 

225. térkép: Az Ács családnév területi kiterjedése (1720–22) (járási) 

Eredete: 

ótörök eredetű ma-

gyar közszóból ma-

gyar névadással;  

< álcs ~ ács ’fa-

megmunkáló, fő-

ként tetőkészítő 

kisiparos’ (TESz.) 

Motivációja: 

társadalmi szerepre, 

foglalkozásra utaló 

név. 

Korai említése: 

[1445–1448]: Bla-

sius Alch, jobbágy 

(FTSznSz.) 

 

226. térkép: Az Ács családnév területi kiterjedése (1720–22) (megyei) 

TMCSA 1720 

Adatszáma: 162 

(0.0751%) 

Változatai: 

Ács, Áts, Acs, Ats  

Területisége: a fog-

lalkozásnév Erdély-

ben alig adatolható, 

más területeken is 

változó a megjele-

nése. 
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98. BODNÁR 

 

 

227. térkép: A Bodnár családnév területi kiterjedése (1720–22) (járási) 

Eredete: 

német eredetű ma-

gyar közszóból ma-

gyar névadással;  

< bodnár ’kádár’, 

később ’szekér-

gyártó’ (TESz.) 

Motivációja: 

társadalmi szerepre, 

foglalkozásra utaló 

név. 

Korai említése: 

1415: Stephano 

Bodnar, jobbágy 

(FTSznSz.) 

 

228. térkép: A Bodnár családnév területi kiterjedése (1720–22) (megyei) 

TMCSA 1720 

Adatszáma: 159 

(0.0737%) 

Változatai: 

Bodnár, Bodnar  

Területisége: a hor-

dókészítő mester jel-

legzetes északkeleti 

megnevezése. Leg-

inkább a Hegyalján 

terjedt el.  
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99. PETŐ 

 

 

229. térkép: A Pető családnév területi kiterjedése (1720–22) (járási) 

Eredete: 

latin eredetű kereszt-

névből magyar név-

adással;  

< Pető becenév < 

Péter (igen gya-

kori) r. egyh. szn. 

(ÁSznt.) rövidülése 

+ -ő bec.-képző v. 

régi egyházi szn. 

(ÁSznt. Petheu,). 

Motivációja: 

rokoni kapcsolatra, 

leszármazásra utaló 

név. 

Korai említése: 

1450: Georgii Pet-

hew, jobbágy 

(FTSznSz.) 

 

230. térkép: A Pető családnév területi kiterjedése (1720–22) (megyei) 

TMCSA 1720 

Adatszáma: 157 

(0.0728%) 

Változatai: 

Pető, Pethő, Petthö  

Területisége: Ud-

varhelyszéken, vala-

mint a Tisza mentén 

és a Dunántúlon jel-

lemző. 
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100. HORNYÁK 

 

 

231. térkép: A Hornyák családnév területi kiterjedése (1720–22) (járási) 

Eredete: 

szláv eredetű köz-

szóból szláv (szlo-

vák, ruszin) névadás-

sal;  

< hornyák ’hegyi, 

felvidéki’ (CsnE.) 

Motivációja: 

korábbi lakóhelyre, 

származási helyre 

utaló név 

Korai említése: 

1652: Horniak Stop-

han jobbágy (OL. 

U&C) 

 

232. térkép: A Hornyák családnév területi kiterjedése (1720–22) (m) 

TMCSA 1720 

Adatszáma: 156 

(0.0723%) 

Változatai: 

Hornyák, Hornyak, 

Hornák  

Területisége: a szláv 

eredetű név térképe 

két élesen szétváló 

gócot rajzol ki: az 

egyik Nyitra köz-

ponttal nyugati me-

gyéket foglal magá-

ban, a másik Zemp-

lén, Ung, Sáros, Bor-

sod megyéket. 
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