3. Magyar családnevek eredete

Mit gondol, az egyes családnevek honnan erednek? Jelölje be a helyes
válaszokat!
1. Borsos
[1] Bors városából származó személy
[2] borssal foglalkozó (borsot őrlő, borssal kereskedő) vagy
borsót termesztő személy
[X] olyan személy, aki szereti a borsot
2. Csák
[1] csákánnyal dolgozó személy
[2] a Csák nemzetség tagja
[X] csáklyával is fölszerelt hajó tulajdonosa
3. Deák
[1] a dárda jelentésből vált családnévvé
[2] a diák szó átörökítése révén lett családnévvé
[X] az írnok, titkár jelentésből alakult családnévvé
4. Faragó
[1] akiknek közeli barátjuk kőfaragó
[2] faházban lakó személy családneve
[X] a fa-, vagy kőfaragással foglalkozó emberek családneve
5. Futó
[1] a futár, üzenetvivő, kengyelfutó szavakból alakult családnévvé
[2] olyan személy családneve, aki kiváló futó
[X] futószőnyeg-készítésből élő családok neve
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6. Hatházi
[1] a hat házból álló településre utaló családnév
[2] hadban álló házak családneve
[X] hat saját házat birtokló családok neve
7. Kondor
[1] a göndör haj mint állandó külső jegy vált a családnév eredetévé
[2] az egyenes haj öröklődése adott alapot e családnév kiala
kulására
[X] nemzedékek során vörös hajjal születők nyomán lett csa
ládnévvé
8. Müller
[1] a német nyelvterületen molnár jelentésű szó vált foglalkozást jelölő családnévvé
[2] a német nyelvterületen morcos jelentésű szó vált tulajdonságot jelölő családnévvé
[X] a német nyelvterületen mák jelentésű szó alakult családnévvé
9. Novák
[1] új, tiszta ruhát viselő személy; a Novák szlovák szó egyik
jelentése új, tiszta ruha
[2] eredetileg új telepes neve, mivel a Novák szlovákul új lakost, új embert jelent valamely közösségben
[X] új lakással rendelkező személy, mivel a Novák szlovák szó
jelentése új lakás
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10. Nyírő
[1] a Nyírségből való családok gyakori neve
[2] a posztónyíró, birkanyíró, hajnyíró foglalkozású személy
családneve
[X] vonót, (régi nevén nyírettyűt) készítő család elnevezése
11. Rab
[1] annak a ragadványnevéből vált családnévvé, aki rabot tartott fogva
[2] annak a ragadványneve lett, akinek rab volt a hozzátartozója, később családnévvé vált
[X] annak a ragadványnevéből vált családnévvé, aki valamilyen rabságot szenvedett
12. Tompa
[1] külső tulajdonságként válhatott alacsony, zömök termetűek családnevévé
[2] belső tulajdonság jelöléseként válhatott buta emberek családnevévé
[X] belső tulajdonságot jelölhetett a lusta emberek családneve
13. Zagyva
[1] a Zagyva folyó mentén lakó ember családneve
[2] olyan ember családneve, aki értelmetlenül beszél
[X] folyékonyan, gyorsan beszélő ember családneve
13+1. Zsíros
[1] ez a családnév olyan embert jelölhetett, aki gazdag volt
[2] olyan ember családneve, aki sok zsírt használt a sütésnél
[X] a kövér, elhízott embert jellemezhette ez a családnév
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