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A Szakal családnévről 
 

 

Jósvafőn a Szakal családnév 1994-ben került be ismét a köztudatba. Egészen 

pontosan a Dózsa György utca 3. alatt található épületegyüttes Szablyár Péter általi 

megvásárlásával és Tájház céljára történő átalakításával az egykori Szakal-porta 

került fókuszba. Ekkor Péter az általa szerkesztett helytörténeti füzetek első 

számában, a település múltjával és a ház történetével kapcsolatos beszélgetésben a 

Szakal helyett következetesen a Szakál elnevezést használta (SZABLYÁR 1994). Az 

internet világában ez az átvett formula a mai napig „érvényben van”, hiszen a 

településhez köthető weboldalakon és közösségi felületeken a falumúzeummal 

kapcsolatban mostanában is gyakran találkozhatunk a Szakál-porta, vagy ami még 

rosszabb, a Szakáll-porta elnevezéssel. Nézzük a példákat: 
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Ugyanakkor Jósvafőn a helyiek mindig is a Szakal nevet használták, így gondoltuk 

utánajárunk a dolognak és kiderítjük e régi jósvafői családnév pontos változatát. 

Ezért egyrészt az Aggteleki Közös Önkormányzati Hivatalból kértünk ki egy 

hivatalos állami anyakönyvi kivonatot, másrészt a Jósvafői Református 

Egyházközség Lelkészi Hivatalában böngésztük át az egyházi anyakönyveket. Íme 

az eredmény: 

 

 
 

Szakal László (1903-1945) állami születési anyakönyvi kivonata 
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Szakal László (1903-1945) egyházi keresztségi anyakönyvi bejegyzése 

(Fotó: Istenes Judit) 
 

 

A fentiek alapján – mind az állami, mind az egyházi anyakönyvek bejegyzéseit 

figyelembe véve – egyértelműen megállapíthatjuk, hogy a Szakal változat e 

családnév helyes és pontos megnevezése. 

Érdekességnek, illetve a kutatómunka további hozadékának is tekinthető, hogy a 

Szakalok nagy valószínűséggel a közeli Szilicéről kerülhettek Jósvafőre. Ugyanis az 

egyházi anyakönyvekben a Szakal családnév első bejegyzése az 1864-ben, Szilicén 

született Szakal Zsigmondhoz köthető, aki 1888. február 1-én, Jósvafőn kötött 

házasságot a helyi illetőségű Garan Zsófiával. A településen ennek következtében 

verhettek gyökeret a Szakalok, hiszen Zsófi néni és Zsiga bácsi gyermekei, Margit 

(1892), Erzsébet (1893), Zsigmond (1899), László (1903) és Imre (1907) már 

Jósvafőn születettek és közülük többen családot is itt alapítottak. 

 

 
 

 

 

Szakal Zsigmond (1864-1944) és Garan Zsófia (1868-1952) egyházi házassági, ill. 

id. Szakal Zsigmond (1864-1944) egyházi halotti anyakönyvi bejegyzése 

(Fotó: Istenes Judit) 
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A Szakalok szilicei gyökereit mutatja, hogy a település egyik részét a mai napig 

Szakal köznek hívják, ahogy ez a faluban található információs táblán is látható. 

 

 
 

Szilice település tájékoztató információs táblája, a Szakal köz elnevezéssel 
(Fotó: Istenes Judit) 

 

 

Sajnos a Szakalok időközben „kihaltak” Jósvafőről (BERECZ 2015), így napjainkban 

ezt a családnevet, már csak az egykori Szakal-portán létesített Jósvafői Tájházzal 

kapcsolatos előzményként használhatjuk. Ezáltal is emlékezzünk rájuk, a Szakal 

nevet pedig írjuk helyesen! 

 

Istenes Judit és Berecz Béla 
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