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BEVEZETÉS

Dolgozatom  témája:  A  keresztnevek  rendszere  Gáton  a  református

anyakönyvek alapján (1900–2017).

A  kutatás  célja,  hogy  összegyűjtsem  Gát  keresztneveit  a  református

anyakönyvekből  és  a  szakirodalom  alapján  csoportosítsam  azokat.  Vizsgálom  a

keresztnevek  változásait,  gyakoriságukat,  eredetüket,  rámutatok  a  modernizáció

hatására a keresztnevek választásánál.

A téma aktualitása. A nevek sok mindenre választ adnak. Vannak, akik hiszik,

hogy nagymértékben befolyásolják az egyén sorsát, életét. Őrzik egy-egy település

lakosainak névadási szokásait, illetve tükrözik azok gondolkozásmódját. Különösen

aktuális ez a kutatás, hiszen Gát névanyagának összegyűjtésével és rendszerezésével

eddig még senki nem foglalkozott, valamint a keresztnevek rendszere nagymértékű

változáson ment keresztül, így összegyűjtésük időszerű feladat.

Az  anyaggyűjtés  módszere.  A  szakirodalom  tanulmányozása  során  arra  a

következtetésre jutottam, hogy legcélszerűbb kutatási módszer, mellyel teljes képet

adhatok kutatásom tárgyáról, a közvetett megfigyelés módszere,  mely kiegészült a

kikérdezés  módszerével,  interjú  formájában,  hiszen  az  adatközlőkkel  folytatott

beszélgetésekből  rengeteg  információt  szereztem.  Az  összehasonlító  módszert

alkalmaztam a periódusok közötti változások szemléltetésére.

A kutatópont története. Gát a Beregszászi járásban található. A falu nevét először

1272-ben említették V. István király adománylevelében. Gát ősi része dombos helyen, a

Szegen épült. Keleti, és nyugati részét bokros, erdős ingovány, mely szinte járhatatlan, a

Szernye-mocsár – ahogy a falusiak hívják: a Tó – vette körül, amely a sok esőzés miatt

tenger  nagyságúra  nőtt.  A  falu  nevét  feltehetően  onnan  kapta,  hogy  a  szinte

áthatolhatatlan lápot – mely évente többször megduzzadt és áradásokat okozott

– tápláló egyik fő vízfolyást,  a  Mércepatakot  a későbbi  településnél  elreteszelték,

azaz  gátat,  és  töltést  építettek  ide.  Egykor  gátnak  hívták  a  mocsaras  helyeken

keresztül  vezető  utakat  is,  esetünkben  ebből  származó  településnév-adás

feltételezhető. Ezt erősíti a község nevének eredetéről szóló helyi elbeszélés is,
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amelyet a faluban sokan ismernek, és igaz történetnek tartanak. Kétséget kizáróan

állítja  a  szájhagyomány  útján  megörökített  történet,  hogy  a  sűrűn  benőtt  mocsár

ismerete mentette meg az első tatárjárás idején, 1241-ben a falu népét a pusztulástól.

A  monda  szerint  Gát  lakóinak  mintegy  a  fele  a  Szernye-mocsárban  talált

menedéket, mert jól ismerték a gázlókat, az ember súlyát megbíró zsombékokat. A

tatárok  viszont  nem  mertek  a  lápba  hatolni,  ezért  elejtett  magyar  foglyokkal

kiabáltatták be az ingoványba: „Sári, Mári, gyere ki! Elmentek a kutyafejű tatárok!”

A gátiak azonban nem hittek a csalárd, hívó szavaknak, és nem jöttek elő. „Ennek

köszönhetően nem halt ki a falu.” – mesélik ma is[5, 7–25. o.].

Fényes  Elek  írásában  olvashatjuk,  hogy  Gáth  magyar  falu,  amely  a  Bereg

megyében helyezkedik el. A földe jó termő, erdeje nagy és bőséges [7, 38. o.].

A református egyháza 1599-ben jött létre, első lelkésze Szabó Béla, aki egyben a

bereg megyei református egyházmegye esperese is volt. A mostani templom 1828–

1834 között épült, 1987-ben újításokat hajtottak rajta végre.

1946-tól  z  általános,  1969-től  pedig  középiskola  működik.  Először

párhuzamosan voltak ukrán,  orosz,  magyar osztályok is,  de ma már  csak magyar

osztályok vannak.

A falu legjelesebb szülötte Kovács Vilmos (1927–1977), aki legfőbb művével a

Holnap is élünk című regényével meghatározó alapot adott a magyar irodalomnak. A

regényében  a  magyarság  1944  után  átélt  sorsáról  ír,  s  ezzel  ő  lesz  az  első,  aki

bemutatja a magyar kisebbség életét.

Van egy falusi könyvtára, melyben több mint 5 ezer könyv van. Ez a könyvtár a

művelődési házban található, amely 600 férőhelyes. Itt az utóbbi években tartalmas

kulturális  élet  folyik.  Számos  irodalmi  rendezvény  megtartására  kerül  sor.  1988.

április 17-én létrejött a Kovács Vilmos Művelődési Kör, melynek céljául azt tűzték

ki,  hogy  megőrzik  és  terjesztik  Kovács  Vilmos  szellemi  hagyatékát.  Ennek

megkoronázásaként a művelődési ház falára Kovács Vilmosra emlékezve emléktáblát

is állítottak [5, 36–37. o.].

Gáton  1874-ben  alapították  az  eső  iskolát,  amely  számos  változáson  ment

keresztül napjainkig. Az iskolába általában Magyarországról hívtak tanítókat. Először
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csak ukrán nyelvű osztályok voltak, később megjelentek az orosz nyelvű osztályok is,

és végül magyar osztályt is létrehoztak a 80–90-es években. Közel 400 diák tanul az

intézményben.

A falu legjelesebb szülötte Kovács Vilmos (1927–1977). Évek óta a helyi iskola

az  ő nevét  viseli.  Legkiemelkedőbb művével,  a  Holnap is  élünk című regénnyel,

meghatározó alapot adott a magyar irodalomnak. A regényében a magyarság 1944

után átélt sorsáról ír.

Az  anyag  feldolgozásának  módszere.  Tudományos  vizsgálódásomhoz  a

szükséges anyagot a gáti református anyakönyvből gyűjtöttem. Az anyakönyv mind

külsejét és belsejét tekintve rendezett. Borítója barna színű és fekete betűvel van rá

írva.  Kötése  jó,  lapjai  szép  állapotban  vannak.  A  lapok  különböző  részekre,

oszlopokra  vannak  felosztva:  sorszám,  a  keresztelési  személy  születési  dátuma,

keresztelési dátuma, neve, a szülők, keresztszülők neve és vallásuk.

A  református  anyakönyv  mellett  a  községházán  lévő  dokumentumokat  is

felhasználtam, mivel néhány év hiányzott az anyakönyvekből. Illetve a vallástilalom

idején  nem  minden  gyereket  kereszteltek  templomban,  így  az  erre  vonatkozó

információkat  a  községházi  adatokból  pótoltam.  Az  adatközlők  segítségével

derítettem ki, hogy a személy református-e, hiszen ez az említett okiratokból nem

derül ki.

A keresztnevek eredetük szerinti osztályozásánál Fercsik Erzsébet–Raátz Judit a

Keresztnevek enciklopédiája című munkában lévő csoportosítást követtem. A nevek

feldolgozásánál leíró és statisztikai módszert alkalmaztam.

7



Adatközlők

Sorszám Az adatközlő Születési Iskolai végzettsége Foglalko- Vallása
neve ideje zása

1. Bahus 1976 Beregszászi Ápolónő Református
Viktória Egészségügyi Koledzs

2. Dancs István 1976 Gáti Kovács Vilmos Építész Református
Középiskola

3. Pápai 1951 Gáti Kovács Vilmos Szakács Református
Erzsébet Középiskola

4. Bahus Ilona 1955 Gáti Kovács Vilmos Varrónő Református
Középiskola

5. Pápai Géza 1954 Beregújfalui Nyugdíjas Református

Középiskola

6. Bak Ibolya 1957 Gáti Középiskola Nyugdíjas Református
7. Bahus László 1975 Beregszászi Gyári Református

Szakközépiskola munkás

8. Pallagi 1972 Gáti Középiskola Háztartás- Református
Erzsébet beli

9. Bak Márton 1943 Gáti Középiskola Nyugdíjas Református
10. Bak Géza 1959 Gáti Középiskola Sofőr Református
11. Bak Beáta 1983 II. Rákóczi Ferenc Tanár Református

Beregszászi Főiskola
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1. A KÉRDÉSSEL FOGLALKOZÓ SZAKIRODALOM ÁTTEKINTÉSE

A kutatás elkezdése előtt fontos, hogy a kezdő kutató tanulmányozza az addig

megjelent szakirodalmat, hiszen így ötleteket meríthet saját kutatásával kapcsolatban,

valamint  irányt  mutathat  számára  annak folytatása során.  A névtani  szakirodalom

színes és bőséges, minden szempontra kitérő kérdésekre is választ ad, s számomra is

megkönnyítette a kutatást.

Balázs Géza  szerint a névadás ősi, alapvető antropológiai sajátosság, melyben

emberi ösztön és motiváció figyelhető meg. A személynevek – véleménye szerint –

ősi  mágikus  funkciója  a  megóvás,  a  védelem.  Régen  a  nemesség  körében

méltósággal,  tisztséggel  összefüggő  neveket  választottak.  A  szolgáló  réteg  a

földműveléssel,  állattenyésztéssel  kapcsolatos neveket viselt.  Mára ez a sajátosság

feledésbe merült [2, 487–488. o.].

A tulajdonnevek és keresztnevek kérdésével foglalkozik Kálmán Béla A nevek

világa  című  munkájában.  Az  ókor  és  középkor  névanyaga  között  fellelhetőek

megegyezések, de típusukban különböznek a görög, zsidó, szláv és germán nevek.

Munkájából  megtudhattam,  hogy  a  régi  névadásban  meghatározó  volt  a  névtabu

szerepe. A szülők vagy nem adtak nevet a gyermeknek, vagy olyan neveket adtak,

amely  szerintük  megóvja  őket  a  szellemektől.  A  szakirodalom  ezeket  a  neveket

óvóneveknek tekinti.

Ezért választottak olyan neveket, amelyek távol tartják a gonosz szellemeket, és

nem hozhatnak bajt a név viselőjére. Ilyen név volt a Nemél, Nem való (nem létező,

beteg, csúnya). Vannak nemzetek, népek, amelyek valamely nevet tabuként kezelnek,

mint  a  Jézus  férfinév,  amelyet  bár  mi  nem  adunk,  de  a  spanyol  nemzetek

előszeretettel használják. Másik ilyen név a Mária, amely nálunk eléggé elterjedt, de

más  nemzeteknél  nem  használatos  vagy  csak  egy  másik  keresztnévvel  együtt

használják.

Ha  egy  gyermek  felnőtté  vált,  akkor  kaphatott  foglalkozásra,  társadalmi

helyzetre, etnikumra vonatkozó neveket.  Foglalkozásra utaló név például a Sceres

(szekeres), Zobov (szabó); társadalmi helyzetet, tisztséget jelölők az Inod, Inos
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(szolga = udvarnok, népnévből keletkeztek a Beseneu (besenyő’), Lengel (lengyel)

[17, 80–81. o.].

Érdekes  kitérni  Bauko  János megállapítására,  miszerint  a  keresztnév  egy

személy  születéskor  kapott  neve,  amely  anyakönyvezve  is  van.  A  keresztnév

hozzákapcsolódik a családnévhez. Nem csak kapcsolódik hozzá, hanem családnévi

funkciót  is  betölthet.  Az  utónévvel  együtt  a  magyar  nyelvben  szinonimaként  is

ismert, mivel a két fogalom értelmileg is ugyanaz [4, 34–35. o.].

J. Soltész Katalin állítása szerint a tulajdonnevek hordoznak információt, főleg a

név  viselőjéről  állapítanak  meg  dolgokat.  Információt  adhatnak  a  viselő  neméről,

nemzetiségéről,  családi  állapotáról  és  akár  végzettségéről  is.  De  ez  az

információtartalom nem a név jelentését tükrözi, csupán egy része annak [16, 80–81. o.].

A  keresztnevek  nagy  csoportját  alkotják  az  átvett,  idegen  eredetű  nevek,

amelyeket az átadó nyelvből nem közszóként, hanem tulajdonnévként veszünk át. Az

egyik alcsoportja a jövevénynevek. A legtöbb jövevénynevünk török, latin, germán

vagy szláv eredetű, de akad példa egyéb átvételre is.

Minden egyes nép névtörténetében az elsődleges a keresztnév volt és emiatt sok

időn át nem használtak más nevet még a keresztnév mellett. Ilyen egyelemű neveket,

vagyis  csak  keresztneveket  találunk  a  Bibliában:  Ábrahám,  József,  Lea,  Rákhel,

Mózes;  Kalevalában: Ilmarinen,  Jokahajnen,;  a Mahabháratában: Brahma, Karna,

Daksa; a Ramajánában: Ráma Bharáta.

A magyar történelem hagyományai és feljegyzései, de még a honfoglalás kori

idők is azt mutatják, hogy akkoriban a személyneveink egyeleműek voltak. Ezek a

nevek mindaddig, míg nem történt meg a kereszténység felvétele így szerepeltek. A

nevek pogány eredetűek voltak,  ezért  a  római  katolikus egyház nevei  között  nem

szerepeltek.  Az  egyház  egy  ideig  elfogadta  ezeket  a  neveket,  de  később  küzdött

ellenük és csak a papok által jóváhagyott neveket engedélyezte. Addig püspökök is

lehettek pogány keresztnévvel.

Később jelentkező névtípus az egyelemű egyházi jellegű keresztnév volt. Akik a

keresztségben új nevet kaptak, azok elhagyták a régi, pogány neveket.  Így tett pl.

Szent István is, aki elhagyta a Vojk nevet.
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A  XIII.  században  már  a  keresztény  nevek  többségben  voltak.  Ez  azzal  is

magyarázható, hogy az 1279-es budai zsinat értelmében csak az egyház papja adhatott.

A névdivat  a honfoglalás utáni  időkben nem egyezik meg a mai  névadással.

Napjainkban sok a nem keresztény, magyar közszói keresztnév. A névválasztásra a

XI. századtól nagy hatással voltak a szentek nevei (Imre, István), később a többi is

(Erzsébet, László, Margit).

A névválasztás a középkorban egységes volt, de a reformáció korszakában az

egyházi  felekezetek  eltérő  névválasztási  szokások  alapján  adtak  neveket.  A  18.

századig  ez  a  szokásrend  befolyásolta  a  névadást.  De  később  már  nem  lehetett

egyértelműen  meghatározni  a  vallási  kötődést.  Ezek  a  nevek  inkább  az

Ószövetségből lettek kiválasztva, a szentek neveit mellőzték. Gyakori nevek voltak:

az Ádám, Mózes, Dániel, Gábor, Éva, Eszter stb.

A  XIX.  században  jelentős  változás  következett  be  a  magyar  névadásban.  Ekkor

kezdték el a magyar történelmi neveket adni: Árpád, Béla, Géza, Sarolta [11, 403–404. o.].

Grétsy  László  szerint  „…a  ma  emberének  általában  tetszenek  az  idegen,

kevéssé hagyományos, valamint a népszerű személyek, táncdalénekesek, filmsztárok

által a felszínre dobott nevek, mégpedig a hagyományos, patinás nevek rovására" [10,

160. o.].

A névadásban nagy szerepet játszik a névdivat, amely időről-időre egyre jobban

elterjedt. Korábban ezt a polgárság vette át az előkelőbb emberektől.

Kálmán Béla a mai neveket négy fő kategóriára különíti el:

1. Keresztnév vagy utónév (a névadók rendszerint a szülők).

2. Vezeték vagy családnév (nálunk a XV–XVI. században keletkezett, apai ágon 

öröklődik).

3. Ragadványnév (a közösség ruházza az egyénre, gyakran annak akarata 

ellenére).

4. Álnév (viselője maga választja, esetleg ragadványnevét fogadja el álnévként).

Ezután ismerteti a germán, görög, ótörök, római, szláv és zsidó neveket, mivel a

ma használatos keresztnevek között sok olyan név található, amelyek ilyen eredetűek.

Így külön kategorizálja a különböző eredetű neveket:
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Héber (zsidó) névadás: ez az egyik legfontosabb, mivel a bibliai nevek közül sok

név terjedt el a mi névrendszerünkben is.

Görög nevek: ha a ma is használatos görög eredetű neveinket csoportosítjuk 

jelentésük szerint, a következő típusokat kell vizsgálnunk:

– testi vagy lelki tulajdonságot –András (férfias);

– származást – Borbála (barbár, nem görög nő);

– foglalkozás – György (földműves);

– metaforikus vagy kívánságnév – Ilona (Heléné a héliosz nap vagy a szeléné 

szóból).

Római (latin) névadás: ha a ma is használatos latin eredetű magyar neveket 

jelentés szerint csoportosítjuk, akkor a következő típusokat találhatjuk meg:

– római egyéni, nemzetiségi és családnevekből származó keresztény nevek – 

Valér (Valerius nemzetiségnév- erős, egészséges);

– származásra, helyre utalónevek: Magdolna (héber-görög-latin név – Magdala 

városából való);

– szimbolikus, bóknevek: Regina (királynő); Szilvia (erdei);

– testi és lelki tulajdonságok: Beáta (boldog); Klára (világos, tiszta, ragyogó).

Germán eredetű nevek: csoportosítja a nálunk is használatos germán eredetű

neveket:

– olyan nevek, melyek Istennel, szenttel kapcsolatosak – Gotfrid (isteni béke);

– olyan nevek, amelyek egyik elemének jelentése: harc, háború és fegyver – 

Gertrúd (dárda + varázslónő);

–olyan nevek, melyeknek egyik eleme valamely harcban, háborúban folytatott 

tulajdonság – Bernhart (hart erős);

– olyan nevek, melyeknek jelentése: vagyon, bírtok, örökség és béke – Edhilt 

(vagyon, gazdag + harc);

– uralkodó, védő nevek – Erik (nagyrabecsült);

– dicsőség, hírnévnevek – Hródbert (fényes hírnév);

– észbeli és jellembeli tulajdonság: Konrád;
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– egyéb: az Attila férfinév is germán, közelebbről gót eredetű, a hun fejedelem

más nevét nem ismerjük; női nevek közül az Ildikó is germán név, a Krimhilt név

második tagjának becéző alakja.

Szláv  névadás:  ez  a  névadás  hasonlít  a  germán  névadásra.  Gyakori,  hogy  a

kételemű nevek második tagja a „slav dicsőség” vagy a „mir  béke”.  Pl.:  Jaroslav

(tavaszi dicsőség), Vladimir (hatalom + béke) [17, 60–67. o.].

Hajdú Mihály a névválasztás című cikkében a névadás indítékával foglalkozik.

Megállapítja, hogy a férfinevek apáról fiúra öröklődnek át. A családokban több olyan

nevet  adtak,  amelyek  nagyszülőkről,  szülőkről,  testvérekről  adódtak  tovább.

Előfordul, hogy több nemzedék viseli ugyanazt a nevet.

Névtani  tanulmányaiból  ismereteket  szerezhetünk  arról,  hogy  hogyan  érdemes

elvégezni a névtani kutatásokat. Kitér arra is, hogy amikor az anyakönyvekből gyűjtjük

a neveket a korszakhatárok lehetnek merev, kerekített számok. A legideálisabbnak tartja,

hogyha  a  kiválasztott  időszakok  között  legalább  20–30  év  legyen.  A  névadásra  a

történelem során számos esemény hatott, ilyen volt például a magyar nyelvért kivívott

harc  vagy  a  szabadságharc  bukása  és  a  kiegyezés.  A  szerző  ezeket  az  időpontokat

választja a névtani kutatások korszakhatárainak [11, 400–416. o.].

Grétsy  László  Utóneveink  hangulati  változásai  című  munkájában  felhívja  a

figyelmet arra, hogy a ma emberének általában tetszenek a kevéssé hagyományos,

valamint a népszerű személyek, filmsztárok által a felszínre dobott nevek, és mindez

a  hagyományos,  patinás  nevek  mellőzéséhez  vezet.  Véleménye  szerint  a  férfiak

névízlése viszont sokkal konzervatívabb, mint a nőké [10, 163–164. o.].

Takács  Judit  Keresztnevek  jelentésváltozása  című  tanulmányában  vizsgálja

azokat  a  keresztneveket,  amelyek  köznevesültek,  melyek  nem  csak  önmagukban

szerepelnek keresztnévként, hanem érdekes köznevekben is. Szerkezeti és jelentéstani

szempontból osztályozza a neveket. Elkülönít összetételben szereplő keresztneveket

(mitugrászjancsi);  képzett  szóban  szereplő  keresztneveket  (péterpáli).  A  nagy

kategóriákon belül számos alkategóriát különít el [35, 170–171. o.].

Továbbá vizsgálja a neveket jelentéstani szempontból is. E kategorizálás érdekes

és tanulságos volt a munkám során.
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A magyar nyelvben a keresztnevek köznevesülése nem új dolog. Erre már több

száz évvel ezelőtti  adatok is utalnak, hiszen a TESZ-ből idézhetjük egészen korai

időpontról. Az egyik ilyen példa a gábor, amely állatnévként, a sárgarigó neveként

szerepelt a TESZ-ben a gáborján címszónál 1604-ben. A másik ilyen a lucaszék vagy

lucaszéke 1808-ból. Ez a fogalom annak a fából készült kisszéknek a neve, melyhez

azt  a babonát fűzik,  hogy aki karácsony éjszaka ráül  a székre,  az meglátja  a falu

boszorkányát. A Magyar Tájszótár számontartja még a katipila ’asszonyi dolgokba

avatkozó, nőies természetű férfi’, matyis ’palóc, pálanya ’gyomorhurka’, istapistázik

’bolondozik, tréfál’ adatokat is. Ezek is azt bizonyítják, hogy a köznevesülés korán,

már a XVIII. század közepén létrejöttek ilyen keletkezésű szavak [1, 128. o.].

Szalóka  keresztneveivel  foglalkozik  Orosz  Gabriella.  Megállapítása  szerint

amikor a névadásra gondolunk rögtön az jut eszünkbe, hogy a vezetéknév marad és a

szülők  adnak  a  gyermekeiknek  egy  vagy  esetleg  két  keresztnevet.  Már  a  IX.

századból is vannak magyar neveink. Abban az időben minden ember csak egy nevet

viselt.  A pogány neveket  felváltott  keresztény nevek mellé  tettek még egy nevet,

amelyből később kialakult a vezetéknév [29, 27–31. o.].

Érdekes képet mutat  Vitányi Borbála munkája, aki a népnyelv és a keresztnév

egymáshoz való viszonyát vizsgálja. A szakirodalom nem foglalkozik a nevek és a

tájszavak közötti kapcsolattal. A tájszókincsünk fellelhető különböző szótárakban. A

Magyar Tájszótárban van néhány tájszó, amely a témához kapcsolódik. Előfordulnak

olyan  női  és  férfi  keresztnevek,  becézőnevek,  amelyek  tájszóként  használatosak.

Ilyen a  katus, katicaember – konyhán nyalakodó és az asszony dolgaiba avatkozó

férfi; masa – konyhai vaslapát; falukata – a faluba fel s alá járkáló ember [38, 39–40.

o.].

Személynévkutatással  Kárpátalján  is  több  kiemelkedő  tudós  foglalkozott.  A

magyar  személynevek  kutatása  az  1900-as  évek  második  felében  terjedt  el.  A

kárpátaljai személynévvizsgálatok általában egy-egy település névanyagára épülnek,

és  azt  tárják  fel.  A  kárpátaljai  névtani  vizsgálatok  kutatói  közül  az  egyik

legkiemelkedőbb  Csucska  Pál,  akinek  munkája  a  Kárpátalján  élő  ukránok

családneveit tartalmazza. A szerző feltüntette a nevek első írásos megjelenését és
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helyét.  A  munkájában  megállapítja,  hogy  az  általa  vizsgált  településen  az  ukrán

lakosság  5%-a  magyar  nevet  visel.  Továbbá  nem  csak  személynevekkel,  hanem

ragadvány- és  állatnevekkel  is  foglalkozik [7,  33–36. o.].Az 1900-as évek végére

megjelentek  tudományos  folyóiratok,  amelyben  a  kutatók  publikálhattak.  Ilyen

folyóirat az Acta Hungarica, valamint a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség által

elindított Közoktatás című folyóirat.

A  XIX.  század  nyolcvanas  éveitől  az  ukrán  nyelvben  előforduló  magyar

tulajdonnevek  kutatásaival  foglalkozik  Csopey  László [7,  221–228.  o.],  Melich

János[24, 49. o.],Hodinka Antal [13, 597–621. o.]kutatók. Lizanec Péter A magyar

névtani  kutatások  Ukrajnában  című  cikkében  bővebben  kitér Csucska  Pál

munkásságára  is,  aki  foglalkozik  az  ukrán  nyelvjárások  magyar

személynévanyagával[22, 7–273. o.].

Csucska Pál nevéhez köthető az ukrán névtani vizsgálatok legjelentősebb műve

Kárpátaljána Прізвища закарпатських українців, amely a Kárpátalján élő ukránok

családneveinek a szótárát tartalmazza. Ebben a szótárban a keresztnevek első írásos

megjelenésének az idejét, a helyét és a jelentését tüntette fel [7, 33–36.o.].

Családnevekkel,  keresztnevekkel  foglalkozott  Zékány  Imre. 1969-ben  az

Ungvári  Állami  Egyetemen  elsőként  írt  a  kárpátaljai  magyar  családnevekről.  A

személynevekből alakult vezetéknevek kutatására is nagy hangsúlyt fektet [41, 9–18.

o.]. Sebestyén Zsolt tanulmányában Hetyen ragadványneveivel és vezetékneveivel is

foglalkozott [31, 10–11. o.]. Kovács András szülőfalujának, Somnak keresztnév- és

családnévanyagát  vizsgálta.  Munkájában  ír  a  kárpátaljai  magyar  keresztnévadás

jellemzőiről, kitér a magyar keresztnevek átírására is [19, 23–27. o.].  Balla Andrea

cikke is hasonló témát vizsgál, Nagydobrony viszonylatában [42, 125–126. o.].

Az elmúlt évek folyamán sorra jelentek meg olyan cikkek, amelyek a kárpátaljai

személynevek vizsgálatára irányulnak. Így például Mizser Lajos Badaló, Beregsom

és  Mezőkaszony  [25,  182–190.  o.],  a  munkácsi  Borköles  [27,  27.  o.],  továbbá

Balazsér családneveit vizsgálta [27, 29–45. o.]. Kiemelném, hogy Gát vezetékneveit

is behatóan kutatta [26, 9–12. o.].Hasonló kutatást végez Dercen községben  Roják

Vince. Tanulmányában ír a nemzettudat fontosságáról és a személynévválasztásról.
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Azt is megvizsgálja, hogy melyek azok a nevek, amelyek divatba jöttek, s amelyek

idejemúltak [30, 81–85. o.].

Nagy Natália Beregdéda személynevei című cikkében komplex módon mutatja

be  egy  település  személynévanyagát.  A  vezeték-  és  keresztneveken  kívül  kitér  a

ragadványnevekre  is.  Kategorizálja  a  neveket  eredetük,  szerkezetük,  s  a  nemek

szerinti  eloszlás  alapján.  Leszögezi,  hogy  a  kétnyelvű  környezet  nagyban

befolyásolja a ragadványnévadást, hiszen a magyaron kívüli nyelv is hat az emberek

gondolkodására, ezáltal névadására is [28, 78–82. o.].

A  szakirodalom  áttekintésekor  arra  a  következtetésre  jutottam,  hogy  a

keresztnévanyag egy bőséges szakirodalommal rendelkező része a nyelvünknek. Sok

szakíró kutat  saját  településén,  ezzel  is  gazdagítva névkincsünket.  A keresztnevek

érdekes kérdésköre a névtannak, folyamatosan változik, így mindig aktuális kutatási

terület a nyelvészek számára.
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2. A KERESZTNÉVADÁS SAJÁTOSSÁGAI GÁTON

2. 1. A keresztnevek vizsgálata gyakoriságuk szerint

A kutatóponton összegyűjtött keresztneveket táblázatba szedve külön vizsgálom

a női és férfi keresztneveket. Ábécésorrendben közlöm azokat, és három periódusra

bontva  tüntetem  fel:  1900–1935,  1936–1983  és  1984–2017  között.  Mindegyik

periódusban  feltüntetem  mindegyik  név  előfordulási  számát,  majd  az  összesített

számadatot is.

A  nevek  adattárba  rendezése  után  a  keresztneveket  gyakoriságuk  szerint

vizsgálom.  Bemutatom  egy-egy  korszak  leggyakoribb  és  legritkábban  előforduló

keresztneveit is.

Ezt  követően  a  keresztnevek  eredetük szerinti  megoszlását  is  megvizsgálom.

Ehhez  Fercsik  Erzsébet és  Raátz  Judit a  Keresztnevek  enciklopédiája  című

munkára támaszkodtam.

Külön  kitérek  a  kettős  vagy  többes  keresztnévadás  gyakoriságára.  Figyelmet

fordítok  a  névdivat  és  névmotiváció  kialakulására,  a  modernizáció  hatására  a

keresztnevek viszonylatában.

2. 1. 1. A női keresztnevek vizsgálata gyakoriságuk szerint

Sorszám Név 1900–1935 1936–1983 1984–2017 Összesen
1. Adél 2 1 - 3

2. Adrienn - - 3 3

3. Afrodité - - 1 1

4. Alexandra - - 5 5

5. Alíz 1 1 - 2

6. Amira - - 1 1

7. Amina - - 1 1

8. Anna - - 3 3
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9. Annamária - - 3 3
10. Anikó - 2 - 2

11. Andrea - 3 - 3

12. Anett - 2 - 2

13. Angéla - 5 1 6

14. Anita - 2 2 4

15. Annabella 1 - 1 2

16. Annuska 1 - - 1

17. Antónia - - 2 2

18. Anzselika - - 2 2

19. Anzséla - 1 - 1

20. Aranka - 1 - 1

21. Ágnes - 2 3 5

22. Ágota - 1 1 2

23. Barbara - - 3 3

24. Beatrix - 2 2 4

25. Beáta - 2 1 3

26. Bettina - 3 2 5

27. Bernadett - - 1 1

28. Berta 2 - - 2

29. Bianka - - 1 1

30. Bíborka - - 1 1

31. Boglárka - - 2 2

32. Brigitta - 1 2 3

33. Cecília 1 - - 1

34. Cintia - - 1 1

35. Csenge - - 2 2
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37. Denisza - - 1 1

38. Dalma - - 2 2

39. Dorina - - 2 2

40. Dóra - - 2 2

41. Edina - - 2 2

42. Edit 3 2 - 5

43. Ella 2 - - 2

44. Elvira - 1 - 1

45. Elza 2 1 - 3

46. Emma - 2 - 2

47. Emese - 2 - 2

48. Emilia - - 1 1

49. Enikő - 1 3 4

50. Erika - 4 1 5

51. Erzsébet 2 8 - 10

52. Eszter 2 1 - 3

53. Evelin - - 4 4

54. Éva 2 4 - 6

55. Fanni - - 2 2

56. Friderika - - 1 1

57. Fruzsina - - 1 1

58. Gabriella - 2 - 2

59. Genovéva - - 1 1

60. Georgina - - 3 3

61. Gizella 3 3 - 6

62. Gyöngyi - 2 - 2
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64. Hanna - - 3 3

65. Helén - 2 1 3

66. Henrietta - - 3 -

67. Ibolya 3 2 - 5

68. Ica - 1 - 1

69. Ida 3 1 - 4

70. Ildikó - 2 - 2

71. Ilona 3 2 - 5

72. Ingrid - - 2 2

73. Irén 2 1 - 3

74. Irma 3 1 - 4

75. Ivett - - 1 1

76. Izabella 1 1 - 2

77. Izolda - - 1 1

78. Jázmin - - 2 2

79. Jolán 4 3 - 7

80. Judit 2 2 - 4

81. Júlia 2 2 - 4

82. Kamilla - 1 2 3

83. Karolina - - 1 1

84. Karina - - 1 1

85. Katalin 3 2 2 7

86. Klaudia - - 3 3

87. Klára - 2 - 2

88. Kinga - - 1 1

89. Kitti - - 2 2
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91. Lara - - 1 1

92. Lena - 1 - 1

93. Liliána - - 2 2

94. Lívia - 3 - 3

95. Ljuba - 1 - 1

96. Ljuda - 1 - 1

97. Ludmilla - 1 1 2

98. Luca - - 1 1

99. Magdolna 4 3 - 7

100. Maja - - 1 1

101. Marica - 1 1 2

102. Mária 3 3 - 6

103. Magda 4 2 - 6

104. Margit 5 3 - 8

105. Marianna - 2 - 2

106. Melánia - - 2 2

107. Melinda - 2 1 3

108. Melissza - - 1 1

109. Mónika - 2 1 3

110. Natália - 2 1 3

111. Nelli - 4 2 6

112. Nóra - - 1 1

113. Noémi - - 2 2

114. Nikoletta - - 4 4

115. Olga 3 2 - 5

116. Olivia - - 1 1

21

117. Orsolya - - 1 1



118. Patrícia - - 3 3

119. Paula 1 - - 1

120. Piroska 3 1 - 4

121. Ramóna - - 1 1

122. Renáta - 2 1 3

123. Regina - - 2 2

124. Réka - - 3 3

125. Rita - 2 - 2

126. Rozália - 2 - 2

127. Róza 1 - - 1

128. Sára 3 - - 3

129. Stefánia - - 1 1

130. Szabina - - 3 3

131. Szilvia - 3 - 3

132. Szvetlána - 2 - 2

133. Tímea - 2 2 4

134. Tünde - - 3 3

135. Valéria 2 2 1 5

136. Veronika 3 1 - 4

137. Viktória - 2 2 4

138. Vivien - - 4 4

139. Zita - 2 1 3

140. Zsuzsanna 1 - - 1

141. Zsófia - - 1 1
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Az első periódusban 1900–1935 között 34 női név szerepelt, amelyet 83 személy

viselt.  A  leggyakoribb  nevek  közé  tartozik  a  Margit  (5),  Jolán  (4),  Magda  (4),

Katalin (3), Mária (3), Gizella (3) stb.

Leggyakoribb női nevek

Név 1900-1935

Gizella 3

Mária 3

Magda 4

Jolán 4

Margit 5

Az  1900–1935  közötti  években  egy-egy  név  előfordulási  száma  igen  csak

csekély.  Így  jelen vannak olyan nevek,  amelyek  mindössze  egyszer  vagy kétszer

fordulnak elő. Ilyen név az Aliz, Annabella, Róza, Judit, Valéria stb.
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A legritkább női keresztnevek 1900-1935 között:

Név 1900-1935
Elza 2

Erzsébet 2

Eszter 2

Éva 2

Irén 2

Berta 2

Judit 2

Júlia 2

Adél 2

Valéria 2

Aliz 1

Annabella 1

Annuska 1

Izabella 1

Cecília 1

Zsuzsanna 1

Paula 1

Róza 1
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1936–1983 között a leggyakoribb keresztnevek az Erzsébet (8), Angéla (5), Éva

(4),  Erika  (4),  Mária  stb.  Az  első  periódushoz  hasonlóan  a Gizella  és  a Mária

keresztnevek ugyanolyan gyakorisággal fordulnak elő. Ebben az időszakban 69 féle

keresztnevet 137 személy viselt.

Leggyakoribb női nevek 1936-1983 között:

Név 1936-1983
Andrea 3
Bettina 3
Gizella 3
Jolán 3
Mária 3
Erika 4
Éva 4
Nelli 4

Angéla 5

25



A második korszakban megnőtt a legritkább nevek mennyisége, mivel az első

korszakban  18,  a  második  korszakban  pedig  már  24  nevet  kategorizáltam  ilyen

szempontból.  Vannak olyan nevek is, amelyek az első korszakban is jelen voltak.

Ilyen az Adél, Elza, Júlia, Valéria.

A harmadik periódusban megfigyelhető, hogy sok új név került be a névanyagba,

amelyek  javarészt  modern  nevek.  86  féle  keresztnevet  vizsgáltam,  melyet  153-an

viseltek. Leggyakoribb nevek az  Alexandra (5),  Vivien (4),  Evelin (4), Szabina (3),

Tünde (3), Réka (3), Patrícia (3), Enikő (3), Adrienn (3).
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A harmadik periódusban 1984-2017 között a következő keresztnevek 

fordultak elő a leggyakrabban:

Név 1984-2017
Alexandra 5
Nikoletta 4

Evelin 4
Vivien 4
Ágnes 3
Enikő 3

Barbara 3
Krisztina 3
Henrietta 3
Georgina 3
Patrícia 3

Réka 3
Tünde 3

Szabina 3
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A harmadik korszakban fordul elő a legtöbb női keresztnév. Ezek közül néhány

Anita,  Viktória,  Regina,  Friderika,  Nóra.  Ha összehasonlítjuk  a  három korszakot,

észre kell vennünk, hogy vannak olyan nevek, amelyek a század elején és végén is

megjelennek.  Így  az  első  és  második  korszakban  a  következő  nevek  egyforma

ritkasággal  fordulnak elő:  Adél,  Elza,  Eszter,  Irén,  Izabella,  Judit,  Júlia,  Valéria,

Anita.  A második  és  harmadik  korszakban  szintén  vannak  olyan  nevek,  amelyek

mindkét  korszakban  egyaránt  szerepelnek:  Ágota,  Beatrix,  Beáta,  Brigitta,  Helén,

Kamilla, Katalin, Ludmilla, Marica, Renáta, Tímea, Valéria, Viktória, Zita.

2. 1. 2. A férfinevek gyakoriságuk szerinti eloszlása

Sorszám Név 1900-1935 1936-1983 1984-2017 Összesen
1. András 2 2 3 7

2. Aladár 2 - - 2

3. Albert 2 3 - 5

4. Alex - - 5 5

5. Arnold - - 4 4

6. Attila - 4 4 8

7. Ábel - 1 - 1
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8. Ádám - - 4 4
9. Ádám- - - 1 1

Károly

10. Ákos - - 3 3

11. Árpád - 2 1 3

12. Balázs 2 2 - 4

13. Barnabás 2 1 1 4

14. Béla 3 2 2 7

15. Bence - - 1 1

16. Benjámin - - 1 1

17. Bertalan 3 2 - 5

18. Csaba - 2 2 4

19. Dávid - - 4 4

20. Dániel - 1 3 4

21. Dezső 1 1 - 2

22. Dénes - 2 - 2

23. Dominik - - 1 1

24. Edgár - - 1 1

25. Eduárd - 1 - 1

26. Elemér - 1 2 3

27. Elek - 1 1 2

28. Emil - 1 - 1

29. Endre 2 1 - 3

30. Erik - - 3 3

31. Ernő 3 2 1 6

32. Farkas - 1 - 1

33. Ferenc 2 3 - 5

34. Flórián - - 2 2

35. Gábor - 1 3 4
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36. Gedeon 2 1 - 3



37. Gergely - - 3 3

38. Gergő - - 1 1

39. Géza 2 3 1 6

40. Gyula 2 3 1 5

41. György - 2 - 2

42. Igor 1 1 1 3

43. István 4 4 4 12

44. Imre 2 - - 2

45. János 2 2 1 5

46. Jenő 1 - 1 2

47. József 3 2 2 7

48. Kálmán 2 2 - 4

49. Károly 2 3 - 5

50. Krisztián - - 4 4

51. Lajos 2 2 1 5

52. László 3 5 2 10

53. Levente - - 2 2

54. Marcell 2 3 - 5

55. Márk - - 3 3

56. Márton 2 1 - 3

57. Máté - - 2 2

58. Máté- - - 1 1

György

59. Mihály 5 2 1 7

60. Milán - - 1 1

61. Noel - - 2 2

62. Norbert - - 4 4

63. Patrik - - 1 1
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64. Pál 2 3 1 6
65. Péter - 1 1 2

66. Richárd 1 - 1 2

67. Roland - - 2 2

68. Róbert 3 2 2 7

69. Rudolf 4 2 2 8

70. Sándor 2 3 3 8

71. Szabolcs - - 3 3

72. Szergej - 1 - 1

73. Szilárd - 2 - 2

74. Tibor 3 - 1 4

75. Viktor 3 2 2 7

76. Vilmos 3 1 - 4

77. Zoltán - 3 2 5

78. Zsigmond 2 - - 2

79. Zsolt - 1 2 3

Az első korszakban (1900 és 1935 között) 36 férfinevet vizsgáltam, amelyet 84

személy viselt. A második periódusban 31 név állt rendelkezésemre, amelyet 94-en

viseltek. 1984–2017 között 57 férfinevet vizsgáltam a református egyház adataiban,

melyet  119  ember  viselt. Azt  figyeltem  meg,  hogy  a  legutolsó  korszakban  a

személyek száma gyarapodott, valamint előfordultak kettős, újnevek is.

Leggyakoribb férfinevek az 1900–1935 közötti időszakban

Az első periódus férfinevei  sokszínűek,  a leggyakrabban előforduló nevek az

Ernő (3), József (3), László (3), Róbert (3), Tibor (3), Rudolf (4), István (4), Mihály

(5).
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Az 1900–1935 közötti férfinevek között 18 keresztnevet vizsgáltam meg. Ezek 

közül a legritkábban fordulnak elő a Károly, Márton, Sándor, Dezső nevek.

Név 1900-1935

Kálmán      2

Ferenc      2

Károly      2

Lajos      2

Márton      2

Marcell      2

Pál      2

Sándor      2

Gedeon      2

András      2

Aladár      2

Albert      2

Balázs      2

Barnabás       2

Zsigmond       1
Dezső 1
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Endre      1
Igor 1

A második periódus férfineveinél azt vettem észre, hogy gyakoriak az új nevek

és  nagyobb  előfordulással  szerepelnek.  A  leggyakoribb  férfinevek  ebben  az

időszakban az  Albert (3),  Károly (3),  Géza (3),  Sándor (3),  Zoltán (3),  Attila (4),

István (4), László (5).  Két név volt jelen mind az első, mind a második korszakban:

István, László.

Leggyakoribb keresztnevek 1936–1983 között

Név 1936–1983

László      5

Attila      4
István      4
Ferenc      3
Géza      3
Gyula      3
Marcell      3
Pál 3
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Sándor      3
Zoltán 3

A  második  korszakban  már  nőtt  a  nevek  száma.  Ebben  az  időszakban  a

legkevésbé  elforduló  nevek  a  Géza,  Ernő,  Imre,  Elemér,  Endre stb.  Az  első

korszakhoz  hasonlóan  az  1936–83  közötti  években  is  előfordult  a  Gedeon és  a

Kálmán keresztnév.

A legritkább férfinevek 1936–1983 között

Név 1936–1983

Géza      2

Dénes      2

Béla      2

Ernő      2

Bertalan      2

Csaba      2

Imre      2
János 2

József 2
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Kálmán 2
Lajos 2

Mihály 2

Szilárd 2

Szergej 1

Elemér 1

Elek 1

Emil 1

Endre 1

Farkas 1

Gábor 1

Gedeon 1

Jenő 1

Az utolsó korszak nevei a legújszerűbbek, a legmodernebbek. Míg az 1900-as

évek elején igyekeztek minél egyszerűbb neveket adni, később inkább a modernségre

törekedtek.  A periódus leggyakoribb férfinevei  az  András  (3),  Ákos (3),  Erik (3),

Gábor (3), Márk (3), Szabolcs (3), Norbert (4), István (4), Attila (4), Krisztián (4),

Alex (5).
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1984–2017 közötti leggyakoribb férfinevek:

Név 1983-2017
Alex 5
Norbert 4
István 4
Arnold 4
Attila 4
Ádám 4
Dávid 4
Krisztián 4
András 3
Ákos 3
Dániel 3
Erik 3
Gábor 3
Sándor 3
Dominik 3
Márk 3
Szabolcs 3
Gergely 3

A  harmadik  korszakban  egyre  több  új  név  épült  be  a  névanyagba.  A

legkevesebbszer fordult elő ebben az időszakban a Béla, Zsolt, László, Bence, Gyula

keresztnév.

36



A legritkább férfinevek eloszlása 1984-2017 között:

Ha a három korszakot összehasonlítjuk, azt látjuk, hogy sok név megmaradt az

1900-as  évek  elejéről  (Balázs,  Dezső,  János,  Mihály),de  sok  név  kicserélődött

(Benjámin, Dániel, Gergely, Krisztián).A három periódusban a leggyakoribb névnek

számít  az  István és a  László keresztnevek. Mindhárom korszakban előfordulnak a

Barnabás, Ernő, János, Lajos férfinevek.

A  kettős,  hármas  keresztnévadás  a  19.  század  közepén  vált  divattá.  Erről  ír

munkájában  Hajdú Mihály is [11, 83–84. o.]. Vizsgálatom során két kettős férfinevet

gyűjtöttem. Mindkettő az 1984–2017 közötti időszakban van bejegyezve. Ezek a nevek a

következők:  Ádám-Károly, Máté-György. Mindkettő név bibliai eredetű, így a névadás

motivációja a család vallásosságából eredeztethető. Továbbá jelen van a modernizáció is,

hiszen  mindeddig  nem  fordult  elő  olyan,  hogy  egy  gyereknek  két  nevet  adjanak.

Befolyásolhatta a névadást az is, hogy az apa nevét tovább vigye a gyerek.

Tehát  elmondhatjuk,  hogy  az  évszázadok  változásával  a  nevek  is  változnak.

Hatással vannak rájuk az egyén gondolkodásmódja, a hagyományok megtartása vagy

épp azok elhagyása. Az általam vizsgált település nevei sokszínűek, öröklődnek és

kutatásuk mindig újszerű, örök lesz.
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2. 2. A keresztnevek vizsgálata eredetük szerint

2. 2. 1. A női nevek kategorizálása eredetük szerint

A szakirodalom tanulmányozása során megfigyeltem, hogy Fercsik Erzsébet és

Raátz  Judit  részletesen  szemléltetik  munkájukban  a  nevek  eredetét.  Ennek

megfelelően csoportosítottam a keresztneveket  [8,  7–21. o.].  A három korszakban

összesen 141 női nevet vizsgáltam eredet szerint.

1900-1935 közötti női keresztnevek eredetük szerint: 37 név / 20%

 angol-német eredetű: Ella (3%)

 germán eredetű nevek: Berta, Edit, Ida, Irma (8%)

 görög eredetű nevek: Helén, Ilona, Irén, Katalin, Margit, Veronika (17%)

 héber bibliai nevek: Erzsébet, Eszter, Éva, Mária, Magda, Magdolna, 

Judit, Sára (22%)

 héber-görög-latin: Zsuzsanna (3%)

 ír eredetű név: Patrícia, Brigitta (6%)

 latin eredetű nevek: Cecília, Júlia, Natália, Paula, Piroska (14%)

 magyar eredetű nevek: Ibolya, Jolán (5%)

 német eredetű név: Elza, Gizella (5%)

 német-francia nevek: Adél (3%)

 olasz eredetű: Róza (3%)

 skót eredetű nevek: Annabella, Annuska (5%)

 spanyol eredetű: Izabella (3 %)

 szláv eredetű név: Olga (3%)
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Az  első  korszak  (1900–1935)  kutatási  eredménye  azt  mutatja,  hogy  a  női

neveknél  leggyakoribb  a  héber,  bibliai  eredetű  nevek  használata.  Ilyen  név  az

Erzsébet, Éva, Mária. A másik leggyakoribb a görög eredetű nevek csoportja. Ilyen a

Helén, Ilona, Irén nevek. A legkisebb csoportot az angol-német, olasz, szláv eredetű

nevek alkotják. Pl.: Ella; Róza; Olga.

1936-1983 közötti női nevek eredetük szerint: 66 név / 35%

 héber eredetű: Judit, Magda, Magdolna (5%)

 héber-székely eredetű: Anikó, Éva (3%)

 ír eredetű nevek: Brigitta (2%)

 germán eredetű nevek: Edit, Emma, Ida, Ildikó, Irma (8%)

 germán-latin eredetű: Erika (1%)

 gót eredetű: Elvira (1%)

 görög eredetű nevek: Andrea, Ágnes, Ágota, Helén, Ica, Ilona, Irén, 

Katalin, Lena, Margit, Veronika (17%)

 görög-latin eredetű: Angéla, Mónika (3%)

 görög-magyar eredetű: Tímea (2%)

 héber eredetű: Erzsébet, Eszter, Gabriella, Mária (6%)
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 latin eredetű nevek: Anzséla, Beatrix, Beáta, Júlia, Kamilla, Klára, 

Marianna, Natália, Piroska, Renáta, Szilvia, Valéria, Viktória (20%)

 latin-német: Zita (2%)

 magyar eredetű: Aranka, Csilla, Emese, Enikő, Gyöngyi, Ibolya, Jolán, 

Marica (12%)

 német eredetű: Elza, Gizella (3%)

 német-francia eredetű: Adél (2%)

 olasz eredetű nevek: Bettina, Rita, Rozália (5%)

 spanyol eredetű: Anita, Izabella (3%)

 szláv eredetű nevek: Ljuba, Ljuda, Ludmilla, Olga, Szvetlána (8%)

Az 1936 és 1983 közötti neveknél megjelennek újabb eredetűek is. Ilyen például

a gót eredetű nevek csoportja (Elvira). A leggyakoribb a latin eredetű nevek, például:

Beatrix, Klára, Piroska, Viktória. Legkevésbé fordulnak elő az ír, germán-latin, gót,

német-spanyol eredetű nevek. Az első korszakhoz hasonlóan a második korszakban

is a leggyakoribb a görög eredetű nevek csoportja: Andrea, Ágota, Helén, Irén.

1984-2017 közötti nevek eredetük szerint: 83 név / 45%

 angol eredetű nevek: Nelli, Evelin, Fanni, Kitti, Liliána, Vivien (8%)
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 arab eredetű: Amira, Nóra (2%)

 francia eredetű nevek: Adrienn, Henrietta, Ivett (4%)

 germán eredetű nevek: Bianka, Edina, Genovéva, Ingrid, Kinga (6%)

 germán-francia eredetű: Bernadett (1%)

 germán-latin eredetű: Erika (1%)

 germán-spanyol eredetű: Ramóna (1%)

 görög eredetű nevek: Afrodité, Ágnes, Ágota, Barbara, Dorina, Katalin, 

Krisztina, Lara, Maja, Melánia, Melissza (13%)

 ógörög eredetű nevek: Dóra (1%)

 görög-latin eredetű: Alexandra, Angéla, Georgina, Mónika (5%)

 görög-magyar eredetű: Fruzsina, Tímea (2%)

 héber eredetű: Annamária, Anett, Hanna, Noémi (5%)

 héber-görög-latin: Zsuzsanna (1%)

 ír eredetű név: Brigitta (1%)

 kelta-német eredetű: Izolda (1%)

 latin  eredetű:  Anzselika,  Beatrix,  Beáta,  Cintia,  Emília,  Kamilla,  Krisztina,

Olívia, Orsolya,  Petra, Renáta, Regina, Stefánia, Szabina, Valéria,  Viktória

(19%)

 latin-német eredetű: Karolina, Zita (2%)

 magyar eredetű: Bíborka, Boglárka, Csenge, Dalma, Enikő, Hajnalka, Jázmin, 

Luca, Marica, Tünde (12%)

 német eredetű: Friderika (1%)

 német-olasz eredetű: Amina (1%)

 olasz eredetű nevek: Bettina, Karina, Klaudia, Nikoletta (5%)
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 skót eredetű nevek: Anna, Annabella (2%)

 spanyol eredetű: Anita (1%)

 szláv eredetű név: Ludmilla (1%)

 török-hun-magyar eredetű: Réka (1%)

A  harmadik  korszak  nevei  a  legszínesebbek  eredetük  szerint,  hiszen  sok  új

csoport  jött  létre.  A  leggyakoribb  a  latin  eredetű  nevek  csoportja.  Ide  tartozik

Anzselika, Beáta, Kamilla, Olívia, Renáta.  A másik legnagyobb csoportot a görög

eredetű  nevek alkotják:  Afrodité,  Barbara,  Lara,  Maja. Az figyelhető  meg,  hogy

mind a három korszakban ugyanazok a csoportok alkotják a leggyakoribb eredetű

neveket.

A  három  korszak  keresztneveinél  láthatjuk,  hogy  eredetük  szerint  igen

sokszínűek.  A három korszak közül  a  legszínesebb  az  utolsó  időszak volt,  mivel

ebben a korszakban nem csak a névválasztás választékos, hanem az eredet szerinti

megoszlás is sokszínű.

2. 2. 2. A férfinevek csoportosítása eredetük alapján

A férfinevek csoportosítása eredetük alapján 1900–1935 között: 37név/55%

 arám eredetű nevek: Barnabás (2%)
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 arameusi eredetű: Bertalan (3%)

 germán eredetű: Aladár, Albert, Imre, Lajos, Richárd (14%)

 görög eredetű nevek: András, György, Igor, István, Sándor (14%)

 héber bibliai nevek: Gedeon, János, József, Mihály (8%)

 latin eredetű nevek: Balázs, Dezső, Emil, Ferenc, Marcell, Márton, Pál, 

Tibor, Viktor (25%)

 német eredetű név: Róbert (3%)

 ónémet eredetű név: Rudolf (3%)

 régi magyar nevek: Árpád, Béla, Géza, Gyula, Zoltán (14%)

 török eredetű nevek: Jenő, Kálmán (5%)

 török-magyar: Károly (3%)

 szláv eredetű nevek: László (3%)

 vitatott eredetű: Endre (3%)

Az első korszakban 37 férfinevet vizsgáltam eredetük szerint, amely a nevek

27%-át adja. Az 1900–1935 közötti névállományról megállapítható, hogy az emberek
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ragaszkodnak a hagyományos, már megszokott nevekhez. Ez abból is látszik, hogy a

leggyakoribbak a latin, germán, görög eredetű nevek. Az sem véletlen, hogy a nevek

között  megjelennek  szláv  eredetű  nevek.  Ilyen név  a  László. De  megjelennek  az

arám, héber, német, török eredetű nevek is (Barnabás, Gedeon, Róbert, Kálmán)

1936–1983 közötti férfinevek eredet szerinti csoportosítása: 44név/35%

 arám eredetű nevek: Barnabás (3%)

 arameus: Bertalan (2%)

 germán eredetű nevek: Albert, Eduárd, Lajos, Norbert (9%)

 gót név: Attila (2%)

 görög eredetű nevek: András, Dénes, Igor, István, Péter, Sándor (14%)

 héber eredetű nevek: Ábel, Gábor, Gedeon, János, József, Mihály (14%)

 latin nevek: Balázs, Dezső, Ferenc, Marcell, Márton, Pál, Szilárd, Viktor 

(18%)

 magyar eredetű név: Péter (2%)

 német eredetű név: Róbert (2%)

 ónémet eredetű név: Rudolf (2%)

 régi magyar nevek: Árpád, Béla, Csaba, Géza, Gyula, Zoltán, Zsolt (16%)

 török eredetű nevek: Kálmán (2%)

 török-magyar eredetű: Károly (2%)

 szláv eredetű nevek: László, Szergej, (5%)

 vitatott eredetű nevek: Elemér, Elek, Endre (7%)
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1936–1983 közötti  neveknél  szintén  megfigyelhetjük,  hogy  az  eredet  szerinti

megoszlás igen változó, 44 nevet vizsgáltam (32%). De már változatosabb a névadás,

vannak a megszokottól eltérő nevek is. Ilyen pl.: a Csaba, Péter, Zsolt nevek is. Az

első korszakhoz viszonyítva ebben a korszakban megjelent gót eredetű név is: Attila.

Hasonló  képet  mutat  a  latin  eredetű  nevek  csoportja  18%-al  az  első  korszakhoz,

mivel ott is ez a csoport volt a legterjedelmesebb (Ferenc, Márton, Szilárd, Viktor).

Továbbá a régi magyar eredetű nevek is nagy számmal fordulnak elő (Árpád, Csaba,

Zoltán)

1984–2017 közötti férfinevek: 55név/ 69%

 angol eredetű név: Edgár (2%)

 arám eredetű név: Barnabás (2%)

 francia eredetű: Noel (2%)

 germán eredetű: Arnold, Erik, Lajos (5%)

 gót név: Attila (2%)

 görög eredetű nevek: András, Alex, Gergely, Gergő, Igor, István, Kristóf, 

Krisztián, Péter, Sándor (18%)

 héber eredetű: Ádám, Ádám-Károly, Benjámin, Dávid, Dániel, Gábor, 

János, József, Máté, Mihály, Máté-György (20%)

 ír eredetű név: Patrik (2%)

45



 latin eredetű nevek: Bence, Dominik, Flórián, Pál, Tibor, Viktor (11%)

 magyar eredetű nevek: Péter, Szabolcs (4%)

 német eredetű nevek: Márk, Róbert, Roland (5%)

 ónémet eredetű név: Rudolf (2%)

 régi magyar nevek: Árpád, Béla, Csaba, Géza, Gyula, Levente, Zoltán, 

Zsolt (15%)

 szláv eredetű nevek: László, Milán (4%)

 török eredetű nevek: Ákos, Jenő (4%)

 vitatott eredetű nevek: Elemér, Elek (4%)

1984–2017 között 55 férfinevet vizsgáltam, amely a nevek 41%-át alkotják. Ez a

korszak minden tekintetben a legbőségesebb az első két korszakhoz képest. Ebben az

időszakban  már  előfordulnak  olyan  nevek,  amelyek  addig  nem  voltak  település

névanyagában. Ilyen név az Edgár, Noel, Máté-György nevek.

Mindegyik korszakban voltak olyan eredetű nevek, amelyeknél bizonyos eltérés

mutatkozott korszakonként.  Ezt vonaldiagrammal ábrázolom. Így például, amíg az

első korszakban 4 név volt héber eredetűek között, a második korszakban már 6 és az

utolsóban 11 névre nőtt.
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Az 1900–1935 évek között a latin eredetű nevek között 9 név volt. De ez a szám

a második korszakban 8 lett. Viszont az utolsó korszakban lecsökkent 6-ra.

A germán eredetű nevek közül az első időszakban volt a legtöbb. A második

korszakban négy név szerepelt. A harmadik korszakban pedig mindössze három név

volt.

Ha  a  három  korszak  férfineveit  összehasonlítjuk  eredetük  szerint  arra  a

következtetésre  jutunk,  hogy  mindegyik  név  a  korszak  divatjának  megfelelően

alakult  ki.  Ahogy  haladunk  egyre  jobban  eltérünk  a  hagyományos  névadástól.

Mindegyik  korszakban  vannak  olyan  nevek,  amelyeknek  nem  lehet  pontosan

behatárolni az eredetét. Ilyen az Elek és az Endre férfinevek.

2. 3. A keresztnevek szocioonomasztikai vizsgálata.

A  szocioonomasztika  a  társadalom  és  névhasználat  kapcsolatrendszerével

foglalkozik. Az onomasztika szoros kapcsolatban áll a szociológiával. A szociológia

(társadalomtudomány)  a  társadalmi  élet  törvényszerűségeit,  az  onomasztika

(névtudomány)  a  tulajdonnevek  világát,  a  társadalom  és  névhasználat  közötti

összefüggéseket  vizsgálja.  A  két  tudományág  (szociológia  és  onomasztika)

megnevezésének  vegyülésével  keletkezett  a  szocioonomasztika  terminus  [41,  120.

o.].

A  társadalom  és  névhasználat  szoros  összefüggését  Benkő  Loránd a

következőképpen fogalmazta meg: „A személynévvizsgálat a társadalmi tudományok

sorának a többivel egyenértékű tagja …a névadást nem lehet elszigetelten, csupán a

nyelvi  anyag  alapján  vizsgálni,  hanem  fel  kell  deríteni  a  nyelvi  és  névadásbeli

jelenségek okait, indítékait, társadalmi alapjait …a személynévadásban a társadalmi

érintkezés  egyik  jelentős  mozzanatát,  eszközét  és  eredményét  kell  látnunk,  s  a

személyneveket mint a társadalom termékeit kell szemlélnünk.” [3, 17. o.].

A névkészlet variabilitására a névváltozatok sokasága is utal. A névhasználatot

befolyásoló főbb tényezők közé tartozik az idő–tér–társadalom dimenziója. [4, 77–

80. o.].  Az  idők során változik  a  névdivat,  egyes  nevek  újonnan  keletkezhetnek,

mások pedig feledésbe merülhetnek. A életkortól függően eltérően hívhatják a
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személyt,  és különböző közösségek tagjaként más-más megszólításokkal  illethetik.

Az  emelkedő  életkorral  általában  az  egyén  által  használatos  tulajdonnévkincs  is

növekszik.  Az  egyéni  névkincsen  belül  megkülönböztethetünk  aktív  (gyakran

használatos  tulajdonnevek)  és  passzív  (ismert,  de  a  mindennapok  során  nem

használatos nevek) réteget, amely az életkortól függően változhat. A tér dimenziója, a

területiség nagyban befolyásolja az eltérő névhasználatot a világ különböző részein és

egy állam határain belül is. Az egyes tájegységekre jellemző nyelvjárási sajátosságok

a tulajdonnevekben is  megjelennek.  Egy adott  területen élő kisebbség másképpen

használhatja a neveket, mint a többségi nyelvet beszélő közösség. A nevek összekötik

az embert azzal a társadalommal, csoporttal, amelybe

A  névtudományban  gazdag  hagyományai  vannak  a  szocioonomasztikai

kutatásoknak.  Hajdú Mihály említi,  hogy „…a névtan olyannyira összefonódott  a

szociolingvisztikával (és a szociológiával), hogy elképzelhetetlen bármilyen jellegű

jelenkori  (de akár történeti)  vizsgálat  is  a  külön-külön kidolgozott,  de egymáshoz

nagyon nagy mértékben hasonlító módszerek alkalmazása nélkül” [12, 40. o.].

A  szocioonomasztika  kutatási  területei  közé  tartozik  a  névkontaktológia  (a

nyelvi  kontaktusokból  eredő  névtani  kérdéseket  vizsgálja),  a  névdivat  (általában

tömeges  méretűvé  váló,  társadalmi  indítékú  azonos  vagy  hasonló  viszonyulás  a

tulajdonnevekhez).

A névkontaktológia a nyelvi kontaktusokból eredő névtani kérdéseket vizsgálja.

Az ukrajnai magyarok névhasználatára hatással van a magyar–ukrán-orosz kétnyelvű

környezet,  a  nyelvi  kölcsönhatás  eredményeként  a  névanyagban  a

kontaktusjelenségek is megjelennek. Egy nyelv kontaktusjelenségei olyan szókészleti

elemek vagy nyelvi  formák,  amelyek az illető nyelvben egy másik  nyelvvel  való

érintkezés következményeként, kontaktushatás eredményeképpen jönnek létre. Azt a

nyelvet,  amely  hatást  gyakorol  egy  másik  nyelvre,  átadó  nyelvnek,  azt  pedig,

amelyben  a  másik  nyelv  hatására  változások  következnek  be,  átvevő  nyelvnek

nevezzük.  A  hivatalosan  anyakönyvezett  névformák  a  kommunikációs  aktusban

eltérő  változatban  is  használatosak  lehetnek,  a  névviselés  és  névhasználat  között

különbségek mutatkozhatnak. Érdekes e tekintetben megfigyelni a gáti
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keresztneveket  is,  hiszen,  bár  kis  számban,  de  a  gyűjtött  nevek  között  is

megtalálhatóak a kontaktus hatására beszivárgott szláv nevek. Ezek a következők:

Ljuba, Ljuda, Ludmilla, Olga, Szvetlána; Igor, László, Milán, Szergej.

Megállapíthatjuk, hogy a szláv nevek a névanyag 5%-át képezik. Mind a három

korszakban előfordulnak szláv és magyar nevek is. Ezek a következőképpen oszlanak

meg.  1900-1935  között  egyetlen  szláv  női  név  volt,  az  Olga.  Ez  a  második

időszakban változott, hiszen az  Olga keresztnév még jelen volt, de megjelennek új

keresztnevek is. Ilyen a  Ljuba, Ljuda, Ludmilla, Olga, Szvetlána. Ezek a névanyag

8%-át alkotják. Az utolsó periódusban 1984 és 2017 között az első korszakhoz képest

szintén  alacsony  volt  a  szláv  nevek  száma,  mivel  mindössze  a  Ludmilla név

használatos ebben a periódusban.

A magyar neveknél jobb a helyzet, hiszen sokkal nagyobb százalékban vannak

elterjedve.  Az első korszakban két  magyar  eredetű  nevet  vizsgáltam az Ibolya és

Jolán  keresztneveket.  Az  1936-1983-as  évben  már  gyarapodott  a  magyar  nevek

száma, ez a névanyag 12%-át teszi ki. A következő nevek alkotják:  Aranka, Csilla,

Emese,  Enikő,  Gyöngyi,  Ibolya,  Jolán,  Marica.  A harmadik  periódusban csak két

névvel  lett  több keresztnév:  Bíborka,  Boglárka,  Csenge,  Dalma, Enikő,  Hajnalka,

Jázmin, Luca, Marica, Tünde.

49



Összehasonlítva  a  korszakok  szláv  és  magyar  névállományát  arra  kell

következtetnünk, hogy sokkal gyakoribbak a magyar eredetű nevek. Ezek inkább a

második és harmadik periódusban figyelhetők meg. A szláv neveknél az 1936-1983-

as években a legterjedelmesebb a névanyag.

A férfinevek névanyagában is érdekes képet mutat a szláv és magyar nevek közti

párhuzam.  Az  1900-1935  között  csak  a  László, szláv  eredetű  név  van  jelen.  A

második időszakban emellett megjelenik még a Szergej keresztnév is, így a névanyag

5%-át alkotják. 1984 és 2017 között szintén megjelenik egy új keresztnév a  Milán,

amely a már meglévő László névvel szerepel.

Ha összevetjük a szláv neveket a magyar nevekkel azt kell látnunk, hogy az első

időszakban 5 magyar férfinév volt jelen, 14 százalékkal:  Árpád, Béla, Géza, Gyula,

Zoltán.  A második korszak drasztikus csökkenést mutat,  mindössze egy név van a

Péter.  Az utolsó  korszakban  1984–2017  között  ez  két  névre  gyarapodott: Péter,

Szabolcs. Azt kell látnunk, hogy nem sokkal marad le a szláv a magyartól, hiszen a

második és harmadik periódusban szinte azonos a nevek száma.

A névdivat általában tömeges méretűvé váló, társadalmi indítékú azonos vagy

hasonló viszonyulás a tulajdonnevekhez. Az elsőként magyaros formában bejegyzett

keresztnév  által  a  hivatalos  névhasználat  is  magyardomináns  lesz.  Gyakoriak  az

idegen  hangzású,  illetve  helyesírású  nevek,  melyek  különböző  alakváltozatokban

vannak bejegyezve az anyakönyvekbe. Az utóbbi években növekszik a bejegyzett

keresztnévváltozatok száma. Ilyen például Angelika – Angzselika, Cintia – Szintia,

Ilona –Ica, Nikolett-Nikoletta, Gergő-Gergely..

Az elmúlt évek változásai megmutatják a nyelv és a társadalom egymáshoz való

viszonyát.  Ebből  adódóan érdekes  megvizsgálni,  hogy mi  motiválja  a  szülőket,  a

családokat a névválasztásban.

Mint a történelem során gyakran előforduló tényező az öröklődő keresztnév, így

ez a magyar lakosság körében is nagyon elterjedt. Az újszülött gyakran kapja a szülő

vagy  nagyszülő  keresztnevét.  Ezzel  mintegy  hagyományt  tartanak  fenn.  Egyes

babonák szerint azonban nem jó, hogyha ugyanaz a szülő és a gyermek neve, mivel

az szerencsétlenséget hoz a családra.
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A szülőfalumban is gyakori,  hogy azonos keresztnevet  viselnek egy családon

belül.  De  gyakoribb,  hogy  a  modernizáció  dominánsabb  a  névválasztásban.  A

férfineveknél  a  leginkább  megfigyelhető  a  hagyományos  nevek  adása,  így  az

öröklődő név is több. Vizsgálat alá vettem azokat a férfineveket, amelyek az édesapa

és a nagyapa által adódtak tovább.

Ez  alapján  jól  látható,  hogy  Gáton  35  olyan  személy  van,  aki  az  édesapja

keresztnevét viszi tovább. Ilyen név az  András, Csaba, Dénes, Endre, Igor, István,

József,  Károly,  László,Márton  stb.  Előfordul  olyan  is,  hogy  több  generációval

korábbi nevet  is  adnak  a  gyermeknek.  Ilyenkor  a  nagyapák  neve  örökítődik.  A

következő  személyek  kapták  így  nevüket,  mindössze  nyolc  személy  viseli  így  a

nevét: Bertalan, Géza, Gyula, János, Kálmán, Sándor, Viktor, Vilmos.

A női neveknél szintén gyakori, hogy az édesanya vagy a nagymama keresztnevét

viselik a gyerekek. Ezek a nevek a következők, az édesanya által kapott nevek:  Adél,

Aliz,  Andrea,  Angéla,  Brigitta,  Csilla,  Edit,  Elza,  Erika,  Erzsébet,  Eszter, Gizella,

Ibolya, Ilona, Jolán, Katalin, Mária, Olga, Szilvia, Viktória, Veronika.

A nagymama nevének tovább öröklődése figyelhető meg a Berta, Erzsébet, 

Gizella, Ilona, Katalin, Magda, Margit, Mária, Piroska, Valéria keresztneveknél.
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Mint az a férfineveknél is jól látható itt is inkább az egyik szülő nevének az

öröklődése  gyakoribb.  De  a  nagyszülők neveinek  továbbadása  is  elterjedt.  Míg  a

férfineveknél 35 olyan személy van, aki az édesapja nevét viseli, a nőknél 40 név

szerepel. Hasonló mindkét nemben a nagyszülők névörökítése. A férfineveknél 10, a

női neveknél 13 ilyen név fordul elő.

Tehát  megállapíthatjuk,  hogy  a  hagyományos  nevek  továbbadásának  nagy

szerepe van a kutatóponton. A névhagyomány a legtöbb névnél erősebbnek bizonyult

az általam vizsgált felekezetnél,  jelen esetben a reformátusnál.  Mivel előfordulnak

olyan bibliai, egyházi eredetű nevek, amelyek a leggyakoribb nevek között vannak

jelen (János, András, Péter; Mária, Erzsébet).

A névmotiváció és a névdivat egy ki nem múló tényezője a keresztneveknek.

Ezek által tudjuk meghatározni, hogy mi is befolyásolja egy-egy szülőt a névadásban.

Jól látszik, hogy a névmotiváció során létrejött nevek sokkal gyakoribbak, még akkor

is, ha ilyen modern társadalmat élünk.

A névadás során nem csak a szülők, nagyszülők neve dominált. Kutatópontomon

előfordultak olyan esetek, hogy egy-egy keresztnevet azért adtak a szülők, mert a

gyermek  azon  a  napon  született,  amikor  az  a  név  szerepelt.  Illetve  gyakran  a

legközelebbi nevet is választották a névadás során.

Olyan esetről is hallottam, hogy a keresztelés után a szülők a lelkész segítségét

kérték, hogy meg szeretnék változtatni a gyermekek neveit.
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Összegzésként megállapítható a névdivatról, hogy a gáti lakosok körében egyre

bőségesebb események befolyásolták a névadást, a névanyag is terjedelmesebb lett az

1900-as évekhez képest.
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BEFEJEZÉS

KÖVETKEZTETÉSEK LEVONÁSA

Munkám  során  célomul  tűztem  ki,  hogy  megvizsgálom  szülőfalum,  Gát

keresztneveit és rendszerezem azokat. A neveket a református egyház anyakönyvéből

gyűjtöttem össze. Mivel egyes periódusokban ezen adatok hiányosak voltak, így a

községházán lévő okmányokat is felhasználtam, valamint adatközlők információira is

támaszkodtam.  Az  adatközlőket  különböző  korosztályokból  választottam ki,  mert

célszerűnek tartottam, hogy a régi és az új nevekről is ismeretet szerezzek.

Kutatásomhoz a közvetett megfigyelés módszerét alkalmaztam, mely kiegészült

a  kikérdezés  módszerével,  interjú  formájában,  hiszen  az  adatközlőkkel  folytatott

beszélgetésekből  rengeteg  információt  szereztem.  Az  összehasonlító  módszert

alkalmaztam a periódusok közötti változások szemléltetésére.

Az  általam  összegyűjtött  221  keresztnevet  táblázatban  rendszereztem,

ábécésorrendben jegyeztem fel, három korszakra lebontva vizsgáltam.

A keresztneveket  különböző módon csoportosítottam.  Először  gyakoriságuk

szerint  kategorizáltam.  Az  első  és  második  korszakban  megállapítottam,  hogy  a

település  lakosainak  névadására  nagy  befolyással  van a  hagyomány.  Az  emberek

igyekeztek minél egyszerűbb, hagyományos neveket adni a gyerekeknek.

A női neveknél míg az első korszakban a leggyakoribb nevek közé tartozott a

Margit,  Magda,  Jolán,  a  második  korszakban  ezen  neveknek  már  csökkent  az

előfordulási számuk, s a harmadik korszakban már nem voltak használatosak. Ebben

az esetben jól látszik, hogy az 1900-as évek elején még ragaszkodtak a hagyományos

névadáshoz.  Ezzel  szemben  a  második  korszakban  már  némi  változás  látszik.  A

nevek szinte teljesen felcserélődtek. A leggyakoribb nevek az  Angéla, Nelli, Mária

lettek.  Az  első  korszakból  megmaradt  a  Jolán és  a  Mária keresztnév,  de  már

kevesebb előfordulással.

A  legnagyobb  változást  a  harmadik  korszak  nevei  mutatnak,  mivel  a  nevek

előfordulási száma is megnőtt az első két korszakhoz képest. A
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keresztnévállományban  megjelennek  új  nevek,  melyek  felváltják  a  régi,

megszokottakat.

Az  első  korszak  (1900–1935)  kutatási  eredménye  azt  mutatja,  hogy  a  női

neveknél  leggyakoribb  a  héber,  bibliai  eredetű  nevek  használata.  Ilyen  név  az

Erzsébet, Éva, Mária. A másik leggyakoribb a görög eredetű nevek csoportja. Ilyen a

Helén, Ilona, Irén nevek. A legkisebb csoportot az angol-német, olasz, szláv eredetű

nevek alkotják. Pl. Ella; Róza; Olga.

Az  1936  és  1983  közötti  neveknél  megjelennek  újabb  eredetűek  is.  Ilyen

például a gót eredetű nevek csoportja (Elvira). A leggyakoribb a latin eredetű nevek,

például:  Beatrix, Klára, Piroska, Viktória. Legkevésbé fordulnak elő az ír, germán-

latin, gót, német-spanyol eredetű nevek. Az első korszakhoz hasonlóan a második

korszakban is a leggyakoribb a görög eredetű nevek csoportja: Andrea, Ágota, Helén,

Irén.

A harmadik  korszak nevei  a legszínesebbek eredetük szerint,  hiszen sok új

csoport  jött  létre.  A  leggyakoribb  a  latin  eredetű  nevek  csoportja.  Ide  tartozik

Anzselika, Beáta, Kamilla, Olívia, Renáta.  A másik legnagyobb csoportot a görög

eredetű  nevek alkotják:  Afrodité,  Barbara,  Lara,  Maja. Az figyelhető  meg,  hogy

mind a három korszakban a héber, görög eredetű nevek a leggyakoribbak. A három

korszak keresztneveinél láthatjuk, hogy eredetük szerint igen sokszínűek. A három

korszak közül a legszínesebb az utolsó időszak volt, mivel ebben a korszakban nem

csak a névválasztás választékos, hanem az eredet szerinti megoszlás is sokszínű.

Az első periódus férfinevei sokszínűek, a leggyakrabban előforduló nevek az

Ernő (3), József (3), László (3), Róbert (3), Tibor (3), Rudolf (4), István (4), Mihály

(5). Érdekes módon a Bauko János által emlegetett János keresztnév, mely a szakíró

szerint  a  leggyakoribb  ebben  a  korszakban,  e  település  névanyagában  nem

rendelkezik nagy előfordulási számmal.

A második periódusban jelentősen módosult a névanyag, új nevek kerültek be a

rendszerbe, valamint az előfordulási szám is gyarapodott..  A leggyakoribb férfinevek

ebben az időszakban az Albert (3), Károly (3), Géza (3), Sándor (3), Zoltán (3), Attila
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(4),  István  (4),  László  (5).  Két  név  volt  jelen  mind  az  első,  mind  a  második

korszakban: István, László.

A legritkább nevek a Géza, Ernő, Imre, Elemér, Endre stb. Az első korszakhoz

hasonlóan előfordult a Gedeon és a Kálmán keresztnév.

Ha  a  három  korszak  férfineveit  összehasonlítjuk  eredetük  szerint  arra  a

következtetésre jutunk, hogy mindegyik név a korszaknak megfelelően alakult ki. Így

az 1900-as évek elején még a megszokott Nevek voltak elterjedtebbek, így pl. a Béla,

Géza, Tibor. Ahogy haladunk egyre jobban eltérünk a hagyományos névadástól. A

második  korszakban már  megjelent  az  Eduárd,  Gábor,  Péter  nevek is.  Mindegyik

korszakban  vannak  olyan  nevek,  amelyeknek  nem  lehet  pontosan  behatárolni  az

eredetét. Ilyen az Elek és az Endre férfinevek.

A  kutatás  eredményei  alapján  megállapíthatjuk,  hogy  a  magyar  családokban

inkább a magyar eredetű keresztnevek dominálnak, hiszen a névanyag nagytöbbségét

a  magyar  nyelvterületen  használt  nevek  teszik  ki.  Ez  mind  a  három periódusban

bebizonyosodott. Pl.: Emese, Ibolya; Csaba, Péter. Kijelenthetem ezt annak tükrében,

hogy mindezen nevek megtalálhatók a Fercsik Erzsébet–Raátz Judit. Keresztnevek

enciklopédiája. A leggyakoribb női és férfinevek című kiadványban.

Megállapíthatjuk, hogy a modernizáció hatással van a keresztnévadásra, hiszen,

míg  az  első  periódusban  csak  hagyományos  magyar  neveket  találunk,  így  a

másodikban már megjelennek újabb nevek is (Melinda, Renáta, Ábel, Gábor). De a

második korszakban még érződik a hagyomány hatása, hiszen csak néhány új név

kerül be a névanyagba. A teljes változást a harmadik korszakban véltem felfedezni,

ahol  alig  akad  már  hagyományos  keresztnév.  Tehát  ebben  a  korszakban  érződik

legjobban az, hogy mennyire megváltoztatta a modernizáció a névadási szokásokat.

Ilyen új nevek keletkeztek: Denisza, Izolda, Dominik, Flórián.

A kutatópont  lakosságának  száma  3500  fő.  Ebből  90% magyar  nemzetiségű

lakos,  a maradék.  10%-a szláv nemzetiségű.  Ebből következik,  hogy előfordulnak

vegyes  házasságok,  ezen  házasságokban  gyakoribbak  a  szláv  hagyományok,  s  ez

kihat a névadásra is. Ezekben az esetekben szláv nevet választanak a gyermeknek. A

férfinevek közül ilyen az Igor, a Szergej férfikeresztnév, a Szvetlána női név. Tehát
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kijelenthetjük, hogy csak azon családok esetében hat a szláv környezet a névadásra,

ahol az egyik szülő ukrán vagy orosz nemzetiségű,  a magyar nemzetiségű szülők

magyar nevet választanak gyermekeiknek.

Ezek  alapján  megállapítható,  hogy  egy  többségében  magyarlakta  területen

számos tényező hatással van a névadásra. Legyen az akár a nemzetiségi eloszlás, a

környezet vagy csupán a felgyorsult, előrehaladó társadalom.

A munkám hozzájárul a kárpátaljai névtankutatáshoz, mivel településemen még

nem  folytattak  ilyen  jellegű  vizsgálatot.  A  keresztnevek  kutatását  mindenképp

aktuálisnak  tartom,  hiszen  évről-évre  újabb  nevek  kerülnek  be  a  névanyagba,  s

mindig van egy új tényező, amit érdekes vizsgálni a névadásnál.
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MELLÉKLET

A gáti református egyház anyakönyve
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РЕЗЮМЕ

Дипломна робота на тему «Система власних імен на підставі реєстру книги

записів  реформатської  церкви  (1900-2017)  у  с.  Гать»  складається  із  вступу,

трьох розділів і висновків.

У вступі дається мета роботи, актуальність теми, історія досліджуваного 

населеного пункту.

У першому розділі  бакалаврської  роботи після вступу подається аналіз

наукової  літератури,  історія  та  опис  джерела  дослідження,  тобто  метричних

книг вказаного історичного періоду Гатянського Реформатської Церкви.

У наступному розділі  подано  таблицю частоти  імен  хрещених осіб  за

період з 1900 до 2017 року : три періоди з категоризацією їх за десятиріччями.

У продовженні моєї роботи розглянула імена за їх частотою. перевірила 220

власниих імен.

У останній частині вдалося згрупувати імена за їхнім походженням згідно

з Ержебет Ферчік та Юдіт Раац.

У кінці роботи додається список використаної літератури та резюме 

українською і англійською мовою.
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SUMMARY
Graduate work on the topic « The system of the forenames by the Reformed

Church registers in Gat. (1900-2017) » consists of an introduction, three chapters and

conclusions.

In introduction there are given the aim of work, the relevance of the topic,

research history of settlement.

In the first  chapter  of  the bachelor's  work after  the introduction I  analyzed

literature, which raised the issue of the graduate work and description of the source of

the  research,  that  is,  the  metric  books  of  the  given  historical  period  of  the  Gat

Reformed Church.

The following chapter  provides a table of frequencies for the names of the

baptized ones persons for  the period from 1900 to 2017: three periods with their

categorization for decades.

In the continuation of my work I considered the names by their frequency.

Checked 220 names.  In the last part, it  was possible to group the names by their

origin according to Erzhebet Ferchik and Judith Raats.

At the end of the work, a list of used literature and a summary in Ukrainian and

English is added.
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