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I. BEVEZETÉS 

Munkám első fejezetében a témával kapcsolatos szakirodalmat ismertetem. Fontos ismerni, 

milyen tanulmányok által fejlődhetek, illetve mivel segíthetem munkám előrelendítését, s 

nem utolsó sorban a tudományos megalapozás elengedhetetlen részét tekinti a munkának. 

Második fejezetben a kiválasztott települések, Harangláb, Som és Bótrágy személyneveit, 

változásait, kettősneveit mutatom be, az 1990-es évektől kezdődően 2018-as évvel 

bezárulva. A személynevek kiválasztási folyamatának megismerésében egy általam 

készített kérdőív volt a segítségemre. A kérdőíves felmérés által megtudhatom, hogy a 

feldolgozott névanyag milyen módon alakult/alakulhatott, milyen szempontok alapján 

történt meg a nevek kiválasztása.  

 

1.1 A munka tárgya és célja 

Magiszteri munkám témája A névhasználat, névdivat, alakulásukat befolyásoló tényezők 

három település névanyaga alapján. Az általam választott három magyarlakta település: 

szülőfalum, Harangláb és a két szomszédos település, Bótrágy és Som. A munka tárgya 

tehát a névhasználat és az adott falvakban létrejövő változások, amelyek kihathatnak és 

befolyással lehetnek a névválasztásra.  

A kérdés vizsgálata érdekes és hasznos számomra. Harangláb, Bótrágy és Som kis 

települések lévén, ritkán kutatott területek közé tartozik. Haranglábon még nem született 

ilyesfajta vizsgálat, így megvan a kellő motivációm, hogy ezzel is bővítsem a nyelvészeti, 

helytörténeti ismereteket. 

A kutatásom célja elsőként az, hogy egy átfogó képet alakítsak ki1990 és 2018 

közötti időszakról a névhasználatot illetően. Ezen belül bemutassam a nevek 

megterheltségét és az aktuális névdivatot, trendeket, szemléltessem, milyen új nevek 

jelentek meg az adott időszakon belül, hogyan hatott a névdivat a személynevek 

kiválasztására a kijelölt három településen. Valamint céljaim között szerepel megvizsgálni 

a nevek hagyományozódásának, öröklésének kérdését, apai, illetve anyai ágon való 

fennmaradását.  

 

1.2 Hipotézisek 

Előzetes megfigyeléseim, illetve a szakirodalomban való tájékozódás alapján a következő 

eredményekre számítok: 

- Feltételezem, hogy napjainkig meghatározó tényező sok családban 

az apa és anya nevének örökítése; 
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- Mindemellett, döntő szerepe van a névadásban az egyediségnek és 

modernségnek, melyek talán a hagyományos nevek útját állják; 

- Egyre elterjedtebb a kettős nevek használata;  

- Legtöbb személy tudatába az ismeretségi kör, a televízió és az 

internet forrásaiból kerülnek be az új nevek; 

Magiszteri munkámban többek között ezen felvetéseimre is választ kapunk a 

névgyűjtés, illetve az utána következő kérdőíves információgyűjtés által.  
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II. A TÉMÁVAL FOGLALKOZÓ SZAKIRODALOM RÖVID 

ÁTTEKINTÉSE  

 

2. 1 A magyarországi névtudományi kutatásokról 

A Hajdú Mihály által írt Általános és magyar névtan című könyv azzal a céllal készült, 

hogy mindent bemutasson és föltárjon a tulajdonnevek sajátosságairól, történetéről, 

jelenkori állapotáról, és viselkedéséről. „Elsősorban a magyar nevekről, de sok 

vonatkozásban megpróbál általánosítani, s az idegen nyelvű párhuzamaikkal együtt ad 

képet a nemzetközi onomatológia helyzetéről, véleményéről, állásfoglalásairól” (Hajdú 

2003a: 11–12). A könyvben foglakozik a névtudomány történetével, a névtan 

társtudományaival, az általános kérdésekkel, a személynevekkel, a magyar névtörténet 

korszakolásával, az egyéni és keresztnevekkel, a becenevekkel és a családnevekkel. Hajdu 

Mihály művének utolsó részében a majd 80 oldalnyi szakirodalom jegyzékben, a 

nemzetközi névtan régebbi és legújabb írásai, a magyar névtan, különösen a 

személynévkutatás eredményeit tartalmazó minden közlemény helyet kapott. 

Munkám megírásában nagy szerepet játszott A Névtani Értesítő (NÉ) című 

kiadvány, amely a névtudomány minden területével foglalkozik, s bár elsődleges 

feladatának a magyar tulajdonnévanyag vizsgálatát tekinti, a névelmélet és más nyelvek 

tulajdonneveinek kutatásának is állandó teret biztosít. A magyar névkutatás 1979-ben 

alapított, lektorált, jegyzett szakfolyóirata ez. Kiadója az ELTE Magyar Nyelvtudományi 

és Finnugor Intézete és a Magyar Nyelvtudományi Társaság. 

A Névtani Értesítő 10. számában olvashatjuk Varga Gábor Lak község keresztnevei 

1794–1825 című tanulmányát. Lak község névadási gyakorlatát vizsgálta az első 

népszámlálást követő három évtizedben, mely évtizedekben a legdinamikusabban 

növekedett a település lélekszáma. Bemutatja a lakosság vallási és társadalmi osztottságát. 

A magyar nyelvű anyakönyvek által reprezentálja a névválasztási szokásokat. Ír a 

névválasztás népszerűségéről és annak hátteréről (Varga 1985: 83–85). 

A 20. Névtani Értesítőben Fülöp László a több keresztnév adásával foglalkozik, 

azzal, hogy milyen motívumok figyelhetőek meg a második, harmadik stb. keresztnév 

kiválasztásában. A több keresztnevűek névadását Kaposvárott a római katolikus plébánia 

anyakönyvi bejegyzései alapján vizsgálta 1731–1900-ig (Fülöp 1998: 12–29). 

Koi Balázs is a több keresztnévadásra fordít figyelmet, a Névtani Értesítő 25. 

számában. Tiszabezdéd község több keresztnév adását a református egyház anyakönyvi 
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bejegyzései alapján vizsgálta. A vizsgált időszakot kilenc 25 éves periódusra osztotta fel, s 

így mutatja be (Koi 2003: 171–178). 

A Névtani Értesítő 27. számában Szilágyi Anikó Névadási szokások kisebbségi és 

többségi helyzetben lévő magyar anyanyelvű gyermekek körében a rendszerváltás után 

című tanulmányában ír arról, hogy milyen hasonlóságok vagy különbségek fedezhetőek fel 

az anyaországi illetve határon túli magyar névadásban a 90-es évek első felében. Ezen 

tanulmányban elsősorban a névadás motivációját és az adott terület névanyagának 

összetételét mutatja be. Az általa kitöltetett kérdőív segítségével értékes információkhoz 

jutott a határon inneni és túli tizenévesek névízléséről, a családokon belüli névadási 

gyakorlatról, és egyéb szociokulturális kérdésekről (Szilágyi 2005: 78–87). 

Rajsli Ilona a Névtani Értesítő 29. számban mutatja be a keresztnévadási szokások 

változását Bácskában (Szlovákia). 12 bácskai helységben való gyűjtésről számol be, 

keresztelési anyakönyvek, összeírások, kérdőíves felmérések, különféle célú névsorok, 

iskolai osztálynaplók adatainak felhasználásával. Foglalkozik a név hangulatának 

kihatásával a névválasztásra, a névadás motivációs hátterével, a névörökítés kérdésével, a 

kettős névadás alakulásával, a névválasztással vegyes házasságban, a felekezeti megoszlás 

kihatásával, az utónevek előfordulásának alakulásával, valamint kitér a névdivat 

jelenségekre is. Egy kutatás eredménye, hogy férfiak nagyobb számban engedik át a 

névadás döntését a feleségüknek (esetleg másnak), a nők viszont inkább „magánügynek” 

tartják ezt a kérdést. Egy másik kutatásban a következő névhangulati szempontokat találta: 

családnévhez hasonlatos utónév,a magánhangzók azonossága, ellentétes jelentés, alliteráló 

nevek, rímelő nevek. (Rajsli 2007: 235–243). 

A Névtani Értesítő 30. számában Varga Józsefné szülőfaluja, Osli 

keresztnévadásával foglalkozik. Tanulmányában egy összehasonlítást mutat be a 18–19. 

századi névanyagot a 20. század névanyagával hasonlítja össze. Ezzel az a célja, hogy 

igazolja vagy cáfolja a korábban jellemző névadási szokások változását. Munkájához az 

osli római katolikus születési anyakönyvekből gyűjtötte össze a névanyagot, majd ezt 

kiegészítve az iskola első osztályába beíratott gyermekek névsorát vetette össze az egyházi 

anyakönyvvel. (Varga 2008: 135–145). 

Varga Józsefné Horváth Mária Több keresztnév választása a 18. században 

Újvárosban című munkája a 32. Névtani Értesítőben jelent meg. A tanulmány foglalkozik 

a lakosság felekezeti és etnikai jellemzőivel, különböző etnikumok névadásával, a több 

keresztnév adásának szokásával a 18. században, felekezeti eloszlás szempontjából.  

Taglalja a három keresztnév adásának ritkaságát. Megállapította, hogy Újvárosban a több 
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keresztnév választása az egész évszázadon át jellemző volt, már a 17. század végén is élt a 

hagyomány, a századvégére viszont szinte megszűnt a kettős keresztnevek választásának 

szokása.(Varga 2010: 35–49). 

A XXII. Nemzetközi Névtudományi Kongresszuson hangzott el Raátz Judit, A 

magyar keresztnévadás változása a 20. század második felétől című előadása. Amelyben 

bemutatja, az elmúl fél évszázad során a magyar keresztnévadásban végbement 

változásokat és annak okait. Sorra veszi azokat a feltételezhető politikai, jogi, társadalmi és 

egyéni erőket, amelyeknek szerepük volt keresztnévkincsünk átalakulásában. Adatok, 

egyéni kutatások, és névstatisztikák alapján körvonalazza névhasználat fejlődésére 

jellemző trendeket (Raátz 2005: 1–12). 

Raátz Judit Női neveink az Új magyar utónévkönyvben című tanulmányában, amely 

a Köszöntő kötet B. Gergely Piroska tiszteletére című könyvben jelent meg, arról ír, hogy 

amióta létezik a névadás szabályozása, azóta igény van az anyakönyvezhető nevek 

bővítésére. Ezen munkában bemutatja, milyen típusú nevekkel bővült az anyakönyvezhető 

női nevek köre az Új magyar utónévkönyvben (Raátz 2002: 151–155).  

Raátz Judit Acél vagy Zseráld? Az újonnan anyakönyvezhető férfineveinkről című 

tanulmánya a Névtani Értesítő 25. számban található meg. Ír különböző típusú nevekről: a 

felújított régi nevekről, az új (belső) keletkezésű nevekről, a polinom nevekről, ezen belül 

a keresztnévi változatokról, a becéző névformákról, az írói névalkotásról, és az idegen 

eredetű nevekről is. (Raátz 2003: 181–185). 

Fercsik Erzsébet és Raátz Judit által írt Keresztnevek enciklopédiája című könyvben 

olvashatunk részletesen arról, a névről, az egyelemű és kételemű névadásról, a magyar 

keresztnévkincsről, a névadás szabályozásáról, a leggyakoribb férfi illetve női nevekről 

azok eredetéről, gyakoriságáról, becézéséről, idegen megfelelőiről (Fercsik–Raátz 2009). 

2006 augusztusában megrendezésre került a VI. Nemzetközi Hungarológiai 

Kongresszus, melynek nyelvészeti előadásai között szerepelt Ördög Ferenc A 

keresztnévdivat településtörténeti, tisztelettörténeti és szociológiai motivációi a XVII–

XVIII. században című előadásával. 1745–1750 között készült generális vizitáció 201 

névsorából 44 236 személy keresztnevét jegyezte ki (22 522 férfiét és 21 714 nőét), 

illetőleg dolgozta fel. 1600-as évek végétől 1745-ig a középkorban is gyakori nevek 

uralják a névdivatot nemzetiségtől, társadalmi helyzettől, foglalkozástól és felekezettől 

csaknem függetlenül. következésképpen legfőbb motiváló erő a hagyomány és a 

megszokás volt. 
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Bachát László a Személynevek Őrimagyarózsdon az 1940-es évek elején című 

írásában, mely a Magyar Nyelvjárásokban jelent meg, ír arról, hogy a keresztnevek 

kiválasztásában nagy szerepe van a szülők és nagyszülők nevének, az általános 

műveltségének, esztétikai érzékeknek, a társadalmi réteghez való tartozásnak, de leginkább 

az általános névdivatnak (Bachát 2000: 34). 

A Kiss Jenő által szerkesztett Hajdú Mihály Válogatott tanulmányok című kötet 

Hajdú Mihály válogatott tanulmányainak gyűjteményét tartalmazza (Kiss szerk. 2003: 7). 

A kötetben olvashatunk az általános névtanról, a magyar névkutatásokról, a 

személynevekről, a helynevekről, állatnevekről, és a nyelvjárásokról is. Hajdú Mihály ír a 

tulajdonnevek történetének korszakolásáról, a személynevek korszakhatárairól, a 

kereszténység felvételétől, vagyis az államalapítástól, a második világháború utáni 

időszakig (Hajdú 2003b: 61–67). A személynév-kutatásunk 1960 és 1967 között című 

tanulmányban sorra veszi azokat a kiadványokat, előadásokat, folyóiratokat, amelyek a 

személynevek kutatásával foglalkozik (Hajdú 2003c:75–107). Olvashatunk a 

személynévkutatásunk helyzetéről és feladatairól is a kötetben (Hajdú 2003d: 108–126). A 

keresztnevek újabb kori forrásairól, összegyűjtéséről, feldolgozásáról ír (Hajdú 2003e: 

144–157). A magyar keresztnévválasztás fontosabb tendenciái 1770 és 1970 között címmel 

megjelent tanulmányban a keresztnevek választásával, a névadási tendenciával és annak 

eredményeivel foglalkozik. Kutatása során az utóbbi kétszáz év keresztneveivel 

foglalkozott, ebben a gyűjtésben a két évszázad névkincsének stílusjegyeit foglalja röviden 

össze (Hajdú 2003f: 208–211). 

Ördög Ferencnek A keresztnévdivat településtörténeti, tisztelettörténeti és 

szociológiai motivációi a XVII–XVIII. században című cikke a Nyelvi identitás, és a nyelv 

dimenziói című könyvben található. Az 1745–1750 közötti időszakból 44 236 személy 

keresztnevét jegyezte le és ezt dolgozta fel. A leggyakoribb férfi és női neveket, a divatos 

keresztneveket, illetve a felekezetek közötti névhasználatot is vizsgálja. Később kiegészítő 

gyűjtést végzett néhány nagyobb mezőváros keresztelési anyakönyvből. Mindent 

egybevetve arra jutott, hogy az 1600-as évek végétől 1745-ig a középkorban is gyakori 

nevek uralják a névdivatot nemzetiségtől, társadalmi helyzettől, foglalkozástól és 

felekezettől csaknem függetlenül (Ördög 2007: 175–185). 

„A véges végtelen” Tanulmányok Vörös Ferenc 60. születésnapjára című 

tanulmánykötetben helyet kaptak olyan névtani tanulmányok, mint Kovács Andás: A 

nemhivatalos keresztnevek nemhivatalos használatának lélektani hátteréről egy kárpátaljai 
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magyar település (Som) tükrében (Kovács 2017: 109-118), valamint Farkas Tamás A 

nyelvújítás és a tulajdonnevek (Farkas 2017:59-66 

A Farkas Tamás és Slíz Mariann által szerkesztet, Magyar névkutatás a 21. század 

elején címmel megjelent kötet azzal a céllal készült, hogy átfogó képet nyújtson a magyar 

névkutatásról, azaz a tulajdonnevek típusait, jellemzőit, történetét, kulturális és társadalmi 

összefüggéseit, a mindennapokban betöltött szerepét vizsgáló tudományterületről. E 

tudományterület jelen helyzetéről, hagyományos és újszerű témáiról, kutatási irányairól, 

eredményeiről és a jövő feladatairól igyekszik megbízható tájékoztatást és módszeres 

áttekintést adni. A kötet tisztelgés kíván lenni a magyar névkutatás közelmúltban elhunyt 

meghatározó alakjának, Hajdú Mihálynak az emléke előtt. A kötet első nagy fejezete a 

névkutatás tudományosságon belüli helyzetének, intézményrendszerének, társadalmi 

jelenlétének és tudományként való művelésének a kérdéseit tárgyalja. Olyan írások kapnak 

itt helyett, mint Hoffmann István A névtan és a társtudományok (2015: 11-22), Farkas 

Tamás A nemzetközi névkutatás és magyar kapcsolatai (2015: 23-48), BaukoJánosMagyar 

névkutatás a határokon túl (2015: 63-92).  

A kötet második fejezete a magyar névtan fő kutatási területeit veszi sorra. Az 

utolsó nagy fejezetében a Hajdú Mihály professzor emlékét, szakmai munkásságának 

egyes részleteit, alakját közvetlenül is felidéző írások Kiss Jenő (2015: 253254), Bárth M. 

János (2015: 255263), Balázs Géza (2015: 265270) Szathmári István (2015: 271273) 

által írott pályaképek, visszaemlékezések kaptak helyet (Farkas–Slíz szerk. 2015).  

Bura László a Magyar Nyelvjárások című folyóiratban ír a névdivat nemzedéki 

változásairól. A szatmárnémeti (Románia) magyar tannyelvű líceum diákjai körében 

végzet közvélemény-kutatást. A felmérés során 506 tanuló válaszolt a saját, illetve a szülei 

nevére vonatkozó kérdésekre. Meg kellett nevezniük az általuk legszebbnek tartott férfi-, 

női- illetőleg családnevet, választásukat meg is kellett indokolniuk. Tanulmányában a 

szatmári líceumban tanuló diákok névanyagát és névízlését vizsgálja (Bura 1996: 71–92). 

Rancz Teréz tanulmányában, A névadás motivációi Felső-Háromszéken (Románia) 

és a név súlya az identitásjelölő faktorok rendszerében, arra keresi a választ, hogy Felső-

Háromszéken a viszonylag tömbmagyar kisebbségi régióban, hol a helye a névadásnak az 

identitáselemek rendszerén belül, mekkora a súlya a többi identitástényezőhöz viszonyítva, 

másrészt vizsgálja azt, hogy a keresztnévadási motivációk rendszerében az egymást 

követőgenerációk közt milyen változási irányok rajzolódnak ki. A felmérés eredményeiből 

leginkább az derülhet ki, hogy mennyiben járul hozzá bizonyos keresztnevek választása 
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nemzeti kisebbségi,nyelvi többségi helyzetben a nemzeti önazonosság 

megtartásához.(Rancz 2009: 17–27). 

A Hungarológiai Közlemények című folyóiratban található Laki Boglárka Pacsér 

névadási szokásai a betelepítéstől napjainkig című tanulmánya. Dolgozatában Pacsér 

(Szerbia) keresztnévadási szokásaival foglalkozik. A névadási szokásokat a falu 18. század 

végi betelepítésétől a napjainkig terjedő időszakaszban tanulmányozza, a református és a 

római katolikus keresztelési anyakönyvek alapján. Vizsgálja a leggyakoribb 

keresztneveket, az eltéréseket a református és a katolikus névadási szokásokban, és kitér 

arra is, hogy hogyan alakult a szülők és keresztszülők nevének öröklődése a több mint 

kétszáz évet felölelő időszakban (Laki 2014: 13–33). 

 

2. 2 A kárpátaljai magyar névkutatásról 

A 19. század második felétől kezdve napjainkig az ukrán–magyar nyelvi 

kapcsolatok a nyelvészeti kutatások szerves részét képezik. E vizsgálatok elkerülhetetlen 

része a helynevek mellett a személynevek témaköre is. Az Ungvári Állami Egyetem 

kutatói az 60-as évektől az ukrán névanyag vizsgálatakor a magyar hely- és 

személyneveket is érintették példa erre, Csucska Pál, aki e terület személynévanyagát 

vizsgálja, és különböző tanulmányokban foglalkozik a magyar személynevekkel emellett a 

magyar állat- és ragadványnevekkel is. A kárpátaljai magyar személynévkutatás az 1970-

es évektől az Ungvári Állami Egyetemen a Lizanec Péter professzor vezette Magyar Nyelv 

és Irodalom Tanszékhez köthető. A tanszék munkatársai a nyelvjáráskutatás mellett a 

kezdetektől fontosnak tartották a névgyűjtést, amely elsősorban a helynevekre irányult, de 

a személynevek is egyre több kutatás tárgyát képezték. A tanárok közül Zékány Imre 

emelhető ki, aki A személynevekből képzett magyar családnevek típusai Kárpátontúlon 

című munkáját jelenítette meg (Zékány 1971). Az egyetemi tanárok mellett a diákok is 

részesei lettek a névtani kutatásoknak rövid időn belül. Barta Viktória a Nagyszőlősi járás, 

Balla Erika az Ungvári járás, Balla Andrea Nagydobrony település, Kovács András pedig a 

Beregszászi járás személynévanyagát dolgozta fel. (Kovács 2008 203–209). 

A magyar személynevek kutatása csak a 90-es évek második felétől kapott igazi 

lendületet. A Névtani Értesítő mellett, névtani szempontból is kiemelkedő szerepet tölt be a 

Magyar Nyelvjárások című folyóirat, amely kárpátaljai vonatkozásban szintén több 

tanulmányt tartalmaz. Mizser Lajostólitt olvashatjuk Badaló, Som és Mezőkaszony 

(Mizser 2002a), Csetfalva, Harangláb és Vári (Mizser 2003a), Nagydobrony és Zápszony 

(Mizser 2004e), illetve Kígyós mai családneveit (Mizser 2006c). 
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Az Ungvári Hungarológiai Központ 1992-től Acta Hungarica címmel tudományos 

folyóiratot jelentet meg, melyben nyelvészeti, irodalomtudományi tanulmányokat 

olvashatunk. Személynévi témával Szécsi Viktória foglalkozott, aki Téglás személyneveit 

szinkrón és diakrón szempontból vizsgálta (Szécsi 1998). Sebestyén Zsolt Hetyen 

ragadványneveit (Sebestyén 2003), Fogas Krisztián pedig az ungvári járási Császlóc 

beceneveit rendszerezte (Fogas 2007). XII. évfolyamában jelent meg Kovács András 

Keresztnév – vizsgálatok Som községben című tanulmánya. Az adatok gyűjtéséhez 

felhasználta a református egyház anyakönyvét, s mivel az anyakönyvek nem tartalmazzák 

a falu teljes lakosságának névsorát, az ebből adódó hiányosságokat az orvosi és iskolai 

nyilvántartó adataival pótolta. 60 évet vizsgált, különböző hat szakaszra osztva, a női és a 

férfineveket egyaránt vizsgálata tárgyának tekintette. A tízéves szakaszokon belül 

összevetette az anyakönyvben és a világi nyilvántartóban leggyakrabban előforduló 

neveket. Tanulmányában kitér a kettős keresztnevekre  is. (Kovács 2004: 37–39). 

Az Acta Hungarica XV. évfolyamában található meg Orosz Gabriella 

Keresztnévadás sajátosságai Szalókán. Női nevek című tanulmánya. Kutatásában az 

ungvári járási Szalóka keresztnévadási szokásit vizsgálja négy korszakban (1910–1949, 

1950–1969, 1970–1989, 1990–) (Orosz 2004: 49–53). 

A Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség Közoktatás című lapjában jelent meg 

Roják Vince Ragadványnevek Som falu fiataljainak körében (Roják 2006b), Barta Viktória 

Mi legyen a gyermek neve? Avagy bepillantás a kárpátaljai Gyula település névdivatjába 

(Barta 2007) című munkái.  

Roják Vince A nemzettudat és a személynévválasztás című tanulmányában Dercen 

községben végzett vizsgálatból azt a következtetést vonja le, hogy a felnövekvő 

nemzedéknél egyedül a szülőktől függ, mennyire érzik meg a névválasztásban 

magyarságukat, Kárpátalján.  (Roják 2006a) Eme tanulmány a 2002-ben újraindított, 

Magyar Írószövetség Kárpátaljai Írócsoportjának Együtt című irodalmi, kulturális 

folyóiratában jelent meg.  

Keresztnév és identitás Egy kárpátaljai település keresztnévadási szokásai címmel 

jelent meg tanulmánya az Együtt című folyóirat 2009/3. számában, Balla Andreának. 

Ebben a munkában Nagydobrony keresztnévadási szokásait mutatja be, melyet az egyházi 

anyakönyv illetve a községi gazdakönyv alapján vizsgált, két meghatározott időszakban. 

Az első 1948-1955 közötti időszak, a második 1998-2008 közötti időszak. A szakaszok 

összehasonlítása alapján derül ki, hogy milyen nagyságrenddel bővült a nevek száma, s 

milyen mennyiségű ezek megterhelése (Balla 2009: 80-84).  
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Balla Andrea Név és identitás, keresztnevek vizsgálata a kárpátaljai Nagydobrony 

községben című tanulmánya a Nyelv, identitás és anyanyelvi nevelés a XXI. században 

című könyvben jelent meg, amely a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola 

Hodinka Antal Intézetének szervezésében 2009. március 26–27. között megrendezett 

nemzetközi tudományos konferencia előadásainak anyagait tartalmazza (KarmacsiMárku 

szerk. 2009). Ír a keresztnévadás alakulásáról, a névadási szokások tényezőiről, a 

kárpátaljai névadásban, Nagydobrony keresztnévadásában bekövetkezett változásokról, 

külön figyelmet fordítva a névadásnak az identitástudat kialakulásában betöltött szerepére 

(Balla 2009: 9–14). Továbbá tartalmazza a kötet Sebestyén Zsolt: Dercen keresztnévadása 

1981–2000 című írását. A község keresztnévadásnak sajátosságait mutatta be, a református 

egyház anyakönyvéből nyert adatok alapján (Sebestyén 2009: 149–154). 

Az ELTE nyelvészdoktoranduszainak rendezett, „Félúton” című konferencia 

harmadik gyűjteményes kiadványában (KunaVeszelszki szerk. 2009) található Kovács 

András A kárpátaljai magyarság keresztnévadásának jellemzői az ezredfordulón című 

tanulmánya, melyben ír a névgyűjtés körülményeiről, a falvak kiválasztásáról (Beregsom, 

Bótrágy, Csonkapapi, Hetyen, Kaszony, Rafajnaújfalu, Zápszony), beszámol a nevek 

megterheltségéről, a leggyakoribb férfi és női nevekről, az egyszer előfordult nevekről, 

öröklődéséről, kettős keresztnevekről (Kovács 2009: 113-125). 

Hungarológia és dimenzionális nyelvszemlélet. Előadások az V. Nemzetközi 

Hungarológiai Kongresszuson című gyűjteményben Horváth Katalin a kárpátaljai 

névdivattal foglalkozik. Tanulmányában beszámol arról, hogy az 1960-as évekig a 

hagyomány, a szokás volt a legfőbb motivációs tényező a keresztnév választásában. Aztán 

a 60-as évektől olyan változás állt be, amely alaposan megingatta a hagyományokat.A 

névdivat vizsgálatára magyar szakos egyetemi hallgatók névsorát választotta a 60-as évek 

elejéről, a 90-es évek közepéről és az ezredfordulóról. Megállapította, hogy az utóbbi 

ötven év alatt látványosan gazdagodott a keresztnévanyag. A női nevek közé több új név 

került, mint a férfinevek közé. A nevek választásában napjainkra a szociokulturális 

tényezők hatnak leginkább. Aztán a hirtelen változás után a 80-as évektől erősödni látszik 

a visszatérés a hagyományos nevekhez. (Horváth 2002: 73-77). 

Csernicskó István és Beregszászi Anikó A mi szavunk járása. Bevezetés a 

kárpátaljai magyar nyelvhasználatba című könyvben  A kárpátaljai magyar 

személynévhasználat sajátosságai címmel jelentetett meg tanulmányt (Beregszászi-

Csernicskó 2003: 153-163). Megtart a szó. Hasznosítható ismeretek a kárpátaljai magyar 

nyelvhasználatról című könyvben A névhasználati és megszólítási szokások címmel 
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(Beregszászi-Csernicskó 2010: 103-106), és még számos más tanulmánnyal, mint például 

A kárpátaljai magyar személynevek átírásának és használatának kérdésköréről, amely a 

Magyar Nyelvőr 135/4 számában jelent meg. (Beregszászi-Csernicskó 2011: 414–422).  

Csernicskó István „Imja otcsesztvo” (Az apai név használatáról a kárpátaljai 

magyarok körében címmel jelentette meg munkáját az V. Magyar Névtudományi 

Konferencia előadásaiII. kötetében, az apai név történeti változásai mutatja be Kárpátalján 

(Csernicskó 1997: 162–167) 
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III. A KUTATÁS LEÍRÁSA 

 

3.1 A kutatás módjáról, körülményeiről (egyházi anyakönyvek, kérdőíves felmérés) 

Munkám során a Haranglábon, Bótrágyon és Somban megjelenő és jelenlévő keresztnevek 

tárházára derítettem fényt 1990-2018 közötti időszakra vonatkozóan. Kutatásomban 

bemutatom a nevek megterhelését és az aktuális névdivatot, különböző diagramok és 

táblázatok segítségével szemléltetem, valamint azt is, milyen új nevek jelentek meg az 

adott időszakon belül, hogyan hatott a névdivat a személynevek kiválasztására a kijelölt 

három településen. A nevek hagyományozódása és öröklése is fontos kérdés napjainkban. 

Választ kapunk apai, illetve anyai ágon való fennmaradásáról.  

A kutatás két részre osztható fel. Elsőként a használatban lévő nevek 

megismerésére törekedtem. Munkámhoz a három település református egyházi 

anyakönyveit használtam fel. 

Haranglábon, a lakosság meghatározó része református vallású. Jelen van még a 

pravoszláv vallás és Jehova tanúi is vannak a településen, igaz csekély létszámmal. A 

pravoszláv anyakönyv egyértelműen ukrán nyelven íródott és magyar neveket nem 

tartalmaz. A Jehova tanúinak pedig több települést összefoglaló jegyzéke van. A 

református egyház anyakönyve 1990-től található meg a parókián, így ez a jegyzék 

szolgálja a munkám elkészültét.  

Somban is a református, keresztyén vallás a meghatározó. Anyakönyve 1990-től 

íródott. Mind a három településen a szovjethatalom martalékává váltak az egyházak 

anyakönyvei, ezért minden faluban az enyhülés és szovjethatalom megszűnésekor kezdték 

újra az egyházi bejegyzéseket.  

A harmadik kutatott terület, Bótrágy anyakönyve is az 1990-es évektől jegyzi a 

keresztelések alkalmát.  

Az anyakönyvi adatok alapján megismerhetem a használatban lévő neveket, illetve 

a keresztelések alkalmával feltüntetett szülők neve által, kutatható az anyai és apai nevek 

öröklése is.  

A továbbiakban egy általam összeállított kérdőív segítségével kutatom, milyen 

szempontok játszanak szerepet egy gyermek nevének kiválasztásában. A kérdőív 20 

kérdést tartalmaz. Kitöltése nem igényel többet 10 percnél. Elsőként néhány kérdés a 

kitöltő személyre vonatkozik, ahol fel kell tüntetnie a születési helyét, idejét, nemét, 

vallását, iskolai végezettségét, végül a keresztnevét. A kérdőívben vannak kérdések a 

kitöltő saját keresztnevére vonatkozóan, a család keresztneveire vonatkozóan, valamint, 
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hogy él-e az apai és anyai név hagyományozódása a családban. A további kérdésekből, 

arra kerestem a választ, mit gondolnak a kettős keresztnevekről, és a legfontosabb, milyen 

tényezők alapján választanak a szülők gyermeküknek nevet, és hogy ez a név mi módon 

kerül a tudatukba.  

A kutatásom következő szakaszában a három település lakói vettek részt. A 

lakosság azon része közül, 20-20 olyan személyt választottam ki, akinek már van 

gyermeke/gyermekei. A 60 kérdőív elemzése során ismerhetem meg a települések 

névadási szokásait.  

 

3.2A kutatópontok bemutatása  

Harangláb – A bótrágyi tanácshoz tartozó Harangláb  (ukránul Горонглаб),a legközelebbi 

várostól, Beregszásztól több mint 25 km-re helyezkedik el. 

Harangláb nevét a 14. században említik először az oklevelek. Nevét a 

hagyományok szerint valamely magányos kápolnától, vagy remetelak mellett álló 

haranglábtól nyerte. 

A helység már a XIV. században a Lónyay család birtokában állt. (vö. Botlik-

Dupka 1993) 

Lakossága 1550-ig katolikus volt, majd miután a Lónyai család reformátussá vált, 

ők is áttértek a református hitre. A XVIII. század végéig a bótrágyi anyaszentegyház 

leányegyházaként működött, 1795-ben lett önálló anyaegyházzá. Ekkor renoválták a már 

fennálló templomát. Anyakönyvét is ettől az évtől kezdték vezetni.  

1944-ben változott meg a falu lakosságának etnikai összetétele. Több ruszin, ukrán 

család telepedett le a faluban.  

„Lakossága: 1910-ben 357, 1944-ben 493, 1989-ben 837, ebből magyar 675, 1991-

ben nem haladja meg az ezret sem.” (Botlik-Dupka 1993) 

A legutolsó, 2001-es népszámlálási adatok szerint 797 lelket számol Harangláb, 

melynek a 80 %-a magyar anyanyelvű, ennek nagy része református. Az itt élő ukránok 

nagyobb részt pravoszláv vallásúak. Katolikusok nincsenek.(Molnár-Molnár D. 2005: 82).  

Bótrágy (ukránul Батрадь), magyar-ukrán-ruszin község. Többségben vannak a 

magyarok. Haranglábbal és Újbótrággyal (ukránok és ruszinok lakta terület) alkot 

társközséget. Községi tanácsa helyben. 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Ukr%C3%A1n_nyelv
https://hu.wikipedia.org/wiki/14._sz%C3%A1zad
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A helység már a XII. században létezett, s akkor a Betke család bírta.Később a 

Lónyai családbeliekre száll. E família bírja aztán évszázadokon át a települést.A XVI. 

század első felében evangélikus, majd református hitre tért át a község.   

A településen élő magyarok többsége református. Mintegy 15-20 család római 

katolikus, hitéletük 1989 után újult meg a kilencvenes évek közepére a helybeli katolikus 

híveknek sikerült befejezni templomuk építését.  

„Lakossága: 1910-ben 1426, 1940-ben 1417, 1944-ben 1421, 1969-ben 1860, 1982-

ben 1792, 1989-ben 1500, ebből magyar 1360, 1991-ben 1500.” (Botlik-Dupka 1993). 

Bótrágy lakóinak száma a 2014. január 1-i adatok alapján 1867 fő.  

Lakossága az évek hosszú során jelentősen változott. Az utóbbi időben a 

népességszám emelkedése figyelhető meg, eltérően Kárpátalja más magyarlakta 

településétől, de ez csak a 2001-es népszámlálást követő években jelentkezett. A 2001-es 

évig a népesség csökkenése volt jellemző (Molnár-Molnár D. 2005: 82). 

Som (ukránul Шом), Beregszásztól 18 km-re északnyugatra fekszik. 

Som Árpád-kori település, sokáig királyi birtok. Első említése 1272-ből való, 

melyből kitetszik, hogy Som Lónyával határos királyi helység. 1270-ben a Lónyai 

uradalom határjárásában tűnt fel neve, mint királyi birtok volt említve. A 17. 

században megyegyűlések színhelye. Lónyai-kastélya van. 1910-ben 1082, túlnyomórészt 

magyar lakosa volt. 

Református temploma 15. századi , gótikus eredetű. Reformált anyagyülekezete 

1605-ben keletkezett. Anyakönyve 1773-ban kezdődik. 

A 2001-es népszámlálás szerint Somnak 1135 lakója van. Som lakói 90%-ban 

magyarok, többségük református. (Ma 1150 lakosából 1130 (95%) a magyar). (Molnár-

Molnár D. 2005: 82). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Ukr%C3%A1n_nyelv
https://hu.wikipedia.org/wiki/Beregsz%C3%A1sz
https://hu.wikipedia.org/wiki/1270
https://hu.wikipedia.org/wiki/17._sz%C3%A1zad
https://hu.wikipedia.org/wiki/17._sz%C3%A1zad
https://hu.wikipedia.org/wiki/1910
https://hu.wikipedia.org/wiki/Reform%C3%A1tusok
https://hu.wikipedia.org/wiki/15._sz%C3%A1zad
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IV. AZ EGYHÁZI ANYAKÖNYVEK ALAPJÁN NYERT ADATOK 

TANULSÁGAIBÓL 

 

4. 1 Harangláb keresztneveinek vizsgálata 1990-2018 között 

A Haranglábi Református Egyház anyakönyvének adatai alapján 1990-2018 között 139 

gyermek keresztelése történt meg az egyházban. A 139 keresztelésből 73 fiú és 66 

leánygyermek volt. A női nevek között 52 különböző név, a férfiaknál, csak 48 különböző 

név van használatban ebben az időszakban.  Kettős névvel 8 személy rendelkezik, ebből 5 

férfi, 3 pedig nő.  

 

4. 1.1 A női nevek vizsgálata 

Az adott időszakban 66 lányt kereszteltek meg a Haranglábi Református Egyház 

anyakönyve alapján. Ebből 52különböző női név van jelen, s ezen felül 3 személy visel 

kettős keresztnevet.  

Gyakoriság Név Előfordulás 

1. Kamilla  4 

2. Alexandra 2 

Barbara 2 

Bettina 2 

Dóra  2 

Edit 2 

Kitti 2 

Krisztina  2 

Marianna 2 

Viktória  2 

Zsófia 2 

 

1. táblázat A női nevek gyakorisága Haranglábon 1990-2018 között 

 

A táblázatban megfigyelhető, hogy a nevek megterhelése igen alacsony, ezt 

mutatja, hogy a legtöbbször előforduló név is csak négyszer jelenik meg. Tehát a 

legnépszerűbb név a Kamilla. Csökkenő sorrendben haladva kimarad az olyan név, 

amelyet hárman viselnének. Viszont tíz keresztnév kétszer is előfordul ebben az 
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időszakban, melyek a következők: Alexandra,Barbara, Bettina, Dóra, Edit, Kitti, 

Krisztina, Marianna, Viktória, Zsófia.  

Harminckilenc olyan név van, melynek az anyakönyv alapján egy-egy képviselője 

van: Amália, Anasztázia, Andrea, Angelika, Annamária, Beatrix, Bianka, Csenge, Diána, 

Dorina, Emília, Eszter, Éva, Evelin, Flóra, Friderika, Gréta, Györgyi, Henrietta, 

Ivetta,Jázmin, Johanna, Katalin, Klaudia, Kornélia, Larissza, Lívia, Naómi, Natália, 

Nikolett, Noémi,Patrícia, Petra, Réka, Szimonetta, Szintia, Teodóra, Vanessza, Zsanett. 

Három lány rendelkezik kettős keresztnévvel: Dominika-Vanda, Margit-Brigitta, 

Nikoletta-Ilona.  

Édesanyától örökölt nevek: Edit, Éva, Kornélia, Larisza, Viktória. 

 A női nevek megterhelése alacsony, ami az 1. táblázatban megtekinthető. A 

választott nevek közül a legtöbb név csak egyszer fordul elő, ez mutatja, hogy a szülők 

különleges és egyedi nevek választására törekednek. A legmegterheltebb nevet is csupán 

négyen viselik, ez 6,06 %-os megterheltséget jelent. 

 

 

1. ábra. A női nevek megterheltségének alakulása Haranglábon (N=66) 

 

4.1.2 A férfinevek vizsgálata 

Az adott időszakban 73 fiút kereszteltek meg a Haranglábi Református Egyház 

anyakönyve alapján. Ebből 48 különböző férfinév van jelen, s ezen felül 5 személy visel 

kettős keresztnevet.  
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Gyakoriság Név Előfordulás 

1.  Ádám 4 

Dávid 4 

2.  Dániel 3 

Richárd 3 

3.  András 2 

Gábor  2 

Gyula 2 

Kristóf 2 

Levente 2 

Marcell 2 

Milán 2 

Pál 2 

Róbert 2 

Roland 2 

Sándor 2 

2. táblázat A férfinevek gyakorisága Haranglábon 1990-2018 

között 

Férfiak személyneveinél leggyakoribb az Ádám és Dávid keresztnevek, melyet 4-4 

személy visel, de a Dániel és Richárd név sem egyedüli. Ahogy a táblázatban láthatjuk, 3-

3 személy viseli ezeket a tulajdonneveket, de egy ilyen kis településen ez a szám is soknak 

számít 

Viszont tizenegy keresztnév kétszer is előfordul ebben az időszakban, melyek a 

következők: András, Gábor, Gyula, Kristóf, Levente, Marcell, Milán, Pál, Róbert, Roland 

és Sándor.  

Harminckét név egyszer fordul elő a településen az egyházi anyakönyv alapján: 

Adrián, Ákos, Alex, Alexander, Áron, Árpád, Bence, Bertalan, Csaba, Denisz, Erik, Ernő, 

Ervin, Ferenc, Flórián, Gergő, Iván, János, Kevin, Márk, Máté, Maximilián, Norbert, 

Olivér, Patrik, Péter, Szilárd, Tamás, Tibor, Valentin, Zoltán.  

A kettős keresztnevek előfordulása csekély mértékkel ugyan, de magasabb, mint a 

nőknél, az adott településen. Mindössze öt személy visel kettős keresztnevet, melyek a 

következők: Erik-Nikolász, Martin-Szabolcs, Bálint-László, Dominik-János, Ferenc-

Szebasztián. 
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Édesapától örökölt nevek gyakoribbak, mint a lányok esetében: András, Bertalan, 

Csaba, Ernő, Ferenc, Gábor, Gyula (2), János, József, Pál, Róbert, Sándor, Tamás, Tibor, 

Zoltán. 

A férfinevek megterhelése sem magas. A legmegterheltebb neveket négyen viselik, 

ez 5,47 %-os megterheltséget jelent. 

 

2. ábra. A férfinevek megterheltségének alakulása Haranglábon (N=73) 

Összességében elmondható, hogy a férfiaknál jobban megmaradtak a hagyományos 

magyar keresztnevek, mint pl: Gyula, András. Az is elmondható, hogy nagyobb arányban 

öröklődik a szülő neve, mint a lányok esetében, mint a női neveknél.  A férfiaknál 73 

esetből 18 szülői pár választotta gyermekének az édesapa nevét. A nőknél ez a szám csak 

5-re tehető. 

Az eredmények alapján el tudom mondani, hogy Harangláb településen inkább a 

nőknél jellemző a divatnevek választása.  Legnépszerűbb név a Kamilla, de gyakori az 

Alexandra, Barbara, Bettina, Dóra, Edit név is. Az utóbbi években megjelentek olyan 

nevek is, mint: Naómi, Patrícia, Anasztázia, Amália. 

Férfiak személyneveinél leggyakoribb az Ádám és Dávid nevek, de a Dániel és 

Richárd név sem egyedüli. Viszont a férfiaknál jellemzőbb a kettős nevek használata 5 

személy rendelkezik kettős névvel.  
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4.2 Bótrágy keresztneveinek vizsgálata 1990-2018 között 

Bótrágy településen 336 keresztelés történt az adott időszakban. 156 női név és 180 

férfinév került be a református egyház anyakönyvébe. A női nevek között 74 különböző 

név, a férfiaknál pedig csak 57 különböző név van használatban. 26 kettős név jelenik meg 

az adott 28 évben a településen, 15 női képviselője, és 11 férfi képviselője van.  

 

4.2.1 Női nevek vizsgálata 

1990-2018 között Bótrágy településen 156 női név került bejegyzésre. 74 

különböző név jelenik meg. 15 kettős keresztnév.  

A nők között a legelterjedtebb név az Alexandra és Nikoletta, melyet 6-6 személy 

képvisel. A Katalin, Kamilla, Réka és Zsanett neveket 5-5 személy. Emília, Renáta és 

Vivien személyneveket is 4-4 ember viseli. Megjelentek a 2000-es évekkel kezdődően 

olyan különleges nevek, mint Alíz, Kerolájn, Lara, Kiara, Mirella, Amira, amelyeket csak 

egy-egy kislány kapott elnevezésül. 9 személy az édesanyja után lett elnevezve: Katalin, 

Éva, Mária, Erzsébet, Ágnes, Judit. A Katalin és Erzsébet neveket viselő személyek 

mindegyiket az édesanyáról nevezték el. 15 személy rendelkezik kettős névvel, melyekben 

jellemző, hogy a második nevet az édesanyáról kapták.  

 

Gyakoriság Név Előfordulás 

1.  
Alexandra 6 

Nikolett 6 

2.  

Katalin 5 

Kamilla 5 

Réka 5 

Zsanett 5 

3.  

Emília 4 

Renáta 4 

Vivien 4 

4.  

Noémi 3 

Klaudia 3 

Jázmin 3 

Gabriella 3 

Beáta 3 

Anasztázia 3 

Eszter 3 

3.táblázat A női nevek gyakorisága Bótrágyon 1990-2018 között 
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Az egyházi anyakönyv alapján 1990-től 2018-ig 40  olyan név volt, melyeknek 

egy-egy képviselője van: Ágnes, Ágota, Amira, Angéla, Annabella, Annamária, Barbara, 

Bella, Bettina, Bianka, Boglárka, Brigitta, Cintia, Diána, Dóra, Emese, Erika, Flóra, 

Georgina, Gréta, Ida, Ivetta, Izabella, Jolán, Kerolájn, Kiara, Kinga, Kitti, Kornélia, Lara, 

Luca, Marianna, Melissza, Miranda, Mirella, Nikoletta, Rebeka, Szofia, Tünde, Viktória. 

 Kétszer előforduló nevek száma 16-ra tehető: Adrienn, Anita, Csilla, Dorina, 

Erzsébet, Éva, Fanni, Henrietta, Johanna, Júlia, Mária, Melinda, Orsolya, Petra, Tímea, 

Vanessza.  

Kettős keresztnevek: Zsuzsa-Zsüliett, Diana-Vanessza, Lídia-Éva, Evelin-Erzsébet, 

Judit Vanda, Aliz-Mária, Fanni Katalin, Fanni Katalin, Fruzsina Éva, Enikő Kinga, Petra 

Barbara, Emilia-Katalin, Anna Viktória, Eszter Lívia, Jázmin Johanna. 

Édesanyától örökölt nevek: Ágnes, Erzsébet, Éva, Katalin (4), Mária. 

A női nevek megterhelése alacsony, ami a 3. táblázatban megtekinthető. A 

választott nevek közül a legtöbb név csak egyszer fordul elő. A legmegterheltebb név az 

adott időszak női neveinek, csak a 3, 84 %-a. 

 

3. ábra. A női nevek megterheltségének alakulása Bótrágyon 

(N=156) 
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4.2.2 Férfinevek vizsgálata 

1990-2018 között Bótrágy településen 180 férfinév került bejegyzésre ebből 57 

különböző keresztnév. 11 kettős keresztnév.  

A férfiaknál Bótrágyon a legjellemzőbb név az Alex és István melyet tíz-tíz személy 

visel. Elterjedt név még a Dávid, melynek 8 képviselője van.  Krisztián, Róbert, József 

neveket 7-7 személy viseli.  A férfiaknál sokkal jellemzőbb, az apától örökölt nevek 

(László, István, Gyula, Sándor), 38 személy viseli édesapjának nevét. Mint említettem 

Bótrágyon 180 férfit kereszteltek meg és ebből csak 57 név különböző, tehát nem túl 

változatos a névválasztás. 11 kettős név van, melyekből 5 személy édesapja nevét viseli 

második névként.  A 2000-es években férfinevekben is kezdtek új keletű nevek 

meghonosodni (ilyen pl: Lóránt, Noel, Milán Dominik), melyek évről-évre egyre 

sokasodnak.  

6 képviselője van a Zoltán, Roland és András neveknek. Ismét három név van, 

amely 5-ször fordul elő: Erik, László, Norbert. Négy keresztnév négy képviselővel 

rendelkezik: Sándor, Szabolcs, Richárd, Zsolt. Attila, Gergely, Máté, Milán, és  Patrik 

neveket három-három személy viseli.  

23 kétszer előforduló keresztnév van használatban Bótrágyon: Ádám, Ákos, Attila, 

Bence, Csaba, Dániel, Dominik, Ernő, Ferenc, Gábor, Gergely, Gergő, Gyula, János, 

Lóránt, Márk, Máté, Milán, Nikolász, Pál, Patrik, Szergej, Szilárd  

Egyszer előforduló keresztnevekből 18 van az adott településen: Balázs, Bálint, 

Barnabás, Béla, Géza, György, Kornél, Kristóf, Krisztofer, Márton, Noel, Péter, Ruszlán, 

Szebasztián, Szilveszter, Tamás, Valentin, Zsenya.  

Édesapától örökölt keresztnevek: András (4), Attila (2), Balázs, Csaba, Gábor, 

György, Gyula, János, József (6), István (7), László (4), Pál, Róbert (2), Sándor (4), 

Zoltán, Zsolt. 

Kettős keresztnevek, amelyekben a második név az édesapától öröklődött: Szabolcs 

János, Ervin Péter, Róbert István, Roland Gyula, Máté Sándor.  

Kettős keresztnevek a következők: Sándor Gergely, Ferenc Nikolász, Bertalan 

Zsolt, Attila Márk, Dávid Valentin, Valentin Szebasztián. 
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Gyakoriság Név Előfordulás 

1.  
Alex 10 

István 10 

2.  Dávid 8 

3.  

Krisztián 7 

Róbert 7 

József 7 

4.  

Zoltán 6 

Roland 6 

András 6 

5.  

László 5 

Erik 5 

Norbert 5 

6.  

Sándor 4 

Richárd 4 

Zsolt 4 

Szabolcs 4 

7.  

Gergely 3 

Máté 3 

Milán 3 

Patrik 3 

Attila 3 

4. táblázat A férfinevek gyakorisága Bótrágyon 1990-2018 között 

 

5,55 %-át teszik ki Bótrágy férfineveinek a legtöbbször előforduló nevei. Itt már 

kicsivel nagyobb a nevek megterhelése.  
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4. ábra A férfinevek megterheltségének alakulása Bótrágyon (N=180) 

A női nevekhez képest itt több hagyományosabb név is megtalálható, mint például 

az Attila, András,  István, János, László, Sándor, stb. A kétezres évektől egyre gyakoribb 

lett a divatnevek használata: Milán, Noel, Patrik stb.  

 

4.3 Beregsom keresztneveinek vizsgálata 1990-2018 között 

Utolsó település melynek névanyagát vizsgáltam Som volt.  248 személynév került 

feljegyzésre az adott időszakban. 127 nő és 121 férfi.  Ezen településen is a női nevek 

változatosabbnak mondhatóak, hiszen 73 név különböző, a férfiaknál mindössze 47.   

 

4.3.1 Női nevek vizsgálata 

A községben 1990-2018 között 127 nő nemű gyermeket kereszteltek meg. A 127 lány 

közül 122-en egy keresztnévvel rendelkeznek, az ő elnevezésükhöz 73 különböző nevet 

használtak fel. Kettős keresztnévvel pedig 5 lány rendelkezik.  

Az 5. táblázat a vizsgált időszak legnépszerűbb neveit szemlélteti. 
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Gyakoriság Név Előfordulás 

1.  Viktória 7 

2.  Éva 6 

3.  Eszter 5 

4.  
Barbara 4 

Vanessza 4 

5.  

Alexandra 3 

Bianka 3 

Evelin 3 

Nóra 3 

Renáta 3 

5.táblázat A női nevek gyakorisága Somban 1990-2018 között 

Legnépszerűbb női név a Viktória, melynek 7 képviselője van. Ezt követi az Éva 

keresztnév, amelyet 6 személy visel. Eszter keresztneve 5 lánynak van. Barbara és 

Vanessza nevek is gyakoriak, 4-4 személy viseli. Alexandra, Bianka, Evelin, Nóra és 

Renáta keresztnevek is 3-3 ember tulajdonosai.  

Kétszer előforduló nevek: Adrienn, Boglárka, Brigitta, Diána, Edina, Emese, 

Emilia, Erika, Erzsébet, Fruzsina, Georgina, Karolina, Nikolett, Nikoletta, Noémi, Réka, 

Zsófia.  

Egyszer előforduló nevek: Ágota, Andrea, Anetta, Angelika, Anita, Annabella, 

Annamária, Bettina, Csenge, Csilla, Dominika, Dóra, Dorina, Dorka, Elza, Eugénia, 

Fanni, Gabriella, Gizella, Gréta, Hajnalka, Henrietta, Ilona, Irén, Ivetta, Izabella, 

Johanna, Jusztina, Kamilla, Klára, Klaudia, Laura, Marianna, Melinda, Mirjám, Natália, 

Orsolya, Rebeka, Rita, Szilvia, Szimonetta, Szofia, Vivien, Xénia, Zsanett, Zsuzsanna. 

Kettős keresztnevek: Andrea Natália, Alexandra Noémi, Anna Magdolna, Mirella 

Antonella, Hanna Karolnia.  

Édesanyától örökölt nevek: Anita, Ágota, Erzsébet (2), Éva (5), Gizella, Ilona, Irén, 

Klára, Natália, Szilvia, Viktória (2), Zsuzsanna. 

A 2000-es évektől ezen a településen is jelentek meg számomra érdekesnek 

mondható nevek, ez az Elza, Xénia és Anetta név melyek nem mindennapi nevek.   
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5. ábra A női nevek megterheltségének alakulása Somban (N=127) 

A legmegterheltebb női név száma is csak 7, ami azt jelenti hogy a név 

megterhelése 5,51 %.  

 

4.3.2 Férfinevek vizsgálata  

1990-2018 között Som településen 121 férfinév került bejegyzésre ebből 47 különböző 

keresztnév. 4 kettős keresztnév.  

Férfineveknél, mint Bótrágyon, itt is a legnépszerűbb nevek közé az István, András, 

László, Bence nevek tartoznak. István elnevezést 8 fiú, az András nevet 7, a László nevet 

pedig 6 személy kapta. 5-5 képviselője van a Bence, Csaba, Erik, Krisztián és Tibor 

neveknek. Négy, négyszer előforduló név van a településen: Máté, Norbert, Sándor és 

Zsolt. Háromszor előforduló nevekből 5 van: Attila, Dávid, Gábor, Kristóf, Roland. Az 

eddig leírt eredmények a 6. számú táblázatban figyelhetőek meg.  
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Gyakoriság Név  Előfordulás  

1. István 8 

2. András 7 

3. László 6 

4. Bence 5 

Csaba 5 

Erik 5 

Krisztián 5 

Tibor 5 

5. Máté 4 

Norbert 4 

Sándor  4 

Zsolt 4 

 

6.táblázat A férfinevek gyakorisága Somban 1990-2018 között 

33 fiú édesapja nevét örökölte: András (4), Csaba (3), Ernő, Ferenc, Gábor, István 

(3),József (2), Károly, Kázmér, László (3), Levente, Miklós, Péter, Róbert, Sándor (4), 

Tibor (2), Vince, Zoltán.  

Kettős nevek nem annyira elterjedtek. Mindössze négy személynek van kettős neve, 

ezek közül is kettő második névként édesapja nevét viseli. Kettős keresztnevek: Kristóf 

János (apa), Dávid Zoltán (apa), Máté Ádám, Áron Ezékiel.  

Kétszer előforduló nevek: Ákos, Alex, Dániel, Gergely, József, Milán, Patrik, Péter, 

Richárd, Szabolcs.  

Egyszer előforduló nevek: Ádám, Arnold, Áron, Ártyom, Előd, Ernő, Ferenc, 

Károly, Kázmér, Levente, Márk, Mátyás, Miklós, Róbert, Szergej, Valentin, Viktor, Vince, 

Zoltán, Zsombor.  

Különleges nevek a településen: Zsombor, Előd, Ártyom; kettős nevek közül pedig 

az Áron-Ezékiel bibliai nevek. 

A legmegterheltebb név, István, 6,61 %-át, a második legmegterheltebb név pedig 

az 5,78 %-os a megterheltsége.  
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6. ábra. A férfinevek megterheltségének alakulása Somban (N=121) 

 

4.4 A három település neveinek vizsgálata 19902018 között 

A három községben (Harangláb, Bótrágy, Som) a vizsgált 28 év alatt 723 gyermeket 

kereszteltek meg. Ebből 349 lány és 374 fiú. Az egy keresztnévvel rendelkező lányok 

elnevezéséhez 114, a fiúk elnevezéséhez pedig 82 keresztnevet választottak a szülők. A 

vizsgált 28 év alatt 23 lány és 20 fiú kapott kettős keresztnevet a települések 

rendelkezésemre álló adatai alapján. 

 

4.4.1 A három település női neveinek vizsgálata 19902018 között 

A vizsgált településeken 19902018 között 349 leánygyermek részesült a keresztségben. A 

lányok elnevezéséhez 114 nevet használtak fel, 23 lány pedig két keresztnevet kapott.  

A 7. táblázatban a települések legnépszerűbb neveit mutatom be. 
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Gyakoriság Név Előfordulás 

1. Alexandra 11 

2. Viktória 10 

Kamilla 10 

3. Nikolett 9 

Eszter 9 

Éva 9 

4. Réka 8 

5. Barbara 7 

Emília 7 

Renáta 7 

Vanessza 7 

Zsanett 7 

7. táblázat A női nevek gyakorisága (Harangláb, Bótrágy, Som) 

19902018 között 

Ahogy azt a táblázat is mutatja az Alexandra keresztnevet tizenegy, a Viktória és 

Kamilla nevet tíz, az Eszter, Éva, Nikolett kilenc, a Réka nyolc, a Barbara, Emília, Renáta, 

Vanessza, Zsanett nevet pedig hét-hét gyermek kapta születésekor. Ezek a nevek tartoznak 

a települések öt legmegterheltebb nevei közé. A felsorolt keresztnevek mindhárom község 

névanyagában szerepelnek. A gyermekek 28,93%-a viseli a nevek egyikét. 
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7. ábra. A női nevek megterheltségének alakulása a három településen (N=349) 

A rendelkezésemre álló névanyagban vannak olyan nevek, amelyek mindhárom 

településen megtalálhatóak: Alexandra, Annamária, Barbara, Bettina, Bianka, Diána, 

Dóra, Dorina, Emília, Eszter, Éva, Gréta, Henrietta, Ivetta, Johanna, Kamilla, Klaudia, 

Marianna, Nikolett, Noémi, Réka, Vanessza, Viktória Zsanett. Ilyen név 24 van. 

Az anyakönyvekben találkozhatunk olyan nevekkel is, amelyek nincsenek meg 

mindhárom településen, vagy két községben van jelen, vagy csak egyben.  

Tíz olyan név van bejegyezve, amelyek Haranglábon és Bótrágyon vannak jelen: 

Anasztázia, Beáta, Edit, Flóra, Jázmin, Katalin, Kitti, Kornélia, Krisztina, Petra. 

Haranglábon és Somban megjelenő nevek a következőek: Angelika, Csenge, Evelin, 

Szimonetta, Zsófia. 

Csak Somban és Bótrágyon választott keresztnevek: Adrienn, Anabella, Anita, 

Ágota, Boglárka, Brigitta, Csilla, Emese, Erika, Erzsébet, Fanni, Gabriella, Georgina, 

Izabella, Melinda, Nikoletta, Orsolya, Rebeka, Renáta, Szofia, Vivien.  

 Csak Haranglábon: Amália, Beatrix, Friderika, Gyöngyi, Larisza, Lívia, Naómi, 

Patrícia, Szintia, Teodóra.  

Csak Bótrágyon: Ágnes, Amira, Angéla, Bella, Szintia, Ida, Jolán, Kerolájn, Kiara, 

Kinga, Lara, Luca, Melissza, Miranda, Mirella, Tünde.  

Csak Somban: Anetta, Dorka, Elza, Eugénia, Gizella, Hajnalka, Ilona, Irén, 

Jusztina, Klára, Laura, Mirjám, Rita, Szilvia, Xénia, Zsuzsanna. 
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4.4.2 A három település férfineveinek vizsgálata 19902018 között 

19902018 között 374 fiúgyermeket kereszteltek meg. A fiúk elnevezéséhez 82 nevet 

használtak fel. Kettős keresztnévadás 20 esetben fordul elő. A 8. táblázat a legnépszerűbb 

hat férfinevet tartalmazza: 

Gyakoriság Név Előfordulás 

1. István 18 

2. 
Dávid 15 

András 15 

3. Alex 13 

4. Krisztián 12 

5. 

Erik 11 

Roland 11 

László 11 

6. 

Róbert 10 

Sándor 10 

Norbert 10 

József 10 

8. táblázat. A férfinevek gyakorisága (Harangláb, Bótrágy, Som) 19902018 

között 

A vizsgált időszak legnépszerűbb neve az István, amelyet tizennyolc fiú kapott 

születésekor. Tizenöten viselik a Dávid és András nevet, Alex tizenhárom személy, a 

Krisztiánt tizenkettő, az Erik, Roland, László nevet tizenegy-tizenegy, tíz-tíz gyermek 

pedig a Róbert, Sándor, Norbert és József nevet kapta születésekor. A legnépszerűbb 

férfinevet a született gyermekek 4,81 %-a viseli (8. táblázat). 
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8. ábra. A férfinevek megterheltségének alakulása a három településen 

(N=374) 

A vizsgált névanyagban huszonhat olyan név szerepel, amely megtalálható 

mindhárom településen, ezek a nevek a következőek: Ádám, Ákos, Alex, András, Bence, 

Csaba, Dániel, Dávid, Erik, Ernő, Ferenc, Gábor, Kristóf, József, Márk, Máté, Milán, 

Norbert, Patrik, Péter, Richárd, Róbert, Roland, Sándor, Valentin, Zoltán. 

Előfordulnak olyan keresztnevek, amelyek csak két településen vannak jelen. 

Haranglábon és Bótrágyon a következő nevek szerepelnek: Gergő, Gyula, János, Pál, 

Szilárd, Lajos.  

Haranglábon és Somban jelenlévők: Áron, Levente, Tibor. 

Bótrágy és Som településen megtalálhatóak a következő keresztnevek: Attila, 

Gergely, István, Krisztián, László, Szabolcs, Szergej, Zsolt. 

Ugyanúgy, mint a női neveknél itt is szerepelnek olyan keresztnevek, amelyek egy-

egy község névanyagában lelhető fel. Csak Haranglábon megjelenő férfi keresztnevek: 

Adrián, Alexander, Árpád, Bertalan, Denisz, Ervin, Flórián, Iván, Kevin, Marcell, 

Maximilián, Olivér. Csak Bótrágyon vannak jelen a következő nevek: Balázs, Bálint, 

Barnabás, Béla, Dominik (2), Géza, György, Kornél, Krisztofer, Lóránt(2), Márton, 

Nikolász(2), Noel, Ruszlán, Szebasztián, Szilveszter, Zsenya. A következő nevek pedig csak 

Somban találhatóak meg az adott időszakban: Arnold, Ártyom, Előd, Károly, Kázmér, 

Mátyás, Miklós, Viktor, Vince, Zsombor.  
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Az egy keresztnévvel rendelkező fiúknál Haranglábon 17, Bótrágyon 38, Somban 

pedig 32 fiúnál fordul elő az édesapa nevének öröklése: András (10), Attila(2), Balázs (1), 

Bertalan (1), Csaba (5), Ernő (2), Ferenc (2), Gábor (3), György (1), Gyula (3), István 

(10), János (2), József (9), Károly (1), Kázmér (1), László (7), Levente (1), Miklós (1), Pál 

(3), Péter (1), Róbert (4), Sándor (9), Tamás (1), Tibor (2), Vince (1), Zoltán (3), Zsolt (1). 

Némely kettős keresztnévben második névként öröklődik tovább az édesapa neve: 

Dávid Zoltán, Kristóf János, Máté Sándor, Roland Gyula, Róbert István, Ervin Péter, 

Szabolcs János, Dominik János.  

 

4.4.3 Kettős keresztnevek vizsgálata  

Harangláb, Bótrágy és Som községekben a vizsgált 28 év alatt 43 gyermek kapott két 

keresztnevet. Lányoknál 23-szor fordul elő, fiúknál pedig 20-szor. 

A 9. ábrán látható, hogy a kettős keresztnévadás mindhárom településen jelen van. 

Bótrágyon a leggyakoribb, itt viselnek a három település közül a legtöbben két nevet. 

Haranglábon 3 lány és 5 fiú, Bótrágyon 15 lány és 11 fiú, Somban pedig 5 lány és 4 fiú.  

 

 

9. ábra Kettős keresztnevek megjelenése (N=43) 

Mindkét nem kettős keresztneveinél vannak olyanok, amelyeknek egyik, vagy 

esetleg mindkét tagját külön is viselik.  

Lányok elnevezésénél a következő kettős keresztnevek mindkét tagja jelen van a 

települések névanyagában:Alexandra Noémi,Andrea Natália, Diana Vanessza, Emília 

Katalin, Eszter Lívia, Evelin Erzsébet, Fanni Katalin, Fruzsina Éva, Jázmin Johanna, 

Nikoletta Ilona, Petra Barbara.  
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Előfordulnak azonban olyan kettős keresztnevek is, amelyeknek egyik tagját sem 

viseli más, csak az adott kettős névben van jelen: Judit Vanda, Anna Magdolna. 

Vannak olyan kettős keresztnevek, amelyeknek csak egyik tagja van jelen a 

névhasználatban a három településen: Alexandra (2), Brigitta, Dominika, Éva, Karolina, 

Kinga, Mária, Mirella, Viktória, Zsuzsa.  

Több olyan név is van, amely csak a kettős keresztnév egyikeként van jelen a 

névadásban, a következő neveket önmagában senki sem viseli: Alíz, Anna (2), Antonella, 

Enikő, Hanna, Judit, Lídia, Magdolna, Margit, Vanda (2), Zsüliett. 

Három esetben fordul elő kettős keresztnévnél, az édesanya nevének öröklése, mind 

a három esetben második keresztnévként: Anna Magdolna, Alexandra Judit, Emília 

Katalin.  

Férfiak elnevezésénél a következő kettős keresztnevek mindkét tagja jelen van a 

települések névanyagában:Attila Márk, Bálint László, Bertalan Zsolt, Dávid Valentin, 

Dávid Zoltán, Dominik János, Erik Nikolász, Ervin Péter, Ferenc Nikolász, Ferenc 

Szebasztián, Kristóf János, Máté Ádám, Máté Sándor, Róbert István, Roland Gyula, 

Sándor Gergely, Szabolcs János, Valentin Szebasztián.  

Egyetlen egy olyan kettős keresztnév sem található, amelynek egyik tagja sem 

szerepel külön-külön.  

Előfordul két esetben, hogy a nevek egyik tagja szerepel csak a névanyagban:Áron, 

Szabolcs. 

Csak kettős keresztneveknél vannak jelen a következő nevek, önmagában nem 

kapta senki: Ezékiel, Martin. 

Nyolc esetben fordul elő férfi kettős keresztnévnél, az édesapa nevének öröklése, 

mind a nyolc esetben második keresztnévként: Dávid Zoltán, Dominik János, Ervin Péter, 

Kristóf János, Máté Sándor, Róbert István, Roland Gyula, Szabolcs János. 

A kettős keresztneveknél a nők és férfiak esetében is előfordulnak hagyományos 

magyar keresztnevek, apától és anyától öröklött keresztnevek, divatnevek, valamint bibliai 

nevek is.   
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V. EGY KÉRDŐÍVES FELMÉRÉS TANULSÁGAIBÓL 

A fent bemutatott számadatok alapján levont következtetések alátámasztása érdekében egy 

gyűjtést végeztem a három település lakói körében. Az adatok gyűjtésére egy általam 

készített kérdőív volt a segítségemre, amely 20 kérdést tartalmazott a személy 

keresztnevére, gyermekének elnevezésére és a névhasználatra vonatkozott. A kérdőíves 

gyűjtésben nehézséget okozott, hogy a három adott településen nagyon kevés férfi 

található. Akik elérhetőek lettek volna, azok leginkább a nyugdíjas korosztályba tartoznak, 

vagy épp a még nem családos státuszt töltik be. Tehát a kérdőívek kitöltésére leginkább a 

háztartások női tagja volt segítségemre, akik szívesen részt vettek a terület kutatásában. A 

60 elért család mindegyike a református vallást gyakorolja. 

 

5.1 A kérdőíves gyűjtés eredményei Haranglábon 

Az első kutatott terület Harangláb volt, ahol 20 kérdőív került kitöltésre. A kitöltők 

mindegyike református vallású, haranglábi lakos. 17 nő és 3 férfi válaszolt a kérdésekre.  

Az első kérdésben arra kérdeztem rá, hogy meg vannak-e elégedve a saját keresztnevükkel 

az adatközlők. A másodikban pedig, hogy ha lehetőségük lenne rá, megváltoztatnák-e ezt a 

nevet. 

 

10. ábra Ön elégedett a nevével? (N=20) 

Az első kérdés eredményeiből látszik, hogy majdnem mindegyik adatközlő meg van 

elégedve a saját keresztnevével. Csupán három személy válaszolta, hogy nincs 

megelégedve a nevével: „Nem. Régimódinak gondolom” 

A többiek a következőket nyilatkozták: „Igen elégedett vagyok”, „Igen nagymamám 

öröksége. A dédnagymamám is Ágnes volt”, „Igen, mert ez a Bibliából eredő női név”, 

„Igen, rövidsége, hangzása és jelentése miatt”, „Igen elégedett vagyok, véleményem 

szerint ez a név nagyon tükröz engem. Hozzám illik.” 
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A második kérdésre viszont, akik nincsenek megelégedve a nevükkel, ketten azt 

válaszolták, hogy már nem változtatnák meg, csak egy ember szeretné megváltoztatni: 

„Igen. Krisztinára”. 

A harmadik kérdésben arra kérdeztem rá, hogy jellemző-e a családoknál az a 

szokás, hagyomány, hogy a fiúgyermeket édesapjáról, a lányokat pedig édesanyjukról 

nevezik el. A negyedik kérdésben pedig azt, hogy mi erről a véleményük.  

A harmadik kérdés válaszaiban csak hárman jelezték, hogy nem szokás a családjukban, a 

többi 17 személy családjára jellemző ez a hagyomány. Sok kitöltő a hagyomány tisztelete 

mellett áll ki, 9 személy úgy gondolja, hogy „Szerintem egy gyerek vigye tovább a szülei 

nevét”. Viszont 11 személy már nem támogatja, nem tartja jó ötletnek, saját vagy férje 

nevét adni a gyermekének, különböző okokból kifolyólag:  

„Én a saját gyermekeimnek nem adtam a szülők nevét. Mert én és a testvérem a szüleink 

nevét kaptuk” 

„Minden gyermek egyedi, ezért mind különleges nevet érdemel, hogy felnőttként jól érezze 

magát” 

„Nem szeretem, ha a gyermek a szülei nevét kapja, hiszen ő egy külön egyéniség” 

„Rossz ötlet, mert mivel meg kell különböztetni, kicsinyíteni kell, ami később is rajta 

marad. A 31 éves fiamat most is Sanyikának hívják” 

„Szép szokásnak tartom, de én nem akarnám a gyermekeimnek a mi nevünket” 

„Véleményem szerint ez nem megfelelő, hiszen mindenki más-más személyiséggel 

rendelkezik más milyen, ezért mindenkinek jár, saját, hozzáillő név” 

A hetedik kérdésben arra kértem az adatközlőket, ha van gyermekük, akkor adják 

meg a keresztnevüket. A nyolcadik kérdés pedig arra vonatkozott, hogyan választották ki 

az adott nevet/neveket. A kérdésre 20 fiú név és 18 lány név érkezett. A 20 fiú névből 18 

különböző, kettő név, a Dávid és a Levente kétszer jelenik meg.  

A felsorolt férfinevek: Ádám, András, Bálint, Bence, Dávid (2), Ernő, Ervin, 

Gusztáv, József, Károly, Kristóf, Krisztián, Levente (2), Richárd, Róbert, Roland, Sándor, 

Tibor.  

A női neveknél 18 név lett feltüntetve a kérdőíven, ebből  mind a 18 név 

különböző. Ezek közül egyik sem kettős keresztnév.  

A felsorolt női nevek: Alexandra, Amália, Annamária, Beatrix, Csenge, Dominika, 

Editke, Flóra, Georgina, Gréta, Henrietta, Ildikó, Katalin, Kornélia, Krisztina, Lenke, 

Teréz, Zsófia. 
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A nyolcadik kérdésre három személy írta, hogy a hagyományokat tiszteletben tartva 

választották gyermeküknek a szülő nevét. Egy személy pedig ugyanígy tett, de nem ért 

vele egyet.  

„József- az édesapja után kapta (nem örültem neki). Roland- ez tetszett” 

A többi kitöltött kérdőívekben leginkább a tetszést tartották előtérben, mindenki 

úgy választott nevet, ahogyan azt jónak és tetszőnek látta.  

„Szerintem a név befolyásolja az ember jellemét ezért szépen csengő, hosszú neveket 

választottam” 

A kilencedik kérdésben a kettős keresztnevekhez való viszonyukat vizsgáltam. A 11. 

számú ábrán szemlélhető a válaszok összegzése. 

 

 

11. ábra Mit gondol arról, ha valaki kettős keresztnevet ad gyermekének?  (N=20) 

 

Az ábrán látható, hogy 6 személy szimpatizál a kettős keresztnevekkel, 2 személy ellenzi, 

1 szükségesnek tartja, 8 személy pedig úgy gondolja, hogy felesleges második keresztnevet 

is választani gyermeküknek. Az egyéb válaszokban a három személy úgy gondolta, hogy 

ez „Magánügy, a szülőkre tartozik csak”  

13 családban nem is fordul elő kettős keresztnév, csupán 7-ben igen.  

A tizenkettedik kérdésben azt kértem soroljanak okokat, véleményük szerint mi 

befolyásolja a névválasztást napjainkban, és mi befolyásolta korábban. A válaszadók 

mindegyike, 20 ember úgy véli, hogy napjainkban leginkább a divat, a változatosságra való 

hajlam, régen pedig a hagyományok, az öröklés befolyásolták a névválasztást.  
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„Régen a hagyományok, ma meg már sok név van és mindenki szebb, divatosabb nevet 

akar” 

„Manapság szerintem legfőképpen az dominál, hogy kinek mi tetszik, mi szimpatikus. 

Régen pedig a hagyományok domináltak” 

„Napjainkban ritkán előforduló, hangzatos neveket választanak. Régen pedig a 

hagyomány” 

„Napjainkban egyre többen a nyugati nevek közül választanak, korábban pedig a felmenők 

neveiből” 

„Régebben valamelyik családtag nevét adták a gyereknek. Én például a harmadik Lenke 

vagyok a családban, és még utánam is kapta egy unokatestvérem. Napjainkban a filmek, 

zenék, énekesek stb. befolyásolják. Meg egyszerűbben nagyobb a választék”. 

A tizenharmadik és tizennegyedik kérdésekben a felsorolt alternatívák közül kellett 

a kitöltőknek választani, hogy mely szempontokat tartották szem előtt a gyermekük 

nevének kiválasztása során a szülők. Az eredményeket az 10. számú és 11. számú 

táblázatban szemléltetem. Jól látható, hogy legtöbben azt tartották a legfontosabbnak, hogy 

jó hangzása legyen a vezetéknévvel együtt használva (7 személy választotta). A második 

tényező az volt, hogy a családban már van ilyen név, ezt az alternatívát 6 személy jelölte 

meg. 4 gyermek elnevezésénél a név jelentése is fontosnak bizonyult. 3-3 személy jelölte 

be fontos szempontként, hogy nem akartak gyermeküknek gyakori, divatos nevet adni, 

ezzel szemben a másik 3 személy azt akarta, hogy gyermeke, gyakori és divatos 

keresztnevet viseljen. Egy személynek pedig a név becézett formái is fontosak voltak.  

 

Szempontok Válasz 

Nem akartunk gyakori, divatos nevet 3 

a) Népszerű nevet akartunk 3 

Kifejezetten ritka, különleges nevet akartunk 2 

Fontos volt a vezetéknévvel együtt való hangzás 7 

Szempont volt, hogy az adott névnek milyen becézett 

formái vannak és lehetségesek 
1 

Fontos volt a név jelentése 4 

A családban van ilyen név 6 

9. táblázat A következő szempontok közül befolyásolta/befolyásolná valamelyik önt a 

névválasztásban? 
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A táblázatban látható, hogy a szülők leginkább a rokoni körben előforduló neveket 

választják. Ennek oka lehet a névöröklődés kérdése is, de az is előfordulhat, hogy 

messzebbi rokonok által jut a szülők tudatába az új név. Ezt a szempontot 8 családban 

tekintették elsődlegesnek. Heten úgy gondolták, hogy gyermeküknek nemzeti tudatukat 

erősítve ősi magyar nevet választanak. 4 személy ismeretségi körben előfordulót választott, 

3 pedig bibliai nevet.  

 

Szempontok Válasz 

Bibliai nevet választottunk 3 

Ősi magyar nevet választottunk 7 

Rokoni körben előfordulót választottunk 8 

Ismeretségi körben előfordulót választottunk   4 

Számomra szimpatikus híresség nevét választottuk 1 

a) Számomra kedves tévé szereplő nevét választottuk - 

b) Számomra inspiráló könyvszereplő nevét választottuk 1 

10. táblázat Hogyan választottak/választanának nevet? 

 

A tizenhatodik kérdésben a település három leggyakoribb férfi és női neveit kértem, 

hogy sorolják fel.  

A megítélt legnépszerűbb női nevek: Anna, Edit (7), Ella, Erzsébet (11), Éva (3), Éva (2), 

Ilona (5), Irma, Jolán, Judit (2), Katalin (6), Margit, Mária (7), Olga (9), Tímea.   

 

12. ábra Ön szerint a településen melyik a három leggyakoribb férfi és női 

név? (N=20) 
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Női neveknél a legtöbbször előforduló névnek az Erzsébetet írta 11 személy a 20-ból. A 

második leggyakoribb névnek az Olga név bizonyult, ezt a nevet 9 kitöltő írta. 7-7 

adatközlő az Edit és Mária nevet gondolta leggyakoribbnak, hatan pedig a Katalin nevet.  

A férfineveknél 16 nevet soroltak fel: András (2), Béla (3), Bertalan (3), Dávid, Ernő (10), 

Ferenc (3), Gergő, István (4), János (14), József (5), Károly, Lajos (2), Sándor (8), Tibor 

(2), Zoltán, Zsolt.  

 

 

13.ábra Ön szerint a településen melyik a három leggyakoribb férfi és női 

név? (2) (N=20) 

 

A férfinevek között a János keresztnevet emelte ki 14 adatközlő. Legtöbbször 

előforduló névként 10 személy az Ernő nevet, 8 a Sándort, 5 a Józsefet, 4 pedig az István 

nevet nevezte meg.  

A tizenhetedik kérdésben azt kértem, hogysorolják fel az öt legszebb női nevet.  A felsorolt 

nevek: Adrienn, Alexandra (6), Amália, Anasztázia (3), Andrea, Anna, Annamária (3), 

Barbara, Beatrix (6), Bianka (2), Csenge (2), Dóra, Edit, Ella, Emese, Emília (2), Enikő, 

Erika, Erzsébet (2), Eszter (2), Eugénia, Éva (4), Flóra, Friderika, Fruzsina, Georgina, 

Gréta (3), Helga, Ildikó (4), Ilona, Jázmin (4), Johanna (2), Jusztina, Karolina, Katalin 

(2), Kitti, Kornélia, Krisztina, Laura, Lídia, Lilla, Mária, Marianna, Noémi, Petra (2), 

Róza (2), Rozália, Rozalinda, Sára (2), Teodóra, Teréz, Zsanett, Zsófia (4), Zsuzsanna. 

Az eredményeket a 13. számú táblázatban szemléltetem:  
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Név Megjelölés száma  

Alexandra 
6 

Beatrix 

Éva 

4 
Ildikó 

Jázmin 

Zsófia 

Annamária 

3 Anasztázia 

Gréta 

11. táblázat Sorolja fel az Ön megítélése szerint legszebb öt női nevet! 

Megállapítható, hogy a legtöbb felsorolt női név nem az ősi magyar nevek közül lett 

felsorolva. Az is megállapítható, hogy mindenki az újabb neveket tartja szépnek és 

megfigyelhető, hogy nagyon változatos a névfelhozatal. A legtöbben az Alexandra és 

Beatrix nevet tartják szépnek (6), de többen jelölték az Éva, Ildikó, Jázmin, Zsófia neveket 

is (4). 3-3 személy pedig az Annamária, Anasztázia és Gréta neveket kedvelik. De nagyon 

sok név csak kétszer vagy egyszer lett említve.  

A tizennyolcadik feladatban a legszebb öt férfinevet gyűjtöttem össze a kitöltők 

véleménye által.  

A felsorolt férfinevek: Ádám (5), Ákos, András (2), Árpád, Attila, Bálint, Béla (3), Bence 

(3), Bernát, Bertalan (2), Botond, Dániel (6), Dávid (6), Ernő (4), Ervin (2), Ferenc (2), 

Gábor (2), Gergő (2), Gusztáv, György (2), Gyula (2), István (5), János (3), József (3),  

Károly, Kristóf, Krisztián (2), László (2), Levente, Márk (5), Máté, Mihály, Milán, Noel, 

Norbert, Pál, Péter (4), Richárd, Róbert (2), Roland (2), Sándor (3), Valentin, Zalán, 

Zoltán, Zsolt. 
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Név Megjelölés száma 

Dániel 
6 

Dávid 

Ádám 

5 István 

Márk 

Ernő 
4 

Péter 

12. táblázat Sorolja fel az Ön megítélése szerint legszebb öt férfinevet! 

 

A legtöbbször kiemelt név a Dániel és Dávid (6), Ádám, István és Márk neveket öt 

személy emelte ki, az Ernő és Péter név népszerűségéből ítélve a településen, négyen-

négyen emelték ki. Három-három adatközlő a Béla, Bence, János, József és Sándor 

neveket tekinti a legszebbnek.  

A női neveknél 54 különböző név, a férfiaknál pedig 45 különböző név volt említve.  

A tizenkilencedik kérdésben válasz elé állítottam a 20 személyt. Két oszlop,A 

(Hanna, Fanni, Petra, Jázmin, Johanna) és B oszlop (Erzsébet, Mária, Ildikó, Edit, Judit) 

nevei közül kellett választaniuk, hogy melyiket szeretnék szívesebben adni gyermeküknek. 

Az A oszlopban a manapság divatosabb, népszerűbb nevek, míg a B oszlopban a 

hagyományosabb nevek szerepeltek. A válaszadók közül 14 személy az A oszlopot nevezte 

meg, míg öten a B oszlopból választanának szívesen. Egy személy pedig tartózkodott a 

kérdéstől. 

A huszadik kérdésben szintén A (Attila, Károly, János, József, István) és B (Ádám 

Bence, Gergő, Milán, Dániel) oszlopból kellett választani. 16 személy A B oszlopból, 3 az 

A oszlopból választana, 1 személy pedig, mint a női neveknél, itt is tartózkodott a 

kérdéstől. 

 

5.2 A kérdőíves felmérés eredményei Bótrágyon 

A 20 kitöltő személy mindegyike református-vallású, bótrágyi lakos volt. Első kérdésben 

arra szerettem volna választ kapni, hogy ők hogyan viszonyulnak saját keresztnevükhöz, 

elégedettek-e a névvel, amelyet születésük alkalmával kaptak. A válaszadók mindegyike, 

azaz húsz személy nyilatkozatából megállapítható, hogy meg vannak elégedve a nevükkel.  
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14. ábra Ön elégedett a nevével? (2) (N=20) 

A legtöbb adatközlő nyilatkozott ilyen formában történt:  

„Igen elégedett, tetszik nekem, szeretem”. 

 8 személy indoklás nélkül is megadta az Igen választ, de néhányan személyes kötődésüket 

is kiemelték:  

„Igen. Nagyon szeretem, mert soha senki nem becézgetett!” 

„Igen. Hárman vagyunk testvérek, nővérem a nagymamámét kapta, én az anyukámét, 

húgom pedig apunak a húgáét, aki meghalt még kicsi korában.” 

Második kérdésben szintén saját keresztnevükre vonatkozóan kérdeztem, hogy ha 

tehetnék megváltoztatnák-e a nevüket. A válasz egyértelműen, nagyon határozottan 

született. A megadott Nem válaszok majd teljes létszámnál indok nélkül lettek megadva. 

Csupán egy adatközlő nyilatkozott e képen:  

„Talán, nem gondolkodtam még erről.” 

A harmadik kérdésem az volt: Jellemző-e az a szokás, hagyomány az ön 

családjában, hogy a fiúgyermekeket édesapjukról, a lányokat édesanyjukról nevezik el?  

 

15. ábra Jellemző-e az a szokás, hagyomány az ön családjában, hogy a 

fiúgyermekeket édesapjukról, a lányokat édesanyjukról nevezik el? (N=20)  

Néhány adatközlő így nyilatkozott:  

„Igen jellemző. Például apukámat Józsefnek hívják, és ő az édesapjáról kapta a nevét. Ő is 

József volt” 
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„ Igen, lányom is az én nevemet kapta” 

Egy adatközlő válaszában némi zavar érezhető a kérdés iránt, hiszen nemet választott, de 

közben él a hagyomány az ő családjukban is.  

„Nem jellemző, mert anyukám Jolán én pedig Katalin, de én a fiamat édesapjáról 

neveztem.” 

 

16. ábra Mi a véleménye arról, ha egy gyermek az édesapja vagy az édesanyja nevét 

kapja? (N=20)  

Az elemzések során, úgy értelmeztem, hogy három lehetséges válasz köré tömörültek. Az 

első csoportba azok tartoznak, akik nem támogatják (8 elutasító válasz), a másodikba azok, 

akik szép gesztusnak, hagyománynak tekintik (8 válasz), a harmadikban pedig olyanok 

tűnnek fel, akik úgy gondolják, ez csak a család saját döntése, magánügye (4 válasz).  

„Nem igazán értek egyet vele. Mindenki más, a neve miért legyen egyforma?” 

„Én azt gondolom nem rossz dolog, de ezt mindenki a maga családjában dönti el.” 

„Nekem ez tetszik, olyan mintha örökséget kapna az anyától, apától.” 

 

17. ábra Mi a véleménye arról, ha egy gyermek nagyszülei keresztnevét örökli? 

8 8 

4 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Igen Nem Egyéni
döntés

8 

10 

2 

0

2

4

6

8

10

12

Igen Nem Nem válaszolt



54 
 

10 kitöltő nem preferálja a nagyszülők keresztnevének öröklődését. 2 személy nem 

válaszolt a kérdésre, 8 pedig így gondolja:  

„Szép szokás ez falvainkban. Talán a nagyszülő adottságai kívánják továbbadni.” 

„… a gyermek a nagyszülei keresztnevét örökli az, hogy így emlékezzenek rá, ha ő már 

nem lesz.” 

A hetedik kérdésben arra kértem az adatközlőket, ha van gyermekük, akkor írják le 

keresztnevüket. A kérdésre 12 fiú név és 20 lány név érkezett. A 12 fiú névből 11 

különböző, csupán egy név, az Ádám jelenik meg kétszer. Egy kettős keresztnév, Attila-

Márk. 

A felsorolt férfinevek: Ádám (2), Attila-Márk, Dávid, Gergő, Kornél, Norbert, 

Patrik, Roland, Szabolcs, Zoltán, Zsolt.  

A női neveknél már 20 név lett feltüntetve a kérdőíven, ebből 18 név különböző. 

Ezek közül két kettős keresztnév lett felsorolva: Fruzsina-Éva és Nikolett-Katalin. 

Két név kétszer fordul elő: Johanna és Orsolya. 

A felsorolt női nevek: Alexandra, Barbara, Beatrix, Dorina, Emília, Erika, 

Fruzsina-Éva, Hanna, Johanna (2), Kamilla, Katalin, Klaudia, Luca, Nikolett, Nikolett-

Katalin, Noémi, Orsolya (2), Zsófia.  

Legtöbben, szimpátia alapján választottak, tehát 10 személy egységesen azt a 

választ adta, hogy ezek tetszettek. Két esetben az a válasz érkezett, hogy Közös megegyezés 

a férjemmel. Néhányan pedig kiemelték a magyarázatukat is:  

„A lányom az én nevemet is kapta, a fiam pedig az apjáét” 

„Nikolett a születési dátum alapján, és megtetszett. Erika lányom az én nevemet kapta” 

„Az első gyermekemnél és harmadiknál fontos volt, hogy különleges legyen és egyedi, a 2. 

lányomnál egyértelmű volt az anyai név öröklése”. 

A kilencedik kérdésben választ kapunk, hogyan viszonyulnak a bótrágyi lakosok a 

kettős keresztnevek használatához. Az eredményeket a 18. ábrán szemléltetem.  
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18. ábra Mit gondol arról, ha valaki kettős keresztnevet ad gyermekének?  (2) (N=20) 

11 személy feleslegesnek tartja a kettős keresztnevek használatát, 3 ellenzi, öten pedig 

szimpatikusnak találják, ha valaki kettős keresztnevet ad gyermekének.  

A tizenkettedik kérdésben arra vonatkozóan tettem fel kérdésemet, hogy mit 

gondolnak, mi befolyásolja a szülőket napjainkban a névadásban és korábban, hogyan, mi 

alapján döntöttek. A válaszok többsége szerint napjainkban népszerűbb nevet, minél 

divatosabb nevet választanak szimpátia alapján, amit a modern világ befolyásol és határoz 

meg. Ezzel szemben régen az öröklés töltötte be a legnagyobb szerepet a névválasztásban. 

„Napjainkban olyan idegen neveket adnak a gyermekeiknek. amilyen még másnak nincs a 

lakóhelyükön. Régen a magyaros, rokonságban lévők voltak jellemzők.” 

„Napjainkban egyre inkább a média, korábban pedig jobban ragaszkodtak a hagyományos 

magyaros nevekhez.” 

„Napjainkban minél cifrább nevet adnak, amilyen még senkinek nincs. Korábban ezzel 

nem foglalkoztak.” 

„Ma a modern nevek előnyösebbek, ami népszerű, divatos, jól hangzik, menő.” 

„A legnépszerűbb nevek. Korábban pedig a magyar keresztnevek.” 

„Régen a hagyomány befolyásolta a szülőket, napjainkban többnyire a divat.” 

„A nevek népszerűsége és azok jelentése.” 

A bótrágyi lakosok a következő szempontokat tartották szem előtt a gyermekük 

nevének kiválasztása során a szülők. 
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Szempontok Válasz  

Nem akartunk gyakori, divatos nevet 6 

b) Népszerű nevet akartunk  

Kifejezetten ritka, különleges nevet akartunk 3 

Fontos volt a vezetéknévvel együtt való hangzás 12 

Szempont volt, hogy az adott névnek milyen 

becézett formái vannak és lehetségesek 
6 

Fontos volt a név jelentése 3 

A családban van ilyen név 3 

Egyéb  „Nem különösen volt nagy a 

választási köröm, egy volt, ami 

tetszett.” 

13. táblázat A következő szempontok közül befolyásolta/befolyásolná valamelyik önt 

a névválasztásban? (2) 

A táblázatból láthatjuk, hogy legtöbb embernek a vezetéknévvel együtt hangzás volt a 

fontos (12), fontosnak tartották, hogy a választott névnek milyen becézett formái vannak 

és, hogy ez a név ne legyen nagyon gyakori, népszerű név (6-6). Kifejezettem ritka nevet 

szeretett volna 3 személy, és szintén 3 személynél, fontos volt a név jelentése is. Három 

családban pedig már előfordult a rokonsági körben az adott név.  

A 15. táblázatban további szempontok alapján kellett megadni, mi alapján döntöttek. 

Szempontok Válasz 

Bibliai nevet választottunk 5 

Ősi magyar nevet választottunk 1 

Rokoni körben előfordulót 

választottunk 
3 

Ismeretségi körben előfordulót 

választottunk   
8 

Számomra szimpatikus híresség 

nevét választottuk 
1 

Egyéb  2: „Számomra szimpatikus nevet 

választottunk” 

 

14. táblázat Hogyan választottak/választanának nevet? (2) 
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A táblázatban láthatjuk, hogy legtöbben az ismeretségi körükben előforduló nevet 

választottak, hárman ezt szűkítve a családban, rokoni szálak alapján jutottak a név 

tudatához és ez alapján választottak. 5 család a Bibliában előforduló nevekből választott. 1-

1 gyermek pedig az ellenpólusok képviseletében ősi magyar nevet, illetve egy híresség 

nevét viselik.  

A településen előforduló három leggyakoribb női és férfi neveinek összegzése a 19. 

ábrán látható. 

A húsz kérdőív 16 darabján szerepelt az Erzsébet név, leggyakoribb női névként, a 

Katalin nevet is 10 személy tűntette fel, a Mária név pedig kilencszer szerepelt az 

űrlapokon.  

A férfineveknél a legtöbben Ferenc nevet írták, nyolcan az Istvánt, míg a Zoltán nevet 

heten.  

 

19. ábra Ön szerint a településen melyik a három leggyakoribb férfi és női 

név? (2) (N=20) 

 

Bótrágyon felsorolt leggyakoribb férfinevek: András (5), Attila, Béla (2), Bertalan 

(2), Ernő, Ferenc (11), István (8), János (3), József (6), László (3), Roland, Sándor (6), 

Tibor, Zoltán (7).   

Bótrágyon felsorolt leggyakoribb női nevek: Anikó (2), Erika (2), Erzsébet (16), 

Éva (2), Fruzsina, Ilona, Irén (3), Johanna, Jolán (2), Julianna, Katalin (10), Mária (9), 

Szimonetta.   
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A település adatközlői alapján a következő nevek a legszebbek:  

51 különböző női nevet említettek, melyek a következők: Abigél (2), Aida, Alexandra, 

Anikó (2), Anna (2), Antónia, Barbara (3), Beatrix (2), Boglárka, Csilla, Dorina, Edina, 

Emese (2), Emília (2), Enikő, Erika, Erzsébet, Eszter (6), Eugénia, Éva (3), Evelin, 

Fruzsina (4), Gizella, Hanna (5), Izabella, Jázmin (3), Johanna (6), Jusztina, Kamilla, 

Katalin (4), Klaudia (2), Laura, Luca (3), Patrícia, Mária, Melinda, Nikolett, Noémi, 

Olívia, Orsolya (3), Petra (2), Ráhel, Réka, Szabina, Szimonetta, Virág, Zoé, Zselyke (2), 

Zsófia (4), Zsuzsanna. 

 

Név Megjelölés száma 

Eszter  
6 

Johanna 

Hanna 5 

Fruzsina 

4 Katalin  

Zsófia 

15.táblázat Sorolja fel az Ön megítélése szerint legszebb öt női nevet! (2)  

A legtöbb bótrágyi lakosnak az Eszter és Johanna nevek tetszenek, 5 személynek a 

Hanna, míg 4-4 személy a Fruzsina, Katalin és Zsófia nevet említették.  

A férfinevek már nem mondhatóak ennyire változatosnak és bőségesnek.  

Mindössze 32 különböző nevet emeltek ki, melyek a következők: Ádám (5), Ákos 

(2), Alex, András, Attila (6), Bence (3), Csaba (2), Dániel (5), Dávid (4), Ferenc (5), 

Gergely (5), Géza, István (5), János (2), József (2), Kornél (2), Kristóf, Krisztián Levente 

(3), Márk (2), Máté, Milán (3), Noel (2), Norbert, Patrik, Roland (4), Sándor (3), Szabolcs 

(3), Valér, Zoltán (2),  Zsolt (5), Zsombor. 
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Név  Megjelölés száma 

Attila 6 

Ádám 

5 

Dániel 

Ferenc  

Gergely 

István 

Dávid  
4 

Roland 

16. táblázat Sorolja fel az Ön megítélése szerint legszebb öt férfinevet! (2) 

 

Legtöbbször, legszebb névként az Attila (6) nevet választották. Öten-öten az Ádám, 

Dániel, Ferenc, Gergely, István neveket emelték ki. Négyen pedig a Dávid és Roland 

neveket tartják a legszebbnek.  

Akárcsak az előző faluban, itt is az A oszlopot (modernebb neveket) választották 

nagyobb arányban. A válaszadók közül 18 személy az A oszlopot nevezte meg, míg ketten 

a B oszlopból választanának szívesen.  

A húszadik kérdésben szintén A (Attila, Károly, János, József, István) és B (Ádám 

Bence, Gergő, Milán, Dániel) oszlopból kellett választani. 17 személy a B oszlopból, 3 az 

A oszlopból választana.  

„Mert a gyerekek felnőve már nem igazán örülnek a régi magyar neveknek, szeretik és 

örülnek, ha modernebb, divatosabb nevük van” 

„ Azért mert nem szeretem a régimódi neveket.” 

„Ezek újak, modernek” 

„A régebbi nevek jobban tetszenek. Amíg kicsi a gyerek, addig cuki a név, de ha megnő, 

hogyan szólítják majd? (Milán bácsi?)” 

„ Ha fiam lenne, Attilának hívnám, de választanék neki egy második nevet a B oszlopból, 

hogy ne haragudjon rám a régies név miatt. Bár szerintem azt is elfogadná, annyira 

szeretne engem! ”  
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5.3 A kérdőíves felmérés eredményei Beregsomban 

Som településen is 20 személy töltötte ki a kérdőívet, mindegyik református-vallású.  10 

férfi és 10 nő.  

Az első kérdések alapján megállapítható, hogy minden adatközlő meg van elégedve 

a saját keresztnevével és, ha lehetőség lenne rá, akkor sem változtatnák meg más névre.  

„Igen elégedett vagyok, azért mert a szüleim ezt választották” 

„Igen szüleim iránti tiszteletből” 

„Igen, bár gyerekkoromban szégyelltem, mert ritka név volt és csak kevesen ismerték, 

furcsállották” 

A szülők nevének öröklése már sok családban nem él. Az adatközlők közül 11 

személy szerint ez már csak az idősebb korosztálynál jellemző, napjainkban már nem 

szeretik a szülők nevét adni a gyermekeiknek. 9 családban viszont még használatos az 

édesapa nevének örökítése. Már nem tartják jellemzőnek, meghatározónak eme tényezőt. 

„Fiúgyermeknél igen. Lánygyermeknél nem igazán” 

„Hagyomány mifelénk ez, így illik sok helyen ezt még megtartani, viszont én különösebben 

nem kedvelem” 

„Nem támogatom. Akkor már inkább a nagyszülei nevét kapják”. 

A hetedik kérdésben az adatközlők gyermekeinek keresztnevét kértem feltüntetni. 

A nyolcadikban pedig, hogy mi alapján választották ki ezeket a neveket. 

A felsorolt férfinevek a következők: Bence (3), Dávid, Erik, Márk, Patrik, Róbert, 

Tibor, Sándor (2), Viktor. 

A felsorolt női nevek:Adrienn, Barbara, Anetta, Csilla, Emese (2), Evelin, Emília, 

Hanna Karolina, Klaudia, Laura, Nóra, Vanessza, Viktória (3), Zsanett, Zsófia. 

A kitöltők szinte mindegyike a következő 2 válasszal indokolta a választását:  

„Közösen döntöttünk a párommal.”  „Ezek tetszettek.” 

Ketten indokolták másképpen:  

„Fontos volt, hogy magyaros legyen.” 

„Leánygyermekemnek az én döntésem alapján. Fiúgyermekem az apja nevét kapta.” 

 A kettős keresztnevek használatáról eltérően vélekednek. 10 személy feleslegesnek tartja a 

használatukat, 6 személy szimpatizál vele, 3 ember ellenzi, míg 1 személy tartja 

szükségesnek a használatát.  
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20. ábra Mit gondol arról, ha valaki kettős keresztnevet ad gyermekének? (3) (N=20) 

 

A három legtöbbször előforduló férfi keresztnevek Som településen az adatközlők adatai 

alapján: Béla, Bence, Endre, Ferenc, István (6), János (3), József (5), Lajos, László (3), 

Milán, Sándor (6), Tibor (2), Zoltán (2).  

A három legtöbbször előforduló női keresztnevek Som településen: Anna, Erika, 

Erzsébet (6), Eszter, Éva (4), Hanna, Ibolya, Irén (5), Júlia, Margit (2), Mária (4). 

A leggyakoribb neveket a21. ábrán szemléltetem.  

 

21. ábra Ön szerint a településen melyik a három leggyakoribb férfi és női név? (3) 

(N=20) 
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Az 18. számú és 19. számú táblázatban jól látható, hogy legtöbben, hatan a családban már 

meglévő nevet választották gyermeküknek, szintén hat embernek, fontos volt a 

vezetéknévvel együtt hangzás. Négy kitöltő családjának, fontos volt a névválasztásnál, 

hogy gyermekük nevének milyen becézett formái vannak. 2-2 családban a név jelentése és 

különlegessége volt meghatározó. Két kitöltő családjában pedig kifejezetten a népszerű 

nevek voltak előtérben.  

 

Szempontok Válasz 

Nem akartunk gyakori, divatos nevet 1 

c) Népszerű nevet akartunk 2 

Kifejezetten ritka, különleges nevet akartunk 2 

Fontos volt a vezetéknévvel együtt való hangzás 6 

Szempont volt, hogy az adott névnek milyen becézett 

formái vannak és lehetségesek 

4 

Fontos volt a név jelentése 2 

A családban van ilyen név 6 

17. A következő szempontok közül befolyásolta/befolyásolná valamelyik önt a 

névválasztásban? (3)  

 

A táblázatban látható, hogy a szülők leginkább a rokoni körben előforduló neveket 

választják. Ennek oka lehet a névöröklődés kérdése is, de az is előfordulhat, hogy 

messzebbi rokonok által jut a szülők tudatába az új név. Ezt a szempontot 8 családban 

tekintették elsődlegesnek. Heten úgy gondolták, hogy gyermeküknek nemzeti tudatukat 

erősítve ősi magyar nevet választanak. 4 személy ismeretségi körben előfordulót választott, 

3 pedig bibliai nevet.  
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Szempontok Válasz 

Bibliai nevet választottunk  

Ősi magyar nevet választottunk 2 

Rokoni körben előfordulót választottunk 8 

Ismeretségi körben előfordulót választottunk   8 

Számomra szimpatikus híresség nevét választottuk 1 

c) Számomra kedves tévé szereplő nevét választottuk 1 

d) Számomra inspiráló könyvszereplő nevét választottuk  

18. táblázat Hogyan választottak/választanának nevet? (3) 
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5.4 A három település kérdőíveinek összefoglaló elemzése 

A három településen összesen 60 kérdőív került kitöltésre. A 60 kitöltött kérdőív, minden 

vizsgált falu (Harangláb, Bótrágy és Som) 20-20 családját érintette. Az előzőekben külön 

elemeztem a három település eredményeit, s a könnyebben értelmezhetőség kedvéért ezen 

fejezet következő alpontjában összesítem az eddig kapott eredményeket.  

Az első kérdésekben, ahol a kitöltő saját keresztnevére vonatkozóan kérdeztem, 

hogyan viszonyulnak a nevükhöz, ha lehetőségük lenne rá, akkor megváltoztatnák-e egy 

másik kedvezőbb névre. A 60 válaszadó közül csupán 3 személy nincs megelégedve a 

szüleitől kapott névvel, a maradék 57 személy örömmel fogadta el. A három személy 

egyike megváltoztatná egy fiatalosabb névre, két személy viszont már nem élne vele, ha 

adódna ilyen lehetősége.  

 

22. ábra Ön elégedett a nevével? (3) (N=60) 

A következő kérdések arra vonatkoztak, hogy jellemző-e az a szokás, hagyomány az adott 

családban, hogy a fiúgyermekeket édesapjukról, a lányokat édesanyjukról nevezik el, 

valamint a következőkben, hogy mi a véleményük arra, ha egy gyermeket a szüleiről 

neveznek el, illetve a nagyszüleiről. Az eredményeket a23. ábrán szemléltetem. 

Rápillantva egyértelműen látható, hogy a szülők nevének öröklése 60 családból még 38 

családban jelen van. A vélemények ugyan már megoszlanak, sokan élik a nevek 

öröklésének hagyományát, de már nem szívesen preferálják a döntésükben ezt a tényezőt. 

A nagyszülők nevének öröklésében még jobban egyértelművé válik, hogy nem feltétlenül a 

szokásokat tartják szem előtt. Mindinkább a szülők a „modernebb nevet kell választani”, 

„ezek már túl régiesek”, „Nem tartom fontosnak, a tisztelet nem a névadástól 

függ”vélemények mellett tartanak ki.  
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23. ábra Mi a véleménye arról, ha egy gyermek az édesapja vagy az édesanyja nevét 

kapja? Mi a véleménye arról, ha egy gyermek nagyszülei keresztnevét örökli? (N=60) 

 

A kérdőív következő kérdéseinek válaszaival alátámasztva a már fentiekben leírt 

véleményeket erősítik meg. Ahogy az ábrán is igyekeztem szemléltetni, a névválasztásban 

a hagyományok kezdenek háttérbe szorulni. A 60 családban csak 12 gyermek keresztneve 

lett a hagyományok alapján kiválasztva. Tehát 12 gyermek az édesanyja, édesapja nevét 

kapta nemét illetően. 48 család viszont a tetszése szerint választott nevet vagy neveket a 

modernség, változatosság igényével. Azzal, hogy a szokások háttérbe kerülnek, 

egyértelmű, hogy a divatosabb nevek kezdenek teret hódítani a kisebb településeket is.  

 

 

24. ábra Mi alapján választotta ezt a nevet/neveket? (N=60) 
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Az összesített eredményekből megtudható, hogy hogyan viszonyulnak a kettős 

keresztnevek használatához az adott települések képviselői. A legtöbben, 29 személy 

feleslegesnek tartja a kettős keresztneveket, 8 személy pedig ellene van, hogy 

gyermekének kettős keresztneve legyen. Ketten szükségesnek tartják, 17 személy pedig 

szimpatizál a kettős nevekkel. Néhány adatközlő pedig úgy gondolja, hogy ez „magánügy” 

és „csak a családra tartozik a döntés”.Az eredményeket a 25. számú ábrán szemléltetem.  

 

25. ábra Mit gondol arról, ha valaki kettős keresztnevet ad gyermekének? (4) (N=60) 

Több családban is találhatóak kettős keresztnevek, melyek közül néhányat 

felsoroltak: Nikoletta Katalin, Irma Erzsébet, Gergő István, Eszter Abigél, Emíliai 

Erzsébet, Márk Barnabás, Lenke Irén, Lenke Olena. stb. 

A 13. kérdés eredményei a 20. táblázatban szemléltetve.  

Szempontok Válasz 

Nem akartunk gyakori, divatos nevet 10 

d) Népszerű nevet akartunk 5 

Kifejezetten ritka, különleges nevet akartunk 7 

Fontos volt a vezetéknévvel együtt való hangzás 25 

Szempont volt, hogy az adott névnek milyen becézett 

formái vannak és lehetségesek 

11 

Fontos volt a név jelentése 9 

A családban van ilyen név 15 

19. táblázat  A következő szempontok közül befolyásolta/befolyásolná valamelyik önt 

a névválasztásban? (3)  
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A kérdőív ezen és következő kérdésében különböző szempontok, tényezők alapján 

kellett kiválasztani, akár több lehetőség alapján, hogy mi befolyásolta, vagy mi alapján 

választottak nevet a gyermeküknek. A legtöbben, 25-en választottak úgy nevet, hogy 

legfőbbképp a vezetéknévvel együtt hangzása volt a fontos. 15 személy úgy hozta meg a 

döntését, hogy a közelében, a rokonságában előfordult már ilyen név. Ez jelentheti azt, 

hogy örökölte a nevet a gyermek, vagy akár azt, hogy egy új nevet az egyik rokon 

elnevezése által ismertek meg. 10 családban nem akartak gyakori, divatos nevet, heten 

pedig kimondottan ritka neveket kerestek. 11-en fontosnak tartották a név becézett formáit 

a későbbi időkre gondolva, s ugyan ezen gondolat menetén próbáltak öten divatos nevet 

választani gyermeküknek. 9 személynek pedig nem csak a hangzás és időszerűség, hanem 

a név jelentése is fontos tényező volt. 

 A következő szempontok közül legtöbben ismét a rokoni kapcsolatok által 

választottak, valamint úgyszintén 19-en ismeretségi körben előforduló nevet választottak. 

Tíz személy ősi magyar nevet, nyolcan bibliai nevet, hárman pedig egy szimpatikus 

híresség után nevezték egy gyermeküket. 1-1 gyermek pedig egy tévészereplő vagy egy 

inspiráló könyvszereplő nevét viselik.  

Szempontok Válasz 

Bibliai nevet választottunk 8 

Ősi magyar nevet választottunk 10 

Rokoni körben előfordulót választottunk 19 

Ismeretségi körben előfordulót választottunk   19 

Számomra szimpatikus híresség nevét választottuk 3 

e) Számomra kedves tévé szereplő nevét választottuk 1 

f) Számomra inspiráló könyvszereplő nevét választottuk 1 

20. táblázat Hogyan választottak/választanának nevet? (4) 

 

Hogyan juthatnak az új nevek a személyek tudatába? A válaszok többsége ugyanazt a 

lehetőséget tartalmazta. A felsorolt helyek információszerzésre: másoktól hallom, baráti 

körben, ismeretségi körben, naptár, könyvek, média, internet, tévé, sok külföldi sorozat. 

A három legtöbbször előforduló női nevek között igazán nagy egyetértésben volt 

mind a három település. Sőt mind a három női név, amelyet a legtöbbször előfordulónak 

gondoltak, mind három településen ugyanaz a név. 33 személy gondolja úgy, hogy 
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Erzsébet van a legtöbb a településen, 20 adatközlő a Mária nevet emelte ki 16-an a Katalin 

nevet, 9-en pedig úgy gondolják, az Olga és Éva név sem egyedüli a településen.  

A férfineveknél már nem ennyire egyhangú a válasz 20-20 személy a János és Sándor 

nevet emelték ki. 18-an az István nevet gondolták a három leggyakoribb név egyikének, 

16-an a József nevet, 15-ször pedig a Ferenc név szerepelt az űrlapokon.  

 

26. táblázat Ön szerint a településen melyik a három leggyakoribb férfi és női 

név? (4) (N=60) 

A tizenhetedik és tizennyolcadik kérdésben, a kitöltők megítélése szerint legszebb 

öt női és férfineveket kértem felsorolásra.  

A következő női neveket emelték ki: Anna (6), Bella, Boglárka, Abigél (2), 

Adrienn, Ágnes, Aida, Alexandra (7), Amália, Anasztázia (3), Andrea, Anikó (2), Anna (3), 

Annabella, Annamária (3), Antónia, Barbara (7), Beatrix (8), Bianka (2), Boglárka, 

Csenge (2),Csilla (2), Dóra, Dorina, Edina, Edit, Ella,  Emese (5), Emília (6), Enikő (2) 

Erika, Erzsébet (6), Eszter (8), Eugénia (2), Éva (10), Evelin (3), Evelin, Fanni, Flóra, 

Friderika, Fruzsina 6), Georgina,Gizella, Gréta (3),Hanna (4), Hanna (5), Helga, Ildikó 

(5), Ilona, Izabella (2), Jázmin (8), Johanna (2),Johanna (7), Jusztina, (2), Kamilla (2), 

Karolina (2), Katalin (2), Katalin (4), Kinga, Kitti, Klaudia (2), Kornélia, Krisztina, 

Laura(2) , Lídia, Lilla, Luca (3),Mária (6), Marianna,Melinda, Nikolett,Noémi (3), Nóra, 

Olívia, Orsolya (4), Patrícia, Petra (4), Piroska, Ráhel, Ramóna, Réka (2), Róza (2), 

Rozália, Rozalinda, Sára (2), Szabina, Szimonetta, Teodóra, Teréz, Vanessza,Virág,  

Vivien, Zoé,  Zsanett,Zselyke (2), Zsófia (5), Zsuzsanna (3). 
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27. ábra. Sorolja fel az Ön megítélése szerint legszebb öt női nevet! (N=60)  

 

Legtöbben a Beatrix, Eszter és Jázmin neveket írták, 8-8 személy.  A Beatrix név 

talán kisebb befolyás miatt lett ennyiszer feltűntetve, hiszen az első oldalon a 

bemutatkozásnál szerepel a kérdőív leírásánál a név. Alexandra, Barbara, Johanna neveket 

viszont már befolyás nélkül 7-7 személy a legszebbek között tartja számon.  Az Anna, 

Emília, Fruzsina és Erzsébet nevet is 6-6 adatközlő tűntette fel. A női nevek felsorolása 

igazán változatos lett. 97 különböző női név került be ebbe a felsorolásba.  

A kitöltők véleményei szerint legszebb férfinevek: Ádám (15), Ákos (3), Alex (3), 

András (5), Árpád, Attila (9), Balázs, Bálint, Béla (3), Bence (9), Bernát, Bertalan (2), 

Botond, Csaba (4), Dániel (18), Dávid (11), Ede, Eduárd (2), Erik (6), Ernő (4), Ervin (2), 

Ferenc (11), Gergely (9), Géza, Gusztáv, György (3), Gyula (3), István (12), János (6), 

József (5), Károly, Kornél (2), Kristóf (3), Krisztián (3), László (2), Levente (6), Márk (8), 

Máté (2), Mihály, Milán (6), Noel (4), Norbert (2), Pál, Patrik, Péter (5), Richárd (2), 

Róbert (4), Roland (6), Sándor (9), Szabolcs (3), Tibor (2), Valentin, Valér, Zalán (2), 

Zoltán (3), Zsolt (7), Zsombor. 
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28. ábra. Sorolja fel az Ön megítélése szerint legszebb öt férfinevet! (N=60)  

 

Legszebb férfinév a három település megítélése alapján a Dániel név, 18 személy 

választotta ezt a nevet is. 15-en az Ádám nevet, 12-en az Istvánt, 11-en a Dávid és Ferenc 

nevet választották az öt legszebb férfinév egyikének. Sokan, kilenc személy a Gergely és 

Sándor keresztnevet részesíti előnyben, heten pedig a Zsolt nevet. A férfinevek 

felsorolásából látszik, hogy nem olyan nagymértékű a változatosság, mint a női neveknél. 

Míg a nőknél 97 különböző név, addig a férfineveknél 57 különböző név került 

felsorolásra. A nevek között előfordulnak hagyományosnak mondható, illetve többségében 

modern, divatosabb keresztnevek is.  

Az utolsó kérdésekben a tizenkilencedik és húszadik kérdésben válasz elé állítottam 

a 60 adatközlőt. Két oszlop A (Hanna, Fanni, Petra, Jázmin, Johanna) és B oszlop 

(Erzsébet, Mária, Ildikó, Edit, Judit) nevei közül kellett választaniuk, hogy melyiket 

szeretnék szívesebben adni gyermeküknek. A válaszadók közül 47 személy az A oszlop 

neveiből választana szívesebben, míg 12-en  a B oszlopból. Az indoklások többsége az A 

oszlopot azért választotta, mert ezek a nevek fiatalosabbak, szebbek. A B oszlopból 

viszont, mindegyik válasz valamilyen családi kötelékre vall a felsorolt nevek közül.  

A húszadik kérdésben szintén A (Attila, Károly, János, József, István) és B (Ádám 

Bence, Gergő, Milán, Dániel) oszlopból kellett választani. A válaszok magyarázata szintén 

olyan formában jelentek meg, mint a nőknél. 49 személy a B oszlopot, azaz a divatosabb 
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neveket választotta, míg nyolc személy a hagyományosabb nevek mellett tette le voksát. 

Hárman pedig nem vállaltak állást az adott kérdésben.  
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VI. ÖSSZEGZÉS 

Magiszteri munkámban a névhasználatot és névdivatot vizsgáltam, valamint az 

alakulásukat befolyásoló tényezőket három település névanyaga alapján. Az általam 

választott három magyarlakta település: szülőfalum, Harangláb és a két szomszédos 

település, Bótrágy és Som.  

A vizsgált településeken 19902018 között 349 leánygyermek részesült a 

keresztségben. A lányok elnevezéséhez 114 nevet használtak fel, 23 lány pedig két 

keresztnevet kapott. Legtöbben az Alexandra keresztnevet (11), a Viktória és Kamilla (10), 

az Eszter, Éva, Nikolett (9), Réka (8), a Barbara, Emília, Renáta, Vanessza, Zsanett(7) 

nevet kapták születésükkor. Ezek a nevek tartoznak a települések öt legmegterheltebb 

nevei közé. A felsorolt keresztnevek mindhárom község névanyagában szerepelnek.  

374 fiúgyermek keresztelése történt meg. A fiúk elnevezéséhez 82 nevet használtak 

fel. Kettős keresztnévadás 20 esetben fordul elő. A vizsgált időszak legnépszerűbb neve az 

István, amelyet tizennyolc fiú kapott születésekor. Kevesebb létszámban képviselik a 

Dávid, András (15), Alex (13), Krisztián (12), Erik, Roland, László (11), Róbert, Sándor, 

Norbert és József (10) keresztneveket. A legnépszerűbb férfinevet a született gyermekek 

4,81 %-a viseli.  

Harangláb, Bótrágy és Som községekben a vizsgált 28 év alatt 43 gyermek kapott 

kettős keresztnevet. Lányoknál 23-szor fordul elő, fiúknál pedig 20-szor. 

A kutatás gyakorlati részének második szegmensében a kérdőíves felmérés zajlott. 

A három településen összesen 60 kérdőív került kitöltésre. A 60 kitöltött kérdőív, minden 

vizsgált falu (Harangláb, Bótrágy és Som) 20-20 családját érintette. 

A 60 válaszadó közül csupán 3 személy nincs megelégedve a szüleitől kapott 

névvel, a maradék 57 személy igen. A szülők nevének öröklése 60 családból még 38 

családban jelen van. A vélemények ugyan már megoszlanak, sokan élik a nevek 

öröklésének hagyományát, de már nem szívesen preferálják a döntésükben ezt a 

tényezőt.12 gyermek az édesanyja, édesapja nevét kapta. 48 család viszont a tetszése 

szerint választott nevet vagy neveket. Azzal, hogy a szokások háttérbe kerülnek, 

egyértelmű, hogy a divatosabb nevek kezdenek teret hódítani a kisebb településeken is.  

25-en választottak úgy nevet gyermeküknek, hogy legfőbbképp a vezetéknévvel együttes 

hangzása volt a fontos. 15 személy úgy hozta meg a döntését, hogy a közelében, a 

rokonságában előfordult már ilyen név. Ez jelentheti azt, hogy örökölte a nevet a gyermek, 

vagy akár azt, hogy egy új nevet az egyik rokon elnevezése által ismertek meg. 10 

családban nem akartak gyakori, divatos nevet, heten pedig kimondottan ritka neveket 
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kerestek. 11-en fontosnak tartották a név becézett formáit a későbbi időkre gondolva, s 

ugyan ezen gondolat menetén próbáltak öten divatos nevet választani gyermeküknek. 9 

személynek pedig nem csak a hangzás és időszerűség, hanem a név jelentése is fontos 

tényező volt. A három női név, amelyet a legtöbbször előfordulónak gondoltak, mind 

három településen ugyanaz a név. 33 személy gondolja úgy, hogy Erzsébet van a legtöbb a 

településen, 20 adatközlő a Mária nevet emelte ki 16-an a Katalin nevet, 9-en pedig úgy 

gondolják, az Olga és Éva név a leggyakoribb.  A férfineveknél, 20-20 személy a János és 

Sándor nevet emelték ki. 18-an az István nevet gondolták a három leggyakoribb név 

egyikének, 16-an a József nevet, 15-ször pedig a Ferenc név szerepelt az űrlapokon.  

A kitöltő által megítélt legszebb férfi és női nevek között legtöbben a Beatrix, 

Eszter és Jázmin neveket írták, 8-8 személy.  A Beatrix név talán kisebb befolyás miatt lett 

ennyiszer feltűntetve. Alexandra, Barbara, Johanna neveket viszont már befolyás nélkül 

7-7 személy a legszebbek között tartja számon.  97 különböző női név került be ebbe a 

felsorolásba. Legszebb férfinév a három település megítélése alapján a Dániel név, 18 

személy választotta ezt a nevet is. 15-en az Ádám nevet, 12-en az Istvánt, 11-en a Dávid és 

Ferenc nevet választották az öt legszebb férfinév egyikének. 57 különböző név került 

felsorolásra. A nevek között előfordulnak hagyományosnak mondható, illetve többségében 

modern, divatosabb keresztnevek is.  

A kutatás végeztével elmondható, hogy kialakult egy kép Harangláb, Bótrágy és 

Som névhasználatát illetően. Bemutatásra került a nevek megterhelése, az aktuális 

névdivat, a személynevek hagyományozódása, valamint, hogyan hatott a névdivat a 

személynevek kiválasztására a kijelölt három településen. Feltételezéseim beigazolódni 

látszanak, miszerint napjainkig meghatározó tényező sok családban az apa és anya nevének 

örökítése, de a többségnél döntő szerepe van a névadásban az egyediségnek és 

modernségnek; legtöbb személy tudatába az ismeretségi kör, a televízió és az internet 

forrásaiból kerülnek be az új nevek.  

 Elmondható, a három település névanyaga alapján, hogy markáns különbségek nem 

jelentkeznek sem a névhasználatot, sem a névválasztást illetően.   
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MELLÉKLETEK 

1. sz. melléklet 

A női nevek gyakorisága Haranglábon, Bótrágyon és Somban 1990-2018 között 

Ssz. Név  Előfordulás  

(összes) 

Harangláb Bótrágy Som 

1.  Alexandra 11 2 6 3 

2.  Kamilla 10 4 5 1 

3.  Viktória 10 2 1 7 

4.  Eszter 9 1 3 5 

5.  Éva 9 1 2 6 

6.  Nikolett 9 1 6 2 

7.  Réka 8 1 5 2 

8.  Barbara 7 2 1 4 

9.  Emília 7 1 4 2 

10.  Renáta 7  4 3 

11.  Vanessza 7 1 2 4 

12.  Zsanett 7 1 5 1 

13.  Katalin  6 1 5  

14.  Noémi 6 1 3 2 

15.  Adrienn 5  2 2 

16.  Bianka 5 1 1 3 

17.  Klaudia 5 1 3 1 

18.  Vivien 5  4 1 

19.  Anasztázia 4 1 3  

20.  Bettina 4 2 1 1 

21.  Diána 4 1 1 2 

22.  Dóra 4 2 1 1 

23.  Dorina 4 1 2 1 

24.  Erzsébet 4  2 2 

25.  Evelin 4 1  3 

26.  Gabriella 4  3 1 

27.  Henrietta 4 1 2 1 

28.  Jázmin 4 1 3  

29.  Johanna 4 1 2 1 

30.  Marianna 4 2 1 1 

31.  Zsófia 4 2  2 

32.  Anita 3  2 1 

33.  Annamária 3 1 1 1 

34.  Beáta 3  3  

35.  Boglárka  3  1 2 

36.  Brigitta 3  1 2 

37.  Csilla 3  2 1 

38.  Emese 3  1 2 

39.  Erika 3  1 2 

40.  Fanni 3  2 1 

41.  Georgina  3  1 2 
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42.  Gréta 3 1 1 1 

43.  Ivetta 3 1 1 1 

44.  Kitti 3 2 1  

45.  Melinda 3  2 1 

46.  Nikoletta 3  1 2 

47.  Nóra 3   3 

48.  Orsolya 3  2 1 

49.  Petra 3 1 2  

50.  Ágota 2  1 1 

51.  Anabella 2  1 1 

52.  Andrea 2 1  1 

53.  Csenge 2 1  1 

54.  Dominika 2 1  1 

55.  Edina  2   2 

56.  Edit 2 2   

57.  Eleonóra 2  2  

58.  Flóra 2 1 1  

59.  Fruzsina 2   2 

60.  Izabella  2  1 1 

61.  Júlia 2  2  

62.  Karolina 2   2 

63.  Kornélia 2 1 1  

64.  Krisztina 2 2   

65.  Mária 2  2  

66.  Natália 2 1  1 

67.  Rebeka 2  1 1 

68.  Szimonetta 2 1  1 

69.  Szofia 2  1 1 

70.  Tímea 2  2  

71.  Ágnes 1  1  

72.  Amália 1 1   

73.  Amira 1  1  

74.  Anetta 1   1 

75.  Angéla 1  1  

76.  Angelika 1 1   

77.  Angelika 1   1 

78.  Beatrix 1 1   

79.  Bella  1  1  

80.  Cintia 1  1  

81.  Dorka 1   1 

82.  Elza 1   1 

83.  Eugénia 1   1 

84.  Friderika 1 1   

85.  Gizella  1   1 

86.  Györgyi 1 1   

87.  Hajnalka 1   1 

88.  Ida 1  1  

89.  Ilona 1   1 
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90.  Irén 1   1 

91.  Jolán 1  1  

92.  Jusztina 1   1 

93.  Kerolájn 1  1  

94.  Kiara 1  1  

95.  Kinga 1  1  

96.  Klára 1   1 

97.  Lara 1  1  

98.  Larisza 1 1   

99.  Laura 1   1 

100.  Lívia 1 1   

101.  Luca 1  1  

102.  Melissza 1  1  

103.  Miranda 1  1  

104.  Mirella 1  1  

105.  Mirjám 1   1 

106.  Naómi 1 1   

107.  Patrícia 1 1   

108.  Rita 1   1 

109.  Szilvia 1   1 

110.  Szintia 1 1   

111.  Teodóra 1 1   

112.  Tünde 1  1  

113.  Xénia 1   1 

114.  Zsuzsanna 1   1 

115.  Dominika Vanda 1 1   

116.  Margit Brigitta 1 1   

117.  Nikoletta Ilona 1 1   

118.  Zsuzsa Zsüliett 1  1  

119.  Diana Vanessza 1  1  

120.  Lídia Éva 1  1  

121.  Evelin Erzsébet 1  1  

122.  Judit Vanda 1  1  

123.  Alíz Mária 1  1  

124.  Fanni Katalin 1  1  

125.  Fruzsina Éva 1  1  

126.  Alexandra Judit 1  1  

127.  Enikő Kinga 1  1  

128.  Petra Barbara 1  1  

129.  Emília Katalin 1  1  

130.  Anna Viktória 1  1  

131.  Eszter Lívia 1  1  

132.  Jázmin Johanna 1  1  

133.  Andrea Natália 1   1 

134.  Alexandra Noémi 1   1 

135.  Anna Magdolna 1   1 

136.  Mirella Antonella 1   1 

137.  Hanna Karolina 1   1 



83 
 

2. sz. melléklet 

A férfinevek gyakorisága Haranglábon, Bótrágyon és Somban 1990-2018 között 

 

Ssz. 

Név  Előfordulás  

(összes) 

Harangláb Bótrágy Som 

1.  István 18  10 8 

2.  Dávid 15 4 8 3 

3.  András 15 2 6 7 

4.  Alex 13 1 10 2 

5.  Krisztián 12  7 5 

6.  Erik 11 1 5 5 

7.  Roland 11 2 6 3 

8.  László 11  5 6 

9.  Róbert 10 2 7 1 

10.  Sándor 10 2 4 4 

11.  Norbert 10 1 5 4 

12.  József 10 1 7 2 

13.  Richárd 9 3 4 2 

14.  Csaba 8 1 2 5 

15.  Bence 8 1 2 5 

16.  Máté 8 1 3 4 

17.  Zsolt 8  4 4 

18.  Ádám 7 4 2 1 

19.  Gábor 7 2 2 3 

20.  Dániel 7 3 2 2 

21.  Zoltán 7 1 6 1 

22.  Milán 7 2 3 2 

23.  Tibor 6 1  5 

24.  Kristóf 6 2 1 3 

25.  Patrik 6 1 3 2 

26.  Attila 6  3 3 

27.  Szabolcs 6  4 2 

28.  Ákos 5 1 2 2 

29.  Gergely 5  3 2 

30.  Gyula 4 2 2  

31.  Pál 4 2 2  

32.  Péter 4 1 1 2 

33.  Ferenc 4 1 2 1 

34.  Ernő 4 1 2 1 

35.  Márk 4 1 2 1 

36.  Levente 3 2  1 

37.  Gergő 3 1 2  

38.  János 3 1 2  

39.  Valentin 3 1 1 1 

40.  Szilárd 3 1 2  

41.  Tamás 2 1 1  

42.  Áron 2 1  1 

43.  Lóránt  2  2  
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44.  Szergej 3  2 1 

45.  Nikolász 2  2  

46.  Dominik 2  2  

47.  Adrián 1 1   

48.  Flórián 1 1   

49.  Kevin 1 1   

50.  Ervin 1 1   

51.  Árpád 1 1   

52.  Alexander 1 1   

53.  Iván 1 1   

54.  Olivér 1 1   

55.  Denisz 1 1   

56.  Bertalan 1 1   

57.  Marcell 1 1   

58.  Maximilián 1 1   

59.  Géza 1  1  

60.  Balázs 1  1  

61.  Ruszlán 1  1  

62.  Zsenya 1  1  

63.  Béla 1  1  

64.  Krisztofer 1  1  

65.  Bálint  1  1  

66.  Szebasztián 1  1  

67.  Szilveszter 1  1  

68.  Barnabás 1  1  

69.  György 1  1  

70.  Márton 1  1  

71.  Noel 1  1  

72.  Kornél 1  1  

73.  Viktor 1   1 

74.  Miklós 1   1 

75.  Arnold 1   1 

76.  Ártyom 1   1 

77.  Károly 1   1 

78.  Kázmér  1   1 

79.  Mátyás 1   1 

80.  Vince 1   1 

81.  Zsombor 1   1 

82.  Előd 1   1 

83.  Erik 

Nikolász 

1 1   

84.  Martin 

Szabolcs 

1 1   

85.  Bálint László 1 1   

86.  Dominik 

János 

1 1   

87.  Ferenc 

Szebasztián 

1 1   

88.  Szabolcs 1  1  
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János 

89.  Sándor 

Gergely 

1  1  

90.  Ferenc 

Nikolász 

1  1  

91.  Bertalan 

Zsolt 

1  1  

92.  Ervin Péter 1  1  

93.  Róbert István 1  1  

94.  Roland 

Gyula 

1  1  

95.  Máté Sándor 1  1  

96.  Attila Márk 1  1  

97.  Dávid 

Valentin 

1  1  

98.  Valentin 

Szebasztián 

1  1  

99.  Kristóf János 1   1 

100.  Dávid Zoltán 1   1 

101.  Máté Ádám 1   1 

102.  Áron Ezékiel 1   1 
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РЕЗЮМЕ 

 

У магістерській роботі я досліджувала використання імен та моди імен, а 

також фактори, що впливають на їх розвиток на основі трьох населених пунктів. 

Вибрані мною три угорськомовні населення наступні: село Горонлаб, де я 

проживаю, та два сусідні села, Батрадь та Шом. 

В досліджуваних селах у період з 1990 по 2018 рік  349 дівчат було 

охрещено. Для надання імен дівчатам було використано 114 імен, а 23 дівчат 

отримали по два імені. Більша частина при народженні отримала наступні імена: 

Олександра (11), Вікторія і Камілла (10), Естер, Єва, Ніколетта (9) Рейка (8), 

Барбара, Емілія, Рената, Ванесса, Жанетта (7). У населених пунктах ці імена 

найбільш використовувані. Перелічені імена знаходяться в документаціях про імен в 

усіх трьох селах. 

Охрестили 374 хлопчиків. Для надання імен хлопчикам використали 82 імен. 

Подвійні імена зустрічаються в 20 випадках. Найпопулярнішим іменем 

досліджуваного періоду є Іштван, який був при народженні даний 18 хлопчикам. 

Такі імена як Давид, Андраш (15), Алекс (13), Крістіан (12), Ерік, Роланд, Ласло (11), 

Роберт, Олександр, Норберт і Йосип (10) менше. Найпопулярніше чоловіче ім'я 

мають 4,81% дітей. 

Під час дослідження 28 років у селах Горонглаб, Батрадь та Шом 43 дитини 

отримали подвійні імена. У 23 випадках отримали подвійне ім’я дівчата та 20 хлопці. 

У другій частині практичної частини дослідження було проведено 

опитуванням, методом анкетування. Всього в трьох населених пунктах було 

заповнено 60 анкет. Заповнені анкети заповнювали 20-20 сімей із досліджених сіл 

(Горонлаб, Батрадь та Шом). 

З 60 опитуваних лише 3 особи не задоволені своїми іменами, наданими їхніми 

батьками, а решта 57 задоволені. Із 60 сімей у 38 родинах присутній успадкування 

імен батьків. Хоча думки вже розподіляються, багато людей на сьогоднішній день 

зберігають традицію успадкування імен, але вони не беруть до уваги цей фактор у 

своєму рішенні. 12 дітей отримали імена на честь своїх мам та батьків. 48 сімей 

обирали імена, які вже їм подобалися. Із тим фактом, що звичаї переходять на задній 

план, очевидно, що більш модні імена починають використовувати і в невеликих 

населених пунктах. У 25 випадках імена вибирали вже так, щоб воно чулося 

гармонічно із прізвищем. 15 осіб прийняли рішення дати ім’я таке, яке є вже у їхній 
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родині. Це може означати, що дитина успадкувала ім'я, або навіть те, що нове ім'я 

стало їм відомим від одного родича. У 10 родинах вони не хотіли модні імена, або 

імена які часто використовують, а сьомеро шукали дуже рідкісні імена. 

Одинадцятеро вважали дати ім’я якому легко буде дати прізьвисько, а п’ятеро 

намагалися вибрати модні імена своїм дітям. Для 9 осіб важливим фактором було не 

тільки звучність і своєчасність, а й значення ім’я. У трьох населених пунктах 

найбільш часто використовувані імена одинакові. Із опитаних людей 33 вважають, 

що ім’я Єлізавета найпоширеніше, 20 виділили ім'я Марії, 16 Катерина, і 9 осіб 

вважають що це Ольга і Єва. У випадках чоловічих імен по 20-20 осіб виділили 

імена Йосип та Олександр. 18 осіб вважають, що ім'я Іштван один з трьох 

найпоширеніших імен, 16 написали Йосип, і 15 написали на бланках ім’я Федір. 

Найкрасивішими іменами серед чоловічих і жіночих імен присудили ім’ям 

Беатрікс, Естер і Язмін, по 8-8 осіб. Ім’я Беатріс можливо через його незначний 

вплив був так мало згаданий. Імена Олександри, Барбари і Йоханни по 7-7 людей 

вважали найгарнішим. До списку включено 97 різних жіночих імен. Найгарнішим 

чоловічим ім'ям за думкою всіх сіл є ім'я Данила, 18 осіб вибрали це ім'я. 15 осіб 

вважають, що ім’я Адам, 12 Іштван, 11 Давид і Федір це один з п'яти найкрасивіших 

чоловічих імен. Перераховані 57 різних імен. Можна зробити висновки, що серед 

імен є і традиційні, і сучасні, більш модні імена. 

Наприкінці дослідження можна сказати щодо використання імен в населених 

пунктах Горонглаб, Шом та Батрадь сформувалась картина. Було представлено 

навантаження імен, актуальна мода імен, традиція успадкування імен, а також що 

впливало на вибір імен у трьох населених пунктах. Мої припущення, здається, 

виправдовують те, що досі успадкування ім’я батька і матері у багатьох сім'ях є 

вирішальним фактором, але у виборі назв має вирішальну роль і унікальність і 

сучасність. Потрапляють у свідомість нові імена у більшості людей від знайомих, із 

телевізора та із інтернету. 
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