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BEVEZETÉS 

 

Egy régi mondás szerint – nomen est omen ’a név jósjel, végzet’ – nevünkben 

hordozzuk a sorsunkat. A névválasztásban a nyelvi (lingvális) és nyelven kívüli 

(extralingvális) tényezők is nagy szerepet játszanak. A magyar névtudomány 

rendszerint a következő négy személynévtípust különbözteti meg: család-, kereszt-, 

bece- és ragadványnevek. A négy típus között összefüggések mutatkoznak.  

Szakdolgozatom témája: A személynevek vizsgálata, ezen belül a kereszt- és 

ragadványnevek tanulmányozása szülőfalumban, Tiszaújhelyen. 

A személynevek négyes csoportjából az általam választott nevekre sok 

minden hatást gyakorol, éppen ezért döntöttem úgy, hogy a keresztnevek és a 

ragadványnevek rendszerét kutatom majd településemen. Érdekesnek találtam 

megvizsgálni a kereszt- és ragadványnevek előfordulását, a névadás eredetét, okait, 

valamint azt, hogy ki, vagy mi motiválta az adott név kialakulását.   

A keresztnevet a szülő, a család választja az egyén számára. Néha jól sikerül 

e választás, néha felnőve idegenkedünk családunk által oly nagy gonddal választott 

névtől. De e névtípus az esetek nagytöbbségében örök. Ellentétben a 

ragadványnevekkel, melyet a közösség aggat ránk, annak gondolkodásmódját, 

értékítéletét tükrözi. Sok esetben az egyes nevek már annyira elterjedté váltak, 

hogy a névadó közösség szinte elfeledkezik az adott személy eredeti nevéről.  

A téma aktualitása. A kereszt- és ragadványnevek használatosak 

mindennapi életünk során, tulajdonképpen alapszókincsünk szavai. Fontosnak 

tartom, hogy megismerjük ezen nevek sokféleségét, változatosságát, kialakulásuk 

és használatuk hagyományait. Illetve az sem elhanyagolható, hogy nem egy 

esetben előfordul, hogy a falu lakosságának nagy része számára az illetőnek csak a 

ragadványneve ismeretes, a vezeték- és keresztneve nem. Ezenkívül tudomásom 

szerint ezzel a témával még senki nem foglalkozott behatóbban, így munkám során 

újdonságokra és különböző érdekességekre hívhatom fel a figyelmet. 
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Diplomamunkám célja elsősorban a tiszaújhelyi magyarok 

névhasználatának alapos vizsgálata volt. A felnőttek és a gyerekek 

ragadványneveinek beható vizsgálata. Tudni szeretném azt is, hogy mi motiválja 

a névválasztást, így mindenképpen azt is megvizsgálom, hogy mennyire követik 

szülőfalum lakosai a névdivatot. Úgy gondolom, érdekes megtudni, hogy az 

elmúlt évtizedekben milyen nevek fordultak elő, és milyen gyakoriságban. Mely 

nevek maradtak meg, és melyek  azok,  amelyek használata csökkent. 

Az anyaggyűjtés módszere. A szakirodalom tanulmányozása során arra a 

következtetésre jutottam, hogy legcélszerűbb kutatási módszer, mellyel teljes képet 

adhatok kutatásom tárgyáról, a közvetett és a közvetlen megfigyelés módszere, Az 

előbbit a keresztnevek, az utóbbit a ragadványnevek gyűjtése során alkalmaztam. 

Az összehasonlító módszert választottam a periódusok közötti változások 

szemléltetésére.  

Az anyag feldolgozásának módszere. Tudományos vizsgálódásomhoz a 

szükséges anyagot a tiszaújhelyi görögkatolikus anyakönyvből gyűjtöttem. Az 

anyakönyv mind külsejét és belsejét tekintve rendezett. Borítója barna színű és 

fekete betűvel van rá írva.  

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

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

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

Az adatközlők segítségével derítettem ki a ragadványnevek kialakulásának 

motivációját.  

A keresztnevek eredetük szerinti osztályozásánál Fercsik Erzsébet–Raátz 

Judit a Keresztnevek enciklopédiája című munkában lévő csoportosítást követtem. 

A ragadványnevek motiváció szerinti csoportosításánál Kálmán Béla, Mizser 

Lajos, Kárpátaljáról Kovács András, Nagy Natália csoportosításaira 

támaszkodtam. A nevek feldolgozásánál leíró és statisztikai módszert alkalmaztam. 
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Az anyaggyűjtés helye szülőfalum, Tiszaújhely.  

Tiszaújhely nevét 1360-ban Huihel néven említették először, 1360-

ban Uyhel néven írták. Fényes Elek Magyarország geográfiai szótárában a 

településről ezt írja: „Ugocsa vármegyei magyar-orosz falu közel u.p. Tisza-

Újlakhoz a máramarosi országútban; 60 római, 311 görög katolikus, 157 

református, 21 zsidó lakossal, református és görög katolikus anyatemplommal. 

Határa termékeny, kivált tiszta búzára; rétjei kétszer kaszálhatók; derék majorsági 

erdeje van. Földesura az Ujhelyi nemzetség férfi ága, kiknek itt több házaik 

vannak. Ezen nemzetség még Szent István alatt bejött Hunt Pázmán jeles 

hadvezértől veszi eredetét.” [19, 122–123. o.]. 

Tiszaújhely a Tisza jobb partján helyezkedik el, 10 kilométerre a járási 

központtól, Nagyszőlőstől, és 3 kilométerre az ukrán-magyar határtól. A falu 

területét Magyarország egyik leghíresebb nemzetsége a Hunt-Pázmány kapta 

adományul III. Endrétől, az utolsó Árpád-házi királytól. 

Az Újhely helynév a magyar új melléknévnek és a hely, helység főnévnek az 

összetétele. Arra utal, hogy a falu újabb, mint a szomszédai, és mivel a Tisza 

partján helyezkedik el, ezt bizonyítja az előtag is. Így lett a község neve 

Tiszaújhely. Az 1946-ban kiadott hatósági rendelet szerint az ukrán neve Nove 

Szelo. 

Tiszaújhely lakossága 1870 lélek, ennek 67%-a magyar, a többi ukrán ajkú. 

Lakossága folyamatosan elveszíti magyar többségét. Valaha a falut több különböző 

vallású ember lakta, napjainkban igazán csak két vallás dominál: a görög katolikus 

és a református, de épül az ortodox templom is. A falu legrégebbi épülete a 

református templom, amely 1220-ban épült római katolikusok részére. A 13. 

században épült templom alatt az Újhelyi család sírboltja van, de 1895-ben a 

lejáratát befalazták. 

A reformáció után az akkori uraság az egész faluval áttért a református hitre, 

így lett a templom a reformátusoké. A harangokat 1895-ben öntötte Győri István 

kurátor. A görög katolikus egyház magyar ajkú tevékenységét 1949-ben tiltották 



 7 

be. És 1989 után a helyi görög katolikus gyülekezet újjászerveződött, templomukat 

visszakapták. Még az 1920-as években két görög katolikus templom állt a faluban. 

Az egyik egy kicsi fatemplom volt, melynek igen érdekes az építési 

körülményeiről szóló történet. Az új görög katolikus templomot Újhelyben 1926-

tól 1928-ig építették. A templom jobb oldalán áll egy fakereszt, amelyet a kis 

fatemplom helyéről hoztak ide.  

Ma a község általános iskolája párhuzamos osztályokkal működik, magyar és 

ukrán nyelven folyik a tanítás, ugyanis 1989-ben a szülők kérésére újraindították a 

magyar elemi osztályokat is. Sajnos napjainkban egyre csökken a magyar 

osztályok létszáma. 

1989. november 26-án a templom kertjében emlékművet állítottak a 

sztálinizmus és a II. világháború áldozatai tiszteletére. 1991 áprilisában az egykori 

internáltak közül 26 fő még élt [10, 284–285.o.]. 

 

Adatközlők táblázata 

Sor-

szám 
Név 

Születési 

dátum 
Végzetség Foglalkozás Vallás 

1. 
Blanár 

Sándor 
1959.07.29 Egyetem Nyomdász 

Görög 

katolikus 

2. Boldog Attila 1987.10.20 Érettségi 
Segédmunká

s 

Refor-

mátus 

3. 
Boldog 

Ferenc 

1980.07.07

. 
Érettségi Autószerelő Ortodox 

4. 
Boldog 

Róbert 

1981.08.10

. 

Nemzetközi 

kapcsolatok 
Vállalkozó 

Refor-

mátus 

5. 
Hornyi 

István 

1986.10.09

. 
Villanyszerelő 

Gyári 

munkás 

Görög 

katolikus 

6. Kalanics Irén 
1988.06.13

. 
Tanárnő Tanárnő 

Reformát

us 
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7. 
Kovács 

István 

1961.10.10

. 
Hegesztő Autószerelő 

Görög 

katolikus 

8. 
Kovácsik 

Gergő 

1990.12.13

. 
Hegesztő 

Gyári 

munkás 

Görög 

katolikus 

9. Pintye László 
1959.04.16

. 
Közgazdász Polgármester 

Görög 

katolikus 

10. Pintye Milán 
1991.07.09

. 

Nemzetközi 

kapcsolatok 
Vállalkozó 

Görög 

katolikus 

11. 
Pógyor 

István 

1984.05.23

. 

Kommunikáció 

és 

médiatudomány 

Operatőr 
Görög 

katolikus 

12. 
Romanec 

Sándor 
1960.12.24 Traktorista 

Temetkezési 

vállalkozó 

Görög 

katolikus 

13. Sáfi Anita 
1991.07.11

. 
Kozmetikus 

Gyári 

munkás 

Görög 

katolikus 

14. 
Szenek 

Eduárd 

1987.08.17

. 
Testnevelő 

Segédmunká

s 

Görög 

katolikus 

15. 
Szivák 

Róbert 

1988.03.15

. 
Érettségi 

Segédmunká

s 

Görög 

katolikus 
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1. A KÉRDÉSSEL FOGLALKOZÓ SZAKIRODALOMRÓL 

 

A kezdő kutató számára fontos, hogy ismerje azokat a tudományos munkákat, 

melyek saját kutatása előtt megjelentek az adott témában. Jelentős ez, hiszen kell 

egy alap, mely támpontul szolgál az ismeretek gyűjtése, rendszerezése, 

feldolgozása idején. A személynevek szakirodalma bőséges és sokrétű. Sokan, 

sokféleképpen foglalkoztak vele, különféle nézetek, eredmények születtek. 

Dolgozatom ezen részében a napvilátot látott munkákból mutatok be néhányat, 

melyek kutatásom során segítségül szolgáltak. Kitérek mind a keresztnevekkel 

foglalkozó szakirodalomra, mind a ragadványnevek kapcsán megjelent írásokra. 

A Pannon Enciklopédia szerzője szerint a szülők általában azokat az íratlan 

formákat, elvárásokat követik a névadás terén, amelyek a társadalomban élnek. 

Napjainkban megfigyelhető, hogy a szórakoztatóipar szereplőinek a nevét kapják 

az újszülöttek, szinte mindenki a névdivatot követi. 

Az első hiteles forrásanyag, amely a magyar keresztneveket említi a régi 

időkből mindössze két nevet tartalmaz: Leved és Ámos. 

A keresztény névadás kezdetéről tudnivaló, hogy az egyházi nevek a 

kereszténység felvétele után terjedtek világszerte. A naptárak alapján sok olyan 

nevet adtak a gyerekeknek, amiket ma már nem használnak. Ilyenek az Abareus, 

Acentus, Aburian. Akkoriban is voltak divatos nevek, ezek közül a leggyakoribbak 

az András, Egyed, Eliás; a nőknél a Margit,Katalin, Ilona , Anna. A reformáció 

idején kezdett terjedni a névöröklés. Leginkább a fiúgyermekek vitték tovább 

apjuk, nagyapjuk nevét. A lányoknál sem volt ritka a névöröklés [67, 155.o.]. 

Kálmán Béla a mai neveknek négy fő kategóriáját különbözteti meg : 

1. Keresztnév vagy utónév. A névadók szerinte a szülők. 

2. Vezetéknév vagy családnév. Nálunk a XV–XVI. században keletkezett. 

Apai ágon öröklődik. 

3. Ragadványnevek.A közösség ruházza az egyénre, gyakran annak akarata  

ellenére. Egy részük öröklődik, más részük nem. 
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4. Álnév. Viselője maga választja, esetleg ragadványnevét fogadja el 

állnévnek[33, 2–46. o.]. 

Hajdú Mihály a bukovinai székelység különleges névkincsére figyelt fel, ám 

elsősorban a ragadványnevek kérdését tárgyalta részletesen, de természetesen sok 

említést tesz a keresztnevekről is. Valóban nagyon érdekes, színes, változatos a 

bukovinaiak keresztnévkincse, annyira elütő a magyarsági névhasználattól, hogy 

érdemes részletesebben is foglalkozni vele. Az ottani nevek gazdagsága minden 

általa ismert vidékét felülmúlja [27, 10–11. o.]. 

Hasznos volt számomra Radányi Ágnes munkája, melyben Vasszentmihály 

keresztneveit mutatja be. A nevek időszakonkénti vizsgálatával foglalkozik. Kitér 

az első keresztnevekre, s azok első előfordulására, megterheltségére az egyes 

időszakokban. Ezután a második keresztnevekkel, majd harmadik és negyedik 

keresztnevekkel foglalkozott. Külön vizsgálta a nőieket és férfiakat [71, 3–38. o.]. 

Ficzkei Molnár Mária a nevek kategorizálásával foglalkozik tanulmányában. 

Külön osztályozta a női és férfineveket. Arra a következtetésre jutott, hogy a 

vizsgált településen leggyakoribb férfinevek a Ferenc, József, Imre, Mihály. A női 

nevek közül a Mária, Anna, Erzsébet. Azt vizsgálta, hogyan színesednek a 

férfinevek, melyek azok az új nevek, amelyeket megkapnak az újszülöttek, és mely 

nevek azok, amelyek már nem annyira népszerűek, mint korábban. Kutatta a 

névdivat okait, és foglalkozott a kettős keresztnevekkel is [21, 4–38. o.]. 

Papp Kornél Bajámsenye és Kerkakápolna keresztneveit gyűjtötte 1805–

1970 között. Névgyakorisági sorrendet állított fel, időszakokra bontva. 

Megvizsgálta  azok megterheltségét. Táblázatot állított fel aszerint, hogy egyes 

nevek mikor fordulnak elő először, és mikor fordultak elő utoljára. Nyolc 

korszakot különített el. 166 év személyneveit tekintette át [68, 3–43. o.]. 

Ezek után Dr. Martos Gizella a mezőkövesdi személynevekről készített 

tanulmányt 1548–1683 között. Kutatta, hogy milyen változáson mentek keresztül. 

A családnevek százalékos arányát is vizsgálta. Kitért a ragadványnevekre, még azt 

is megállapította, hogy melyek a leggyakoribb és legritkább nevek [14, 42–62. o.].  
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Hasonló Avas Kálmánné gyűjtése, melyet Nagyrákos és Ősiszentpétervár 

keresztnevei kapcsán végzett 1895–1969 között. Érdekes következtetésre jutott 

vizsgálódása során, miszerint a településeken az a hagyomány, hogy a születési 

napja határozza meg a  gyermek nevét. Több korszakra osztotta a személyneveket. 

Nagyrákos keresztneveit betűrendbe sorolta, fölállította a falu névgyakorisági 

sorrendjét [2, 4–11. o.]. 

Hasznos volt számomra Kovács Béla munkája, aki Visonta keresztneveit 

tanulmányozta, hiszen hasonló szempontok alapján kutattam én is saját 

településem neveit. A tanulmányokhoz az anyakönyvi bejegyzés adatait használta. 

Fölosztotta a személynevek rendszerét rövid időszakokra. Először az 

időszakonkénti előfordulást vizsgálta, majd a nevek első előfordulásával 

foglalkozott [39, 4–42. o.]. 

Haik Rametsch munkájában A magyar, finn és észt belső keletkezésű 

keresztnevek rendszerezésével foglalkozik. Úgy vélekedett, hogy a tulajdonnevek 

külön csoportot képeznek a köznevekkel szemben, de azért szoros kapcsolatban 

vannak egymással. A legtöbb tulajdonnév köznévből fejlődött és a legtöbb köznév 

tulajdonnévből. Leírta, hogy milyen neveket újított fel ez a három nyelv, hogy ez a 

felújítás milyen tényezők hatására történt. Foglalkozik az ősi névadási 

szokásokkal. Ezután a neveket jelentéstani és alaktani szempontok szerint 

csoportosítja. Kitér a belső keletkezésű nevek eltűnésére és felújítására [25, 6–38. 

o.]. 

Szabó Csaba: Erdélyben magyarabbak a nevek című munkájában arra a 

kérdésre keresi a választ, hogy mi is lehet az oka, hogy az ottaniak nem a 

névdivatot követik [75, 71–72. o.]. 

Király Lajos:  Névtani ismeretek című munkájában 3 nagy korszakra osztotta 

a személynévadás történetét. Az első az ősmagyar és ómagyar kor (896–1526). A 

második nagy korszak a középmagyar kor (1526–1772).A harmadik kor (1772–...) 

Ebben az időben bővült a nevek száma. Megjelentek a történelmi nevek, mint az 

Árpád, Géza. A polgárság, mely német eredetű volt, német neveket hozott divatba, 
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ilyen például a Hermen, Rudolf, Ernő. 

Meg lehet állapítani, hogy az Árpád, Géza, Béla nevek elsősorban a nemesek 

körében voltak jellemzőek. Ezek a nevek a XX. századra a legnépszerűbb és 

leggyakoribb falusi névvé változtak. A városokban visszatértek a régi parasztosabb 

nevekhez, mint a Péter, János, István. 

A két vagy többelemű nevek kialakulásával és megszilárdulásával 

kapcsolatban azt mondja, hogy a XIII. sz. első feléig egynévi volt a magyarság, 

függetlenül attól, hogy milyen társadalmi osztályhoz tartozott. Ezek a nevek 

lehettek eredeti, török és keresztény nevek [34, 610–611. o.]. 

A következő tanulmány Csáky Károly nevéhez fűzödik. Ipolyfödémes 

Nyugat-Szlovákia kis községe a lévai járás keleti csücskében fekszik  a magyar – 

szláv nyelvhatáron. Csáky Károly a község család- és ragadványneveinek 

vizsgálatával egyidejűleg felmérte az ottani keresztnévállományt is. Ezt azért 

tartotta fontosnak, hogy így a falu névanyagáról a lehető legteljesebb képünk 

legyen. 

Különféle táblázatokat és statisztikai kimutatásokat végzett, hogy minél 

jobban szemügyre vehessük az összetételüket, gyakoriságukat és terheltségüket. 

Esetenként megpróbált válaszolni arra is, hogy mi az az ok, ami miatt egyes nevek 

nagyon népszerűek, azaz miért viselik ezeket többen az átlagnál [12, 6–7.o.]. 

Kutatásom során foglalkoztam a ragadványnevek gyűjtésével és 

rendszerezésével. Ebben is nagy segítségemre voltak azok a tanulmányok, 

melyeket átolvastam.  

Kálmán Béla: A nevek világa című könyvében a magyar névtani kutatások 

történetét foglalja össze, személynevekről írt fejezetében külön foglalkozik a 

ragadványnevekkel. Megállapítja, hogy a ragadványnév hogyan keletkezhet, 

hogyan, milyen okból adódóan fordul elő. Nem csak az eredetével foglalkozik, 

hanem az előfordulás helyével is. Megállapítása szerint a ragadványnevek 

iskolákban, hivatalokban, gyárakban a leggyakoribbak. Szerinte a falvakban 
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színesebb a ragadványnevek rendszere, mint a városban. Kálmán Béla munkája 

gazdag támpontot adott a saját kutatásom elkezdéséhez [33, 17–18.o.]. 

Egy másik tanulmányban Hajdú Mihály a következőképpen határozza meg a 

ragadványnevet: „Azokat a névelemeket, amelyeket a hivatalos kereszt- és 

családneveken, valamint a beceneveken kívül az emberek adnak egymásnak 

bármilyen szándékkal, ragadványneveknek nevezzük.” [26, 43.o.]. 

A Nyelvművelő kézikönyv szerzője szerint ragadványnévnek tekintjük 

azokat a csúfos, tréfás vagy gúnyos neveket, amelyeket a hivatalos családnév 

helyett használunk. Ezen ragadványnevek valamilyen feltűnő tulajdonságot 

fejeznek ki [66, 554–555. o.]. 

Érdekes a Magyar nagylexikonban található leírás is. Mely szerint a 

ragadványnév semleges, tréfás vagy gúnyos megkülönböztető személynév, amelyet 

általában együtt használnak a hivatalos névvel [46, 271–272. o.]. 

J. Soltész Katalin: A tulajdonnév funkciója és jelentése című könyvében az 

embernevek kategóriáján belül tárgyalja a kiegészítőneveket és ezen belül ír a 

megkülönböztető nevekről. Szól a családnévpótló ragadványnevekről és az önálló 

ragadványnevekről is [32, 56–63. o.]. 

Nagy segítségemre volt Kovalovszky Miklós tanulmánya, melyben az iskolai 

ragadványnévadással foglalkozik. Szerinte a diáknevek és az ifjúsági nyelv 

vizsgálata szinte elválaszthatatlan, az ifjúsági nyelv kutatásának kezdete 

Kovalovszky Miklós nevéhez fűződik. A munkája tisztán rávilágított mennyire 

jellemző a diákokra a ragadványnévadás [42, 66–74.o.]. 

Balogh László hasonló közösségben folytatott kutatást. Három pontban 

foglalta össze a feldolgozás lehetséges módjait: hány elemből, szóból állnak a 

nevek, a nevek funkciója a csoportosítás alapja és a nyelvtani indítékú 

rendszerezés. Balogh László felosztási szempontjait is figyelembe vettem saját 

gyűjtésem rendszerezése során [5, 105–16.o.]. 

Bachát László egyetért Balogh László meghatározásával. ”A ragadványnév 

műszót, függetlenül a név szerepétől, eredetétől és használati formájától, általános 
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értelemben alkalmazom mindazokra a nevekre, melyek a hivatalos nevek mellett 

vagy azok helyett állnak” [3, 16. o.].  

A ragadványnév műszót Tóth Katalinnal egyetértve gyűjtőnévnek tartja, 

funkcióját tekintve is egyetért Tóth Katalinnal és Balogh Lászlóval abban, hogy 

van e neveknek olyan csoportja, amelyet megkülönböztető névnek, vagy értelmi 

jellegen alapuló ragadványneveknek nevezhetünk, és van olyan csoportja, amelyet 

Tóth Katalinnal gúnyneveknek, dicsérő- vagy bókneveknek, vagy érzelmi jellegen 

alapuló ragadványneveknek neveznek [79, 130–134. o.]. 

A testi és a lelki tulajdonságokra utaló ragadványnevek vizsgálatával is 

foglalkozott Bachát László. A következő megállapítást teszi: „Az iskolában 

használatos ragadványnevek legnagyobb része egyelemű név, elsősorban becéző, 

gúny- vagy bóknév, a megkülönböztető szerep csak másodlagos. A névadási okok 

között a felnőtteknél és az iskolás gyerekeknél is ugyanazok az indítékok 

szerepelnek, legfeljebb az egyes típusoknak a megterhelése más és más.” [3, 20. 

o.]. 

Mizser Lajos szerint fontos egy-egy osztály névanyagának vizsgálata, hiszen 

a tanulók a különböző neveket az osztályközösségben kapják [50, 139–147. o.]. 

Csoportosítása során hét kategóriát különböztetett meg: 1. Az előnév becézése. 2. 

Szokatlan képzésű utónevek. 3. Tv- és filmélmény alapján adott nevek. 4. Idegen 

nevek. 5. Külső tulajdonságot kifejező nevek. 6. Belső tulajdonságot kifejező 

nevek. 7. Egyéb nevek. Ezen szempontokat én is figyelembe vettem és segítettek  a 

gyűjtött neveim kategorizálásában [51, 40–42. o.]. 

Szilágyi Ferenc szintén egy gimnáziumi osztály körében vizsgálta a neveket. 

Megállapította, hogy az általa gyűjtött 70 név közül a legtöbb a viselőjük vezeték- 

és keresztnevéből kialakult diáknév [78, 51–55. o.].  

Az említett tanulmányok fontosak voltak számomra, hisz rávilágítottak arra a 

tényre, hogy egy kisebb közösségben, egy osztályban is rengeteg a ragadványnév 

található, melyek szintén bemutatják névadó közösségük gondolkodásmódját.  
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Mizser Lajos egy másik munkájában a ragadványnevek típusait vizsgálta az 

újabb kutatások tükrében. Célszerűnek látta, hogy a ragadványnevekhez közel álló 

névszerű elemekkel is foglalkozzon: a megkülönböztető szerepű névszerű szókkal, 

a névhelyettesítéssel és körülírással, valamint a nemesi előnévvel. Ezen elemnek 

vizsgálatával szemmel kísérhetjük a névvé válás folyamatát [52, 139–140. o.].  

Farkas Ferenc néhány jászsági település ragadványnév-rendszerének 

összevetésével foglalkozik. Mindenekelőtt azt vizsgálta, hogy a ragadványnevek 

születése milyen nyelvi eszközöket mozgósít [15, 139. o.]. 

A következő tanulmány Borbély Anna nevéhez fűződik, gyűjtésében a 

kétegyházi román ragadványnevek rendszerét vizsgálja. A gyűjtését 1988 és 1990 

között végezte Kétegyházán, a község lakosságának akkoriban 60%-a román volt. 

Kétegyházán a ragadványneveket csúfneveknek nevezik [9, 200–206. o.]. 

Mindenképp meg kell említenünk Hári Gyula munkáját, aki Csór 

ragadványneveit rendszerezte. Fejér megye Csór község történeti és jelenkori 

ragadványneveinek, s azok rendszerének bemutatása volt a célja. 

Ragadványnévnek tekintett minden olyan tulajdonnevet, ami a hivatalos név 

mellett vagy a helyett állt. Széleskörű gyűjtést végzett, egyrészt adatközlőkre 

támaszkodott, másrészt történeti forrásokat használt fel [28, 194–199. o.]. 

Sándor Anna Kolon ragadványneveit gyűjtötte. Az ő munkája azért fontos, 

mert Szlovákia magyarlakta községeinek ragadványneveiről addig még nem jelent 

meg részletes elemzés, kivéve egy-két községet. A gyűjtést 1988-ban végezte a 

zoboralji községben, a ragadványnevek rendszerezésével és csoportosításával 

foglalkozott. E névtípust Kolonban mellékneveknek hívták [72, 187–193. o.]. 

Ragadványnevekkel foglalkozott Hegedűs Teréz Gabriella, aki munkájában 

Kisnémedi ragadványneveit gyűjtötte. Gyűjtése során a ragadványnevek 

kialakulását kutatta, hogy milyen lehet szófaja, illetve használati formája szerint a 

név. Foglalkozott a névadás okaival, illetve külön kitér az általános iskolai tanulók 

és az idősebbek ragadványnevei közötti kapcsolatra [29, 7–37. o.]. 
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Sinkovits Ferenc a ragadványnevek általános kérdéseivel foglalkozott 

Csantavér községben. A ragadványnevek kialakulásának okait kutatta, hogy mi 

idézte elő keletkezésüket, ugyanis véleménye szerint a ragadványnév 

megbélyegzést jelent, ezért is nevezik csúfnévnek. Munkájában vizsgálta a 

helységben, hogy a ragadványnevet egy személy vagy az egész családi viseli, hogy 

többszörösen összetett-e az, továbbá, hogy milyen viszonyban van az eredeti 

névvel. Külön fejezetben tér ki a ragadványnevek keletkezéseinek okaira, hogy 

miből is ered (pl.: foglalkozásból, életszokásokból, jellemből, etnográfiából, 

életszakaszokból stb.). Ezen tanulmánya nagyban hozzájárult, hogy el tudjam 

különíteni a ragadványnév terminust a csúfnévtől [74, 11–71. o.]. 

Meg kell említeni Görbedi Miklós munkáját is, mivel ő volt az, aki Tiszalök 

nagyközség ragadványneveivel foglalkozott. Munkájában a névadás eredetének 

okait vizsgálja az adott községben, arra a következtetésre jutott, hogy sok család 

nem is tudja, mit jelent a neve előtt álló betű, mivel az anyakönyvben a 

ragadványnevek kezdőbetűjét is beírták (D. Nagy, B. Tóth, L. Kiss, Cs. Balogh 

stb.) [23, 3–32. o.]. 

A szlengnevekkel foglalkozik Kis Tamás, a Személynevek a szlengben című 

tanulmányában. A szlengnek három fő típusát különbözteti meg. Az egyik a 

közszleng, a másik fajtája a területi szleng, a ragadványnevek szempontjából a 

legfontosabb a szleng harmadik fajtája, a szakszleng. A szakszlengek foglalkozás, 

hobbi alapján összegyűjtött csoportokban jönnek létre, és nagyon gyakran az adott 

szakma szaknyelvéhez is kapcsolódnak. A szakszlengnek több fajtája létezik, 

legtöbb adatot a tolvajnyelv, a diáknyelv és a katonai szleng adja [34, 93–104. o.]. 

Fehér Krisztina nézetei szerint: „A jelenkori névanyagot tekintve 

ragadványneveknek azokat a nem hivatalos névadással keletkezett, tehát az adott 

beszélőközösségtől származó személyneveket tekintem, amelyek a teljes hivatalos 

név vagy annak valamelyik tagja (családnév, keresztnév) és változata (becenév) 

mellett, illetve azok helyett állnak.” [17, 74. o.] 
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Néma Lajos Visk és Szlatina ragadványneveit vizsgálta s mutatja be 

tanulmányában. A gyűjtésben a ragadványnevek használati formájával, a hivatalos 

névvel használt ragadványnevekkel és azok jellegével, funkciójával foglalkozott. 

Munkájában  vizsgálta még a ragadványnevek eredetét, a névadás okait valamint a 

nevek szófaját. A két község névkészlete kiválóan alkalmas az összehasonlításra, 

melynek során előtűnnek Kárpátontúl magyar lakosságának névadási szokásai, 

kirajzolódnak a ma is használatos ragadványnevek legelterjedtebb típusai [65, 3–

59. o.]. 

Egy következő munka Kovács János nevéhez fűződik, aki Vásárosdombó 

ragadványneveit vizsgálta. Gyűjtése kizárólag a falu lakóinak elbeszélésén alapult. 

A munkában a helység lakosainak családneveiről és ragadványneveiről ír, valamint 

vizsgálta azok felosztását és használatát. E gyűjtés sokban hasonlít az általam 

végzett munkához, mivel én is sok információt kaptam a megkérdezett 

személyektől, azaz a közvetlen beszélgetés módszerével gyűjtöttem [40, 3–27. o.]. 

Gellén Attiláné Salköveskút ragadványneveit gyűjtötte, munkájának az volt a 

célja, hogy az adott település névanyagának segítségével mutasson rá a névadási 

szokásokra. Megállapítása szerint a ragadványnevek nem vesztik el jelentőségüket 

és frissen élnek a településeken, kisebb falvakban. A ragadványnevek keletkezése 

hosszú időre nyúlik vissza, korukra abból lehet következtetni, hogy milyen 

rokonsági fokot említenek az adatközlők. Ebből következtet arra, hogy a 

ragadványnevekben nem annyira a mai kor, mint inkább a régebbi idők jellemzői 

mutatkoznak meg [22, 3–28. o.]. Ez a sajátosság kutatópontomra is jellemző. 

Szajol községében 1978-ban Szekeres Ilona a ragadványnevek gyűjtésével 

foglalkozott. Gyűjtésében az anyagot a következő szempontok alapján 

rendszerezte: foglalkozásra, külső és belső tulajdonságra, előző lakhelyre, nevekre, 

szavajárására, cselekedetre, viselkedésre, magatartásra utaló ragadványnevek. 

Külön fejezetben vizsgálta a nevek életét napjainkban és hogyan öröklődtek a 

családi ragadványnevek [77, 7–30. o.]. 
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Sopronkövesd, mintegy Soprontól 20 km-re fekvő közepes nagyságú község. 

E község ragadványneveit Török Ildikó Mária tanulmányozta. Munkájában arra 

törekedett, hogy lehetőleg több korosztályhoz és mindkét nemhez tartozók 

legyenek az adatközlők. Foglalkozott a becenevekkel, családnevekkel, 

keresztnevekkel és a névadás indítékaival [80, 3–21. o.]. 

Misi Tünde és Mádi Judit kutatásuk során megállapították, hogy Abasárban 

a ragadványnévadás kihalófélben van. Szerintük a különböző családnevű lakosok, 

ha azonos a ragadványnevük, rokonságban vannak egymással, és egy családnak 

több ragadványneve is lehet (pl.: a Takács, Pálinkás, Tork nevű családok egyaránt 

viselik a Cigány és Tütyi ragadványnevet). A kutatóponton a nevek apai ágon 

öröklődnek, az egyéni ragadványnevek aránya jelentősen kevesebb. Ez a munka is 

segítségemre volt, mivel a falumban is vannak olyan nevek, melyek családi ágon 

öröklődtek [49, 3–18. o.]. 

Pintér Mária Mezőkövesd ragadványneveinek szerkezeti szempontból való 

vizsgálatával foglalkozik. Ilyen szempontú rendszerezéssel én is foglalkozom 

kutatásom során, így e tanulmány segítségével teljesebb képet kaphattam az 

ilymódú csoportosításról [70, 7–32. o.]. 

Albert Zsuzsanna Harasztkerék ragadványneveinek tanulmányozása során a 

névadás motivációja szerint csoportosít, bemutatja a ragadványnevek használati 

formáját, ír a ragadványnevek életéről. A munkájában összegyűjtött anyagot, 

betűrendes adattárba foglalja össze [1, 3–25. o.]. 

Bura László Mezőpetri mai személynévanyagának vizsgálatával foglalkozik 

tanulmányában, mely hasznos adalékokkal szolgál mind a névtani kutatásokat 

végző, mint a nyelvjáráskutató nyelvész számára, adatait nemcsak a magyar, 

hanem a német nyelvtudomány is hasznosíthatja [11, 4–19. o.]. E munkához 

hasonlatos Matics Pál [48, 5–68. o.], Ivádyné Gyenge Ilona [31, 3–27. o.] 

tanulmánya is.  

Nem csak települések viszonylatában érdekes kutatni a neveket. Guttmann 

Miklós általános iskolák tanulóinak körében végezte diáknevekkel kapcsolatos 
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vizsgálatát. A gyűjtött neveket alaktani szempontból vizsgálta és mutatta be [24, 

57–60. o.]. 

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

kárpátaljai személynevek vizsgálatára irányulnak. Így pl.: Mizser Lajos Badaló, 

Beregsom és Mezőkaszony, továbbá vizsgálta Harangláb és Vári ragadványneveit 

is [53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60.]. 

Kovács András cikkében a kárpátaljai ragadványneveket az olvasó számára 

érdekes csoportosítási szempontok alapján mutatja be. A családnevek mellett a 

kereszt- és ragadványnevekre is kiterjed a vizsgálata [38, 203–211. o.]. Sebestyén 

Zsolt Hetyen ragadványneveit gyűjtötte össze, s vizsgálja különböző szempontok 

szerint [73, 195–202. o.]. Nagy Natália a tehát településeinek ragadványneveivel 

foglalkozott [62, 45–56. o.]. Ferenc Alexandra Palló községben gyűjtötte a 

ragadványneveket [20, 31–35. o.]. Balla Andrea érdekes kérdésekkel foglalkozik 

tanulmányában, hiszen több kérdést vet fel a nevek egyik nyelvről a másikra 

történő fordítása. Szülőfaluja, Nagydobrony neveinek oroszról ukránra való 

átírásáról ír [4, 123–127. o.]. 

A témával kapcsolatos szakirodalom tanulmányozása nagyban hozzájárult 

kutatásom eredményességéhez. Számos új információval lettem gazdagabb, mely 

mind a keresztnevek, mind a ragadványnevek kutatását, elemzését és 

rendszerezését elősegítette. Kiemelném ezek közül Hajdú Mihály, Kálmán Béla, J. 

Soltész Katalin munkáit, melyek rengeteg, az általam vizsgált névtípussal 

kapcsolatos információt tartalmaznak.  
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2.  A  SZEMÉLYNEVEK RENDSZERE TISZAÚJHELYBEN 

    

Munkám ezen a részében megvizsgálom a keresztnevek rendszerét 

Tiszaújhelyen. Ebben a részben a szülőfalumban előforduló összes nevet alapul 

vettem 1920-tól 2018-as évig. Külön vizsgálom a női-, illetve férfineveket, amiket 

ábécé sorrendben közlök, előfordulási számukkal együtt. 

A nevek adattárba rendezése után a keresztneveket gyakoriságuk szerint 

vizsgálom. Bemutatom egy-egy korszak leggyakoribb és legritkábban előforduló 

keresztneveit is. 

Ezt követően a keresztnevek eredetük szerinti megoszlását is megvizsgálom. 

Ehhez Fercsik Erzsébet és Raátz Judit a Keresztnevek enciklopédiája [18, 7–22. 

o.] című munkára támaszkodtam. 

 

 

2. 1.  A KERESZTNEVEK VIZSGÁLATA A TELEPÜLÉSEN 

 

2. 1. 1.A keresztnevek rendszere gyakoriságuk szerint 

 

Az előfordulás gyakoriságát tekintve a gyűjtött anyagot korszakokra 

bontottam. A neveket 1920-as évektől a 2018-as évekig tanulmányoztam, 

mégpedig két periódusban. Az első szakaszban az 1920–1960-as évek közötti 

neveket vizsgáltam meg, a másikban pedig az 1960–2018-es évek közöttieket, 

külön a nőket és külön a férfiakat. Igyekeztem e két periódust összehasonlítani, 

mégpedig aszerint, hogy melyek a leggyakoribb nevek, és melyek a ritkábban 

előfordulók, azaz a legritkább nevek az adott korszakokban, s ezek milyen 

változáson mentek keresztül. Melyek az új nevek, melyek azok, amelyek már a 

második szakaszban nem szerepelnek. Mindegyik periódusban feltüntetem 

mindegyik név előfordulási számát, majd az összesített számadatot is. 
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       A női nevek gyakoriságuk szerinti eloszlása 

 

Sorszám Név 1920-1960 1961-2018 Összesen 

1. 

2. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

26. 

27. 

Adél 

Adrienn 

Alexandra 

Anna 

Annarella 

Anasztázia 

Andrea 

Anett 

Angéla 

Anita 

Antónia 

Aranka 

Ágnes  

Barbara 

Beáta 

Bianka 

Borbála 

Brigitta 

Csilla 

Denissza 

Dianna 

Diána 

Dominika 

Dorina 

Dzsenna 

Dzseszika 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

3 

 

3 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

7 

2 

3 

1 

4 

5 

1 

4 

6 

2 

1 

1 

2 

9 

3 

 

4 

2 

1 

1 

10 

3 

6 

1 

1 

1 

7 

2 

3 

1 

4 

5 

1 

5 

6 

2 

4 

1 

5 

9 

3 

1 

4 

2 

1 

1 

10 

3 

6 

1 

1 
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28. 

29. 

30. 

31. 

32. 

33. 

34. 

35. 

36. 

37. 

38. 

39. 

40. 

41. 

42. 

43. 

44. 

45. 

46. 

47. 

48. 

49. 

50. 

51. 

52. 

53. 

54. 

55. 

Dzsulietta 

Edina 

Edit 

Eleonóra 

Elvira 

Emma 

Emilia 

Erika 

Erzsébet 

Eszter 

Eta 

Etel 

Evelin 

Éva 

Gabriella 

Georgina 

Gizella 

Gyöngyi 

Hajnalka 

Hanna 

Heléna 

Henrietta 

Ibolya 

Ida 

Ildikó 

Ilona 

Ilus 

Irén 

 

 

1 

 

 

1 

 

1 

26 

1 

1 

7 

 

5 

 

 

6 

 

 

27 

1 

 

3 

1 

 

26 

 

25 

1 

5 

2 

1 

2 

1 

5 

21 

8 

 

2 

 

3 

18 

1 

1 

3 

2 

4 

18 

 

4 

2 

 

7 

15 

2 

2 

1 

5 

3 

1 

2 

2 

5 

22 

34 

1 

3 

7 

3 

23 

1 

1 

9 

2 

4 

45 

1 

4 

5 

1 

7 

41 

2 

27 
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56. 

57. 

58. 

59. 

60. 

61. 

62. 

63. 

64. 

65. 

66. 

67. 

68. 

69. 

70. 

71. 

72. 

73. 

74. 

75. 

76. 

77. 

78. 

79. 

80. 

81. 

82. 

83. 

Ivett 

Izabella 

Jázmin 

Júlia 

Jusztina 

Jolán 

Julietta 

Júlia 

Karolina 

Katalin 

Kinga 

Kitti 

Klaudia 

Klára 

Klementína 

Kriszta 

Krisztina 

Korina 

Larissza 

Lídia 

Liliána 

Lívia 

Magdolna 

Malvina 

Margaréta  

Margit 

Marianna 

Marica 

 

 

 

 

 

8 

 

3 

1 

11 

 

 

 

3 

 

 

2 

 

 

 

 

 

2 

3 

 

4 

 

 

3 

2 

1 

12 

1 

4 

1 

 

5 

25 

2 

2 

1 

1 

1 

4 

4 

2 

1 

1 

1 

1 

7 

1 

1 

5 

20 

1 

3 

2 

1 

12 

1 

12 

1 

3 

6 

36 

2 

2 

1 

4 

1 

4 

6 

2 

1 

1 

1 

1 

9 

4 

1 

9 

20 

1 
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84. 

85. 

86. 

87. 

88. 

89. 

90. 

91. 

92. 

93. 

94. 

95. 

96. 

97. 

98. 

99. 

100. 

101. 

102. 

103. 

104. 

105. 

106. 

107. 

108. 

109. 

110. 

111. 

Melinda 

Mercedesz 

Mária 

Márta 

Mónika 

Natália 

Nelli 

Nikoletta 

Nóra 

Olga 

Patrícia 

Renáta 

Réka 

Rita 

Rozália 

Szabina 

Szendi 

Szilvia 

Sztefánia 

Tamara 

Teodóra 

Tünde 

Valéria 

Vanessza 

Vera 

Veron 

Veronika  

Viktória 

 

 

42 

2 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

4 

 

 

2 

 

 

 

 

9 

 

 

2 

 

 

9 

1 

28 

 

1 

16 

3 

8 

7 

6 

1 

8 

2 

2 

 

7 

1 

1 

3 

2 

1 

5 

10 

4 

1 

1 

7 

11 

9 

1 

70 

2 

1 

16 

3 

8 

7 

7 

1 

8 

2 

2 

4 

7 

1 

3 

3 

2 

1 

5 

19 

4 

1 

3 

7 

11 
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112. 

113. 

114. 

115. 

116. 

117. 

118. 

 

Vilma 

Viola 

Vivien 

Zita 

Zsanett 

Zsófia 

Zsuzsa 

1 

1 

 

3 

3 

4 

3 

2 

4 

1 

4 

3 

4 

3 

2 

4 

 

 

Tiszaújhelyen az első időszakban, tehát a nőknél 1920–1960 között 37 féle 

keresztnevet, 241 személy viselt. A második szakaszban 1960–2018 között 109-

félét 486 személy viselt. 

A leggyakoribb női keresztnevek 1920–1960: Erzsébet(26), Hanna(27), 

Ilona(26), Irén(25), Katalin(11), Mária(42), Valéria(10). 

 

Tiszaújhely leggyakoribb női keresztnevei 1920–1960 között 

 

Keresztnév 1920-1960 

Erzsébet 

Hanna 

Ilona 

Irén 

Katalin 

Mária 

Valéria 

26 

27 

26 

25 

11 

42 

9 
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A ritkábban előforduló nevek a nőknél az első szakaszban (1920–1960): 

Angéla, Borbála, Edit, Eszter, Karolina. Ezek a nevek mindössze egyszer vagy 

kétszer fordulnak elő. 

Tiszaújhely legritkább női keresztnevei 1920–1960 között 

Keresztnév 1920-1960 

Angéla 

Borbála 

Edit 

Emma 

Erika 

Eszter 

Eta 

Heléna 

Ida 

Karolina 

Krisztina 

Magdolna 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

2 
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Márta 

Olga 

Szilvia 

Veron 

Vilma 

Viola 

2 

1 

2 

2 

1 

1 

 

      

 

A második szakaszban 1960–2018 között ugyancsak gyakoriak a Katalin (25), 

Erika (21), Erzsébet (21), Marianna és Éva (20) magas előfordulási-számban. 

 

Tiszaújhely leggyakoribb női keresztnevei 1960–2018 között 

Keresztnév 1960–2018 

Beáta 

Diána 

Erika 

Éva 

Hanna 

Ilona 

9 

10 

21 

18 

18 

15 
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Júlia 

Katalin 

Marianna 

Mária 

Natália 

Valéria 

Viktória 

12 

25 

20 

28 

16 

18 

11 

 

      

 

A legritkább női nevek 1960–2018 között Angéla, Anarella, Edina, Aranka, 

Denissza, Dzsesszika, Dzsenna, Dzsulietta, Lídia, Veron ugyancsak egy-két 

előfordulási számban jelennek meg. 

 

Keresztnév 1960-2018 

Adél 

Annarella 

Anett 

Aranka 

Ágnes 

1 

1 

2 

1 

1 
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Barbara 

Csilla 

Denissza 

Dzsenna 

Dzsesszika 

Dzsulietta 

Edit 

Eleonóra 

Elvira 

Emma 

Eta 

Gabriella 

Georgina 

Ibolya 

Ilus 

Irén 

Jusztina 

Julietta 

Kinga 

Kitti 

Klaudia 

Klára 

Klementina 

Korina 

Larissza 

Lídia 

Liliána 

Lívia 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

2 

2 

2 

1 

1 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
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Malvina 

Margaréta 

Marina 

Mercedesz 

Mónika 

Patricia 

Réka 

Rita 

Szendi 

Szilvia 

Tamara 

Teodóra 

Vera 

Veron 

Zsófia 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

2 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

2 

 

 

 

 

A két periódus vizsgálata során arra a következtetésre jutottam, hogy a nőknél 
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a leggyakoribb a Mária mindkét korszakban, hisz az elsőben 42, míg a másodikban 

28 előfordulási számot mutat. Ugyanitt a második helyen van a Hanna 27 

előfordulással, ezt követi az Ilona, Erzsébet és az Irén 26-26, illetve 25 

előfordulással. Ezen nevek közül a második szakaszban az Irén eltűnik, az 

Erzsébet név 8-szor fordul elő, de helyüket átveszi az Éva, Marianna, Katalin 

nevek. 

Mindenképp meg kell említeni, hogy például a Natália név az első szakaszban 

nem volt jelen, míg a másodikban az egyik leggyakoribb név lett 15 alkalommal 

adták ezt a nevet valakinek. De ilyenek az Erika, Marianna, Julia, Dianna nevek 

is. 

 

A férfinevek gyakoriságuk szerinti eloszlása 

 

Sorszám Név 1920-1960 1961-2018 Összesen 

1. 

2. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

Albert 

Alex 

András 

Antal 

Artúr 

Attila 

Ádám 

Árpád 

Barna 

Bálint 

Bertalan  

Csaba 

Dániel 

Dávid 

Dénes  

2 

 

11 

 

 

 

 

1 

1 

3 

2 

 

 

 

 

9 

5 

22 

1 

3 

16 

4 

4 

 

1 

 

10 

8 

9 

2 

11 

5 

33 

1 

3 

16 

4 

5 

1 

4 

2 

10 

8 

9 

2 
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17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

26. 

27. 

28. 

29. 

30. 

31. 

32. 

33. 

34. 

35. 

36. 

37. 

38. 

39. 

40. 

41. 

42. 

43. 

44. 

Dominik 

Edgárd 

Eduárd 

Erik 

Ernő 

Ferenc 

Gábor 

Gergely 

Géza 

György 

Gyula 

Imre 

István 

János 

Jenő 

József 

Károly 

Kornél 

Krisztián 

Lajos 

László 

Leonardó 

Ludvig 

Marcell 

Martin 

Menyhért 

Márk 

Mihály 

 

 

 

 

 

7 

 

 

2 

9 

1 

3 

18 

43 

 

21 

2 

 

 

 

25 

 

5 

 

 

1 

 

17 

2 

2 

2 

6 

1 

20 

1 

7 

5 

15 

4 

6 

51 

62 

1 

27 

1 

1 

7 

1 

61 

2 

2 

1 

2 

 

2 

26 

2 

2 

2 

6 

1 

27 

1 

7 

7 

24 

5 

9 

69 

105 

1 

48 

3 

1 

7 

1 

86 

2 

7 

1 

2 

1 

2 

43 
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45. 

46. 

47. 

48. 

49. 

50. 

51. 

52. 

53. 

54. 

55. 

56. 

57. 

58. 

59. 

60. 

61. 

62. 

63. 

64. 

 

 

Miklós 

Milán 

Norbert 

Oszkár 

Ottó 

Patrik 

Pál 

Péter 

Richárd 

Rudolf 

Róbert 

Sándor 

Szabolcs 

Szebásztián 

Szilveszter 

Tamás 

Tibor 

Viktor 

Zoltán 

Zsolt 

 

 

6 

 

 

 

 

 

1 

2 

 

1 

 

11 

 

 

 

 

1 

1 

3 

14 

4 

10 

1 

1 

2 

12 

16 

4 

 

13 

39 

1 

3 

1 

4 

8 

14 

8 

4 

20 

4 

10 

1 

1 

2 

13 

18 

4 

1 

13 

50 

1 

3 

1 

4 

9 

15 

11 

4 

 

 

A férfiaknál az első periódusban 1920–1960 között 27 féle nevet, 200 személy 

viselt, a második szakaszban pedig 1960–2018 között 59 félét, 570-en viseltek. Azt 

figyeltem meg, hogy a legutolsó korszakban a személyek száma gyarapodott, 

valamint előfordultak kettős, újnevek is. 
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Tiszaújhely leggyakoribb férfi keresztnevei 1920–1960 között 

 

Keresztnév 1920-1960 

András 

György 

István 

János 

László 

Mihály 

Sándor 

11 

9 

18 

43 

21 

25 

17 

 

 

A férfi keresztneveknél az első szakaszban (1920–1960) a leggyakoribb 

nevek: János, László, József, István, Mihály. Ezek közül a János név fordult elő a 

legtöbbször 43 alkalommal, ezt követte a László 25-ször, majd a József, István és 

Mihály 21, 18 és 17 előfordulással. 

 

 

 

A férfiaknál ritkán fordul elő (1920–1960) az Árpád, a Barna, a Menhért, a Pál, 
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a Rudolf, a Viktor, a Tibor név. Ezek a nevek csak egyszer jelennek meg ezen 

periódusban. 

 

Tiszaújhely legritkább férfi keresztnevei 1920–1960 között 

Keresztnév 1920-1960 

Albert 

Árpád 

Barna 

Bertalan 

Géza 

Gyula 

Károly 

Menyhért 

Pál 

Péter 

Rudolf 

Tibor 

Viktor 

2 

1 

1 

2 

2 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
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A második periódusban (1960–2018) gyakori az: István, János, József, 

László, Mihály, András, Sándor. Itt ugyancsak a János név fordul elő a legtöbbször 

62-szer, s ezt követi a László minimális lemaradással 61-szer van jelen. E két 

periodusban szintén nincs nagy eltérés a leggyakoribb neveket illetően, mivel 

mindkét szakaszban ugyanazok a gyakrabban előforduló nevek. 

 

Tiszaújhely leggyakoribb férfi keresztnevei 1960–2018 között 

Keresztnév 1960–2018 

András 

Attila 

Dávid 

Ferenc 

György 

István 

János 

József 

László 

Mihály 

Miklós 

Norbert 

Pál 

Péter 

Róbert 

Sándor 

Viktor 

22 

16 

9 

20 

15 

51 

62 

27 

61 

26 

14 

10 

12 

16 

13 

39 

14 
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A másodikban (1960–2018) is igen ritka az Antal, Bálint, Ernő, Kornél, 

Marcell, Ottó,Patrik, Szilveszter, Márk, Leonárd, Edhárd, Martin. Ezen nevek 

mindössze egyszer, legfeljebb kétszer fordulnak elő a településen. 

 

Tiszaújhely legritkább férfi keresztnevei 1960–2018 között 

Keresztnév 1960-2018 

Antal 

Bálint 

Dénes 

Dominik 

Edgárd 

Eduárd 

Ernő 

Gábor 

Jenő 

Károly 

Kornél 

Lajos 

Leonardo 

1 

2 

2 

2 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 
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Ludvig 

Marcell 

Martin 

Márk 

Oszkár 

Otto 

Patrik 

Szabolcs 

Szilveszter 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

2 

1 

1 

 

 

 

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

1900-as évek elejéről (András, István, János, Mihály), de sok új név is megjelent 

(Norbert, Róbert, Viktor,…). A két periódusban a leggyakoribb névnek számít az 

András és az István keresztnevek. Mindkét korszakban előfordul az András, István, 

János, Mihály, József, László, György férfinevek.  

Meg kell emíteni azon neveket, melyek az első szakaszban megvoltak, de a 

másodikban kevésbé voltak jelen, vagy teljesen eltűntek (Ludvig, Bertalan), illetve 
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fordítva. Azon nevek, melyek nem voltak, de megjelentek, ilyenek az Attila, Erik, 

Eduard, Róbert, Norbert, Viktor, stb. 

Megállapítható, hogy az András, István, János, László, Sándor nevek az első 

szakasz leggyakoribb nevei, a második szakaszban is ugyanolyan gyakoriak 

maradtak, tehát nagy valószínűséggel az öröklödő tendencia figyelhető meg. 

Elmondhatjuk, hogy az évszázadok változásával a nevek is sokat változnak. 

Hatással van rájuk az emberek gondolkodásmódja, a hagyományok megtartása, 

vagy az éppen aktuális névdivat. Az általam vizsgált település nevei sokszínűek, 

öröklődnek és kutatásuk mindig újszerű. 

 

2.1.2. A keresztnevek vizsgálata eredetük szerint 

 

A szakirodalom tanulmányozása során megfigyeltem, hogy Fercsik Erzsébet 

és Raátz Judit részletesen szemléltetik munkájukban a nevek eredetét. Tehát 

ennek megfelelően csoportosítottam a keresztneveket[18, 7–22. o.]. A két 

korszakban összesen 118 női nevet vizsgáltam eredet szerint. 

 

1920–1960 közötti női keresztnevek eredetük szerint: 37 név/ 31% 

 germán eredetű nevek: Edit, Emma, Ida, Malvina (11%) 

 germán-latin eredetű nevek: Erika (3%) 

 görög eredetű nevek: Barbara, Borbála, Heléna, Ilona, Irén, Katalin, 

Margit (20%) 

 héber bibliai nevek: Erzsébet, Éva (6%) 

 héber nevek: Eszter, Hana, Magdolna, Mária, Márta (16%) 

 latin eredet  nevek: Angéla, Júlia, Karolina, Krisztina, Klára, Szilvia,  

Valéria  (20%)   

 magyar eredetű nevek: Aranka, Eta, Etel, Ibolya, Jolán, Vilma, Viola 

(20%) 

 német eredetű név:  Gizella (3%) 
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 olasz eredetű: Rózália (3%) 

 szláv eredetű név: Olga (3%) 

 

 

 

  

Az első korszak (1920–1960) kutatási eredménye azt mutatja, hogy a női 

neveknél leggyakoribb a görög, latin és magyar eredetű nevek használata. Ilyen 

név az Ilona, Irén, Katalin. A második leggyakoribb a latin eredetű nevek 

csoportja, Karolina, Krisztina, Klára. A legkevésbé használatos nevek csoportját 

az olasz, szláv és német eredetű nevek alkotják, ilyenek a Gizella, Rózália, Olga. 

 

1961–2018 közötti női keresztnevek eredetük szerint: 109 név/ 91% 

 

 angol eredetű nevek: Evelin, Henrietta, Kitti, Liliána, Nelli, Vanessza, 

Vivien (7%) 
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 arab eredetű: Dzsulietta, Eleonóra, Nóra (3%) 

 francia eredetű nevek: Adél, Adrienn, Anett, Ivett, Julietta, Zsanett (6%) 

 germán eredetű nevek: Bianka, Edina, Edit, Emma, Ildikó, Malvina, Kinga 

(7%) 

 germán-latin eredetű: Erika (1%) 

 gót eredetű: Elvira (1%) 

 ó-görög eredetű: Teodóra (1%) 

 görög eredetű nevek: Anasztázia, Ágnes, Barbara, Denissza, Dorina, Ilona, 

Irén, Katalin, Larissza, Lídia, Margaréta, Margit, Veronika, Zsófia (14%)  

 görög-latin eredetű: Alexandra, Angéla, Georgina, Mónika (4%) 

 héber eredetű: Dzsesszika, Erzsébet, Éva, Hanna, Magdolna, Mária,  

Tamara (7%) 

 héber-görög-latin: Zsuzsanna (1%) 

 ír eredetű név: Brigitta (1%) 

 kelta-német eredetű: Dzsenna (1%) 

 latin eredetű: Annarella, Andrea, Antónia, Beáta, Dominika, Emília, Gabriella, 

Júlia, Jusztina, Klára, Klementína, Krisztina, Lívia, Marianna, Natália, Patrícia, 

Renáta, Szabina, Szilvia, Sztefánia, Valéria, Viktória (21%) 

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

 magyar eredetű: Aranka, Csilla, Hajnalka, Ibolya, Ilus, Jázmin, Jolán, 

Marica, Szendi, Tünde, Viola (12%) 

 német eredetű: Gizella,Vera (2%) 

 római eredetű: Diána ,Dianna (2%) 

 olasz eredetű nevek: Klaudia, Korina, Nikoletta, Rita (4%) 

 skót eredetű nevek: Anna (1%) 

 spanyol eredetű: Anita, Izabella, Mercedesz (3%) 

 szláv eredetű név: Olga (1%) 

 török-hun-magyar eredetű: Réka (1%) 

 ismeretlen eredetű: Melinda (1%) 
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A második korszak nevei nagyon érdekesek és színesek, mivel sok új csoport 

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

Andrea, Antónia, Beáta, Dominika, Emília,Gabriella, Júlia, Jusztina, Klára.  A 

másik legnagyobb csoportot a görög eredetű nevek, Anasztázia, Ágnes, Barbara, 

Denissza, Dorina, Ilona. A harmadik nagyobb csoport pedig a magyar eredetű 

neveké: Aranka, Csilla, Hajnalka, Ibolya, Ilus, Jázmin, Jolán. Tehát 

megállapíthatjuk, azt a tényt, hogy mindkét korszakban ugyanazok a csoportok 

adják a leggyakoribb eredetű neveket. 

A két korszak közül a legváltozatosabb és legszínesebb a második időszak 

volt, mivel ebben a korszakban nem csak a névválasztás választékos, hanem az 

eredet szerinti megoszlás is sokszínű. 
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A férfinevek csoportosítása eredetük alapján 1920–1960 között: 

27név/42% 

 arameusi eredetű: Bertalan (3%)  

 germán eredetű: Albert, Imre (6%) 

 görög eredetű nevek: András, György, István, Sándor (15%) 

 héber bibliai nevek:  János, József, Mihály, Menyhért (15%) 

 latin eredetű nevek: Bálint, Ferenc, Pál, Tibor, Viktor (19%) 

 ónémet eredetű név: Rudolf, Ludvig (6%)  

 ómagyar-arámi: Barna (3%) 

 régi magyar nevek: Árpád, Géza, Gyula, Miklós, Zoltán (19%) 

 magyar eredetű név: Péter (3%) 

 török-magyar: Károly (3%) 

 szláv eredetű nevek: László (3%)  
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Az első korszakban 27 férfinevet vizsgáltam, amely a nevek 42%-át adja. Az 

1920–1960 közötti nevekről elmondható, hogy az emberek a hagyományos,  

megszokott nevekhez kötődtek. A leggyakoribbak a latin (Bálint, Ferenc, Pál), a 

régi magyar (Árpád, Géza, Gyula), a görög (András, György) és a héber (János, 

József) eredetű nevek. A legkevésbé használatos nevek a magyar, török-magyar és 

szláv nevek (Péter, Károly, László). 

 

A férfinevek csoportosítása eredetük alapján 1961–2018 között: 59 

név/91% 

 

 angol eredetű név: Edgár (2%) 

 germán eredetű: Albert, Eduárd, Erik, Lajos, Leonardo, Norbert, 

Richard (12%) 

 germán-magyar eredetű: Ernő (2%) 

 gót név: Attila (2%) 

 görög eredetű nevek: András, Alex, Dénes, Gergely, György, István, 

Krisztián , Sándor (14%) 

 héber eredetű: Ádám, Dávid, Dániel, Gábor, János, József, Máté, 

Mihály (14%) 

 héber-magyar eredetű: Tamás (2%) 

 ír eredetű név: Patrik (2%) 

 latin eredetű nevek: Antal, Bálint, Dominik, Ferenc, Kornél, Marcell, 

Pál,  Szebasztián, Szilveszter, Tibor, Viktor (19%) 

 magyar eredetű nevek: Péter, Szabolcs (4%) 

 német eredetű nevek: Artúr, Márk, Oszkár, Otto, Róbert (7%) 

 ónémet eredetű név: Rudolf, Ludvig(4%) 

 régi magyar nevek: Árpád, Csaba, Géza, Gyula, Imre, Miklós, Zoltán, 

Zsolt (14%) 

 szláv eredetű nevek: László, Milán (4%) 
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 török eredetű nevek:  Jenő (2%) 

 török-magyar eredetű: Károly (2%) 

 vitatott eredetű nevek: Martin(2%) 

 

 

1960–2018 között 59 férfinevet vizsgáltam. Ebben az időszakban 

előfordulnak olyan nevek, amelyek addig nem voltak jelen a névanyagban 

(Szilveszter, Róbert, Márk, Dávid, Dániel stb.) 

Mindkét korszakban voltak olyan eredetű nevek, amelyeknél eltérés 

mutatkozott korszakonként. Például, amíg az első korszakban 4 név volt görög 

eredetű, a második korszakban már 8 névre nőtt. 

Megállapítható, hogy mindkét korszakban a latin eredetű nevek voltak a 

legnagyobb számban, az elsőben 1920–1960 között 5 név (Bálint, Ferenc, Pál, 

Tibor, Viktor) volt, majd ez a szám a másodikban 1961–2018 között 11 névre nőtt. 

A legkevésbé használatos nevek az első korszakban a magyar, török-magyar 

és szláv nevek (Péter, Károly, László). A második szakaszban is ezen nevekből 

van a legkevesebb (Károly, László, Milán). 
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2.1.3. A keresztnevek szocioonomasztikai vizsgálata 

 

A névtudomány oktatásának jelentőségét több szerző hangsúlyozza. Kiss 

Jenő írja a Szociolingvisztika, kutatás, oktatás című tanulmányában, hogy a 

tulajdonneveknek helyük kell hogy legyen a közoktatás minden szintjén. A nevek 

életünk szerves részei. A nevek a történelem, a művelődéstörténet tanúi, 

vizsgálatukkal egy-egy kisebb-nagyobb közösség elmúlt életéről és jelenéről 

adhatunk számos információt [35,  290–291.o. ]. 

Egyes kutatók megemlítik, hogy milyen módon lehet az alsó és felső 

tagozatos gyerekeket, főiskolai és egyetemi hallgatókat bevonni a névtani 

vizsgálatokba, és milyen problémák jelennek meg a nevekkel kapcsolatban az 

oktatás különböző fázisában. Magyarországon az általános iskolákban a névtani 

ismeretek nem önálló anyagrészként jelennek meg, de különböző formában 

folyamatosan kísérik végig a tananyagot. A középiskolások számára magyar 

tulajdonnevekkel foglalkozó önálló segédtankönyv is napvilágot látott [18, 26.o. ].   

Az onomasztika terminus a tulajdonnevek vizsgálatával foglalkozó 

tudományt jelöli. A műszó magyar nyelvben használatos szinonimái a 

névtudomány, névtan. Az onomasztika szakkifejezés a görög eredetű onoma 

’tulajdonnév’ szóból származik. Benkő Lóránd a magyar névtudomány helyzetét és 

feladatait áttekintő előadásában a következőképpen határozta meg a névtan helyét 

a tudományok rendszerében: „a névtan alapvetően nyelvtudományi diszciplína, 

hiszen tárgya: a név nyelvi elem, következésképpen problematikájának 

megközelítéséhez mindenekelőtt a nyelvtudomány elveinek és módszereinek 

alkalmazása szükséges, (...) műveléséhez számos más tudományág 

ismeretanyagának bevonása is szükségeltetik, és eredményei számos más 

tudományág számára is hasznosíthatók.” [7, 7.o.]. 

Néhány kutató a névtan önelvűségét emelte ki. Papp László a névtudományt 

önálló és önelvű tudományos diszciplínának tekinti, amelynek megvannak a maga 
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sajátos problémái és ezeknek a problémáknak a megoldásához vezető saját 

módszere [69, 28.o.].  

A névtannak nemcsak a nyelvészeti vonatkozásai fontosak és hasznosak, 

hanem interdiszciplináris voltánál fogva különböző tudományterületeket, 

tantárgyakat kapcsol össze, azaz komplex ismereteket közvetít, lényeges 

összefüggéseket hoz felszínre.Az onomasztika kapcsolatot tart a nyelvtudomány 

minden ágával (lexikológia, morfológia, stilisztika, szociolingvisztika, 

dialektológia, nyelvtörténet stb.), s egyéb társtudományokkal. 

A szocioonomasztika a társadalom és névhasználat kapcsolatrendszerével 

foglalkozik. Az onomasztika szoros kapcsolatban áll a szociológiával. A 

szociológia (társadalomtudomány) a társadalmi élet törvényszerűségeit, az 

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

közötti összefüggéseket vizsgálja. A két tudományág (szociológia és onomasztika) 

megnevezésének vegyülésével keletkezett a szocioonomasztika terminus, a szláv és 

egyéb idegen nyelvű névtani irodalomban gyakrabban találkozhatunk a 

szakkifejezéssel. 

A névhasználatot nagyfokú változatosság, változékonyság jellemzi. Ahány 

nyelv, annyiféle névhasználat. Befolyásoló főbb tényezők közé tartozik az idő–tér–

társadalom dimenziója. Az idők során változik a névdivat, egyes nevek újonnan 

keletkezhetnek, mások pedig feledésbe merülhetnek. Az egyént életkorától 

függően eltérően hívhatják, és különböző közösségek tagjaként más-más 

megszólításokkal illethetik. Az egyéni névkincsen belül megkülönböztethetünk 

aktív és passzív réteget, amely az életkortól függően változhat. A területiség 

nagyban befolyásolja az eltérő névhasználatot a világ különböző részein, és egy 

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

kersztneveknél is megjelennek. Egy adott területen élő kisebbség másképpen 

használhatja a neveket, mint a többségi nyelvet beszélő közösség [6, 56–67. o.]. 
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A nevek összekötik az embert azzal a társadalommal, csoporttal, amelybe 

beleszületett. A  szociolingvisztikai jellegű névtani kutatásoknak fontos szerepe 

van, elsősorban társadalmi tényezők befolyásolják a névrendszer változásait. 

A szocioonomasztika kutatási területei közé tartozik a névpolitika (a 

névhasználatot érintő törvényekkel foglalkozik), a névtervezés (a tulajdonnevek 

használatának tervezésével, problémáival foglalkozik), a kisebbségi névhasználat 

(a nemzeti kisebbségek, etnikumok névhasználatának sajátosságait kutatja), a 

névváltoztatás (a tulajdonnevek hivatalos úton való megváltoztatása), a 

névkontaktológia (a nyelvi kontaktusokból eredő névtani kérdéseket vizsgálja), a 

névdivat (általában tömeges méretűvé váló, társadalmi indítékú azonos vagy 

hasonló viszonyulás a tulajdonnevekhez), a névattitűd (az egyes embereknek, 

nevekkel szembeni beállítottságát vizsgálja). A szocioonomasztika továbbá a 

névhasználat és az életkor, nemek, társadalmi rétegek, csoportok stb. 

összefüggéseit vizsgálja [26, 554  o.]. 

Egy település, esetemben Tiszaújhelyen, a teljes névállományának 

összegyűjtése nem kis feladat, hiszen a névanyag egy része már csak az írott 

forrásokban található meg, másik része a szóbeli nyelvhasználatban él. A gyűjtést 

nehezíti az is, hogy sok esetben az élőnyelvben használatos nevekről az adott 

település lakosai nem minden esetben nyújtanak információt (pl. a 

ragadványnevekkel kapcsolatban), munkám során nem tapasztaltam ilyet, 

szülőfalumban minden adatközlöm segítőkész volt a ragadványnevekkel 

kapcsolatosan. 

A névdivat általában tömeges méretűvé váló, társadalmi indítékú azonos 

vagy hasonló viszonyulás a tulajdonnevekhez. 

Ami a keresztnevek anyakönyvezését illeti, napjainkban bővebb névlistából 

válogathatnak a névadók, a névválasztás szabadabb. A névtörvényben olvasható 

megkötés azonban az, hogy nem adható feltűnően szélsőséges, sértő, nevetséges 

vagy nem személyre utaló keresztnév, a formailag önállósult, önálló keresztnévnek 
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minősülő keresztnevek kivételével a kicsinyítő képzővel ellátott és becéző név, az 

illető élő testvére által viselt név, továbbá férfinak nem adható női név. 

Az kárpátaljai magyarok magyar–ukrán kétnyelvű környezetben élnek, így 

mind a magyar, mind az ukrán névhasználat hatással van rájuk. A 

keresztnévválasztásuk eltér mind a magyarországi magyarok névhasználati 

sajátosságaitól.  

A szülőfalumban a magyar szülők egy része a Magyarországon is 

használatos utónevek közül válogat, és magyar keresztnevet választ gyermekének 

(pl.: Erzsébet, István). A település egyes családjaiban az ukrán hangzású nevek 

névhasználata is előfordul, így az ukrán keresztnevek listájából választ nevet.(pl.: 

Larissza). A településen azonban az élőnyelvben többnyire nem az anyakönyvezett 

változatot használják, hanem a név magyar megfelelőjét, illetve annak becézett 

alakváltozatát: pl. Erzsébet, Erzsi; István, Pista, Pityu. A vegyes nemzetiségű 

családokban gyakori a magyar és ukrán párhuzamos használata, a személyneveket 

beszédhelyzettől, nyelvtől, személytől függően váltogathatják.  

A keresztnevek anyakönyvezését illetően napjainkban bővebb névlistából 

válogathatnak a névadók, a névválasztás szabadabb. Egyedi, ritkábban előforduló 

keresztnevek bejegyzésére törekednek a névadók. Gyakoriak az idegen hangzású, 

helyesírású keresztnevek. Egyre több becenév válik anyakönyvezhető 

keresztnévvé.  

Az elmúlt évek változásai megmutatják a nyelv és a társadalom egymáshoz 

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

szülőket, a családokat a névválasztásban.  

Gyakran előfordul az öröklődő keresztnév, így ez a magyar lakosság körében 

is nagyon elterjedt. Az újszülött gyakran kapja a szülő, illetve nagyszülő 

keresztnevét. Ezzel mintegy hagyományt tartanak fenn.  

A szülőfalumban is gyakori, hogy azonos keresztnevet viselnek egy családon 

belül. A férfi neveknél a leginkább megfigyelhető a hagyományos nevek adása, így 

sok számban fordul elő az öröklődő név. Megvizsgáltam azokat a férfineveket, 
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amelyek az édesapa és a nagyapa által öröklődtek.  

 

 

 

Jól látható, hogy Tiszaújhelyen 21 olyan személy van, aki az édesapja 

keresztnevét viseli. Ilyen név az András, Ferenc, György, István, János, József, 

László, stb. Előfordul olyan is, hogy több generációval korábbi nevet is adnak a 

gyermeknek. Ilyenkor a nagyapák neve örökítődik. A következő személyek kapták 

így nevüket: Albert, Árpád, Géza, Gyula, János, Károly, Sándor, Pál, Tibor. 

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

keresztnevét viselik a gyerekek, mintegy 32 olyan személy van, mely öröklődéssel  

adódott át. Az édesanya által kapott nevek: Erika, Erzsébet, Eszter, Gizella, Ibolya, 

Ilona, Ilus, Jolán, Katalin, Mária stb. A nagymama nevének öröklődése figyelhető 

meg a következő neveknél: Erzsébet, Ilona, Irén, Jolán, Hanna, Margit, Mária, 

Malvina, Viola, Valéria.  
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Mindkét esetben az egyik szülő nevének az öröklődése gyakoribb, de a 

nagyszülők neveinek továbbadása is előfordult. Míg a férfineveknél 21 olyan 

személy van, aki az édesapja nevét viseli, a nőknél 32 név szerepel, melyet az 

édesanya neve motivált. Hasonló a férfiaknál és a nőknél is a nagyszülők nevének 

örökítése. A férfineveknél 9, a női neveknél 11 ilyen név fordult elő.  

Tehát megállapíthatjuk, hogy a hagyományos nevek továbbadásának nagy 

szerepe van Tiszaújhelyen, a névhagyomány bizonyult a legerősebbnek a legtöbb 

névnél.  

A névmotiváció és a névdivat egy el nem múló része, tényezője a 

keresztneveknek. Ezek által tudjuk meghatározni, hogy mi is befolyásol egy-egy 

szülőt a névadásban.  

A névadások eseteiben nem csak a szülők vagy nagyszülők neve dominált. 

Szülőfalumban előfordultak olyan esetek, hogy egy-egy keresztnevet azért adtak a 

szülők, mert épp azt a nevet tartották újszerűnek, szépnek (pl.: Patrik, Marcell, 

Dorina, Jázmin stb.). 
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Megállapítható a névdivatról, hogy a tiszaújhelyi lakosok körében egyre több 

tényező befolyásolja a névadást, valamint a névanyag is egyre terjedelmesebb az 

előző  évekhez  képest. 
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2.2. A RAGADVÁNYNEVEK RENDSZERE TISZAÚJHELYEN 

 

A ragadványnevek gyűjtése és rendszerezése időszerű feladat. Munkám során 

különböző korosztályú emberek ragadványneveit gyűjtöttem. Nagyon érdekesnek 

bizonyult, hogy ki, mi okból kapta ezeket a neveket. Szülőfalum névanyagából 102 

ragadványnevet vizsgáltam, melyeket szócikk formájában vázolok, ábécé 

sorrendben. Igyekeztem minél színesebben és érthetőbben közölni az adatokat, 

amiket gyűjtöttem.  

Aranycsődör –Sáfi László (1961.12.09.) – a helyi lakosok szerint a név 

viselője gyakran váltogatja a nőket. Jó anyagi helyzete miatt kapta az arany 

előtagot, aktív nemi élete miatt kapta a csődör megnevezést, ami a ló hímje.  

Aranyhaj –Zelenyák Krisztina (1980.03.27.) –gyerekkora óta hosszú szőke 

haja van és majdnem mindig kiengedve hordja. A barátnői nevezték el ezen a 

néven, mert élénk szőke a haja és a közismert „Aranyhaj” című mese főhősnőjéhez 

teszi hasonlatossá. 

Ájvenhó – Demjén János (1957.08.19.) –  ismeretlen eredetű 

Álehándró – Boldog Róbert (1981.08.10.) –minden nőt szeretett volna 

meghódítani, ez lehetséges is volt számára, mert jó megjelenésű férfi, olyan, mint 

egy olasz dzsigoló, innen az olaszos hangulatú névadás. 

Álomfiú –Szilágyi Árpád (1971.08.11.) –ezt a nevet azért kapta, mert mindig 

is meg szeretett volna nősülni, de senki sem felelt meg neki, édesanyja szerint ő 

mindenkitől jobbat érdemelt, így még mai napig sem talált párra. 

Ángyó –Sima Mihály (1964.07.24.) –ismeretlen eredetű 

Balala – Fazekas Krisztián (1989.04.24.) – eredete ismeretlen,viszont sokan 

így szólítják. 

Banderas –Tóth András (1979.05.16.) –külsőleg nagyon hasonlít a spanyol 

színészre Antonio Banderasra, ennek következtében a barátai nevezték el így és 

mai napig nagyon sokan szólítják ezen a néven. 
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Bigyó –Tóth László (1959.02.16.) –nevét öltözködése miatt kapta, nagyon 

feltűnően öltözködött, mindig tele voltak a ruhái valamiféle kiegészítőkkel, feltűnő 

ékszereket is hordott, s így azt mondták rá , hogy mindenféle bigyókkal van tele ez 

az ember, ezért lett „bigyó”. 

Boborján –Máté Ferenc (1991.05.09.) –diáktársai nevezték el így, mert 

csupán a szétálló fülei hasonlatossá tették a  televízióból ismert Boborjánhoz. 

Bohóc –Palazsnik Veronika (1956.11.12.) –hajszíne miatt kapta nevét, mivel 

minden héten különböző színűre festette a haját, mindig más és más frizurával 

jelet, s jelenik meg a mai napig és ezért nevezték el bohócnak, mivel a bohócok 

szoktak mindig mindenféle bolond színes hajszínnel megjelenni.  

Bridzsi̶ Boldog Erika (1979.06.15.)  – mindig térdnadrágot hordott, sokan 

megszólták, hogy tényleg mindig abba van, legyen tél vagy nyár, becenevét is erről 

kapta amit ismerősei ragasztottak rá. 

Bubu –Tóni József (1961.02.21.) – ismeretlen eredetű 

Buduláj –Kovácsik András (1967.05.14.) –   ismeretlen eredetű 

Bugy-bugy –Panyuscsik András (1973.04.23.) –ismeretlen eredetű 

Buldog̶Boldog Ferenc (1956.09.17.) – a név keletkezésének kétféle a 

magyarázata. Az első szerint külsőleg nagyon hasonlít a ráncos arcú kutyára, ezért 

is kapta nevét. Mások szerint a vezetéknevének kigúnyolásából keletkezett a 

megnevezés.  

Burkus –Bucsella  István (1975.01.12.) –kutyáját hívta így, kutyája 

elhalálozása után a gazdájára maradt a neve. Nagyon állatbarát és sokan tudják ezt 

és így rajta maradt kedvence neve. 

Burzsuly – Palazsnik Ferenc (1947.07.19.) –előkelőbbnek, gazdagabbnak 

érezte magát a falusi társaságban, s ezt gyakran hangoztatta is, ebből kifolyólag 

kapta a nevét, mivel nagyon zsugori volt. A háta mögött még most is szólítják ezen 

a néven. 
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Büdi –Sáfi Anita (1991.07.11.) – iskolás korában az osztálytársai kellemetlen 

illatúnak érezték és emiatt kapta ezt a nevet. Ezt a megszólítást mára már nem 

sokan ismerik, így már csak kevesen emlegetik ezen a néven. 

Cicó –Harsányi István (1965.04.18.) –nevét azért kapta, mert a faluban az a 

hír járta róla, hogy télen  sokat „csecseli, cicili”(szívja) a bort. Így nevezték el cicó-

nak. 

Cigány –Palazsnik Róbert (1985.10.30.) – a „cigány” nevét azért kapta, mert 

baráti társaságában mindenkit szeretett átverni és kijátszani. Ezt az elnevezést mai 

napig használják és többen is így szólítják. 

Colos – Harangozó Dóra (1996.09.19) – ezt a nevet barátaitól kapta, mivel, 

nagyon magas volt. Neve a col szóból ered, ami mértékegységet jelent. De ma már 

csak kevesen nevezik így. 

Culu – Rozmán László (1994.12.28.) –nevét azért kapta, mert mindig 

rendezetlen volt a ruhaviselete, kint volt az úgynevezett „peculája”, ami azt jelenti, 

hogy csüng a májkája,meg a nadrágja. Mai napig is mindenki így szólítja és csak 

így ismerik. 

Csia -Blanár Sándor  (1959.07.29) –azért, mert gyermekkorában beszédhibás 

volt és helytelenül köszönt  „szia” helyett „csia”. Ez a becenév olyan szinten 

ráragadt, hogy sokan azt hiszik ez a vezetékneve (feleségét Csiánénak, fiát Kis 

Csiának szólítják).  

Csiáné –Blanár Éva(1965.08.20.) – a nevét férje után kapta, mivel sokan azt 

hitték, hogy a vezetékneve a Csia, így a felesége Csiáné lett. Sokan ismerik ezt a 

becézését. 

Csillagvizsgáló –Palazsnik István (1952.03.02.) –nevét a nagyméretű 

szemüvegéről kapta, mert azzal a szemüveggel még a csillagokat is látni lehetett. 

Sokan erről a névről ismerik. 

Dákó– Csíkos  Imre (1977.09.27.) –ezt a nevet azért kapta, mert mindig a 

férfiassága nagyságával hencegett ésarról, hogy mekkora nőcsábász pont ezért 

maradt rajta még ma is ez a név. 
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Dáncsi – Danilec Viktor (1991.05.10.) –vezetéknevéből alakult ki ez a 

becézés, azaz a Danilec lerövidült „Dáncsi”-nak. Ezen a néven ismerik őt még ma 

is. 

Dede–Kovácsik Gergő (1990.12.13.) –nevét a gyermekkorában kialakult 

dadogása miatt kapta, felnőtt korára ez a dadogás már elmúlt, de a „dede” név 

máig rajta maradt. 

Diktátor–Kutlán György (1977.09.13.)–azért kapta ezt a nevet, mert 

tanárként nagyon sokat követelt és szigorú volt, vezérnek képzelte magát diákjaival 

szemben, ezen okokból kifolyólag diákjaitól kapta ezt a nevet. 

Dzsá – Zelik Sándor (1968.11.09.) – azért maradt rajta a név,mert mindig 

sokat beszélt és sokat magyarázott értelmetlen dolgokról, úgymond halandzsázott, 

ebből a szóból maradt rajta a „dzsá” szórövidülés. 

Dzsámbá – Danilec Anikó (1990.11.14.) –ismeretlen eredetű. 

Dzsoki –Molnár András (1938.04.20.) – kedvenc televízió-műsora a Dallas 

című sorozat volt és ebből kifolyólag kapta a nevét, mivel ugyan olyan belső 

tulajdonságokkal rendelkező ember, mint a főszereplő. Sokan csak erről a névről 

ismerik. 

Dzsoni –Gecse István (1975.05.10.) – ismeretlen  eredetű 

Facebook̶   Fazekas Angéla (1964.03.12.) – a nevét azért kapta, mert 

állandóan a közismert  közösségi oldalon tartózkodik, ezt a nevet a férje ragasztotta 

rá, mert úgy gondolta, hogy ez által majd észreveszi magát. 

Figó – Aleksza István (1990.10.15.) – nevét kedvenc futballistájáról kapta, 

mert gyermekkorában a híres Luis Figu portugáliai focista volt a példaképe. Ezen 

néven hívják a mai napig.  

Figyusz –Pógyor István (1967.12.09.) –minden mondatában használja ezt a 

szót, nagyon jellemző rá ez a stílus, nagyon érdekesem beszél, mindig magyaráz 

erőteljesen valamit. A barátok mondogatták neki, hogy na mi van „figyusz” és így 

rajta maradt ez a gúnynév. 

Firúzs –Szilágyi Ferenc (1981.06.21.) – ismeretlen eredetű 
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Fiú-Lány – Bilák Renáta (1988.12.02.) – nevét a fiússágáról kapta, úgy  

öltözködött  és viselkedett, mint egy fiú és nagyon sok fiú barátja van. A külsejét 

tekintve a leginkább fiús, mert rövid a haja és szinte még senki sem látta nőies 

ruhákban. 

Fürge szarvas –Szenek Rudolf (1953.08.24.) –nevét a Rudolfból kifolyólag 

kapta (Rudolf a kis rénszarvas) és a fürge a gyorsaságára utal. A fürge 

természetesen a lassúságára mutat rá, hisz nagyon kényelmes ember, mindent 

meggondol kétszer is. 

Gamazin –Sebi Norbert (1985.05.07.) – a név azért maradt rajta, mert 

gyerekkorától autókat szerel és egy motorolajnak a nevéről kapta ragadványnevét, 

mert barátai mindig úgy csúfolták. 

Garfield –Mester István (1993.04.06.) –nevét testalkata miatt kapta, mivel 

túlsúlyos volt ő is, mint Garfield a macska. A barátai nevezték el így, mert nagyon 

elkényelmesedett és jól hangzott, hogy „Garfield”- nak csúfolták, rajta is maradt a 

név. 

Gázos –Pintye Erika (1988.05.30.) –nevét édesapja foglalkozása miatt kapta, 

mert üzemanyagot árultak otthon és ő volt az eladó. Így gúnyolták őt az ismerősei 

gyerekkorában, ma már nem sokan ismerik ezt a csúfnevét. 

Gebe –Molnár András (1967.09.07.) – testalkatából kifolyólag kapta a nevet, 

nagyon derék volt és ezért így gúnyolták, ami az ellenkezője. Ismerősei 

ragasztották rá a nevet, manapság nem szólítják így csak néhányan. 

Gúnár– Jócsák Mihály (1985.07.16) –becenevét az átlagosnál is hosszabb 

nyaka miatt kapta. A nyakhosszúsága miatt már gyerekkorában rajtamaradt a név 

és  azóta is nagyon sokan ezen a néven szólítják. 

Gurdaj –Szidor László (1951.06.12.) – ismeretlen eredetű 

Helló –Pógyor István (1984.05.23.) – szavajárása miatt maradt rajta ez a név, 

mert állandóan így köszön mindenkinek „hello”, korosztálytól függetlenül. 
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Hosszúpuska –Sárközi Mária (1959.11.26.) –testalkatának köszönhetően 

kapta a nevet, nagyon magas és vékony nő és mivel igen hirtelen természetű volt 

ezért lett „hosszúpuska”. Osztálytársaitól kapta a nevét még általános iskolában. 

Kandúr – Kovácsik Gyurka (1966.09.13.) –nők társaságában szereti eladni 

magát, szeret a társaság központjában lenni és leginkább a nőknél szeret felvágni 

azzal, hogy mekkora nőcsábász volt, ennek köszönheti gúnynevét. 

Kéca –Mezei Anna (1950.03.09.) – a név onnan származik, hogy mindig 

mindenkit megszólt, mindenkire tudott mondani valamit, mindig kötekedett az 

emberekkel és állandóan okosabb volt mindenkitől. Azt mondák neki, hogy mindig 

csak „kekeckedik”(kötekedik) az emberekkel és ebből a szóból alakult ki végül a 

„kéca” elnevezés, amit konkrétan a szomszédja ragasztotta rá és mai napig rajta 

van. 

Kesa ̶  Romanec Sándor (1960.12.24) –gyermekkorában volt egy 

motorbiciklije,amiről a nevét kapta. Állandóan azzal a motorral volt elfoglalva és 

az egyik jó barátja adta neki a nevet a motor márkájáról, amit ukránul mondtak 

„kesának”, ebből lett az adott becenév és mindenki így hívja őt. 

Kezes  ̶  Győri Ottó (1965.07.06.) – nevét abból kifolyólag kapta, mert 

úgymond ragadt a keze, azaz lopós volt fiatal korában. A falusi lakosság 

ragasztotta rá ezt a nevet, de nem nagyon szólítja így senki. 

Kis Csia – Blanár Norbert (1988.04.09.) – nevét édesapja után kapta, mivel 

apja Csia, így ő lett a Kis Csia, sokan azt hitték , hogy ez a vezetékneve, így 

rengetegen szólítják így.  

Kokó –Kovács István (1961.10.10.) –nevét a híres bokszolóról kapta, 

külsőleg hasonlítanak és nevük is megegyezik. 

Kopek  ̶  Szenek Eduárd (1987.08.17.) –mindig tele volt a zsebe kopekkel, így 

messziről hallható volt, ha jött. Barátai nevezték el így, mert igen jól hangzott és 

mai napig mindenki így szólítja. 
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Kutyás –Tóth László (1983.11.23.) –sok kutyát tartott a családi portán, 

folyton kutyákkal volt körbevéve. Mindenki így hívja őt, sokan nem is tudják a 

vezetéknevét annyira rajtamaradt ez a becenév. 

Lola –Seres Péter (1993.02.26.) – állandóan tini zeneszámokat énekelgetett, 

folyton  dúdolgatott valamit, és így barátai ráragasztották az akkoriban a fiatalság 

körében közkedvelt magyarországi énekesnő Lola nevét. 

Legény –Pintye Ferenc (1984.06.16.) –nevét azért kapta, mert még nem 

nősült meg. Nem nagyon voltak barátnői és így ráragasztották ezt a gúnynevet, 

amit sokan ismernek és használják. 

Lenin –Orosz Endre (1958.12.04.) –nevét a hasonlóság miatt kapta, ő is 

kopasz volt, szakállal és bajusszal. Tény, hogy tényleg hasonlít rá és a legjobb 

barátjától kapta ezt a gúnynevet. 

Lúfej –Sima Pál (1961.03.04.) –külső hasonlóságok miatt kapta ezt a nevet, 

fejformája hosszúkás, fogai nagyok és szélesek. Ez egy igen durva gúnyolás,  

többen is ismerik ezt a nevet, de senki sem szólítja őt így. 

Mama –Kovácsik Ádám (1993.03.14.) – nevét a közismert szólásmondásból 

kifolyólag kapta: „Mama! Édesz Mama! Az isztenért! Ne haljon meg!”.Mindig ezt 

ismételgette.  

Maradóna– Kovácsik Andás (1967.10.04.) – argentin labdarúgóról kapta 

nevét, mert ő volt a kedvence. Mindig a híres futbalistával példálózott, mindent 

hozzá hasonlított és ezért csapattársaitól kapta ezt a nevet, ami mai napig rajta van. 

Mámbó – Kozma Valér  (1972.09.27.) –Dean Martin „Mambo Italiano” című 

zeneművét dúdolta hónapokon keresztül. Ez igen jól hangzott tőle és ráragadt ez a 

név, annyira, hogy mindenki ezen a néven szólítja. 

Mánámáná –Kovácsik János (1978.12.03.)  –nevét azért kapta, mert folyton 

a Manha Manha dalt dúdolgatta. Őt is egy zeneszám dúdolgatása miatt nevezték 

el, és mindenki ismeri ezt a nevét. 
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Milka –Pintye Milán (1991.07.09.) –az iskolában minden nap Milka csokit 

hordott és a nevéből kifolyólag is csúfolták ezen a néven, amit az osztálytársai 

ragasztottak rá.  

Mohó jojó –Mester Eduárd (1987.02.28.) –nevét a Pindur pandúrok című 

mese Mohó Jojó karakteréről kapta, mert ő volt a kedvenc gyerekkori 

mesefigurája. 

Mr.Bean –Popovics István (1959.02.17.) –nevét azért kapta, mert tanárként 

az iskolában Mr.Bean-t utánozta. Az óra tartása közben is sokszor figurázta a 

színészt és diákjai ráragasztották ezt a nevet. 

Mufti̶ Boldog István (1975.04.13.) –nevét a kuplungról kapta, mert mindig 

kuplung bajos volt az autója. A kuplung ukránul муфти így maradt rajta a mufti 

név. 

Nonó –Peleskei Norbert (1997.02.25.) –mert angolul felelt, ha „nem”-el 

kellett válaszolni. Állandóan az angol szavakkal dobálózik, így nagyon hamar 

rajtamaradt ez a név, amit barátai adtak neki, mert ez igen jól hangzott. 

Nyalóka –Pintye László (1959.04.16.) –fiatal korától megszokásává vált, 

hogy beszéd közben nyalogatta az ujjait. Állandóan valamit igazgatott magán, 

nagyon türelmetlen volt és pont az említett mozdulata miatt kapta a nevét. 

Oké ̶Boldog Ferenc (1980.07.07.) – alkoholfogyasztása alatt mindenre „oké”-t 

válaszolt. Nagyon szereti használni az angol kifejezéseket, de főleg ittas 

állapotban. 

Orros– Burkáló Erika (1993.09.09.) – nevét a nagy és görbe orra miatt kapta. 

Ez a megszólítás igen durva egy lánynak, de a fiúbarátai adták neki ezt a csúfnevet 

a külsőségei miatt és sokan ismerik ezt a nevét. 

Oszi – Hornyi István (1986.10.09.) – neve édesapjáról maradt rajta. Az apja 

nevén szólítják mai napig nagyon sokan, ezt megörökölte tőle, amit unokatestvére 

ragasztott rá. 
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Palacsinta – Boldog Ferenc (1970.11.12.) – nevét azért kapta, mert 

szakácsként dolgozott és amikor megkérdezték tőle, hogy mivel foglalkozik ő csak 

annyit felelt „mit csinálok ’há mit, palacsintát sütök éjjel-nappal.” 

Peruzzi – Romanec József (1984.11.02.) – a világbajnok válogatott olasz 

Angelo Peruzziról kapta a nevét, mivel jó maga is kapuvédő volt és mindenki 

hozzá hasonlította őt. 

Piku – Katona István (1972.05.20.) – sokszor próbálkozott utánozni a 

mesefigurát Pikachut, de nem sikerült neki, mivel nem tudta még a karakter nevét 

sem helyesen kiejteni csak úgy, hogy „piku”, így maradt rajta a név, melyet 

gyerekei ragasztottak rá. 

Pinku – Panyuscsik József (1964.08.11.) – barátai ragasztották rá a nevet, 

mert régen mikor hétvégenként kártyáztak, és közben iszogattak, mindig azt 

mondta, hogy csak egy picikét, „pinku”-kát öntsenek, azaz a szavajárásából maradt 

rajta a név. 

Pippi – Romanec Kitti (1990.06.18.) – nem helyesen ejtették ki a nevét kis 

korában és így maradt rajta ez a név. Barátnője adta neki ezt a nevet, amit mai 

napig sokan ismernek, de nem szólítják így. 

Potyka – Kóródi Attila (1987.12.12.) – kedvenc hobbija a horgászat, így 

ragadt rá ez a név. Maga az, hogy miért pont potyka azt nem tudni, de ez a halnév 

olyan szinten rajtamaradt, hogy mindenki így hívja őt. 

Putyku – Sopota József (1971.03.12.) – régen azzal ijesztgette a kisfiúkat, 

hogy „kitépem a putykutokat.” Ebből kifolyólag maradt rajta ez a név, amit a 

barátok ragasztottak rá. 

Sámson – Pintye Attila (1983.07.14.) – hosszú hajáról kapta a nevét, mert 

falubeliek szerint úgy nézett ki, mint a bibliai Sámson. Igazság szerint pont ez a 

név jutott az eszébe a barátainak és ezért szólították így, ma már nem sokan 

ismerik ezt a nevét. 
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Shrek – Kovácsik Dávid (1991.12.22.) – nevét a mesefiguráról kapta, mivel 

kedvenc meséje volt állítólag. Voltak mesefigurás ruhái amin Shrek volt, így 

nagyon rajta maradt a név, hogy shrek. 

Sinszki – Palazsnik István (1985.11.25.) – ismeretlen eredetű. 

Sojka – Pintye Sándor (1962.11.28.) – nevét a szajkó fajtájú madárról kapta, 

mert fiatal korában galambokat gyűjtött. Azt nem tudni miért pont a sojka nevet 

kapta, de az biztos, hogy a madarászása után kapta ezt a nevet, amit sokan 

ismernek. 

Strici – Bilák Péter (1990.12.01.)  – a nevét onnan kapta, hogy kis korában 

mindig egy törött biciklivel járt és barátai azt mondák rá, hogy az csak egy 

„stricigli”. Ennek a névnek a lerövidüléséből lett a strici elnevezés. 

Sumi – Hopák Sándor (1985.10.11.) – nagyon nagy Forma-1 rajongó, nevét 

Michael Schumacherről kapta, mivel ő volt a kedvenc versenyzője. Mindig a 

Forma-1-ről beszélt és így rajta maradt a név. 

Surda –  Gacs István (1968.11.05) – ismeretlen eredetű 

Sünegér – Pógyor Anita (1991.07.10.) – külső hasonlóságok miatt kapta a 

nevét, mivel haját tüskés formában hordta. Sok ideig rövid és tüskés haja volt és 

osztálytársai ráragasztották ezt a nevet, leginkább csak gúnyolták őt így. 

Száki – Hálátsz Szlávik (1988.03.17.) – becenevét a keresztnevéből kapta, a 

Szlávik ukrán névből a fiatalság körében ”száki” lett, ami rajta is maradt és nagyon 

sokan így szólítják. 

Sziszi –Szilágyi Attila (1984.06.15.) – beszédhibája miatt kapta a nevet, 

nehezen ejtette ki az „sz” betűt. Beszédhibája ma is megvan, és sokan ismerik ezt a 

nevét, amit testvére adott neki. 

Szkubi ̶  Romanec András (1980.08.03.) – a közismert „Scobby doo” című 

gyermekmeséről kapta, mert az volt a kedvence és már gyerekkorában így hívták, 

annyira rajtamaradt a név, hogy a faluban egyesek nem is ismerik a rendes nevét. 
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Sztálin – Szivák Róbert (1988.03.15.) – kedvenc történelmi személye volt az 

általános iskolában és osztálytársai rá is nyomták ezt a nevet, amit ma már nem 

sokan ismernek. 

Sztikletti – Pintye László (1996.12.12.) – soványsága miatt kapta ezt a 

becenevet, vékony és hosszú lábai vannak. Ezt a nevet osztálytársaitól kapta, 

akkoriban sokan így csúfolták, de ma már kevesen ismerik, maga az, hogy 

sztikletti (sós pálcika) jól hangzott akkoriban. 

Tehénke – Kalanics Irén (1988.06.13.) – becenevét testtömege miatt kapta, 

mert mindig is súlyproblémákkal küzdött és igen telt alkata volt, ami miatt 

osztálytársai elnevezték így. 

Torok̶ – Burjász János (1985.12.26.) – nevét azért kapta, mert nagyon nagy 

mennyiségű italt tud meginni egyszerre. Mindig szeretet a figyelem központjában 

lenni és mutogatni magát. A nevet az egyik barátja ragasztotta rá. 

Totó – Fazekas Róbert (1981.05.25.) – sportfogadásai miatt kapta ezt a nevet. 

Állandóan a sportfogadásokat magyarázta a barátoknak és rajta is maradt, hogy 

„toto”, amit nem olyan rég kapott, de már sokan ismerik. 

Töfli –Borsos Pál (1987.09.24.) –súlyproblémái miatt kapta nevét, mivel 

kiskorától nagyon kövér volt és úgy mondták neki a barátai, hogy „töfli”, de nem 

sokan ismerik ezt a nevét. 

Trutyi ̶ Boldog Attila (1987.10.20) – öltözködéséből kifolyólag kapta a 

nevét,mert mindig lógva hordta nagyméretű ruháit, állandóan túl méretes ruhákban 

volt és osztálytársaitól kapta ezt a nevet, hogy úgymond trottyosan néz ki és ebből 

lett a „trutyi”. 

Tuci – Sima Irén (1959.10.25.) – fiatalabb korában igen csak kövér és duci 

volt, ezért is kezdték el csúfolni, hogy nagyon duci, majd ez alakult át „tuci” 

csúfnévvé, ami mai napig rajtamaradt. 

Tyuki – Setelya Szergej (1981.12.21.) – a nevét onnan kapta, hogy 

csirkefarmja volt, de ő mindig tyúkfarmnak nevezte azt és barátai elnevezték 

„tyuki”-nak, mert ez igen jól hangzott. 
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Winnetou – Sárközi Krisztián (1988.03.07.) – nevét a híres regényhősről 

kapta, gyermekkorában ő is Winnetounak képzelte magát. Ezt az állítást, hogy ez 

után nevezték őt így a legjobb barátai mondták róla, de egyébként kevesen ismerik 

ezt a nevét. 

Zicco – Sárai Tibor (1970.01.10.) –nevét azért kapta, mert képzett utcai 

verekedésből. Azt mondták róla, hogy nagyon jól verekedik és pont az akkoriban 

jól ismert filmfiguráról kapta a nevét, amit barátai adtak neki. 

 

2.2.1. A nevek erdet szerinti megoszlása 

 

A szakirodalom tanulmányozása során több olyan munkával is találkoztam, 

melyben a szerző nem csupán az általa összegyűjtött neveket mutatja be, de 

csoportosítja is azokat valamilyen szempont szerint. Megemlíteném Kálmán Béla, 

Mizser Lajos, Kárpátaljáról Kovács András, Nagy Natália nevét, kiknek 

csoportosítási szempontjait figyelembe véve kialakítottam saját kategorizálásomat.  

 

1. Valamilyen meglévő név alapján keletkezettek  

Ennek alapján az első nagy csoportba azok a ragadványnevek tartoznak, 

amelyek keletkezése a ragadványnevet viselő személyen kívül eső okokra vezethető 

vissza. Ezek a ragadványnevek többnyire a szülők, nagyszülők keresztneve, 

becézőneve, illetve az anya lánykori vezetékneve. Az apa, nagyapa, dédapa 

keresztneve (beceneve) alapján keletkezett ragadványnevek: 

 

1. 1. Férfi felmenő kereszt- ill. becenevéből alakult ragadványnevek: 

Oszi.(1 név, 0,9%)  

 

1. 2. Férjtől örökölt ragadványnév: Csiáné. (1 név, 0,9%) 

 

1. 3. Apától örökölt ragadványnév: Kis Csia. (1 név, 0,9%) 
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1. 4. Családnévből alakult ragadványnév: Dáncsi. (1 név, 0,9%) 

 

1. 5. Keresztnévből alakult ragadványnév: Száki. (1 név, 0,9%) 

 

1. 6. Állatnévből alakult ragadványnevek: Burkus, Kutyás. (2 név, 1,9%) 

 

1. 7. Híres személyek nevéből keletkezett metaforikus ragadványnevek 

1. 7. 1. Valóságos személyek nevei váltak ragadványnévvé: Figó, 

Lola, Maradóna, Peruzzi, Sztálin, Zicco. (6 név, 5,9%) 

1. 7. 2. Fiktív személyek neve szerepel ragadványnévként: Garfield, 

Mohó jojó, Winnetou, Piku, Shrek, Szkubi, Mr.Bean. (8 név, 7,8%) 

 

2. Testi tulajdonságra utaló ragadványnevek:  

A második nagy kategóriába azok a ragadványnevek tartoznak, amelyek 

összefüggésbe hozhatók az elnevezett személlyel, vagyis az illető valamilyen okot 

adott a ragadványnév keletkezésére. A koloni ragadványnevek között ilyen 

indítékúak a következők: Baba, Babi, Dusa, Szíszika, Tini. [57, 187–193. o.] 

 

2. 1. Termet, testalkat:  Colos, Gebe, Hosszúpuska, Kokó, Sztikletti, Tehénke, 

Töfli, Tuci. (8 név, 7,8%) 

 

2. 2. Testi szépség vagy csúnyaság: Álehándró, Banderas, Buldog. (3 név, 

2,9%) 

 

2. 3. Haj-, arc-, szem- testszín: Aranyhaj, Bohóc, Lenin, Sámson, Sünegér. (5 

név, 4,9%) 
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2. 4. Testi hiba, testrészek feltűnő volta: Boborján, Gúnár, Lúfej, Orros. (3 

név, 2,9%) 

 

2. 5. Jellegzetes beszédmód, beszédhiba: Dede, Sziszi. (2 név, 1,9%) 

 

2. 6. Járásmód, testtartás, testi ügyesség, ill. ennek hiánya Fürge szarvas. 

(1 név, 0,9%) 

 

2. 7. Elhanyagolt külső: Büdi. (1 név, 0,9%) 

 

2. 8. Jellegzetes öltözködés: Bigyó, Bridzsi, Culu, Fiú-Lány, Trutyi. (5 

név,4,9%) 

 

2. 9. Egyéb tulajdonság: Csillagvizsgáló, Kopek. (2 név, 1,9%) 

 

3. Lelki tulajdonságra utaló ragadványnevek: Jockey, Kéca. (2 név, 1,9%)   

 

4. Nemiséggel kapcsolatos ragadványnevek: Aranycsődör, Dákó, Kandúr. (3 

név, 2,9%) 

 

5. Szavajárásra utaló ragadványnevek 

 

5. 1. Tulajdonképpeni szavajárási nevek: Figyusz, Helló, Mama, Nonó, 

Oké, Putyku. (6 név, 5,9%) 

5. 2. Egyszeri (vagy többszöri) mondás: Álomfiú, Dzsá, Pinku. (3 név, 

2,9%) 

5. 3. Egy, vagy több betű, szó, név helytelen ejtése: Csia, Pippi. (2 név, 

1,9%) 
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6. Kedvelt, nem kedvelt tevékenység, étel, szenvedély, szokás, tárgy: Cicó, 

Cigány, Facebook, Kesa, Kezes, Legény, Mámbó, Mánámáná, Milka, Mufti, 

Nyalóka, Potyka, Sojka, Strici, Sumi, Torok, Totó. (17 név, 16,7%) 

 

7. Foglalkozásra, tisztségre utaló ragadványnevek: Diktátor, Gamazin, 

Gázos, Palacsinta, Tyuki. (5 név, 4,9 %) 

 

8. Társadalmi, anyagi helyzetre utaló ragadványnevek: Burzsuj. (1 név, 

0,9%) 

 

9. Ismeretlen eredetű ragadványnevek: Ájvenhó, Ángyó, Balala, Bubu, 

Buduláj, Bugy-bugy, Dzsámbá, Dzsoni, Firúzs, Gurdaj, Sinszki, Surda. (12 név, 

11,5%) 
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A ragadványnevek motiváció szerinti megoszlása igen színes, s változatos. 

Nevet különféle okból kaphat az ember, mely egyes esetekben hízelgő, de az 

esetek nagytöbbségében bántó, sértő jellegű. Az általam végzett csoportosítás 

során megfigyelhetjük, hogy Tiszaújhely lakossága leggyakrabban testi 

tulajdonságra utaló ragadványneveket ad, ez az esetek 30%-ában fordul elő. 

Gyakori még a kedvelt, nem kedvelt tevékenységre (17%), valamint a lelki 

tulajdonságra utaló névadás (12%). Csupán 1%-ban fordul elő társadalmi, anyagi 

helyzetre utaló ragadványnév.  

 

2.2.2. A ragadványnevek nemek szerinti megoszlása 

 

Érdekes megfigyelni a ragadványnevek megoszlását a nevet viselő egyén 

nemáhez viszonyítva. Milyen arányban oszlanak meg a férfi- illetve női nevek. 

Hasonló jellegű felosztással Kisváradi Károly tanulmányában találkoztam. Ő külön 

kategorizálja a fiúk és a lányok ragadványneveit. Csoportragadványneveknek 

nevezte az osztályon belüli kisközösségek elnevezéseit. [37, 277–282. o.] 

Célszerűnek tartottam az e szempontú tipizálást is. 

 

Férfinevek: Aranycsődör, Ájvenhó, Álehándró, Álomfiú, Ángyó, Balala, 

Banderas, Bigyó, Boborján, Bubu, Buduláj, Bugy-bugy, Buldog, Burkus, Burzsuj, 

Cicó, Cigány, Culu, Csia, Csillagvizsgáló, Dákó, Dáncsi, Dede, Diktátor, Dzsá, 

Dzsoni, Figó, Figyusz, Firúzs, Fürge szarvas, Gamazin, Garfield, Gebe, Gunár, 

Gurdaj, Helló, Jockey, Kandúr, Kesa, Kezes, Kis Csia, Kokó, Kopek, Kutyás, Lola, 

Legény, Lenin, Lúfej, Mama, Maradóna, Mámbó, Mánámáná, Milka, Mohó jojó, 

Mr.Bean, Mufti, Nonó, Nyalóka, Oké, Oszi, Palacsinta, Peruzzi, Piku, Pinku, 

Potyka, Putyku, Sámson, Shrek, Sinszki, Sojka, Strici, Sumi, Surda, Száki, Sziszi, 

Szkubi, Sztálin, Sztikletti, Torok, Totó, Töfli, Trutyi, Tyuki, Winnetou,  Zicco. (85 

név, 83,3%) 
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Női nevek: Aranyhaj, Bohóc, Bridzsi, Büdi, Colos, Csiáné, Dzsámbá, 

Facebook, Fiú-Lány, Gázos, Hosszúpuska, Kéca, Orros, Pippi, Sünegér, Tehénke, 

Tuci. (17 név, 16,7%)  

83,3%

16,7%

Nemek szerinti megoszlás

Férfi nevek

Női nevek

 
 

Megfigyelhetjük, hogy a gyűjtött 102 név közül csak 17 név (16,7%) viselője 

nő, s a nevek nagytöbbségét férfi viseli a megkülönböztető nevet. Ez több általam 

olvasott hasonló kutatás esetében megfigyelhető volt. A névadó közösség ritkán 

illeti a nőket ragadványnevekkel, a férfiak viselnek egy-egy településen belül 

kiegészítő-nevet. Nagy Natália véleménye szerint ez a szebbik nem iránti 

tisztelettel magyarázható [62, 159–167. o.]. 

Tanulságosnak tartottan e kategorizáláson belül megfigyelni, hogy mi 

motiválja az egyes nemek ragadványnevének kialakulását. Mik azok az okok, 

amelyek motiválták a névadókat a névadás során.  

1. A férfi ragadványnevek kialakulásának motivációi 

1. 1. Valamilyen meglévő név alapján keletkeztek: Burkus, Dáncsi, Figó, 

Garfield, Kis Csia,  Kutyás, Lola, Maradóna, Mohó jojó,  Mr.Bean, Oszi,  
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Peruzzi, Piku, Shrek, Száki, Szkubi, Sztálin, Winnetou, Zicco. (19 név, 

22%) 

1. 2. Testi tulajdonságra utaló ragadványnevek: Álehándró, Banderas, 

Bigyó, Boborján, Buldog, Culu, Csillagvizsgáló, Dede, Fürge szarvas, 

Gebe, Gúnár, Kokó, Kopek. Lenin, Lúfej, Sámson, Sziszi, Sztikletti, 

Töfli, Trutyi. (20 név, 24%) 

 

1. 3. Lelki tulajdonságra utaló ragadványnevek: Jockey. (1 név, 1%)   

 

1. 4. Nemiséggel kapcsolatos ragadványnevek: Aranycsődör, Dákó, Kandúr. 

(3 név, 3%) 

 

1. 5. Szavajárásra utaló ragadványnevek: Álomfiú, Csia, Dzsá, Figyusz, 

Helló, Mama, Nonó, Oké, Pinku, Putyku. (10 név, 12%) 

 

1. 6. Kedvelt, nem kedvelt tevékenység, étel, szenvedély, szokás, tárgy: 

Cicó, Cigány, Kesa, Kezes, Legény, Mámbó, Mánámáná, Milka, Mufti, 

Nyalóka, Potyka, Sojka, Strici, Sumi, Torok, Totó. (16 név, 19%) 

 

1. 7. Foglalkozásra, tisztségre utaló ragadványnevek: Diktátor, Gamazin,  

Palacsinta, Tyuki. (4 név, 5 %) 

 

1. 8. Társadalmi, anyagi helyzetre utaló ragadványnevek: Burzsuj. (1 név, 

1%) 

 

1. 9. Ismeretlen eredetű ragadványnevek: Ájvenhó, Ángyó, Balala, Bubu, 

Buduláj, Bugy-bugy, Dzsoni, Firúzs, Gurdaj, Sinszki, Surda. (11 név, 

13%) 
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A leírtak alapján egyértelműen kijelenthetem, hogy a férfi ragadványnevek 

körében legnagyobb százalékban a valamely meglévő névből (Burkus, Dáncsi, 

Figó, Garfield, Kis Csia, Kutyás, Lola, Maradóna, 22%) és a testi tulajdonságra 

utaló nevekből alakultak dominálnak (Álehándró, Banderas, Bigyó, Boborján, 

Buldog, Culu, Csillagvizsgáló, Dede, 24%), míg a legkevesebb százalékban a lelki 

tulajdonságra (Jockey 1%) és a társadalmi, anyagi helyzetre utaló ragadványnevek 

vannak (Burzsuj1%). 
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2. Női ragadványnevek kialakulásának motivációi 

 

2. 1. Valamilyen meglévő név alapján keletkeztek: Csiáné. ( 1 név, 6%) 

 

2. 2. Testi tulajdonságra utaló ragadványnevek: Aranyhaj, Bohóc Bridzsi, 

Büdi, Colos,  Hosszúpuska, Orros,Sünegér,Tehénke, Tuci. (10 név, 59%) 

 

2. 3. Lelki tulajdonságra utaló ragadványnevek: Kéca. (1 név, 6%) 

 

2. 4. Foglalkozásra, tisztségre utaló ragadványnevek: Gázos. (1 név, 6%) 

 

2. 5. Kedvelt, nem kedvelt tevékenység, étel, szenvedély, szokás, tárgy: 

Facebook . (1 név, 6%) 

2. 6. Viselkedésre utaló ragadványnevek: Pippi, Fiu-Lány. (2 név, 11%) 

 

2. 7. Ismeretlen eredetű ragadványnevek: Dzsámbá. (1 név, 6%) 
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A csoportosítás, illetve a fenti diagram is jól összefoglalja, hogy a női 

ragadványnevek kialakulásában legnagyobb szerepe a testi tulajdonságra utaló 

neveknek van (Aranyhaj, Bohóc, Bridzsi, Büdi, Colos, Hosszúpuska, Orros, 

Tehénke 59%). Legkisebb százalékban a foglalkozás vagy tisztség (Gázos 6%); 

kedvelt, nem kedvelt tevékenység, étel, szenvedély, szokás, tárgy (Facebook 6%), 

idegen eredetű (Dzsámbá 6%). 

 

 

2.2.3. A ragadványnevek szerkezet szerinti megoszlása 

 

 

Kutatásom során megfigyeltem, hogy az általam gyűjtött nevek szerkezet 

szerint is csoportokba rendszereződnek. Néhány szakmunka tartalmazott szerkezet 

szerinti felosztást is, például a Ferenc Alekszandra [20], illetve a Nagy Natália 

[62], cikke, így célszerűnek tartotta az e szempontú megfigyelést is.  

 

1. Egyelemű nevek: Aranycsődör, Aranyhaj, Ájvenhó, Álehándró, Álomfiú, 

Ángyó, Balala, Banderas, Bigyó, Boborján, Bohóc, Bridzsi, Bubu, Buduláj, 

Buldog, Burkus, Burzsuj, Büdi, Cicó, Cigány, Colos, Culu, Csia, Csiáné,  

Csillagvizsgáló, Dákó, Dáncsi, Dede, Diktátor, Dzsá, Dzsámbá, Dzsoni, Facebook, 

Figó, Figyusz, Firúzs, Gamazin, Garfield, Gázos, Gebe, Gunár, Gurdaj, Helló,  

Hosszúpuska, Jockey, Kandúr, Kesa, Kezes, Kéca, Kokó, Kopek, Kutyás, Lola, 

Legény, Lenin, Lúfej, Mama, Maradóna, Mámbó, Mánámáná, Milka, Mufti, Nonó, 

Nyalóka, Oké, Orros, Oszi, Palacsinta, Peruzzi, Piku, Pinku, Pippi,  Potyka, 

Putyku, Sámson, Shrek, Sinszki, Sojka, Strici, Sumi, Surda, Sünegér,  Száki, Sziszi, 

Szkubi, Sztálin, Sztikletti, Tehénke, Torok, Totó, Töfli, Trutyi, Tuci, Tyuki, 

Winnetou,  Zicco. (96 név, 94,1%) 

 

2. Kételemű nevek: Bugy-bugy, Fiú-Lány, Fürge szarvas, Kis Csia, Mohó 

jojó , Mr.Bean. (6 név, 5,9%) 
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Ezen csoportosításban a gyűjtött neveket szerkezetük szerint osztottam fel, 

ami azt jelenti, hogy vannak egyelemű, illetve kételemű neveim, amelyeket 

bemutatok. A megvizsgált nevek közül 6 (5,9%) kételemű név található és a 

maradék 96 (94,1%) egyelemű név. 
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BEFEJEZÉS 

 

KÖVETKEZTETÉSEK LEVONÁSA 

 

Magiszteri dolgozatom témájául a személynevek vizsgálata, ezen belül a 

kereszt- és ragadványnevek tanulmányozása szolgált szülőfalumban, 

Tiszaújhelyen.  

A keresztnevek esetében a tudományos vizsgálódásomhoz a szükséges 

anyagot a tiszaújhelyi görögkatolikus anyakönyvből gyűjtöttem. Az anyakönyv 

mind külsejét és belsejét tekintve rendezett. Borítója barna színű és fekete betűvel 

van rá írva.  

A ragadványneveknél az anyagot adatközlők segítségével gyűjtöttem össze. 

Összesen 15 adatközlőt kérdeztem meg. A gyűjtést közvetlen beszélgetés 

módszerével végeztem. A személyeket igyekeztem különböző korosztályok 

képviselői közül kiválogatni, hiszen így teljes képet kaphattam a település 

névanyagáról. Minden korosztály névdivatját tanulmányozhattam. 

A település történetét szakirodalom segítségével tártam fel. A leírtak alapján, 

valamint már meglévő tudásomra támaszkodva elmondhatom, hogy Tiszaújhely 

gazdag múltra tekint vissza. Több tanulmány foglalkozik a falu történetével. 

Kiemelném közülük Fényes Elek, Botlik József – Dupka György munkáját. 

Munkám első részében megvizsgáltam a keresztnevek rendszerét 

Tiszaújhelyen. Ebben a részben a szülőfalumban előforduló összes nevet alapul 

vettem 1920-tól 2018-as évig. Külön vizsgáltam a női illetve férfineveket, amiket 

ábécé sorrendben közöltem, előfordulási számukkal együtt. 

A nevek adattárba rendezése után a keresztneveket gyakoriságuk szerint 

vizsgáltam. Bemutattam egy-egy korszak leggyakoribb és legritkábban előforduló 

keresztneveit is. 

Ezt követően a keresztnevek eredetük szerinti megoszlását is megvizsgáltam. 
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Ehhez Fercsik Erzsébet és Raátz Judit a Keresztnevek enciklopédiája című 

munkára támaszkodtam. 

Az előfordulás gyakoriságát tekintve a gyűjtött anyagot korszakokra 

bontottam. A neveket 1920-as évektől a 2018-as évekig tanulmányoztam, 

mégpedig két periódusban. Az első szakaszban az 1920–1960-as év közötti 

neveket vizsgáltam meg, a másikban pedig az 1960–2018-es év közöttieket, külön 

a nőket és külön a férfiakat. Igyekeztem e két periódust összehasonlítani, mégpedig 

aszerint, hogy melyek a leggyakoribb nevek és melyek a ritkábban előfordulók. 

Melyek az új nevek, melyek azok, amelyek már a második szakaszban nem 

szerepelnek. Mindegyik periódusban feltüntettem mindegyik név előfordulási 

számát, majd az összesített számadatot is. 

A leggyakoribb női keresztnevek 1920–1960: Erzsébet (26), Hanna (27), 

Ilona (26), Irén (25), Katalin (11), Mária (42), Valéria (10) voltak. 

  A ritkábban előforduló nevek a nőknél az első szakaszban (1920–1960): 

Angéla, Borbála, Edit, Eszter, Karolina. Ezek a nevek mindössze egyszer vagy 

kétszer fordultak elő. 

A második szakaszban 1960–2018 között ugyancsak gyakoriak voltak a 

Katalin (25), Erika (21), Erzsébet (21), Marianna és Éva (20) előfordulással. 

A legritkább női nevek 1960–2018 között Angéla, Anarella, Edina, Aranka, 

Denissza, Dzsesszika, Dzsenna, Dzsulietta, Lídia, Veron ugyancsak egy-két 

előfordulási számban jelentek meg. 

A két periódus vizsgálata során arra a következtetésre jutottam, hogy a nőknél 

a leggyakoribb a Mária, mindkét korszakban, hisz az elsőben 42, míg a 

másodikban 28 előfordulási számot mutat. Ugyanitt a második helyen van a Hanna 

27 előfordulással, ezt követi az Ilona, Erzsébet és az Irén 26-26, illetve 25 

előfordulással. Ezen nevek a második szakaszban az Irén eltűnik, Erzsébet név 8-

szor fordul elő, de helyüket átvették az Éva, Marianna, Katalin nevek. 

Mindenképp meg kell említeni, hogy például a Natália név az első szakaszban 

nem volt jelen, míg a másodikban az egyik leggyakoribb név lett 15 alkalommal 
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adták ezt a nevet valakinek. De ilyenek az Erika, Marianna, Julia, Dianna nevek 

is. 

A férfiaknál az első periódusban 1920–1960 között 27 féle nevet, 200 személy 

viselt, a második szakaszban pedig 1960–2018 között 59 félét, 570-en viseltek. Azt 

figyeltem meg, hogy a legutolsó korszakban a személyek száma gyarapodott, 

valamint előfordultak kettős, új nevek is. 

A férfi keresztneveknél az első szakaszban (1920–1960) a leggyakoribb 

nevek: János, László, József, István, Mihály voltak. Ezek közül a János név fordult 

elő a legtöbbször 43 alkalommal, ezt követte a László 25-ször majd a József, 

István. 

A férfiaknál ritkán fordult elő (1920–1960): Árpád, Barna, Menhért, Pál, 

Rudolf, Viktor, Tibor nevek. Ezek a nevek csak egyszer jelentek meg ezen 

periódusban. 

A második periódusban (1960–2018) gyakori volt az: István, János, József, 

László, Mihály, András, Sándor. Itt ugyancsak a János név fordult elő a 

legtöbbször 62-szer, s ezt követi a László minimális lemaradással 61-szer fordult 

elő. E két periódusban szintén nem volt nagy eltérés a leggyakoribb neveket 

illetően, mivel mindkét szakaszban ugyanazok a gyakrabban előforduló nevek. 

A másodikban (1960–2018) is igen ritka volt az Antal, Bálint, Ernő, Kornél, 

Marcell, Ottó, Patrik, Szilveszter, Márk, Leonárd, Edhárd, Martin. 

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

1900-as évek elejéről (András, István, János, Mihály), de sok új név is jött 

(Norbert, Róbert, Viktor ). A két periódusban a leggyakoribb névnek számított az 

András és az István keresztnevek. Mindkét korszakban előfordulnak az András, 

István, János, Mihály, József, László, György  férfinevek.  

Meg kell emítenem azon neveket, melyek az első szakaszban megvoltak, de a 

másodikban kevésbé voltak jelen, vagy teljesen eltűntek (Ludvig, Bertalan), illetve 

fordítva. Azon nevek, melyek nem voltak, de megjelentek, ilyenek az Attila, Erik, 

Eduard, Róbert, Norbert, Viktor stb. 
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Megállapítható, hogy az András, István, János, László, Sándor nevek az első 

szakasz leggyakoribb nevei a második szakaszban is ugyanolyan gyakoriak 

maradtak, tehát nagy valószínűséggel az öröklödéssel hagyományozódott. 

Elmondhatjuk, hogy az évszázadok változásával a nevek is sokat változnak. 

Hatással van rájuk az emberek gondolkodásmódja, a hagyományok megtartása, 

vagy az éppen aktuális névdivat. Az általam vizsgált település nevei sokszínűek, 

öröklődnek és kutatásuk mindig újszerű. 

Munkámban kitértem a nevek szocioonimisztikai vizsgálatára is. Külön 

vizsgáltam a férfi- és női neveket, mindkét esetben az egyik szülő nevének az 

öröklődése gyakoribb, de a nagyszülők neveinek továbbadása is előfordult. Míg a 

férfineveknél 21 olyan személy van, aki az édesapja nevét viselte, addig a nőknél 

32 olyan név szerepelt.melyet enyjától kapott. Hasonló a férfiaknál és a nőknél is a 

nagyszülők névörökítése. A férfineveknél 9, a női neveknél 11 ilyen név fordult 

elő.  

Tehát megállapíthatjuk, hogy a hagyományos nevek továbbadásának nagy 

szerepe van  Tiszaújhelyen, a névhagyomány bizonyult a legerősebbnek a legtöbb 

névnél. 

A névmotiváció és a névdivat egy el nem múló része, tényezője a 

keresztneveknek. Ezek által tudjuk meghatározni, hogy mi is befolyásol egy-egy 

szülőt a névadásban. Jól látszik, hogy a névmotiváció során létrejött nevek, mind a 

férfiaknál, mind a nőknél sokkal gyakoribbak, annak ellenére, hogy milyen gyors  

és modern világot élünk.  

A névadások eseteiben nem csak a szülők, vagy nagyszülők neve dominált. 

Szülőfalumban előfordultak olyan esetek, hogy egy-egy keresztnevet azért adtak a 

szülők, mert épp azt a nevet tartották újszerűnek, szépnek (pl.: Patrik, Marcell, 

Dorina, Jázmin stb.). 

Munkám másik felében a ragadványneveket alaposan át tudtam 

tanulmányozni, fontosnak tartottam azt, hogy elsősorban magával a kifejezés 

definiálásával megismerkedjem. Ehhez segítségképp több szakirodalmat 
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vizsgáltam meg, amelyek más-más szemszögből közelítették meg a ragadványnév 

fogalmát. Azért tartottam lényegesnek a ragadványnevek több szempontú 

definiálásának áttekintését, mert ezáltal egy összefoglalóbb kép rajzolódott ki 

számomra a megkülönböztető nevekről. Ebben nagy segítségemre volt Hajdú 

Mihály leírása, aki a többi személynévfajtától igyekezett elhatárolni a 

ragadványneveket. Ezek mellett olyan szerzők munkáit is áttekintettem, amelyek a 

ragadványnevek csoportosításával foglalkoztak. Kárpátaljai kutatók tanulmányát is 

alapul vettem, többek között Lizanec Péter, Nagy Natália és Kovács András 

munkáit. 

Szülőfalumban 102 ragadványnevet gyűjtöttem össze. Felkutattam a 

ragadványnév tulajdonosának eredeti nevét, születési évszámát, majd lejegyeztem 

a ragadványnév kialakulásának motivációját.  

Három szempont szerint kategorizáltam a neveket: a névadás motivációja 

szerint, nemek és szerkezet szerint eloszlás alapján. 

A névadás motivációja alapján összesen 9 alcsoportot alakítottam ki. A 

ragadványnevek motiváció szerinti megoszlása igen színes, s változatos. Az 

általam végzett csoportosítás során megfigyelhetjük, hogy Tiszaújhely lakossága 

leggyakrabban testi tulajdonságra utaló ragadványneveket ad, ez az esetek 30%-

ában fordul elő. Gyakori még a kedvelt, nem kedvelt tevékenységre (17%), 

valamint a lelki tulajdonságra utaló névadás (12%). Csupán 1%-ban fordul elő 

társadalmi, anyagi helyzetre utaló ragadványnév.  

A nemek szerinti csoportosítás alapján értelemszerűen két nagy kategóriát 

különítettem el. Megfigyelhetjük, hogy a gyűjtött 102 név közül csak 17 db 

(16,7%) viselője nő, s a nevek nagytöbbségét férfi viseli (83,3%). Ez több általam 

olvasott hasonló kutatás esetében megfigyelhető volt.  

Az általam vizsgált település névanyaga alapján kiderült, hogy egyelemű 

(Tyuki, Trutyi, Ángyó, Hello, Lola, Sztikletti) és kételemű ragadványnevek 

találhatóak a községben (Fiú-Lány, Mohó Jojó, Fürge Szarvas). A megvizsgált 

nevek közül 6 (5,9%) kételemű név található és a maradék 96 (94,1%) egyelemű. 
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A ragadványnév gyakran csak egy egyénhez tapad, máskor öröklődik is, néha 

több nemzedéken át (Kis Csia, Csiáné). 

A tiszaújhelyi ragadványnevek vizsgálatakor megállapítható az a tény, hogy a 

legtöbb ragadványnév a faluban magában fordul elő, a vezetéknév és a keresztnév 

nélkül (Legény, Peruzzi, Gamazin, Gunár, Sumi, Cigány, Sinszki).  

Mindenképp meg kell említenem, hogy ismeretlen eredetű ragadványnevek is 

szerepelnek névanyagomban, hiszen mintegy 12 névnek (Ángyó, Buduláj, Firuzs) 

nem tudtam meg az eredetét. 

Az összegyűjtött és bemutatott nevek jól tükrözik az emberek 

gondolkodásmódját. A vizsgálatból jól kivehető, hogy Tiszaújhely ragadványnevei 

és keresztnevei igen sokszínűek, változatosak.  

Bebizonyosodott az a tény, hogy a ragadványnevek létrejöttében nagy szerepe 

van a nyelvi kreativitásnak, a humornak és a nyelvi játékosságnak, illetve a 

megkülönböztető jellegnek. Mindemellett úgy gondolom, hogy a napjaink 

életmód-, illetve életszemlélet- és névdivat változása megnövelte a névadási 

alkalmakat és lehetőségeket. 
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РЕЗЮМЕ 

 

 Предметом моєї дисертації є вивчення особистих імен, у тому числі 

вивчення хрестів і прізвиськ у рідному селі Нове Селі. 

 З групи осіб із чотирьох осіб, якими я вибираю, є багато ефектів, тому 

я вирішив шукати ім'я та прізвисько в моєму поселенні. Я виявив, що цікаво 

розглянути виникнення назв хреста та імен, походження та причини імені та 

мотивації появи даного імені. 

 Перше ім'я вибирають батьки та сім'я для особи. Іноді цей вибір є 

успішним, іноді дорослішаючи, ми шкодуємо про те, що вибирає наша сім'я 

так ретельно. Але тип цього імені є вічним у більшій справі. На відміну від 

прізвиськ, про яке стурбована спільнота, це відображає свій спосіб мислення 

та цінність судження. У багатьох випадках імена стали настільки 

поширеними, що спільнота ніде не забуде про оригінальне ім'я цієї особи. 

Теми в темі. Хрест і псевдонім використовуються в нашому 

повсякденному житті, в основному словами нашого основного словника. Я 

вважаю важливим ознайомитись з різноманітністю, різноманіттям, 

формулюванням та традицією використання цих імен.  

У будь-якому випадку не мало значення, що в одному випадку, лише 

прізвисько особи відомо більшості населення села, його прізвище та ім'я не є. 

Також, на мою думку, ніхто ніколи більше не займався цією темою, тому в 

своїй роботі я можу звернути увагу на новинки та різні цікаві речі. 
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SUMMARY 

 

The subject of my dissertation is the examination of personal names, 

including the study of crosses and nicknames in a native village in Tiszaújhely. 

From the four-person group of personal names, the names I choose have many 

effects, so I decided to search for the first name and nickname system in my 

settlement. I found it interesting to examine the occurrence of cross and name 

names, the origins and causes of the name, and who motivated the emergence of 

the given name. 

The first name is chosen by the parents and the family for the individual. 

Sometimes this choice is successful, sometimes growing up, we are sorry for the 

name chosen by our family so carefully. But this name type is eternal in the bigger 

case. Unlike the nicknames that the community is concerned about, it reflects its 

way of thinking and value judgment. In many cases, the names have become so 

widespread that the namesake community almost forgets about the original name 

of that person. 

Topics in the topic. Cross and nickname are used in our daily lives, basically 

the words of our basic vocabulary. I find it important to get to know the diversity, 

variety, the origin and the traditions of these names. In any case, it is not negligible 

that in a single case, only the nickname of the person is known to most of the 

population of the village, his surname and first name is not. Also, to my knowledge 

no one has ever dealt with this topic any more, so in my work I can draw attention 

to novelties and various interesting things. 
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MELLÉKLET 

 

Mellékletemben a szülőfalum nevezetességeit mutatom be az alábbi képek 

segítségével. Az első képen a görögkatolikus anyakönyvet tekinthetjük meg, amely 

segitségével összegyűjtöttem a neveket, láthatjuk a külső részét, -illetve a belső 

részét. A második képen a tiszaújhelyi kúria látható, amely az Újhelyi család 

fészke volt és szolgálta a családot több generáción  át, a harmadik képen a már 

említett Újhelyi család címere látható, akik a XIII. századtól birtokolták a falut és 

voltak jelen folyamatosan a falu életében. A negyedik képen pedig a görög 

katolikus templom található, amelyet 1925-ben építettek és 1991-ben adták vissza 

az egyháznak. Az utolsó képen az Újhelyi család tiszteletére felavatott 

emlékoszlop látható, melyet 2006. szeptember 8-án avattak fel a református 

templom kertjében. 

 

 

 

Az anyakönyvi kivonat külseje 
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Az anyakönyvi kivonat belseje 

 

 

Az Újhelyi család kúriája 
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Családi címer 

 

 

 

A tiszaújhelyi görög katolikus templom 
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