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I. Bevezetés 

Az első dolog, amit az ember életében igazán sajátjának mondhat, ami 

megkülönbözteti őt másoktól, az a név.  

A névadás általános emberi tulajdonság. Minden ember megnevezi környezetét, a 

táját, annak részeit, az állatait, még a tárgyait is. A névadás funkciója a közösséghez való 

tarozás, az egyénítés, az egyik ember a másiktól való megkülönböztetése.  

A társadalom és a nyelvhasználat szoros kapcsolatára a névadás területén is számos 

bizonyítékot találunk. „A tulajdonnév–használat társadalmi meghatározottsága általában 

nagyobb, a neveknek a társadalmi tényezőkkel való kapcsolata pedig nyilvánvalóbb, mint a 

közszavaké” (Kiss 2002: 278).  

Szakdolgozatomban a keresztnévadás alakulásával, a névadási szokások változásával 

foglalkozom.  Kutatásomat a munkácsi járási Barkaszón és Szernyén végeztem. Érdekesnek 

találtam a téma felkutatását, mivel gyermekkoromban nagymamám sokszor  megemlítette, 

hogy milyen modern neveket választanak a szülők gyermekeiknek, „bezzeg az én időmben, 

csak  „tízféle” név volt,  és mégis jó volt,  most meg százféle van és mégis ki tudnak találni 

valami újat”.  Gyakran előfordult, hogy nem is használták az emberek keresztnevét, hanem 

inkább a családnevén, a vezetéknevén szólítottak meg valakit a kolhozban, mivel előfordult, 

hogy egy csoportban 4–5 Ilona, Margit vagy Mária nevű nő is dolgozott. Ez napjainkra 

megváltozott, ritkultak a névismétlések, most már az egyediségre törekednek. Ez pedig 

felkeltette az én érdeklődésemet is, vajon mik lehetnek azok a tényezők, amelyek 

befolyásolhatják az embereket a névadás folyamatában, s ezek hogyan alakultak az évtizedek 

folyamán, s hogyan alakították a társadalmi és politikai változások. 

1.1. A névtan mint tudományág 

A nyelvtudomány nagy rendszerén belül a névtan, annak a diszciplináris 

tudománycsoportnak egyik lényeges ága, amelyet a lexikológia foglal össze. A lexikológia a 

szó felépítésének alapelveit, a szókészlet nagyságát, rendszerét, rétegződését, a szavaknak az 

egyes nyelvi rétegek közti mozgását és tanulmányozásának módozatait vizsgálja (Máté 1993: 

229). 

A névtan a nyelvi rendszer minden részével kapcsolatban áll, kezdve a  hangtantól, 

egészen  a nyelv legmagasabb szintjéig, a szövegig. A hang– és alaktani változások éppúgy 

érinthetik a neveket, mint a szókincs bármely részét.  

A névtan tudományterületével a lexikológia két részterülete érintkezik ezek, a 

szűkebben értelmezett lexikológia, azaz az etimológia és az onomasziológia. Máté Jakab azt 



mondja, hogy a névtan olyan mértékben differenciálódott az évtizedek folyamán, mint a 

lexikológia, amellyel rokonságot mutat (Máté 1993: 229).A nyelvtudományban Máté 

elkülöníti a megnevezést és a jelentést . A megnevezett két jelenséget két tudományág, a 

szemasziológia és az onomasziológia vizsgálja. 

Angyal László  Alkalmazott Nyelvészeti Közlemények c.  folyóirat 2011  első 

számában  a következő képen számol be  Máté Jakab álláspontjáról:  „Máté a lexikológia 

alfajának tekinti a névtant, és nem érzi ellentmondásnak azt, hogy róla, mint önálló 

tudományágról beszélnek, holott az a terület, amelynek alágaként besorolta, a lexikológia, 

korántsem tündökölhet az önállóságnak akkora fényében. Az onomasziológiai kutatás 

öncélúan halad a fogalomtól a szavakkal történő megnevezés felé. Megállapíthatjuk, hogy az 

indokoltnak tekinthető rokonságok ellenére a megnevezés tudománya, a névtan nagy 

mértékben differenciálódott az évtizedek folyamán, úgy, mint maga a lexikológia.”  

A névtan kutatási célja alapján két ágra szakad: a személyneveket vizsgáló 

antroponímia és a földrajzi nevekkel foglalkozó toponímia ágára  ( Angyal 2011).  

  Hoffmann István szerint a névkutatás nemzeti keretek között folyó tudományos 

tevékenység. Szerinte a tulajdonnevekhez vagy még általánosabban a névproblémához 

sokféle tudománynak lehet köze. Ez abból vonható le, hogy a név nyelvi jelenség, s a nyelv, 

mint az emberi nem egyik jellegzetessége, sokféle vizsgálódás tárgya lehet (Hoffmann 2003: 

17). 

A névtannak a nyelvtudományban betöltött helyéről Benkő Lóránt is említést tesz. 

Véleménye szerint a névtudomány mind nemzetközileg, mind nálunk a hagyományaiban a 

tudománytörténeti időkbe visszanyúló és ma is igen széles keretekben kutatott tudományág. 

„A névtudomány ugyanis – talán túlzás nélkül állítható – a társadalomtudományok között az 

egyik legszélesebb érintkezési felületű és legkomplexebb tudományág. Komplexitása és tág 

interdiszciplináris jellege mindenekelőtt abban nyilvánul meg, hogy benne az anyaggyűjtésen 

túlmutató, érdembeli feldolgozó, elemző tevékenységnek a színvonalas és eredményes 

végzéséhez – az éppen munkába vett tematika jellegének változó függvényében – számos 

tudományágban való jártasság kívántatik meg. Mert igaz ugyan az, hogy a névtudomány 

alapvetően nyelvészeti stúdium, hiszen nyelvi jeleket vizsgál.“ (Benkő 1997: 1). 

Hegedűs Attila véleménye is figyelemfelkeltő, aki szerint a névtant a kettősség 

skálájával jellemezhetjük: a névteremtés és a névalkalmazás dualisztikus felfogásával 

(Hegedűs 1997:8). 



Kálmán Béla „A nevek világa“ című könyvében, a tulajdonnév egyénítési funkcióját 

jelöli meg szemben a köznév általánosító funkciójával. A szerző szerint a tulajdonnév 

mindezek ellenére nem válik el mindig élesen a köznevektől (Kálmán 1989). 

Györffy György álláspontja szerint a nyelvészet és a történettudomány egyenrangúan 

veszi ki részét a nevek vizsgálatából (Györffy 1972: 311). Álláspontja szerint tehát:  a 

történésznek a források feltárása a feladata, míg  a névtanosnak az, hogy megfejtse a neveket, 

megvizsgálja a nyelvi formájukat. 

A határokon túli magyar névkutatások története igen gazdag. A kárpátaljai magyar 

személynévkutatás az 1970–es évektől az Ungvári Állami Egyetemen a Lizanec Péter 

professzor által vezetett Magyar Nyelv és Irodalom Tanszékhez köthető. A tanszék dolgozói a 

nyelvjáráskutatás mellett fontosnak tartották a névgyűjtést is. Ez a kutatás eleinte még csak 

helynevekre terjedt ki, de lassanként a személynevek is egyre több kutatás témáját képezték 

(Kovács András 2008).  

Kovács András (2008) tekintette át a kárpátaljai személynévkutatásokat. A kárpátaljai 

magyar személynevek átírásának és használatának kérdésköréről Beregszászi Anikó és 

Csernicskó István (2011) írt tanulmányt. A kárpátaljai magyar személynévhasználattal Balla 

Andrea (2009a, 2009b, 2010) és Kovács András (2011) foglalkozott. A kárpátaljai magyar 

névhasználat ukrajnai névpolitikai vonatkozásait Tóth Mihály és Csernicskó István (2009), 

Vörös Ferenc (2012), Kovács András (2013) és Görög Nikolett (2014b)  nyújt betekintést. 

Görög Nikolett (2014a) a Beregszászi Bethlen Gábor Magyar Gimnázium diákjaival végzett 

személynevekkel kapcsolatos attitűdvizsgálatot.  A publikált munkák nagy része 

magyarországi kiadványokban, gyűjteményekben, periodikákban jelenik meg.  

1.2. Miről árulkodik a név? 

A névviselő nagyban befolyásolja egy bizonyos névnek a megítélését, vonzó 

társadalmi státuszát, ugyanis a státusz ráfonódik a névre, így válhat egy név előkelővé, úriassá 

vagy kerülendővé. Régen a földesúr neve kedvelté, divatossá is válhatott (J. Soltész 1979: 57).  

Fontos befolyásoló tényező lehet a névadás folyamatában, az is hogy egy bizonyos 

név hallatára milyen emberi tulajdonságok rajzolódnak ki önönmagunkban, ezáltal a név 

válhat kedvelté vagy taszítóvá. Hajdú Mihály könyvében olvashatjuk: „Gyakori, hogy egy 

keresztnevet az ismert névviselője miatt találunk kedvesnek vagy szépnek. A névtani 

szakirodalom tiszteleti névadásnak nevezi az ez alapján történő névadást. Tehát egy 

példaképről is el lehet nevezni valakit, például ez is oka lehet, hogy egy–egy név gyakori.”  

A régi időkben  a keresztelő  papok és  püspökök   a szülőknek azt javasolták, hogy 

adjanak a gyerekeinknek   egy egyházi szentnek,  vagy mártírnak a nevét.  Ezáltal az egyház 



elindította a martirológiai névadás hagyományát.   Úgy tartották, hogy a hogy a névazonosság 

által a szent jóindulata követi majd a gyermeket.  (Hajdú 2003: 109). 

Szintén Hajdúnál (2003:109) olvashatunk a  névadásnak a politikai és gazdasági 

okairól is. Például: Nagy  Sándor uralkodása alatt a szülők tömege nevezte el az uralkodóról 

fiúgyerekét. Vagy ott volt Napóleon, aki maga, arra ösztökélte 15 harcosát, hogy születendő 

gyerekeiknek az ő nevét adják. A 19. század második felében, pedig Kossuth Lajos és Petőfi 

Sándor történelmi szerepe következtében nagyon gyakori  névvé vált a Lajos és Sándor  férfi 

keresztnév.  

A név a legfelsőbb társadalmi rétegekbe való tartozásra, vagy egy csoport presztízsére 

is utalhat azért, mert valaha a felsőbb körökben, ezek a nevek divatosak voltak. Például 

előkelő névnek számított a az Arisztid, Ubul, Eulália, de mára ezek a nevek már inkább 

humoros hangzásúak. A 19. században az arisztokratikus névnek számított a Béla, Gyula, 

Dezső, Berta stb., Ezek a férfi keresztnevek a század végére annyira elterjedtek, hogy az 

alacsonyabb rétegekben is ezt viselték a parasztgyerekek. (Hajdú 2003: 114–116). 

A névdivat alapjai a 20. századra vezethető vissza.  Ekkor még az Irma, Irén, Jenő, 

Géza, Gyula nevek még előkelőknek számítottak, és a szülők többsége már pont emiatt nem 

adta, ezeket a neveket gyermekeiknek. Ez a jelenség mind a mai napig igaz. Egy felmérés 

kimutatta, hogy budapestiek és más kisebb városok lakóinak névadási szokásai között is van 

különbség. Azt is megfigyelték, hogy az alacsonyabb iskolázottságú szülők jobban kedvelik a 

szokatlanabb, divatosabb, de városias neveket (pl. Zorán, Dorisz). A magasabb végzettségűek 

is kedvelik a szokatlan neveket, de ők inkább a régies, magyaros hangzásúakat (pl. Zsolt, 

Dóra, Izabella, Márton stb.) (Hajdú 2003: 114–116). 

A név társadalmi rétegekbe való tartozása mellett a felekezetekhez való tartozásra is 

utalhat. A római katolikus nevekre jellemző a névanyag gazdagsága. A római katolikus nevek 

körében nagyobb volt a választék, és gyakrabban is cserélődtek (pl. Magdolna, Rozália, 

Terézia, Veronika, Katalin, Anna, Apollónia, Franciska stb.). A leggyakoribb katolikus 

férfinevek: Ágoston, Éliás, Jakab, Lőrinc, Alajos, Ignác. Protestáns jellegű vallási nevek 

sokkal kevesebbek voltak, a katolikus névállománnyal összevetve. Ennek az a magyarázata, 

hogy erős volt a katolikus központi irányítás. A protestánsoknál több női név volt, mint férfi, 

ennek oka az, hogy az Ószövetségben sok női név van (Eszter, Sára, Rákhel, Zsófia, 

Zsuzsanna stb.). A katolikus és a protestáns női nevek között nem mutatkozott nagy eltérés. A 

férfineveken annál inkább érezhető és látható volt a vallási hovatartozás (pl. Ábrahám, Áron, 

Gedeon, Gábor, Benjámin stb.). Hajdú Mihály ezt azzal magyarázza (2003: 547), hogy a 

férfiak erőteljesebben éltek társadalmi életet, és fontos volt, hogy nevükkel is bizonyítsák 



vallási hovatartozásukat. A zsidó nevekre jellemző a gazdag névanyag, illetve a gyors 

változás. Hagyományőrző zsidó név pl. az Ábrahám, Izsák, Jákob, Márkus, Náthán, Salamon, 

Sámuel, Salome, Szerafina. De a férfinevek közül néhányat a katolikusok vagy református 

felekezetűek is használtak, pl. az Áron, Mózes, Sámuel, Dávid neveket a reformátusok , míg a 

Henrik, Joachim, Lázár nevek pedig katolikus használtak (Hajdú: 2003: 547–549). 

1.3. A kettős névadás alakulásáról 

A kettős, hármas – vagy esetleg még több elemből álló – keresztnevek adományozása 

a magyar névadásban az eddigi ismereteink szerint a 18. század végén kezdődött el, de igazán 

csak az 1830–as évektől vált divattá. „Az országos összesítés számadataiból az derül ki, hogy 

a XVIII. század végén élt a két, sőt három név adásának szokása, de igen kis mértékben. Még 

a XIX. század elején is alig tapasztalható gyarapodás” (Hajdú 2003: 583).  

Az összegyűlt adatok szerint a kételemű keresztnévadás az 1910–20–as évek táján 

igen megszaporodott, de még háromelemű nevek is előfordultak. Érdemes megjegyeznünk, 

hogy Péterrévén az egyetlen hármas férfinévre (Ernő Márton Dezső, 1920–ból) ebben a 

periódusban több női hármas utónév is jut: Anna Erzsébet Terézia (1941), Erzsébet Ilona 

Anna (1920), Ilona Valéria Erzsébet (1910), Mária Teréz Verona (1935) és Rózsa Teréz 

Mária (1936). 

A kettős névadás indíttatását keresve sok tényezőhatását kell keresni: egyrészt a 

szülőknek így tetszik; esetenként a pap nem kereszteli meg a gyereket, amennyiben csak 

divatneve van, így mellé kerül kerülnie egy hagyományos, vagy egyházi névnek is. A 

legújabb kutatások már azt mutatják ki, hogy a szülők számára a kettős utónév 

státusszimbólum.  

A hármas névadás érdekes példája Gáspár Menyhért Boldizsár nemcsak Hajdu Mihály 

gyűjtésében (2003: 593, 601) fordul elő, hanem 1905–ben az egyik adai család is ezt a hármas 

utónevet adta egyik gyermekének. 

 

1.4. A kárpátaljai magyar személynévhasználatot befolyásoló hatások  

Trianon következtében megváltozott Kárpátalja helyzete, mely sok tekintetben hozott 

új változásokat magával, így a névhasználatban is, és ez bizonyos mértékben napjaink 

névhasználatára is hatást gyakorol.  

A kárpátaljai magyar több állampolgárává lehet úgy, hogy a házat el sem kellett 

hagynia. Kovács Sándor úti olvasmányában így vélekedik: „Kárpátalján az első világháborút 

követően végbement politikai és történelmi változások a Guinness–könyvbe illőek. A XX. 



században 17 különféle államalakulatot vagy államformát ért meg vidékünk.” (Kovács S. 

1999: 24).  

A kárpátaljai magyarság szociolingvisztikai helyzetének megváltoztatásában a 

következő politikai korszakok hoztak kisebb–nagyobb fordulatokat:  

– 1918–ig az Osztrák–Magyar Monarchia 

– 1918–38 Csehszlovák Köztársaság  

– 1939–45 Magyar Királyság (1944–től szovjet befolyási övezet)  

– 1945–91 Szovjetunió – Ukrán Szovjet Szocialista Köztársaság  

– 1991–től Ukrajna (bővebben lásd Kovács S. 1999: 24, Fedinec 2002: 39–40, és 

Vörös 2004: 49).  

A változások velejárója volt az államnyelv megváltozása, ami magával vonta a 

hivatalos nevek, személynevek átírását is, illetve az adott nyelvre jellemző névhasználatának a 

bevezetését és kötelezését.  

Az első változás a csehszlovák időkben érte az itt élő magyarságot: Az új 

(csehszlovák) névváltozat használata, nem minden esetben volt egységes, mivel a hivatalossá 

vált fordított sorrend mellett a mindennapokban és az ügyintézések során többnyire a 

magyaros névformát használták, esetleg a keresztnév csehszlovák változatát tűntették fel 

(Kovács 2011).  

1938–ban az itt élő lakosság ismét halom váltást élhetett meg, de ez még pozitív 

töltetű volt. Újra magyar lett az államnyelv és az ügyintézésnek a nyelve is. Formai 

szempontból pedig ismét névváltást kellett megélniük.  

1945–től ismét új állam része lett Kárpátalja, a Szovjetunió kötelékébe került. 

 A Szovjetunióban törvények által szabályozták az anyakönyvezést. Az újszülött 

állami anyakönyveztetésénél a jegyző nemzetiségtől függetlenül minden nevet államnyelvi 

formára változtatott, „oroszosított”. Így lett a magyar Andrásból Andrej, az Erzsébetből 

Elizaveta (Kovács 2008a: 1–6).  A szovjet állampolgárok minden személyes  iratban az 

anyakönyvezett személyt, függetlenül attól, hogy melyik nemzethez tartozott, hogy annak a 

nemzetnek milyen névviselési szabályai voltak, az utóneveket a hivatalos okmányokban csak 

cirill betűs írásképben, az orosz személynévhasználat szabályai szerint (tehát: фамилия, имя 

и отчество, azaz: családnév, utónév és apai név alakban) jegyezték be.  Ez azt jelenti, hogy 

Nagy Béla, akinek apja Nagy Sándor, a hivatalos írtatokban Nagy Béla Sándorovicsként vagy 

Alekszandrovicsként szerepel (cirill betűs írásmódban). Ez a három elemből álló névváltozat 

vált kötelezővé valamennyi Kárpátalján élő magyar számára, és ez a háromelemű névforma 

szerepel az ez idő alatt ukrán állampolgárokká vált kárpátaljai magyarok személyes 



dokumentumában, mind a mai napig, csak ma már ukrán nyelven (Csernicskó 1997, 

Beregszászi–Csernicskó 2003: 158–63, 2010: 103–6). 

1991–ben pedig a függetlenné vált Ukrajna kötelékébe került Kárpátalja. A megalakult 

független állam 1996–ban fogadta el alkotmányát, melynek több cikkelye foglalkozik a 

nyelvre vonatkozó tételekkel, de egyikben sem tér ki a névadásra, az anyakönyvi bejegyzés 

formáira. A jog lehetőséget biztosít, hogy a szülők gyermeküknek a számukra legkedvesebb 

nevet válasszák. Viszont a törvény szabályozza a választható nevek számát. Hivatalosan 

Ukrajnában két utónevet lehet választani. Ez alól kivételek, azok a személyek, akik nemzeti 

jellegként három vagy ennél több nevet viselnek, illetve ha gyereküknek kívánják 

adományozni. (Kovács 2009: 72). 

A név első hivatalos bejegyzése az állami anyakönyvezéskor, a születési bizonyítvány 

kiállításakor, ukránul történik, mely 14 éves korig az egyetlen hivatalosan identifikáló irat. A  

választott magyar név csak akkor jelenik meg, ha az újszülöttet az egyház által 

megkeresztelik. Az egyházi anyakönyvben és a keresztelési emléklapon feltűntetett név 

viszont csak bejegyzés, nem számít hivatalos iratnak. A gyerek számára az iskolai tanóra az 

első alkalom, amikor találkozhat nevének ukrán változatával, azzal, hogy az eddig használt 

neve valójában nem hivatalos név, mivel leírva mást lát, mint amihez hozzászokott (Kovács 

2011, 386–393). 

A 2012–es nyelvtörvény kimondja azt, hogy ha az állampolgár írásban kérelmezheti, 

hogy a személyiségigazoló okmányok és anyakönyvi kivonatok bejegyzései az államnyelv 

mellett regionális nyelven is szerepelhetnek. Tehát mindenkinek joga van ahhoz, hogy az 

illetékes hatóságoknál kérvényezze az elferdített vagyis szlávosított, utónevének 

megváltoztatását. Azaz: az Ivánból, Olenából János és Ilona lehet ismét, mindezt akkor, ha, 

azt szeretnénk,  hogy ez  a személyi igazolványban vagy az útlevélben, a születendő gyermek 

születési anyakönyvi kivonatában,  vagy egyéb hivatalos dokumentumokban magyar nyelven 

is szerepeljenek a személyes adatok. A magyar személynév szerinti szabályok elismerésének 

joga is megilleti az ukrán állampolgárokat. Ez azt jelenti, hogy egy kárpátaljai magyarnak 

hivatalos, ukrán nyelven is használható névformája lehet például a Kovács Erzsébet (Ковач 

Ержебет) vagy Molnár József (Молнар Йожеф) az apai név feltüntetése, illetve az utónév 

szlávosítása nélkül (Beregszászi–Csernicskó–Ferenc 2014: 35–36). 

Az állampolgár dönthet arról, hogy az államnyelv mellett melyik regionális vagy 

kisebbségi nyelven szerepeljenek a személyes adatok a személyes okmányában. Továbbá 

jogunk van arra is, hogy magyar nyelvű bejegyzéseket kérvényezzenek. Ukrajna egész 

területén érvényesek ezek a jogok, tehát nemcsak azok kérelmezhetik, akik olyan megyében, 



járásban, településen élnek, ahol a magyar anyanyelvűek aránya eléri a 10%–ot, hanem akár 

Kijevben, Lembergben vagy Donyeckben is (Beregszászi–Csernicskó–Ferenc 2014: 35–36). 

Azóta ezt érvénytelenítették, jelenleg helyette nem fogadtak még el új tervezetet. 

A kárpátaljai magyar nevek hivatalos használatának terén ma is nagyon sok probléma 

van. Az ukrán állampolgárok neve latin betűs írásmódban, csak az útlevelükben szerepelnek. 

Gyakori, hogy egy személy neve különböző iratokban eltérően van feltüntetve. A hivatali 

személyek véletlenszerűen írják át cirillről latinra a kárpátaljai magyar neveket (Csernicskó 

2003: 154).  

A kárpátaljai magyar közösség névhasználata máig számos problémával jár. Manapság 

a Trianon következtében, a Magyarország határain kívül élő magyarok kedvezményes 

honosítása kapcsán merülnek fel a kárpátaljai magyarok névhasználati problémái (Beregszászi 

– Csenicskó  2011: 414–421).  

1.5. A kutatópontok bemutatása  

Barkaszó, ukránul Баркасове, magyar többségű helység, az 1920–as évektől 

betelepített ukránok, ruszinok is lakják. Közigazgatásilag Szernyéhez tartozik. A település 

23km–re fekszik Munkácstól (Botlik – Dupka 1993). A települést érinti a Csap–Bátyú–

Munkács–Lviv vasútvonal.  

Barkaszó lakossága 1882–ben 977, 1910–ben 1141, 1942–ben 769, 1944–ben 1680, 

1969–ben 1800–1900, 1989–ben 2240, ebből magyar kb.2000, 1991–ben 2170, ebből magyar 

1770 (Botlik – Dupka 1993). A 2001 népszámlálási adatok alapján 2236 fő, ebből 64,9% 

(1452) magyar, 12% ukrán és 21% cigány (Molnár – Molnár D. 2005: 83).  

A településen egy magyar nyelvű óvoda, kétnyelvű középiskola működik. A 

községben 2 templom található, egy görögkatolikus és egy református (Botlik – Dupka 1993). 

Szernye, 1946–tól ukránul: Rivne sík területen fekvő magyar község.   A település 25 

km–re fekszik Munkácstól az Izsnyéte–Barkaszó–Szernye  vonalon. Bekötőúttal kapcsolódik 

a Csap–Nagydobrony–Csongor–Munkács  műúthoz. (Botlik – Dupka 1993: 138–140). 

Társközsége Barkaszó.  

Lakossága: 1882–ben 874, 1910–ben 1257, 1940–ben 1600, 1944–ben 1494, 1969–

ben 1804, 1982–ben, 1932, 1989–ben 1962, 1990–ben 2000, 1992–ben, 1964.  (Botlik – 

Dupka 1993:138–39). A 2001 népszámlálási adatok alapján 1979 fő, ebből 85,4% (1690) 

magyar, 1% ukrán és 13% cigány (Molnár– Molnár D. 2005: 83).  

A településen egy magyar nyelvű óvoda, magyar tannyelvű általános iskola működik. 

A községben 1 templom található, ez a református. (Botlik – Dupka 1993: 1939). 

1.6. A kutatás módszeréről, körülményeiről 



A források jellegéből adódóan összegyűjthetjük egy–egy kor viselt neveit: 

a) szórványadatokból 

b) névsorokból, összeírásokból 

c) születési anyakönyvekből 

Mivel dolgozatom anyagát a születési anyakönyvekből nyertem, ennek múltjáról, 

előnyeiről és hátrányairól is szólnék. Az emberi társadalomnak mindig is érdeke volt, az adott 

közösség tagjaira vonatkozó legfontosabb adatoknak a vezetése. Az anyakönyvvezetés 

történeti előzményeinek vizsgálata során a középkor meghatározó korszak. A katolikus 

egyháznak ebben az időben nagy szerepe volt a világi hatalom befolyásolásában.   Nem 

meglepő, hogy az anyakönyvezés az 1542–ben tartott Tridenti zsinat döntése értelmében 

egyházi feladat. Az anyakönyvi nyilvántartás által az egyház kezében viszonylag pontos adat 

állt rendelkezésre tagjainak számáról, ez pedig megkönnyítette az egyházi adó beszedését és 

nyilvántartását. Az egyházi anyakönyvek a következő részeket  tartalmazták: keresztelések, 

házasságkötések és halálesetek anyakönyvezését.  

Magyarországon az 1515. évi veszprémi egyházmegye zsinata intézkedett először a 

megkereszteltek feljegyzéséről.  

A születési anyakönyvek használata a névdivat vizsgálatához különösen jó, mert ezek 

társadalmi hovatartozástól függetlenül tartalmazzák minden újszülött nevét, születési és 

keresztelési idejét, az apa és anya nevét. Kisebbségi körülmények között pedig ez az a 

jegyzék, ahol (a mi esetünkben) magyarul szerepel egy–egy ember neve. 

 Az egyházi anyakönyvek vizsgálatakor figyelni kell arra is, hogy nem csak az adott 

vizsgált község újszülötteit tartalmazza az anyakönyv, hanem a környező falvak 

újszülötteinek nevét is, akiket különböző okok miatt kereszteltek meg a kutatott községben.  

 Az anyakönyvezés további problematikájához sorolható, az a tény is, hogy a fiatalon 

és gyermekkorban meghalt újszülöttek nevei is bekerültek az anyakönyve. Ami azt a tényt 

eredményezi, hogy az anyakönyvezettek száma nem egyenlő a viselt nevek számával.  

Továbbá Hajdú Mihály (1967c: 91) gyűjtéseiben olvashatjuk azt a szokást, hogy a beteges 

vagy életképtelen újszülöttek a születésnapjuk körüli szentnek a nevét öröklik. A kor 

névdivatját cáfolja az a tény, amikor a szülők egy meghalt gyerek nevét, egy azonos nemű 

újszülöttnek adják. Ez nem névdivat, hanem egyfajta ragaszkodás, ami lélektani jelenség, 

amikor is  a halott gyerek emlékéhez ragaszkodnak a szülők és ezáltal választanak nevet az 

újszülöttjüknek. Ez pedig egy név megterheltségének növekedéséhez járulhat hozzá. 

Barkaszón a vizsgálat névanyagát a falu görögkatolikus és a református 

anyakönyvéből gyűjtöttem. A feldolgozás intervalluma 1906–2017. A görögkatolikus 



anyakönyvből csak az elmúlt 20 évet tudtam feldolgozni, az 1996 előtti anyakönyv eltűnt. Így 

főként a református anyakönyv adataira hivatkozom. 

Szernyén a vizsgálat névanyagát a község református anyakönyvéből gyűjtöttem. A 

feldolgozás intervalluma 1919–2017.  Az anyakönyvből több időszak is hiányzik: 1943–1948, 

illetve az 1984–1994 közötti időszak.  A kutatás kiegészítéseként kérdőíves felmérést 

végeztem a két településen, mindezt azért, hogy a szülőktől kapott válaszokat  összevessem 

hipotéziseimmel, és ezáltal átfogóbb képet kapjak a szülők névválasztását befolyásoló 

tényezőkről.  

 A vizsgált korszakot 3 intervallumra osztottam, hivatkozva a jelentősebb közösség 

életét befolyásoló időpontokra:  

1) 1906–1945 között  

2) 1945–1991 között  

3) 1991–2017 között  

A településeken meglévő anyakönyvekből hiányoznak évek, de a vizsgálatot a korszakok 

szerint vizsgálom, zárójelben feltüntetem a meglévő éveket.  

Megfigyeléseim és a kapcsolódó kutatások eredményei alapján feltételezem, lényeges 

különbség figyelhető meg Barkaszó és Szernye névadási szokásiban az elmúlt 100 év 

folyamán. Feltételezem, a két település keresztnévállományában eltérések mutatkoznak.  

Feltételezem, azt is, hogy van különbség a női és a férfi nevek alakulása között, illetve 

napjainkban a névadás folyamatában nem a hagyománynak az ápolása játszik fő szerepet, 

hanem az egyediségre való törekvés. Feltételezem, a kettős keresztnévadás szokása eltérő 

arányban mutatkozik meg a településeken.  Továbbá feltételezem, azt is, hogy a kérdőíves 

kutatás alátámasztja az anyakönyvi adatok nagy részét, illetve rávilágít majd olyan dolgokra 

is, amelyeket az anyakönyvi vizsgálat nem mutatott ki.  

  



II. Eredmények 

 

 2.1. A két település keresztneveinek vizsgálata az első korszakban 

2.1.1. Barkaszó község női neveinek vizsgálata 1906–1945 között 

Barkaszón 1906–1945 között 698 leánygyermek született. A névadásra a szülők 59 

különböző nevet használtak fel. Kettős névadás 102 esetben fordult elő. 

Az 1. táblázat jól mutatja, hogy a 39 év folyamán a leggyakoribb női név a Margit 

volt, ami 65 alkalommal fordult elő. A nevek megterheltsége nagy, ezt az előfordulási 

számadatok is jól tükrözik. A második legdivatosabb név az Erzsébet volt, 61 nő viselte ezt a 

nevet. A harmadik helyen az Irén név állt 53 női viselővel. További népszerű nevek: Ilona/ 

Ilonka, Mária/ Maria, Jolán, Berta, Vilma, Etelka, Julianna/ Juliánna, Olga, Gizella, 

Magdolna, Irma. 

Néhány név becéző formában lett anyakönyvezve: az Ilona női név három alkalommal 

fordult elő Ilonka formában. Irén női név Irénke becéző alakban egy alkalommal volt 

anyakönyvezve, a Julianna Juliska becéző alakban egy alkalommal volt anyakönyvezve, az 

Ibolya női név öt alkalommal volt Ibolyka néven anyakönyvezve.  

Továbbá néhány női név kétféle írásképben került anyakönyvezésre: Julianna – 

Juliánna, Veronika – Verónika, Márta – Mártha, Amália – Amalia, Mária – Maria.  

A legegyedibb női név ebből a korszakból Hermina német eredetű és a Szeréna latin 

eredetű női név volt. A Róza név becéző változatából alakult ki a Rozália név, ami mindkét 

formájában elterjedt volt a községben. Borbála név becéző változatából alakult ki a Boriska 

név. Ez a név nem vált népszerűvé a vidéken. Az Erzsébet magyar önálló rövidült változata az  

Ella, német rövidült változata pedig az Elza, ezek a névformák szintén előfordultak a 

korszakban.  

A következő virágnevek fordultak elő a vizsgált időintervallumban: Ibolya, Viola, 

Róza, Lili, Rozália.  

A kettős névadás gyakori ebben az időben, 102 nő viselt kettős nevet. Néhány kettős 

keresztnevek említenék: Mária Margit, Márta Klára, Margit Ilona, Magdolna Ilona, Piroska 

Ilona, Jolán Berta, Margit Piroska, Magdolna Lenke, Vilma Terézia, Jolán Erzsébet. Piroska 

Juliánna, Juliánna Ilona, Sarolta Borbála, Erzsébet Sarolta, Emma Olga, Irén Berta, Etelka 

Éva, Magdolna Berta, Piroska, Emma, Juliánna Irén, Erzsébet Márta, Irén Sára stb.  

A kettős nevek közül: Magdolna Lenke három alkalommal fordult elő, Margit Mária, 

Márta Klára pedig két alkalommal.  



A vizsgált időről elmondható, hogy a szülők körében a hagyományos nevek voltak 

kedveltek. Szórványban előfordultak divatnevek is. 

2.1.2. Szernye község női neveinek vizsgálata 1906–1945 között (1919–1942) 

Munkám elején említettem, hogy a szernyi anyakönyvből hiányoznak adatok, így csak 

a meglévőekre tudok hivatkozni.  A református anyakönyv alapján a településen 1919–1942 

között 452 leánygyermek született. A névadásra a szülők 59 különböző nevet használtak fel. 

Kettős névadás 7 esetben fordult elő. Az 1. táblázatban a leggyakoribb 10 női név 

előfordulását mutatom be.  

 A táblázat jól mutatja, hogy a 23 év folyamán a leggyakoribb női név az  Ilona volt, 

ami 45 alkalommal fordult elő. A településen a nevek megterheltsége nagyarányú, ezt az 

előfordulási számadatok is jól tükrözik. A második legdivatosabb név a korszakban a Jolán 

volt, 40 nő viselte ezt a nevet. A harmadik helyen az Margit név állt 35 női viselővel. További 

népszerű nevek: Irén, Erzsébet, Gizella, Mária, Irma, Berta, Lenke.  

Az anyakönyvvezető lelkész néhány keresztnevet becéző formában jegyzett be, ilyen 

női név volt például az Ilona, amely tíz alkalommal fordult elő Ilonka formában. Az Irén női 

név nyolc alkalommal Irénkeként. Jolán női nevünk pedig három alkalommal Jolánka 

alakban.  A Mária női keresztnév egy alkalommal Mariska becéző formában.  

A legegyedibb női névnek számítom a vizsgált korszakban Hermina és a Szeréna női 

nevet. 

Az Etelka becéző formájából önállósult az Etel női nevünk, ami szintén előfordult 

mindkét formában két–két alkalommal az anyakönyvben. Ugyanez történt a Magolna 

keresztnevünkből vált becenévvel, a Magdával is, aminek szintén elterjedt mindkét változata 

a korszakban. Róza név becéző változatából kialakult a Rozália név, ami mindkét formában 

elterjedt a községben. Az Erzsébet név a becézett formája az  Ella és Elza is előfordult a 

anyakönyvezésben.  A községben a Juci becézett női névalak is előfordult, aminek az eredete 

négy névre vezethető vissza: Julia, Judit, Julianna, Juszita, ezeknek a neveknek a 

becézéséből önállósult név lettet.  

 A virágnevek közül a korszakban az Ibolya, Róza és Rozália jelent meg. Az utóbbi 

keresztnevek a rózsa névből származnak. Az Ibolya 2, a Róza 3 a Rozália név pedig 11 

alkalommal lett anyakönyvezve.  

A kettős névadás nem volt jellemző a vizsgált korszakban. A női nevek között 

mindösszesen 7 alkalommal lett kettős keresztnév anyakönyvezve ez időtáj. Az alábbi kettős 

keresztnevek fordultak elő: Lenke Juliána, Ilonka Rozália, Éva Jola, Elza Elvira, Mária 

Jolán, Valéria Elvira, Márta Blanka.  



A vizsgált időről elmondható, hogy a szülők körében a hagyományos nevek voltak 

kedveltek. A kettős névadás nem volt kedvelt jelenség. Szórványban előfordultak divatnevek 

is.  

2.1.3. Barkaszó és Szernye község női neveinek összehasonlító elemzése 1906–

1945 között 

Barkaszón és Szernyén  az  első  vizsgált korszakban megfigyelhetőek voltak az  

eltérések és az egyezések is. A két település adatai az egyházak református anyakönyvéből 

valóak.  Az első korszakban a vizsgált intervallumok némileg eltérőek, mivel az anyakönyvek 

részei helyenként eltűntek.  Barkaszón 1906–45 közötti időszakot, míg Szernyén csak az 

1919–42 közötti időszakot tudtam vizsgálni.   

1. táblázat: A női nevek gyakorisága 1906–1945 között 

A női nevek gyakorisága 1906–1945 között 

Barkaszó Szernye 

Gyakoriság Név Előfordulás Gyakoriság Név Előfordulás 

1. Margit 65 1. Ilona 45 

2. Erzsébet 60 2. Jolán 40 

3. Irén 53 3. Margit 35 

4. Piroska 48 4. Irén 35 

5. Ilona 42 5. Erzsébet 32 

6. Mária/ Maria 38 6. Gizella 26 

7. Jolán 26 7. Mária 21 

8. Berta 23 8. Irma 19 

9. Vilma 23 9. Berta 15 

10. Juliánna/Julianna 22 10. Lenke 15 

 

Mindkét település női névállomány listájának száma 59. Mindkét falu neveinek 

megterheltsége nagyarányú. A települések névlistája szinte egyező. A névdivat alig 

különbözik. A községek legdivatosabb 10 női keresztneve szinte megegyezik, csak az 

előfordulási számok térnek el egymástól (lásd 1. táblázat). Barkaszó legkedveltebb neve a 

Margit név volt, míg Szernyén ez a név a harmadik legkedveltebb a szülők körében.  

Szernyén a legtöbbet választott név az Ilona volt, ami Barkaszó névanyagában az ötödik 

helyen jelent meg. Az Erzsébet név Barkaszón a második legnévszerűbb volt, míg Szernyén 

már csak az ötödik.  (lásd 1. táblázat).  A Piroska keresztnév Barkaszón a tíz legnépszerűbb 

női név között szerepel, 48 lánygyermek viselővel, de már Szernyén a 18. helyre került, és 

mindössze 5 viselője volt.  A Julianna/Juliánna név esetében is ez történt: Barkaszón 22 



viselője volt, és a legnépszerűbb 10 női név között volt, de Szernyén csak 7 viselője akadt, és 

a lista 16. helyén jelenik meg.  

Az Ida női név Szernyén nem volt népszerű a vizsgált korszakban, mindösszesen egy 

alkalommal fordult elő. Barkaszón már sokkal népszerűbbnek mutatkozott, 14 viselője volt.  

Az Éva női név a szernyei szülők körében nem volt népszerű, csak 3 szülő választotta ezt a 

nevet, míg Barkaszón 15.  Barkaszón a Klára nevet 8 kisleány viselte, míg Szernyén csak 1. 

Barkaszón a Magdolna névnek 15 viselője volt, míg Szernyén már csak 3.  Barkaszón a 

Sarolta nevet 13 leány viselte, míg ez időben Szernyén csak 1 leány.  Érdekesség, hogy 

Barkaszón a Róza és Rozália női virágnevet szinte egyenlő arányban választották a szülők 

gyerekeiknek, míg Szernyén csak a Rozália név örvendett népszerűségnek, a Róza már 

kevésbé.  

Mindkét település anyakönyvi bejegyzésében lettek becenevek anyakönyvezve: pl.: 

Mariska, Ilonka, stb.  

A következő női nevek szerepeltek a barkaszói anyakönyvben, de a szernyei 

anyakönyvben nem fordultak elő az első korszakban:  Zsuzsánna, Ibolyka, Sára, Krisztina, 

Edit, Szilvia, Lili, Boriska, Zsófia, Terézia, Paula, Viola. 

A következő női nevek szerepeltek a szernyei anyakönyvben, de a barkaszói 

anyakönyvben nem fordultak elő az első korszakban:  Blanka, Karolina, Tilda, Mariska, Juci, 

Jola, Veron, Regina, Lea, Jolánka, Veronka, Matild.  

A kettős női keresztnévadási szokás csak Barkaszón volt elterjedt, 102 alkalommal lett 

anyakönyvezve kettős női keresztnév,  Szernyén pedig csak 7 alkalommal.  

A két település első korszakának vizsgált női keresztneveiről elmondható, hogy a 

hagyomány ápolását tükrözi leginkább. A gyerekek az esetek többségében a szüleikről, 

gyakran kapták a nevüket. Barkaszón többek között ezért is volt több kettős keresztnév. 

Szernyén is gyakran választották a szülők az anya nevét az újszülöttnek, de azt elszórva 

kísérte más utónév.  A két településen előfordult, hogy az újszülött leány a keresztanya nevét 

örökölte. A divatnevek a két falura ebben az időszakban nem voltak jellemzőek. A 

névválasztáskor a szülők gyakran választottak leányuknak virágneveket. Mindkét település a 

Rozália virágnevet részesítette előnyben. A két község keresztnévállományában nem sok 

eltérés mutatkozik, a legtöbb női név megegyezik a két anyakönyv vizsgálata alapján.  

2.1.4. Barkaszó község  férfi neveinek vizsgálata 1906–1945 között 

A közösségben 1906–1945 között 774 fiúgyermek született. A szülők 65 különböző 

férfinevet adtak a fiúgyermekeiknek ez időszak alatt. Kettős névadás 104 alkalommal fordult 

elő.  



Az 2. táblázatban a legdivatosabb 10 férfinevet mutatom be. A táblázat jól illusztrálja, 

a vizsgált időszak legdivatosabb férfi neve a Sándor volt, amit 60 férfi viselt. A második 

legnépszerűbb név a Gyula volt 52 viselővel, a harmadik  pedig a Béla 45 viselővel. További 

népszerű nevek ez időszakból: Ferencz/ Ferenc, András, Lajos, József, László, János, Zoltán, 

István, Miklós, Zsigmond, Mihály,  

A korszakban megjelent bibliai férfinevek: János, András, Mihály, Pál, Dávid, Péter,  

Áron, Tamás, Gábor, József, Dániel, Bertalan. 

Időjárási népi jóslások köthetők a Sándor, József, és a Benedek nevekhez: Sándor, 

József, Benedek zsákban hozzák a meleget, szokták az idősebbek mondogatni, ekkor enyhülni 

szokott az idő. A Sándor és a József nevek kedveltek voltak a szülők körében, néhány esetben 

előfordult kettős névként is. A község névállományát a Benedek férfinévnév nem tartalmazta.  

A kettős nevek is igen gyakoriak voltak ez idő tájt, összesen 104 kettős férfinév 

regisztráltak, ezek közül említenék néhányat: Bertalan Zoltán, Sándor Béla, Károly Kálmán, 

Lajos József, Mihály Ferencz, Sándor Árpád, Sándor Gyula, István Mihály, István Lajos, 

János András, János László, Zsigmond László, János László, András Zsigmond, Sándor 

László, Lajos Károly, Pál Mihály, stb.  

A kettős nevek közül Sándor László három alkalommal, Sándor Menyhért, Zsigmond 

László, Sándor Béla, Károly Kálmán, Károly János pedig két alkalommal fordult elő.  

Az anyakönyvezés folyamán a Ferenc és az Ignác  férfinevek cz–s alakformában is 

anyakönyvezésre kerültek:Ferencz 26 alkalommal, az Ignác férfinév 2 alkalommal. A korszak 

egyedi neveinek számítható: Ferdinánd, Alfréd, Tihamér.  

A vizsgált időszakról elmondható, hogy a szülők körében a hagyományos nevek 

voltak a kedveltek. 

2.1.5. Szernye község  férfi neveinek vizsgálata 1906–1945  között 

Szernyén 1919–1942 között 516 fiúgyermek született. A szülők ez időszak alatt 50 

különböző férfinév közül választottak fiúgyermekeiknek nevet. Kettős névadás 16 

alkalommal fordult elő az anyakönyveztetésben.  

Az 2. táblázatban a legdivatosabb 10 férfinevet mutatom be. 

A táblázat jól mutatja, a vizsgált időszak legdivatosabb férfi neve a Balázs volt, 

aminek 47 férfi viselője volt.. A második legnépszerűbb név a Zoltán volt 42 viselővel, a 

harmadik a Ferenc(z) lett40 viselővel. További népszerű nevek ebből a időszakból:  Béla, 

Sándor, Ernő, István, Zsigmond, Dezső, Kálmán, Gyula, János, Károly, József, Bertalan.  

A település férfi névállományára szórványban jellemző a kettős keresztnév adása. A 

vizsgált intervallum alatt csak 16 alkalommal lett bejegyezve: Elemér János, Ernő Márton, 



Ferenc Sándor, András István, Károly Zoltán, Gyula Imre, Zoltán István, István Ferenc, 

Lajos Endre, László Zsigmond, István Árpád, Zsigmond Andor, István József, Béla József, 

Kálmán Vilmos, Gábor Ernő.  A bejegyzett kettősnevek közül az István keresztnév volt a 

legnépszerűbb, öt alkalommal volt az egyik kettős név egyike.   A névállományban 

megjelentek a magyar eredetű  férfinevek mellett (Géza, Béla, Gyula): skandináv (Gusztáv), 

német (Andor), héber (Mihály), latin (Ignác), szláv (László, Miklós), germán (Lajos), gót( 

Imre) stb. is.  

A korszakban megjelent bibliai férfinevek: János, Mihály, Pál, Bertalan, Péter, 

Tamás, Gábor, József.  

Az anyakönyvezés folyamán a Ferenc cz–s írásformában jelent meg 7 alkalommal, 

Vince férfinevek pedig 3 alkalommal. 

A korszak egyedi nevének számítható: Vendel, Gusztáv Andor.  

Az Andor  és az Endre férfi név az András becézet változatából önállósult nevek.  

A vizsgált időszakról elmondható, hogy a szülők körében a hagyományos nevek 

voltak a kedveltek.  Az anyakönyv adatai alapján elmondható, hogy a névadó család az 

elsőszülött fiú gyerekek esetében az apa nevét választották. A korszakban csekély számban  

jelennek meg divatnevek. 

2.1.6. Barkaszó és Szernye község férfi neveinek összehasonlító elemzése 1906–

1945 között 

A vizsgálat időintervallum  1906–1945. A két település által használt férfi 

névállományban vannak egyezések és eltérések. Az adatokat a református anyakönyvekből 

gyűjtöttem. 

Barkaszó névállomány listájának száma 65, Szernyének pedig 50.   Mindkét falu 

neveinek megterheltsége nagyarányú. A települések névlistája sokban megegyezik. A 

községek legdivatosabb 10 keresztneve között lényeges különbségek mutatkoznak (lásd 2. 

táblázat). Barkaszó legkedveltebb neve a Sándor név volt, míg Szernyén ez a név az ötödik 

helyre került, és épp a fele volt a barkaszói viselők számának.  Szernyén a legdivatosabb név 

az Balázs volt, ami Barkaszó névanyagában a korszak folyamán összesen két alkalommal 

fordult elő, tehát nem volt népszerű. A Lajos férfi név  Barkaszó névállományában a top 10 

között szerepel 33 viselővel, míg Szernye listáján a 18. helyen szerepel, 9 viselővel. Ugyan ez 

a helyzet: az András név estében is Barkaszón 39 viselője volt, míg Szernyén már csak 5 fiú 

kapta keresztnévül.  Gyula keresztnévnél is lényeges különbség figyelhető meg: Barkaszón 54  

szülő választotta, Szernyén pedig csak 18. A Mihály keresztnevet barkaszói szülők 23–an 

választották, a szernyiek pedig csak 3–an. A Pál nevet  a barkaszóiak 15–en, míg a szernyiek 



2–en választották gyermeküknek. A Bertalan, József, János, Ernő, Károly nevek mind két 

településen igen kedveltek voltak. A szernyi szülők ezeket a nevek 12–17 alkalommal 

választották, míg a barkaszói szülők kétszer ennyin.  

2. táblázat: A férfi nevek gyakorisága 1906–1945 között 

 

A férfi nevek gyakorisága 1906–1945 között 

Barkaszó Szernye 

Gyakoriság Név Előfordulás  Gyakoriság Név Előfordulás  

1. Sándor  60 1. Balázs  47 

2. Gyula 54 2. Zoltán  42 

3. Béla 45 3. Ferenc(z) 40 

4. Ferenc(z) 44 4. Béla 35 

5. András 39 5. Sándor  30 

6. Lajos 33 6. Ernő  29 

7. József 32 7. István  23 

8. László 31 8. Zsigmond 21 

9. János 30 9. Dezső 20 

10. Károly 29 10. Kálmán  19 

 

A két település által használt bibliai férfinevek között néhány különbség volt:  Dániel, 

Áron és Dávid férfi nevek csak a szernyi anyakönyvben fordultak elő. 

A következő férfi nevek szerepeltek a barkaszói anyakönyvben, de a szernyei 

anyakönyvben nem fordultak elő az első korszakban: Albert, Menyhért, György, Barnabás, 

Viktor, Aladár, Szabolcs, Emil, Benjámin, Endres, Lóránt, Gáspár, Alfréd, Oszkár, Elemér, 

Ödön, Ambrus, Ede, Ferdinánd, Attila, Nándor, Ottó, Ervin, Győző, Tihamér, Kázmér. 

A következő férfi nevek szerepeltek a szernyei anyakönyvben, de a barkaszói 

anyakönyvben nem fordultak elő az első korszakban: Dániel, Márton, Áron,Vendel, Dávid, 

Bernát, Andor, Elek, Barna.  

A kettős névadás szokása, ahogy a női nevek esetében, itt is, csak a barkaszói 

névállományra volt jellemző. Barkaszón 100, míg Szernyén 16 kettős férfinevet regisztrált az 

anyakönyvezető lelkész.   

Összességében elmondható, hogy a barkaszói és szernyi szülők férfi névválasztásában 

mutatkoztak eltérések. A korszakok  top 10 divatnevei sem egyeztek teljesen. Volt olyan név, 

ami Szernyén elterjedt volt, de Barkaszón nem, és fordítva. A kettős névadás szokására  

ugyan az jellemző, mint a női nevek esetében: Barkaszó településére jellemző, de a Szernyén 



ritkán előforduló jelenségnek számít ebben a vizsgált korszakban. A bibliai nevek 

névállományának a 80%–a megegyezett a két teleülésen. Mindkét faluban a divatneveknek 

kevés szerep jutott, szülők a névválasztás folyamatában a hagyományos neveket részesítik 

előnyben, és a névöröklés mind a két községben gyakori jelenségnek számított.  

2.2. A két település keresztneveinek vizsgálata a második korszakban 

2.2.1.  A női nevek vizsgálata Barkaszón 1946–1990 között 

A második vizsgált időszakban 97 különböző női név fordult elő az anyakönyvben, 

melyet 578–an viseltek.  

Kettős keresztnév 20 alkalommal fordult elő. A legdivatosabb 10 női név a 3. 

táblázatban látható.  

A második vizsgált intervalluma 1946–1990 közötti időszak. Az első vizsgált 

időszakhoz viszonyítva a névdivat teljesen megváltozott. Amit 3. táblázat is jól kimutat, a 

második korszak legdivatosabb neve a Katalin volt, 60 viselővel. A Katalin névnap dátumát 

mindenki ismerte. Sok szokás, hagyomány és közmondás is fűződik a Katalin névhez. Régen 

a Katalin ünnep után sem lakodalmat, sem táncmulatságot nem szoktak rendezni, mivel 

közelgett az adventi időszak. Szokás volt Katalin–napján valamely gyümölcsfa ágát vízbe 

tenni – ez volt a Katalin–gally – , ha ez karácsonyig kivirágzott, azt jelentette, hogy az a lány, 

aki az ágat vízbe tette, a következő évben férjhez mehet. Továbbá Katalinhoz időjóslás is 

köthető: Ha Katalin kopogós, Karácsony locsogós. A második legdivatosabb név a második 

korszakban az Erzsébet volt, 45 viselővel. Az Erzsébet megtartotta helyét, az első vizsgált 

időszakban is a második helyen szerepelt. A második korszakra az Éva név vált igen 

divatossá, 37 viselőjével, így az Éva név vált a korszak harmadik legkedveltebb nevévé. A 

negyedik legkedveltebb név Margit lett ebben a korszakban, 24 viselővel. A Margit név az 

előző vizsgált korszakban a legdivatosabb név volt, a második korszakban visszacsúszott a 

negyedik helyre, de még mindig a legkedveltebb nevek egyike. A korszak divatos nevévé vált 

még a Valéria, 21 viselővel. Az Ibolya név volt a következő legdivatosabb név, 19 viselővel. 

A hetedik legdivatosabb név az Olga volt, 18 viselővel. A divatosabb nevek közé tartozott az 

Erika, 17 viselővel, az  Ilona 15 viselővel. Az első vizsgált ciklushoz mérten csökkent az 

Ilona női név népszerűsége és ez megfigyelhető a Mária név esetében is, csökkent a 

népszerűsége, a hatodik helyről a tízedik helyre csúszott vissza a második korszakban, 

mindösszesen14 viselője volt.  

A vizsgált korszakban a 70–es évek közepe felé és a 80 évek elején megjelentek új 

divatnevek, és népszerűvé váltak, ezek: Angéla, Mónika, Tímea, Viktória és Krisztina. Ezek a 

nevek néhány év alatt felkapottak és népszerűek lettek, 8–12 viselőjük volt. Az újonnan 



megjelent nevek közül a Viktória és a Krisztina név tartozott a legkedveltebbek közé, 12–12 

viselővel.  

A második korszak legegyedibb női neve az Angyalka volt. Ez név az Angéla, 

Angelika régi magyaros formája. Egyedi névként kiemelhető  a Gyöngyvér  női nevünk is. Ezt 

a nevet – Arany János alkotta, jelentése: gyöngytestvér. Mindkét név csak egyszeri 

alkalommal került anyakönyvezve vizsgált korszakok folyamán.  

A következő bibliai női nevek voltak jellemzőek a korszakra: Erzsébet, Éva, Mária, 

Magdolna, Judit, Zsuzsánna, Veronika, Anna, Eszter, Márta, Noémi.  

A névállományban a második korszakban jelentek meg szláv eredetű női 

keresztnevek: Szvetlána, Ljudmilla. Ezeket a vegyes házasságokkal lehet magyarázni.  

A női kettős keresztnevek csak a korszak elejére voltak jellemzőek. Ebben az 

időszakban 22 női kettős keresztnevet anyakönyveztek. 1946–tól 1951–ig még jellemző volt a 

női kettős keresztnévadási szokás, de az első vizsgált időszakhoz képest már egyre ritkábban 

fordultak elő. Az utolsó női kettőskeresztnév 1956–ban volt: Olga Margit. Ezt követően nem 

is fordult elő 1990–ig kettős női keresztnév.  

A következő női kettőskeresztnevek fordultak elő: Piroska Ibolya, Elvira Magdolna, 

Katalin Erzsébet, Magdolna Piroska, Ilona Éva, Róza Adél, Ágnes Gabriella, Mária 

Magdolna, Éva Aranka, Margit Eliz, Olga Erzsébet, Edit Ilona, Éva Margit, Ibolyka Erzsébet, 

Emma Veronika, Ágnes Gizella, Erzsébet Valéria, Angéla Klára, Margit Natália, Olga 

Margit. Mindegyik kettős női keresztnév csak egyszer fordult elő.  

Néhány nevet kétféle írásmódban anyakönyveztek: Rita–Ritta, Zsuzsanna–Zsuzsánna, 

Veronika – Verónika, Andrea – Andreja, Györgyi – Gyöngyi, Etel – Etelka.  

Összesítésben elmondható, hogy a korszak elején a hagyományos nevek voltak 

divatosabbak a korszak közepétől kezdve pedig az új divatnevek hódítottak a szülők körében 

 

 

 

2.2.2. A női nevek vizsgálata Szernyén 1946–1990  között (1948–1983) 

A második vizsgált időszakban 82 különböző női névvel dolgoztam, melyet 475–en 

viseltek. Kettős női keresztnév 9 alkalommal fordult elő. A legdivatosabb 10 női név a 3. 

táblázat foglalja magába. 

 A második vizsgált intervalluma 1946–1990 közötti időszak.  A település 

névállományának listája jelentősen gyarapodott az első vizsgált korszakhoz képest, 28 névvel 

nőt a választható női nevek száma.  A 3. táblázat alapján első ránézésre nem láthatunk 



lényeges különbségeket a korszak névállományában. Szinte ugyanazokat a neveket látjuk, 

amit az előző korszakban is.  A szülők nagy részét még mindig a hagyományőrzéses névadás 

ösztökélte, viszont sokkal nagyobb arányban láthatunk divatneveket, mint az előző 

korszakban.  

A vizsgált periódus favorit neve az Ilona női név lett, 46 viselővel. Az előző vizsgált 

ciklusban is ez a női név volt a legnépszerűbb a névadók körében.  Második legnépszerűbb 

női név ebben a korszakban is a Jolán lett, 36 kisleány kapta ezt a nevet ebben a korszakban. 

A harmadik legkedveltebb női név az Erzsébet lett, aminek 35 viselője akadt. Az előző és a  

második korszakban is a negyedik legtöbbet választott női név az Irén lett, 24 viselővel. Az 

előző korszakban az Erika név nem volt a névállományban, csak 1960–ban jelent meg először 

és nagy népszerűségre tett szert, 19 viselője lett, és ez által az ötödik legnépszerűbb név lett. 

Az Éva  név az első ciklusban jelent meg, de nem vált népszerűvé 1 viselője volt, de a 

második ciklusban már 19 viselője lett, ezáltal a hatodik legfelkapottabb névvé vált. Az 

ciklusban népszerű nevek voltak: Margit, Mária, Magdolna, ezeknek a női neveknek 16–19 

viselője volt a korszakban.  Top 10 legnépszerűbb nevei közé tartozik még a Katalin  is, 13 

szülő választotta ezt a nevet leány gyermekének. A Katalin név szintén nem volt népszerű az 

első ciklusban, mert csak 1 viselője akadt.  

A vizsgált periódus közepén néhány női név igen felkapott lett a szülők körében, és 

hirtelen terjedni kezdett, ezek: Tímea, Erika, Zita, Judit, Andrea, Katalin. 

 A második ciklusban a következő női bibliai személynevek fordultak elő:  Erzsébet, Éva, 

Mária, Magdolna, Judit, Zsuzsánna, Anna, Veronika, Márta. 

A vizsgált időintervallumban a következő női virágnevek fordultak elő: Ibolya, 

Rozália, Róza, Lilla, Viola.  

A második ciklusban jelentek meg szláv elemű női nevek, ezek nem lettek népszerűek 

csak 1–1 viselőjük akadt a vizsgált korszakban, ezek: Szveta, Nágya. Ezeket a női utóneveket 

magyar anyanyelvű szülők választották gyerekeiknek.  

A településen a kettős női keresztnév ebben a korszakban sem vált népszerűvé, 

mindössze 9 alkalommal lett anyakönyvezve. A következő kettősnevek kerültek  bejegyzésre: 

Ilona Borbála, Elvira Margit, Ibolya Magdolna, Irén Magdolna, Éva Sarolta, Jolán Lenke, 

Mária Magdolna, Tamara Ibolya, Zsuzsánna Erika.  

  A szernyei női nevek második korszakának vizsgálatáról, elmondható, hogy a 

hagyományos nevek mellett nagyobb mennyiségben megjelentek a divat nevek is. Ezenkívül 

a névállomány szláv női nevekkel is bővült.  A bibliai eredetű nevek is nagy számban 

előfordultak a ciklusban.  Illetve a virágneveknek is több viselője akadt. Ebben a korszakban a 



virágnevek közül az Ibolyának volt a legnagyobb népszerűsége.  A vizsgált periódusban a 

kettős női utónevek nem voltak gyakoriak. 

2.2.3. Barkaszó és Szernye község női neveinek összehasonlító elemzése 1946–1990  

között 

A vizsgálat időintervallum 1946–1990 közötti időszak volt. A települések utónévadási 

szokásaikban vannak egyezések és különbözőségek. Az adatokat településeken meglévő 

református anyakönyvekből gyűjtöttem. Az szernyei település anyakönyvéből 1942–1948 

közötti, és az 1983––994 közötti időszak hiányzik. Ezért a kutatást csak 1948–1983 közötti 

időszakban tudtam megvizsgálni Szernye névadási szokásait.  

A második vizsgált periódusban Barkaszón 97 különböző női név, Szernyén pedig 83 

fordult elő.    A két település neveinek megterheltsége az első vizsgált korszakhoz képest 

némileg csökkent, de még mindig jelentős.  A községek névanyagának többsége egyező, de 

mutatkoznak eltérések is. A két község 10 legnépszerűbb neve közül sok megegyezik. 

Barkaszón a második vizsgált korszakban a Katalin név volt a legnépszerűbb, 60 viselője volt. 

Szernyén ez a név már kevésbé kedvelt, a 10 helyen szerepelt. Az Erzsébet női név, mindkét 

településen nagy népszerűségnek örvend, Barkaszón második, Szernyén harmadik helyen 

szerepel.  A két faluközségben az Éva, és az Erika női név elterjedté vált, holott az első 

korszakban egyik meg sem jelent, a másik pedig nem volt népszerű.  Barkaszó 

névállományában népszerű nevének számít a Valéria, 21 leány viselője volt, addig Szernyén 

csak 4 leány viselte.  Szernyén a korszak második felében megjelent Zita női név, ami rövid 

időn belül igen kedvelté vált, 12 viselője volt, míg Barkaszón csak 4 akadt.  A korszak 

közepén megjelent a Krisztina női név, ami Barkaszón vált kedvelt névvé, 12 leány kapta ezt 

a nevet, míg Szernyén csak 3 leány birtokolta nevéül. Ugyan ez történt a Viktória névvel 

kapcsolatban, Barkaszón vált ez is népszerűvé, 11 viselője volt, míg a szomszéd községben 

csak 3.  A Klára és Julianna név is Barkaszón volt kedvelt, 13–13 viselőjük volt, míg 

Szernyén  csak 1–2. Az Irén női nevet 24 szernyei szülő választotta gyerekének, míg a 

barkaszóiak csak 10–en.  

Mindkét falu női névállományára jellemző a bibliai nevek használata.  A virágnevek is 

mindkét község névállományát gazdagítják. A két településre a kettős névadás hagyománya  

csak szórványban jellemző. Mindkét település vizsgált korszakában nagy számban jelentek 

meg divatnevek.   

3. táblázat: A női keresztnevek gyakorisága 1946–1990  között 



A női keresztnevek gyakorisága 1946–1990 között 

Barkaszó  Szernye 

Gyakoriság Név Előfordulás Gyakoriság Név Előfordulás 

1. Katalin 60 1. Ilona  46 

2. Erzsébet 45 2. Jolán  36 

3. Éva 37 3. Erzsébet  35 

4. Margit 24 4. Irén  24 

5. Valéra 21 5. Erika  19 

6. Ibolya 19 6. Éva  19 

7. Olga 18 7. Margit  19 

8. Erika 17 8. Mária 18 

9. Ilona 15 9. Magdolna  16 

10. Mária 14 10.  Katalin  13 

 

A következő női nevek szerepeltek a barkaszói anyakönyvben, de a szernyei 

anyakönyvben nem fordultak elő a második korszakban: Edit, Ibolyka, Gabriella, Emma, 

Rózsi/Rózsika, Lívia,  Nóra,  Malvin, Adél, Alica, Antónia, Edina, Eliz, Zsani, Nelly, Elza, 

Teréz, Janka, Gyöngyvér, Ljudmilla, Izolda, Noémi, Dóra, Adrianna, Beatrix, Enikő, 

Georgina, Zsanett, Szvetlána, Bernadett. 

A következő női nevek szerepeltek a szernyei anyakönyvben, de a barkaszói 

anyakönyvben nem fordultak elő a második vizsgált időintervallumban: Tamara, Veron, 

Vera, Teodóra, Szveta, Nágya, Lola, Lidia, Lenke, Gyöngyike, Edit, Borbála, Amália, 

Izabella, Ágota, Marika, Veronka.  

A második korszakról összességében megállapítható, hogy a hagyományos névadás 

mellett nagyobb terjedelemben jelentek meg divatnevek az első vizsgált intervallumhoz 

képest. A községek névanyagának többsége egyező, de mutatkoznak  több esetben is nagyobb 

eltérések is. Mind bibliai nevek, mind pedig virágnevek megjelennek mindkét korszak 

vizsgált nevei között.  A kettős névadás szokása elszórtan jellemző. 

2.2.4. Barkaszó község  férfi  keresztneveinek vizsgálata 1946–1990  között  

A második vizsgált korszakban 63 különböző férfi név volt, amit 594 férfi viselt,és 22 

kettős férfi keresztnév. A legkedveltebb 10 férfinév a 4. táblázatban látható. 

Az első korszakban és a másodikban is a Sándor férfinév volt a legdivatosabb, amit 60 

fiú viselt. A következő legkedveltebb férfinév a Tibor volt, 53 viselővel. A harmadik 

legdivatosabb e korszakban az István név lett, ezt a nevet 46 újszülött kapta. Negyedik 



legdivatosabb férfinevek a vizsgált korból holtversenyben László és Zoltán volt 41–41 

újszülött viselővel. Őket követte a Béla 25 viselővel. A korszak hatodik legdivatosabb férfi 

neve a Ferenc volt, ezt a nevet 23 újszülött viselte. A Ferenc férfinév 10 alkalommal 

Ferenczként volt anyakönyvezve. Hetedik helyen a legdivatosabb nevek között 

holtversenyben Viktor és a János férfi keresztnév áll. Ezt a nevet 22 újszülött viselte. A 

nyolcadik legdivatosabb férfinév Gyula volt, ezt a nevet 21 újszülött viselte. A Gyula férfinév 

névadási népeszűsége az első vizsgált korszakhoz képest csökkent, a második helyről a 

nyolcadik helyre csúszott vissza. A korszak kilencedik legdivatosabb neve az Attila volt, 18 

viselővel. Az előző korszakban az Attila név nem tartozott a kedvelt nevek közé. A tízedik 

legdivatosabb férfi keresztnév a korszakban az Árpád volt. Az Árpád nevet 14 újszülött fiú 

kapta.  

Az előző korszakhoz hasonlóan a férfiak esetében a hagyományos nevek maradtak a 

dominánsak. A második korszakban új férfinevek is jelentek meg: Lehel, Dániel, Artúr, 

Gergely, Flórián, Edvárd, Roland, Norbert, Krisztián, Csaba.  

A névadás során a névanyagba szláv eredetű keresztnevek is bekerültek, ezek: 

Ruszlán, Vologya ez valószínű a vegyes házasságokkal magyarázható.  

A második korszakban a következő férfineveket már nem adták a szülők a 

gyerekeiknek: Tihamér, Ignácz, Ambrus, Ede, Ervin, Ödön, Gusztáv, Gáspár, Szabolcs, 

Albert, Vincze, Ferdinánd.  

1946–1990  között vizsgált időszakban a kettős férfi keresztnevek adása csökkent. Az 

anyakönyvekben 22 kettős férfi nevet regisztráltak. Kettős férfi keresztnév 1950–ig gyakori 

volt. Ebben a korszakban az utolsó férfi kettős keresztnevet 1966–ban anyakönyvezték: 

Kázmér István volt, ezt követően már nem fordult elő kettős névadás.  

A következő kettős neveket anyakönyvezték: Ferencz Béla, Tivadar Sándor, Viktor 

Béla, János Pál, Gyula Pál, István Béla, Barnabás Károly, Sándor József, Zsolt Csaba, 

László Viktor, László Ottó, Sándor Ernő, Árpád Lajos, Sándor Árpád, Gyula Tibor, Barnabás 

Attila, László István, Béla László, Barna Sándor, József Tibor, Károly Lehel, Kázmér István. 

A vizsgált korszak férfi neveire jellemző a hagyományőrzés. Kevés divatnév jelenik 

meg, a megjelenteknek pedig csak néhány viselője van. A korszak közepétől már a kettős 

férfinevek nem voltak jellemzőek. 

 

2.2.5. Szernye község  férfi  keresztneveinek vizsgálata 1946–1990  között  



A második vizsgált korszakban 57 különböző férfi nevet jegyeztem fel, amelyet 501 

fiú gyermek viselt. A kettős férfi keresztnév 7 alkalommal lett anyakönyveztetve. A 

legkedveltebb 10 férfinév a 4. táblázatban mutatom be.  

A második vizsgált ciklus legkedveltebb férfi neve  az István keresztnév lett, 56 

viselője volt.  A szülők körében a második legnépszerűbb név a Sándor lett, 39 viselővel. 36 

fiú gyermek viselte a Gyula nevet, így ez lett a ciklus harmadik legnépszerűbb férfi neve. A 

Zoltán név az első és a második korszakban is népszerű név volt, ebben a korszakban 35 

viselője volt.  A Tibor férfi névnek az első vizsgált intervallumban nem volt népszerű név, de 

a második korszakra a névválasztás folyamatában a szülők egyik kedvelt neve lett és a 10 

legnépszerűbb nevek egyikévé vált.  A János férfi utónevünk kedvelt név volt az első 

korszakban is, a második korszakban és a 10 legnépszerűbb név közé került. Az első korszak 

legkedveltebb férfi neve a Balázs volt, ebben a korszakban is népszerű volt, de a top 10 lista 

nyolcadik helyére csúszott vissza, 22 viselővel.  A Károly név a következő a népszerűségi 

listán, 18 fiú viselte, ezt a nevet.   A legkedveltebb férfi név 10–es listáját a Ferenc zárja, 17 

viselője volt.  Érdekesség, hogy az anyakönyvvezető ezt a nevet cz–s formában jegyzi be 

mindenhol. Az előző vizsgált korszakban két írástípusa is volt, itt csak egy volt jelen.  

Ahogyan az előző ciklusban, itt is gazdagították  a névállomány listáját a bibliai 

eredetű férfi nevek, a következő kerültek feljegyzésre: Barnabás, Mátyás, Pál, Sámuel, Péter, 

Mihály,  Dániel, Tamás, Gábor, János, József.  

Szláv eredetű keresztnevek is gazdagították a keresztnévállományt: Ruszlán, Vladimir 

és Szergej. Ezek a szláv elemű nevek nem lettek népszerűek ebben a korban sem, csak 1–2 

viselőjük volt  a vizsgált időintervallumban.   

A kettős keresztnévadás nem volt gyakori jelenség a vizsgált szakaszban mindössze 7 

alkalommal fordult elő. A következő kettősnevek kerültek bejegyzésre: István Kálmán, 

Károly István, István Dezső, József Szergely, Róbert Tibor, János Ruszlán, Sándor Krisztián.  

A bejegyzett kettős névadások között volt két olyan utónévpár, amelynek az egyik eleme 

szláv volt: József Szergely, János Ruszlán. Ebből arra következtethetünk, hogy az újszülött 

gyerekek vegyes házasságban születettek. A szülők nem tudták eldönteni, hogy milyen 

eredetű nevet válasszanak, valószínűleg mindkét esetben mind két szülő nemzeti identitása 

erős volt, és  a családi viszály elkerülése végét dönthettek így.  

A szülők névválasztását a hagyományőrzés jellemezte, erőszeretettel választották 

gyermekiknek a szülők nevét, az alábbi anyakönyvi bejegyzés ezt jól ki is mutatja (lásd 1. és 

2. sz. melléklet a 60. oldalon)  



A második korszak szernyei férfi keresztnévadási szokásairól elmondható, hogy a 

hagyomány őrzése volt a fő névválasztást befolyásoló tényező.  Bibliai eredetű és szláv elemű 

nevek is előfordultak a korszakban. A kettős utónévadás nem volt népszerű jelenség a vizsgált 

szakaszban.  

2.2.6. Barkaszó és Szernye község férfi keresztneveinek összehasonlító elemzése 

1946–1990  között 

A vizsgálat időintervallum 1946–1990 közötti időszak. Barkaszó és Szernye által a 

második ciklusban használt férfi névállományban vannak egyezések és eltérések.  

Barkaszón a szülők 63, Szernyén pedig 57 különböző férfi név közül válogattak fiú 

gyermekeik számára. Mindkét falu neveinek megterheltsége nagyarányú. A községek 

névállománya sok egyezést mutat. A névdivat alig különbözik. A községek legdivatosabb 10 

keresztneve között  nem nagy különbségek mutatkoztak. A 10 névből 7 fiú név egyezett csak 

rangsor különbségek voltak. Az 3–3 különböző név szerepel mind két település 

névállományában, csak hátrébb jelenik meg a települések névlistájában. 

4. táblázat: Férfi keresztnevek  gyakorisága 1946–1990  között 

Férfi keresztnevek gyakorisága 1946–1990  között  

  Barkaszó     Szernye    

Gyakoriság Név Előfordulás  Gyakoriság  Név Előfordulás  

1. Sándor 60 1. István  56 

2. Tibor 53 2.  Sándor  39 

3. István  46 3.  Gyula  36 

4. László  41 4. Zoltán  35 

5. Zoltán 41 5. Tibor  34 

6. Béla 25 6.  József  23 

7. Ferenc(z) 23 7. János  23 

8. Viktor 22 8. Balázs  22 

9. János 22 9. Károly 18 

10. Gyula 21 10. Ferenc(z)  17 

Barkaszón a László férfi név a 10 legnépszerűbb név közé sorolható, 41 viselője volt, míg 

Szernye településén csak 6 alkalommal fordult elő, tehát nem volt kedvelt név. A Viktor férfi 

név Barkaszón szintén  az egyik legnépszerűbb volt, 22 viselővel, ám Szernyén ez a név sem 

volt kedvelt, mindössze 3 viselője akadt a korszakban.  A Balázs férfi névSzernyén örvendett 

nagy népszerűségnek, 22 viselője volt ebben a ciklusban, de Barkaszón nem volt népszerű,  

csak 5 viselője volt.  

A két község második korszakát vizsgálva, kijelenthetem, hogy az István, Sándor, Gyula, 

Zoltán, Tibor nevek  mind két falu legkedveltebb nevei voltak.  



A két település által használt bibliai férfinevek között néhány különbség volt:  Sámuel és 

Mátyás férfi nevek csak a szernyei anyakönyvben fordultak elő, de a barkaszóiban nem.  

A következő férfi nevek szerepeltek a barkaszói anyakönyvben, de a szernyei 

anyakönyvben nem fordultak elő ebben a korszakban: Rudolf, Tivadar, Emil, Kázmér, 

Roland, Győző, Demjén, Aladár, Lehel, Menyhért, Alfréd, Edvárd, Vologya, Flórián, Lóránt.  

Ezek a férfi utóneveknek 1–5 között voltak a viselőinek az arányai.  

A következő férfi nevek szerepeltek a szernyei anyakönyvben, de a barkaszói 

anyakönyvben nem fordultak elő az első korszakban: Bálint, Vladimir, Ervin, Ödön, Dénes, 

Vincze, Mátyás, Sámuel, Szergej.  

 A kettős névadás divatja a két települések bejegyzései alapján szintén Barkaszón fordult 

elő több alkalommal, összesen 22–szer, míg Szernyén 7 alkalommal. Kijelenthető, hogy a 

kettős névadás Barkaszón nagyobb népszerűségnek örvendett, mint Szernyén, de megjelenési 

számukat tekintve nem volt  elterjedt és gyakori jelenség. A kettős névadás szokása, ahogy  a 

női nevek esetében itt is csak a barkaszói névállományra volt jellemző. Barkaszón 22, míg 

Szernyén 16 kettős férfinevet regisztrált az anyakönyvezető lelkész.   

A második vizsgált korszakot egybevetve kijelenthető, hogy nem nagy különbségek 

mutathatóak ki a két község névállományában. A legtöbb felhasznált név mind két anyakönyv 

listáin szerepel. Az utónevek megterheltsége nagyarányú. A divatnevek alacsony számban 

fordulnak elő. A kettős névadás  pedig elszórva jellemző.  

A második vizsgált időintervallum  mindkét község női és fér keresztnév állományáról 

elmondható, hogy a női nevek  jelentős számmal bővültek az első ciklushoz képest, míg a 

férfi nevek névállománya alig néhánnyal. A férfi nevekre a hagyományőrzés, az öröklés 

jelensége figyelhető meg.  A női nevek terén is kimutatható jelenség, de már egyre divatosabb 

névválasztás veszi át a szerepet.  

 

 

2.3. A két település keresztneveinek vizsgálata a harmadik korszakban 

2.3.1. Barkaszó község női keresztneveinek vizsgálata 1991–2017  között 

A harmadik korszakban született lányok 91 különböző női néven osztoztak, amit 178 

nő viselt. A kettős névadás népszerűsége ismét megfigyelhető, 23 női kettős keresztnevet 

regisztráltak. A legdivatosabb 10 női nevet a 5. táblázat illusztrálja 

A harmadik időintervallumban a női nevek skálája megújult. Újabb divatnevek 

kerültek előtérbe, a községben hagyományos nevek pedig teljesen kiszorítódtak a névadási 

skálából. A nevek megterheltsége csökkent az előző vizsgált időszakhoz képest. A 



legdivatosabb név a Nikolett lett, 6 viselővel. Ezt követi a Zsófia, Karolina, Gabriella és 

Erika nevek, amelyeknek 5–5 viselője volt. A következők tartoztak még a gyakori nevek 

közzé: a Vivien, Orsolya, Krisztina, Jázmin és Alexandra. Ezeknek a neveknek 4–4 viselőjük 

volt. További népszerű nevek voltak még: Anita, Anasztázia, Bianka, Anna, Dorina, Fanni.  

Ezeknek a neveknek 3–3 viselője volt.  

A következő bibliai nevek fordultak elő a korszakban: Sára, Rebeka, Judit, Éva, 

Eszter, Erzsébet és Anna.  

A vizsgált korszakban kedveltek voltak a  különböző női virágnevek, ilyenek mint: 

Kamilla, Jázmin, Flóra Hajnalka, Boglárka, Rozália.  

A korszak elejétől megfigyelhetőek voltak a kettős női keresztnevek, 23 női kettős 

nevet anyakönyveztek, ezek: Dalma Evelin, Csilla Vivien, Réka Eszter, Karolina Kitti 2x, 

Dominika Krisztina, Csenge Andrea, Erika Nikolett, Valentina Nikolett, Éva Krisztina, Éva 

Panni, Szintia Melánia, Regina Gabriella, Erzsébet Tünde, Lilla Eleonóra, Amanda Laura, 

Anna Anikó, Jázmin Szilvia, Lilla Leonetta, Patrícia Szilvia, Tünde Kamilla, Angelika 

Elizabetta, Jázmin Eszter, Rozália Vivien. A kettős női keresztnevek közül csak a Karolina 

Kitti fordult elő 2 alkalommal.  

A vizsgált korszakban a női nevekre nem volt jellemző a hagyományos névadás, a 

névválasztásban a divatnevek kerültek előtérbe. Gyakori az angol, amerikai név: Jennifer, 

Kitti, vagy az olasz Bianka, vagy az szlávosított formában megjelent: Elizabetta. Az idegen 

eredetű nevek mellett magyar nevek is jelen voltak a névadás terén: Csenge, Réka, Boglárka, 

Tünde. A virágnevek divatosak ebben az időben is. A vizsgált korra ismét kedvelté  vált a 

kettős névadás.  

2.3.2. A női nevek vizsgálata Szernyén 1991–2017 között (1994–2017) 

A harmadik ciklusban 171 lánygyermeket kereszteltek az anyakönyv bejegyzései 

alapján. 91 különböző női név került bejegyzésre. Kettős női utónévadás 26 alkalommal 

történt. A korszak első  10 női nevét a 5. táblázat foglalja magába. 

A harmadik vizsgált korszak 1991–2017 közötti időszak volt. Szernye névállománya  

az első korszakhoz képest jelentősen megváltozott, a második korszakhoz képest kevésbé. A 

névadási skála jelentős mértékben megváltozott, a hagyományos nevek kiszorítódtak a 

névadási skálából és a divatnevek átvették át az uralmat, amit az 5. táblázat is jól kimutat.  

Továbbá a nevek megterheltsége is jóval csökkent az előző korszakokhoz képest. Az 

összesítés alapján a legkedveltebb női név Szernyén az Eszter lett, 7 viselővel, ezt követte a 

Nikolett 6 viselővel. A gyakori nevek közé tartozott még a Dominika és Barbara 5 viselővel.  



Őket követte: Zsófia, Gréta, Olívia, Anna 4–4 viselővel.  A korszakban a következő 

virágnevek fordultak elő: Virág, Flóra, Liliána, Jázmin, Kamilla. 

Az bibliai női nevek közül Eszter, Mirjam, Rebeka, Anna, Mária, Erzsébet szerepeltek 

az anyakönyv bejegyzéseiben.   

A harmadik ciklusban a női kettős utónevek igen gyakoriak voltak, 26 alkalommal 

lettek az anyakönyvekben bejegyezve, ezek a következőek: Réka Eszter, Jázmin Zsanett, 

Zsófia Kamilla, Orsolya Barbara, Dorina Kitti, Emília Katalin, Fanni Klementina, Lídia 

Patrícia, Nikolett Cintia, Mirjám Lilla, Olívia Gréta, Csenge Kamilla, Gréta Olívia, Lilli 

Csenge, Alexandra Dóra, Ella Karolina, Ramóna Fruzsina, Zsófi Renáta, Zsófia Andrea, 

Anetta Erzsébet, Csilla Patrícia, Olívia Tímea, Alexa Klaudia, Anna Barbara, Eloelin 

Kornélia, Katalin Barbara. 

Összességében elmondható, hogy a harmadik vizsgált korszak női névadásában a 

divatnevek voltak az uralkodóak. A hagyományos nevek háttérbe kerültek. A névállományba 

több idegen eredetű név is bekerül, de a magyar származású utónevek is megjelentek. A 

vizsgált ciklusban a kettős női nevek igen kedveltek voltak.  

2.3.3. Barkaszó és Szernye község női keresztneveinek összehasonlító elemzése 

1991–2017 között 

A vizsgált időintervallum 1991–2017  közötti időszak volt. A községek utónévadási 

szokásai között találunk egyezéseket és eltéréseket. Az adatokat a településeken meglévő 

anyakönyvekből gyűjtöttem. A barkaszói település görögkatolikus anyakönyvet 1996–tól 

tudtam használni, az ezt megelőző bejegyzések eltűntek. A szernyi református anyakönyvből 

pedig 1983 – 1994  közötti időszak hiányzik.  

A vizsgált időintervallumban Barkaszón 89 különböző női nevet, Szernyén pedig 91 

különböző női nevet jegyeztek fel, amit Barkaszón 178 nő, Szernyén pedig 171 nő viselt.  A 

nevek megterheltsége csekély az előző korszakokhoz viszonyítva. A két település 10 

legkedveltebb  női nevei közül csak 3 név egyezik meg: Nikolett, Alexandra és a Zsófia, 

amiknek 4–6 viselője akadt falvanként. A számadat első sorban jól mutatja azt, hogy a két 

településen a névdivatnak lett nagy hangsúlya, másodsorban pedig az, hogy a két községben a 

névdivat más volt. Barkaszón ebben a korszakban a leggyakoribb női név a Nikolett lett, 

aminek 6 viselője volt. Szernyén is divatos volt ez a név, a második leggyakoribb volt. 

Szernyén az Eszter női név volt a legnépszerűbb 7 viselővel, Barkaszón már kevésbé volt 

kedvel 3 viselője akadt.  

A  bibliai és a virág utónevek  mindkét község névanyagát gazdagítják.  



A névállomány mind a két település egyházi anyakönyve alapján színes skálán mozog. 

Az előző ciklusokhoz képest itt sokkal több név jelenik meg, amit a szomszéd településen 

nem használtak.  A szláv eredetű név is csak egy alkalommal jelenik meg a települések 

névállományában, mégpedig Barkaszón az Elizabet név által.  

5. táblázat: Női keresztnevek gyakorisága 1991–2017  között 

A női keresztnevek gyakorisága 1991–2017 között 

Barkaszó Szernye 

Gyakoriság Név Előfordulás Gyakoriság Női nevek Előfordulás 

1. Nikolett 6 1. Eszter 7 

2. Erika 5 2. Nikolett 6 

3. Gabriella 5 3. Dominika 5 

4. Karolina 5 4. Barbara 5 

5. Klaudia/Klódia 5 5. Alexandra 4 

6. Zsófia 5 6. Patríszia 4 

7. Alexandra 4 7. Zsófia 4 

8. Jázmin 4 8. Gréta 4 

9. Krisztina 4 9. Olívia 4 

10. Orsolya 4 10. Anna 4 

 

A következő női nevek szerepeltek a barkaszói anyakönyvben, de a szernyei 

anyakönyvben nem fordultak elő a harmadik ciklusban: Erika, Gabriella, Anasztázia, Anna, 

Henrietta , Izabella, Amanda, Angelika, Diána, Eleonóra, Éva, Lilla, Panna, Tünde, Ágnes, 

Anikó, Bernadett, Bettina, Boglárka, Csilla, Dalma, Edina, Eugénia, Elizabet, Hajnalka, 

Illáira, Jennifer, Judit, Loretta, Leticia, Lívia,  Piroska, Rozália, Sára, Stefánia, Szandra, 

Szimonetta, Sztella, Valentina, Veronika. 

A következő női nevek szerepeltek a szernyei anyakönyvben, de a barkaszói anyakönyvekben 

nem fordultak elő a harmadik vizsgált időintervallumban: Gréta, Olívia, 

Zsanett, Enikő, Petra, Tímea, Luca, Franciska, Mirjam, Ramóna, Anetta, Alíz, Joli, Benett, 

Maja, Blanka, Kiara, Ella, Lilien, Friderika, Ketrin, Violetta, Zita, Vanessza, Alexa, Eloelin, 

Klementina, Johanna, Debóra, Vanda, Karina, Valéria, Lilla, Nonna, Lilli, Abigél. 

A kettős névadás szokása mindkét település névállományában népszerű volt. A 

divatnevek mindkét teleülésen gazdagon díszítették a névállományt.  

A harmadik korszakról elmondható, hogy leginkább a névdivat alakította a 

névállományt. A szülők a névválasztás folyamatában az egyediségre törekedtek.  A 



hagyományos nevek csak elszórva jelentek meg mindkét teleülés anyakönyveiben. A szláv 

elemű név csak egy alkalommal jelent meg.  A kettős névadás mindkét településre jellemző 

volt.  

2.3.4.  Férfi keresztnevek vizsgálata  Barkaszón 1991–2017   között  

A harmadik vizsgált korszakban 69 különböző férfi név volt, amin 187 férfi osztozott. 

A vizsgált korszak elején ismét divatossá váltak a kettős férfi keresztnevek. Kettős keresztnév 

25 alkalommal lett regisztrálva. A leggyakoribb férfineveket a 1. ábra foglalja össze. 

1. ábra:A férfi nevek gyakorisága  Barkaszón 1991–2017 között 

 

A nevek megterheltsége az előző korszakokhoz mérten csökkent. A harmadik korszak 

legdivatosabb neve az István volt, 10 fiú viselte ezt a nevet. A második legdivatosabb név 

Martin és a János volt, ezt a nevet 7–7 fiú gyermek kapta. A korszak népszerű neve volt még 

Sándor, Attila, Dávid és a Tibor név is, ezeknek a neveknek 6–6 viselője volt. További 

népszerű nevek voltak még: Alex, Erik, Krisztián, Roland és a Viktor. Ezeknek a neveknek 5–

5 viselője volt ebben a korszakban. Megfigyelhető, hogy a férfi nevek körében kevesebb a 

divatnév. A gyerek gyakran kapja az édesapja nevét. A leggyakoribb férfinevek között a 

harmadik korszakban több olyan hagyományos név is jelen van, ami az előző időszakokban 

is, pl.: Sándor, János, László. Ugyanakkor előfordulnak tipikusan magyar utónevek is, mint: 

Zoltán és a Levente. A korszak kedveltebb férfi divatnevei voltak: Kristóf, Milán és Maxim. A 
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keresztnévállományba található  néhány szláv eredetű név is,ezek: Iván, Vologya, 

Rasztyiszláv, Jaroszláv, Milán. 

Bibliai származtatású nevek is megjelentek a névállományban, ezek: János, Dávid, 

András Máté, Ádám, Péter, Dániel,  Gábor, Márk, Dáriusz, Pál.  

A korszak elejétől ismét divatossá vált a kettős keresztnévadás, férfi nevek esetében 

25 alkalommal történt kettős keresztnévadás. Előfordult, hogy egy magyar névhez szláv nevet 

választottak: Dávid Vologya, Iván János, ez azzal magyarázható, hogy a gyerek vegyes 

házasságban született. Az utóbbi időszakban divattá vált valamilyen divatos nevet illeszteni a 

hagyományoshoz, pl.: András Gergely, István Márk, Miklós Edvárd, Ákos László, Dáriusz 

László. Illetve előfordult, hogy mind két kettős név divatnév volt: Milán Noel, Martin Dorián, 

Denisz Kevin.  

Az anyakönyvezéskor az Alex férfi név előfordult ksz–es formában anyakönyvezték: 

Aleksz. A Roland név előfordult Rolland–ként is anyakönyvezve.  

A következő kettős férfi keresztnevek fordultak elő a harmadik korszakban: Dávid 

Vologya, Gergely István, Gergő Tibor, Tibor István, Iván János, Attila Márk, András 

Gergely, Márk István 2x, Erik András, Alex Dominik, Edvárd Miklós, Roland Péter, Milán 

Noel, István Zsolt, István Alex, Martin Dorián, Bence Viktor, Ákos László, János Levente, 

Denisz Kevin, Levente Zsolt, Dáriusz László, Péter Maxim, Ciril Alex, Olivér Miklós. 

Érdekességként figyelhető meg a kettős férfi neveknél az Iván János kettősnév. A 

János nevet a fiúgyermek kétszer kapta, egy szláv és egy magyar alakban. Ez a szülők vegyes 

házasságának a következménye, amikor is a szülők döntés előtt állnak, hogy milyen identitású 

nevet válasszanak a gyermeküknek. Feltételezhető, hogy mindkét nem ragaszkodik a saját 

kultúrájához, így kaphatta meg kettős névként kétszer a János nevet a gyermek. 

Barkaszó harmadik korszakának férfi névanyaga színes. A hagyományos nevek már 

kevesebb arányban fordulnak elő. A névállományban több szláv eredetű keresztnév is 

megjelent. A névadásban a szülők igyekeznek olyan nevet választani, ami egyedi, aminek 

még a faluban nincs viselője. A kettős névadás kedvelt jelenség volt a korszakban.  

2.3.5. Férfi keresztnevek vizsgálata Szernyén 1991–2017 között  

Szernyén a  harmadik vizsgált korszakban 67 különböző férfinév volt, amelyet 178 

újszülött viselt.  A vizsgált ciklusban a kettős névadás népszerűvé vált, 20 újszülött kapott 

kettős nevet ez időszakban.  

A nevek megterheltsége jóval csökkent az előző vizsgált ciklusokhoz képest. A 

leggyakoribb neveket a 2. ábra fogalja össze.  

2. ábra A férfi nevek gyakorisága Szernyén1991–2017 között 



 

 

A periódus legkedveltebb neve a Sándor lett, 10 viselővel. A korszak legkedveltebb 

nevei közzé tartozik még a Zoltán, Dávid, Krisztián, Máté, ezeknek a neveknek 6–6 viselője 

volt. További népszerű nevek voltak a Balázs, István, Kristóf, Nándor, Ádám, Márk férfi 

nevek is, ezeknek 5–5viselőjük volt a vizsgált ciklus alatt. Szemmel látható, hogy a férfi 

nevek körében kevesebb a divatnév. Az újszülött ritkán kapja az apa utónevét, az egyediségre 

való törekvés, az ami jellemző. A hagyományos nevek is jelen voltak a ciklus alatt, például: 

Sándor, Zoltán, Balázs, Béla, István.  Előfordultak ugyan akkor tipikusan magyar utónevek is, 

mint például: Zalán, Zoltán, Gergely, Gergő, Zsombor, Zétény és a Levente.  A vizsgált 

intervallumban a  2000 évek elejétől  kezdett kedvelt nevekké válni a Milán, Levente, Kristóf. 

Szláv elemű utónevek aránya elenyésző, csupán Milán név volt jelent a névállományban a 

ciklus folyamán. Biblia származtatású nevek is gazdagították a névállományt, ezek: Dávid, 

Máté, Ádám, Márk, Gábor, András, József, Dániel.  

A vizsgált időintervallum elejétől már megfigyelhető volt a kettős utónév adása. A 

korszakban 20 alkalommal lett kettős utónevű gyermek keresztelve.  Előfordult, hogy az 

egyik utónév hagyományos volt, a másik pedig divatnév, pl.: Dominik László. Illetve az is 

megfigyelhető volt, hogy mindkét utónév divatnév volt, pl.: Dominik Valentin, Márk 

Maximilán, Jácint Alex.  

A következő kettős utónevek fordultak elő a korszakban: Dominik László, Zsombor 

Milán , László Ferenc, Barnabás Erik, Milán Levente, Gergő István, Bence Olivér, Béla 

Benedek, Márk Maximilán, Dominik Valentin, Noel Olivér, Zalán László, Dorian Mirjam, 
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Szabolcs Tibor, Márk Valentin, Richárd Árpád, Balázs Attila, Gábor Máté, Jácint Alex, 

Henrik Sándor.  

A harmadik korszak vizsgált férfi neveiről elmondható, hogy a divatnevek kerültek a 

névadás középpontjába, a hagyományos nevek háttérbe szorultak. A kettős névadás ismét 

kedvelt jelenség volt. A szláv elemű nevek ritkán fordulnak elő.  

2.3.6. Barkaszó és Szernye község férfi keresztneveinek összehasonlító elemzése 

1991–2017   között 

A harmadik vizsgált periódus 1991–2017 közötti időszak volt. Barkaszó és Szernye 

lakosai által választott utónevek között kimutathatóak eltérések és egyezések is.  Az adatokat 

a református és a görögkatolikus anyakönyvekből gyűjtöttem ki.  

Barkaszón 69, míg Szernyén 67 különböző  férfi utónevet viseltek  az ez idő alatt 

született fiúgyermekek. Mindezeken a neveken Barkaszón 187, Szernyén pedig 178 gyerek 

osztozkodott. A két település neveinek megterheltsége jóval kisebb arányú az előző 

korszakokhoz képest.  

Barkaszón a legfelkapottabb név az István, ennek 10 viselője volt a településen. Ez a 

név Szernyén is a legnépszerűbb nevek közé sorolható 5 viselővel.  Szernye legnépszerűbb 

férfi neve ebben a ciklusban a Sándor  név volt, 10 viselővel.  Ez a név Barkaszón is kedvelt 

volt, 6 viselővel  a legnépszerűbb nevek egyike között szerepel.  

Barkaszón a János férfi név a legnépszerűbb nevek egyike volt 7 viselővel, de 

Szernyén ez utónév nem fordult elő. Szernyén pedig a Nándor név volt az egyik 

legkedveltebb, de a barkaszói névállományban nem fordult elő.   A vizsgált településeken a 

2000–es években megjelentek új divatnevek és mindkét településen kedveltté váltak, 6–4 

viselővel, pl.: Kristóf, Milán, Levente, Maxim.  

Mindkét település névanyagában előfordultak bibliai eredetű nevek, a legtöbbjük 

megegyezett.  Barkaszón a József név nem volt jellemző, míg Szernyén a János, Péter, 

Dáriusz és a Pál.  

Mindkét település harmadik vizsgált periódusában jelentek meg szláv elemű nevek, 

barkaszói névválasztók több alkalommal választottak fiaiknak szláv eredetű nevet, mint a 

szernyei szülők.  

A következő férfi nevek szerepeltek a barkaszói anyakönyvben, de a szernyei 

anyakönyvben nem fordultak elő ebben a korszakban, ezek:  Péter, György, Miklós, Denisz, 

Adrián, Kornél, Rasztiszláv, Jaroszláv, Ciril, Dáriusz, Román, Márkó, Kevin, Engelhárt, 

Kiril, Pál, Iván, Krisztofer, Valentin, Rudolf,  Vologya, Ernő. 



A következő férfi nevek szerepeltek a szernyei anyakönyvben, de a barkaszói 

anyakönyvben nem fordultak elő az vizsgált ciklus alatt, ezek: Nándor, Lajos, Valenn, 

Zsombor, Béla, Áron, Zalán, Árpád, Csaba, József, Jácint, Benjamine, Henrich, Fábián, 

Renátó, Flórián, Benedek, Adorján, Ábel, Maximilán, Botond, Zétény.  

A kettős névadás mind két településen megfigyelhető volt, és népszerűnek 

bizonyosodott. Barkaszón 25 alkalommal, Szernyén pedig 20 alkalommal lett bejegyezve 

kettős utónév.   

A harmadik korszakot egybevetve kijelenthető, hogy mutatkoztak különbségek a 

község névadási szokásaiban. Ugyanakkor mindkét község szerette a kettős neveket. A 

divatnevek elterjedtek mindkét községben, aminek többsége megegyezik.  

2.4. Összefoglaló megjegyzések 

A két település első korszakának vizsgált női keresztnévadási szokásairól 

megállapítható, hogy a hagyomány ápolása volt az elsődleges szempont. A gyerekek az esetek 

többségében a szüleikről kapták a nevüket. Barkaszón többek között ezért is volt több kettős 

keresztnév. Szernyén is gyakran választották a szülők a leány újszülöttek esetében az anya 

nevét, de azt elszórva kísérte más utónév.  Az a jelenség is előfordult a két településen, hogy 

az újszülött leány a keresztanya nevét örökölte. A divatnevek a két községre ebben az 

időszakban nem voltak jellemzőek. A kettős utónévadás a barkaszóiak körében volt elterjedt, 

a szernyeiekében csak szórványban fordult elő. A két község keresztnévállományában nem 

sok eltérés mutatkozik, a női utónevek többsége megegyezik a két anyakönyv vizsgálata 

alapján.  

Az első ciklusban a barkaszói és szernyei szülők férfi névválasztásában mutatkoztak 

eltérések. A korszakok  legnépszerűbb nevei sem egyeztek teljesen. Volt olyan név, ami 

Szernyén elterjedt volt, de Barkaszón nem, és fordítva. A kettős névadás szokására  ugyanaz 

jellemző, mint a női nevek esetében: Barkaszóra jellemző, de a Szernyén ritkán előforduló 

jelenségnek számít ebben a vizsgált korszakban. Mindkét faluban kevés szerep jutott a 

divatneveknek, a szülők a névválasztás folyamatában a hagyományos neveket részesítik 

előnyben, és a névöröklés mind a két községben gyakori jelenségnek számított.  

A második vizsgált időintervallum  mindkét község női és férfi keresztnév 

állományáról elmondható, hogy a női nevek  jelentős számmal bővültek az első ciklushoz 

képest, míg a férfi nevek névállománya alig néhánnyal. A férfi neveknél a hagyományőrzés, a 

névöröklés jelensége figyelhető meg.  Ami a  női nevek terén is kimutatható jelenség, de már 

az 1970–es évek közepétől az egyre divatosabb névválasztás veszi át a szerepet, tehát a 

divatnevek száma egyre növekszik. Az utónevek megterheltsége még mindig magas arányú. 



A települések névállománya több szláv eredetű női és férfi névvel is bővült. A kettős névadás 

pedig elszórva jellemző. A két település férfi névadásának gyakoriságában nagyobb aránybeli 

különbségek mutathatóak ki.  

A harmadik korszak férfi és női névállományáról  összességében elmondható, hogy a 

női nevek választéka sokkal nagyobb skálán mozog, mint a férfi neveké, ahogy ez a második 

korszakban is kimutatható volt. A két község női és férfi névállományára nagy számban 

jellemző a divatnevek használata. A női névállomány az előző két vizsgált korszakhoz képest 

nagy változáson ment át. A hagyományos nevek elszórva jelennek meg, a divatnevek pedig 

átvették a szerepet. A férfi névállományban is sok a divatnév, de nagyobb számban adnak a 

szülők a fiú gyermeküknek hagyományos nevet, mint a leánygyermekek esetében. A kettős 

névadás szokása mindkét nemnél, mindkét településen jellemző volt a vizsgált ciklusban.   

A korszakok névállományában  a magyaron kívül különböző eredetű nevek is 

megjelentek, pl: török, angol, bolgár, szláv, latin, héber, francia.  Mindkét község mindhárom 

korszakának vizsgálata során, mind a női és mind a férfi névállományára jellemző volt a 

bibliai eredetű nevek használata. Mindkét faluban kedveltek a virágnevek.  

A két település női és férfi névállománya  egyik korszakban sem egyezett meg 

teljesen. Mindkét településen korszakonként más–más volt a legkedveltebb név. Voltak olyan 

utónevek, amelyek egyik településen népszerűek voltak, a másikban nem, vagy meg sem 

jelentek a névállományban. Mindkét község névállománya korszakonként változó volt, és az 

adott korszakban is a települések névállománya mutatott ki különbségeket.  

A szláv elemű nevek a második korszakban jelentek meg. Ekkor még mindkét 

település névállományát elszórva jellemezte. A harmadik korszakban a női névállományban 

már a szernyei anyakönyvben nem fordult elő, a barkaszóiban egy szláv eredetű névátírás 

jelent meg. Azonban a harmadik korszak férfi nevei körében Barkaszón több szláv elemű név 

jelent meg, mint Szernyén.  

   Ha csak a települések korszakainak legkedveltebb neveit összevetjük, a névdivat 

változása és a nevek megterheltségének a csökkenése ezek alapján is jól kimutatható jelenség 

(lásd 6. táblázat). Jól látható, hogy a divatnevek kerültek előtérbe, és a nevek 

megterheltségének csökkenését is ez befolyásolta.  

6. táblázat: A nevek megterheltségének változásai 

Barkaszó Előfordulás  Szernye  Előfordulás  

Első korszak 1906 – 1945  

Margit  65 Ilona  45 

Sándor 60 Balázs 47 



Második korszak 1946 – 1991     

Katalin  60 Ilona  46 

Sándor 60 István 56 

Harmadik korszak 1991 – 2017    

Nikolett  6 Eszter  7 

István  10 Sándor 10 

A kettős utónévválasztás között a településeken lényeges különbségek mutathatóak ki. 

Barkaszón a kettős névadás mind a három korszakban jelen volt. Az első és a harmadik 

korszakban élte virágkorát. Szernyén azonban a kettős névadásnak nem volt nagy 

hagyománya, az első és a második vizsgált ciklusban, csak elszórva jelentek meg. De a 

harmadik korszakban a szernyei szülők körében igen népszerű jelenséggé vált. Ezek az adatok 

mind a női, mind a férfi névállományt jellemzik. A kettős névadás településenkénti 

összesítését a 3. ábrán látható. 

3.ábra: A kettős keresztnevek gyakorisága 

 

III. Egy kérdőíves kutatás eredményeiről 

 

3.1.A kérdőívről, a gyűjtés körülményeiről  

Az anyakönyvi kutatás kiegészítéseként kérdőíves felmérést végeztem Barkaszó és 

Szernye lakosai körében.  A kérdőíves vizsgálatra azért volt szükség, mert a kérdőív az 

anyakönyv adatainál lényegesen gazdagabb adatokkal szolgálhat. Illetve, az anyakönyvi 

kutatások alapján levont következtetéseimet valós adatokkal is alá tudom támasztani vagy 

meg tudom cáfolni. A kérdőív összeállításában nagy segítségemre szolgált Kovács András 

kérdőíve, ami a kérdőíves kutatásom első felét adta (Kovács 2008:135–145 ).    

 A kérdőíves kutatásban az alábbi kérdésekre kerestem a választ: 

 Tudja–e az adatközlő, hogy örökölte–e keresztnevét, ha igen, akkor kitől? 
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 Az adatközlő milyen nevet választott gyerekének? 

 Az adatközlők hogyan viszonyulnak a szláv nevekhez? 

 A névátírások hogyan jelennek meg a községben?   

 Milyen tényezők befolyásolták a névválasztás folyamatában ? 

 Ha adna kettős keresztnevet gyerekének, akkor milyen okból tenné azt?  

  A kérdőívem utolsó két kérdése egy férfi és egy női utónévlistát tartalmazott, ezeket 

a neveket a vizsgált korszakok kedvelt, illetve divatos neveiből válogattam össze.  A lista 1–1 

szláv elemű nevet is tartalmaz, mindez azért, mert arra kerestem a választ, hogy az adatközlők 

hogyan viszonyulnak a szláv eredetű nevekhez.  

A kutatást  fiatalabb és idősebb szülők körében végeztem. Az adatközlőim 20–64 év 

közöttiek voltak.  

 A kérdőíves felmérés szervezésekor több nehézséget is tapasztaltam. A kiszemelt 

adatközlők  többsége nem vállalta a kérdőív kitöltését A szülőfalumban a megkérdezettek 

többsége elvállalta a kérdőív kitöltését, mivel ismertek és szívesen segítettek. Szernyén már 

sokkal nehezebb volt a helyzetem, itt sokkal kevesebb embert ismertem, és az adatközlők 

elutasítóbbak voltak irányomban, arra hivatkoztak, hogy személyes adatokat nem 

szolgáltatnak ki. 

3.2. Eredmények  

A két településen 31 kérdőívet sikerült kitöltetnem.   

A kérdőív kitöltésének a következő eredmények születtek  

Az adatközlők 22 –en barkaszói lakosok, és 9–en szernyei lakosok volt.   

Az adatközlőkből 26 nő és 5 férfi.  Az adatközlők életkora 20–64 közötti volt, mindez 

azért jó, mert ezáltal a településekről átfogó képet kapható mind a fiatalok ,mind pedig az 

idősebb korosztályban.  A megkérdezettek különböző családból valóak, az adatközlők között 

volt egyedülálló, elvált, özvegy és házas, utóbbi a legnagyobb számban.   Az adatközlők 

iskolai végzettsége különböző, mindhárom iskolázottsági szintből voltak adatközlők (lásd 4. 

ábra).  Az adatközlők fogalkoza is színes skálán mozgott.  

4. ábra Az adatközlők iskolázottsága 



 

Az adatközlőket, amennyire lehetett, igyekeztem a vallási hovatartozásuk alapján úgy 

kiválasztani, hogy a két település valós adatainak feleljen meg (5. ábra).  

A névnek első hivatalos bejegyzése az állami anyakönyvezéskor, a születési 

bizonyítvány kiállításakor ukrán nyelven zajlik. Magyarul pedig csak az egyházi 

anyakönyvekben jelennek meg. A magyarul kiejtett és leírt név, nem egyezik meg az ukrán 

nyelvűvel. A hangzása teljesen különböző, írásmódja úgyszintén, és azt a hatást kelti, hogy 

két különböző emberről van szó, az adatközlők által megadott adatok is ezt a megállapítást 

támasztják alá.  

Az adatközlők által megadott nevek: Olga–Oльга, Gyula–Юлій, Marianna–

Маріанна, Mária–Mарія, Viktória–Вікторія, Jolán–Йолана, Karolina–Кароліна, Enikő–

Энике, Judit–Юдітa,  Nikolett–Ніколетт, Annamària–Аннамарія, Lívia–Лівія, Erika–

Epika, Renáta–Рената, Katalin–Катерина, János–Янош, Éva–Єва, Шаролта–Sarolta, 

Marianna–Мар'яна, Valéria–Валерія, Judit–Юдіт, Viktor Віктор, Evelin–Евелін, Béla–

Адальберт, Marianna–Маріяна. 

Néhány adatközlő nem adta meg nevét az államnyelven, így azokat nem tartalmazza 

az említett példa, ezek: Hajnalka Anikó, Miklós, Éva, Gyöngyi és Viktória. 
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5. ábra az adatközlők  felekezeti megoszlása 

 

 

Gyakori esett, hogy egy magyar utónévnek két esetleg három ukrán írásváltozata is 

van, ezt az a mintavétel neveiből is jól láthatjuk: Маріанна–Маріяна–Мар'яна, vagy Юдітa–

Юдіт 

A következő kérdésben arra kérdeztem rá, hogy az adatközlők örökölték–e neveiket, 

és ha igen, akkor kitől. A következő adatokat kaptam, amit az 6. ábra foglal össze.  

Az ábra jól kimutatja, hogy  20 adatközlő  szüleinek  nem volt lényeges szempont a 

név örökítése. A gyerek, ha örökölte nevét, azt az estek legtöbbjében a szüleitől.  Ezt az 

anyakönyvi bejegyzések is jól tükrözték. Illetve a szülők több esetben a nagyszülő és a 

keresztszülő nevét választották gyerekeiknek. Az egyházi anyakönyvekből, ez nem derült ki.  

6. ábra: Örökölte–e keresztnevét? Ha igen kitől? 
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7. ábra: Miért ezt a nevet kapta szüleitől? 

 

A következő kérdésben arra szerettem volna választ kapni, hogy az adatközlőim 

tudják–e azt, hogy a szüleiktől milyen szempont alapján kapták a nevüket. Az adatközlőim 

közül  12 fő nem tudja, hogy nevét mi alapján kapta. A szülők jelentős része az újszülöttje 

nevét a hangzás alapján választotta ki (7fő). Az adatok alapján a szülők csak a név jelentése 

alapján nem választottak nevet, csak abban az esetben, ha a hangzása és a jelentése is 

szimpatikus volt.  Tehát a névdivat sok szülőt befolyásolt a névválasztásban, amit az 

anyakönyvekben fokozatosan megjelent divatnevek is alátámasztanak. Az 8adatközlő az 

egyéb kategóriát jelölte meg (lásd 7. ábra) Az egyéb válaszadók nagy számából, arra 

következtethetünk, hogy a névöröklés, azaz a hagyomány ápolása, vagy a magyar nemzeti 

identitás kifejezése lehetet a szülők számára döntő szempont a névadás folyamatában.  

Hogyan szólítják szülei, nagyszülei, testvérei, barátai, ismerősei? Szólt a következő 

kérdés. A válaszadók többsége  női és férfi neveinek becézett változatát adta meg, pl.: Olgi, 

Gyulus, Gyuszika, Gyuszi bácsi, Viki, Viktória, Katica, Katika, Kati, Katus, Marianna, 

Marcsa, Mari, Marika, Marianka, Vali, Valika néni, Éva, Évike,  stb. Az adatközlők közül 

néhányan  nevük ukrán változatát is feltüntették, ezek:Kolja, Vitya, Viká, Máriáná. Az adatok 

alapján arra következtethetünk, hogy az adatközlők vegyes családból valóak, vagy ukrán 

környezetben dolgoznak.  

Az adatközlőimtől szerettem volna megtudni a következő kérdésben, hogy nevük 

melyik megszólítási formáját kedvelik leginkább, s melyiket legkevésbé.  A válaszadók között 

voltak olyanok, akik utónevük minden megszólítási variánsát kedvelte. Több adatközlő nem 

nevezte meg konkrétan, hogy melyik megszólítását kedveli, vagy nem kedveli. Az adatközlők 

közül ketten nevük ukrán változatát kedvelték: Vika, Kolja. 

Több adatközlő meg is indokolta válaszát, mint például az alábbiak: 
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 A Karolinát szeretem, a Karát megszoktam, nem haragszom érte, de 

mint név nem tetszik  

 Annamária, már megszoktam, hogy így szólítanak, Úgyhogy nincs 

olyan, amit nem kedvelek 

 A következő kérdésben az adatközlőim gyerekei nevének az államnyelvű fordítását 

szerettem volna megtudni. A kérdés így hangzott: Van–e gyermeke? Ha igen, hány éves, hogy 

hívják? (magyarul, illetve államnyelven) 

Az adatközlőim a következő személyneveket adták meg magyarul és az államnyelven: 

Anita–Аніта, Melinda–Meлында, Nándor–Nандар, Viktória–Вікторія,  Levente–Левенте, 

Bianka–Бианка, István–Іштван, Károly–Карло, Judit–Юдітa,  Lilli–Ліліяна, Nikolett– 

Ніколетт, Noémi–Ноємі, Angelika–АнгелікаElizabet–Елізавета, Sándor–Олександр, 

Katalin–Каталін, Nikolett–Hіколетта, Attila–Аттіла, Luca–Луца. Ádám–Адам,  Viktor–

Віктор, Tamás–Томаш, Martin–Мартин, Sándor–Шандор. 

Ahogy az előző kérdésnél, itt is szemmel látható az átírásnak a különbségei, nem csak 

írásmódbeli változások, hanem hangalakbeli különbségek is megfigyelhetőek. Emellett a 

nevek többfajta átírás formában is megjelennek, pl: Sándort  Олександр és Шандор–ként is 

fordította az anyakönyvezető. Vagy a Katalin nevet az anya Катеринаként viseli, de a leány 

gyermekét már Каталін néven anyakönyvezték. Tehát ezek az említett szláv alaknév 

változatok hűen tükrözik azokat a törvénybeli változásokat, amelyek a nevek 

átírására/fordítására vonatkoztak az idők folyamán területünkön. 

Az következő kérdésben arra kerestem a választ, hogy a szülőknek mi a véleménye a 

kettős utónevekről, illetve hogy milyen tényező alapján adnának gyermeküknek kettős nevet.  

Az adatközlőim közül 10–en azért nem adnának gyermeküknek kettős nevet, mert 

nekik nem tetszik. Nyolcan azért nem adnának, mert az túl hosszú lenne. Mivel Ukrajnában az 

apa utáni név is jellemző, így a gyereknek 4 elemű neve lenne ukránul és ez hosszú lenne.  A 

szülők közül 6–an abban az esetben adnának újszülöttjüknek kettős nevet, ha a családban nem 

tudnak megegyezni. Az adatközlők közül 5–en azért adnának kettős nevet, mert nekik tetszik. 

További 5 adatközlő azért adna kettős nevet, hogy a gyerek döntse majd el, ha felnő, hogy 

melyiket használja majd. Négy adatközlő azért nem adna gyermekének kettős utónevet, mert 

szerintük ez a gyereket összezavarná. További 2 adatközlő azért nem adna, mert ezt a 

névadási formát nem tartja modernek. További 2 adatközlő azért adna, mert modernnek tarja,  

egy adatközlő pedig azért adna kettős utónevet, hogy az egyik név egy szentnek, vagy bibliai 

személynek a neve legyen.  



 A következő kérdésben arra akartam választ kapni, hogy a szülők figyelembe vették–

e a keresztnév és a családi név együttes hangzását. Ha igen, miért? Ha nem, miért? Az 

adatközlőim közül 11–en azt nyilatkozták, hogy nem vették figyelembe, többen 

megindokolták hogy miért, volt akit ez nem érdekelt, volt, aki nem gondolt erre a 

névválasztás folyamatában, más pedig azért, mert neki  ez a név nagyon tetszett.  

Az adatközlőim közül 19 számára fontos volt, többnek a csengése, kiejtés 

könnyedsége, a nevek összhangja, hangzása miatt.  Az egyik adatközlő így nyilatkozott: 

„igen, volt olyan név, amit azért vetettünk el, mert nem hangzott jól a családnévvel. Hiszen a 

kettőt együtt használja majd, s nem túl szerencsés egy nehezen kimondható név”.  

Összességében kijelenthető, hogy a családnév és a keresztnév együttes hangzása az 

adatközlők többségét befolyásolta. Különösen a felsőfokú végzettségűek vették ezt a 

szempontot figyelembe.   

A névválasztás közben figyelmet fordít–e a kiválasztott keresztnév jelentésére? Ha 

igen, miért? Ha nem, miért?– hangzott a következő kérdés.  

Az eredmények alapján az adatközlők nagy aránya nem fordítottak figyelmet gyermekük 

keresztnevének a jelentésére.  Az adatközlők  elutasító válaszaikat néhányan a 

következőképpen fejtették ki: 

 „Nem, akkor még nem tartottuk fontosnak, csupán nagyon tetszettek a 

hangzásra, ma már lehet figyelembe venném a jelentést is” 

 „Nem igazán csak a név csengése miatt” 

 „nem fordítottam nagy figyelmet rá” 

 „nem ,mert bibliai név” 

 „Nincs jelentősége, Nekünk így tetszett” 

 „Nem foglalkozok ilyesmivel” 

Az adatközlők közül 10–en figyelembe vették az szóba kerülő nevek jelentését. Válaszaikat a 

következőképpen  indokolták meg: 

 „Igen. Azért hogy pozitív, érdekes jelentése legyen” 

 „Igen, fontos a jelentése” 

 „Igen, fontos h ne legyen bulgáris” 

 „Igen, mert fontos volt számomra, hogy mit jelent, ugyanis nem 

mellékes, hogy milyen jelentést hordoz.” 



 „Igen, mert azért tart tőle az ember, hogy a névvel esetleg 

tulajdonságot is "választ" gyermekének. Az egyik keresztfiam esetében felmerült a 

Dénes név, viszont nem szívesen ajánlották volna Dionüszosznak a kisfiút” 

 „Igen, a név egy életre szól, szerintem befolyásolja az életünket” 

 „Igen– azért, hogy később ne csúfolják” 

 

A keresztnév jelentésére a szülők nem fordítottak olyan nagy figyelmet, mint a család 

és az utónév együttes hangzására. A felsőfokú végzettséggel rendelkezők többsége is 

figyelmen kívül hagyta ezt a tényt.  

A kérdőív következő kérdésében a névöröklés fontosságára kérdeztem rá: Számított–e 

a névválasztás közben, hogy a gyermek valamelyik szülő, esetleg nagyszülő vagy dédszülő 

nevét örökölje? Ha igen, miért? Ha nem, miért? Az adatközlők véleményei megoszlottak.  22 

adatközlő nem tartotta fontosnak ezt a hagyományt. Néhányan azzal indokolták válaszukat, 

hogy régimódinak tartják. „Közös megegyezéssel a férjemmel úgy döntöttünk, hogy szebb 

neve legyen”.  9 adatközlő, akinek számított a névöröklés, a következőképpen indokolták: 

 „Igen számit. A hagyomány őrzés családi név tovább adása, Igen, 

fontosnak tartottuk, hogy ha làny az anyuka, ha fiú az apuka nevét is megkapja, ezért 

lett az első leányunknak kettő neve” 

 „Igen, számított, azért mert fontos, hogy tovább vigyük a családi nevek 

tradícióját” 

 „A családomban igen. Bár nem nekem. Én semmiképpen nem szerettem 

volna, hogy az én nevemet örökölje. De mindenki más igen. Így hívják a két 

nagymamát is, engem is, s a kislányt is. Mivel nem találtam megfelelőbbet születéséig, 

maradt ez. Engedtem a finom erőszaknak” 

 „Igen,a hagyomány miatt” 

Ahogyan az anyakönyvi bejegyzések alapján is, a kérdőíves felmérés is jól rávilágított 

arra, hogy a névöröklés kérdésköre már csekély számban befolyásoló tényező a szülők 

névválasztásában, és hogy a divatnevek vették át a fő szerepet a névválasztás folyamatában. 

A következő kérdésben arra tértem ki, hogy a szülőknek, ha most kellene választania 

nevet születendő gyermekének, akkor melyik mellett döntenének? 

Az adatközlők közül 18–an ugyanezt a nevet választanák gyermeküknek. Álláspontjukat a 

következőképpen fogalmazták meg: 



 „Ugyanezeket a neveket adnánk mind a két lányunknak. Mert mind a 

kettőre illik” 

 „Ugyanaz mellett döntenék, azért mert ez tetszik most is” 

Néhány adatközlő azért választana más nevet gyermekének, mert az apja utáni nevet 

adná most, azaz a hagyományőrző név mellett döntene. Más adatközlő pedig a fiú gyermek 

esetében a névöröklést részesítené előnyben, míg leány gyermeke esetében a kislányára bízná 

a névválasztást.  Volt olyan adatközlő, aki a régies neveket, mint az Anna, Emma részesítené 

előnyben és a virágnév választást elutasítaná.  Néhány adatközlő megnevezte a Kiara, Kincső, 

Tibor, Melinda, Bence, Áron és András neveket, miszerint ma már ezeket adnák a 

gyermeküknek.  Néhányan meg is indokolták válaszukat, miszerint a jelentés és a hangzás 

alapján döntenének ma máshogyan.  

Az utolsó két kérdésben az adatközlőim egy–egy listát kaptak. A listák női és férfi 

neveket tartalmaztak. A nevek  kiválasztása a korszakonként jelen lévő, kedvelt vagy a mai 

világban népszerű nevek alapján lett összeállítva. A lista tartalmaz egy–egy szláv eredetű 

nevet is.  

Az összesített női nevek alapján következő eredmények születtek. A Zsófia név lett az 

adatközlők között a legnépszerűbb név 3,45  pontja lett összesítésben. Ez a név mindkét 

település harmadik korszakában a legnépszerűbb nevek egyike volt, a népszerűségét 

alátámasztja a kapott adat is.  Második legnépszerűbb név szintén egy divatnév lett, a Jázmin, 

amely összesítésben 3,1 pontot kapott és szintén népszerűnek számított a harmadik vizsgált 

ciklusban. A Nikolett női név Barkaszón a harmadik korszak leggyakoribb női neve, Szernyén 

pedig a második legkedveltebb, de ebben a listában csak a harmadik helyet kapta. A  Kincső 

és a Zselyke név a települések névállományában nem szerepel, de manapság divatnévnek 

számítanak. Meglepő, hogy mindkét név a lista első felében szerepel, megelőzve a 

hagyományos neveket, holott a településeken nem jelentek meg ezek a divatnevek (lásd 8. 

ábra). A eredményék alapján az adatközlők a  hagyományos neveket kevésbé kedvelik. A 

hagyományos nevek közül a Mária utónév a legnépszerűbb és a Margit a legnépszerűtlenebb.  

A legkevesebb voksot a Ludmilla név kapta (lásd 8. ábra). Ez nem meglepő, mivel a szláv 

eredetű névválasztás ritka a településeken, csak a vegyes házasságok által kapnak szláv 

eredetű nevet az újszülöttek, de akkor sem minden esetben, a névállományban is csak 1–1 

szerepel belőlük. 

 

8. ábra: A női nevek népszerűsége 



 

A következő kérdésben az adatközlőim férfi nevekhez való viszonyát vizsgáltam. A 

következő eredmények születtek (lásd 9. ábra). 

Az adatközlőim válaszai alapján a Bence férfi utónév volt a legszimpatikusabb. Ez a 

név egyik korszakban sem tartozott a legdivatosabb nevek közé. A harmadik korszakban is 

csak 20. és a 28. helyen szerepel a két település névállományában, de az adatközlőimnek ez 

tetszett a legjobban.  A második legkedveltebb név a Martin lett.  Ez a férfinév mindkét 

településen a harmadik ciklusban a legnépszerűbb nevek közé tartozott, tehát ez az adat hűen 

tükrözte az egyházi anyakönyvek adatait.  A harmadik legnépszerűbb név a Milán lett. Ez a 

név szláv eredetű, de a községekben kedveltnek és elterjedt névnek számít a magyar szülők 

körében is, mindkét településen a névállomány legkedveltebb 18 neve között szerepel. A 

névállományokban ez az egyetlen olyan szláv eredetű férfinév, amit a magyar szülők is 

szívesen adnak gyermeküknek, de a Rasztiszláv és a Vologya szláv neveket a szülők csak 1–1 

esetben választották gyermekük számára. 

A lista további részében találhatóak divatnevek és régi magyar nevek is elszórva. A 

legkevésbé kedvelt divatnévnek mondható a lista alapján a Maxim utónév. Míg a 

legnépszerűtlenebb hagyományos név a Lajos lett. A Lajos név az első korszakban népszerű 

volt, a második korszakban már kevésbé, a harmadik korszakban pedig egyáltalán nem, 

mindössze egy fiúgyermek viselte ezt a nevet. Népszerűtlenségét az adatközlők válaszai is 

hűen tükrözik (lásd 9. ábra).  

 

9. ábra: A férfi nevek népszerűsége 

3,45 

3,1 
2,96 

2,41 2,32 
2,12 2,09 2,06 2,03 1,96 

1,64 

1,35 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4



 

 

3.3. Összefoglaló megjegyzések 

A kérdőíves kutatás elején feltett kérdésekre választ kaptam. Elsősorban a névátírások 

szláv sokszínűségét figyelhettük meg, azok eltérését hangzásuk alapján. Továbbá az adatok 

jól kimutatják, hogy egy magyar név 2–3 vagy annál több szláv formában került átírásra.  

A kérdőíves kutatás alátámasztotta, azt ami az anyakönyvek adatiban is észrevehető 

volt: a szülők a névválasztásban a divatneveket részesítik előnyben és a hagyományos 

névadás már sokkal kevesebb alkalommal jelenik meg, mint az első vizsgált ciklusban. 

Továbbá megtudhattuk, hogy a névöröklés alatt a gyermek  nem csak a szülő vagy 

keresztszülő nevét örökölte, hanem nagy– vagy dédszülője nevét is.  

Az is kiderült, hogy a szülők negatívan viszonyulnak a szláv elemű nevekhez, azok 

inkább a vegyes családok esetében figyelhetőek meg.  

A kettős névadás folyamatáról sok minden újat megtudtunk, amit az anyakönyvek 

alapján nem tudtunk volna meg. Mint például azt, hogy a szülők nem csak a divat miatt adnak 

gyermeküknek kettős nevet, hanem azért, mert a családban nem tudnak megegyezni a 

névválasztásban, vagy azért, hogy a gyerek döntse el, hogy melyik utónéven hívják majd őt.  

Illetve kettős utónévadást többen azért utasítanák el, mert a gyereket összezavarná, esetleg a 

gyerek nevének hosszú, bonyolult lenne a kiejtése.  

Összességében kijelenthető, hogy mind az anyakönyvi vizsgálatok, mind pedig a 

kérdőíves felmérés alátámasztotta, hogy a szülők gyermekük számára a legtöbb esetben 

magyaros hangzású neveket választanak. A divatnevek pedig egyre nagyobb teret hódítanak, 
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mind a női, mind a férfi névválasztáskor. A szülők gyermekük számára az esetek többségében 

a név hangzása alapján választanak utónevet, fontos számukra, hogy a család– és az utónév 

együtt könnyen kiejthető és jó hangzású legyen, a név jelentésére már kevesebb figyelmet 

fordítanak.   

 

  



IV. Befejezés 

A névgyakoriság tájékoztat a kor névválasztási szokásairól és a névdivatról, a divat 

mögött a gondolkodásmód, az értékrend, az emberi lélek világa rajzolódik ki.  

Szakdolgozatomban a keresztnévadás alakulásával, a névadási szokások változásával 

foglalkoztam. A vizsgálatot két településen, a munkácsi járási Barkaszón és Szernyén 

végeztem.  

A kutatásom során Barkaszón 2998 bejegyzéssel dolgoztam: 1439 nőt és 1559 férfit 

kereszteltek ebben az időszakban a faluban. Szernyén összesen 2294–et, ebből 1099 nő, 1195 

férfi volt. Összesen tehát a két településen 5292 bejegyzéssel dolgoztam.   

A kutatásomban az 1906–2017 közötti időszakot dolgozom fel, három korszakra 

lebontva. A vizsgálat névanyagát Barkaszón a görögkatolikus és a református 

anyakönyvekből gyűjtöttem. Szernyén pedig a református anyakönyvből.  

Elmondhatom, hogy a két település névadási szokása a vizsgált több mint 100 év 

folyamán változott és cserélődött, főleg a női nevek névállománya terén. A női nevekre csak 

az első vizsgált korszakban jellemző a hagyományőrzés, ezt követően fokozatosan a névdivat 

kerül előtérbe. A férfineveknél pedig a hagyományos nevek voltak divatosak két korszakon 

keresztül. A férfi divatnevek csak a harmadik korszakban terjedtek el nagyobb mértékben. A 

névöröklés jelensége megfigyelhető mindkét nemnél, de a férfi keresztnevek körében 

hangsúlyosabb volt.  A települések névállományának legkedveltebb divatnevei között nem 

mindig mutathatóak ki egyezések. Korszakonként sokszor eltérőek voltak a legkedveltebb 

divatnevek mind a férfi, mind a női névállományban.  

A szakdolgozatom második felében egy kiegészítő kérdőíves kutatást végeztem, 

aminek eredményei alátámasztották az anyakönyvekben lévő adatokat, illetve néhány kérdés 

kapcsán, mind például a kettős utónév adása új adatokkal szolgált.  

A kettős névadás hagyománya között lényeges különbségek mutathatóak ki a 

települések között.  Barkaszón mindhárom korszakban jelen volt, az első és a harmadik 

vizsgált ciklusban igen kedvelt jelenségnek számított, míg Szernyén csak a harmadik 

korszakban vált kedvelt szokássá,az előző ciklusokban csak elszórva volt jellemző a kettős 

utónév adása.  

A munkám elején megfogalmazott hipotéziseim beigazolódtak, miszerint vannak 

eltérések  Barkaszó és Szernye névadási szokásiban az elmúlt 100 év folyamán, a két 

település keresztnévállományában eltérések mutatkoztak.  Van különbség a női és a férfi 

névválasztás alakulása között, illetve napjainkban a névadás folyamatában nem a hagyomány 

ápolása játszik fő szerepet, hanem az egyediségre való törekvés. Továbbá beigazolódott az a 



tény is, hogy a kettős keresztnévadás szokása eltérő arányban mutatkozott meg a 

településeken. Beigazolódott, az a tény is, hogy a kérdőíves kutatás alátámasztja az 

anyakönyvi adatok nagy részét, ugyanakkor rávilágít néhány olyan adatra is, amelyeket az 

anyakönyvi vizsgálat nem mutathatott volna ki.  

Ezeket a gyűjtési/vizsgálati módokat azonban mindenképpen fontos lenne kiegészíteni 

az államnyelvi bejegyzésekkel mind az utónév, mind a családnevek esetében. Így kaphatnánk 

teljesebb képet a vizsgált közösségek névhasználatáról.  
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Резюме 

Те, як часто вибирають одне і те саме ім’я свідчить про традиції вибору імен 

того часу, про модні ім’я, про мислення, яке криється за модою, вимальовуються 

цінності та душевний світ людини.  

У роботі я досліджувала становлення іменування та зміну звичаїв іменування у 

двох селах  Мукачівського району – Баркасово та Сернє. Зацікавленість щодо цієї теми 

була пробуджена ще в дитинстві моєю бабусею.  

При дослідженні я працювала з 2998 іменами в Баркосово. З них 1439 імен були 

жіночі, а 1559 – чоловічі. У Сернє я працювала з 2294 іменами, серед яких 1099 були 

жіночі, а 1195 – чоловічі.   

У роботі я опрацювала період з 1906–2017 років, поділивши його на 3 відрізки. 

Досліджувані імена в Баркасові були взяті з греко–католицьких та реформатських 

реєстрів. У Сернє ми використовували дані з реформатських реєстрів.  

Можу сказати, що звичаї іменування значно змінилися у досліджуваних 

поселення протягом останніх 100 років, і в основному це стосується жіночих імен. 

Тільки в першому періоди являється характерним збереження традицій жіночих імен, 

після цього поступово надається перевага іменним модам. Для чоловічих імен 

традиційність була збережена при двох періодах, і тільки в останньому періоді 

прослідковується схильність до іменних мод. Явище спадкування імен можна було 

замітити при кожній статі, але серед чоловічих імен воно були більш популярним. 

Серед найпопулярніших модних імен в досліджуваних поселеннях не завжди 

прослідковується паралелі. У періодах могли відрізнятися найпопулярніші модні імені, 

як серед чоловіків так і серед жінок.  

У другій половині роботі я провели анкетне дослідження, результати якого 

підтвердили дані з реєстрів, а при деяких питання, як подвійне іменування навіть дало 

нові дані.   

При традиції подвійного іменування прослідковується значна різниця між 

поселеннями. У Баркосові вона була характерна в цілому досліджуваному періоді, у 

першому та третьому відрізках вона було особливо популярною, а у Сернє воно стало 



характерним явищем тільки в третьому відрізку, а у перших двох подвійне іменування 

прослідковувалася при незначних випадках.  

Гіпотезі, які були встановлені на початку роботи підтвердилися, а саме те, що 

присутня відмінність між звичаями іменування с. Баркосово та Сернє за останні 100 

років, існували великі різниці в іменних базисах двох поселень. Присутня відмінність 

при жіночих та чоловічих імен, а також сьогодні іменування проводиться не на основі 

традицій, а для вираження унікальності. Також підтвердилося те, що традиції 

подвійного іменування відрізняються у досліджуваних поселеннях. Ми отримали 

результати про те, що результати анкетного дослідження підтвердили дані з реєстрів, 

але разом із чим висвітлює нам декілька даних, які не можна було б отримати за 

допомогою аналізу реєстрів.  
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3 sz. melléklet  

Női keresztnevek gyakorisága Szernyén   

1906–1945 között 

A női keresztnevek gyakorisága 

Barkaszón     1906–1945 között 

Gyakorisá

g 
Név 

Előfordulá

s 

Gyakori

ság 
Név 

Előfordulá

s 

1. Ilona 45 1. Margit  65 

2. Jolán 40 2.  Erzsébet 60 

3. Margit  35 3. Irén  53 

4. Irén  35 4. Piroska 48 

5. Erzsébet 32 5. Ilona  42 

6. Gizella  26 6. Mária/ Maria 38 

7. Mária  21 7. Jolán  26 

8. Irma 19 8. Berta 23 

9. Lenke 15 9. Vilma  23 

10. Berta 15 10. Juliánna/Julianna 22 

11. Vilma 12 11. Etelka 20 

12. Rozália 11 12. Olga 19 

13. Olga  10 13. Gizella 17 

14. Ilonka 10 14. Magdolna 15 

15. Lea 8 15. Éva  15 

16. Irénke  8 16. Emma  14 

17. Veronka 7 17. Irma 14 

18. 

Julianna 

(Juliánna)  7 
18. Ida  14 

19. Amália 6 19. Sarolta 13 

20. Piroska  5 20. Rozália 13 

21. Magda 5 21. Borbála 12 

22. Elvira 5 22. Amália/Amalia 10 

23. Ella 5 23. Róza  10 

24. Borbála 5 24. Lenke 10 

25. Regina 4 25. Klára 8 

26. Márta 4 26. Sára  8 

27. Emma 4 27. Eszter  7 

28. Veronika  3 28. Márta/Mártha 7 

29. Veron 3 29. Ibolyka 6 

30. Róza 3 30. Anna 5 

31. Magdolna 3 31. Zsuszánna  5 

32. Jolánka 3 32. Terézia 5 

33. Éva 3 33. Katalin  4 

34. Emilia 3 34. Ilonka 3 

35. Aranka 3 35. Ibolya 3 

36. Szeréna 2 36. Aranka  3 

37. Malvin 2 37. Szeréna 3 

38. Ibolya 2 38. Elvira 3 

39. Etelka 2 39. Valéria 3 



40. Etel 2 40. Veronika/Verónika 2 

41. Valéria 1 41. Emilia 2 

42. Tilda  1 42. Zsófia 2 

43. Sarolta 1 43. Paula 2 

44. Matild 1 44. Lidia 2 

45. Mariska 1 45. Ella 2 

46. Lidia 1 46. Krisztina 2 

47. Klára 1 47. Elza 2 

48. Katalin 1 48. Malvin 2 

49. Karolina 1 49. Hermin 1 

50. Judit 1 50. Boriska 1 

51. Juci 1 51. Juliska 1 

52. Jola 1 52. Viola 1 

53. Izabella 1 53. Izabella 1 

54. Ida 1 54. Irénke 1 

55. Hermina 1 55. Lili 1 

56. Eszter 1 56. Magda 1 

57. Elza 1 57. Szilvia 1 

58. Blanka 1 58. Edit 1 

59. Anna 1 59. Judit 1 

 

4.sz. melléklet  

Női keresztnevek gyakorisága Barkaszón                             

1946–1990 között 

A női keresztnevek gyakorisága 

Szernyén                         1946–1990 

között 

Gyakoris

ág 
Név 

Előfordulá

s 

Gyakorisá

g 
Név 

Előfordulá

s 

1. Katalin 60 1. Ilona  46 

2. Erzsébet 45 2. Jolán  36 

3. Éva 37 3. Erzsébet  35 

4. Margit 24 4. Irén  24 

5. Valéra 21 5. Erika  19 

6. Ibolya 19 6. Éva  19 

7. Olga 18 7. Margit  19 

8. Erika 17 8. Mária 18 

9. Ilona 15 9. Magdolna  16 

10. Mária 14 10.  Katalin  13 

11. Juliánna 13 11. Zita  12 

12. Klára 13 12. Judit  11 

13. Krisztina 12 13. Olga  11 

14. Magdolna 11 14. Ibolya  9 

15. Viktória 11 15. Magda 8 

16. Irén/ Irnke  10 16. Timea  8 

17. Edit 9 17. Andrea  7 



18. Rozália 8 18. Gizella  7 

19. Brigitta 8 19.  Zsuzsánna  8 

20. Angéla 8 20. Angéla 6 

21. Ágnes 7 21. Anna  6 

22. Mónika 7 22. Gyöngyi  7 

23. Timea 7 23. Vero(ó)nika  6 

24. Gizella 6 24. Anikó  5 

25 Ildikó 6 25. Sarolta  5 

26. Rita/Ritta 6 26. Tünde 5 

27 Judit 6 27. Elvira  4 

28. Anikó 6 28. Ildikó  4 

29 Beáta 6 29. Marianna  4 

30.. Piroska 5 30. Mónika  4 

31 Jolán 5 31. Szilvia  4 

32. Szilvia 5 32. Valéria 4 

33. Zsuzsánna/Zsuzsanna 5 33.  Veronka  3 

34. Diána 5 34. Anita  3 

35. Ibolyka 4 35. Aranka  3 

36. Gabriella 4 36. Irma  3 

37. Emma 4 37. Krisztina 3 

38. Verónika/Veronika 4 38. Marika  3 

39. Zita 4 39. Melinda  3 

40. Natália 4 40. Rita  3 

41. Magda 4 41. Rozália  3 

42. Andrea/ Andreja 4 42. Viktória  3 

43. Vilma 3 43. Vilma  3 

44. Aranka 3 44. Ágnes  2 

45. Rózsi/Rózsika 3 45. Ágota  2 

46. Anna 3 46. Beáta  2 

47. Györgyi/Gyöngyi 3 47. Berta 2 

48. Tünde 3 48. Brigitta  2 

49. Marianna 3 49. Csilla  2 

50. Livia 3 50. Ella  2 

51. Nóra 3 51. Izabella  2 

52. Melinda 3 52. Juliánna  2 

53. Malvin 2 53. Márta  2 

54. Sarolta 2 54. Matild  2 

55. Elvira 2 55. Róza  2 

56. Adél 2 56.  Eleonóra  1 

57. Etel/Etelka 2 57. Adrien  1 

58. Ella 2 58. Amália 1 

59. Eszter 2 59. Annamária  1 

60. Berta 2 60. Borbála 1 

61. Márta 2 61. Diána  1 

62. Anita 2 62. Edit  1 

63. Alica 2 63. Etel /Etelka 1 



64. Hajnalka 2 64. Gyöngyike  1 

65. Antónia 2 
65. 

Hajnal 

/Hajnalka 2 

66. Kornélia 2 66. Júlia 1 

67. Csilla 2 67. Klára 1 

68. Edina 2 68. Kornélia  1 

69. Róza 1 69. Lenke  1 

70. Eliz 1 70. Lidia  1 

71. Irma 1 71. Lilla  1 

72. Sári 1 72. Lola  1 

73. Matild 1 73. Nágya  1 

74. Lilla 1 74. Natália  1 

75. Zsani 1 75. Piroska  1 

76. Nelly 1 76. Renáta  1 

77. Elza 1 77. Szveta 1 

78. Teréz 1 78. Teodóra  1 

79. Angyalka 1 79. Vera  1 

80. Janka 1 80. Veron  1 

81. Julia 1 81. Veronika 1 

82. Gyöngyvér 1 82. Viola  1 

83. Ljudmilla 1 83. Tamara    

84. Izolda 1       

85. Noémi 1       

86. Dóra 1       

87. Adrianna 1       

88. Beatrix 1       

89. Enikő 1       

90. Georgina 1       

91. Annamária 1       

92. Zsanett 1       

93. Adrienn 1       

94. Eleonóra 1       

95. Szvetlána 1       

96. Bernadett 1       

97. Renáta 1       

 

5.sz. melléklet  

Női keresztnevek gyakorisága Barkaszón                                 

1991–2017 között 

A női keresztnevek gyakorisága  

Szernyén                         1991–2017 

között 

Gyakoriság Név Előfordulás Gyakoriság Név 
Előfordul

ás 

1. Nikolett 6 1. Eszter  7 

2. Erika  5 2. Nikolett  6 

3. Gabriella 5 3. Dominika  5 



4. Karolina  5 4. Barbara  5 

5. Klaudia/Klódia 5 5. Alexandra 4 

6. Zsófia 5 6. Patriszia 4 

7. 
Alexandra/ 

Alekszandra 
4 

7. Zsófia 4 

8. Jázmin 4 8. Gréta  4 

9. Krisztina  4 9. Olívia  4 

10. Orsolya 4 10. Anna  4 

11. Vivien  4 11. Zsanett  3 

12. Anasztázia 3 12. Evelin  3 

13. Anita 3 13. Krisztina 3 

14. Anna 3 14. Bianka  3 

15. Bianka 3 15. Viktória 3 

16. Dorina 3 16. Klaudia 3 

17. Erzsébet/Elizabet 3 17. Vivien  3 

18. Eszter 3 18. Jázmin  3 

19. Fanni  3 19. Kamilla  3 

20. Henrietta 3 20. Fruzsina  3 

21. Kamilla 3 21. Emilia 3 

22. Melánia  3 22. Orsolya 2 

35. Izabella 3 23. Beatrix 2 

23. Adrienn 2 24. Renáta 2 

24. Amanda  2 25. Szabina  2 

25. Angelika 2 26. Enikő  2 

26. Annabella 2 27. Katalin  2 

27. Barbara 2 28. Georgina  2 

28. Diána 2 29. Petra  2 

29. Dominika 2 30. Liliána  2 

30. Eleonóra 2 31. Laura  2 

31. Emilia 2 32. Réka  2 

32. Éva  2 33. Kitti  2 

33. Evelin  2 34. Timea  2 

34. Flóri/Flóra 2 35. Karolina  2 

36. Katalin  2 36. Luca 2 

37. Kitti  2 37. Fanni 2 

38. Kornélia 2 38. Szintia (Cintia) 2 

39. Lilla 2 39. Franciska  2 

40. Marianna 2 40. Mirjam  2 

41. Natália 2 41. Csenge  2 

42. Panni/ Panna 2 42. Ramóna  2 

43. Patricia 2 43. Adrienn  1 

44. Rebeka 2 44. Mária 1 

45. Szilvia 2 45. Anetta 1 



46. Teodóra  2 46. Erzsébet 1 

47. Tünde 2 47. Szilvia 1 

48.  Viktória  2 48. Anita  1 

49. Adél 1 49. Marianna 1 

50. Ágnes 1 50. Alíz  1 

51. Andrea 1 51. Joli  1 

52. Anikó 1 52. Benett  1 

53. Beátrix 1 53. Maja  1 

54. Bernadett 1 54. Blanka  1 

55. Bettina 1 55. Kiara  1 

56. Boglárka  1 56. Ella  1 

57. Csenge 1 57. Rebeka 1 

58. Csilla 1 58. Lilien  1 

59. Dalma 1 59. Friderika 1 

60. Dóra  1 60. Ketrin  1 

61. Edina 1 61. Emese 1 

62. Emese 1 62. Violetta  1 

63. Eugénia 1 63. Flóra  1 

64. Fruzsina 1 64. Zita  1 

65. Georgina 1 65. Vanessza  1 

66. Hajnalka 1 66. Alexa 1 

67. Hanna 1 67. Vinien  1 

68. Ilária  1 68. Eloelin  1 

69. Jenifer 1 69. Kornélia  1 

70. Judit  1 70. Andrea 1 

71. Loretta 1 71. Dorina  1 

72. Laura 1 72. Teodóra  1 

73. Leticia 1 73. Hanna  1 

74. Lidia  1 74. Klementina  1 

75. Livia 1 75. Johanna  1 

76. Piroska 1 76. Debóra  1 

77. Regina  1 77. Vanda 1 

78. Réka  1 78. Natália 1 

79. Renáta 1 79. Virág  1 

80. Rozália  1 80. Lidia 1 

81. Sára 1 81. Karina  1 

82. Stefánia 1 82. Valéria 1 

83. Szabina 1 83. Lilla 1 

84. Szandra 1 84. Annabella 1 

85. Szimonetta 1 85. Nonna  1 

86. Szintia 1 86. Regina  1 

87. Sztella 1 87. Melánia 1 

88. Valentina  1 88. Lilli 1 



89. Veronika 1 89. Dóra  1 

      90. Abigél  1 

      91. Adél  1 

 

6.sz melléklet  

Férfi keresztnevek gyakorisága Szernyén   

1906–1945 között 

Férfi keresztnevek gyakorisága Barkaszón     1906–

1945 között 

Gyakoriság Név Előfordulás Gyakoriság Név Előfordulás 

1. Balázs  47 1. Sándor  60 

2. Zoltán  42 2. Gyula 54 

3. Ferenc(z) 40 3. Béla 45 

4. Béla 35 4. Ferencz/Frenc 44 

5. Sándor  30 5. András 39 

6. Ernő  29 6. Lajos 33 

7. István  23 7. József 32 

8. Zsigmond 21 8. László 31 

9. Dezső 20 9. János 30 

10. Kálmán  19 10. Károly 29 

11. Gyula  18 11. Zoltán 28 

12. Károly 18 12. István  28 

13. János  17 13. Zsigmond 26 

14. József 15 14. Miklós 23 

15. Bertalan  12 15. Mihály 23 

16. Elemér  9 16. Bertalan  22 

17. Endre 9 17. Árpád 20 

18. Lajos 9 18. Tibor 19 

19. Géza 8 19. Endre 16 

20. Tivadar  8 20. Ernő 15 

21. Tamás  8 21. Pál 15 

22. Miklós 7 22. Albert 12 

23. Vinc(z)e 7 23. Dezső 11 

24. Imre 7 24. Kálmán  11 

25. Tibor 6 25. Menyhért 11 

26. Gábor  6 26. Tivadar  8 

27. Dániel 5 27. György 7 

28. András 5 28. Géza 7 

29. Árpád 5 29. Tamás  6 

30. László  3 30. Bálint  6 

31. Vilmos 3 31. Ignácz/Ignác 5 

32. Mihály  3 32. Antal 5 

33. Antal  2 33. Rudolf 4 

34. Márton 2 34. Imre 4 

35. Áron 2 35. Barnabás 4 



36. Pál  2 36. Jenő 3 

37. Gusztáv 1 37. Viktor 3 

38. Péter  1 38. Balázs  2 

39. Ignác 1 39. Péter  2 

40. Vendel 1 40. Aladár 2 

41. Bálint  1 41. Szabolcs 2 

42. Dávid  1 42. Dénes 2 

43. Dénes 1 43. Vincze 2 

44. Emil 1 44. Emil 2 

45. Jenő 1 45. Benjámin 1 

46. Bernát  1 46. Endres 1 

47. Andor 1 47. Lóránt  1 

48. Elek 1 48. Gáspár 1 

49. Barna 1 49. Gábor 1 

50. Rudolf  1 50. Alfréd 1 

      51. Vilmos 1 

      52. Oszkár  1 

      53. Elemér 1 

      54. Ödön 1 

      55. Ambrus 1 

      56. Gusztáv  1 

      57. Ede 1 

      58. Ferdinánd 1 

      59. Attila 1 

      60. Nándor 1 

      61. Ottó 1 

      62. Ervin 1 

      63. Győző 1 

      64. Tihamér 1 

      65. Kázmér 1 

 

7.sz melléklet  

Férfi keresztnevek gyakorisága Szernyén                                 

1946–1990 között 

A férfi keresztnevek gyakorisága    Barkaszón                         

1946–1990 között 

Gyakoriság Név Előfordulás Gyakoriság Név Előfordulás 

1. István  56 1 Sándor 60 

2.  Sándor  39 2 Tibor 53 

3.  Gyula  36 3 István  46 

4. Zoltán  35 4 László  41 

5. Tibor  34 5 Zoltán 41 

6.  József  23 6 Béla 25 

7. János  23 7 Ferenc/Ferencz 23 



8. Balázs  22 8 Viktor 22 

9. Károly 18 9 János 22 

10. Ferencz  17 10 Gyula 21 

11. Béla  17 11 Attila 18 

12. Ernő  11 12 Árpád 14 

13.  Csaba  10 13 József 13 

14.  Endre  9 14 Miklós  12 

15.  Dezső 9 15 Károly 12 

16. Attila  9 16 Zsolt 12 

17. Róbert  9 17 Ottó 11 

18. András  8 18 Mihály 10 

19. Miklós 8 19 Róbert 10 

20. Zsigmond  7 20 Pál 8 

21. Árpád  7 21 Ernő 8 

22. Zsolt  7 22 András 8 

23. Gábor 6 23 Lajos 7 

24.  Tamás  6 24 Endre 7 

25. Kálmán  6 25 Bertalan  6 

26. László  6 26 György 6 

27. Dániel  5 27 Balázs 5 

28. Lajos  5 28 Rudolf 5 

29. Imre  5 29 Gábor  4 

30. Géza  4 30 Kálmán  4 

31.  Elemér 4 31 Zsigmond 4 

32. Mihály 4 32 Antal 4 

33.  Bertalan  4 33 Péter 4 

34. Péter  3 34 Tivadar 3 

35. Barna  3 35 Géza 3 

36. Viktor  3 36 Barna  3 

37. Szergyej  2 37 Dezső 3 

38. Vilmos  2 38 Barnabás 2 

39. Jenő 1 39 Csaba 2 

40. Sámuel  1 40 Emil 2 

41.  Pál  1 41 Jenő 2 

42. Mátyás  1 42 Vilmos 2 

43. Barnabás  1 43 Kázmér 2 

44. Vincze  1 44 Krisztián  2 

45. Dénes  1 45 Dániel 2 

46. Artúr  1 46 Norbert 2 

47. Ödön  1 47 Roland 2 

48. Ervin  1 48 Győző 1 

49. Antal 1 49 Demjén 1 

50. Vladimir  1 50 Elemér 1 

51. Ottó 1 51 Aladár 1 



52. Bálint  1 52 Imre 1 

53.  Ruszlán  1 53 Lehel 1 

54. György  1 54 Menyhért 1 

55. Krisztián  1 55 Alfréd 1 

56. Norbert  1 56 Edvárd 1 

57. Gergyely  1 57 Artúr  1 

      58 Ruszlán  1 

      59 Vologya 1 

      60 Flórián  1 

      61 Gergely 1 

      62 Lóránt 1 

      63 Tamás 1 

 

8.sz. melléklet  

Férfi keresztnevek gyakorisága Barkaszón    

1946–1990 között 

A férfi keresztnevek gyakorisága    Szernyén   

1946–1990 között 

Gyakoriság Név Előfordulás Gyakoriság Név Előfordulás 

1. István  10 1. Sándor  10 

2. Martin  7 2. Zoltán  6 

3. János  7 3. Dávid 6 

4. Sándor  6 4. Krisztián  6 

5. Attila 6 5. Máté  6 

6. Dávid 6 6. Balázs  5 

7. Tibor  6 7. István  5 

8. Márk 6 8. Kristóf 5 

9. Viktor  5 9. Nándor  5 

10. Alex 5 10. Ádám  5 

11. Kristóf 5 11. Márk  5 

12. Rolland 5 12. Richárd  4 

13. László 5 13. László 4 

14. Milán 5 14. Tibor  4 

15. Erik  5 15. Attila  4 

16. Krisztián 5 16. Gábor  4 

17. Maxim 4 17. Erik  4 

18. Levente 4 18. Milán  4 

19. Gergyely  2 19. Levente  4 

20. Zsolt  4 20. Roland 3 

21. Zoltán  4 21. Norbert  3 

22. András  4 22. Alex 3 

23. Máté 3 23. Szabolcs 3 

24. Dominik 3 24. Patrik  3 

25. Ádám 3 25. Martin 3 



26. Róbert  3 26. Dominik  3 

27. Péter  3 27. Olivér  3 

28. György 3 28. Bence 3 

29. Norbert 3 29. Noel 3 

30. Bence  2 30. Róbert  2 

31. Miklós 2 31. András 2 

32. Edvárt/ Eduárd 2 32. Barna  2 

33. Denisz  2 33. Gergely 2 

34. Ákos  2 34. Zsolt  2 

35. Adrián 2 35. Ákos  2 

36. Kornél 2 36. Lajos  2 

37. Richárd  2 37. Valenn 2 

38. Dániel 2 38. Zsombor  2 

39. Rasztyiszláv  1 39. Marcell  2 

40. Jaroszláv  1 40. Gergő  2 

41. Olivér 1 41. Béla  2 

42. Gábor  1 42. Áron  2 

43. Balázs  1 43. Zalán  2 

44. Ciril 1 44. Dezső 1 

45. Gergő 2 45. Árpád 1 

46. Dáriusz 1 46. Csaba  1 

47. Román  1 47. Károly 1 

48. Márkó 1 48. József 1 

49. Dorián  1 49. Ottó  1 

50. Kevin  1 50. Jácint  1 

51. Engelhárt 1 51. Edvárd 1 

52. Noel  1 52. Benjamine  1 

53. Kiril  1 53. Dániel 1 

54. Marcell 1 54. Henrik  1 

55. Pál 1 55. Fábián  1 

56. Barna  1 56.  Renátó  1 

57. Szabolcs   1 57. Ferencz  1 

58. Iván  1 58. Barnabás  1 

59. Barnabás 1 59. Flórián  1 

60. Ferenc  1 60. Benedek  1 

61. Patrik 1 61. Adorján  1 

62. Krisztofer 1 62. Ábel 1 

63. Ottó  1 63. Maximilán  1 

64. Valentin 1 64. Viktor  1 

65. Károly 1 65. Botond  1 

66. Rudolf 1 66. Zétény  1 

67. Vologya 1 67. Dorián  1 

68. Ernő 1       

69. Dezső  1       

 



9.sz melléklet  

Kettős férfi és női kettősnevek  nevek Barkaszón 1906–1945 között  

1. Aladár László Amalia Sára 

2.  Albert Bertalan  Anna Jolán  

3. Albert Ferencz  Aranka Gizella 

4. Albert Sándor Aranka Ibolya  

5. Albert Tibor  Berta Eszter 

6. Albert Zsigmond Borbála Margit  

7. András Pál Edit Sarolta 

8. András Pál Emma Ilona 

9. András Tamás Emma Olga 

10. András Zsigmond Erzsébet Irén  

11. Antal Béla Erzsébet Irén  

12. Antal Ede Erzsébet Juliánna 

13. Árdád Béla Erzsébet Olga 

14. Árdád Dezső Erzsébet Sára  

15. Árpád István  Erzsébet Sarolta 

16. Árpád Pál Etelka Borbála 

17. Árpád Zoltán Etelka Éva 

18. Bálint Ferencz Etelka Magdaléna 

19. Barnabás zsigmond Etelka Magdolna 

20. Béla József Etelka Terézia 

21. Béla Zsigmond Éva Elvira 

22. Bertalan András Ezsébet Márta  

23. Bertalan Lajos  Gizella Margit  

24. Bertalan Zoltán  Gizella Viola 

25. Dezső Barnabás Hermin Irén 

26. Dezső Menyhért Ibolya Margit  

27. Endre Lajos  Ibolyka Juliánna 

28. Ernő  Menyhért Ibolyka Malvin 

29. Ernő Béla Ida Magdolna 

30. Ferdinánd József Ilona Éva 

31. Ferencz Alfréd Ilona Gizella 

32. Ferencz Ambrus Ilona Irma 

33. Ferencz Árpád Ilona Juliánna 

34. Ferencz Tivadar Ilona Zsófia 

35. Géza Dezső Irén Berta 

36. Géza Károly Irén Borbála 

37. Gusztáv Barnabás Irén Sára 

38. György Lajos Irén Vilma 

39. Gyula Tivadar Jolán Berta 

40. Ignác Tivadar Jolán Erzsébet 

41. Imre Árpád Juliána Sarolta  

42. István Béla  Juliánna Ibolyka 



43. István Lajos Juliánna Ilona  

44. István Mihály Julianna Irén  

45. István Tihamér Julianna Rozália 

46. János András Katalin Irma 

47. János Gáspár  Katalin Juliána  

48. János László Katalin Sára   

49. József Ferencz Krisztina Terézia 

50. József Károly Lenke Paula 

51. József Tivadar Magdolna Anna  

52. Kálmán Tibor Magdolna Berta  

53. Károly István  Magdolna Ida 

54. Károly János 2x  Magdolna Ilona 

55. Károly Kálmán 2x  Magdolna Klára 

56. Károly Tibor Magdolna Lenke 3x 

57. Károly Zsigmond Malvin Borbála 

58. Lajos Ferenc Margit Ilona  

59. Lajos Ignácz  Margit Jolán  

60. Lajos József Margit Piroska 

61. Lajos Károly Margit Valéria 

62. Lajos Tivadar  Mária Berta 

63. László Ferencz Mária Margit 2x  

64. László Ignác Márta Emma 

65. László Lajos Márta Klára 2x  

66. Menyhért András Márta Vilma 

67. Menyhért Pál Mártha Magdolna 

68. Mihály Árpád Olga Gizella 

69. Mihály Ferencz  Olga Katalin 

70. Mihály Gyula Olga Margit 

71. Mihály Károly Olga Piroska 

72. Miklós Bertalan  Paula Ilona 

73. Miklós László Piroska Emma 

74. Miklós Sándor Piroska Ilona 

75. Ödön Ferencz  Piroska Juliánna 

76. Pál Antal  Piroska Lidia 

77. Pál István Piroska Zsófia 

78. Pál Mihály Róza Amália 

79. Pál Sándor  Róza Erzsébet 

80. Pál Zoltán  Rozália Emma 

81. Sándor Árpád Rozália Éva 

82. Sándor Barnabás Rozália Jolán   

83. Sándor Béla 2x  Rozália Piroska  

84. Sándor Dénes Sára Olga 

85. Sándor Gyula Sára Terézia 

86. Sándor István  Sára Zsuzsanna 



87. Sándor József Sarolta Borbála 

88. Sándor Károly Sarolta Ella 

89. Sándor László 3x Sarolta Izabella 

90. Sándor Menyhért 2x Sarolta Lilli  

91. Szabolcs László Sarolta Mária 

92. Tibor Bertalan Sarolta Vilma 

93. Tibor János Valéria Rozália 

94. Vincze Ferencz Veronika Margit  

95. Vincze Imre  Vilma Etelka 

96. Zoltán Károly Vilma Éva 

97. Zsigmond László 2x  Vilma Ilona 

98.   Vilma Terézia 

10. sz. melléklet 

Férfi és Női kettősnevek Barkaszón 1946–1990 között  

1. Ferenc Béla Piroska Ibolya 

2. Tivadar Sándor Elvira Magdolna 

3. Viktor Béla Katalin Erzsébet  

4. János Pál Magdolna Piroska 

5. Gyula Pál Ilona Éva 

6. István Béla Róza Adél 

7. Barnabás Károly  Ágnes Gabriella 

8. Sándor József Mária Magdolna 

9. Zsolt Csaba Éva Aranka 

10. László Viktor Margit Eliz  

11. László Ottó Olga Erzsébet 

12. Sándor Ernő Edit Ilona 

13. Árpád Lajos  Éva Margit  

14. Sándor Árpád Ibolyka Erzsébet  

15. Gyula Tibor Emma Veronika 

16. Barnabás Attila Ágnes Gizella 

17. László István  Erzsébet Vakéria 

18. Béla László Angéla Klára 

19. Barna Sándor Margit Natália 

20. József Tibor Olga Margit  

21. Károly Lehel    

22. Kázmér István    

 

 

 

 

 



11. sz. melléklet 

Női és férfi kettősnevek Barkaszón 1991–2017 között 

1.  Dávid Vologya Dalma Evelin 

2.  Gergyely István  Csilla Vivien  

3.  Gergő Tibor Réka Eszter  

4.  Tibor István Karolina Kitti 2x  

5.  Iván János Dominika Krisztina 

6.  Attila Márk  Csenge Andrea 

7.  András Gergely Erika Nikolett 

8.  Márk István 2x Valentina Nikolett 

9.  Erik András Éva Krisztina 

10.  Alex Dominik Éva Panni 

11.  Edvárd Miklós Szintia Melánia 

12.  Roland Péter  Regina Gabriella 

13.  Milán  Noel Erzsébet Tünde 

14.  István Zsolt Lilla Eleonóra 

15.  István Alex Amanda Laura 

16.  János Levente Anna Anikó 

17.  Bence Viktor  Jázmin Szilvia 

18.  Ákos László Lilla Laonetta 

19.  Denisz Kevin  Patricia Szilvia 

20.  Levente Zsolt  Tünde Kamilla 

21.  Dáriusz László Angelika Elizabetta 

22.  Péter Maxim Jázmin Eszter 

23.  Ciril Alex Rozália Vivien 

24.  Olivér Miklós   

 

12. sz. melléklet  

Férfi és női kettős keresztnevek gyakorisága Szernye községében 1919–45 között  

Sorszám  Kettős keresztnevek  

1. Elemér János Lenke Luliána  

2. Ernő Márton Ilonka Rozália 

3. Ferenc Sándor Éva Jola  

4. András István  Elza Elvira 

5. Károly Zoltán  Mária Jolán  

6. Gyula Imre  Valéria Elvira  

7. Zoltán István  Márta Blanka 

8. István Ferenc    

9. Lajos Endre    

10.  László Zsigmond    

11. István Árpád   

12. Zsigmond Andor   

13. István József    

14. Béla József    



15. Kálmán Vilmos    

16. Gábor Ernő    

 

 

 

13.  melléklet  

Férfi és női kettős keresztnevek Szernye községében 1946–90 között  

Sorszám  Kettős keresztnevek  

1. István Kálmán  Ilona Borbála  

2. Károly István  Elvira Margit  

3. István Dezső  Ibolya Magdolna  

4. József Szergely Irén Magdolna  

5. Róbert Tibor  Éva Sarolta  

6. János Ruszlán  Jolán Lenke  

7. Sándor Krisztián Mária Magdolna  

8.   Tamara Ibolya  

9.   Zsuzsánna Erika  

 

14. sz. melléklet  

Férfi és női kettős keresztnevek gyakorisága Szernye községében 1991–2017 között  

1. Dominik László  Réka Eszter  

2. Zsombor Milán  Jázmin Zsanett 

3. László Ferenc  Zsófia Kamilla  

4. Barnabás Erik Orsolya Barbara  

5. Milán Levente  Dorina Kitti  

6. Gergő István  Emilia Katalin  

7. Bence Olivér  Fanni Klementina  

8. Béla Benedek  Lidia Patricia  

9. Márk Maximilán Nikolett Cintia  

10. Dominik Valentin  Mirjám Lilla 

11. Noel Olivér  Olivia Gréta  

12. Zalán László Csenge Kamilla 

13. Dorian Mirjam  Gréta Olivia  

14. Szabolcs Tibor Lilli Csenge  

15. Márk Valentin  Alexandra Dóra 

16. Richárd Árpád Ella Karolina 

17. Balázs Attila Ramóna Fruzsina  

18. Gábor Máté  Zsófi Renáta 

19. Jácint Alex  Zsófia Andrea  

20. Henrik Sándor  Anetta Erzsébet  



21.   Csilla Patricia 

22.   Olivia Timea 

23.   Alexa Klaudia  

24.    Anna Barbara  

25.    Eloelin Kornélia  

26.   Katalin Barbara  

 

15. számú melléklet 

Kérdőív 

 

A kérdőív segítségével Barkaszó és Szernye településének névadási szokásait vizsgálom. A 

válaszokat bizalmasan kezelem, feldolgozásuk név nélkül, statisztikai módszerrel történik. 

Őszinte válaszaival nagy segítségemre lehet. Tisztelettel: Himinec Anita, a II. Rákóczi Ferenc 

Kárpátalja Magyar Főiskola IV. évfolyamos magyar szakos hallhatója  

Melyik településen él ? 

 Szernye 

 Barkaszó 

1) Neme:  1) nő             2) férfi  

2) Iskolai végzettsége: 

 alapfokú ( általános iskola)  

 középfokú ( középiskola, szakközépiskola, gimnázium, technikum, tanítóképző) 

 felsőfokú ( főiskola, egyetem)  

3) Foglakozása: háztartásbeli  

4) Milyen felekezethez tartozik?  

 református 

 görögkatolikus 

 római katolikus 

 pravoszláv  

 egyéb:  

5) Családneve(i) (vezetékneve): 

 Magyarul ukránul 

keresztneve(i) ( utónév) Marianna  Маріанна 

 

6) Örökölte-e keresztnevét? Ha igen kitől? 

Igen anyukámtól 

7) Miért ezt a nevet kapta szüleitől?    

 tetszett a hangzása 

 tetszett a jelentése 

 tetszett a hangzása és a jelentése  



 nem tudja  

 egyéb:  

8) Hogyan szólítják? 

 szülei  

 nagyszülei 

 testvérei 

 barátai, ismerősei 

Marianna, Maria, Mari,Marianka 

9) Melyiket kedveli?  

 leginkább  Marianka 

 legkevésbé Mari  

10) Van-e gyermeke? Ha igen, hány éves, hogy hívják? (magyarul, illetve államnyelven) 

Áron  

11) Adna-e kettős keresztnevet gyermekének?  ( több választ is jelölhet)  

a) igen,  abban az esetben   ha nem tudunk megegyezni a családban 

b) Igen, azért, mert nem tetszik 

c) igen, azért, hogy a  gyerek döntse el melyiket szeretné használni 

d) igen,  azért mert az egyik név egy szentnek, bibliai személynek a neve legyen 

e) igen, azért mert modernnek tartom  

f) nem, azért mert túl hosszú 

g) nem, azért mert a gyereket összezavarná 

h) nem, azért mert nem  tartom modernnek 

i) nem, azért, mert nem tetszik 

12) A keresztnév választás folyamatában  figyelembe vette –e a keresztnév és a családi 

név  együttes  hangzását ?  

igen, miért ?  

nem, miért ? 

13) A névválasztás közben  figyelmet fordít-e a kiválasztott keresztnév jelentésére ?  

igen, miért ? Igen, fontos h ne legyen bulgáris 

nem, miért?  

14) Számított-e a név választásközben, hogy a gyerek valamelyik szülő esetleg nagy és 

dédszülő nevét örökölje? 

igen, miért? 

nem, miért?  Nem  

15) Ha most kellene nevet választania születendő gyermekének, melyik mellett döntene? 

Miért ? 

Ugyan ez lenne  

 

16)  Az alábbi női keresztnevek közül, melyik tetszik önnek leginkább, s melyik a 

legkevésbé? (1-től 5-ig terjedő skálán értékelje, 1-legkevésbé tetszik, 5-legjobban 

tetszik) 

   

 



Jázmin   3   

Kincső    4  

Emma     5 

Ilona    4  

Mária   3   

Katalin  2    

Nikolett   2    

Zselyke   3   

Ludmilla 1     

Margit   2    

Erzsébet   3   

Zsófia  2    

 

17)  Az alábbi férfi keresztnevek közül, melyik tetszik önnek leginkább, s melyik a 

legkevésbé? (1-től 5-ig terjedő skálán értékelje, 1-legkevésbé tetszik, 5-legjobban 

tetszik) 

 

 

Köszönöm a válaszadást! 

 

 

 

András   3   

 János   3   

Sándor   3   

István     4  

Milán    4  

Maxim 1     

Bence    4  

Tibor    4  

Gyula     5 

Kristóf     5 

Martin     4  

Lajos   2    


