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BEVEZETÉS 

 Dolgozatom témája: A ragadványnevek rendszere az ungvári járási 

Tiszaágteleken. Egy falu ragadványneveinek tanulmányozása sok tanulságot rejt 

magában. Egyfelől megismertet bennünket a falu jelenlegi névállományával, 

másfelől az egyes nevek eredetét kutatva tanulságos és hasznos útmutatással 

szolgál a falu történeti múltjára. Néprajzi szempontból a ragadvány- és gúnynevek 

gyűjtése pedig alkalmat ad arra, hogy bepillantsunk egy kisebb közösség életének 

legrejtettebb területére. 

 A dolgozat célja. Célom, hogy összegyűjtsem és ismertessem a 

ragadványnevek sokszínűségét szülőfalumban, Tiszaágteleken. A ragadványnevek 

fontos szerepet töltenek be egy-egy közösség életében, hisz következtetni 

engednek az adott közösséghez tartozók foglalkozására, származására, szokásaira, 

hiedelemvilágára. 

 A téma aktualitása. A téma aktualitása abban rejlik, hogy szülőfalumról 

ilyen jellegű leírás még nem jelent meg. A témaválasztás azért is időszerű, mert a 

kutatóponton vannak olyan ragadványnevek, amelyek a teljes névben szerepelnek 

gyakran egy, ritkábban két betű jelöli. Ezt az egyházi anyakönyv is ilyen formában 

jegyzi. 

  Az anyaggyűjtés módszere. A ragadványnevek gyűjtése során 

felhasználtam a Tiszaágteleki Református Egyházközség két anyakönyvét. A 

református egyház anyakönyve 30x50 cm méretű keménykötésű magyar nyelven 

vezetett hivatalos könyv. Érdekessége, hogy az első könyv 1923-tól 1992-ig tartja 

számon az újszülött gyerekek adatait, melyet még a háború alatt is nagy 

odafigyeléssel vezettek. Akkoriban a lelkész volt az, aki a feljegyzéseket beírta az 

anyakönyvbe. Mindenre kiterjedt a figyelme. Feljegyezte a gyerek nemét, 

születési- és keresztelési idejét, a szülők és keresztszülők nevét, a szülésznő (bába) 

nevét, a szülők lakhelyét. Arra is találunk adatot, hogy a gyerek törvényes vagy 

törvénytelen, illetve ki jelentette be, hogy keresztelni szeretnék a gyereket. A 

másik anyakönyvet 1993-tól vezeti az egyház jegyzője. Jelenleg ezt a tisztséget 

Hidi Tibor tölti be. 
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A kutatópont története. Tiszaágtelek az Ungvári járás legkisebb falvainak 

egyike. A járási központtól, Ungvártól 36 kilométerre fekszik. Határos 

Kisdobronnyal, Cservonával, Dimicsővel. 

Lakossága kb. 630 fő. A faluban magyarok élnek, a lakosság egy-két család 

kivételével református vallású. 

  A XIII. században mint nemzetiségi birtok a Becse Gergelyeké, amelyet e 

nemzetség Apa nevű tagja Eszennyel együtt eladott a Baksa–nemzetségnek. Így a 

családi birtokosztály kapcsán a Csapy-, majd 1355 után a velük rokon Eszenyi- 

családé. Ez időben Szabolcs vármegyéhez számították. A XIV. század második 

felében Agthelek néven a Csapy-család kérelmére Bereg vármegyéhez csatolták. 

1854–1861 között egy része ismét Bereg vármegyéhez tartozik” [54, 192. o.]. 

 Fényes Elek leírása 1851-ben: „Ágtelek, magyar falu, Szabolcs 

vármegyében, Bereg vármegye szomszédságában… 1 római-, 3 görög katolikus, 

461 református, 11 zsidó lakja, református anyatemplommal, tölgyeserdővel.” 

Legkorábbi történeti adatok: 1446: Agthelek [29, 2. o.]. 

 A privatizáció előtt álló földterület régen a nagydobronyi gazdasághoz 

tartozott. A helyi gazdaság csak a falu egy részének nyújt munkalehetőséget, a 

többség ingázik a közeli Csap és Ungvár vállalatai között. Hátrányos helyzetű 

kisközség, magyarságarculatát kitartóan őrzi. A 2000-es években az emberek 

privatizálták földjeiket és manapság földműveléssel foglalkoznak. Nagyon sokan 

vállalnak munkát külföldön is. 

 Református egyháza 1618-ban keletkezett [32, 108. o.]. 1991-ben híveinek 

száma 500 fő. Lelkipásztoruk Bernát Tamás. Régi templomát 1872-ben lebontották 

és helyére kőtemplomot építettek toronnyal együtt. Azóta többször felújították.  

 Ma a falu többsége református, 1 görög katolikus, 2 római katolikus, 10 

Jehova tanúja.  

 A két világháború között egy állami magyar és egy felekezeti népiskolája 

van egy-egy osztállyal. Az 1938-as visszacsatolás után közoktatásügyét 2 állami, 1 

református iskola látta el. 
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 1945-től magyar tannyelvű elemi iskola működik a községben. Az 1991–92-

es tanévben a 49 tanulót 4 pedagógus oktatott. 1995-től a faluban általános iskola 

működik, középiskolába Nagydobronyba és Kisdobronyba járnak a gyerekek. 

Napjainkban sok tanuló a középiskola helyett inkább a szakiskolát választja. 

 A templomkertben I. világháborús emlékoszlop van. A falusi temetőben az 

1944 őszén a sztálinisták által elhurcoltak emlékére síremléket állítottak a helyi 

lakosok 1957-ben. [17, 320. o.]. Ezt a KMKSZ helyi szervezete 2010-ben 

felújította. 

Tiszaágtelek területén hat utca van. Nevüket kiemelkedő történelmi, 

művelődéstörténeti személyekről kapták vagy az utca helyére, irányára utalnak. 

Az anyag feldolgozásának módszere. A mai ragadványneveket Kálmán 

Béla [34, 94–99. o.], és Máté József [41, 43–58. o.], csoportosítása alapján 

dolgozom fel. Az egyházi anyakönyvből gyűjtött megkülönböztető nevek 

elemzésénél Koi Balázs [36, 73–81. o.] és Mizser Lajos [43, 121–133. o.] 

szempontjait követem. A téma kifejtése leíró és történeti. 

Az anyaggyűjtés során adatközlők is a segítségemre voltak. 

 

Sorszám Név Születési 

év 

Foglalkozás Végzettség Vallás 

1. Orosz Tibor 1958 asztalos középiskola református 

2. Györke 

Helenke 

1938  nyugdíjas, 

kolhozista 

általános iskola református 

3. Badó Lenke 1936 nyugdíjas, 

kolhozista 

általános iskola református 

4. Bódi Irén 1937 nyugdíjas, 

kolhozista 

általános iskola református 

5. Györke Irén 1940 nyugdíjas, 

kolhozista 

középiskola református 
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6. Hidi 

Magdolna 

1951 nyugdíjas, 

kolhozista 

középiskola református 

7. Hurik Szilvia 1973 háztartásbeli középiskola református 

8. Hurik 

Nándor 

1992 közgazdász egyetem református 

9. Györke Ella 1930 kolhozista, 

nyugdíjas 

általános iskola református 

10. Györke Irén 1954 könyvelő, 

nyugdíjas 

technikum református 

11. Szaniszló 

Piroska 

1950 nyugdíjas, 

kolhozista 

általános iskola református 
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1. A KÉRDÉSSEL KAPCSOLATOS SZAKIRODALOMRÓL 

 

A személynevek (antroponimák) a szókészlet szerves részét alkotják, 

mindennapi életünkben gyakran használatos, fontos nyelvi jelek , amelyek az 

alapszókincsünkbe tartoznak. Egy régi mondás szerint – nomen est omen ’a név 

jósjel, végzet’ – nevünkben hordozzuk a sorsunkat [13, 4. o.] 

A magyar névtudományban a személynevek különböző típusainak kutatása 

gazdag múltra tekint vissza. A névtudomány általános kérdései, a nevek kialakulása 

és fejlődése a kutatókat évszázadok óta foglalkoztatják. A ragadványnevek 

szakirodalma gazdag. Az anyaggyűjtés előtt megismerkedtem a szakirodalommal, a 

ragadványnevekkel foglalkozó tanulmányokkal, írásokkal. 

Hasznos volt számomra Kálmán Béla összegző jellegű munkája, amelyben 

három nagy névcsoportot vizsgál: tulajdonnevek, személynevek és helynevek. A 

személynevek kapcsán külön kitér a ragadványnevekre is [34, 94–99. o.]. 

Munkájában részletesen leírja a ragadványnevek kialakulásának okát. Egyrészt 

annak tudható be a ragadványnevek létrejötte, hogy a különböző becenevek, 

amelyeket egymásnak adtak, már nem bizonyultak elégnek, ezért szükség volt egy, 

csak az adott személyre jellemző névformára. Másrészt egyes falvakban egy-egy 

név annyira elterjedt, hogy kénytelenek voltak megkülönböztető neveket adni 

egymásnak. Viszont olyan is előfordult, hogy egyszerűen szórakozás céljából adtak 

ragadványneveket egymásnak.  

A szerző leírja, hogy már ősidők óta divatos a ragadványnevek használata. 

Már a régi időkben az uralkodóknak is voltak ragadványnevei (Könyves Kálmán, 

Vak Béla, Kun László stb.). Megjegyezte, hogy a ragadványnév szerepe a 

falvakban sokkal lényegesebb, mint a városokban, mivel falun az emberek sokkal 

szorosabb kapcsolatban vannak egymással [34, 96–97. o.] 

Kálmán Béla a ragadványneveknek négy nagy típusát különíti el: 

1. Közeli rokon neve 

a) az apa keresztneve vált ragadványnévvé (Gáspár Tóth László); 

b) az anya keresztneve (Kata Kincses István); 
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c) az anya vezetékneve (Barna Csüllög Ferenc); 

2. Lakóhely alapján kialakult nevek 

a) más faluból költözött be, a ragadványnév eredeti falujának neve -i 

képzővel (Ugrai Kiss György); 

b) a falurész neve, ahol lakik (Közi Nagy György); 

3. Foglalkozásból alakult nevek 

a) valódi foglalkozásnév (Mészáros Bagó Lajos); 

b) foglalkozásra utaló név (Liba Csüllög Ferenc); 

4. Testi, lelki tulajdonságra vonatkozó ragadványnevek 

a) testi tulajdonság, fogyatékosság (Szuszogós Nagy Elek); 

b) lelki tulajdonság, szokás (Vigyori Koloszár Ferenc); 

c) szavajárásából alakult nevek (Vaskó Kristóf Imre); 

d) eseménynevek (Csere Kristóf Áron); 

e) vallásról vagy vallásosságról (Bibliás Nagy Imre); 

Szerkezetük szerint is felosztotta a ragadványneveket, eszerint lehetnek 

egyelemű, kételemű, háromelemű, de akár előfordulhatnak négy- vagy ötelemű 

nevek is, pl.:  Lala Gyurka, Varga Pista Bótos. Az összegyűjtött névanyag 

csoportosítása során ezt az osztályozást vettem alapul. 

Nagy segítségemre volt Koi Balázs a tudományos munkája, melyben 

Tiszabezdéd ragadványneveivel foglalkozott 1766 – 2000 között. Leírja, hogy a 

ragadványnevek hozzátartoznak a Tiszabezdéd mindennapi életéhez, mert egyes 

családnevek, mint pl. Nagy, Koi, Pokol, Daku, Rácz, Varga stb. több százszor is 

előfordulnak a községben [36, 73. o.]. Az egyházi anyakönyből gyűjtött 

ragadványnevek kapcsán használtam fel a cikket (Pokol P. István). A szerző 

szerint az egyházi iratokból gyűjtött névanyag sokkal több problémát okozott, 

mintha a község mai ragadványneveit vizsgálta volna, mivel az írásos feljegyzések 

esetén a rögzített adatokat nem (vagy alig) lehet ellenőrizni. Az anyakönyvek 

megszűrik a ragadványneveket, nehéz eldönteni, hogy gúnynév vagy betűnév 

szerepel (Rátz L. János). Ilyen nevekkel munkám során a kutatóponton én is 

találkoztam (Györke k. József). A szerzőnél előfordult, hogy a betűjel a családnév 
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előtt (H. Daku István), után (Daku P. János) vagy akár a családnév és keresztnév 

előtt is állhatott (R. Koi P. Lenke). Szülőfalumban ezek a betűjelek a családnév 

után szerepelnek.  

Megemlítette, hogy találkozott egy-, két-, három-, néha többelemű nevekkel 

is. A bezdédi ragadványnevek rendszerezésénél kilenc csoportot különít el, 

amelyek hasonlóak Kálmán Béla felosztásához. 

A szerző leírja, hogy a mára már a községben visszaszorulóban vannak a 

ragadványnevek, mivel egyre változatosabb a keresztnévadás, vonzódás a városi 

életformához, illetve azt a tényt is közli, hogy ragadványnevekkel ma is a 

leggyakoribb családnevűek rendelkeznek. Szülőfalumban is megfigyelhető ez a 

jelenség. 

A névanyag feldolgozása során felhasználtam még Nagy Géza Karcsa 

család- és ragadványnevei című munkáját [44, 5–16]. A ragadványnevek 

vizsgálatánál hasznos volt számomra a cikk. A szerző megállapítja, hogy minden 

bodrogközi községben van egy bizonyos törzsanyag, amely arra a közösségre 

jellemző. Foglalkozik a háromelemű családnevekkel is (Nagy P. János). Ilyen 

névtípus Tiszaágteleken is előfordul, ezért mindenképp segítségül szolgált ez a 

tanulmány. 

Hasznos volt kutatásom során Mizser Lajos munkája, ahol Cserépfalu 

ragadványneveivel foglalkozott. Nemcsak az adatközlők által kapott neveket 

vizsgálta, de az egyházi anyakönyvet is felhasználta a nevek összegyűjtésénél, 

viszont nem tér ki külön az onnan gyűjtött nevekre. Megjegyzi, hogy sokszor két 

részre osztják a ragadványneveket: régiekre és újakra. A szerző helyesebbnek véli 

azt az osztályozást, hogy az adott név örökölt-e vagy szerzett, így ezeket 

munkájában el is különíti egymástól. Négy nagy csoportot különít el (származásra 

utaló, foglalkozásra, tisztségre utaló, egyéni tulajdonságra utaló és ismeretlen 

eredetű ragadványnevek), illetve ezen belül alcsoportokat, amelyek alapjában 

megegyeznek az előző osztályozásokkal, viszont akadtak olyan altípusok, amelyek 

szülőfalumban nem fordultak elő, csak a szerzőnél (az após keresztneve vált 

ragadványnévvé, a bátyja neve alakult át ragadványnévvé stb). 
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Felhasználtam Máté József Ragadványnevek Heves községben c. írását is, 

amely nagyban elősegítette a dolgozat megírását. A szerző négy részre osztja 

munkáját: az első részben először a község elhelyezkedéséről ír. A második 

részben a község történetét tárja elénk. A harmadik részben a gyűjtésről, annak 

módszeréről ír. Ezen kívül említést teszt az anyakönyvből vett ragadványnevekről 

is [41, 44. o.], amely hasznos volt számomra, hisz szülőfalumban is gyűjtöttem 

ilyen neveket. Az anyakönyvben lévő neveket nem ragadványneveknek hívja, 

hanem megkülönböztető neveknek [41, 44. o.], Tiszaágteleken viszont 

melléknévként emlegetik. Megjegyzi, hogy egyes neveket betűszóként ejtenek [41, 

46. o.]. Ez szülőfalumra is jellemző (Nagy K. János = Nagy Ká János). Külön 

kitért az adott névanyag szófajiságára, szórendjére, illetve arra, hogy egyszerű 

vagy összetett szavak, esetleg szószerkezetek. A negyedik részben a nevek 

csoportosítását végezte el. A szerző tizennégy típusba sorolja az általa gyűjtött 

neveket [41, 47–57. o.]. Ez a csoportosítás hasonló a már említett 

osztályozásokhoz, viszont akadtak olyan típusok, melyek más szakirodalomban 

nem fordultak elő, de a kutatópontomra jellemző volt (nevének változata a név, 

vagyoni, társadalmi helyzetre utaló nevek). 

Felhasználtam B. Gergely Piroska cikkét is. Mivel gyűjtésem során 

találkoztam olyan ragadványnevekkel, amelyekre az adatközlők nem tudtak 

magyarázatot adni, ezért volt segítségemre ez a cikk, mert épp az ilyen 

ragadványneveket vizsgálja Kalotaszegen [14, 84. o.]. A ragadványnevek 

rendszerét a névadás indítéka alapján közli. Hat fejezetből áll a cikk. Említést tesz 

az olyan ragadványnevekről, amely már három nemzedéken keresztül ismeretesek 

és csak annyit tudnak róla, hogy valamelyik ősük család-, kereszt- vagy beceneve 

volt. Olyan is előfordult, hogy az adatközlők két különböző magyarázatot is adtak 

ugyanarra a névre, ilyen szülőfalumban is előfordult. [14, 86. o.].  

Sinkovits Ferenc értekezése a ragadványnevek csoportosításánál nagyon 

hasznos volt. Megfigyeltem, hogy miként sorolja a neveket csoportokba és ezt 

felhasználtam a dolgozatomban. Csantavér ragadványneveit vizsgálta és 

csoportosította. Azt állította, hogy a ragadványneveket létrehozó okok egyaránt 



9 
 

érvényesek minden település életében. Ezek az okok sokfélék lehetnek [50, 5–6. 

o.]. A mindennapi élet számtalan kisebb-nagyobb eseménye, pillanata okként 

szolgálhat a csoportos névadásra. Az összegyűjtött névanyagot táblázat formájában 

tüntette fel. Sinkovits Ferenc hét nagy csoportot különített el munkájában, amely 

alapjában megegyezik Kálmán Béla osztályozásával [50,  7. o.]. 

A ragadványnevek gyűjtésének fontosságát már a múltban is többen 

hangsúlyozták. Sándor Anna tanulmányában Kolon ragadványneveit gyűjtötte 

össze. Több szempontot is figyelembe vett a nevek osztályozásánál: a 

személynevek egymásra hatása, a ragadványnevek expresszivitása, alaki 

viselkedése, szófajisága, lexikológiai sajátossága, eredete, öröklődése és a névadás 

indítéka. [48, 187–188. o.]. Megyfigyeltem, hogy a koloni ragadványneveket 

mellékneveknek hívják, akárcsak szülőfalumban. Sándor Anna két nagy típust 

különített el:  

1. Azok a ragadványnevek, amelyek keletkezése a ragadványnevet viselő 

személyen kívül eső okokra vezethető vissza: Dutko, Hanygyi, Urbi. 

2. Azok a ragadványnevek, amelyek összefüggésbe hozhatók az elnevezett 

személlyel, vagyis az illető valamilyen okot adott a ragadványnév keletkezésére.: 

Kuruc, Sutyi [48, 187–188. o.]. 

A 2. csoportban több alpontot is feltüntet, amellyel nagyban segítette az 

anyag feldolgozását, mint például a testi tulajdonságok (termet, haj, bőr stb.), a 

foglalkozás (tisztség), más helységből származás -i képzővel, a lakóház fekvése 

adott okot a ragadványnév létrejöttéhez, az idegen származás alapján keletkezett 

ragadványnév, bizonytalan eredetű ragadványnevek. Leszögezi, hogy a 

ragadványnevek életét nagyban befolyásolja a névöröklődés. 

A ragadványnevek elemzésével foglalkozik Bachát László is. Szabolcs-

Szatmár ragadványneveit gyűjtötte össze. Megállapította, hogy ha egy 

közösségben egy családnév többször is előfordul, akkor a név nem tudja betölteni 

eredeti funkcióját [5, 252. o.]. Azokban a falvakban fordul ez elő, ahol sokan 

viselnek azonos családnevet, olykor még keresztnevet is. A vizsgálataim során 
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figyelembe vettem e típusokat. Ő öt csoportba sorolja a neveket, amelyek 

alapjában megegyeznek a már említett osztályozásokkal. 

Segítségemre volt Hajdú Mihály cikke is, amelyben a vezeték-, a kereszt-, 

bece- és a ragadványnevek vizsgálatával foglalkozik [31, 144–145. o.]. Több forrás 

alapján gyűjtötte össze az anyagát: ezek az országos összeírások, anyakönyvek. 

Összeszámolta a neveket és elkészítette a gyakorisági sorrendet [31, 150–151. o.]. 

A beceneveknél megfigyeltem, hogy a szerző szétválasztja az élő beceneveket és a 

XVIII–XIX. századi történeti korszak forrásait. A feldolgozásnál megkülönböztette 

a babusgató, kedveskedő, megszólító, említő, tréfás és gúnyos hangulatú neveket. 

A ragadványnevek forrásai úgyszintén megegyeznek a család- és a keresztnevek 

forrásaival [31, 154–155. o.]. 

Szintén a ragadványnevekkel foglalkozik Huley Alfréd. Ő Bócsa neveit 

gyűjtötte és rendszerezte. Először betűrendben felsorolja a ragadványneveket, majd 

az indoklást. Itt már megtalálható a csoportosítás az összegyűjtött anyag alapján, 

hat típust különít el, amelyek megegyeznek az eddig felsoroltakkal (alkati 

tulajdonságok, becéző nevek, foglalkozásból eredő nevek, származásra utaló 

nevek, társadalmi tisztségre mutató nevek, csúfolónevek) [33, 189–193. o.]. 

Kárpátaljai kutatók is foglalkoztak a témával. Sebestyén Zsolt Hetyen község 

ragadványneveit vizsgálta. Közel 130 ragadványnevet elemez, habár nincs 

megterheltsége egyetlen családnévnek sem. Figyelembe vette Kertész Manó, 

Ördög Ferenc, B. Gergely Piroska osztályozását is. Tizenhárom csoportot különít 

el, illetve ezeken belül kisebb alcsoportokat. Találkoztam olyan csoporttal, amely a 

már említett osztályozásoknál nem figyelhető meg, csak az adott településre 

jellemző, pl.: kedvelt tárgyról kapott nevek (Vonó) [49, 132. o.]. 

Említést tesz a ragadványnevek használatáról. A szerző leírja, hogy általában 

fiatal korban figyelhető meg a ragadványnevek kialakulása, amelyek legtöbbször 

maradandóvá válnak. Nagyon gyakran akár öröklődnek is. 

A ragadványnevek rendszerezésénél Barabás Vilma cikkét is felhasználtam, 

aki Eszeny család- és ragadványneveivel foglalkozott. Elsőkörben a faluról ír 

néhány szót, majd részletezi a családneveket, felsorolja az összes családnevet, 
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illetve leírja, hogy melyek a legmegterheltebb nevek a falun belül. A 

ragadványneveket családokra bontja, először közli a család nevét, majd a 

ragadványnevet, és végül a hozzá tartozó magyarázatot. Osztályozást nem ad a 

szerző [12, 184–187. o.]. 

Nagy Natália A kárpátaljai ragadványnevek névszerkezetbeli és szófaji 

sokszínűsége c. cikkében megemlíti, hogy a ragadványnév terminuson kívül még 

használják a csúfnév, gúnynév megnevezést is, amellyel én is találkoztam 

szülőfalumban az adatközlők közlésében. Öt részre osztotta írását: az első a 

bevezetés, amelyben általánosan ír a ragadványnevekről, a második részben a 

ragadványnevek szakirodalmáról ír, a harmadik részben tér rá konkrétan a 

ragadványnevek szerkezeti típusaira. Itt több alpontot is felsorol (egy-, két-, 

háromelemű nevek). A negyedik részben szófaji szempontból is vizsgálja a 

ragadványneveket. Végül leírja, hogy a ragadványnév-állomány folyamatosan 

változik, egy része feledésbe merül, valamint újak keletkeznek, amely az általam 

vizsgált kutatóponton is megfigyelhető, hisz sok olyan névvel találkoztam, 

amelyekre adatközlőim már nem vagy alig emlékeztek [45, 89–95. o.] 

Lizanec Péter tanulmányában megjegyzi, hogy az ukrán nyelv lexikai 

hungarizmusait nemcsak a köznevek szintjén tanulmányozták, hanem vizsgálták a 

tulajdonneveket is. Itt kiemeli Halász K. J. és Csucska P. P. munkáit [38, 274. o.]. 

Említést tesz Kárpátalja magyar névanyagának vizsgálatáról is. Kiemeli Zékány 

Imre munkáját. Megjegyzi a szerző, hogy az összegyűjtött anyagnak nagy 

jelentősége lesz a két szomszédos nép történetének tanulmányozása szempontjából 

[38, 277. o.]. 

Az ukrán nyelvészek is foglalkoztak a témával. Csucska P. P. 2005-ben 

jelentette meg 700 oldalas szótárát, amely két nagy részre oszlik. Az első részben 

foglalkozik a vezetéknevek eredetével, annak nemzeti, regionális 

ismertetőjegyeivel. Vizsgálja a nevek változatait, funkcióit Ukrajnában [58, 86. o.]. 

A második rész maga szótár. Megnevezi azokat a járásokat, ahonnan gyűjtötte az 

anyagot. Közli a rövidítéseket is [58, 689. o.]. 
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A Személynevek Kárpátalján (Антропонімія Закарпаття) c. összefoglaló 

jellegű munkájában a szerző foglalkozik a család-, kereszt-, valamint 

ragadványnevekkel is. 

A ragadványnevek vizsgálatakor Csucska Pavlo először tisztázza a 

ragadványnév fogalmát, majd külön tárgyalja az egyéni és családi neveket. Az 

egyéni nevek esetében az alábbi szempontot vette figyelembe: fizikai tulajdonság 

(Білошапка), pszichológiai tulajdonság (Квочка), szavajárás (Хахало), külső 

tulajdonság (Сокачка), belső tulajdonság (Вовк), lakóhely (Бозникаш), 

nemzetiség (Товтка), közösségben elfoglalt hely (Кошан). Külön tárgyalja a 

férfi és női ragadványnevek kialakulását, amely hasznos volt a dolgozatom 

elkészítése során [60, 509. o.] 
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2. A RAGADVÁNYNEVEK TÍPUSAI EREDETÜK SZERINT 

 

A magyar nyelv értelmező szótára szerint a ragadványnév: „Valakinek a 

hivatalos nevével együtt használt, emlegetett, származásra, foglalkozásra vagy 

valamely jellemző tulajdonságára utaló, többnyire tréfás, vagy gúnyos 

megkülönböztető név, amely nemzedékek során a hivatalos név részévé is válhat” 

[1, 891. o.]. Hajdú Mihály a következőképpen határozza meg a ragadványnevet: 

„Azokat a névelemeket, amelyeket a hivatalos kereszt- és családneveken, valamint 

a beceneveken kívül az emberek adnak egymásnak bármilyen szándékkal, 

ragadványneveknek nevezzük” [32, 43. o.]. 

A ragadványnevek gyűjtése nagyon fontos, hisz ezeknek történetük van. 

Előfordulnak olyanok,  melyek most keletkeznek, de vannak olyanok is, melyeket 

egy egyén nagyszüleitől vagy szüleitől is örökölhet. Kálmán Béla megjegyzi, hogy 

a ragadványnév ősidők óta divatos, már a bibliában is találunk rá említést [34, 96. 

o.]. Idézhetjük Lőrincze Lajos megállapítását: „…az egy közösségen belül igen 

sokan viselik ugyanazt a családnevet, akkor a név már nem tudja betölteni eredeti 

funkcióját: új jegy hozzáadása szükséges az eddigiekhez, vagy pedig az eddigiek 

másik jeggyel való felváltása..." [40, 69. o.] 

A ragadványnév-vizsgálatokban a névadás indítéka a leggyakrabban 

alkalmazott szempont, a ragadványnevekkel foglalkozó tanulmányok zömében 

megtalálható. A névadás indítékának feltárása társadalmi-népismereti 

tanulságokkal is szolgál, …a közösségnek az életmódjáról sokféleképpen 

tájékoztat: fényt vethet foglalkozására, települési viszonyaira, népi összetételére, 

szokásaira, rokonsági, családi kötöttségeire, arra, hogy az emberi tulajdonságok 

közül, az életkörülmények köréből mit találnak említésre, gúnyra vagy dicséretre 

méltónak stb.” [14, 84. o.]. 

Tiszaágtelek lakossága kb 630 fő, ebből egy-két család kivételével mindenki 

magyar nemzetiségű, akik között 232 ragadványnevet jegyeztem fel. Az 

összegyűjtött anyagot több szempontból csoportosítom: eredet, nemek szerinti 

megoszlás és szerkezet szerint.  
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A kutatóponton a ragadványnév terminus kevésbé használatos és ismeretes. 

A kutatásom során többször megtörtént, hogy az adatközlők nem ismerték, először 

hallották a szót. Ragadványnév helyett gyakoribb a csúfnév, gúnynév, melléknév, 

becenév, megkülönböztető név kifejezés. Szülőfalumban mellékneveknek hívják, 

ritkábban használatos a megkülönböztető név vagy csúfnév megnevezés. A csúfnév 

és ragadványnév terminus között különbséget kell tennünk. A ragadványnév 

összefoglaló elnevezésnek fogható fel a megkülönböztető neveknél (hiperonima), 

jól megférnek benne a különböző alkategóriák (hiponimák): csúfnevek, 

kedveskedő nevek stb. A csúfnév megnevezés nem mindig helyénvaló, hiszen a 

ragadványnevek egy része kedveskedő, illetve gyakran csak az egyes személyek 

családi hovatartozását mutatja [51, 96. o.]. 

A községben használatos ragadványnevek eredet szerinti csoportosításában 

Kálmán Béla [34, 97–99. o.], illetve Máté József [41, 43–58. o.] osztályozási 

szempontjait vettem alapul. 

Kálmán Béla felhívja a figyelmet arra, hogy sokkal lényegesebb a 

ragadványnevek szerepe falvakban, mint városokban, hisz amig egy faluban szinte 

mindenki ismeri egymást, addig a városokról ez közel sem mondható el. A 

ragadványnév gyakran egyénhez tapad, máskor öröklődik is, néha több 

nemzedéken át. A ragadványnév helyettesítheti a vezetéknevet, esetleg mindkét 

nevet is. Rendszerint azonban kiegészítő szerepet tölt be. Kialakulásának oka, hogy 

az adott településen sok az azonos nevű személy. A másik ok a csúfolódó hajlam 

[34, 97. o.].  

A leggyakoribb szempont a ragadványnevek keletkezése során a névadás 

indítéka, ez megtalálható szinte mindegyik ragadványnévvel foglalkozó 

tanulmányban.  

A névadás eredeti indítékát olykor nehéz feltárni, erre Balázs Judit is felhívja 

a figyelmet: „…a névadás indítéka nem azonos a név anyagául szolgáló közszó 

jelentésével, és semmiképpen nem azonos magának a névnek a jelentésével, bár 

kétségkívül mindkettőhöz köze van. A névadás indítéka, motivációja lényegében az 

a lélektani mozzanat, amely alapján a név létrejön” [9, 9. o.] 
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A ragadványnévvel foglalkozó szakirodalomban a felállított rendszerek 

hasonlóak, de mégis eltérnek egymástól, mivel az összegyűjtött névanyag maga 

adja a rendszerezés lehetőségeit. A ragadványnevek színes névadási motívumokról 

tanúskodnak, gazdagítják a falvak névvilágát. 

Az összegyűjtött névanyag bemutatásánál először közlöm a ragadványnevet, 

mellette feltüntetem viselője teljes nevét és születési évét, majd magyarázom a 

névadás okát az adatközlők véleménye szerint. 

 

2.1. Külső tulajdonságot kifejező ragadványnevek 

A ragadványnevek rendszerében ez a leggazdagabb és legérdekesebb 

csoport, hisz közvetlen kapcsolatban van viselőjének külső tulajdonságával. E 

nevek többsége kifejezetten gúnynév, hisz külső tulajdonságokról azok az emberek 

kapnak nevet általában, akik kifigurázható külsővel rendelkeznek. Szembetűnik, 

hogy egyes nevek mennyire érdekesek, kreatívak, amelyek tükrözik a nép 

fantáziáját. A szakírók mindegyike elkülöníti ezt a csoportot, így Kálmán Béla is 

[34, 98. o.]. Az általam gyűjtött nevek közül az alábbiak tartoznak ebbe a 

csoportba: 

Féllábú Miklós (Kállai Miklós, 1915) – egyik lába hiányzott, ezért nevezték 

így. 

Kancsi Irén (Györke Irén, 1940) – a kancsalsága volt a testi fogyatékossága. 

Mivel a nyelvjárásban a kancsal szó kancsi alakban él, így is használják.  

kancsi [-n] mn (népies) 1. kancsal Jött azután Nyúlláb, meg a kancsi Degesz 

(Arany János) [1, 617. o.] 

Kapa (Szaniszló Marianna, 1981) – az első két foga csúnyán állt kifelé, 

mérete nagyobb volt a többinél, ezért maradt rajta ez a név. 

Kicsike (Nagy Bertalan, 1965) –  a családban ő volt a fiatalabb testvér, habár 

magasabb a bátyjánál. 

Kis Béla (Bernáth Béla, 1956) –  alacsony termete miatt kapta ezt a jelzőt. 
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Kis Csóka (Csóka József, 1935) –  alacsony termetéről kapta a nevet. A 

faluban még egy Csóka József volt (Gumi Csóka), ezért is volt szükség a 

melléknévre. 

Kis Kati (Orbán Katalin, 1949) –  alacsony termetű, ezért is nevezik így. 

Kis Kálmán (Kállai Kálmán, 1925) – termete miatt kapta ezt a nevet. 

 Pipinyó, Pipinyó Kati (Orbán Zita, 1949) – nagyon alacsony termetű, szinte 

pirinyó (pirinyó~pipinyó), ennek szónak a közösség által formált változata maradt 

rajta. 

pirinyó [-an, -bb] mn. 1. Nagyon kicsi, nagyon pici A vőlegény arca zöld s 

balszeme bedagadt, oly pirinyó, mint egy sündisznóé (Kosztolányi Dezső) 

[1, 1056. o.] 

Pupi Bandi (Balog András, 1965) –  mintha egy kis púp lenne a hátán, ezért 

lett Pupi, amely a púp szó kicsinyítő képzős változata. 

Amint kitűnik, a tíz ragadványnév közül ötször fordul elő a Kis név, négy 

esetben keresztnévvel, egy alkalommal egyelemű névként becézett formában 

(Kicsike). Két ragadványnév egyelemű (Kapa, Kicsike), hét pedig kételemű, 

amelyben a ragadványnévhez a keresztnév kapcsolódik teljes (Kis Kálmán, Kancsi 

Irén) és becézett alakban (Kis Kati, Pupi Bandi), egy esetben pedig a vezetéknév 

kapcsolódik a ragadványnévhez (Kis Csóka). 

 

2.2. Belső tulajdonságra utaló ragadványnevek 

Ebbe a csoportba azokat a neveket soroltam, amelyek az emberek 

egyéniségének, jellemének, természetének vagy valamilyen jellegzetes belső 

vonásának a révén alakultak ki. Ezek a nevek többnyire gúnynevek, hisz valamely 

érzékeny pontján fogja meg az egyént. Több szakirodalom is elkülöníti ezt a 

csoportot, többek között Kálmán Béla [34, 97–99. o.] és Koi Balázs is [36, 79. o.]. 

Az alábbi neveket soroltam ide: 

A Falu Esze (Szilvási András, 1939) – jellemző volt rá, hogy szerinte 

mindenki buta volt, és ő tudott mindent a legjobban, csak neki lehetett igaza 

minden esetben. A többiek így butának tűntek mellette. 
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Lódincs (Kovács János, 1960) –  szeretett nagyot mondani, lódítani, azt hitte 

így elkápráztathatja az embereket. Alapszava a lódít ige, amelynek a lakosok által 

átformált változata vált ragadványnévvé. 

lódít [-ott, -son, -ani/ -ni] ige 1. Nagy lökéssel hirtelen kimozdít a helyéből, 

arrébb taszít, dob valamit Lódítsd azt a hordót a sarokba!; 2. Valakihez vagy 

valamiért küld valakit Gyereket lódított a postára; 3. Nagyot mond, nem 

mond egészen igazat Nagyokat lódított a lánynak [1, 841. o.]. 

Silló (Baksa Mária,1976) – nem törődött magával, sem a tisztálkodással és 

mindig irritáló testszaga volt. A siló megnevezés ilyen alakba fordul elő a 

kutatóponton.  

siló [-t, -ja] fn 1. Takarmánynövények erjesztő raktározására való, gyakran 

egészen vagy félig a földbe süllyesztett, rendszerint kör alakú, nagy tartály 

Silóba rakja a cukorrépaszeleteket, a kukoricát; megtölti a silót; 2. Nagy 

befogadó képességű, több tartályból vagy több emeletből álló gabonaraktár 

Csak egészen száraz gabonát lehet silókba rakni és úgy tárolni [1, 1182. o.] 

Sziknyós Mityu (Kállai Miklós, 1961) – állandóan szipogott, innen kapta az 

adott nevet. 

Turpi (Badó Tibor, 1960) –  mindig csak a turpiságon törte a fejét. Egyes 

adatközlőim egy rajzfilmfigurához hasonlították, Turpi Úrfihoz, aki szintén folyton 

rosszban sántikált. 

turpisság [-ot, -a] fn 1. Általában huncutság, félrevezetés, megtévesztés 

Valami turpisság van a dologban [1, 1380. o.] 

Ehhez a csoporthoz öt nevet soroltam be, ezek többségben negatív 

tulajdonságokra utalnak. Nem dicsérő szándékúak, hanem inkább elmarasztaló 

jellegűek. Egy közülük háromelemű (A Falu Esze), három egyelemű (Lódincs, 

Turpi, Silló) és egy kételemű (Sziknyós Mityu). 
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2.3. Szokásos cselekvés, viselkedés, magatartás útján 

keletkezett ragadványnevek 

A szakirodalom szintén elkülöníti ezt a csoportot, Sándor Anna cikkében 

kiemeli ezt a típust [46, 188. o.]. Ehhez a csoporthoz egy ragadványnevet soroltam 

be. Ezekben az esetekben a név az adott személy szokásos cselekvéséből, 

viselkedéséből keletkezik, amelyek többsége öröklődik és akár több generáció is 

viselheti azt. 

Surda (Eszenyi László, 1980) –  azért nevezték így, mert nagyon gyorsan 

vezeti a kocsit, szinte elsurran az ember mellett. Az adatközlők így magyarázták a 

névadás indítékát. 

 

2.4. Foglalkozásra utaló ragadványnevek 

Ez a csoport bizonyult a leggazdagabbnak, összesen tizenhét foglalkozásra 

utaló nevet soroltam ehhez az alponthoz. Kálmán Béla ezen a csoporton belül két 

altípust közöl: valódi foglalkozásnév és foglalkozásra utaló név [34, 98. o.]. A 

legtöbb szakirodalom elkülöníti ezt a csoportot így Koi Balázs is írásában 

Tiszabezdéd ragadványneveinek kapcsán [36, 78. o.]. Sándor Anna tudományos 

cikkében szintén megadja ezt a típust [48, 187. o.].   Az általam gyűjtött nevek 

közül az alábbiakat soroltam ide: 

 

a) valódi foglalkozásnév 

Bába Jolán (Györke Jolán, 1919) – egyik őse bába volt, így örökölte ezt a 

nevet. 

Könyvtáros Lenke (Nagy Lenke, 1939) – hosszú éveken keresztül a 

könyvtárban dolgozott. Könyvtáros volt a szakmája. 

Milicista Gyuszi (Tomcsik Gyula, 1956) –  a rendőrségnél dolgozott, a 

vezetéknevét pedig nem nagyon ismerték a faluban, ezért könnyebb volt a 

ragadványnevével azonosítani. 

Postás Kati (Hidi Katalin, 1961) – postásként dolgozott, innen a 

ragadványnév. 
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Postás Marika (Kállai Mária, 1977) –  a postahivatalban dolgozik, így rajta 

maradt a név. 

Szekretár Erzsike (Györke Erzsébet, 1940) – titkárként dolgozott a 

községházán. Az orosz megnevezés lett a ragadványneve. 

szekretár (секретар) – szláv eredetű szó, jelentése: titkár. 

Tanító Kató (Badó Katalin, 1950) –  tanár volt és a foglalkozásából eredően 

könnyebb volt így megkülönböztetni, mert több hasonló nevű van a faluban. 

Vótbíró Géza (Györke Géza, 1924) – valamelyik őse bíró volt. 

 

b) foglalkozásra utaló név 

Bótos Árpi (Györke Árpád, 1940) – a boltban dolgozott elárusítóként. A 

faluban még volt egy ilyen nevű személy, ezért különböztették meg így. 

Diák Jóska (Badó Jóska, 1948) – valamelyik őse tanult ember volt diák, 

Badóból pedig nagyon sok volt a faluban, így könnyebb volt a megkülönböztetés. 

diák [-ot, -ja] fn 1. Iskolába járó tanuló, főként fiú Mennek a diákok az 

iskolába; 2. Irásbeli munkával vagy tanítással foglalkozó fiatalabb ember, 

aki latinul tanult Diáknak nevezték hajdan falun mindazokat, kik diákul 

tudtak, vagy tanítottak (Vas Gereben); 3. Iródeák (régies) A furfangos diák 

itt szörnyet prüsszente rá (Garay János); 4. A latin nyelv Úgy beszélte a 

diákot, hogy akármelyik  táblabíró se jobban (Jókai Mór) [1, 218. o.] 

Diszkós Pali (Vaski Pál, 1980) – egy időben a faluban ő volt a zenész a 

diszkóban. 

Gumi Csóka (Csóka József, 1909) – mindenféle dologgal foglalkozott, 

sokszor csizmákat ragasztott, ezért kapta a gumi elnevezést. 

Húsos Viktor (Györke Viktor, 1975) – hússal kereskedett, felvásárolta az 

állatokat, majd miután levágta, tovább adta azt tiszta húsként. 

Klubvezető Kató (Györke Katalin, 1950) – a klubvezető volt a falu 

klubjában. Ma is így említik. 

Mester Pali (Csóka Pál, 1980) – mindenhez ért, mindent meg tud javítani, 

ezért kapta ezt az elnevezést. 
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Tekercselő Viktor (Nagy Viktor, 1976) –  azzal foglalkozott, hogy gépeket 

szerelt és javított. Valakinek áttekercselte a mosógépét, és az attól így hívta, majd 

elterjedt az egész faluban. 

Tyúk Pali (Györke Pál, 1966) – régen a faluban nagy tyúkfarm volt, ott 

dolgozott állatorvosként. Mindenki így hívja a faluban, említőnévnek is nevezi a 

szakirodalom. 

Kutatásom során megfigyeltem, hogy a legtöbben foglalkozásuk után kapták 

ragadványneveiket. Ebből valódi foglalkozásnév nyolc alkalommal fordul elő 

(Postás, Könyvtáros stb.). Foglalkozásra kilenc név utal (Húsos, Bótos stb.). Ezek 

közül öt -s melléknévképzővel alakult (Diszkós, Könyvtáros, Húsos), kettő 

folyamatos történésű melléknévi igenévképzővel (Tekercselő, Tanító), négy 

ragadványnév egyszerű tőszó (Tyúk, Mester, Diák, Gumi), egy ragadványnév pedig 

összetett szó (Vótbíró). 

 

2.5. Vagyoni, társadalmi helyzetre utaló ragadványnevek 

A szakirodalom is elkülöníti ezt a csoportot, Máté József munkájában 

feltünteti ezt a típust [41, 53. o.]. Az általam összegyűjtött nevekből az alábbi 

ragadványneveket soroltam ebbe a csoportba: 

Kopek Béla (Györke Béla, 1940) – egy család viselte ezt a nevet. A családfő 

után öröklődött a név. 

Kopek Boris (Györke Borbála, 1942) – a férje után kapta ezt a 

ragadványnevet. Ez a név a férje után kapott ragadványnév csoportjába is 

besorolható. 

Kis Kopek (Györke, Géza 1965) – fiúk is örökölte ezt az elnevezést. 

Mindhárom név kételemű, két esetben a ragadványnév keresztévhez 

kapcsolódik (Kopek Béla, Kopek Boris), egy esetben pedig egyszerre két 

ragadványnév jelöli az adott személyt (Kis Kopek). 
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2.6. Férje után kapott ragadványnév 

A kutatóponton előfordult olyan név is, melyet férje után örökölt az adott 

személy. B. Gergely Piroska munkájában kiemeli ezt a típust [14, 77. o.]. 

Bandi Irén (Györke Irén, 1940) – házasságkötéskor férje után kapta meg ezt 

a nevet. 

 

2.7. Máshoz való hasonlóság miatt kapott ragadványnév 

Érdekesnek véltem azokat a neveket, amelyeket a máshoz való hasonlóság 

miatt kaptak az emberek, itt főként mesebeli, filmbeli karakterek ihlették a 

névadókat. A szakirodalomban is találunk rá tanulmányt. Sebestyén Zsolt is 

elkülöníti ezt a típust [49, 132. o.]. Máté József szintén megadja ezt a típust Heves 

község ragadványneveinek vizsgálata során [41, 54. o.]. 

Ezeket a neveket soroltam be ehhez a csoporthoz: 

Bubó (Lengyel László, 1949) – a mesebeli dr. Bubóra nagyon hasonlított, 

azért kapta ezt a nevet. 

Bubu (Bukszár László, 1984) – a tévében volt egy mese, és az abban játszó 

mesealakról kapta a nevét, mert úgy járt, mint az. 

Benyó (Jakab Endre, 1952) – nagyon szerette a filmben Benyovszky Móricot 

alakító színészt, ezért nevezték el így, és a Benyovszky nevet még le is 

rövidítették, becézték. 

Karádi Lenke (Bíró Lenke, 1938) – úgy gondolta, hogy olyan hangja van, 

mint Karády Katalin énekesnőnek, folyton énekelte a dalait, így rajta maradt ez a 

név. 

Az alábbi nevek közül három egyelemű, rövid (Bubu, Bubó, Benyó) és egy 

kételemű (Karádi Lenke). 

 

2.8. Nevének változata a ragadványnév 

Olyan névvel is találkoztam, ahol a ragadványnév a már meglévő névnek az 

átformálásával született. A szakirodalomban Máté József csoportosításánál 



22 
 

találkoztam ezzel a típussal [41, 54. o.]. Ő két altípust különít el ezen a csoporton 

belül:  

a) keresztnevének változata a név (Lala~Besenyei Lajos); 

b) vezetéknevének változata a név (Birka~Bárány László); 

Az általam gyűjtött név az első csoportba tartozik: 

Tóbi (Györke Tibor, 1957) –  a keresztnevet próbálták becézni, így született 

meg a Tibi~Tóbi mélyhangrendű becézett névváltozat. 

 

2.9. Anyja, apja nevéből alakult ragadványnevek 

Gyűjtésem során sok olyan ragadványnévvel találkoztam, amelyeket apjuk, 

illetve anyjuk nevéből kaptak az emberek. A szakirodalom többsége elkülöníti ezt 

a csoportot. Kálmán Béla is kiemeli ezt a típust, részletesen kifejti, hogy melyik 

ragadványnév alakult az apa, az anya, esetleg nagyszülő nevéből [34, 97–98. o.]. 

Máté József írásában külön pontokba veszi az anya és az apa nevéből alakult 

ragadványneveket. Mindkét csoporton belül három altípust is feltüntet 

(keresztneve, becézett neve, vezetékneve vált ragadványnévvé) [41, 56–57. o.]. 

 

a) az apa nevéből alakult ragadványnév 

Danyi Csabi (Lelkes Csaba, 1976) – az apját Dánielnek (Danyi) hívják, 

mivel az ő korosztályában elég gyakori név volt a Csaba, ezért ragasztották rá apja 

keresztnevét. A két elem még rímel is. Mindkettő becézett alak. 

Huszár Géza (Badó Géza, 1930) – édesapja a katonaságnál huszár volt, 

innen ered a ragadványnév. Ez a név a foglalkozásból eredő nevek csoportjához is 

besorolható. 

Huszár Róza (Badó Róza, 1932) – édesapja a katonaságnál huszár volt, így 

öröklődött ez a név. Szintén feltüntethetjük a foglalkozásból eredő nevek közé ezt 

a nevet. 

Kálantal Miklós (Kállai Miklós, 1889) – édesapját Antalnak hívták, 

vezetékneve Kállai volt és enne ötvözete vált ragadványnévvé. 
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Kálantal Kálmán (Kállai Kálmán, 1898) – a Kállai vezetéknév és az Antal 

keresztnév összevonásából keletkezett a név. 

Laji Aranka (Kisari Aranka, 1942) – megkülönböztető szerepet tölt be a Laji 

név. Az apját Lajosnak hívták. 

Marci Endre (Györke Endre, 1931) – édesapját Mártonnak hívták, ennek 

becéző alakja maradt fenn ragadványnévként. 

Nagy Elek Béla (Nagy Béla, 1948) – megkülönböztető szerepet tölt be az 

Elek név. Az apját Eleknek hívták. 

Zsigmond Lenke (Györke Lenke, 1933) – az nagyapját Zsigmondnak hívták. 

Zsigmond Géza (Györke Géza, 1937) – az édesapját Zsigmondnak hívták, 

ezért kapta a nevet.  

 

b) az anya nevéből alakult ragadványnevek 

Herminka Géza (Györke Géza, 1933) – az édesanyját Herminának hívták, 

így ragadt rá ez a név. 

Rozi Kálmán (Jakab Kálmán, 1954) – édesanyját hívták így, ezért kapta ezt a 

nevet. 

Irike Géza (Györke Géza, 1937) – sok Györke Géza volt a faluban egy 

időben, ezért az anyja nevének (Irén) a közösség által becézett formája lett a 

kételemű ragadványnév tagja. 

Lénika Béla (Györke Béla, 1928) – édesanyját Lenornak hívták, ennek az 

átformált változata maradt meg ragadványnévként. 

 

c) a nagyszülő nevéből alakult ragadványnevek 

Magyar Tibi (Bálint Tibor, 1959) – valamelyik ősének volt a vezetékneve. 

így maradt rajta ez a név. 

Slanger Gyuszi (Orbán Gyula, 1949) – anyai nagyapjától örökölte a nevet, az 

ő vezetékneve volt a Slanger. 

Ezen a csoporton belül megfigyeltem, hogy a legtöbb ragadványnév, azaz tíz 

apai eredetű (Zsigmond Géza), az anya, illetve a nagyszülő nevéből viszonylag 
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kevés név alakult ki, mindössze négy (Lénika Béla). Egy közülük háromelemű 

(Nagy Elek Béla), a többi kételemű (Slanger Gyuszi). E nevek között előfordul 

olyan név is, mely említőnévként kételemű, viszont teljes alakban már háromelemű 

alakban fordul elő (Kálantal Miklós~Kállai Antal Miklós). 

 

2.10. Ismeretlen eredetű ragadványnevek 

Sok ragadványnév eredete ismeretlen. Ez annak tudható be, hogy 

valószínűleg nagyon régiek, már a legöregebbek sem emlékeznek a keletkezésükre, 

de előfordulhat az is, hogy már akkor is csak néhány ember ismerte a névadás okát, 

ami azóta feledésbe merült.  Az öröklődő ragadványnevek esetében az utódok „…a 

név eredetének okára már alig vagy egyáltalán nem emlékeznek. A névadás 

indítékát utólag nem tudjuk biztosan feltárni [28, 22. o.]. 

Az ismeretlen eredetű nevek közé a szakirodalom azokat a 

ragadványneveket sorolja, amelyekre az adatközlő nem tud választ adni. Az alábbi 

neveket soroltam ehhez a csoporthoz: 

Stecc (Jakab Zoltán, 1954); 

Csepü (Hete Ferenc, 1950); 

Zorró (Kállai Zoltán, 1955); 

Bucsák (Kállai Tibor 1950); 

Túró (Hadar József,1971); 

Retek (Orbán Attila, 1993); 

Maffia (Váradi István, 1982); 

Taka Laci (Kisari László, 1968); 

Pelenka (Badó Viktor, 1982); 

Stuki (Vaski Sándor, 1973); 

Logen (Hete Vologya, 1977); 

Galamb (Bodnár Csaba, 1969); 

Popé Berti (Györke Bertalan, 1938); 

Kotyi József (Györke József, 1903); 

Szallár Piroska (Csóka Piroska, 1919); 
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Póli Kálmi, (Orbán Kálmán, 1920); 

Póli Ilonka (Orbán Ilonka, 1919); 

Szipoly (Badó Kálmán, 1913); 

szipoly [-t, -ok, -a] fn 1. a cserebogárnál kisebb, sárgásbarna, sárga vagy 

vörös hátú, szőrös bogár; a gabonafélék nagy kártevője A szipoly ellepte a 

gabonatáblát; 2. iszákos ember Hah vén szipoly, te ismét a kulacs szájával 

csókolódál? (Vörösmarty Mihály). [1, 1267. o.] 

Adatközlőim ezeknél a neveknél nem tudták megindokolni a név 

motivációját. 

A névadás eredeti indítékát gyakran nehéz feltárni, „…a jelenkori 

névadásban kell keresnünk azokat a lélektani mozgatórugókat, amelyek egy-egy 

név megszületését eredményezik. Ez elsősorban az élő ragadványnevek 

vizsgálatakor érhető tetten” [31, 785. o.]. Már Kálmán Béla is megemlíti, hogy a 

mostani anyaggyűjtésnél az elnevezők rendszerint élnek, tudják, ki miért kapta a 

ragadványnevet [34, 139. o.]. 

A ragadványnevek sok esetben megkülönböztetésnek funkcionáltak, mert a 

faluban több egyforma nevű egyén élt és ezért elé tették az emberek az apa vagy 

nagyapa nevét, pl.: Rozi Kálmán. Ám vannak olyan ragadványnevek, melyek az 

adott egyén testalkatával függenek össze pl.: Kicsike Berti, esetleg valamely belső 

tulajdonságát figurázzák ki, pl.: Lódincs.  

Az emberekben megvan a csúfolódó hajlam, ezért is szokták gúnyolni 

egymást, amiből kialakulhat akár ragadványnév is, pl.: Bubu. A ragadványnevek 

közül van olyan, aminek az eredete a foglalkozásra vezethető vissza pl.: Postás 

Kati. Gyűjtésem során találkoztam olyan ragadványnevekkel is, amelyet az egész 

család viselt, ezek általában örökölt nevek voltak, vagy nagyszülőtől maradt fenn 

vagy még régebbről, pl.: Kopek. Kutatásom során találkoztam olyan 

ragadványnevekkel is, melyeknél már nem ismeretes a névadás az oka, pl.: Stecc. 

 Megfigyelhetjük, hogy falun a ragadványnév szerepe sokkal lényegesebb, 

mint a városban. Egy falusi közösségben mindenki ismeri egymást, ellentétben a 
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városi lakossággal. A ragadványnevek eredet szerinti megoszlását az alábbi 

táblázattal szemléltetem: 

 

Sorszám Típus Szám Ragadványnév 

1. Külső tulajdonság 11 Kapa, Kicsike, Pupi 

Bandi 

2. Belső tulajdonság 5 Silló, Turpi, Lódincs 

3. Foglalkozás 17 Diszkós Pali, Bótos 

Árpi, Postás Kati 

4. Szokásos cselekvés 1 Surda  

5. Vagyoni, társadalmi 

helyzet 

3 Kopek Boris, Kopek 

Béla, Kis Kopek  

6. Máshoz való 

hasonlóság 

4 Bubu, Benyó, Bubó 

7.  Nevének változata 1 Tóbi 

8. Anyja, apja nevéből 

alakult 

16 Slanger Gyuszi, Rozi 

Kálmán, Magyar 

Tibi 

9. Férje után kapott 

ragadványnév 

1 Bandi Irén 

10. Ismeretlen eredetű 18 Stuki, Maffia, Taka 

Laci 

Összesen 77 
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3. A RAGADVÁNYNEVEK NEMEK SZERINTI MEGOSZLÁSA 

 

Kutatásom során a ragadványnevek nemek szerinti megoszlását is 

figyelembe vettem, hogy a férfiak vagy a nők esetében elterjedtebb a használatuk. 

A szakirodalomban is találtam rá utalást. Ilyen jellegű vizsgálatot Balázs Judit 

végzett Rábaszentandrás ragadványneveinek osztályozásakor [7, 500–501. o.]. A 

szerző a ragadványnév meghatározásában a tágabb értelmezést fogadja el, ugyanis 

kialakulásuk módjára utaló jelentést tartja a legfontosabbnak.  

Bauko János munkájában szintén elvégezte a ragadványnevek nemek 

szerinti megoszlását a szlovákiai magyar településeken [13, 98–99. o.]. 

 

3.1. Női ragadványnevek 

A kutatópontomon jóval kevesebb a női ragadványnév, mint a férfi, 

mindössze huszonegyet gyűjtöttem össze: 

Postás Kati, Laji Aranka, Zsigmond Lenke, Kancsi Irén, Bandi Irén, 

Könyvtáros Lenke, Postás Marika, Tanító Kató, Szekretár Erzsike, Klubvezető 

Kató, Kopek Boris, Pipinyó Kati, Pipinyó, Karádi Lenke, Szallár Piroska, Kapa, 

Kis Kati, Silló, Huszár Róza, Póli Jolán, Bába Jolán. 

Ha megfigyeljük a női ragadványneveket, jól látható, hogy a legtöbb, azaz 

tizennyolc kételemű (Postás Kati, Bába Jolán stb.), három pedig egyelemű (Kapa, 

Silló, Pipinyó). Akadt köztük olyan név is, amelyből néha elhagyják az egyik tagot, 

hisz úgyis ismerik az adott személyt (Pipinyó Kati~Pipinyó) vagy egyes 

személyeknek akár két ragadványneve is lehet, például Kancsi Irén~Bandi Irén. 

A női ragadványnevek közül hét foglalkozásból eredő név (Tanító Kató, 

Postás Marika stb.), három apja nevéből alakult név (Laji Aranka, Zsigmond 

Lenke, Huszár Róza), egy vagyoni, társadalmi helyzetre utaló név (Kopek Boris), öt 

külső tulajdonságot kifejező név (Kancsi Irén, Kis Kati, Pipinyó Kati, Pipinyó, 

Kapa), egy férje után kapott ragadványnév (Bandi Irén), egy belső tulajdonságot 

kifejező név (Silló), egy máshoz való hasonlóságon alapuló név (Karádi Lenke) és 

kettő ismeretlen eredetű név (Póli Jolán, Szallár Piroska). 
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A női ragadványnevek eredet szerinti megoszlását az alábbi diagram 

ábrázolja:  

 

 

 

A diagram alapján látjuk, hogy a női ragadványnevek közül a foglalkozásból 

eredőek a legelterjedtebbek. (33%), illetve majdnem ezzel a csoporttal egy 

arányban a külső tulajdonságot kifejező nevek (24%), ezt követi az anyja, apja 

nevéből alakult nevek (14%), míg a legkevésbé előforduló nevek közé tartozik a 

vagyoni, társadalmi helyzetre utaló nevek (5%), belső tulajdonságot kifejező nevek 

(5%), máshoz való hasonlóságon alapuló nevek (5%), férje után kapott nevek 

(5%). 

 

3.2. Férfi ragadványnevek 

Kutatásom során megfigyeltem, hogy a férfi ragadványnevek vannak 

túlsúlyban szülőfalumban. A szakirodalom is megjegyzi, hogy átlagosan a férfiak 

33%

14%
5%5%

24%

5%

9%
5%

A női ragadványnevek eredet szerinti megoszlása

1. Foglalkozásból eredő név

2. Anyja, apja nevéből alakult név

3. Máshoz való hasonlóságon alapuló
név

4. Férje után kapott név

5. Külső tulajdonságot kifejező név

6. Belső tulajdonságot kifejező név

7. Ismeretlen eredetű név

8. Vagyoni, társadalmi helyzetre utaló
név
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nagyobb eséllyel kapnak ragadványnevet, mint a nők. Férfi ragadványnevek közül 

összesen ötvenhatot gyűjtöttem. Az alábbi nevek tartoznak ide:  

Kicsike, Kis Béla, Kis Csóka, Kis Kálmán, Pupi Bandi, A Falu Esze, 

Lódincs, Sziknyós Mityu, Turpi, Surda, Milicista Gyuszi, Bótos Árpi, Diák Jóska, 

Diszkós Pali, Húsos Viktor, Mester Pali, Tekercselő Viktor, Tyúk Pali, Kopek Béla, 

Bubó, Bubu, Benyó, Tóbi, Danyi Csabi, Huszár Géza, Kálantal Miklós, Kálantal 

Kálmán, Marci Endre, Nagy Elek Béla, Zsigmond Géza, Herminka Géza, Rozi 

Kálmán, Magyar Tibi, Slanger Gyuszi, Stecc, Csepü, Zorró, Bucsák, Túró, Retek, 

Maffia, Taka Laci, Pelenka, Stuki, Logen, Galamb, Popé Berti, Kotyi József, 

Féllábú Miklós, Póli Kálmi, Vótbíró Géza, Szipoly, Gumi Csóka, Lénika Béla, Kis 

Kopek, Irike Géza. 

A férfi ragadványnevek közül húsz egyelemű (Stecc, Csepü, Galamb, stb.), 

harminchárom kételemű (Kis Kálmán, Herminka Géza, Póli Kálmi stb) és kettő 

háromelemű (A Falu Esze, Nagy Elek Béla). 

Ezek közül hat külső tulajdonságot kifejező név (Kis Csóka, Pupi Bandi, Kis 

Kálmán stb.), négy belső tulajdonságot kifejező név (Turpi, A Falu Esze, Lódincs, 

Sziknyós Mityu), tíz foglalkozásból eredő név (Húsos Viktor, Vótbíró Géza, 

Diszkós Pali stb.), tizenöt ismeretlen eredetű (Logen, Stecc, Stuki stb.), tizennégy 

anyja, apja nevéből alakult ragadványnév (Zsigmond Lenke, Herminka Géza, 

Lénika Béla stb.), három máshoz való hasonlóságon alapuló név (Bubó Benyó, 

Bubu), egy szokásos cselekvésre utaló név (Surda), egy a nevének változata (Tóbi), 

kettő vagyoni helyzetre utaló név (Kopek Béla, Kis Kopek) 

Megvizsgálva az általam gyűjtött ragadványnevek nemek szerinti 

megoszlását elmondhatjuk, hogy a férfiak sokkal gyakrabban kapnak 

ragadványneveket, mint a nők. Ezen belül főként a kételemű nevek gyakoribbak, 

ezt követik az egyelemű nevek, míg háromelemű ragadványnév csak nagyon ritkán 

fordul elő 

A férfi ragadványnevek eredet szerinti megoszlását a következő diagrammal 

ábrázolom: 
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A diagram alapján megfigyeltem, hogy a férfi ragadványnevek többsége 

(29%) ismeretlen eredetű, illetve anyja, apja nevéből alakult név (25%). A 

foglalkozásból eredő nevek a férfi ragadványnevek 19%-át alkotják, míg kisebb 

arányban fordulnak elő a külső tulajdonságot kifejező nevek (11%), belső 

tulajdonságot kifejező nevek (8%), máshoz való hasonlóságon alapuló nevek (6%) 

és végül a szokásos cselekvésre utaló nevek (2%). 

A ragadványnevek elsősorban férfi ágon öröklődnek, s női ágon csak 

ritkábban. A családi ragadványnevek öröklődésekor általában a feleség felveszi a 

férj ragadványnevét (Kopek Boris), s gyermekeik is azt öröklik (Kis Kopek). 
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A férfi ragadványnevek eredet szerinti 
megoszlása

1. Külső tulajdonságot kifejező név 2. Belső tulajdonságot kifejező név

3. Foglalkozásból eredő név 4. Ismeretlen eredetű név

5. Anyja, apja nevéből alakult név 6. Máshoz való hasonlóságon alapuló név

7. Szokásos cselekvésre utaló név 8. Vagyoni, társadalmi helyzetre utaló név
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4. A RAGADVÁNYNEVEK VIZSGÁLATA SZERKEZETÜK SZERINT 

 

Az eredet és nemek szerinti megoszláson kívül szerkezetük szerint is 

csoportosítottam a ragadványneveket. Ilyen szempontból Kálmán Béla 

tanulmányozta a neveket [34, 97–99. o.], illetve Koi Balázs is tudományos cikkében 

[36, 72. o.]. A ragadványnév helyettesítheti a vezetéknevet, keresztnevet vagy 

mindkét nevet is. A ragadványnév elsősorban kiegészítő, egyénítő szerepet tölt be. 

A szakirodalom alapján a ragadványnevek csoportosítása során elkülönítettem 

egyelemű, kételemű, valamint háromelemű ragadványneveket.  

A szakirodalomban előfordultak négy-, akár ötelemű nevek is [36, 77. o.], 

viszont szülőfalumra ez nem volt jellemző. Kálmán Béla megjegyzi munkájában, 

hogy bár akadnak négy-, esetleg ötelemű nevek, de a ragadványnevek többségét két- 

vagy háromelemű. A kételeműeknél a ragadványnév általában pótolja a 

vezetéknevet, a háromeleműeknél a ragadványnév általában kiegészíti a 

vezetéknevet [34, 97. o.].  

Máté József munkájában szintén vizsgálja a ragadványneveket szerkezetük 

szerint. Az ő névanyagában is egy-, két-, illetve háromelemű nevek fordultak elő. 

Egyelemű neveknek azokat a neveket hívja, amelyeknél csak a ragadványnév 

szerepel, s az önmagában is elég az egyén megjelölésére (Cinci). Kételeműnek 

nevezi azt a típust, amikor a ragadványnév a keresztnévvel együtt fordul elő (Bolhás 

Pista) vagy a ragadványnév a vezeték  névvel szerepel együtt (Csuja Balog). Három 

elemű nevek pedig azok, amelyeknél a vezetéknév, keresztnév és ragadványnév 

együtt fordul elő (Nagy Paji János) [41, 45. o.]. 

Tiszaágteleken is megfigyeltem, elemeztem az összegyűjtött névanyagot 

szerkezetük szerint. 

 

4.1. Egyelemű ragadványnevek 

A ragadványnevek szerkezeti vizsgálata alapján az első csoport az egyelemű 

ragadványnevek. A ragadványnevek szerkezet szerinti vizsgálatánál Kálmán Béla 
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[34, 97. o.], Koi Balázs [36, 72. o.], illetve Máté József [41, 46. o.] munkáját vettem 

alapul.  

Munkám során huszonhárom egyelemű ragadványnevet gyűjtöttem.  

Női ragadványnevek: Kapa, Silló, Pipinyó. 

Férfi ragadványnevek: Turpi, Stecc, Tóbi, Bubó, Bubu, Benyó, Surda, 

Lódincs, Csepü, Zorró, Bucsák, Túró, Kicsike, Retek, Maffia, Pelenka, Stuki, Logen, 

Galamb, Szipoly. 

Eredetük szerint kettő belső tulajdonságot kifejező név (Lódincs, Turpi), egy 

szokásos cselekvésből alakult név (Surda), három máshoz való hasonlóságon 

alapuló név (Bubó, Bubu, Benyó), három külső tulajdonságot kifejező név (Kapa, 

Silló, Kicsike), egy a nevének változata (Tóbi) és tizenhárom ismeretlen eredetű név 

(Stecc, Szipoly, Zorró stb.). 

 

4.2. Kételemű ragadványnevek 

Gyűjtésem során kételemű ragadványnevekkel is találkoztam. Máté József 

kiemeli, hogy a kételemű ragadványnevek olykor keresztnévvel, máskor viszont a 

vezetéknévvel szerepelnek együtt [41, 45. o.]. Az általam gyűjtött nevek közül a 

ragadványnevek a keresztnévhez kapcsolódnak. 

Összesen ötvenhárom kételemű nevet különítettem el: 

Női ragadványnevek: Kancsi Irén, Bandi Irén, Kis Kati, Póli Ilonka, Bába 

Jolán, Könyvtáros Lenke, Postás Kati, Postás Marika, Szekretár Erzsike, Tanító 

Kató, Klubvezető Kató, Kopek Boris, Karádi Lenke, Huszár Róza, Laji Aranka, 

Zsigmond Lenke, Pipinyó Kati, Szallár Piroska. 

Férfi ragadványnevek: Kis Béla, Kis Csóka, Kis Kálmán, Pupi Bandi, 

Sziknyós Mityu, Milicista Gyuszi, Bótos Árpi, Diák Jóska, Féllábú Miklós, Póli 

Kálmi, Gumi Csóka, Diszkós Pali, Húsos Viktor, Vótbíró Géza, Mester Pali, 

Tekercselő Viktor, Tyúk Pali, Kopek Béla, Kis Kopek, Danyi Csabi, Huszár Géza, 

Kálantal Miklós, Kálantal Kálmán, Marci Endre, Zsigmond Géza, Herminka Géza, 

Rozi Kálmán, Magyar Tibi, Slanger Gyuszi, Taka Laci, Popé Berti, Kotyi József, 

Irike Géza, Lénika Béla. 
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A nemek szerinti megoszlás szerint az ötvenhárom kételemű névből 

tizennyolc női és harmincöt férfi ragadványnév. megfigyeltem, hogy a férfi 

ragadványnevek vannak túlsúlyban a kutatóponton. 

 

4.3. Háromelemű ragadványnevek 

Dolgozatom írása során Tiszaágteleken háromelemű ragadványnevek után is 

kutattam.  A szakirodalom is kiemeli ezt a csoportot, így Kálmán Béla [34, 97. o.], 

Koi Balázs [36, 73. o.], Máté József [41, 44. o.] is. Adatközlőim alapján az élő 

ragadványnevek közül egyet soroltam ebbe a csoportba: Nagy Elek Béla. A többi 

háromelemű ragadványnevet a Tiszaágteleki Református Egyházközség 

Anyakönyvéből gyűjtöttem össze. Ezek a nevek mindegyike betűjelzéses név, pl.: 

Györke k József, Györke ör Zoltán, Nagy K. Lajos stb. 

A ragadványnevek szerkezet szerinti megoszlását az alábbi diagram 

szemlélteti: 
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5. AZ ANYAKÖNYVBŐL GYŰJTÖTT RAGADVÁNYNEVEK 

 

Az anyaggyűjtés során megfigyeltem a ragadványneveket a Tiszaágteleki 

Református Egyház Anyakönyvében is. Az itt található neveket betűjelzéses 

neveknek nevezik. A teljes névnél csak a ragadványnév kezdőbetűjét jelölik, ezeket 

a neveket írtam ki. A szakirodalomban is találtam rá tanulmányt. Mizser Lajos 

Cserépfalu ragadványneveinek gyűjtésénél és vizsgálatánál említést tesz arról, hogy 

nem csak adatközlők segítségével gyűjtötte össze a ragadványneveket, hanem az 

egyházi anyakönyvet is felhasználta [43, 121. o.], viszont nem tér ki külön ezeknek 

a neveknek az érdekességére.  

Máté József írásában megjegyzi, hogy felhasználta az anyakönyvi kivonatot 

munkája során. Leírja, hogy az egyházi anyakönyvben a betűjelzéseket használják. 

A szerzőnél előfordult, hogy a betűjelzés a teljes név elé került (M. Nagy Sándor) 

[41, 44. o.]. Tiszaágteleken azonban nem találkoztam ilyen névvel. Az adott egyházi 

anyakönyvben először a vezetéknév következik, aztán a betűjelzés, majd a 

keresztnév.  

Koi Balázs szintén foglalkozott az efféle nevek vizsgálatával. A szerző szerint 

az egyházi iratokból gyűjtött névanyag sokkal több problémát okozott, mintha a 

község mai ragadványneveit vizsgálta volna, mivel az írásos feljegyzések esetén a 

rögzített adatokat nem (vagy alig) lehet ellenőrizni, már nem lehet következtetni a 

jelentésükre, névadási indítékaikra, keletkezésük körülményeire, hogy kik, mikor 

használták azt, hogy milyen volt viselőjének viszonya a névhez, öröklődött-e a 

családban, hogy vált egyéni ragadványnévből családivá stb. Előnye viszont az, hogy 

a vizsgálatainkat több generáció életére kiterjeszthetjük [36, 73. o.]. 

 Az anyakönyvek megszűrik a ragadványneveket, nehéz eldönteni, hogy az 

egyházi anyakönyvben gúnynév vagy betűnév szerepel. A bejegyzett nevek 

rendszerint egy harmadik kiegészítő névként szolgált. Viselőjük valószínűleg nem 

haragudott meg érte, ha az anyakönyvbe bekerültek ezek a betűjelzések. 
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Szülőfalumban adatközlőim elmondták, hogy szükség volt ezekre a 

megkülönböztető nevekre, hisz nagyon sok egyforma vezeték- és utónevű család élt 

a községben (Zsigmond Géza, Herminka Géza, Bótos Géza~Györke Géza). 

Az írásos feljegyzésekből következik az értelmi jellegű, megkülönböztető 

funkciójú ragadványnevek csaknem egyeduralma a faluban.  

A szakirodalom ragadványneveknek nevezik ezeket a neveket [36, 73. o.], 

szülőfalumban viszont melléknévként emlegették leginkább ezeket a betűjelzéseket.  

Ezeket a neveket gyűjtöttem össze az egyházi anyakönyvből, ezekben betűk 

szolgálnak megkülönböztetésül. A betűk a hivatalos névhez kapcsolódva fordulnak 

elő úgy, hogy a megkülönböztető név kezdőbetűje járul a személyhez. Egy egész 

család örökli ezt a jelzést, így van az anyakönyvben is feltüntetve. Ezek a nevek 

említőnévként terjedtek el, a faluban ezen a néven említik a személyt: betűjelzés + 

keresztnév (k.~Kára Gyula). 

Ezeknek a megkülönböztető neveknek a rövidítésére az adta meg a 

lehetőséget, hogy csökkent a jelentőségük a faluban. Az egyházi anyakönyvbe egyre 

több adatot jegyeztek be egy személyre vonatkozólag, s így már nem volt fontos a 

többelemű név teljes kiírása. A betűnevek váltak ismeretessé a közösségben, és 

aztán már így terjedtek. 

 

a – Anti, nagyapját Antalnak hívták, ennek becéző formája öröklődött 

Sorszám Név Évszám 

(születési és egyéb) 

Említőnév 

1. Badó a Kálmán 1901 Anti Kálmán 

2. Badó a József 1902 Anti József 

3. Badó a Róza 1947 Anti Róza 

4. Badó a Vilma 1954 Anti Vilma 

5. Badó a Géza 1957 Anti Géza 

6. Badó a Lajos 1947 Anti Lajos 
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7. Badó a Ferenc 1977 Anti Ferenc 

8. Badó a Jolán 1982 Anti Jolán 

 

a – adatközlőim nem tudták megmagyarázni ezt a betűjelzést. Lehetséges, 

hogy keresztnévi eredetű. 

Sorszám Név Évszám Említőnév 

1. Györke a Jolán 1934 – 

 

b – Béla, nagyapja után maradt fenn ez a név. 

Sorszám Név Évszám 

(születési és egyéb) 

Említőnév 

1. Badó b János 1946 – 

2. Badó b Veron 1952 – 

3. Badó b Miklós 1953 – 

4. Badó b József 1957 – 

5. Badó b Kálmán 1963 – 

6. Badó b Zoltán 1963 – 

7. Badó b Tibor 1912 – 

 

br – erre a betűjelzésre adatközlőim nem tudtak magyarázatot adni.      

Sorszám Név Évszám 

(születési és egyéb) 

Említőnév 

1. Badó br Veron 1947 – 

2. Badó br István 1947 – 
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B. – Benyéki, valószínűleg egyik ősének a vezetékneve lehetett. 

Sorszám Név Évszám 

(születési és egyéb) 

Említőnév 

1. Nagy B. Lenke 1939 Benyéki Lenke 

2. Nagy B. János 1946 Benyéki János 

 

d – Derencs, adatközlőim nem tudták azonosítani a név létrejöttét. 

Sorszám Név Évszám 

(születési és egyéb) 

Említőnév 

1. Badó d József 1927 Derencs József 

2. Badó d Eszter 1927 Derencs Eszter 

3. Badó d Aranka 1972 Derencs Aranka 

4. Badó d Tibor 1970 Derencs Tibor 

5. Badó d Zoltán 1956 Derencs Zoltán 

6. Badó d Miklós 1926 Derencs Miklós 

7. Badó d Béla 1953 Derencs Béla 

8. Badó d Irén 1958 Derencs irén 

9. Badó d Kálmán 1933 Derencs Kálmán 

10. Badó d Gyula 1938 Derencs Gyula 

11. Badó d Ibolyka 1954 Derencs Ibolyka 

12. Badó d Ilon 1941 Derencs Ilon 

13. Badó d Róza 1935 Derencs Róza 
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d – Dobosi, a névről az adatközlők nem tudtak pontos adatot közölni. 

Sorszám Név Évszám 

(születési és egyéb) 

Említőnév 

1. Györke d Dezső 1930 Dobosi Dezső 

2. Györke d Olga 1981 Dobosi Olga 

3. Györke d Zoltán 1970 Dobosi Zoltán 

4. Györke d Aranka 1970 Dobosi Aranka 

5. Györke d Béla 1949 Dobosi Béla 

6. Györke d Gyula 1948 Dobosi Gyula 

7. Györke d János 1948 Dobosi János 

8. Györke d Kálmán 1928 Dobosi Kálmán 

9. Györke d Sándor 1950 Dobosi Sándor 

10. Györke d Ilon 1949 Dobosi Ilon 

11. Györke d József 1962 Dobosi József 

12. Györke d Zsigmond 1960 Dobosi Zsigmond 

 

d – szülőfalumban nem tudtak választ adni a betűjelzésre. 

Sorszám Név Évszám 

(születési és egyéb) 

Említőnév 

1. Szabó d András 1930 – 

 

f – Feka, adatközlőim nem tudták megindokolni a név eredetét. 
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Sorszám Név Évszám 

(születési és egyéb) 

Említőnév 

1. Kállai f Kálmán 1950 Feka Kálmán 

2. Kállai f Ferenc 1955 Feka Ferenc 

 

g – Gerék, valamelyik hozzátartozójának neve lehetett a Gerék. 

Sorszám Név Évszám 

(születési és egyéb) 

Említőnév 

1. Györke g Gyula 1929 Gerék Gyula 

2. Györke g Jolán 1934 Gerék Jolán 

3. Györke g Ernő 1940 Gerék Ernő 

4. Györke g Géza 1949 Gerék Géza 

5. Györke g Miklós 1948 Gerék Miklós 

6. Györke g János 1954 Gerék János 

7. Györke g Endre 1958 Gerék Endre 

8. Györke g Irén 1952 Gerék Irén 

9. Györke g Ilus 1958 Gerék Ilus 

 

gy – Gyuri, édesapját Györgynek hívták, ennek a becéző formája öröklődött. 

Sorszám Név Évszám 

(születési és egyéb) 

Említőnév 

1. Badó gy József 1930 Gyuri József 

2. Badó gy János 1936 Gyuri János 
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3. Badó gy Balázs 1960 Gyuri Balázs 

4. Badó gy Kálmán 1944 Gyuri Kálmán 

 

j – Jani, édesapját Jánosnak hívták, ennek a becézett alakja vált 

ragadványnévvé 

Sorszám Név Évszám 

(születési és egyéb) 

Említőnév 

1. Badó j Géza 1954 – 

2. Badó j József 1972 – 

3. Badó j Miklós 1944 – 

4. Badó j Lajos 1947 – 

5. Badó j Gyula 1954 – 

6. Badó j Kálmán 1965 – 

 

k – Kotyi, a név eredetéről adatközlőim nem tudtak információval szolgálni. 

Sorszám Név Évszám 

(születési és egyéb) 

Említőnév 

1. Badó k József 1903 Kotyi József 

2. Badó k Irén 1942 Kotyi Irén 

 

k – Kára, bizonyára valamelyik ősük a vezetékneve lehetett. 

Sorszám Név Évszám 

(születési és egyéb) 

Említőnév 

1. Györke k József 1924 Kára József 
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2. Györke k Gyula 1930 Kára Gyula 

3. Györke k Júlia 1938 Kára Júlia 

4. Györke k Lenke 1948 Kára Lenke 

5. Györke k Ilona 1955 Kára Ilona 

 

k – Kára, valamelyik ősük vezetékneve lehetett. 

Sorszám Név Évszám 

(születési és egyéb) 

Említőnév 

1. Kállai k Kálmán 1941 Kára Kálmán 

2. Kállai k Zoltán 1948 Kára Zoltán 

3. Kállai k Béla 1953 Kára Béla 

 

K. – Katlin, már több generáción át öröklődött ez a név. Talán a család férfi 

tagja Nagydobronyból származott, ott pedig ma is gyakori családnév a Katlin, ezért 

lehet ez a betűjelzés. 

Sorszám Név Évszám 

(születési és egyéb) 

Említőnév 

1. Nagy K. Lajos 1925 Katlin Lajos 

2. Nagy K. János 1927 Katlin Jani 

3. Nagy K. Irén 1951 Katlin Irén 

4. Nagy K. Ilon 1951 Katlin Ilon 

5. Nagy K. Béla 1956 Katlin Béla 
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kp. – Köpödi, valószínüleg egy ősétől származhat a név, az adatközlőim nem 

tudtak magyarázatot adni. 

Sorszám Név Évszám 

(születési és egyéb) 

Említőnév 

1. Györke kp. Júlianna 1926 Köpödi Júlianna 

2. Györke kp. Miklós 1940 Köpödi Miklós 

3. Györke kp. János 1943 Köpödi János 

4. Györke kp. Gyula 1959 Köpödi Gyula 

5. Györke kp. Béla 1965 Köpödi Béla 

6. Györke kp. Tibor 1972 Köpödi Tibor 

 

L. – Lénika, édesanyját Lenornak hívták, majd ez a becéző alakban 

megmaradt ragadványnévként. 

Sorszám Név Évszám 

(születési és egyéb) 

Említőnév 

1. Györke L. Béla 1945 Lénika Béla 

 

m – Miklós, nagyapját Miklósnak hívták, így maradt rajtuk a név. 

Sorszám Név Évszám 

(születési és egyéb) 

Említőnév 

1. Györke m József 1931 – 

2. Györke m Kálmán 1945 – 

3. Györke m Endre 1960 – 

4. Györke m Róza 1970 – 
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5. Györke m Miklós 1947 – 

6. Györke m András 1948 – 

7. Györke m István 1947 – 

8. Györke m Dezső 1926 – 

9. Györke m Vilma 1959 – 

10. Györke m János 1950 – 

 

n – adatközlőim nem tudták ennek a jelzésnek a jelentését. 

Sorszám Név Évszám 

(születési és egyéb) 

Említőnév 

1. Györke n Kálmán 1943 – 

2. Györke n Dezső 1950 – 

 

ör – Ördög, adatközlőim az alábbi történetet mondták el erről a névről:  

Régen a Hangyában (így nevezték a kocsmát) ültek az emberek és beszélgettek. 

Ennek a családnak az egyik tagja szintén jelen volt. Fogadást kötöttek, hogy ki lenne 

olyan bátor, aki kimenne a temetőbe éjfélkor, s az egyik férfi vállalkozott a 

feladatra, elment éjfélkor a temetőbe, és visszajött a bizonyítékkal. Barátai ezt 

mondták neki: „Komám, te egy ördög vagy!”. Attól kezdve ördögnek kezdték el 

nevezni. Azóta ez a név öröklődött a család többi tagjára is. 

Sorszám Név Évszám 

(születési és egyéb) 

Említőnév 

1. Györke ör József 1923 Ördög József 

2. Györke ör Irén 1933 Ördög Irén 

3. Györke ör Dezső 1938 Ördög Dezső 
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4. Györke ör Vilma 1942 Ördög Vilma 

5. Györke ör Ilon 1949 Ördög Ilon 

6. Györke ör Albert 1971 Ördög Albert 

7. Györke ör Jenő 1945 Ördög Jenő 

8. Györke ör Ferenc 1922 Ördög Ferenc 

9. Györke ör Erzsébet 1958 Ördög Erzsébet 

10. Györke ör Veron 1985 Ördög Veron 

11. Györke ör András 1951 Ördög András 

12. Györke ör Mónika 1970 Ördög Mónika 

13. Györke ör Miklós 1952 Ördög Miklós 

14. Györke ör Ilona 1961 Ördög Ilona 

15. Györke ör Gyula 1979 Ördög Gyula 

16. Györke ör Zoltán 1952 Ördög Zoltán 

17. Györke ör Ilonka 1966 Ördög Ilonka 

 

p – erre a betűjelzésre a kutatóponton nem tudtak magyarázatot adni. 

Sorszám Név Évszám 

(születési és egyéb) 

Említőnév 

1. Badó p Tibor 1954 – 

2. Badó p Ilon 1935 – 

 

s – Séró, valamelyik ősének vezetékneve lehetett. 
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Sorszám Név Évszám 

(születési és egyéb) 

Említőnév 

1. Badó s András 1925 Séró András 

2. Badó s Gyula 1949 Séró Gyula 

3. Badó s József 1953 Séró József 

4. Badó s Miklós 1955 Séró Miklós 

5. Badó s Mihály 1954 Séró Mihály 

6. Badó s Géza 1975 Séró Géza 

7. Badó s Béla 1973 Séró Béla 

8. Badó s Alica 1972 Séró Alica 

9. Badó s Tibor 1963 Séró Tibor 

10. Badó s Károly 1976 Séró Károly 

 

s – Sáró, pontos magyarázatot nem kaptam erre a betűjelzésre, valószínűleg 

egyik ősük vezetékneve lehetett. 

Sorszám Név Évszám 

(születési és egyéb) 

Említőnév 

1. Hidi s József 1930 Sáró József 

2. Hidi s András 1939 Sáró András 

3. Hidi s Miklós 1954 Sáró Miklós 

 

sz – Szigeti, egyik hozzátartozójának a vezetékneve volt, tőle örökölte. 
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Sorszám Név Évszám 

(születési és egyéb) 

Említőnév 

1. Györke sz Bertalan 1941 Szigeti Berti 

2. Györke sz Ferenc 1959 Szigeti Ferenc 

3. Györke sz Editke 1966 Szigeti Editke 

 

sz – Szabó, egyik ősének a vezetékneve volt, így öröklődött a név. 

Sorszám Név Évszám 

(születési és egyéb) 

Említőnév 

1. Jakab sz József 1964 Szabó József 

 

sz – Szigeti, egyik ősének a vezetékneve volt. 

Sorszám Név Évszám 

(születési és egyéb) 

Említőnév 

1. Kállai sz Miklós 1941 Szigeti Miklós 

2. Kállai sz József 1945 Szigeti József 

3. Kállai sz Géza 1959 Szigeti Géza 

4. Kállai sz Lenke 1960 Szigeti Lenke 

 

tv – Tóvégesi, mivel a tó környékén lakott, ezért ezt a nevet kapta. 

Sorszám Név Évszám 

(születési és egyéb) 

Említőnév 

1. Györke tv Géza 1935 – 
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2. Györke tv Miklós 1935 – 

3. Györke tv Endre 1937 – 

4. Györke tv Ilon 1940 – 

5. Györke tv Bertalan 1941 – 

6. Györke tv Kálmán 1944 – 

7. Györke tv Béla 1950 – 

8. Györke tv Albert 1945 – 

9. Györke tv József 1946 – 

10. Györke tv András 1922 – 

11. Györke tv Lajos 1964 – 

12. Györke tv Ernő 1941 – 

 

zs – Zsigmond, édesapja Zsigmond volt, innen örökölte a nevet. 

Sorszám Név Évszám 

(születési és egyéb) 

Említőnév 

1. Györke zs Kálmán 1928 Zsigmond Kálmán 

2. Györke zs Lenke 1956 Zsigmond Lenke 

3. Györke zs Géza  Zsigmond Géza 

 

Összesen 156 ilyen nevet írtam ki az egyházi anyakönyvből. 

Az anyakönyvben többféleképpen voltak feltüntetve ezek a betűjelzések. 

Előfordult: 

a) kisbetű pont nélkül (Badó a András,) 

b) kisbetű ponttal (Györke kp. Júlianna) 
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c) nagybetű ponttal (Nagy K. Lajos) 

Legtöbb esetben (142 alkalommal) kisbetűvel és pont nélkül fordultak elő a 

betűjelzések. Csekély mennyiségben találunk példát a kisbetű ponttal (6 

alkalommal) és nagybetű ponttal (8 alkalommal) feltüntetett betűjelzésekre. 

Az első betűjelzéses bejegyzés az egyházi anyakönyvben 1923-ban van 

(Györke ör József), míg a legutolsó 1987-ben (Badó d József). A 90-es évektől 

napjainkig már nem figyelhető meg a betűjelzések használata az anyakönyvben. Ez 

valószínűleg annak tudható be, hogy ezek a nevek mára már nem öröklődtek, illetve 

az újonnan alakult neveket már nem tartják célszerűnek beleírni. 

A nevekhez járuló magyarázatok alapján csoportosítottam a neveket. Eszerint 

előfordultak: 

a) a szülök, nagyszülők keresztnevéből alakult ragadványnevek 

Ebbe a csoportba 39 nevet gyűjtöttem (Györke m József, Györke zs Kálmán 

stb.). 

b) tulajdonságot jelölő ragadványnév 

Mindössze egy család tagjai viseltek tulajdonságot jelölő nevet (17), pl:                        

Györke ör József, Györke ör Irén stb. 

c) vezetéknévből alakult nevek 

A vezetéknévből alakult nevekből 41-et gyűjtöttem össze, pl.: Györke k 

József, Nagy B. Lenke stb. 

d) lakóhelyre vonatkozó ragadványnév 

Ebbe a csoportba szintén egy család tagjait soroltam be, ahol a betűjelzés a 

lakóhely meghatározására szolgál (12), pl: Györke tv Géza, Györke tv Endre stb. 

e) ismeretlen eredetű nevek 

Gyűjtésem során olyan nevekkel is találkoztam (43), ahol az adatközlők nem 

tudták megmondani, honnan ered a betűjelzés, pl: Györke a Jolán, Györke n Kálmán 

stb. 

Kivétel nélkül mindegyik háromelemű (Kállai f Kálmán), viszont 

említőnévként már kételemű formában jelenik meg (Györke d Róza~Derencs Róza). 
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Előfordult, hogy az adatközlők nem tudták egy-egy név eredetét 

megmagyarázni, hisz némelyik név annyira régi, hogy már a legöregebbek sem 

emlékeznek ezeknek az eredetére, motivációjára (Badó a Jolán). 

A nemek szerinti megoszlás tekintetében itt is megállapíthatjuk, hogy legtöbb 

esetben a férfiak kapják ezeket a neveket, majd öröklődnek. 

Megfigyeltem, hogy ezeket a betűjelzéseket egy egész család viselte, 

folyamatosan öröklődtek. Vannak olyan nevek, amelyek mai napig használatosak 

szülőfalumban, mint említőnév, viszont sok olyan név van ezek közül, amelyek 

mára már feledésbe merültek.   

A betűszós ragadványnevek csoportja mennyiségileg, jelentőségét tekintve is 

a legnagyobb a település névrendszerében. Ez a megkülönböztetési mód nagyon 

elterjedt az 1900-as években, viszont a 1990-es évektől már nem volt 

megfigyelhető. A temetőben, a sírkövekről viszont ma is olvashatók a 

nemzedékeken át használt, olvasott betűjelek. 

A kutatásom során megállapítottam, hogy a XX. században gazdagabb, 

sokszínűbb volt az írásbeli ragadványnevek rendszere a községben. Ma a 

ragadványnevet viselők nagy része a közép- és idősebb korosztályhoz tartozik, a 

fiatalabbak közül egyre kevesebben kapnak ragadványneveket. A mai hivatalos 

dokumentumokban szintén ritkán van utalás rájuk. Visszaszorulásuknak 

valószínűleg az lehet az oka, hogy manapság sokkal változatosabb a keresztnévadás, 

illetve jobban vonzódnak a városi élethez.  
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BEFEJEZÉS 

KÖVETKEZTETÉSEK LEVONÁSA 

 

Dolgozatomban az ungvári járási Tiszaágtelek ragadványneveit vizsgáltam és 

rendszereztem a szakirodalom alapján. Összesen 232 nevet elemeztem. Külön 

csoportosítottam az élő beszédben, a nyelvhasználatban előforduló neveket, majd az 

írásbeli ragadványneveket vizsgáltam a református anyakönyv alapján. 

Először azokat a ragadványneveket mutattam be, amelyek ma is élnek a 

faluban. A 630 lakosból 76-an viselnek ilyen jellegű nevet. Ezeket csoportosítottam 

eredetük szerint, tíz típust különítettem el. Ezekből tizennyolc ma élő ragadványnév 

ismeretlen eredetű, azaz az adatközlőim nem tudták megmagyarázni a név eredetét. 

Eredetük szerint leggyakrabban a foglalkozásra utaló nevek fordultak elő, tizenhét 

ilyen ragadványnevet magyaráztam az adatközlők adatai alapján. Ilyenek: Postás 

Kati, Könyvtáros Lenke, Diszkós Pali stb.  Eléggé elterjedtek az anya, illetve az apa 

nevéből alakult ragadványnevek, ebből tizenhatot gyűjtöttem össze, pl.: Rozi 

Kálmán, Herminka Géza, Zsigmond Lenke stb.  A névadás indítéka szerinti 

megoszlást az alábbi diagram szemlélteti: 
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A ragadványnevek eredet szerinti megoszlása
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Férje után kapott ragadványnév
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A ragadványneveket áttekintettem nemek szerint is. Megfigyeltem, hogy a 

leggyakrabban férfiak viselnek ragadványnevet. Ezt az alábbi diagram szemlélteti: 

 

 

Előfordul, hogy ugyanaz a személy két ragadványnévvel is rendelkezik. 

Például: Kancsi Irén~Bandi Irén, Pipinyó~Pipinyó Kati. 

A nevek többsége egyelemű (23), pl.: Turpi, Stecc, Zorró stb, de 

előfordulnak kételemű nevek is (53), pl.: Huszár Géza, Postás Marika, Mester Pali 

stb. 

A betűjelzéses ragadványnevek csoportja mennyiségileg nagyobb, 

jelentősebb a falu névrendszerében. Az első ilyen bejegyzés az anyakönyveb 1923-

ból való (Györke). A betűjel a családnév és a keresztnév között van. Általában 

öröklődött a családban, egyéni ragadványnévből családivá vált. Viselője nem 

haragudott érte, ha nevét így írták be a hivatalos jegyzékekbe. 

Az anyakönyvből gyűjtött ragadványnevek mindegyike háromelemű, viszont 

említőnévként kételemű formában jelenik meg (Györke ör József~Ördög József). 

Kutatásom alapján elmondhatom, hogy Tiszaágtelek ragadványnevei 

meglehetősen sokszínűek és érdekesek. Ezeknek a neveknek révén bepillantást 

nyerhetünk a település múltjára, névadási szokásaira, hiedelemvilágára. 
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Férfi ragadványnév
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MELLÉKLETEK 

Részlet a Tiszaágteleki Református Egyházközség Anyakönyvéből. 

 

A 2010-ben felújított síremlék a falusi temetőben. 
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A templomkertben lévő I. világháborús emlékoszlop 
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Háromelemű ragadványnevek 

Györke k József 

Györke k Gyula 

Györke k Júlia  

Györke k Lenke 

Györke k Ilona  

Györke ör József  

Györke ör Irén 

 Györke ör Dezső 

 Györke ör Vilma 

Györke ör Ilon  

Györke ör Albert  

Györke ör Jenő 

 Györke ör Ferenc 

 Györke ör Erzsébet 

Györke ör Gyula 

Györke ör Zoltán 

Györke ör Ilonka 

Györke ör Ilona 

Györke ör Veron 

Györke ör András 

Györke ör Mónika 

Györke ör Berti 

Györke ör Miklós 

 Györke kp. Júlianna 

 Györke kp. Miklós 

Györke kp. János 

 Györke kp. Gyula 

 Györke kp. Béla 

Györke kp Tibor 

 Györke g Gyula  

Györke g Jolán 

 Györke g Ernő  

Györke g Géza  

Györke g Miklós  

Györke g János 

Györke g Irén 

Györke g Endre 

 Györke d Dezső 

Györke d Béla  

Györke d Gyula 

 Györke d János 

 Györke d Kálmán 

 Györke d Sándor  

Györke d Olga 

Györke d Zoltán 

Györke d Aranka 

Györke m József 

 Györke m Kálmán 

Györke m Dezső 

Györke m István 

 Györke m Endre  

Györke m Róza 

 Györke m Miklós  

Györke m András 

Györke m Vilma  

Györke m János  

Györke zs Kálmán 

 Györke zs Lenke 

Györke a Jolán 

 Györke n Kálmán 

 Györke n Dezső 

 Györke tv Géza 

Györke tv Lajos 

 Györke tv Miklós 

 Györke tv Endre 

Györke tv Ilon 

 Györke tv Bertalan 

 Györke tv Kálmán 

 Györke tv Béla 

 Györke tv Albert 

 Györke tv József 

 Györke tv András 

Györke sz Bertalan 

Györke sz Ferenc 

Györke sz Editke 

 Györke L. Béla 

 Nagy K. Lajos 

 Nagy K. János 

 Nagy K. Irén 

 Nagy K. Ilon 

 Nagy K. Béla 

Nagy B. Lenke 

 Nagy B. János 

 Jakab sz József 
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 Szabó d András 

 Hidi s József 

 Hidi s András 

 Hidi s Miklós 

 Kállai sz Miklós 

 Kállai sz József 

 Kállai sz Géza 

Kállai sz Lenke 

Kállai k Kálmán 

 Kállai k Zoltán 

 Kállai k Béla 

 Kállai f Kálmán 

 Kállai f Ferenc 

 Badó s András 

Badó s Gyula 

 Badó s József 

Badó s Miklós 

 Badó s Mihály 

 Badó s Géza 

Badó s Béla 

Badó s Alica 

Badó s Tibor 

Badó s Károly  

 Badó a Kálmán 

 Badó a József 

 Badó a Róza 

Badó a Vilma 

 Badó a Géza 

 Badó a Lajos 

Badó a Jolán 

 Badó a Ferenc 

 Badó d József 

 Badó d Eszter 

Badó d Zoltán 

 Badó d Miklós 

 Badó d Béla 

Badó d Kálmán 

 Badó d Irén 

 Badó d Gyula 

Badó d Aranka 

Badó d Tibor 

 Badó d Ibolyka 

 Badó d Ilon 

 Badó d Róza 

 Badó gy József 

 Badó gy János 

 Badó gy Balázs 

 Badó gy Kálmán 

 Badó k József 

 Badó k Irén 

 Badó p Tibor 

Badó p Ilon 

 Badó j Géza 

 Badó j József 

 Badó j Miklós 

 Badó j Lajos 

 Badó j Gyula 

Badó b János 

Badó b Zoltán 

 Badó b Veron 

 Badó b Miklós 

 Badó b József 

Badó b Kálmán 

 Badó br Veron 

Badó br István 
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РЕЗЮМЕ 

Дипломна робота на тему «Типи прізвиськ  у с. Тисоаґтелек 

Ужгородського району» складається із вступу, чотирьох розділів і висновків.  

У вступі дається мета роботи, актуальність теми, історія досліджуваного 

населеного пункту. 

У першому розділі аналізується література, в якій порушувалися 

питання  дипломної роботи.  

У другому розділі прізвиська кваліфікую за походженням, де розділяю 

їх у різні групи. 

Третій розділ займається упорядкуванням по роду. Тут я досліджую, що 

в якому рівні поділяються чоловічі та жіночі прізвиська. 

У четвертому розділі відокремлюю одночленні, двохчленні та 

трьохчленні прізвиська. У цьому розділі окремо аналізую імена із церковного 

реєстру. 

У кінці роботи зроблено висновки, підведено підсумки та подано список 

використаної літератури. 
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SUMMARY 

 

Thesis on "Types of nicknames in the village Tiszaagtelek " consists of an 

introduction, four chapters and conclusions.  

The introduction gives the goal of the thesis, the actuality of the topic and the 

history of the village.  

The first section examines the literature, which raised the issue of the thesis. 

The second section nicknames qualifies origin, which divide them into 

different groups.  

The third section deals with the ordering in kind. Here I explore that how 

many male and female nicknames has the village.  

In the fourth section I look at the nicknames by their structure. In this section 

separately analyze the names of the church registry. 

 At the end of the topic made the conclusions, summarized and enumerated 

the list of references.  


