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BEVEZETÉS 

 

Dolgozatom témája: A családnevek típusai az ungvári járási Kisgejőcön. 

A dolgozat célja. Célom, hogy összegyűjtsem Kisgejőc családneveit és 

csoportosítsam a szakirodalom alapján. Rámutatok a családnevek változásaira, 

gyakoriságára, eredetére, nyelvtani sajátosságaira. 

A téma aktualitása. A vezetéknevek kezdetben az egyező keresztnevű 

emberek megkülönböztetése céljából jelentek meg. Leggyakrabban az illető 

szakmájára (pl.: molnár, varga, kovács, szabó), kinézetére (pl.: kis, nagy, vagy 

akár medve) vagy belső jellemzőire (pl.: bátor, vitéz, fukar) utaltak. Napjainkra 

sokat változott a családnevek rendszere, egy-egy közösség névanyaga, idegen 

eredetű nevek is megjelentek. Egyes vezetéknevek viszont már kikoptak a 

használatból. A téma azért is időszerű, mert szülőfalum családneveiről ilyen 

jellegű leírás még nem jelent meg.  

Az anyaggyűjtés módszere, forrása. Az anyaggyűjtés forrásául a 

Kisgejőci Református Egyházközség anyakönyve szolgált. Az anyakönyv 1993-

tól tartalmazza az egyházi adatokat. Az okmány kézzel írott, amelyet az adott 

időszakban a községben szolgáló lelkipásztor vezetett, illetve vezet ma is. Az 

anyakönyv az alábbi adatokat tartalmazza: a gyerekek születésének és 

megkeresztelésének az időpontját, a szülők és keresztszülők teljes nevét, 

valamint adatokat a házasságkötésről, konfirmációról és az elhalálozásról. 

Gyűjtésemet adatközlők is segítették, mivel vannak a kutatóponton más vallású 

lakosok is, sokan pedig házasság útján kerültek a faluba.  

A kutatópont története. Szülőfalum, Kisgejőc a járási központtól, 

Ungvártól 18 kilométerre fekszik délkeleti irányban. Északon Császlóccal 

határos. Délről Tiszaágtelek a határa. Keleten Helmeccel és Nagygejőccel 

határos, nyugatról pedig Ráttal és Szürtével, valamint Oroszgejőccel.  

Leírást a faluról egy 1940-ben kiadott könyvben találunk. A 14. század 

végén Ramoca-Gegewch alakban tűnik fel, mint a Ramocsai-család birtoka. 
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Nagyobb  jelentősége nincs, mert a családi leszármazáson kívül a Butkayak 

nyernek részeket 1489-ben. 1505-ben a Drugeth-családé. 1543-ban 

„Ramochagewőtz”, a Ramocsa-családnak csak egészen kis részében maradt 

meg. Nagyobbik része Drugeth Gábor és Imre tulajdona. 1696-ban Kis 

Gehőcznek írják. A 14. századtól 2 állami és 1 református népiskolája volt, 

egészen a második világháborúig.  [24, 187.o.]. 

  A falu lakossága kb. 750 fő. A községet nagyrészt magyarok lakják, de az 

utóbbi években egyre népszerűbb a városokból áttelepültek körében. 1945-től a 

községben elemi iskola működött, amely Egry Ferenc harangöntő födbirtokos 

házában kapott helyet. A szülők kérésére 1990-től az iskolát általános iskolává 

bővítették. Ekkor a régi iskolához állami támogatással egy új rész épült  négy 

tanteremmel. Aztán ismét szülők kérésére 1995-től Kisgejőci Középiskola lett. 

2013-ban óvodai csoporttal bővült, így Oktatási-Nevelési Komplexummá 

fejlődött. 2015 júliusában felvette az Egry Ferenc nevet. Ma 121 gyerek tanul az 

intézményben. 

A faluban református és görög katolikus templom található. A görög 

katolikus templom Egry Ferenc harangöntő-műhelyében van (1993-tól).  

A faluban  több üzlet, kávézó található. A református parókia udvarának 

területén  egy alapítvány által támogatott zeneiskola található, ahol nagygejőci 

és kisgejőci zenélni vágyó gyerekekkel foglalkoznak. 

 A református templom udvarán 2001. augusztus 20-án avatták fel Szent 

István király emlékművét, a Kisgejőci Oktatási-Nevelési Komplexum udvarán 

2014. december 19-én pedig az Egry Ferenc mellszobrot. 

 Kisgejőc alapításáról az idősebbek legendát is ismernek. Úgy tartják, hogy 

egyszer nagyon régen élt egy gazdag földbirtokos, akinek két fia volt: Kis Gőc 

és Nagy Gőc. A halála után a vagyonát és földjeit a két fiára hagyta. A mai 

Kisgejőc földterülete a kisebbik fiáé, Kis Gőcé lett, Nagygejőc pedig Nagy 

Gőcé. A történet szerint így alakult meg Kisgejőc, a nevét a birtokosáról kapta. 
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 Az anyag feldolgozásának módszere. A családnevek eredet szerinti 

osztályozásánál Kálmán Béla csoportosítását követem [18, 74-89. o.]. A 

vezetéknevek eredetét Hajdú Mihály  a Családnevek enciklopédiája c.  munkája 

[13, 53–54. o.] és Kázmér Miklós Régi magyar családnevek szótára [20, 1172 

o.] alapján magyarázom. A névanyag feldolgozásánál leíró és statisztikai 

módszert alkalmazok.  

Adatközlőim valamennyien tősgyökeres helyi lakosok, akik ismerik a 

falubelieket, a szokásokat, a hagyományokat.  

  

 Az adatközlő 

neve 

Születési 

ideje 

Iskolai 

végzettsége 
Foglalkozása Vallása 

1. 
Vágner Béla 1949 középiskolai 

nyugdíjas 

 
református 

2. Bilakovics 

Zsuzsanna 
1944 technikum 

nyugdíjas 

könyvelő 
református 

3. 
Ritok Lajos 1945 szakiskolai nyugdíjas református 

4. 
Vágner Etelka 1955 középiskolai 

nyugdíjas 

szakács 
református 

5. 
Pataki István 1949 szakiskolai nyugdíjas 

görög 

katolikus 

6. 
Tóth Erzsébet 1950 technikum 

nyugdíjas 

könyvelő 

görög 

katolikus 

7. 
Pataki Katalin 1951 középiskolai 

nyugdíjas 

 
református 

8. Ruszkovics 

Piroska 
1952 középiskolai 

nyugdíjas 

kolhozista 
református 
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9. 
Kojsza Valéria 1966 középiskolai 

bolti eladó 

 
református 

10. 
Vágner Katalin 1975 szakközépiskolai 

szervező 

pedagógus 

római 

katolikus 
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1. A KÉRDÉSSEL KAPCSOLATOS SZAKIRODALOMRÓL 

 

Az anyaggyűjtés előtt megismerkedtem a kérdés szakirodalmával.           

Dolgozatom megírásához névtudományi vonatkozású szakírásokat használtam 

fel. Ezek fontos támpontot nyújtottak az anyag feldolgozása során. 

Vezetékneveink csupán néhány száz évesek, ezért sok érthető közülük, mint 

Kovács, Nagy, Fazekas, Veres, Arany. Sokat viszont csak a szakember tud 

megfejteni, mint Bartók, Balla, Dékány, Gerencsér, Molnos, mert ma már 

elavult szavakból vagy tájszavakból keletkeztek.  

Melich János értelmezi a családnév fogalmát. Megjegyzi, hogy a 

családnév, családi név a régi magyar vezetéknévnél ma kifejezőbb név. Míg 

régen az egy vezetéknevűek általában, a legtöbb esetben egy őstől való 

leszármazottak voltak, addig ma az egy vezetéknevűek a legtöbb esetben nem 

egy őstől származnak. Ebből a meggondolásból talán helyesebb a családnév, 

családi név szót használni. A családnév legjellemzőbb tulajdonsága, hogy apáról 

fiúra öröklődik, s mint ilyen, állandó, megszakítás nélküli név. Épp ezért 

mindenkinek a legsajátabb tulajdona [27, 269. o. ].  

A magyar családnevek kialakulásával Benkő Loránd foglalkozott 

részletesen, s megállapította, hogy gyökerei az Árpád-kor végére vezethetők 

vissza, de ekkor írott oklevelekben kezdik pontosabban megnevezni, körülírni a 

személyt.   

Legegyszerűbb az apa keresztnevének föltüntetése volt a fiú neve mellett. 

Természetesen ezek eleinte latinul kerültek följegyzésre: Simon filius Nicolai 

(Simon, Miklósnak a fia) stb. Néha a biztonság kedvéért még a nagyapa nevét is 

feljegyezték. A magyar nyelvhasználat előre véve a birtokos jelzőt csak 

egyszerűen pl. Pálfi Péter szerkezetté alakította az ilyen neveket [3, 65–72. o.].  

Mind az anyaggyűjtésben, mind pedig a nevek csoportosításában nagy 

segítségemre volt Kálmán Béla A nevek világa című műve [18 ,74-89 o.], amely 
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négy nagy fejezetet tartalmaz. A második fejezetben elemzi a vezetéknevek 

típusait. Négy nagy típust különít el.  

Az egyik leggyakoribb névtípus az egyszerű apanév minden jel nélkül. 

(Ádám,Orbán).  

A második típus az áttelepülésre utaló nevek: Budai, Erdélyi, Németh.  

A harmadik típus a foglalkozásnév, társadalmi helyzet: Takács, Halász 

A negyedik az egyéb nevek. Ebben a csoportban több altípust különít el a 

szerző: 

– Azokat a neveket sorolja ide, amelyek valamilyen mesterség eszközét 

vagy eredményét jelölik: Csuka, Háló.  

– Földműves mesterségre utalhatnak a termesztett és a gyomnövények, 

állatok nevei: Borsó, Kaszás.  

– Kézművességgel hozhatók kapcsolatba a következő nevek: Csákány, 

Kádas.  

– A ruhakelmék és ruhadarabok nevei mint vezetéknevek jelenthették a 

kereskedőt, a szabót, kalapost vagy csizmadiát: Bársony, Páncél. 

– A testi tulajdonságra utaló nevek:  Bodor, Fekete.  

– Lelki tulajdonságra utaló nevek: Csendes, Jó.  

– Vagyoni helyzetre mutat a Boldog – Bódog (gazdag),  

– Szavajárási nevek: Akar, Bezzeg, Hamar.  

– Nemre, életkorra, családi helyzetére vonatkozó nevek: Árva, Ember. 

– Számnév, ünnepnév és napnév is előfordulhat vezetéknévként: Kettes, 

Karácsony. 

– Eseménynév: Bujdosó, Kuruc, 

– Növény- és állatnevek: Tulipán, Sas.  

– Egyéb főnév és melléknév: Ág, Bokor; Forró.  

– Ismeretlen: Ajas, Bajdó, Hüse, Csire. 
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Király Lajos Kálmán Bélához hasonlóan csoportosítja a családneveket, 

azzal a különbséggel, hogy ő a nemzetiséget jelölő neveket külön típusba sorolta 

[24,618–620]. Az ő rendszerezése így alakul:  

1. Az apanév vált családnévvé: a) az apanévhez a -fi, -fia szócska járult: 

Antalfi, b) az apanévhez -é birtokjel járult: Ferenczy (Ferencé), c) az apanév 

önmagában: Kálmán. 

2. A származási hely nevét jelölő családnevek: a) az egykori névadó 

lakhelye önmagában vált családnévvé: Kalocsa, b) a helynévi eredetű 

családnevek többsége -i képzős: Váradi. 

3.  Nemzetiséget jelölő nevek: Tóth. 

4. A foglalkozásra és tisztviselésre utaló nevek: Kovács, Bíró.  

5.Egyéb nevek: testi tulajdonágra utaló: Balog; lelki tulajdonságra: 

Bornemissza; vagyoni helyzetre vezethetők vissza: Kincses; idegen eredetű 

családnevek magyarosítása az egyszerű neveket választották családnévként: 

Dénes. 

Segítségemre volt Farkas Tamás A családnevek konnotációjáról c. 

munkája [5, 49–57. o. ].  A legszebb magyar családnév többek számára lehetett 

a Kárpáti vagy a Tamási név egyaránt. J. Soltész Katalin a tulajdonnév esetében 

összetett jelentésszerkezetről beszél. Ennek legfontosabb eleme a denotáció. J. 

Soltész Katalin szerint a névviselő objektív  tulajdonságaihoz fűződő 

asszociációk a jelentéshez kapcsolódnak, az ettől független, szubjektív 

asszociációk pedig a névstilisztikában kapnak szerepet. Hajdú Mihály a 

konnotációt maga nem nyilvánítja egyértelműen a tulajdonnévi jelentés részének 

fogalma alatt pedig csupán a névvel jelölt egyedi létezőhöz fűződő 

asszociációkat érti. Egy adott családnév láttán, hallatán bennünk következő 

érzetek egyik típusa az azonos, illetve hasonló (jellegű) nevet viselő 

személyekhez, azok csoportjaihoz fűződik. A névhez kapcsolódó asszociációkat 

az adott korszak szociokulturális tényezői, gondolkodásmódja, névízlése is 

befolyásolja [5, 49–57. o. ]. 
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Farkas Tamás Családnév-változtatás a 20. század második felében című 

munkájában [9, 62–72. o.] a hivatalos családnév-változtatások 1945 utáni 

történetét tekinti át,  általános jellemzőit, jellemzőbb sajátságait mutatja be. Az 

első fejezetben a hivatalos családnév-változtatások történetét ismerteti. Hosszú 

időn át a történelmi–társadalmi hatások által vezérelt névmagyarosítás: az 

idegen eredetű családnevek magyaros hangzású névvel való felváltásának 

tendenciája uralta. Továbbá említi a hivatalos eljárás szabályait, menetét és 

alapelveit, amelyek nem változtak sokat a korszak folyamán, a háború előtti 

viszonyokhoz képest sem. Az elhagyott családnevek körében eleinte elsöprő 

többséget képviselnek az idegen nevek, de arányuk jelentős mértékben csökken, 

míg a magyar hangzásúak aránya növekszik. Továbbá említést tesz Farkas 

Tamás a kettős családnevekről. A névváltoztatásokban már a század első felében 

korlátozzák s csak kivételesen engedélyezik a felvételüket. A társadalom – több 

okra visszavezethetően – bizonyos presztízst tulajdonít nekik. A 

névváltoztatások között olykor az örökölt kettős családnév egyik elemének 

elhagyásával is találkozunk.  

Varga Józsefné A Felső-Rábaköz családneveinek jelentéstani vizsgálata 

című [48, 51. o.] a 18. századi családnevek alapján csoportosítja a 

családneveket. Tizennégy típust különít el.  

1. Helynévi alapszavú családnevek. Alapjául legtöbbször egy település 

neve szolgál, amely -i képzővel utal a származási helyre: Kisfaludi.  

2. Személynévből alakult családnevek: Ádám 

3. A foglalkozás, a tevékenység megnevezése a családnév alapszava. Ez a 

harmadik leggyakoribb típus a családnevek között. Ez a név rámutat arra, hogy 

milyen tevékenységeket végezhettek az itt élő emberek a családnevek 

megszilárdulásakor.  

A 18. század elején még több az összetett szóból alakult családnév: 

Lakatjártó, Kötéljártó. Ezek általában egyszerűsödtek: Lakatos.  
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4. Külső és belső emberi tulajdonságot jelent a családnév. Külsőre utal: 

Bodor, Fekete. Belső tulajdonságot ír le sok családnév: Áldozó, Bőgős. 

5. Néphez, népcsoporthoz tartozás jelenik meg az alapszóban: Horváth, 

Német, Tóth.  

6. Tisztséget, méltóságot, rangot jelent a családnév alapszava: Gróf, 

Dékán. 

7. Társadalmi állapot, vagyoni helyzet fogalmazódik meg a családnév 

alapszavában: Polgár, Nemes.  

8. Tárgyak, eszközök neve válik családnévvé: Csupor, Fűsű (fésű).  

9. Növények neve szerepel az alapszóban. Nem sok családnév alkotja ezt 

a típust. Növényi részeket nevez meg a családnév alapszava: Ág, Virág. Az 

egész növény nevéből lesz a családnév: Bokor, Tölfa (tölgyfa).  

10. Állatnevek adják a családnév alapszavát. Ebben kategóriában 

leggyakoribb a családnévben a madárnevet jelentő alapszó: Szarka, Csóka, 

Tuba. További állatnevek a Csuka, Szarvas.  

11. Anyagnevek váltak családnévvé: Vas, Réz. 

12.  Valamivel való ellátottságot jelent a családnév közszava: Dombos, 

Erdős, Házas.  

13. Egy fogalom neve vált családnévvé: Csillag, Hajnal, Menydörög.  

14. Bizonytalan besorolásúak. Ezek vagy többféle értelmezési lehetőséget 

magukban rejtő szavak, vagy olyan alapszóból alakultak, amelynek egyértelmű 

a jelentése, de mindegyik egy külön csoportba tartozna, azaz nem jellemző 

kategória: Szakály, Sörtély, Burus. 

Dolgozatom megírásában sokat segített a Családnevek enciklopédiája 

című könyv, melynek szerzője Hajdú Mihály [13, 1–458. o. ]. Az enciklopédia 

bevezető részében a családnév fogalmáról, kialakulásáról, a névadás indítéka 

szerinti típusairól olvashatunk. Ezek után a könyv névcikkeinek felépítésével 

ismerkedhetünk meg. A családnévszótárban minden olyan családnév 

megtalálható, amely legalább ezerszer vagy annál többször előfordul. A 
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kézikönyv 1230 mai családnevet dolgoz fel, amely gyakori előfordulású. Utal a 

családnevek földrajzi elterjedésére, a névvel összefüggő változtatásokra, a 

névmagyarosításokra. A névcikkekben a következő bekezdések találhatók: a 

családnév típusa (a névadás indítéka szerint), változatai, eredete, elterjedtsége, 

névváltoztatás.  

A családnevek különböző névadási indítékok alapján keletkezhettek. A 

szerző megkülönböztet apanévi (Ádám); helynévi (Alföldi); nép- és 

népcsoportnévi eredetű (Magyar, Németh); társadalmi és vagyoni helyzetre 

(Árva); tisztségre (Bíró); foglalkozásra (Ács); valakihez vagy valahová való 

tartozásra (Császár); külső és belső tulajdonságra (Apró) utaló családneveket. A 

családnév-magyarázatokat nyelvtörténeti vonatkozású adatokkal is alátámasztja. 

Valamennyi családnévnek az eredetét visszavezeti az adott nyelv közszaváig. 

Egyes családneveknek több lehetséges etimológiáját is megadja. Érdekes 

adatokat találunk az egyes névcikkekben a családnév-változtatásokkal 

kapcsolatban. Pl.: „A XIX. században több Kehl, néhány Kohn, Bernstein, 

Büchler, Bleyer nevű magyarosította, egy Balek nevű pedig érthető okból 

változtatta nevét Bálintra.” [13, 1–458. o.]. A leggyakoribb 10 magyar 

családnév a következő: Nagy, Kovács, Tóth, Szabó, Horváth, Kiss, Varga, 

Molnár, Németh, Balogh. A magyar eredetű nevek mellett német, szláv és 

román családnevek is megjelennek a könyvben. 

Hajdú Mihály a Családnévváltozások c. munkájában így határozza meg a 

neveket: „Családnévnek ugyanis csak akkor tekinthetünk egy névtípust, amikor 

az valóban a családot jelöli, tehát az egész család, fölmenők és leszármazottak 

viselik vagy öröklődik” [13, 400–416. o.]. A szerző kitér a családnevek 

kialakulására, az egynevűség, névelemhiány kérdésére, a családnevek 

öröklődésére, a családnévváltozásokra, valamint a családnevek rendszerezésére. 

Bemutatja más nyelvészek csoportosításait s a lehetséges vizsgálati 

szempontokat is [13, 400–416. o.]. 
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Mikor egy-egy családnévből már nagyon sok található a közösségen belül, 

akkor valamilyen módon megkülönböztetik az azonos nevűeket. Ezek a 

megkülönböztető nevek együtt is szerepelnek az eredeti családnévvel, s így 

kettős családnevek alakulnak ki: pl. Nagyatádi Szabó, Kiss Szabó stb. A kettős 

családnevek úgy is kialakulhattak, hogy a névmagyarosítás után új neve mellett 

megtartotta valaki a régit is [14, 36–40. o.]. A népmozgások, bevándorlások, 

felszívódások következtében a magyar nyelvterület családnév-anyaga, 

különösen az utóbbi két-három évszázad folyamán rohamosan telítődött idegen 

eredetű nevekkel [3, 40–42. o.]. 

Hajdú Mihály felhívja a figyelmet arra, hogy családneveink között sok az 

idegen eredetű, nem magyarból való szó. Ez természetes, és minden népnél 

előfordul az a jelenség, csak talán nálunk azért feltűnőbb, mert el tudjuk 

különíteni a magyar és idegen neveket. A családnevek megjelenése óta olvadtak 

be népünkbe kisebb-nagyobb számban szlovákok, szerbek, horvátok, németek 

stb. Ezek nagy része megtartotta eredeti családnevét [14, 40. o.].  

A nem magyarosított idegen családnevek állománya történelmi érték. Az 

idegen családnevek védelmére azt is fel kell hozni, hogy roppant 

változatosságuk nagymértékben gazdagítja családnév-állományunkat.  

A családnevek eredet szerinti csoportosításában nyújtott segítséget N. 

Fodor János tanulmánya [43, 113–129. o.], melyben elkülöníti a következőket:  

 Nép- vagy néprésznév (Horvát); foglalkozás, tisztség, alkalmi 

tevékenység (Acélverő); méltóságnév (Bán); rokonságnév (Mostoha, Nász, 

Sógor); állatnév (Bak, Csirke); növény- vagy növényrész neve (Búza, Bimbó); 

tárgy, anyag neve (Arany, Vas); elvont jelentésű szavak (Hit, Méreg); egyéb 

(Ország, Csömör, Penész).  

A szerző ír a családnevek szófajáról. Kiemeli a melléknévi alapú 

családneveket. A melléknévi alapú névrészek elsősorban az elnevezett valamely 

tulajdonságát jeleníthetik meg: termet és testalkat (Hosszú), beszédmód 

(Csendes), betegség (Fájós), (bőr- vagy haj) szín (Fehér), hajviselet (Bodri, 
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Fodor, Göndör), egyéb külső tulajdonság (Csúnya), családi állapot (Árva, 

Házas, Özvegy), életkor (Ifjú), szenvedély (pl. italozás: Borissza, Ittas, 

Bornemissza), vagyoni állapot (Kincses), szellemi képesség (Agyas, Bolond), 

belső jellemvonás (Álnok, Bánatos, Bohó, Cseles), lakó- vagy származási helyre 

utalhatnak (Úti, Mezei). A folyamatos melléknévi igenevek elsősorban a 

beszédmódra utalnak (Dödögő), emellett lehetnek az elnevezettre jellemző 

valamilyen cselekvés kifejezői (Felező, Pördítő). Következő családnévtípusok, 

amit elkülönít, azok az  egyéb szófajokból alakult nevek. Határozó(szó): (Által, 

Jókor), névmás: (Akárki, Amaz, Maga), módosítószó: (Talán), partikula: ( 

Bezzeg, Bizony), interakciós mondatszó  (Izé) [43, 113–129. o. ]. A tanulmány 

írója szerkezetük szerint is vizsgálja a neveket. Egyszerű és összetett szavakat 

különít el. Megkülönböztet minőségjelzős (Fényesszemű, Ritkaszakállú), 

jelöletlen tárgyas (Vakvezető, Acélverő, Címeríró, Cipósütő, Ekegyártó),  

birtokos jelzős (Istenfia), mennyiségjelzős (Kétökrű), határozós (Ajtónálló) és 

alanyi (Istenadta, Hasfájó) szerkezetű összetételeket [43, 113–129. o.]. 

Dolgozatomban alapul vettem Mizser Lajos Balazsér mai családnevei 

című tanulmányát [35, 45–49. o.]. Azért fontos ez a cikk, mert kárpátaljai 

gyűjtés alapján csoportosítja a családneveket. A szerző a neveket 5 nagyobb 

típusra osztotta.  

I. A névadó ős személynevére visszamenő vezetéknevek: Demeter, Bana, 

Bábin.  

II. A származás helyére utaló vezetéknevek: Hidi, Mezei, Cseh.  

III. Foglalkozásra, tisztségre utaló vezetéknevek: Béres, Doktor.  

IV.Egyéni tulajdonságot jelölő vezetéknevek: Makula ’folt ,szenny’, 

Veres.  

V.A névadásnak több indítéka is lehetséges: Bakos: 1. régi világi 

személynév, 2. olajsütő, -sajtoló.  

Mizser Lajos Szlovák eredetű családnevek Bereg megyében című írásában 

a szlovák családneveket csoportosítja. [40, 179–94. o.]. A két világháború között 
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a megye nagyobb része Csehszlovákiához tartozott, s ez idő alatt is történtek 

áttelepítések. Megkülönböztet öt típust:  

1. A névadó ős személynevére visszamenő családneveket.  

–  Egyházi családnevek: - Jámbrik a magyar Imre név szlovák változata.  

– Világi személynevek: Radko – Radomir.  

2. Származás helyére utaló családnevek: Puszta helynevek: Jakubényi < 

Jakubany.  

3. Foglalkozásra, tisztségre, méltóságra, társadalmi állásra utaló 

családnevek  

– A foglalkozás , tisztség, méltóság, társadalmi állás megnevezése: Bukszár: 

buksar 'persely'.  

4. Egyéni tulajdonságára utaló családnevek.  

– A tulajdonság megnevezése: Babirák: babrák 'ügyetlen'.  

5. Egyéb családnevek. 

– A névadásnak több indítéka lehetséges: Babják ; 1. a bob 'bab'. 2.a bobo 

'mumus', 3. a bába 'vénasszony'.  

– A névadás indítéka nem világos, bizonytalan, nem meggyőző: Burko: 

búrka 'vihar, zivatar' + -ko.  

Mizser Lajos Családnévkutatás Kárpátalján című tanulmányában [38, 

120–123. o.] először leírást ad Bereg megyéről. Megállapítja, hogy a nevek 

túlnyomó többsége magyar.  Trianon után az etnikai viszonyok 

megváltoztatására cseheket, szlovákokat, kisebb részben pedig ruszinokat 

telepítettek a magyarlakta területekre (például Bótrágy mellett létrehozták 

Újbótrágy települést). Ezek egy része elmagyarosodott, sőt a református vallást 

felvette. A bátyúi református egyház anyakönyveiben ilyen nevek is vannak: 

Kopolovec, Matuzár. Megjegyzi, hogy a Kódus csak Beregsomban fordul elő, de 

ott igen gyakori. Ráadásul antonima is, mert a falu egykor legtehetősebb 

családjai viselik ezt a nevet. Bátyúban a Bagu ’bagoly’ áll az első helyen, 

akárcsak Haranglábon az Eszterhai és a Hajdú. Külön csoportosítja a nép-, 
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illetve népcsoportnevekről kapott családneveket. 25-féle név fordult elő a 

vizsgálata során. A régebben átvett idegen eredetű nevekben kisebb-nagyobb 

mértékű magyarosodás figyelhető meg. Az adott közösségben élők már 

megszokták, sőt nem is érzik a legtöbb esetben idegennek őket. Mizser Lajos 

megkülönböztet madárnevekből alakult családneveket is. Legtöbbször csak 

valószínűsíthetjük, hogy milyen tulajdonságot takarnak. Beregben a Sass a 

leggyakoribb, de van Rigó, Szarka és Varjú is. A szláv eredetűek közül 

leggyakoribb a Szikora ’cinege’ név. 

Munkám során alapul vettem Kovács András Som családnevei c. munkáját. 

Először a családneveket gyakoriság szerint vizsgálta, majd jelentéstanilag. 

Szerinte a családnevek jelentéstani csoportosítása sokat vitatott alapkérdése a 

nevek elemzésének [26, 23–28. o.]. Ilyen típusokat különít el:    

1. Személynévi alapszavú családnevek:  

–   az alapszó régi magyar személynév: Bakos.  

– az alapszó egyházi keresztnév vagy annak alakulata: Antal. Az alapszó 

becézőnév: Balla, Benkő. 

2. Hely- és településnévi alapszavú családnevek: Szilágyi.  

3. Köznévi alapszavú családnevek: 

– alapszava nép-, vagy néprésznév: Német;  

– alapszava mesterséget, foglalkozást jelölő köznév: Borbély;  

– alapszava emberi tulajdonságra utaló köznév: Gazdag.  

4. Egyéb családnevek. Ezen belül elkülönít idegen eredetű és bizonytalan 

jelentésű családneveket: Dudics . 

Az ukrán nyelvtudományban is foglalkoznak a családnevek fogalmával, 

típusaival. Pavlo Csucska a vezetéknevek esetében következő változatokra hívja 

fel a figyelmet: férfi és női változatok Петришин – Петришина. Eredetük 

szerint elkülönített ukrán, idegen eredetű vezetékneveket, a vitatott és ismeretlen 

eredetű vezetékneveket külön típusban tárgyalja [51, 440–508. o.]. 
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2. A CSALÁDNEVEK KISGEJŐCÖN GYAKORISÁGUK SZERINT 

(1950–1993); (1993–2016) 

 

A családnevek sokat elárulnak a település múltbéli életviteléről, 

gondolkodásmódjáról, értékrendjéről. A névállomány – főleg falvakban – a 

társadalmi fejlődés, a falusi életforma megváltozása folytán szinte teljesen 

átalakulóban van. Időszerű ezért a családnevek összegyűjtése, rendszerezése, 

feltárása.  

A magyar vezetékneveket ugyanaz a szokás és szükséglet hozta létre, mint 

máshol Európában, így a magyar vezetéknévtípusok szinte mind megtalálhatók 

más népek vezetékneveiben is [18, 74. o.].  

Kutatásom több mint hatvan évet ölel fel. Bemutatom, hogyan változott 

Kisgejőc családnév-állománya az évek folyamán. Két időszakban vizsgálom a 

családnévállományt: 1950-től 1993-ig, 1993-tól 2016-ig. A családnévanyagot a 

református egyház anyakönyvéből gyűjtöttem. 1993-ig hiányoznak az 

anyakönyvi adatok, ezért a nevek egy részét aktív és passzív módszerrel 

gyűjtöttem adatközlők segítségével. A kutatóponton 123-féle családnév fordul 

elő. 

Haraszy Károly is rámutat a régi családnevekre. Kisgejőcön ilyeneket 

említ: a baktai Egry; Pankotay, Bogáty, Ladányi, nemes Benkő, Darányi, Burok, 

Belenszky, Ráczkövy, nemes Ritoók, Nagy, Kiss, nemes László, Bartók, nemes 

Diószeghy, nemes Fegyverneki stb. A Benkő család címeres nemes levelét II. 

Ferdinándtól kapta 1619-ben, és itt, Ung megyében hirdették ki. A Fegyverneky 

család első őse, Fegyverneky Izsák 1586-ban szerepel. A László család az 1754-

55-iki országos nemesi összeíráskor István által igazolta nemességét Ungban. 

Kihalt a nemes Gejőczy család, mely Kisgejőcznek még a XVII. században is 

egyik részbirtokosa volt. E családnak egyik tagja László Ung és Zemplén 

nótáriusa volt. Ennek László nevű fia 1662-ben Ung követe a pozsonyi 

országgyűlésen [15, 231–235. o.]. 
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№ 

Családnevek 

1950–1993 

 
1993–2016 

 

Család Személy Család Személy 

1. 
Armstrong 1 1 1 1 

2. 
Ádám 3 10 4 9 

3. 
Babuka 1 2 1 4 

4. 
Balog 1 5 1 2 

5. 
Bálint 1 3 3 10 

6. 
Belenszky 2 10 - - 

7. 
Benke 4 10 3 5 

8. Benkő 1 6 1 4 

9. Beregi 1 6 1 1 

10. Béres 3 12 4 10 

11. Bitai - - 1 2 

12. Bilakovics 2 11 3 16 

13. Biszága 1 2 1 3 

14. Bodnár - - 1 3 

15. Bogáthy 6 29 5 20 

16. Bódi 1 4 1 2 

17. 
Buglina 1 4 1 2 

18. Bukszár 1 5 1 4 
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19. 
Burók 3 12 4 16 

20. Csákány 3 12 3 11 

21. Csiszlák 1 4 1 3 

22. 
Csoma 1 1 - - 

23. Csuka 1 6 1 2 

24. Dankó - - 1 5 

25. Demes 3 11 3 5 

26. Divinec 1 4 1 2 

27. 
Doktor - - 1 4 

28. 
Dula - - 1 2 

29. Fagyas 1 4 1 5 

30. Fábián 2 6 1 1 

31. Fedák 1 4 1 6 

32. Fegyverneki 5 17 1 1 

33. Fehér - - 2 2 

34. Gerber 1 4 1 6 

35. Gyöngyösi 1 5 - - 

36. Györke 4 7 4 9 

37. Hadar 3 14 1 2 

38. Hajtó 1 4 - - 

39. Halász 1 2 - - 

40. Homa 2 9 1 2 

41. Homoki 1 4 1 5 

42. Hudák 1 8 1 8 
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43. Hurik 2 8 1 6 

44. Illár 1 2 - - 

45. Jackiv 1 4 1 2 

46. Jakab 1 3 1 1 

47. Jakubinszky 1 4 - - 

48. Jávorszky 3 11 1 2 

49. Jenei 3 12 3 7 

50. Juhász 1 6 1 2 

50. 
Kaszás 1 7 1 5 

52. 
Katona 1 5 - - 

53. Kálmán 5 26 3 14 

54. Kára 4 10 4 13 

55. Kása 1 5 1 2 

56. Kelemen 1 5 1 4 

57. Kiss 3 15 4 21 

58. Kojsza 3 27 3 10 

59. Kormos 1 4 - - 

60. Korol 1 4 1 1 

61. Kovács 6 30 6 15 

62. Kosztyik 1 3 1 3 

63. Kótun 2 9 2 6 

64. Kuhta 1 7 1 3 

65. Kürti 1 1 1 1 

66. Ladányi 6 34 5 20 
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67. 
Lázár - - 1 4 

68. Leco 1 4 1 6 

69. Levicki - - 1 3 

70. Ljutánszki 1 5 - - 

71. Makai 1 4 1 2 

72. Makula - - 1 5 

73. Medve 1 4 1 4 

74. Mihalovics 1 4 1 2 

75. 
Mikita 1 4 - - 

76. 
Molnár 3 11 3 7 

77. Nagy 8 26 8 20 

78. Orbán 1 4 1 3 

79. Ondo 2 9 2 6 

80. Orosz 3 17 2 6 

81. Palkó 1 5 1 3 

82. Pap 1 3 1 2 

83. Pankotay 1 7 1 3 

84. Pataki 2 11 1 5 

85. 
Pavlej 1 3 1 3 

86. 
Petrenko 1 3 1 3 

87. 
Popik - - 1 3 

88. Prokop 3 13 3 5 

89. 
Ráczkövy 2 15 2 4 
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90. 
Ritok 3 18 3 9 

91. 
Ruszinkó 2 16 2 8 

92. 
Ruszkovics 4 23 4 16 

93. 
Seszták 1 3 1 1 

94. 
Silakher 1 4 1 3 

95. 
Simon 1 4 3 11 

96. 
Siskova 1 4 1 2 

97. 
Smárs 1 6 1 2 

98. 
Snicer 3 18 3 13 

99. 
Sváb 1 8 1 10 

100. 
Szabó 1 4 1 2 

101. 
Szaniszló 3 10 2 7 

102. 
Szalagyák 2 10 2 3 

103. 
Szemszicskó - - 1 4 

104. 
Szijjártó 2 7 2 7 

105. 
Szolod 1 5 1 2 

106. 
Szopko 3 12 3 12 

107. 
Szvajlavcsik 1 4 1 2 

108. 
Takács 2 11 2 4 

109. 
Tárci 1 4 1 2 
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110. 
Tolkacsov - - 1 4 

111. Tóth 4 18 4 18 

112. 
Troszkánics 3 16 3 14 

113. 
Turjanica - - 1 3 

114. 
Ulihánics 1 3 1 5 

115. 
Úr 1 1 2 5 

116. 
Varga 1 3 3 4 

117. 
Vaski 3 14 2 7 

118. 
Vágner 1 11 2 10 

119. 
Veres 6 27 7 25 

120. 
Vorozsilnik 1 4 1 3 

121. 
Zuro 1 4 1 2 

122. 
Zselicki 1 7 1 4 

123. 
Zsoltányi - - 1 1 

 

 

A táblázat azt mutatja, hogy a százhuszonhárom családnév közül 

kilencvenhét mindkét időszakban előfordult.  

Csupán az egyik korszakban fordultak elő a következő családnevek: 

a)1950–1993: Belenszky (10), Csoma (1), Gyöngyösi (5), Hajtó (4), Halász (2), 

Illár (2),  Jakubinszky (4), Katona (5), Kormos (4), Ljutánszki (5), Mikita (4). 
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b)1993–2016: Bitai (2), Bodnár (3), Dankó (5), Doktor (4), Dula (2), Lázár(4), 

Levicki (3), Makula (5), Popik (3), Szemszicskó (4), Tolkacsov (4), Turjanica 

(3), Zsoltányi (1). 

 

Leggyakoribb családnevek a következők voltak:  

a) 1950–1993: Ladányi (34), Kovács (30), Bogáthy (29), Kojsza (27), Veres 

(27) Nagy (26), Kálmán (26), Ruszkovics (23), Snicer (18), Ritok (18), Tóth (18), 

Fegyverneki (17), Orosz (17), Ruszinkó (16), Troszkánics (16), Kiss (15), 

Ráczkövy (15), Hadar (14), Vaski (14), Prokop (13), Béres (12), Burók (12), 

Csákány (12), Jenei (12), Szopko (12), Bilakovics (11), Demes (11), Jávorszky 

(11), Molnár (11), Pataki (11), Takács (11), Vágner (11), Ádám (10), Belenszki 

(10), Benke (10), Kára (10), Szaniszló (10), Szalagyák (10).  

Mindössze egyszer fordul elő, egy személy viseli ezeket a családneveket: 

Armstrong, Csoma, Kürti. 

 

b) 1993-2016: Veres (25), Kiss (21), Bogáthy (20), Ladányi (20), Nagy (20), 

Tóth (18), Bilakovics (16), Burók (16), Ruszkovics (16), Kovács (15), Kálmán 

(14), Troszkánics (14), Kára (13),  Snicer (13), Szopko (12), Csákány (11), 

Simon (11), Bálint (10), Béres (10), Kojsza (10), Sváb (10), Vágner (10).  

Mindössze egyszer fordul elő, egy személy viseli ezeket a családneveket: 

Armstrong, Beregi, Fábián, Fegyverneki, Jakab, Korol, Kürti, Seszták, 

Zsoltányi. 

Mind a két korszakban egyaránt elterjedt családnevek: Béres, Bilakovics, 

Bogáthy, Burók, Csákány, Kálmán, Kára, Kiss, Kojsza, Kovács, Ladányi,  

Nagy, Ruszkovics, Snicer, Szopko, Tóth, Troszkánics, Vágner, Veres. A lakosság 

jelentős százalékát jelölik ezek a nevek, azonban érzékelhető a folyamatos 

csökkenés. Ennek oka lehet, hogy egyes családok kihaltak, elköltöztek másrészt 

a névanyag  bővült, gazdagodott más vezetéknevekkel. 
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Azokat a neveket, amelyek mindkét korszakban végig fellelhetők, állandó 

családneveknek tekintem. Ezeket a neveket törzsökös neveknek nevezi a 

szakirodalom. Törzsökösnek az olyan családnév tekinthető, amely régtől honos 

a településen, függetlenül a gyakoriságuktól [14, 152. o.]. Ilyenek például: 

Pankotay/Pankotai, Ladányi, Jávorszky, Benkő, Burók/Burok, 

Belenszki/Belenszky, Ráczkövy, Ritok/Ritoók, Nagy, Kiss, Fegyverneky, Beregi.  

1950–1993 között száznyolcféle családnév fordult elő Kisgejőcön, viszont 

1993–2016 között száztizenkettő. Az alábbi diagram csak az egyik időszakban 

fellelhető neveket szemlélteti. 

 

 

29%

71%

Csak az egyik időszakban előforduló nevek

1950–1993: Csoma, Gyöngyösi, 
Halász, Jakubinszky, Kormos, 
Ljutánszki, Mikita 

1993–2016: Belenszki, Bitai, Bodnár, 
Dankó, Doktor, Dula, Hajtó, Illár, 
Katona, Lázár, Levicki, , Makula, , 
Popik, Szemszicskó, Tolkacsov, 
Turjanica, Zsoltányi.
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3. A CSALÁDNEVEK TÍPUSAI EREDETÜK SZERINT 

 

Kisgejőcön  123-féle családnév fordul elő, amelyeket eredetük szerint két 

időszakban vizsgáltam. A családnevek eredet szerinti rendszerezését Kálmán 

Béla [18,74–89. o.] felosztása alapján végeztem. A neveket Kázmér Miklós Régi 

magyar családnevek szótára [20, 1172. o.] és Hajdú Mihály Családnevek 

enciklopédiája című munkája [13, 458. o.] segítségével sorolom típusokba.  

 

3.1. Apanévi eredetű családnevek 

A kutatók szerint nagyon sok vezetéknév származik az apa nevéből. Ez a 

típus a kutatóponton is elterjedt volt és napjainkban is az. Az első korszakban 

tizenkilenc apanévi nevet jegyeztem fel, a másodikban huszonkettőt. Az apanévi 

családneveket három altípusba sorolja a szakirodalom [18, 74–89. o.]. 

a) Előfordul, hogy a teljes keresztnévhez a -fi szócska járul. Régebben 

előfordult teljesebb -fia alakban is. Azt jelentette, hogy az illető a 

vezetéknévben megjelölt egyén fia volt [18, 74–89. o.]. Ilyen típusú családnév 

Kisgejőcön nem él. 

b) Előfordul a magyarban az is, hogy az apanév megkapja az -é 

birtokjelet, amely i-vé változott. Ez a névtípus nem gyakori a kutatóponton. 

Erről a névtípusról nem lehet eldönteni, hogy milyen eredetű, gyakran 

összekeverhető a személynévből keletkezett helynevekkel. Ez a típus inkább az 

angolban és a németben gyakoribb, a magyarban ritkább az előfordulásuk. A 

szláv nyelvekben ez a leggyakoribb vezetéknévtípus [18, 74–89 o.]. 

Szülőfalumban egy alkalommal fordul elő ez a szláv vezetéknévtípus: 

Mihalovics (Mihályé). Ez a családnév mindkét korszakban megtalálható. Mára 

mindössze két személy viseli Mihalovics Ferenc és Mihalovics Mária. 

 Kávássy Sándor a Szláv nevek a szatmári nemesség 1809. évi 

összeírásában című munkájában említi ezt a nevet a ruszin személynevekből 
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keletkezett családnévtípusnál. Mihalovics (Mihál>Mihalovics, magyar 

megfelelője: Mihály fia, Mihályfi) [19, 95–105. o.]. 

c) Az egyik leggyakoribb névtípus az apanév jel nélkül. A fentebb említett 

családnév kivételével a kutatópontomon minden apanévi eredetű név e típusba 

sorolható. Kálmán Béla rámutat, hogy a leggyakrabban használt keresztnevek, 

mint a János, András, Péter, György teljes alakban elég ritkák vezetéknévként 

[18, 74–89. o.]. Kisgejőcön becéző alakjaik közül két családnév fordul elő: 

Györke, Palkó. A Györke nevet öt személy viseli, ez a György férfinév 

kicsinyítő képzős alakja. A Palkó családnevet három személy viseli, mely a Pál 

férfinév becéző alakja. Egyszerű apanévből keletkezett családnevek: Ádám, 

Bálint, Balog, Benke, Benkő, Bódi, Csuka, Dankó, Demes, Fábián, Jakab, 

Kálmán, Kára, Kelemen, Lázár, Orbán, Ondo, Simon, Szaniszló.  

A Balog családnevet Hajdú Mihály és Kázmér Miklós apanévből 

keletkezett családnévként és egyéni tulajdonságokra utaló névként említik, 

Kálmán Béla csak a testi tulajdonságra utaló nevekhez sorolja. 

Balog 

Ősi, valószínűleg finnugor eredetű bal (’baloldal’ jelentésű) 

közszavunkból -g névszóképzővel ’balkezes, sete, gyakorlatlan, balsorsú’ 

jelentésű melléknév lett, s ez már az Árpádok korában személynévvé vált. 

Később apanévként ebből ’Balog nevű személy fia, leszármazotta’ jelentéssel 

családnév lett [13, 38. o.]. 

Szintén kérdéses a Csuka családnév típusba sorolása. Kázmér Miklós és 

Hajdú Mihály foglalkozásra utaló vagy apanévi eredetű családnevek csoportjába 

helyezik. Kálmán Béla szerint a mesterség eszközét, eredményét jelöli.  

Csuka 

Az alapjául szolgáló csuka halnevünk szláv eredetű. Mint a 

halászmesterség egyik szimbóluma, korán egyéni, majd családnévvé válhatott. 

Mivel azonban az Árpád-korban sok Csuk és Csukar ~ Csukor személynevünk is 

volt, amelyek megelőzték a csuka szó köznévi előfordulását, s ma is van Csuk és 
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Csukor családnevünk, föltételeznünk kell a személynévnek esetlegesen más 

eredetét is. Ilyen lehet a török ’mester’ jelentésű Čïqï, amelyből a tővéghangzó 

lekopása után a tő magánhangzója -u-vá vált, és így kialakulhatott az Árpád-

korban gyakori magyar Csuk egyénnév. Ez vagy -a kicsinyítő képzővel, vagy -a 

birtokjellel vált családnévvé. Jelentése vagy ’Csuka nevű személy fia, 

leszármazotta’ [13, 92. o.]. 

A Benkő családnév törzsökös, azaz olyan családnév, amely régtől honos a 

településen. Viszont található Benke változatban is. Ezt a családnév viselői és a 

falu lakosai is elkülönítik. Hajdú Mihály így magyarázza eredetüket:  

Benke 

Egyik Ben- kezdetű keresztnevünk, a ’jónak mondott’, illetve ’áldott’ 

jelentésű, latin eredetű Benedek vagy a bibliai héber ’jobb kezem fia’ jelentésű 

Benjámin rövidült (Ben-) és -ke kicsinyítő képzővel ellátott beceneve. Apai 

családnévvé válva jelentése ’Benke nevű személy fia, leszármazotta’ lett. 

Ugyanez a Ben- rövidülés fölvehette a magyar -k kicsinyítő képzőt (Benk), majd 

ehhez az -e birtokjel járult, s akkor jelentése ’Benké, Benk nevű személy fia, 

leszármazotta’ lett, és így vált családnévvé [13, 53–54. o. ]. 

Benkő 

Eredete a Benke formával azonos, csak a magánhangzó-harmónia 

szempontjából illeszkedett -kő kicsinyítő képzőt kapcsolták hozzá. E 

családnevek jelentős többsége a Benedek névre megy vissza [13, 53–54. o.]. 

A szakirodalom felhívja a figyelmet arra, hogy női nevek is 

előfordulhatnak családnévként [18, 74–89 o.]. Kutatópontomon anyanévi 

eredetű családnév nem fordul elő.  

Érdekes a Kára családnév eredete, mivel nem egyértelmű, hogy milyen 

apanévből jött létre.  
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Kára 

Három név egybeesése. Az ótörök eredetű, ’fekete’ jelentésű qara szóból 

a törökben lett igen gyakori személynév, amely a magyarba is bekerült. Előbb 

egyéni, majd abból minden végződés nélkül apai családnévvé vált. Jelentése 

’Kara nevű személy fia, leszármazotta’.  

Ugyanakkor lehetséges, hogy az ógermán eredetű, ’férfi, fiatalember, 

lovag’ jelentésű kerl a németben Karl formájú lett, s a latin Carolus 

keresztnéven keresztül egész Európában elterjedt, így Magyarországra is 

eljutott. Itt egy szótagra való rövidülése (Kar-) után megkapta az -a kicsinyítő 

képzőt, s egyéni névből vált családnévvé.  

Szóba került még az ótörök eredetű karvaly madárnevünk, amely karul 

formában élt közszóként és személynévként is. Ez is lerövidülhetett egy 

szótagra, s megkaphatta az -a kicsinyítő képzőt [13, 177. o.]. 

Több vélemény ismert a Makula családnév eredetére is. Mizser Lajos 

Balazsér mai családnevei című tanulmányában a Makula családnevet  az egyéni 

tulajdonságot jelölő vezetéknevek típusába sorolja [34, 45–49 o.] Makula ’folt 

,szenny’. Viszont Hajdú Mihály apanévi családnévként említi.  

Makula 

A bibliai héberben két név jelentése ugyanaz: ’Isten ajándéka’. Az egyik 

hytytm  amelynek még a héberben kialakult ytm változata. A másik whytytm 

pedig valószínűleg arámi eredetű. A görögbe mindkettő átkerült. Mindkettőt 

átvette a latin is Matthaeus, illetve Matthias formában. (A magyarban Máté és 

Mátyás keresztnevek lettek belőlük.) Az egy szótagra rövidült Ma- a szlovákban 

megkapta a régi -cha kicsinyítő képzőt (Macha lett). Ezt továbbképezték –ula 

névszóképzővel, amely közszavakhoz is, személynevekhez is járult. Így alakult 

ki a Machula név, amely a magyarban a -ch- hangot -k-ra cserélte [13, 233. o.]. 
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3.2. Származásra (helységre) utaló nevek 

Ez a névtípus is gyakori a településen. Az első időszakban (1950–1993) 

tizenöt, a másodikban (1993–2016) pedig tizennégy származásra utaló 

családnévnév fordult elő. Király Lajos két típusba sorolja a származásra utaló 

családneveket:  

1. Az egykori névadó lakhelye önmagában vált családnévvé: Kalocsa. 

 2. A helynévi eredetű családnevek többsége -i képzős: Váradi [24, 618–

620. o. ]. Kálmán Béla hasonlóan osztályozza, viszont ő három altípusba sorolja 

a neveket. 

a) Az ide tartozó nevek képzőtlenül puszta falunevet mutatnak. Például: 

Baranya, Kalocsa. Ez a családnévtípus nem él Kisgejőcön.  

b) A helynévből származó családnevek óriási többsége -i képzős. A 

nemességnél általában a birtokot jelölték, tehát a Báthoriak Bátor faluban lévő 

birtokukról kapták vagy vették fel nevüket. Az -ó, -ő végű helynevekből képzett 

vezetéknevek végződése nem -ói, -ői, hanem -ai, -ei: Makó > Makai. A néhány    

-é-re végződő helynevünkből -ai végű vezetéknevek kelekeztek: Rábé > Rábai 

[18, 74-89. o.].  

Szülőfalumban ez az altípus a leggyakoribb, tizenkét név sorolható ide: 

Beregi (1), Bitai (2), Bogáthy (20), Fegyverneki (1), Gyöngyösi (5), Homoki (5), 

Jávorszky (2), Kürti (1), Ladányi (20), Makai (2), Pankotay (3), Pataki (5), 

Ráczkövy (4), Zselicki (4).  

A Jávorszky családnevet Mizser Lajos Cserépfalu idegen eredetű 

családnevei 1550-1974 című munkájában említi a szláv eredetű neveknél 

Jávorszky (Javorec: Szepes m.) [39, 713–722. o.]. 

Kisgejőcön törzsökös a Beregi, Fegyverneki, Jávorszky, Ladányi, 

Pankotay, Ráczkövy. A Beregi családnevet mára mindössze egy személy viseli, 

Beregi Ildikó. Kázmér Miklós helynévi eredetű névként jegyezte fel, Hajdú 

Mihály a Családnevek enciklopédiája című munkájában nem tesz említést róla. 
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A leggyakoribb ide tartozó nevünk a Ladányi. Az első vizsgált időszakban hat 

család és harmincnégy személy viselte, a másodikban öt család és húsz személy.  

 

Ladányi 

Alapszavának, a Ladány helynévnek az eredete igen vitatott. Törzsnévi 

gyakorisága és elhelyezkedése miatt egyesek olyan népnevet keresnek benne, 

amelynek nagyobb csoportja a magyarokhoz csatlakozott a Honfoglaláskor, s a 

törzsek széttelepítésekor ők is hasonló sorsra, az ország egész területén való 

szétszóratásra jutottak. Másik vélemény szerint az ótörök Lawdan név került be 

a magyarba még a Honfoglalás előtt, amely az Árpád-korból adatolható 

(Loudan). A név eredetijének jelentése nagyon bizonytalan, de valamiféle jármű, 

szállítóeszköz megnevezése lehetett [13, 214. o.]. 

A Bogáthy családnév is népszerű mindkét korszakban, elsőben hat család 

és huszonkilenc személy, a másodikban öt család és húsz személy viseli. 

c) Rokon az előző típussal, mert szintén a lakosság mozgására, 

vándorlására utal a nemzetiséget jelölő név. A XV–XVI. századi, nem pedig a 

mai népnevekből váltak vezetéknevekké. Ilyenek a Tóth, Németh, Cseh  [18, 74–

89. o.]. A kutatók szerint a nemzetiséget jelentő nevek mindig elég gyakoriak 

voltak. A kutatóponton is előfordul ez a családnévtípus: Orosz, Ruszinkó, Sváb, 

Tóth.  

A népre, népcsoportra utaló családnevek nagy száma abból adódik, hogy 

elsősorban nem azokat nevezték el az adott népnévvel, akiknek valóban 

anyanyelve volt a névben szereplő nép nyelve, hanem azokat, akik bármily 

módon kapcsolatban álltak azzal: közelükből származtak, ruházatukban, 

viselkedésükben hasonlítottak, vagy csak beszélték a nyelvet. Pl. a Tóth 

családnévnek a gyakori előfordulása azzal magyarázható, hogy minden 

idegennek a neve volt eredetileg, a magyarban pedig valamennyi szláv nyelvűre 

is vonatkozhatott egészen a 19. század elejéig. 
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Orosz  

Előzménye, az indoeurópai alapnyelvre visszavezethető, ’vörös, szőke’ 

jelentésű rus [rusz] szó valószínűleg az óskandináv nyelvet beszélő vikingek 

révén került az európai nyelvek többségébe a Kijev környéki népek 

megnevezésére. Ezt az ótörök is átvette, de magánhangzót iktatott be a szó 

elejére, mert nyelvükben nem kezdődhetett szó r-rel. Ez az ótörök *orusz 

népnév került át a magyarba, ahol második magánhangzója nyíltabbá vált  

(orusz > orosz) [13, 260. o. ]. 

Tóth 

Előzményének, az indoeurópai eredetű *tauta ~ *tauti szónak az óiránira 

visszavezethető eredeti jelentése ’nép’ volt. Később a használóktól függően 

leszűkült a jelentése az egyes népekre (germán, német, szláv stb.). A magyar 

nyelvbe még a Honfoglalás előtt bekerülhetett, s minden szláv népre 

vonatkozott. (Csak jóval később, a XVIII. század végétől szűkült le a jelentése a 

szlovákságra.) Ezért ebből a szóból különösen sok családnév alakult, hiszen 

szláv népekkel voltunk körülvéve a Kárpát-medencében. Olyanok is megkapták, 

akik csak hasonló öltözéket, ruhát, lábbelit viseltek, vagy ismerték a nyelvet, 

esetleg csupán olyan vidékről költöztek át más faluba, ahol szláv nyelvet 

beszélők laktak. Mindezek a személyek általában ragadványnévként, majd 

abból, de sokszor közvetlenül családnévként is megkapták a nép nevét [13, 350. 

o. ]. 

 

3.3. Foglalkozásnevek, tisztségnevek, méltóságnevek 

Ezek a nevek csak a jobbágyoknál fordultak elő. A nemesek közt egyetlen 

Császár, Király, Herceg, Nemes, de Bíró vagy Pap nevű sem akad a XVI. 

században. A vezetéknév megkülönböztetésül szolgált és így a legáltalánosabb, 

leggyakoribb foglalkozás nem vált névvé, mert nem volt megkülönböztető 

jellege – jegyzi meg Kálmán Béla [18, 74–89. o.]. A kutatóponton is elterjedt ez 
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a családnévtípus. 1950–1993 között huszonkét foglalkozásnév volt, 1993–2016 

között tizennyolc.  

A következő nevek tartoznak ide: Béres, Bodnár, Doktor, Fagyas, Hajtó, 

Halász, Hudák, Juhász, Kaszás, Katona, Kása, Kormos, Kovács, Kuhta, Molnár, 

Pap, Szabó, Szijjártó, Takács, Úr, Varga.  

Mizser Lajos és Király Lajos szintén elkülönítették ezt a családnévtípust. 

Varga Józsefné A Felső-Rábaköz családneveinek jelentéstani vizsgálata című 

munkájában megemlíti, hogy az 1700-as években ez a harmadik leggyakoribb 

típus a családnevek között. Ez a kategória rámutat arra, hogy milyen 

tevékenységeket végezhettek az itt élő emberek a családnevek 

megszilárdulásakor [48, 51. o. ].  

A tisztséget, méltóságot, rangot és a társadalmi állapot, vagyoni helyzet 

megnevező családneveket külön típusokba sorolja, míg Kálmán Béla egyetlen 

típusba különíti el ezeket.  

Elkülöníthető jó néhány foglalkozásnévből származó vezetéknév. 

Szülőfalumban ilyenek fordulnak elő: 

1. Iparosok, kézművesek. Ebből a típusból feljegyeztem hat nevet: 

Bodnár (hordókészítő), Kovács, Szabó, Szijjártó, Takács, Varga.  

2. Pásztorkodásra, vadászatra, halászatra és mezőgazdasági foglalkozásra 

utaló nevek: Halász, Juhász, Kaszás. 

3. Katonaságra utaló foglalkozásnév: Katona. 

4. Tisztségre utaló nevek: Doktor, Pap. 

5. Társadalmi helyzetre utal: Béres. 

A leggyakoribb foglalkozásnév szülőfalumban a Kovács. Az első 

korszakban hat család és harminc személy viselte, a másodikban öt család és 

tizenöt személy viseli. Eredetéről:  

Kovács 

Előzménye, az ősszláv kovač mesterségnév elterjedt minden szláv 

nyelvben, a magyarba valószínűleg a délszlávból került (s kiszorította az ősi 
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verő, vasverő foglalkozást jelentő szavunkat). Mint foglalkozást jelölő szó 

ragadványnévvé, megkülönböztető névvé vált, kettős neveket alkotott, majd a 

régi családnév helyett csak a Kovács nevet használták. Természetesen nagyon 

sokszor közvetlenül is lehetett belőle családnév. Minden faluban volt ilyen 

mesterember, és ezek elég módosak voltak ahhoz, hogy szolgájuk, béresük, 

egész háznépük legyen, akik odatartozásuk révén megkapták a Kovács nevet, 

így egyik leggyakoribb családnevünkké vált [13, 203. o.].  

 

3.4. Egyéb nevek 

Király Lajos elkülönít egyéb neveket, ide sorolja a testi tulajdonágra utaló 

neveket: Balog; lelki tulajdonságra: Bornemissza; vagyoni helyzetre utaló 

neveket: Kincses. Kálmán Béla tanulmánya szerint ez a csoport bonyolult és 

néha áttekinthetetlen, mivel vannak olyan nevek, amelyek több csoportba is 

besorolhatóak. Öt altípust jelöl az egyéb nevek csoportjában: 

 

3.4.1. Mesterség eszköze 

Halászatra utalnak a halnevek és a halászati eszközök nevei: Csuka. Ezt a 

családnevet egy család és három személy viseli: Csuka Magdolna, Csuka Emőke 

és Csuka Béla.  

Fölműves mesterségre utalhatnak a termesztett és gyomnövények, 

háziállatok, mezőgazdasági eszközök neve: Kaszás. Egy család és öt fő viseli ezt 

a családnevet:  

Kaszás Tímea, Kaszás Roland, Kaszás Szabina, Kaszás Artemisz, Kaszás 

Vanda.  

Kaszás 

Alapszava, szláv eredetű kasza szavunk ’valamivel ellátott’ vagy 

’valamivel foglalkozó’ jelentésű -s képzővel egészült ki. Így egyéni névvé, 

abból pedig vagy attól függetlenül családnévvé vált ’jól kaszáló’ vagy ’kaszát 

készítő’, esetleg ’kaszát áruló’ jelentéssel [13, 182. o.]. 
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 Kézművességgel, iparral hozhatók kapcsolatba a következő nevek:                                                                        

Csákány (kőfejtő). Két család és tíz személy viseli szülőfalumban a Csákány 

családnevet: 

Csákány István, Csákány Mária, Csákány Dóra, Csákány Viktória, 

Csákány Ilona, Csákány István, Csákány Zoltán, Csákány Zoltán, Csákány 

Gabriella, Csákány Kornélia.   

 

3.4.2. Testi tulajdonság 

  Testi tulajdonságra sok név vonatkozik. Ilyen a haj vagy bőr színét, 

göndör voltát vagy kopaszságát jelentő nevek: Fehér, Veres. A Veres családnév 

nagyon gyakori Kisgejőcön, hét család és huszonkét személy viseli:  

 Veres Renáta, Veres Gyula, Veres Richárd, 

 Veres Sándor, Veres Viktória, Veres Izabella, 

Veres Béla (2), Veres Zsuzsa, Veres Dávid, Veres Anetta, Veres Bernadett, 

Veres Éva, Veres Éva, Veres István (2) 

Veres Zoltán, Veres Barbara, Veres Zoltán, Veres Erika, 

Veres Veronika, Veres Tünde 

Veres 

 Az ősi uráli eredetű vér szavunk -s képzős alakjának jelentése eredetileg 

’véres’ volt, de a vér piros színe alapján színnév lett belőle, amelyet egyes 

nyelvjárásokban megőriztek veres alakúnak, a népnyelv többségében azonban 

vörös lett. Ragadványnévvé, abból vagy attól függetlenül családnévvé külső 

tulajdonság alapján (vörös arcú, hajú, szakállú stb.) lett [13, 370. o.]. 

 A Fehér családnevet két személy viseli: Fehér Szilvia (2). Ez a név csak a 

második vizsgált korszakban jelenik meg. 
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Fehér 

 Előzménye, a fejér ~ fehér melléknevünk valószínűleg ősi finnugor 

eredetű, és ’az átlagosnál világosabb színű’ jelentésű volt. A korábbi -j- hang 

sok nyelvjárásban kiesett, majd helyére -h- hang került (fehér). Az -é- ~ -í- 

megfelelés szintén nyelvjárási eredetű. Az Árpád-korban (de minden bizonnyal 

már korábban is) több személynév keletkezett belőle, aminek egyrészt a 

világosabb bőr, haj, ruhaviselet volt a motivációja, másrészt a fehér szín 

mindenütt a tisztaság jelképe volt, s megtisztelő ragadványnévként, majd külső-

belső tulajdonságra utaló családnévként használták [13, 113. o.]. 

 Egyéb testi tulajdonságra, főképpen testi alkatra vonatkoznak a következő 

nevek: Kis ( kis termetű vagy fiatalabb, szegényebb, mint a hasonló keresztnevű 

Nagy), Nagy (nagyobb termetű, idősebb vagy gazdagabb, mint a hasonló 

keresztnevű Kis), Csoma.  

 Gyűjtésem során felfigyeltem rá, hogy szülőfalumban csak Kiss formában  

található meg ez a vezetéknév. Viszont ukrán átírásban csupán egy -s kerül a 

végére. Négy család viseli:  

Kiss Valéria, Kiss Bertalan, Kiss Szabolcs, Kiss Krisztián, Kiss Bertalan,  

Kiss Artúr, Kiss Angelika,  

Kiss Patrícia, Kiss Eszter, Kiss Ernő, Kiss Marianna, Kiss István (2), Kiss 

Anita, Kiss Erzsébet, Kiss Petra,  

Kiss Krisztián, Kiss Ildikó, Kiss Ilona. 

Kiss 

 Előzménye, ótörök eredetű kis szavunk kiči [kicsi] alakban kerülhetett be 

a magyar nyelvbe, s ennek végéről lemaradt a tővéghangzó, a Kics végén pedig 

a -cs- -s-sé vált. A hosszú -ss írása a helyesírás bizonytalanságán kívül sok 

nyelvjárásban hosszú ejtésre is utalhat. Jelentései között már az átvételkor is 

szerepelt a ’nem nagy’ mellett a ’fiatal’ is, és ez a jelentés megkülönböztető 

nevekben régen is, ma is használatos. A családnevek túlnyomó többségének 

motivációja életkori megkülönböztetés. [13, 191. o.]. 



41 
 

 A Nagy vezetéknevet húsz személy viseli:  

Nagy István, Nagy Eszter, Nagy Dániel, Nagy Gábor,  

Nagy Artúr, Nagy Irén, 

Nagy Zsuzsa, Nagy Viktor, Nagy Emőke, Nagy Erzsébet,  

Nagy Sándor, Nagy Jutka, Nagy Etelka, Nagy Csaba,  

Nagy Tünde, Nagy Zsuzsa,  

Nagy Tünde, Nagy Sztella, Nagy Tamás. 

Nagy 

 Valószínűleg ősi, finnugor eredetű nagy melléknevünk külső tulajdonság 

megnevezéseként (’erős termetű, magas’) is családnévvé vált, de 

korviszonyításul is használta a népnyelv az idősebbek megjelölésére. (Ma is 

használjuk családon vagy kisebb közösségen, iskolán belül, s előfordul gyerek ~ 

apa ~ nagyapa megkülönböztetésére) [13, 253. o.]. 

  A Csoma vezetéknév lehet apanévi eredetű és tulajdonságra utaló név is. 

Egy személy viseli: Csoma Zoltán. 

Csoma 

Valószínűleg két név egybeesése. Az első a már a XII. században adatolt, 

valószínűleg olasz eredetű, ’növényi torzsa, fatönk’ jelentésű csuma szavunkból 

való. Az Árpád-korban egyénnév lett. Ebből fölmenőre utaló apanévként 

családnévvé vált, jelentése ’Csoma nevű személy fia, leszármazotta’. A másik 

magyarázat alapja az ismeretlen eredetű, ’pestis’ jelentésű csoma betegségnév 

[13, 89. o.]. 

 

3.4.3. Növény- és állatnevek 

Egyetlen vezetéknév sorolható ide Kisgejőc névanyagából: Medve. Egy 

család és négy személy: Medve István (2), Medve Karolina, Medve Klára. Ezt a 

névtípust elkülöníti Varga Józsefné is A Felső-Rábaköz családneveinek 

jelentéstani vizsgálatában című munkájában [47, 51. o.]. Ezt a családnevet 
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Hajdú Mihály foglalkozásra vagy tulajdonságra utaló vagy apanévi eredetű 

családnevekhez sorolja.  

Medve 

Előzményének, az ősszlávban medvěd [medvëgy] hangzású medve 

szavunknak az eredeti jelentése ’mézevő’ volt. A szlávban is, később a 

magyarban is volt ’nagy testű, darabos, nehézkes, morózus (ember)’ jelentése. 

Így nagyon sok motivációja lehetett a névadásnak. Szimbolikusan megkaphatta 

a medvére vadászó, medvebőrből készült sapkát, bundát viselő vagy 

medvekalandba keveredő ember, metaforikusan (hasonlóság alapján) pedig a 

nagy testű, erős, lassan mozgó, cammogó, mogorva vagy a mézet szerető ember 

is, aki olyan volt, mint egy medve. Az Árpád-korban gyakori személynév volt, 

de előfordult még az Anjou-korban is, így gyakori családnév is válhatott belőle 

’Medve nevű személy fia, leszármazotta’ jelentéssel [13, 238. o.]. 

  

3.4.4. Egyéb főnév és melléknév 

Főnevek: Kása (Gyakori étel, kedvenc étel). Egy család és két személy 

viseli: Kása Attila, Kása Mária.  

Hajdú Mihály az apanévi eredetű családnevekhez sorolta ezt a nevet [13, 

181. o.]. Eredetéről: 

Kása 

Előzménye, szláv eredetű, ’durvára őrölt gabonaféléből készített étel’ 

jelentésű kása szavunk mint annak készítője vagy kedvelője egyéni névvé vált 

már az Árpádok korában. Az egyéni nevekből minden változtatás nélkül váltak 

apai családnevek. Jelentésük: ’Kasa ~ Kása fia, leszármazotta’. A Kasa ~ Kassa 

alakok lehetnek személynévi vagy puszta helynévi eredetűek is Kassa város 

nevéből. Ezt alapos családtörténeti kutatással lehet csak eldönteni [13, 181. o.]. 

 Melléknevek: Kormos. Ez a vezetéknév csak 1950–1993 között volt 

honos, mára már kihaltak a viselői, egy család sem viseli. Négy személy viselte: 
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Kormos György, Kormos Katalin, Kormos Erika, Kormos Szilvia. Hajdú Mihály 

tulajdonságra utaló névként említi [13, 200. o.]. 

Kormos 

 Alapszava, ótörök eredetű korom szavunk a magyarban kapta meg a 

’valamivel ellátott, valamiben bővelkedő’ jelentésű -s képzőt, vált melléknévvé, 

s fölvette a ’sötét, fekete’ jelentést is (olyan fekete, mint a korom). Ennek 

alapján a sötétebb szemű, hajú, bőrű személyeket is jelölni kezdte. Előbb egyéni 

névvé, abból pedig vagy attól függetlenül családnévvé vált, amelynek jelentése 

’sötét, fekete (szemű, hajú, bőrű személy), illetve annak fia, leszármazotta’ [13, 

200. o.]. 

Kálmán Béla elkülöníti a jelzett altípuson belül a folyamatos melléknévi 

igeneveket is: Dobó, Sózó, Szökő [18, 74–89. o.]. Ilyennel is találkoztam 

gyűjtésem során: Hajtó, Szabó, Szijjártó. 

 

3.4.5. Ismeretlen eredetű családnevek 

 A kutatók szerint vannak olyan családnevek, amelyek pontos eredetét 

nehéz meghatározni. A szó jelentése sem tisztázott, olykor a szófaji minősítésük 

is vitatott. Kisgejőcön ilyen nevek tartoznak e típusba: Armstrong, Babuka, 

Bilakovics, Biszága, Buglina, Bukszár, Burók, Csiszlák, Dankó, Demes, Divinec, 

Dula, Fagyas, Fedák, Gerber, Homa, Hurik, Illár, Jackiv, Jakubinszky, Jenei, 

Kojsza, Korol, Kosztyik, Kótun, Ljutánszki, Leco, Mikita, Pavlej, Petrenko, 

Popik, Prokop, Ritok, Ruszkovics, Seszták, Silakher, Siskova, Smárs, Snicer, 

Szalagyák, Szemszicskó,  Szolod, Szvajlavcsik, Szopko, Tárci,  Tolkacsov, 

Troszkánics, Turjanica, Ulihánics, Vaski, Vágner, Vorozsilnik,  Zuro, Zsoltányi. 
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A diagram jól szemlélteti, hogy a kutatóponton leggyakoribbak az egyéb 

nevek típusa (69 név). Ezek közül a legtöbbször előforduló családnevek: 

Csákány, Kaszás, Kiss, Nagy. 

 A második legelterjedtebb névtípus az apanévi eredetű családnevek (22 

név). Az apa nevéből származó vezetéknevek közül ezek fordultak elő a 

legtöbbször: Györke, Kálmán, Kára, Simon, Szaniszló.  

A foglalkozásnevek, tisztségnevek, méltóságnevek között a 

leggyakoribbak a kutatóponton a következők (18 név): Kovács, Hudák, Molnár, 

Szijjártó. 

A legkisebb csoportot a származásra utaló nevek alkotják (14 név). Ebben 

a típusban a leggyakoribbak Kisgejőcön a következő nevek: Bogáthy, Ladányi, 

Tóth. 
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4. A CSALÁDNEVEK NYELVTANI SAJÁTOSSÁGAI 

 

4.1. A családnevek típusai nyelvi eredet szempontjából 

 

Hajdú Mihály felhívja a figyelmet arra, hogy családneveink között sok az 

idegen eredetű, nem magyarból való szó. Ez természetes, és minden népnél 

előfordul ez a jelenség, csak talán nálunk azért feltűnőbb, mert el tudjuk 

különíteni a magyar és idegen neveket. A családnevek megjelenése óta olvadtak 

be népünkbe kisebb-nagyobb számban szlovákok, szerbek, horvátok, németek 

stb. Ezek nagy része megtartotta eredeti családnevét [14, 40. o.]. A nem 

magyarosított idegen családnevek állománya történelmi érték: a nemzetiségek 

elmagyarosodásáról tanúskodnak. Az idegen családnevek védelmére azt is fel 

kell hozni, hogy roppant változatosságuk nagymértékben gazdagítja családnév-

állományunkat. J. Soltész Katalin szerint a névmagyarosítások következtében 

tapasztalat szerint inkább szegényedik, szürkül a családnév-állomány. 

Ilyen szempontból vizsgálta a családneveket Szopos András Csíkszentimre 

személynevei című munkájában [47, 45–61. o.]. 

Elkülönítem a névanyag alapján a magyar és az idegen családneveket, és 

megállapítom arányait a kutatópont családnévállományában.  

A százhuszonháromféle névből nem túl sok a nem magyar családnevek 

száma. Ezek általában csak egy családot jelölnek.  

a) Magyar családnevek. Az első korszakban hetvenhat nevet soroltam ide, 

a másodikban hetvenhármat. Például: Bodnár, Csákány, Doktor, Fehér, 

Halász, Kovács, Medve. 

b) Szláv családnevek. Ide harminchárom név tartozik:  

Babuka, Belenszki, Bilakovics, Biszága, Buglina, Dula, Hurik, Jackiv, 

Jakubinszky, Jávorszky, Korol, Kosztyik, Levicki, Ljutánszki, Makula, 

Mihalovics, Mikita, Pavlej, Petrenko, Ruszinkó, Ruszkovics, Seszták, Siskova, 



46 
 

Szalagyák, Szemszicskó, Szolod, Szvaljavcsik, Tolkacsov, Troszkánics, 

Turjanica, Ulihánics, Vorozsilnik, Zsoltányi. 

c) Német eredetűek. Négy nevet sorolok ide: Gerber, Silakher, Snicer, 

Vágner.  

d) Angol eredetű. Csupán egy ilyen családnév van, ezt egy személy 

viseli: Armstrong.  

Vannak ismeretlen, bizonytalan eredetű nevek: Bitai, Fedák, Popik.  

 

 1950-1993 között 1993-2016 között 

Magyar eredetű 76 73 

Idegen eredetű 32 39 

 

A két időszak összehasonlításakor kitűnik, hogy az idegen nevek száma a 

második vizsgált időpontban növekszik, erre enged következtetni, hogy a 

településen, csekély mértékben ugyan, de kimutatható az ukrán és a magyar 

népesség keveredése. Ez azzal magyarázható, hogy ukrán, orosz nemzetiségű 

családok telepedtek le a községben. Az idegen eredetű nevek száma 39, ezek a 

nevek a névállomány 28%-át teszik ki.   A magyaron kívül a szlovák, német és a 

szláv nevek vannak a legnagyobb számban Kisgejőcön.  

 

4.2. Morfológiai sajátosságok 

Hajdú Mihály így ír a családnevek morfológiai vizsgálatával 

kapcsolatban: „Abban az esetben, amikor egy szó közszóként egységes egészet 

alkot, s általános használatban megtalálható, akkor nem tekintem névtani 

jelenségnek az alaktani eltérést” [14, 754. o.].  

Itt a csupán magyar eredetű neveket vizsgálom. 
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N. Fodor János a Személynevek rendszere a kései ómagyar korban című 

munkájában foglalkozik a családnevek lexikális-morfológiai elemzésével is [43, 

103. o.]. 

Leírása szerint az -i képző helynévből és helyet jelölő köznévből, az -s 

pedig köznévből és ritkábban folyamatos melléknévi igenévből képez 

melléknevet. E két képző megterheltsége abból adódhat, hogy a ’származik 

valahonnan’ (-i) és a ’van valamije’ (-s) szemantikai jegy kifejezésére ezek a 

legáltalánosabb képzőink.  

A melléknévi alapú névrészek lexikális-morfológiai elemzésénél is ki kell 

emelnünk, hogy először a családnév közvetlen előzményének grammatikai 

státusát vizsgáljuk, ezért pl. az Erős családnév e felfogás szerint nem az erő 

lexéma -s képzős alakjából alakult, hanem az erős melléknévből 

jelentéshasadással, azaz a családnév megalkotásában az -s formáns közvetlenül 

nem vesz részt, ezért a természetes családnevek esetében semmiképpen sem 

beszélhetünk -s családnévképzőről. Ugyanezt mondhatjuk el az -i 

melléknévképzőről is, mivel a helynév + -i formáns összekapcsolásának 

eredményeként először melléknévi derivátum keletkezik [43, 103. o.]. 

Ördög Ferenc szintén foglalkozott a családnevek morfológiai 

vizsgálatával. [44, 77–83. o.] 

Fazekas Tiborc elkülönít képző nélküli, tőalakú neveket és képzett 

családneveket [10, 97–101. o.]. Ezt az osztályozást alapul véve a gyűjtött 

névanyagot három típusba sorolom: 

1.Egyszerű tőszók: 

Ádám, Balog, Bálint, Benke, Bodnár, Burók, Csákány, Csoma, Csuka, 

Doktor, Fábián, Fehér, Hadar, Homa, Hudák, Jakab, Katona, Kálmán, Kára, 

Kása, Kelemen, Kiss, Kojsza, Kovács, Kótun, Kuhta, Lázár, Leco, Medve, 

Molnár, Nagy, Orbán, Ondo, Orosz, Pap, Ritok, Simon, Sváb, Szopko, Takács, 

Tóth, Úr, Varga, Vágner, Veres, Zuro. 
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Hajdú Mihály szerint „A tőalakban használt családnevek túlnyomó 

többsége a keresztnevekből kerültek ki” [14,  810. o.]. 

2. Képzett családnevek: 

 -i melléknévképző: Belenszki / Belenszky, Beregi, Bitai, Bogáthy / Bogáti, Bódi, 

Fegyverneki / Fegyverneky, Gyöngyösi, Homoki, Jakubinszky, Jávorszky, Jenei, 

Kürti, Ladányi, Pankotay / Pankotai, Pataki, Ráczkövy, Tárci, Vaski. 

 -s melléknév, ill. főnévképző: Béres, Demes, Fagyas, Kaszás, Kormos. 

 -ó, -ő melléknévi igenévképzővel alakult családnevek: Hajtó, Szabó, Szijjártó. 

-ász, -ész főnévképző: Halász, Juhász. 

 3.Összetett családnevek: 

 Két név tartozik ide, az egyik jelöletlen tárgyas összetétel (Szijjártó), a 

másik jelentéssűrítő összetétel (Ráczkövy). 

 Képző nélküli családnevekhez sorolható a foglalkozásra utaló családnevek 

nagy része (Katona, Kovács, Molnár), a személynévi alapú családnevek (Ádám, 

Lázár), a tulajdonságra utaló családnevek jelentős része (Balog, Nagy, Kiss), 

továbbá a népnevek (Tóth, Orosz).  

 A képzett neveknél az -i melléknévképzős családnevek a leggyakoribbak, 

amelyek többnyire a származási helyre utalnak (Gyöngyösi, Homoki). 

 Az -s képzővel ellátott családnevek nagyobb része foglalkozást jelent (Kaszás, 

Kormos). Az -ó, -ő melléknévi igenévképző is általában a foglalkozásneveknél 

figyelhető meg (Hajtó, Szabó, Szijjártó). Az -ász, -ész főnévképző (2 név) 

szintén a foglalkozást jelentő családneveknél figyelhető meg (Juhász, Halász).  

 A kisgejőci családnevek 60%-a tőszó, azaz képző nélküli, 40%-a pedig 

képzéssel alakult. A leggyakoribb az -i melléknévképző, amely legtöbbször a 

származási helyre utal (Beregi, Ladányi).  
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4.3.Szófaji jellemzők 

Szófaji szempontból a szakirodalom megemlíti, hogy a folyamatos 

melléknévi igenevek elsősorban a beszédmódra utalnak (Dödögő), emellett 

lehetnek az elnevezettre jellemző valamilyen cselekvés kifejezői (Felező, 

Pördítő). Elkülönítenek még egyéb szófajokból alakult neveket is. Ilyenek: 

határozó(szó) (Által, Jókor); névmás (Akárki, Amaz, Maga); módosítószó 

(Talán); partikula ( Bezzeg, Bizony); interakciós mondatszó  (Izé). [43, 113–129. 

o.] N. Fodor János elkülönít minőségjelzős (Fényesszemű, Ritkaszakállú), 

jelöletlen tárgyas (Vakvezető, Acélverő, Címeríró, Cipósütő, Ekegyártó),  

birtokos jelzős (Istenfia), mennyiségjelzős (Kétökrű), határozós (Ajtónálló) és 

alanyi (Istenadta, Hasfájó) szerkezetű összetételeket [43, 113–129. o.]   

 Kálmán Béla e szempontból  főneveket, mellékneveket és melléknévi 

igeneveket nevez meg. 

 A vizsgált névanyagban ilyen szófaji csoportokat figyeltem meg: 

Főnevek: Armstrong, Ádám, Babuka, Balog, Bálint, Benke, Benkő, 

Bilakovics, Biszága, Bodnár, Buglina, Bukszár, Burók, Csákány, Csoma, Csuka, 

Dankó, Doktor, Dula, Fábián, Fedák, Gerber, Györke, Halász, Homa, Hudák, 
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Illár, Jakab, Juhász, Katona, Kálmán, Kára, Kása, Kelemen, Kojsza, Korol, 

Kovács, Kuhta, Lázár, Leco, Medve, Mikita, Molnár, Orbán, Ondo, Orosz, 

Palkó, Pap, Popik, Prokop, Ritok, Silakher, Simon, Smárs, Sváb, Szaniszló, 

Szopko, Szvajlavcsik, Takács, Tóth, Úr, Varga, Vágner, Vorozsilnik, Zuro. 

Melléknevek: Belenszki, Beregi, Beregi, Béres, Bitai, Bogáthy, Bódi, 

Demes, Fagyas, Fehér, Fegyverneki, Gyöngyösi, Hadar, Homoki, Jackiv, 

Jakubinszky, Jávorszky, Jenei, Kaszás, Kiss, Kormos, Kosztyik, Kürti, Ladányi, 

Levicki, Ljutánszki, Makai, Makula, Nagy, Pankotay, Pataki, Pavlej, Ráczkövy, 

Ruszinkó, Ruszkovics, Seszták, Snicer, Szemszicskó, Szolod, Tolkacsov, 

Turjanica, Ulihánics, Vaski, Veres, Zselicki, Zsoltányi. 

Folyamatos melléknévi igenevek: Hajtó, Szabó, Szijjártó. 

Az egyes családnevek szófaji besorolása bonyolult, vitatható. 

Szíjjártó 

Eredete Az összetett szó előtagja mindenképp magyar (belső keletkezésű 

vagy finnugor eredetű) szíj szavunk, amelynek jelentése ’bőrből készült erős 

szalag’. Utótagja az ótörök eredetű ’illik, megfelel’ jelentésű *yara- igető 

magyar változatának (jár- ~ gyár-) -t műveltető és -ó melléknéviigenév-képzős 

alakja (jártó ~ gyártó), amelyben a szókezdő j- gy-vé vált, de mindkét alak 

megmaradhatott a nyelvjárásokban és a családnevekben.  A szíj az állattartásban 

és a földművelésben nagyon fontos eszköznek volt a neve. Fölhasználása 

sokoldalú, készítése jelentős iparága volt a magyarságnak hosszú időn keresztül, 

és sok embert foglalkoztatott. Mint minden foglalkozást jelentő szóból, ebből is 

gyakori családnév vált. A Szijjártó alakok a -jgy- mássalhangzó-találkozás 

összeolvadásával is létrejöhettek, majd egyes nyelvjárásokban rövidültek 

Szijártó formára [13, 276. o.]. 
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4.4. A családnevek átírása 

A családnevek ukrán nyelvű átírásának bemutatásánál segítségemre volt 

Lizanec Péter munkája, amelyben a földrajzi nevek ukrán átírásával kapcsolatos 

problémákkal foglalkozik [50, 10-16. o.]. 

 A személynevek átírásával Kovács András foglalkozott A magyar 

keresztnevek orosz/ukrán átírása Som községben című munkájában. Az ukrán 

törvények lehetővé teszik, hogy az Ukrajnában élő kisebbségek anyanyelvüknek 

megfelelő hangzással jegyezzék be nevüket a keresztlevelükbe és a személyi 

igazolványba [26, 75–82. o.].  

  A gyűjtésemet a Kisgejőci Egry Ferenc Oktatási-Nevelési 

Komplexum osztálynévsorának segítségével végeztem. Vannak olyan 

családnevek, amelyeknek kétféle átírása is létezik.  

 

   

№ Családnév Átírás 

1. Armstrong Армстронг 

2. Ádám Адам 

3. Babuka Бабука 

4. Balog Балог 

5. Bálint Балінт 

6. Belenszky Беленський 

7. Benke Бенке 

8. Benkő Бенкев 

9. Beregi Берегі 

10. Béres Бейреш 

11. Bitai Бітаі 

12. Bilakovics Білакович 
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13. Biszága Бісага 

14. Bodnár Боднар 

15. Bogáthy Богаті 

16. Bódi Бовді 

17. Buglina Бугліна 

18. Bukszár Буксар 

19. 

Burók 

Бурок 

Буровк 

20. Csákány Чакань 

21. Csiszlák Чіслак 

22. Csoma Чома 

23. Csuka Чука 

24. Dankó Данко 

25. Demes Демеш 

26. Divinec Дівинець 

27. Doktor Доктор 

28. Dula Дула 

29. Fagyas Фадьош 

30. Fábián Фабіан 

31. Fedák Федак 

32. Fegyverneki Федьвернекі 

33. Fehér Фегер 

34. Gerber Гербер 

35. Gyöngyösi Дьендєші 
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36. 

Györke 

Дєрке 

Дюрке 

37. Hadar Гадар 

38. Hajtó Гайтов 

39. Halász Галас 

40. Homa Хома 

41. Homoki Хомокі 

42. Hudák Гудак 

43. Hurik Гурик 

44. Illár Іллар 

45. Jackiv Яцків 

46. Jakab Якоб 

47. Jakubinszky Якубинський 

48. Jávorszky Яворський 

49. Jenei Єней 

50. Juhász Югас 

50. Kaszás Касаш 

52. Katona Катона 

53. Kálmán Калман 

54. Kára Кара 

55. Kása Каша 

56. Kelemen Келемен 

57. Kiss Кіш 

58. Kojsza Койса 

59. Kormos Кормош 
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60. Korol Король 

61. Kovács Ковач 

62. Kosztyik Костік 

63. Kótun Ковтун 

64. Kuhta Кухта 

65. Kürti Кюрті 

66. Ladányi Ладані 

67. Lázár Лазар 

68. Leco Лецо 

69. Levicki Левіцкі 

70. Ljutánszki Лютанський 

71. Makai Макай 

72. Makula Макула 

73. Medve Медве 

74. Mihalovics Мигалович 

75. Mikita Мікіта 

76. Molnár Молнар 

77. Nagy Надь 

78. Orbán Орбан 

79. Ondo Ондо 

80. Orosz Орос 

81. Palkó Палко 

82. Pap Пап 

83. Pankotay Панкотай 
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84. Pataki Патакі 

85. Pavlej Павлей 

86. Petrenko Петренко 

87. Popik Попік 

88. Prokop Прокоп 

89. Ráczkövy Рацкеві 

90. Ritok Ріток 

91. Ruszinkó Русинко 

92. Ruszkovics Рускович 

93. Seszták Шестак 

94. Silakher Шілокхер 

95. 

Simon 

Шімон 

Шимон 

96. Siskova Шишкова 

97. Smárs Шмарш 

98. Snicer Шницер 

99. Sváb Шваб 

100. Szabó Сабов 

101. Szaniszló Санісло 

102. Szalagyák Саладяк 

103. Szemszicskó Семсичко 

104. Szijjártó Сіярто 

105. Szolod Солод 

106. Szopko Сопко 

107. Szvajlavcsik Свалявчик 



56 
 

108. Takács Токач 

109. Tárci Тарці 

110. Tolkacsov Толкачов 

111. Tóth Товт 

112. Troszkánics Тросканич 

113. Turjanica Туряниця 

114. Ulihánics Уліганич 

115. Úr Ур 

116. Varga Варга 

117. Vaski Вашкі 

118. Vágner Вагнер 

119. Veres Вереш 

120. Vorozsilnik Ворожильник 

121. Zuro Зуро 

122. Zselicki Желіцкі 

123. Zsoltányi Жолтані 

 

 

A százhuszonhárom családnév közül három név kétféle alakban fordul 

elő:  Burók – Бурок, Буровк; Györke – Дєрке, Дюрке; Simon – Шімон, 

Шимон. 

 A mássalhangzó átírása nem okoz problémát, egy esetben van eltérés: 

Kiss – Кіш. 

 Az -i-re végződő családnevek jelölése nem következetes: Belenszky – 

Беленський, Беленські; Ljutánszki – Лютанський; Makai – Макай; Pankotay 

/ Pankotai – Панкотай; Levicki – Левіцкі 
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 Az a jelölésére az ukránban az a, o betű használatos: Varga – Варга; 

Vaski – Вашкі; Takács – Токач ; Jakab – Якоб. 

 Az y-t a név végén -ий kapcsolattal jelölik: Belenszky – Беленський;   

Jávorszky – Яворський;  Jakubinszky – Якубинський. 

 Az -ó a szó közepén -ов alakban jelenik meg (Burók – Буровк; Kótun – 

Ковтун; Tóth – Товт; Bódi – Бовді ), a szó végén ingadozik: Dankó – Данко; 

Hajtó – Гайтов. 

 A Benkő családnév végén az -ő -ев jelöléssel jelenik meg: Benkő – 

Бенкев.  

 Az -é-t  a szó közepén -ей kapcsolattal jelölik: Béres – Бейреш. 

 Az ü jelölése ю: Kürti – Кюрті. 

 Az -i a szóban így fordul elő: Divinec – Дiвинець; Hurik – Гурик. 

 Egyéb jelölések:  Gyöngyösi – Дьендєші; Fagyas – Фадьош. 
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BEFEJEZÉS 

 

A KÖVETKEZTETÉSEK LEVONÁSA 

 

Dolgozatomban a kisgejőci családneveket elemeztem és csoportosítottam 

a szakirodalom alapján. Rámutattam a családnevek változásaira, gyakoriságára. 

A neveket több szempontból vizsgáltam. Kutatásom több mint hatvan évet ölel 

fel. Két időszakban mutatom be a családneveket: 1950-től 1993-ig és 1993-tól 

2016-ig. 

 A családnévanyagot a református egyház anyakönyvéből gyűjtöttem. 

1993-ig hiányoznak az adatok az anyakönyvben, ezért a családnevek gyűjtését 

adatközlők is segítették. 

Összesen 123-féle családnevet vizsgáltam. A családnevek előfordulását 

gyakoriságuk szerint elemeztem. Leggyakoribb nevek: Ádám, Bálint, Belenszky, 

Benke, Béres, Bilakovics, Bogáthy, Burók, Csákány, Fegyverneki, Jenei, 

Kálmán, Kára, Kiss, Kojsza, Kovács, Ladányi, Nagy, Orosz, Pataki, Prokop, 

Ráczkövy, Ritok, Ruszinkó, Ruszkovics, Simon, Snicer, Sváb, Szaniszló, 

Szalagyák, Szopko, Takács, Tóth, Troszkánics, Vágner, Veres. 

1950–1993 között száznyolc családnév fordult elő Kisgejőcön, viszont 

1993–2016 között száztizenkettő.  

A családneveket először eredetük szerint vizsgáltam. Leggyakrabban az 

apanévi eredetű nevek figyelhetők meg. Huszonkét név tartozik ide: Mihalovics, 

Ádám, Bálint, Balog, Benke, Benkő, Bódi, Csuka, Dankó, Demes, Fábián, 

Györke, Jakab, Kálmán, Kára, Kelemen, Lázár, Orbán, Ondo, Palkó, Simon, 

Szaniszló.  

A Csuka név két eredet szerinti csoportba is besorolható. Tekinthetjük 

apanévnek vagy mesterség eredményének.  

A Mihalovics családnév szláv eredetű, az apanév megkapja a birtokjelet. 
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Az apanevek között található két név, amely az apa nevének a becéző 

formájából jött létre: Györke, Palkó. 

A származásra (helységre) utaló nevek is elég gyakoriak. Az első (1950–

1993) korszakban tizenöt, a másodikban (1993–2016) pedig tizennégy 

származásra utaló családnévnév fordult elő. A helynévből származó családnevek 

többsége -i képzős. Szülőfalumban ez a típus a leggyakoribb, tizenkét név 

sorolható ide: Beregi, Bitai, Bogáthy, Fegyverneki, Gyöngyösi, Homoki, 

Jávorszky, Kürti, Ladányi, Makai, Pankotay, Pataki, Ráczkövy.  

Ebbe a csoportba soroltam a nemzetiséget jelölő neveket. A kutatóponton 

négy ilyen családnév van: Orosz, Ruszinkó, Sváb, Tóth. Mind a négy név 

gyakori. Összesen 42 személy viseli. 

A kutatóponton szintén elterjedt a foglalkozást, tisztséget és méltóságot 

jelölő családnévtípus. 1950–1993 között huszonkét foglalkozásnév volt, 1993-

2016 között tizennyolc. A következő nevek tartoznak ide: Béres, Bodnár, 

Doktor, Fagyas, Hajtó, Halász, Hudák, Juhász, Kaszás, Katona, Kása, Kormos, 

Kovács, Kuhta, Molnár, Pap, Szabó, Szijjártó, Takács, Úr, Varga.  

Elkülönítettem az egyéb nevek csoportját. Ez a csoport bonyolult és néha 

áttekinthetetlen, mivel vannak olyan nevek, amelyek több csoportba is 

besorolhatóak. Ezek a nevek nem túl gyakoriak Kisgejőcön. Az egyéb nevekhez 

öt típust soroltam:  

– a mesterség eszköze (Csákány) 

– testi tulajdonság (Nagy) 

– növény- és állatnevek (Medve) 

– egyéb főnév és melléknév (Kása) 

– ismeretlen eredetű családnevek (Vágner) 

Az egyéb nevek típusait az alábbi diagram szemlélteti. 
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A családneveket nyelvi szempontok szerint is vizsgáltam.  

Először elemeztem a neveket nyelvi eredet szerint. A kutatóponton 39 

idegen eredetű családnevet és 76 magyar nevet jegyeztem fel. Ismeretlen 

eredetűhöz soroltam három nevet, ezekre nem találtam utalást a szótárakban. 

Bitai, Fedák, Popik.  

 

 
Magyar 

Idegen 
Ismeretlen 

Szláv Német Angol 

Száma 

1950–

1993 

között 

76 26 4 1 1 

Száma 

1993–

2016 

között 

73 30 4 1 3 

Példák Bálint, Béres, Biszága, Gerber, Armstrong. Bitai, Fedák, 
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Csákány, 

Csuka, Fehér, 

Halász, 

Homoki, 

Kaszás, 

Kovács, Nagy, 

Orosz, Pap, 

Tóth. 

Jackiv, 

Levicki, 

Mihalovics.  

Silakher, 

Snicer, 

Vágner. 

Popik. 

 

Morfológiai szempontból is vizsgáltam a neveket. Képző nélküli 

családnevek, tőszók jelentősebb számban fordulnak elő, mint a képzős alakok.  

A tőszókhoz negyvenhét nevet soroltam. Ilyenek: Ádám, Balog, Bálint, 

Benke, Bodnár, Burók, Csákány, Csoma, Csuka, Doktor, Fábián, Fehér, Hadar, 

Homa, Hudák, Jakab, Katona, Kálmán, Kára, Kása, Kelemen, Kiss, Kojsza, 

Kovács, Kótun, Kuhta, Lázár, Leco, Medve, Molnár, Nagy, Orbán, Ondo, Orosz, 

Pap, Ritok, Simon, Sváb, Szopko, Takács, Tóth, Úr, Varga, Vágner, Veres, Zuro. 

A tőalakban használt családnevek túlnyomó többsége a keresztnevekből 

kerültek ki. 

Képzett szó harmincegy esetben figyelhető meg: Belenszki, Beregi, Bitai, 

Bogáthy, Bódi, Fegyverneki, Gyöngyösi, Homoki, Jakubinszky, Jávorszky, Jenei, 

Kürti, Ladányi, Pankotay, Pataki, Ráczkövy, Tárci, Vaski, Béres, Demes, 

Fagyas, Kaszás, Kormos, Benkő, Hajtó, Palkó, Szabó, Szaniszló, Szijjártó, 

Halász, Juhász. 

Összetett családnevekből mindössze kettő van a kutatóponton: Ráczkövy, 

Szijjártó. 

Továbbá szófaji szempontok szerint is vizsgáltam a vezetékneveket. Ilyen 

szempontból legtöbb a főnév: Csuka, Doktor, Úr, Varga.  

A melléknevek is gyakoriak: Fehér, Veres.  
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Folyamatos melléknévi igenév három esetben fordul elő: Hajtó, Szabó, 

Szijjártó. 

Érdekes volt megvizsgálni a családnevek ukrán nyelvű átírását. 

A családnevek átírásánál csak három név fordul elő kétféle alakban: 

Burók – Бурок, Буровк; Györke – Дєрке, Дюрке; Simon – Шімон, Шимон. 

A mássalhangzó átírása nem okoz problémát, például: Zuro – Зуро; Ritok 

– Ріток; Vágner – Вагнер; egy esetben van eltérés: Kiss – Кіш. 

Az -i-re végződő családnevek jelölése kétféle: Belenszky – Беленський, 

Беленські. 

 Az -ó a szó közepén -ов alakban jelenik meg: Burók – Буровк; a szó 

végén ingadozik: Dankó – Данко; Hajtó – Гайтов 

 Az ü jelölése ю: Kürti – Кюрті 

 Egyéb jelölések: Gyöngyösi – Дьеньєші 

Vannak olyan családnevek, amelyek már nem élnek a faluban, csak a 

temetőben a sírfeliratokon találhatóak meg. Ilyenek: Bartók, Egry, Darányi, 

László, Diószeghy. 

A családnevek betekintést nyújtanak az emberek gondolkodásmódjába, 

árulkodnak a közösséghez való viszonyukról, a családi és települési tradíciókról, 

rámutatnak egy-egy közösség foglalkozására, ezért tanulmányozásuk kiemelten 

fontos. 
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РЕЗЮМЕ 

 

Дипломна робота на тему «Типи прізвищ у с. Малі Геївці 

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 перераховані прізвища за частотою вживання.  

Показані вони у розрізі двох періодів: 1950–1993, 1993–2016. 

Третій розділ займається типами прізвищ за походженням. Сюди 

ввійшли прізвища, утворені від імені батька, прізвища, що вказують на 

місце походження, а також прізвища, що вказують на професію або сферу 

діяльності сім'ї  . 

У четвертому розділі проведено мовний  аналіз  прізвищ за 

походженням та морфологічними ознаками.  

У кінці роботи зроблено висновки, підведено підсумки та подано 

список використаної літератури. 
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SUMMARY 

 

Graduate work on the topic «Types of surnames in the village Mali Heivci 

of Uzhhorod district» consists of an introduction, four chapters and conclusions. 

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

research history of settlement. 

In the first chapter analyzed literature, which raised the issue of this 

graduate work. 

In the second chapter names are listed by frequency of use. They are 

shown in the context of two periods: 1950–1993, 1993–2016 

The third chapter deals with the types of surnames of origin. Including 

surnames formed from father's name; surnames that indicate the place of origin; 

surnames that indicate the profession or the scope of family. 

In the fourth chapter conducted lingual analysis of surnames of origin and 

morphological characteristics. 

At the end of this work there are conclusions, summed up results and a list 

of references. 


