
FÓ
R

U
M

Társadalom
tudom

ányi S
zem

le, X. évfolyam
  2

0
0

8
/2

, S
om

orja

1. Ragadványnevek a személynevek rendszerében 

A személynevek (antroponimák) a szókészlet szerves részét alkotják, mindennapi
életünkben gyakran használatos, fontos nyelvi jelek, az alapszókincsünkbe tartoz-
nak. Egy régi mondás szerint — nomen est omen (’a név intő jel, végzet’) — nevünk-
ben hordozzuk a sorsunkat.

A személynevek (és helynevek) kutatása mindig kitüntetett szerepet játszott a
névtudomány történetében. Benkő Loránd a következőképpen fogalmazta meg a
személynévkutatás szükségességét: „A személynévvizsgálat a társadalmi tudomá-
nyok sorának a többivel egyenértékű tagja […] a névadást nem lehet elszigetelten,
csupán a nyelvi anyag alapján vizsgálni, hanem fel kell deríteni a nyelvi és névadás-
beli jelenségek okait, indítékait, társadalmi alapjait […] a személyneveket mint a
társadalom termékeit kell szemlélnünk” (Benkő 1949, 245—246). 

A személynevek az emberek egymástól való megkülönböztetésére és identifikálá-
sára szolgálnak. „Személyneveknek tekintjük az élő vagy valaha élt emberek megjelö-
lésére, azonosítására használt szavakat vagy szavak csoportját” (Hajdú 1994, 17).

A személynevek rendszert alkotnak, „az egyes névtípusok kölcsönös összefüg-
gésben állanak egymással, változásaik kölcsönösen befolyásolják egymást” (B.
Gergely 1977, 8). A magyar névtudomány rendszerint a következő négy személynév-
típust különbözteti meg: család-, kereszt-, bece- és ragadványnevek. 

Diakrón szempontból a családnevek egy része kereszt- (Albert, Antal, Balázs, Bá-
lint, János, Máté, Menyhárt, Pál, Péter, Sándor stb.), bece- (Benkő, Bencúr, Gergő,
Józsa, Ladó, Mikó, Zsigó stb.) vagy ragadványnévből ered. Vincent Blanár Teória
vlastného mena [A tulajdonnév elmélete] című könyvében a pozsonyi választópolgá-
rok 1964-ből eredő névlistája alapján 156 olyan családnevet sorol fel, melyek a
Pavel (Pál) keresztnévből származnak, alapelemük a Paul-, Pav- és a Pal-: Paul,
Paulík, Pauliny, Paulis, Pavel, Pavko, Pavlíček, Pavlína, Pálfy, Pálik, Palkovič, Páll,
Palo stb. (Blanár 1996, 146—147). A kereszt- és becenévből eredő családnevek né-
pes csoportját képezik az egyes tájegységek, települések névanyagának. Példaként
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említhetjük, hogy a 17. század elején (1614) Csíkszékben a leggyakoribb 35 csa-
ládnév közül 25 keresztnévi eredetű volt: András, Antal, Balázs, Bálint, Barabás, Be-
nedek, Ferenc, Gál, Gergely, György, Imre, István, János, Kelemen, László, Lukács,
Márton, Máté, Menyhárt, Mihály, Miklós, Pál, Péter, Sándor, Tamás (lásd Hajdú
2003, 847). A felsorolásból is láthatjuk, hogy mindenekelőtt a férfi keresztnév (apa-
név) válhatott családnévvé. Női keresztnév (anyanév) ritkán szerepelt családnévként
(lásd Nyirkos 1999). A középmagyar korban az összes keresztnévnek majdnem egy-
harmada becézett formában lett családnév (Hajdú 2003, 814): Bene, Benkő, Ber-
tók, Gergő, Józsa, Kriszta, Ladó, Petrás, Sebők, Zsigó stb. Sok becenévi alakot a
családnevek őriztek meg számunkra. Például a Miklós keresztnévből a következő
becenévi családnevek alakultak ki: Mika, Mike, Mikcse, Miksa, Mikes, Mikeska,
Mikecs, Mikse, Mikó, Mikos, Mikus stb. (vö. Kálmán 1989, 76—77; Majtán — Pova-
žaj 1998, 180). 

A becenevek hivatalosan anyakönyvezett keresztnevekké válhatnak. Példaként
említhetjük a Katalin és a Benedek anyakönyvezhető becéző alakváltozatait: Kata,
Katarina, Katica, Katinka, Kató, Katrin; Bende, Bene, Benke, Benkő, Benő (lásd
Ladó—Bíró 1998). Amerikában gyakori, hogy híres emberek családnevei keresztnév-
ként anyakönyvezhetők, pl. Calvin, Franklin, Jefferson, Washington (vö. J. Soltész
1979, 50). 

Egyes kutatók a bece- és ragadványnevek között átmeneti réteget különböztet-
nek meg. Miloslava Knappová szerint a bece- és ragadványnevek határán álló ne-
vek kétféleképpen interpretálhatók, mindkét személynévfajtába besorolhatók. Két
alapvető típusról ír (Knappová 2000, 214—215):

1. A keresztnév átalakul, deformálódik, s a végső forma gyakran azonos a köz-
szavakkal vagy más tulajdonnevekkel (pl. Králik ’nyúl’ < Klára, Fikus ’fikusz’ < Filip,
Andromeda < Andrea).

2. Játékos rímelés eredményeként jön létre a név (pl. Doktor < Viktor, Panna
’szűz’ < Hanna, Pikola < Nikola).

Hajdú Mihály a keresztnevekből származó csúfoló jellegű nevek többségét a be-
cenevek között tárgyalja, de azokat, amelyeknél az alapnév nehezen következtethe-
tő ki a ragadványnevekhez sorolja: Gabriella > Gabi > Biga, Emese > Memő, Tímea
> Time > Die Zeit, Eszter > Österreicher, Anasztázia > Kanaszta, Mónika > Monok-
li, Szandra > Szalamandra (Hajdú 1994, 46). Az Általános és magyar névtan című
monográfiájában a becenevek tárgyalásakor többször megemlíti, hogy a névadást
nemcsak a keresztnév indukálhatja, hanem a köznévnek is szerepe lehet a névala-
kulásban: pl. Banda < András, Cica < Ica, Kaja < Klára (még az ’élelem’ jelentésű
argóbeli közszó megjelenése előtt létezett becenévként), Pityóka (’burgonya’ jelen-
tése is lehet) < Pityu, Szilva < Szilveszter stb. Leginkább a becenévként használt
közszavak és tulajdonnevek típusba tartozó példái foghatók fel ragadványneveknek
(Hajdú 2003, 718—721). 

A ragadványnevek keletkezésének alapja gyakran az egyén család-, kereszt- és
beceneve. Az egyes generációk között különbségek mutatkoznak e tekintetben. A
felnőttek körében az egyén ragadványnévként viselheti valamelyik ősének, szülőjé-
nek, hozzátartozójának, rokonának család-, kereszt-, illetve becenevét. Kalotasze-
gen, valamint Göcsej és Hetés területén a családtagok nevére utaló ragadványne-
vek csoportja a legnépesebb (B. Gergely 1977, 87—90; Ördög 1973, 158—171). A
diákragadványnevek keletkezésében jelentősebb szerepet játszik a hivatalos név
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valamely elemének játékos elferdítése, vagy különböző asszociációk következtében
közszóvá alakítása. Náluk ritkább a felnőtteknél említett névadási motívum. 

A család- és ragadványnevek közötti összefügésekről sok kutató írt már. Egye-
sek a ragadványnevet a családnév prototípusának tartják. „Családneveink először
valójában úgynevezett ragadványnevek voltak: a közösségben megkülönböztetésül
vagy jellemzésül valami jelző ragadt kinek-kinek a személyéhez, mintegy kiegészítve
a keresztelésben elnyert egyéni nevet. Ha a jelző állandósult, és a hozzátartozók-
hoz is hozzátapadt, immár nem ragadvány-, hanem családnévről szólhatunk” (Sza-
bó 1954, 10). Kálmán Béla felfigyel arra, hogy a család- és ragadványnevek hason-
ló névadási indítékok alapján keletkeznek: „a ragadványnevek — hasonlóan a veze-
téknevekhez, hiszen ezek is ragadványnevek voltak eredetileg — gyakran utalnak az
apa vagy anya nevére, az illető származására, nemzetiségére, testi vagy lelki tulaj-
donságára, foglalkozására, viseletére stb.” (Kálmán 1962, 139).

Az antroponimák rendszerén belül két nagyobb részrendszert különíthetünk el a
névhasználati színtértől függően: a hivatalos és a nem hivatalos (népi) nevek cso-
portját. A hivatalos nevek közé tartoznak a család- és keresztnevek, a nem hivata-
los szférába pedig a bece- és ragadványnevek. A hivatalos személynevek használa-
ta elsősorban a formális színtérhez kötődik: az egyén nevét bejegyzik az anyakönyv-
be, egyéb hivatalos dokumentumokba stb. A nem hivatalos nevek főképpen az in-
formális beszédhelyzetekben használatosak: családi, baráti körben stb. A hivatalos
nevek társadalmilag kodifikáltak, használatukra törvények vonatkoznak, általában
nagyobb közösségben ismertek, elsősorban az írott nyelvben jelennek meg, állan-
dóbbak; a nem hivatalos nevek kisebb közösségekben használatosak, az élőnyelv-
re jellemzőek, változékonyabbak. A szűkebb társadalmi úzus lehetővé teszi az élő-
nyelvben használatos nevek gazdag variabilitását. A kommunikációs aktusban gyak-
ran fontosabb szerepet tölt be a nem hivatalos név, mint a hivatalos név. Egy egyén-
nek a hivatalosan anyakönyvezett nevén túl több eltérő bece-, illetve ragadványne-
ve lehet. 

A hivatalos és a nem hivatalos nevek között nincs éles határ. A tér és idő dimen-
ziójától függően a hivatalos nevek nem hivatalossá válhatnak és fordítva. Már emlí-
tettük, hogy a család- és keresztnevek ragadványnévi funciót is betölthetnek, sok
régi becenév családnévként él tovább, illetve anyakönyvezhető keresztnévvé válik,
„az írásbeli használatú ragadványnevek már-már hivatalosnak számítanak” (J. Sol-
tész 1979, 56). 

A hivatalos névrendszert inkább az állandóság jellemzi, a nem hivatalos névrend-
szert pedig a nagyfokú variabilitás. A hivatalos személynevek zártabb rendszert al-
kotnak. A családnevek öröklődnek, s a keresztnevek kiválasztása pedig a már meg-
lévő névtárból történik, tehát a névadást erős társadalmi feltételek határozzák meg.
A becenevek rendszere nyitottabb, de itt a megkötés az, hogy a becenévnek a ke-
resztnévből kell származnia. A legnyitottabb rendszert a ragadványnevek alkotják:
bármilyen nyelvi jel vagy értelmetlen hangsor ragadványnévvé válhat, a névadó sza-
badon válogathat a nyelv szókészletéből és fiktív hangsorokat is kitalálhat az egyén
azonosítására. Hajdú Mihály hasonlóképpen vélekedik: „minden nyelvi jel tulajdon-
névvé válhat, amit alkotója vagy használója annak tekint” (Hajdú 2003, 58). A ra-
gadványnévadásban nyilvánul meg elsősorban az ember ősi névadó ösztöne, névte-
remtő vitalitása. „A nyelv természetes névteremtő működését ma már szinte csak
a ragadványneveken figyelhetjük meg” (J. Soltész 1979, 56). Produktív, dinamikus
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névalkotási módról van szó: ragadványnevek különféle közösségekben keletkezhet-
nek a világ bármely részén. „A ragadványnév a mai személynevek között a legélőbb,
legelevenebb névfajta abban az értelemben, hogy életfolyamatában társadalmi és
nyelvi kötöttségek sokkal kevésbé érvényesülnek, mint például a család- vagy ke-
resztnevekében” (B. Gergely 1977, 65). A névadó kreativitására, fantáziájára van bíz-
va, hogy milyen nevet ragaszt rá majdani viselőjére. Egy közösségen belül azonban
az új ragadványnév kiválasztását nagy mértékben befolyásolja a meglévő ragadvány-
név-állomány. Ritkábban adnak egy új elnevezettnek a községben már meglévő ra-
gadványnevet (az öröklődő nevek kivételével) a homonímia elkerülése végett. Ameny-
nyiben homonim ragadványnevek fordulnak elő egy közösségben (tipikusan az örök-
lődő ragadványneveknél), akkor szükség van egy kiegészítő névelemre (pl. bece-, ke-
resztnév), amely a megkülönböztetést, a pontosabb identifikációt szolgálja. 

Abban az esetben, mikor a hivatalos család- és keresztnevet ragadványnév he-
lyettesíti, névcseréről beszélhetünk. Egy izsai adatközlőmet idézve: „Hát itten min-
dënkinek csúfneve van és a csúfneve a fő név, nem a rendës neve.” A név szoro-
san hozzánőtt viselőjéhez, s a közösség is elsődlegesen ezen a néven identifikálja
az egyént (vagy az egész családot). 

2. A ragadványnevek keletkezése, létrejöttének oka 
A ragadványnevek keletkezését Márton Gyula az ember ősi névadási ösztönével ma-
gyarázza: „Egyébként azt hiszem, nem tévedek, ha a gúny- és mellékneveket azzal
az ősi névadási móddal hozom kapcsolatba, mikor az illetőnek valamilyen testi vagy
lelki sajátsága vált névvé. A nép kifogyhatatlan humora és az azonos nevűek meg-
különböztetésének szüksége tehát nem tekinthető e nevek keletkezési okának. Az
említett két tényező valószínűleg csak elősegítette, jobban mondva csak biztosítot-
ta ősi névadási módunk e csökevényének vitalitását, fennmaradását” (Márton
1945, 89). A nevek keletkezésében tehát a név és viselője közötti szerves kapcso-
latnak az igénye is szerepet játsz(hat)ott.

A ragadványnevek létrejöttének egyik oka értelmi motiváción alapul. A gyakran is-
métlődő család- és keresztnevek egy közösségen belül nem képesek az egyén pon-
tos identifikálására. „A személynevek eredeti funkciója egy-egy személy egyértelmű
azonosítása és megkülönböztetése. Ezt a funkciót a személynév csak addig képes
betölteni, amíg túlságosan sok azonos nevű személy térbeli és időbeli közelsége za-
varó poliszémiát nem eredményez” (J. Soltész 1979, 46).

Ördög Ferenc göcseji és hetési gyűjtéséből kiderül, hogy a ragadványnevek ke-
letkezése és használata nem áll szükségképpen egyenes arányban a családnevek
megterhelésével: „…lehet olyan személynek is ragadványneve, akinek a vezetékne-
ve nem tartozik a leggyakoribbak közé” (Ördög 1973, 152). A közösség tréfálkozó,
csúfolódó hajlama, névadási vitalitása is befolyásolja a ragadványnevek keletkezé-
sét. Az érzelmi motiváció játszik szerepet az újabb nevek létrejöttében. A ragadvány-
névadás hagyománnyá, divattá válhat. Egy adatközlőm szavaival élve: „Könnyű vót
csúfnevet kapnyi, mert valaki ráragasztotta, a másik mëg kapott rajta... inkáp tëttek
hozzá, min vëttek # belűle. Akit Gútán mëg nem bicskáznak és Izsán ki nem csúfó-
nak asz szërëncsés embër.”

A névadás antropológiai jellegzetességnek tekinthető. A ragadványnevek kelet-
kezéséhez mindig valamilyen közösség kell, ahol az emberek a hivatalos nevükön
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kívül szívesen adnak egymásnak újabb neveket. Tehát a ragadványnevek kialakulá-
sának okai: a névhomonímia elkerülése, a hagyományőrzés, a közösség humora,
jellemző ereje, az emberek névteremtő vitalitása. A névválasztásban a nyelvi (ling-
vális) és nyelven kívüli (extralingvális) tényezők is szerepet játszanak. 

Bizonyos esetekben az egyének védekezni próbálnak a ragadványnévadás ellen,
gyakran eredménytelenül. Rábaszentandrásban „néha tudatosan törekszenek a ra-
gadványnevek kialakulásának megakadályozására a ritkább keresztnév választásá-
val” (Balázs Judit 1982, 19). Gát községben is feljegyeztek egy esetet: „…a község-
ben élt valamikor a selypítő, Pösze Bak Mihály, aki a faluba beköltözött valamennyi
új lakónak ragadványnevet adott. Egyik alkalommal valaki nem akart ebben a meg-
tisztelésben részesülni. Azt ajánlották neki, hogy a kocsmában fizessen áldomást
Bak Mihálynak, és akkor nem kap csúfnevet. Amikor Pösze Bak már alaposan fel-
öntött a garatra, megvizsgálta a fiatalembert: — Ne félj, fiam, nem adok neked ne-
vet. — Azóta a hajdani ifjú leszármazottait Nefélj ragadványnévvel illetik a faluban”
(Botlik 2001, 207).

3. A ragadványnév fogalma
A ragadványnév terminus technicus használata csak a 20. század második felében
vált általánossá a névtani irodalomban. A fogalom ugyan jóval korábban felbukkan,
de használata következetlen. A terminussal kapcsolatban Szilády Áron nyilatkozik el-
sőként a Magyar Nyelvőr második számában: „Semmivel se méltathatjuk csekélyebb
figyelemre az úgynevezett gúnyneveket. Döbrentei ezeket ragadt neveknek mondja
valahol. Én a nép közt a »csúfnéven« kívül ragadvány névnek szintén hallottam a
gúnynevet, s megvallom, nem tartom helytelen nevezetnek” (Szilády 1873, 12).

A névtípust (ragadványnév) jelölő terminus következetlen használatára Lőrincze
Lajos hívta fel a figyelmet: „… a melléknév, megkülönböztető név, ragadványnév,
gúnynév műszót szoktuk használni, meglehetősen következetlenül” (Lőrincze 1951,
68). E megnevezéseken kívül ismert volt a csúfnév, ragadt név, ragadék név is.

Tóth Katalin kezdte meg a Magyar Nyelvjárásokban a ragadványnév fogalmának tisz-
tázását: „Véleményem szerint a ragadványnév a legtágabb kategória, összefoglaló,
gyűjtő név, s a különböző névfajták ennek alcsoportjai […] a megkülönböztető, a gúny-
és csúfneveket együttesen nevezem ragadványnévnek” (Tóth K. 1966, 96—97). 

Hajdú Mihály a többi személynévfajtától igyekszik elhatárolni a ragadványneve-
ket: „Azokat a névelemeket, amelyeket a hivatalos kereszt- és családneveken, va-
lamint a beceneveken kívül az emberek adnak egymásnak bármilyen szándékkal, ra-
gadványneveknek nevezzük. Ezeknek keletkezéséhez mindig valamilyen közösség
kell, amelyben személyesen ismerik egymást az elnevezettek és elnevezők” (Hajdú
1994, 43). 

A Magyar értelmező kéziszótár újabb kiadásában a ragadványnév címszónál a kö-
vetkező meghatározást olvashatjuk: „A hivatalos név helyett vagy vele együtt hasz-
nálatos (tréfás vagy gúnyos) megkülönböztető személynév (pl. Görbe Balogh Ist-
ván)” (ÉKsz. 2003, 1117). 

A ragadványnév terminus használata a szakirodalomban mára állandósult.
A szlovákiai magyarok körében a ragadványnév terminus kevésbé használt és is-

mert. Kutatásaim során többször megtörtént, hogy az adatközlők nem ismerték, elő-
ször hallották a szót. Ragadványnév helyett a diákok körében gyakoribb a becenév
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műszó használata, a felnőtteknél pedig településektől függően a csúfnév, a gúny-
név, a melléknév, a becenév, a tapadéknév és a megkülönböztető név kifejezés. A
ragadványneveket a kutatópontjaimon csúfneveknek hívják, ritkábban használatos
a megkülönböztető név vagy melléknév megnevezés. 

4. A kutatópontok

A kutatópontok kiválasztásakor figyelembe vettem, hogy a vizsgált településeken a ma-
gyar nemzetiségű lakosok alkossák a helyi összlakosság nagyobb részét, hasonló lé-
lekszámmal rendelkezzenek, egy tájegységbe tartozzanak, egymáshoz közel álljanak.

A kiválasztott kutatópontok a Komáromi járásban találhatók, Komáromtól kelet-
re fekszenek. A gyűjtés az egységes magyar nyelvterületen, két-két szomszédos köz-
ségben történt (Izsa és Hetény, Dunamocs és Búcs). A tájegységnek nincs külön
megnevezése, a komáromiak „Vágontúl”-nak nevezik ezt a területet, mivel az emlí-
tett falvak a Vág folyón túl, a várostól keletre fekszenek. Liszka József A szlovákiai
magyarok néprajza című művében azt írja, hogy: „a Vágtól keletre, a Garam vonalá-
ig, a Dunától északra, egész a szlovák nyelvhatárig olyan területtel van dolgunk,
amelynek sem a földrajztudósok, sem a lakosság külön nevet nem adott, és kultú-
rája is átmeneti jellegű mind nyugat-keleti, mind észak-déli irányban” (Liszka 2002,
232). A tájegység megjelölésére a Vág és Garam köze megnevezést használja. A
magyar nemzetiségű lakosok száma mind a négy szlovákiai magyar településen
meghaladja a helyi összlakosság 70%-át (Búcs 93,6%, Dunamocs 92%, Hetény
87,1%, Izsa 72,8%). A vizsgált kutatópontjaimon azonos nyelvjárási típusba tartozó
nyelvjárást beszélnek. A helyi dialektust a közép-dunántúli—kisalföldi nyelvjárási ré-
gió észak-dunai nyelvjáráscsoportjába sorolhatjuk (vö. Juhász 2001, 271—274).

A vizsgált falvak a történelmi változások következtében a 20. század folyamán
több országhoz tartoztak. A 20. század elején az Osztrák—Magyar Monarchia részét
képezték. Az első világháború után, 1920-ban a trianoni békeszerződés értelmében
a falvak Csehszlovákiához kerültek. Szlovákia magyarlakta területeit 1938-ban a bé-
csi döntés eredményeképpen újból visszacsatolták Magyarországhoz. 1945 után új-
ra Csehszlovákiához csatolták a községeket, majd 1993-tól, Szlovákia önállósulása
után a Szlovák Köztársasághoz tartoznak a falvak. Ezek a társadalmi változások a
tulajdonnevek világában is tetten érhetők, elsősorban a személynevek anyakönyvi
bejegyzését, a helynevek hivatalos használatát érintették. A vonatkozó névpolitikai,
névtervezési kérdésekről több tanulmányban olvashatunk (vö. Szabómihály 2005;
Vörös F. 2004a; 2004b; Vörös O. 2004; Zalabai 1995). 

A kutatópontjaim kollektív ragadványnévvel is rendelkeztek. Az izsaiakat Bagók-
nak nevezték. A falucsúfoló eredete úgy magyarázható, hogy az izsaiak erősen pi-
páztak, és akinek nem volt pénze dohányra, a másiktól elkérte a pipa alján maradt,
el nem égett dohányt, bagómaradékot. Ezt a büdös, csípős bagót a szájukba, a záp-
foguk mellé rakták, és szívták a levét tovább. A patiak (a szomszédos község lakói)
az izsaiakat Túróhátúaknak is nevezték, mert az idősebb asszonyok túrót árultak a
piacon, de a Máktörők csúfolót is használták, mivel sok mákoskalácsot sütöttek. A
hetényieket Gólyáknak hívják. Az elnevezés onnan ered, hogy az árvízvédelmi gátak
építése előtt a szomszédos Izsa község gulyája gyakran betévedt a hetényi határ-
ba. Ez nagyon bosszantotta a helybelieket, eltökélték, hogy elhajtják az izsaiak gu-
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lyáját. A kocsmában felöntöttek a garatra, majd indultak a határba. Látva, hogy ott
fehérít a „gulya” elkezdtek ordibálni. Ettől a „gulya” megijedt és felrepült a levegő-
be, mert egy gólyacsapat volt. Mivel Dunamocson finom, ízletes bort készítenek, és
nem vetik meg annak fogyasztását, ezért kiérdemelték a Jóborivó mocsiak megne-
vezést. A Vastagnyakú búcsiak falucsúfoló arra utal, hogy a falu lakosainak többsé-
ge református.

5. A gyűjtés módszere és forrásai

Az élőnyelvben használatos ragadványneveket a felnőttek körében aktív kérdező
módszerrel gyűjtöttem, közvetlen válaszoltak kérdéseimre az adatközlők. A velük va-
ló beszélgetéseim egy részét hangkazettára rögzítettem. Az adatközlők kiválasztása
több szempont szerint történt. Elsősorban a községekben élő rokonaim, ismerőse-
im segítségét kértem. A gyűjtést megelőzően a községi hivatalok lakosság-nyilván-
tartási névlistáját is kikértem, amely nagyban segítette a ragadványnevek összegyűj-
tését, a névviselők pontos azonosítását. A falut jól ismerő személyek, családok
szolgáltatták az információkat. Falvanként minden korosztályból arányosan (10 fia-
tal — 10 középkorú — 10 idős) választottam adatközlőket, tehát a kutatást 120 sze-
mély segítette. 

A ragadványnevek az írott forrásokban (anyakönyvek, telekkönyvek, jegyzőköny-
vek, falumonográfiák, kéziratok stb.) is előfordulnak. Az általam vizsgált 18—20. szá-
zadi dokumentumokban megkülönböztető névként szerepel:

1. A ragadványnév teljes alakja: Válé András (Malac), Joannes Varga alias Barát.
2. A ragadványnév kezdőbetűje: Cs. Varga Pál (ezek gyakran az egész családra

kiterjedtek, öröklődtek is).
3. Az anya vagy a feleség lánykori családneve: Sárai Kurucz András.
4. Az apa kereszt- vagy beceneve: Jóska Varga András.
5. A lakóhely megjelölése: Tóth József Zsitvasori.
6. A foglalkozás: Takács Szabó László. 
7. Az életkor: Kovács János Öreg.
Az élőnyelvben használatos ragadványnevek a szépirodalomban is megjelenhet-

nek. Tóth László, író 1949-ben született Budapesten, ötéves korában települt át
édesanyjával a hajdani Csehszlovákiába. Gyermekkorát Izsán töltötte, így jól ismer-
te a falu „csúfneveit”. Tóth László Ithakából Ithakába kötetének Toccata és fúga cí-
mű versében (Tóth L. 1975, 33—34; lásd még Tóth L. 2003, 133—137) izsai ragad-
ványneveket örökít meg: 

Toccata és fúga
(részlet)

Csak a fogzománc világol. Csak a fű.
Csak az öl; Büttyi — galaxisok,

Kúri Gergő — Minótauruszok, Piha
Gizi — Eüridikék,

Faszi Jancsi — Orpheuszok, Soós
Zoli — Polüphémoszok,
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ecetfaárnyékba és barázdákba süppedt istennők,
hívők s hitetlenek hite, végzete,

ó, mag,
egyre tisztuló,

egyre erősödő és egyszerűsödő,
konkrét mag, te
— A korom él!

Gál Sándor, szlovákiai magyar író pedig Mesét mondok, valóságot (1980) című, szü-
lőfalujáról, Búcsról írt irodalmi szociográfiájában említ néhány búcsi ragadványne-
vet. A mese születése című fejezetben a következőket írja: „Az egy közösségben
élő, hasonló nevű embereket, családokat, mint mindenütt, nálunk Búcson is ragad-
ványnévvel különböztettük meg. Így volt — és van — példának okáért Nagy Kiss és
Kiss Kiss, vagy Nagy Vasas, Bajog Vasas […] és sorolhatnám a Marcsákat, Tárno-
kokat s a Vargákat is, mert Varga is van néhány. Annak a Varga Józsi bácsinak, aki
a mesék forrásvidékére vezetett el, történetesen Szilaj a ragadványneve. Tehát így:
Szilaj Varga József. Hogy egy-egy ragadványnév hogyan keletkezett, nehéz volna
megmondani. De egy bizonyos: minden ragadványnév viselője legjellemzőbb tulaj-
donságát tömöríti egyetlen szóba. Úgy vélem, érdemes volna több figyelmet szen-
telni ennek a kérdésnek — és készségnek —, amely ezt az egyetlen, legjellemzőbb
(olykor jó, olykor nem a legdicsőbb) tulajdonságot kikristályosítja — tulajdonnévvé
emeli. Ami Varga Józsi bácsi ragadványnevét illeti: kettős kristály; egyik fele a rá jel-
lemző természet, a másik fele pedig onnan ered, hogy valaha volt Józsi bácsinak
két borzderes, nagy szarvú magyar ökre, amelyeket nálunk szilaj ökröknek is nevez-
tek” (Gál 1980, 190). A könyvben egyéb nevek névadási magyarázatát is megtalál-
juk. Csekes József Hajakigyelmetek szavajárása után kapta ragadványnevét. A
nyelvjárási alakváltozat a ’hallja kegyelmetek’ megszólítást rejti magában. Foglalko-
zásra utalnak a Tehenes Varga (Varga József), Kanász Varga (Varga Mihály) ragad-
ványnevek, a névviselők pásztorok voltak. Az író anyai dédnagyapját Szabó József-
nek hívták, de csak Szépszabónak mondták, mivel — állítólag — szeretett szépen jár-
ni, azaz öltözködni” (Gál 1980, 99). 

6. A ragadványnévadás indítékai

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 kötöttsé-
geire, arra, hogy az emberi tulajdonságok közül, az életkörülmények köréből mit ta-
lálnak említésre, gúnyra vagy dicséretre méltónak stb.” (B. Gergely 1977, 84).

A névadás eredeti indítékát gyakran nehéz feltárni, „…a jelenkori névadásban
kell keresnünk azokat a lélektani mozgatórugókat, amelyek egy-egy név megszüle-
tését eredményezik. Ez elsősorban az élő ragadványnevek vizsgálatakor érhető tet-
ten” (Hajdú 2003, 785). Már Kálmán Béla is megemlíti, hogy „…a jelenkori anyag-
gyűjtés in statu nascendi ragadja meg a névadást, az elnevezők is rendszerint él-
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nek, tudják, ki miért kapta ragadványnevét. Így a mostani ragadványnevek keletke-
zése világot vet a rég elmúlt korok névadási indítékaira” (Kálmán 1962, 139).

A névadás indítéka nem azonosítható a név jelentésével. Erre a tényre Balázs
Judit is felhívta 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, motivá-
ciója lényegében az a lélektani mozzanat, amely alapján a név létrejön” (Balázs
1982, 9).

A névhasználók gyakran az eredetitől eltérő névadási motívummal magyarázzák
a név keletkezését. Erre a szépirodalomból, Kertész Imre Nobel-díjas író Sorstalan-
ság című művéből is hozhatunk egy példát: „…ezt minden közelebbi pajtása csak
Selyemfiúnak hívja. Találónak is éreztem az elnevezést, a simán fénylő, sötét haja,
a nagy szürke szeme, s általában az egész lényének a szeretetre méltó selymessé-
ge miatt, csak utóbb hallottam aztán, hogy a kifejezésnek valójában egy más értel-
me is van, s tulajdonképp azért adományozták neki, merthogy az otthoni életben ő
állítólag igen ügyesen forgolódik a leányok körül” (Kertész 1975, 54). Az adatköz-
lőkkel való beszélgetéseim során többször megtörtént, hogy egyes neveket eltérő-
en interpretáltak, s néha csak magától a névviselőtől, illetve a névadótól tudtam
meg a valódi, eredeti névadási indítékot. „Egyes nevek magyarázata hibás, elna-
gyolt, hiszen a száz évnél régibb ragadványnevek eredetére senki sem emlékezhet
[…] mind a szóbeli (helyszíni), mind az írásbeli (levéltári) gyűjtés elengedhetetlen,
mivel így a tévedéseket jobban kiszűrhetjük” (Mizser 1987, 141).

Sok ismeretlen eredetű ragadványnév található a névanyagban annak ellenére,
hogy a névadásnak mindig megvan a maga motívuma, „minden névadási aktus sze-
mantikailag tudatos. Ebből a szempontból abszolút motiválatlan név nincs”
(Hoffmann 1993, 43). Az öröklődő ragadványnevek esetében az utódok „a név ere-
detének okára már alig vagy egyáltalán nem emlékeznek. A névadás indítékát utó-
lag nem tudjuk biztosan feltárni. Ha valakinek a nagyapja mondjuk a Liba ragadvány-
nevet kapta, az unokái ugyan örökölhetik a nevet, de sem ők, sem a kortársaik nem
fognak emlékezni rá, mi volt az elnevezés oka a név keletkezésekor. Lehet, hogy az
illetőnek hosszú nyaka, vagy kellemetlen gágogó hangja volt. Az is lehet, hogy sok
libát tartott az udvarán, esetleg egy emlékezetes vásári élménye fűződik ehhez az
állathoz” (Fercsik—Raátz 1997, 22). 

A ragadványnévvel foglalkozó szakirodalomban a felállított rendszerek hasonló-
ak, de mégis eltérnek egymástól, mivel az összegyűjtött névanyag maga adja a rend-
szerezés lehetőségeit. A ragadványnevek színes névadási motívumokról tanúskod-
nak, gazdagítják a falvak névvilágát.

A névadási indítékok szerinti csoportok kialakításánál elsősorban B. Gergely Pi-
roska (1977) rendszerezését vettem alapul. A nála alkalmazott kategóriák közül a
puszta identifikációs és érzelmi indítékú ragadványnevek típust hagytam el, mivel
úgy gondolom, hogy minden ragadványnévnek — mint a tulajdonnévnek általában —
identifikáló funkciója van és a név keletkezésekor nemcsak az értelmi, hanem az ér-
zelmi indíték is jelen van. A névasszociációs indítékú ragadványnevek helyett a név-
viselő család-, kereszt-, illetve becenevéből alakult ragadványnevek megnevezést
használom. Az egyes csoportokon belül elhagytam azokat az altípusokat, melyek a
gyűjtött névanyagomra nem vonatkoztathatók, illetve néhány újabb alkategóriával ki-
egészítettem a rendszert. A szokásra utaló neveket, melyek B. Gergely Piroskánál a
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szavajárásra, szokásra utaló típusban szerepelnek, a belső tulajdonságra utaló cso-
porton belül tárgyalom (vö. Ördög 1973, 182). 

A négy szlovákiai magyar településen a felnőttek körében 1299 ragadványnevet
gyűjtöttem össze. A névadási indítékok szerint a következőképpen csoportosítottam
a névanyagot:

I. A névviselő család-, kereszt-, ill. becenevéből alakult ragadványnevek (121):
1. Családnévből alakult ragadványnevek (72): Atya < Papp, Babos (a leánykori csa-

ládnév közszói értelméből adódóan) < Babos, Bene (a Ladánybene 27 nevű zenekar
nevéből keletkezett asszociáció útján) < Ladányi, Bërkó < Berényi, Biele (szlk. biele
’fehérek’) < Bielokosztolszky, Bimbó < Virág, Bizsák < Izsák, Börni < Bernáth, Borzasz-
tó < Borza, Cékla < Czékus, Cirizák < Izsák, Csëge < Csenger, Csengő < Csengel,
Csinti < Csintalan, Csuka < Halászik, Csuri < Czura, Csutël < Stutik, Cutika < Czúth,
Déri < Dékány, Dézi < Dékány, Dropësz < Droppan, Dzsimi < Zámbó, Fonnyatt <
Fónad, Gazsi < Gáspár, Gënyó < Hernyó < Kukac < Kacz, Hagyma < Hajtman, Hatyësz
< Hatyina, Jokësz < Jókai, Jurunc < Kurucz, Dzsó < Izsó, Klikk < Klimácsek, Kocsësz
< Kocsis, Kocskó < Kocsis, Kocúr (szlk. kocúr ’kandúr’) < Kocsis, Koszty (szlk. kos
’csont’) < Csontos, Kubli < Kubovics, Kuckuc < Kuczman, Kúri < Kurucz, Kustyër <
Kurucz, Labi < Labancz, Lucifer < Lucza, Luíz < Lajos, Macsó < Machó, Mezei Pocok
< Mezei, Mogyoró < Magyari, Nyëmëc (szlk. Nemec ’német’) < Németh, Nyunyi < Bu-
gyi, Öszti < Österreicher, Öszvér < Österreicher, Pakó < Pákozdi, Pé < Petres, Pëló <
Péter, Pëtkó < Bertók, Ragasztó < Rancsó, Ratya < Ratyimorszky, Rozi < Rozicska, Sa-
mu < Sámson, Sina < Sinkó, Smakszi < Smahó, Szigi < Szigeti, Szinkler < Sindler,
Szoszó < Szokola, Szotyi < Szokola, Szuszëd (szlk. sused ’szomszéd’) < Szuh, Tarasz
< Tallósi, Tote < Tóth, Valënt < Valentovics, Vejszi < Fehér, Vini < Vincze, Vörke < Vö-
rös, Zádács < Zámbó, Zombi < Zámbóky.

2. Keresztnévből alakult ragadványnevek (2): Andrej (szlk. Andrej ’András’) <
András, Bila < Béla.

3. Becenévből alakult ragadványnevek (41): Adi < Ádám, Atka < Attila, Babikám
< Bandikám < András, Báló < Bálint, Bangyúr < András, Bëlasz < Béla, Boca < Bog-
lárka, Bolas < Lóri-Lolas-Bolas < Lóránt, Cila < Laci < László, Cini < Vili < Vilmos,
Cseri < Feri < Ferenc, Dëksza < Deksza-Duksza < Dusan, Dódi < Józsi < József,
Dzsandi < Bandi < András, Dzserri < Dzseri-Beri < Béla, Dzsesszi < Dezső, Dzsó <
József, Dzsó < Kriszdzsó < Krisztián, Entyő < Etel, Fertyú < Ferenc, Gazsi < Gáspár,
Gyugyúcs < Gyula, Gyulácska < Gyula, Janika < János, Lacika < László, Lágyó <
László, Mico < Milán, Mimi < Emília, Nucci < Lujzi < Lujza, Osi < Zsófia, Pepes <
Péter, Pëpó < József, Pétya < Péter, Piftya < Péter, Pipi < István, Pityke < István,
Riska < Mariska < Mária, Sóska < Józska < József, Stefi (szlk. Štefan ’István’) <
István, Tragyanka < Aranka, Viccsi < Vilmos.

4. Család- és keresztnévből alakult ragadványnevek (6): Högyö < Horváth György,
Koza < Kovács Zoltán, Pées < Pap Sándor, Szku < Szuh Krisztina, Tözsö < Tóth
Zsolt, Ziszka < Zajos István.

II. A családtagok, ismerősök nevére vonatkozó ragadványnevek (69):
1. Férfielőd (21)
a) keresztneve (11): Bálint, Csefán < Štefan (István), Elek, Fülöp, Gyula, Imre,

Lukács, Márton, Péterbandi, Samu, Tamás;
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b) beceneve (10): Atti < Attila, Embërbandi < András, Gergő < Gergely, Jáki < Jo-
akim, Jëró < Jeromos, Miska < Mihály, Pali < Pál, Pítyú < István, Rudi < Rudolf, Sa-
mu < Sámuel;

2. Nőelőd (20)
a) családneve (12): Bërza, Bozák, Cunyi, Dózsa, Egyeg, Keszeg, Kis Cséplő, Me-

leg, Mokos, Pápaji, Színási, Vërës (Vörös);
b) keresztneve (1): Gyöngyi;
c) beceneve (7): Csulena < Ilona, Eti < Etel, Idus < Ilona, Jutka < Judit, Marcsa

< Mária, Rëna < Renáta, Szidi < Szidónia.
3. Gyermek kereszt- vagy beceneve (2): Márió néni, Móni < Mónika.
4. A házastárs neve (24):
a) feleség családneve (16): Balla, Cibor, Csöbönyei, Cút, Fülöp, Gacsal, Geregó,

Hegedűs, Kollár, Rancsó, Rípás (répás), Sánta, Sërës, Szabó, Töröttő, Vári;
b) keresztneve (2): Ádám, Jolán;
c) feleség beceneve (5): Bori < Borbála, Ilon < Ilona, Katus < Katalin, Rozi < Ro-

zália, Tëra < Terézia;
d) férj ragadványneve (1): Bublinka (szlk. bublinka ’buborék’).
5. Ismerős kereszt- vagy beceneve (2): Emil, Luanda < Linda.

III. Külső tulajdonságra utaló ragadványnevek (327):
1. Szépségre, csúnyaságra vonatkozók (9): Aranyos, Banyamancs, Bubu, Csi-

nos, Madam, Mëgësz, Szásszorszíp, Ufó, Übrühü.
2. Testalkatra, termetre vonatkozók (87): 
a) alacsony termet (37): Bigyó, Böcök, Bütyök (2x), Csöpi, Csüttüng, Günyű,

Gyugó (dugó), Ityiripityiri, Kerti Törpe, Kis (5x), Kis Kocka, Kistyúk, Minike, Mütyür,
Öreg Mütyür, Pici (2x), Picur, Pingyúr, Pirci, Pocik (2x), Sujok (sulyok ’valaminek a
földbe verésére, zúzására használt nyeles bunkó’), Tetű (2x), Törpe (3x), Törpilla,
Tücsi, Tücsök, Vacak;

b) magas termet (11): Colos, Fejes, Gúnár, Hosszú, Nagy (5x), Öreg Gulivër, Óriás;
c) sovány testalkat (20): Bënge (szőlőbenge ’kis szőlőfürt’), Cérna, Cini (cingár),

Csádé (vizenyős helyen termő fűféle), Csonti, Csontos, Csupasz, Fékiló, Gyufa,
Hërnyó, Húszkilós, Kukac, Kurta úr, Madzag, Nyegle, Pille, Pöhő (pehelykönnyű), Si-
lány, Szúnyog (2x);

d) kövér testalkat (19): Bábi, Basa, Buci, Dëmó (demizson), Dugó (2x), Dundi,
Dundus, Duzma, Fékiló, Gombóc, Gömbi, Hájas, Hattojás, Husi, Mackó, Pocok (po-
cak), Sunka (szlk. šunka ’sonka’), Vastag, Viziló.

3. Testi erőre, illetve gyengeségre vonatkozók (4): Csontos, Lufi, Panel, Szívós.
4. Testtartásra, mozgásra, járásmódra vonatkozók (19): Böcci (bicegve [bö-

cögve], döcögve járt), Csiga, Csira (nőies járás miatt), Csiszi (csoszog), Csosz, Fuci-
ka (futkározik), Futyel (fut el), Gyorsan, Hama (hamar ’gyorsan’), Hëgyës, Hëtyke (le-
gényes, feszes járásmód), Kutya, Lótifuti, Motoregér, Szapora, Szarka, Tungli (tin-
glitungli ’ingó-bingó, ide-oda mozgó’), Ugri, Uzsgyi.

5. Haj-, szem- és bőrszínre vonatkozók (23): Bagár (sötét bőrszín alapján), Bok-
szos (2x), Brazil (2x), Cigány (2x), Fekete, Füstös, Indiánlëány (színesre festi sze-
mét), Kese, Néger, Ördög (2x), Pirák (piros), Róka, Szőke herceg, Szöszke, Szurkos,
Tarka, Üszög (fekete haj- és bőrszín alapján), Vinëtu (Karl May indián regényhőse
alapján), Vörös.
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6. Haj- és bajuszviseletre, szőrzetre vonatkozók (28): Ámor (szép göndör haja
asszociálta a szerelem római istenének nevét), Bagjas (boglyas ’fésületlen, borzas
hajú’), Bajci Huszár, Bajszos (2x), Busman (rendezetlen hajviselet után, ném. Busch
’hajcsomó’ + man ’ember’), Coffos (antonim értelemben használatos: kopasz),
Fidël Kasztró (a kubai elnökhöz hasonlít a szakálla), Gëndër, Göndör (2x), Hajas, Ha-
jas koma, Indián, Kecske, Kokas, Kopasz (4x), Lënin (szakálla után), Nyali (zselé-
zett, lenyalt haj alapján), Szakállas, Szőri, Szőrme, Szőrös (2x), Tar.

7. Feltűnő testrészre, testi fogyatékosságra, szokatlanságra, betegségre vonat-
kozók (70): Avas (beteges), Bandzsa, Busa (nagy feje van, mint a halnak), Büttyi (bü-
työk), Cica (arc), Csámpi, Csëcsës (2x), Csillagszemű, Csípás, Csöcsös, Csonka,
Csőri (2x), Csücsöri, Csurák (szlk. čurák ’férfi nemi szerv’), Dinnye, Dzsudi (majom-
arcú), Farán (a sor farán, végén járt mindig, mert sántított), Ferdi (ferdelábú), Füles
(3x), Görbe, Hunyori, Kaméleon (nagy szemei miatt), Këcsup (piros arc után), Kilis
(kelés), Kis Piroska (arc), Kóbász (nagy nemi szerv), Kofa (nagy szája van, de nem
nagyszájú), Kókusz, Körtefejű, Kugli (kerek arca miatt), Malacka (orr), Nagycsöcsű,
Nagyfogú, Nagyszëmű, Néma, Níma (2x), Nyúl (fog), Nyuszó (fül), Orosz, Pirica (pi-
ros arca miatt), Piros, Piskóta, Pislancs, Ponty (nyitott szájjal jár), Pújó (’nyomorék’),
Pupos, Rokkant (3x), Rozsdás (sebes arca miatt), Sánta (3x), Süket, Szëmës,
Szëmüvegës, Töke, Tokmányorú, Tulipán, Tüzes, Vajlingvalagú, Vak (4x).

8. Hangra, hangszínre vonatkozók (6): Görhös (hangosan köhög), Morgó, Nagy-
harang, Szuszmák (szuszogós beszéd), Taknyos (rekedten beszél, mintha megfázott
volna), Trezegé (rezeg, remeg a hangja).

9. Beszédhibára, nyelvbotlásra, hibásan ejtett szóra vonatkozók (51): Bëcsó (le-
csó), Birke (birka), Bobor (bor, dadog), Büdű (büdös), Cici (akadozva beszélt), Cser-
ke (szomszédjukat Ernőnek hívták, akit mindenki Erkének becézett, csak a névvise-
lő ejtette gyerekkorában Cserkének), Csócsi (Józsi), Csomcsíd (szomszéd), Csucs-
csom (cuccom), Csurcsil (Churchil nevét így ejtette), Dajos (Lajos), Dalac (malac),
Datya (2x, gatya), Dorjú (borjú), Dráscsusza (daráscsusza), Drokány (dolmány), Feri
Feri (hadar), Föcci (foci), Göcse (öccse), Hekula Hekulórum (lat. saecula saeculorum
’mindörökkön örökké’), Hestyók (Hess tyúk!), Horë (more), Idudú (Ilona), Ikke (Irén),
Itóti (Józsi), Jacsó (János), Japos (lapos), Jégom (jégen), Jódika (Józsika), Jotok (ju-
tok), Kakakarcsika (dadog), Kupacs (kupac), Lacsi (Laci), Makka (macska), Píka (bé-
ka), Potypal (futball), Pripacs (pipacs), Puttyi (krumpli), Sudri (selypített), Tatas (ka-
kas), Tofola (kofola), Tolás (tojás), Tölötölö (hadar), Totor (motor), Tuna (Duna), Tyár-
gabogjáttyúk (sárgabográcstyúk), Tyátyúrepettyű (százhússzal repesztettünk), Tyop-
la (selypített), Tyűgér (sügér), Tyutyuritya (kukorica).

10. Ruházatra, öltözködésre vonatkozók (16): Cipős, Csecse, Csücsös (csücsös
sapkát hordott), Dindi (dirndli ’puffos ujjú, bő szoknyájú, kis köténnyel viselt női nyá-
ri ruha’), Fagyi (melegen öltözködött), Gatyás, Jampi (bőszárú nadrágban járt), Kevin
(focimezén volt ráírva), Köcöle (kabátféle), Puccom (puccos ’kiöltözött’), Sapka,
Sërif (kalapot hordott), Suba, Szandi (szandál), Szatyi (szatyor), Tarisznya.

11. Gondozatlan, elhanyagolt külsőre vonatkozók (3): Csimbók, Pilisz (penész),
Szutykos.

12. Valakire való hasonlóságra vonatkozók (11): Andzséla Dévisz (színésznő
után), Gubra (egy futballjátékos után), Hobó (a Hobo Blues Band énekese után), Jé-
zus, Jézus Krisztus, Klapka (Klapka György tábornok után), Mátyás király, Mézga Gé-
za (szemüveges és erős testalkatú, mint a mesehős), Nilsz (kicsi, mint Nils Holgers-
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son a mesehős), Szepesi (olyan a hangja, mint a bemondónak), Torgyán mérnök úr
(hasonlít az arca a politikusra).

IV. Belső tulajdonságokra utaló ragadványnevek (183):
1. Uralkodó, tipikus jellemvonásra utalók (88):
a) fürgeség, ügyesség, elevenség (4): Cakpak (ügyes), Guminyúl, Íletbűvísz, Sziporka;
b) lassúság, ügyetlenség (4): Béna, Bódusz (bódult), Mekk Elek, Pampi;
c) szorgalom, serénység (1): Pontos;
d) lustaság, tutyimutyiság (3): Kúlió (angol cool ’laza’), Mutyi, Tutyësz;
e) eszesség, tudás (4): Doki (2x), Koponya, Okos;
f) butaság, szellemi ügyefogyottság (10): Bihók, Burki, Csacsi, Dandó, Dilis, Fur-

kó (2x), Köcsög, Mumák, Pülű;
g) kíváncsiság (3): Kíváncsi, Sërlok (Sherlock Holmes nevéből), Szagla (szaglászik);
h) vidámság, tréfa, barátságosság (4): Kabos (a színész neve után), Mosoj

Eggyüttes, Nyehej, Sógor;
i) szomorúság, mogorvaság, barátságtalanság (2): Makranc, Mérges;
j) szelídség, jóság (6): Becsület, Burgyi (szótlan), Csëndës, Puha, Türencs (türel-

mes), Tyika (szlk. tichý ’csendes’);
k) indulatosság, szilajság (5): Bojgató, Csita (a majom neve után), Durcás, Hirti

(hirtelen), Makacs;
l) gúnyolódás, kötekedés (2): Cinkus (cinikus), Gunyóc (gúnyolódó);
m) csintalanság, engedetlenség, rosszaság (10): Bëtyár, Cselle (csellengett,

csavargott), Csibész, Csintalan, Csocsó (csavargott), Harapós, Rossz, Szörnyű, Va-
cak, Zsivány;

n) ravaszság, hazugság (11): Hantli (hanta ’üres beszéd’), Hétország, Júdás, Ka-
nyi (’sunyi’), Ravasz, Sana (sanda), Sunta, Sunyi, Surmuc, Sútyel, Zsidó;

o) fösvénység, kapzsiság (6): Faszi (faszari), Filléres, Múger, Putyi, Zsidó,
Zsirány;

p) nyelvesség, nagyszájúság (5): Csitri (’nagyszájú’), Lotyó, Përka, Petyele,
Plëtyka;

q) gyávaság (1): Nyúl;
r) dicsekvés (5): Büse (büszke), Cudar, Gróf, Úr, Téeszesze (termelőszövetkezet

esze);
s) férfias természet (1): Julis bácsi;
t) valakire való hasonlóság (1): Abigél (csendes).
2. Szokásra, kedvelt tevékenységre utaló ragadványnevek (95): 
a) kedvelt tevékenységre utaló ragadványnevek (45): Bagós (2x), Bugi (szeret

táncolni), Buli (szeret bulizni, szórakozni), Bútor (szeret kocsmába járni, eredetileg
Kocsmabútornak hívták), Compó (szeret horgászni), Csagány (szeret dalolni, olyan,
mint a csalogány), Csibe (gyakran eteti a csibéket), Csődör (szerette a nőket), Csó-
ró (gyakran lopott), Csuli (verebeket lőtt), Csúri (gyakran lopott), Faszos (szerette a
nőket), Flett (szereti a zenét, lemezlovas, Flett Erikről nevezték el, aki szintén disc-
jokey), Frütyű (szeretett fütyülni), Fűnyíró (gyakran nyírt füvet), Fúró (mindig fúr-fa-
rag), Füttyi (szeretett fütyülni), Gibic (szeretett kártyázni), Gyömbér (gyógynövénye-
ket gyűjtött), Írnok (szeretett írni, újságokba is írt cikkeket), Iszisz (szerette a bort),
Kan, Këttyom (szerette a nőket), Könyves Kálmán (szeretett olvasni), Luca (lucázni
járt), Maci Laci (szereti a meséket), Motros, Nagy Hohó (nagy horgász), Pedrem (min-
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dig megpederte a cigarettáját), Pesti Nő (festette magát, mint a nagyvárosi nő), Pipa,
Pipamatyi, Pipás (2x), Puszi (minden ismerősét puszival köszöntött), Rézmáj (sokat
iszik), Ríszëgës, Sipos (szeret fütyülni), Stüszi Vadász (szeret vadászni), Szivar (2x),
Szürcsi (szereti szürcsölve enni a levest), Vizicsibe, Vizikacsa (szeret fürödni);

b) kedvelt állatra, növényre utaló ragadványnevek (9): Bagjas (bagoly), Cica,
Cicke, Cicóka, Kutya, Macska, Rúzsabukor (szerette a virágokat), Sintér (antonim
értelemben használatos: szerette a kutyákat), Szója (szójabab);

c) kedvenc ételre, italra utaló ragadványnevek (32): Bableves, Bori (bor), Cajgos
(élesztős), Csërkó (cseresznyepálinka), Csikmák (mákoscsusza), Csoki (2x), Csü-
lök, Csusza (3x), Cukros, Duncos (dunszt ’befőtt’), Furkó (lekváros gombóc), Gom-
bóc, Kacsa, Kënyír, Kóbász, Kóbi, Málé (kukoricakása), Muslica (szereti a bort),
Otëlló (2x) (kedvenc borfajta), Paprikás, Paprikáskrumpli, Paszuj Bableves (paszuly
’bab’), Pivëcsko (szlk. pivečko ’söröcske’), Rizsa (szlk. ryža ’rizs’), Rumos, Sumjën-
ka (szlk. šumienka ’olyan por, amelyből pezsgős ital készíthető’), Sunka, Túrós;

d) kedvenc futballcsapatra, zenekarra utaló ragadványnevek (3): Frídmanszki (a
Ferencváros futballjátékosa után), Limbi (Limp Biscuit zenekarnév alapján), Omëga;

e) kedvenc filmre, játékra, tárgyra, hangszerre vonatkozók (6): Besenyő (kedvenc
TV-sorozat), Cinci (citera), Kasztros (kasztrol ’fazék’), Matësz (játék), Notësz (min-
dent feljegyzett a noteszébe), Trombitás.

V. Szavajárásra utaló ragadványnevek (40):
1. Tulajdonképpeni szavajárási nevek (23): Bakë, Bárcás (minden nőt bárcásnak

nevezett), Buda (Nem oda Buda.), Csëvó (hentes volt, s ha nem volt a kért áru az
üzletben, azt válaszolta nyicsëvó: or. ÌË˜Â„Ó ’semmi’), Csókolom Báttya, Dickës
(dickes ’szuper’), Gyors (gyakran elhangzó mondata volt: „Pajtikám ezt gyorsan meg
lehet csinálni!” ), Jézus, Kaka, Konkrét (nem szerette, ha valaki mellébeszélt, ekkor
mindig azt mondta, hogy konkrétan beszéljenek a dologról), Lófasz, Manó (Mi a ma-
nó?), Merden (mert), Mőre (merre), Nejnej (a tessék szó helyett ne, ne-t használt),
Oké (OK — ang. all correct ’minden rendben’), Ördög (részegen mondogatta, hogy ő
az ördög), Öreg Kaludër (a birkákat ütötte és közben káromkodott: „Az anyád örek
kaluder úristenit!”), Piha (csodálkozáskor használta: „Mi a piha!”), Szarpacák („szar
az egísz”, pacák ’férfi’), Tivolë (cseh ty vole ’te ökör’), Tocskáné (orosztanár volt,
aki gyakran használta az orosz ÚÓ˜Í‡ ’pont’ szót), Tuttam (tudtam).

2. Kedvenc dal szövegrészletére utaló ragadványnevek (4): Piszkátki (a követke-
ző nótát énekelgette: „Natyságos kisasszony főmászott a fára / Belemënt ëgy akác-
fa tüske a lába szárába / Piszkát ki, piszkát ki, piszkát ki belőle / Mëkpiszkálom
ëgye mëg a fene, had maraggyon benne”), Rere („Szeretëtt nótáznyi, vót ojan legíny-
nóta, amit gyakran énekőt öt-hat deci után: Re-re-re-re-re-re-re most ittam én ked-
vemre, vájjon egíssígëmre!”), Szityóka („Szityóka, pityóka, ripityóka.”), Zicsó
(„Zicsóné drága csak ëty szoknyába jár.”).

3. Feltűnő szó- és névhasználatra utaló ragadványnevek (7): Bátya-bátya, Béni-
béni, Mana, Mëkis (tréfából ezen a néven szokott bemutatkozni), Rëzsa, Zabániva-
ló Szöllő (a nagy szemű, szép szőlőre mondja), Zommër (Hetényen Sommer nevű
zsidó család is élt, és amikor elköltöztek Izraelbe, mindig őket emlegette).

4. Megszólításra utaló ragadványnevek (6): Aranyom (így szólította nejét), Báttya,
Ídës, Nyúlam (a feleség így szólította férjét), Szinko (szlk. synko ’fiam’), Tündér (any-
ja hívta így).
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VI. Életkorra utaló ragadványnevek (9): Kis Hënc, Kis Pap, Kis Zajos, Lajcsipapa,
Öreg Bábi, Öreg Gülte, Öreg Röce, Öreg Tarasz, Öreg Traja.

VII. Egykori vagy jelenlegi lakóhelyre utaló ragadványnevek (30):
1. Településre utaló ragadványnevek (11): Dercsi, Galántai, Hëgyi, Izsai, Madari,

Megyercsi, Mocsi, Ölvedi, Pati, Sallai, Zsitva.
2. Település- vagy határrészre utaló ragadványnevek (14): Bëkusz, Dombi, Ho-

moki, Közi, Kurjamelléki, Parti (2x), Szëmbe, Szíső (2x), Tóparti (3x), Vőgyi,
Zajdaköz.

3. Teleknévre utaló ragadványnevek (4): Celler, Grüli, Gutman, Vandër.

VIII. Foglalkozásra, mesterségre, tisztségre utaló ragadványnevek (128): Ács (2x), Asz-
talos, Autós, Baktër (3x), Bírës (béres), Bíró (4x) (a polgármestert is így hívják), Bog-
nár, Borbéj (2x), Bufëtos (egy Bufet nevű élelmiszerboltot vezetett), Buszos (buszkala-
uz volt), Cimint (’cement’, kőműves), Csíkász (halász, csíkokat fogott), Csölle (’csille’,
segédmunkás az építkezésnél), Cukrász (2x), Cundra (a forrasztásnál kiszökő szilánk
alapján), Efkettőefkettő (rendőr), Festő, Furi (kukoricát, gabonát fuvarozott), Futúrás
(2x) (gyümölcs- és zöldségfelvásárló), Góré (iskolaigazgató volt), Habos (cukrász), Ha-
jós, Halas (halat árult), Halász, Harangozó (3x), Hentës, Huszár, Inas (autószerelőnél
inaskodott), Intíző (intéző volt az állami birtokon), Kacsa (kacsafarmon dolgozott), Ká-
dár, Kalács (pékárut szállított), Kanász (2x) (disznópásztor), Kaparó (útjavító), Kapás
(földműves), Kocsmáros, Kőfaragó, Kőműves, Kopótyú (’kopoltyú’, halász), Kovács
(6x), Krumpli (termelőszövetkezetben dolgozik), Kupëc (kereskedő), Kurátor (2x), Lajka
(oroszt tanított, az űrbe felszálló Lajka kutya nevéről kapta ragadványnevét), Lakatos,
Lëkvár (lekvárt árult), Lózër (lókereskedő), Méhész, Molnár, Művészúr (szobrász), Ná-
dazó, Ökrísz, Orvos, Őrmestër, Pap (2x), Paraszt, Pëci (’kapás’, halász), Pék (2x),
Pénztáros, Pikasszó (szobafestő), Pilóta (autóversenyző), Pintér, Plészabó, Pógár (kis-
bíró volt), Póstás (3x), Prëdszëda (a termelőszövetkezet elnöke, szlk. predseda
’elnök’), Prior (a Prior nevű áruházban dolgozott), Proli (proletár, napszámos), Recs-
mecs (mezőgazdasági gépeket javított), Rendőr, Révész, Sërif (vezető funkciókban
volt), Sítyú (géplakatos, a gépek fütyülő hangjáról kapta nevét), Snajdër (ném. Schnei-
der ’szabó’), Sottër (kőműves), Südi (sertésetető), Sunkatermelő (a termelőszövetke-
zetben a sertéseket eteti), Susztër (3x), Szabó (3x), Szántó, Szarszippantó Kisiparos,
Szellák (földműves), Szíjjártó, Szódás, Sztolár (szlk. stolár ’asztalos’), Szűcs, Takács
(2x), Taxis, Tehenyes (tehénpásztor volt), Tejes (tejcsarnokban dolgozott), Tel (vadász,
Tel Vilmos nevéből), Tíszí (’tisztelendő úr’), Trafik, Tű (szabó), Tüzér, Útkaparó, Vadőr,
Vitíz, Zsëllér, Zsidó (vállalkozó).

IX. Eseményre utaló ragadványnevek (78): Árvagyám (gyámságot vállalt egy apa nél-
kül maradt fiú mellett), Bërrencs (a békákat utánozta egy horgászat alkalmával), Bi-
caj (néhányszor úgy berúgott, hogy a kerékpárját is elvesztette), Bicsís (szlk. bič
’ostror’, egy alkalommal nagy ostorral hajtotta a teheneket), Bonifác (egyszer meg-
jósolta az időjárást), Bonyas (gyerekkorban a gyerekek szoknyában is jártak, lány-
nak nézték, ő fölkapta a szoknyáját és azt mondta, hogy bonyas), Bukfenc (a bará-
tokkal rendezett bukfencversenyen ő győzött), Cicelle (szent Cicelle nevét ismétel-
gette az imádkozásnál, mert a többi szent neve nem jutott eszébe), Cillás (egy pa-
pírdarabra ráírta, hogy ez Cillás Karcsi köz és rátette egy fára a cédulát), Cincom (a
mulatságban tánc közben kezével ütötte a csizmája sarkait), Cindër (ünnepeken ci-
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lindert hordott), Compó (a kézimunka után az egyik nő savanyú halat vett elő, s az
ott lévő kisfiú azt hitte, hogy savanyú compó van az üvegben), Csibegyúró (egyszer
összetaposta a kiscsibéket), Csicsike (egyszer kiállt az udvarra, s a szomszéd hal-
lotta, hogy a csibéket csicsikéimnek szólítja), Csiksz (gyerekkorában cigarettacsik-
keket szívott lopva), Csita (egyszer az iskolai szünetben utánozta a majom hangját
és mozgását), Csuhás (a papot hordta autóval), Csuklós (egy házibulin berúgott és
nagyokat csuklott), Csuli (gyerekkorában több verebet fogott), Cuni (egy színdarab-
ban Cuni volt a neve), Dekungos (dekungokat ’lövészárok’ rajzolt a porba), Dobëla
(Doberdónál harcolt mint katona), Döme (Döme nevű cigánnyal húzatta a nótákat),
Dörzsi (a szülei kiskorában dörzsölgették az arcát), Ejtőernyős (egyszer leugrott e-
sernyővel a padlásról), Eszesz (egyszer mindent megevett, amit a hűtőszekrényben
talált), Ëzso (Pavol Országh Hviezdoslav szlovák írónak Ežo Vlkolínsky című művéből
olvasott fel az iskolában), Fecske (egyszer meggyógyított egy sérült fecskét), Financ
(egy ideig a határőrökkel feketézett), Fityipaldi (gyorshajtásért megbírságolták),
Francia (rövid ideig Franciaországban tartózkodott), Gajmó (kampókat készített, me-
lyekre felakasztották a sonkát, kolbászt, szalonnát), Gerény (sikerült kiöntenie egy
görényt a lyukból), Gójás (gólyafészek volt a házán), Gorbacsov (kommunista isko-
lázáson volt a Szovjetunióban), Gruspány (a mennyegzőnél ő tűzte ki a gruspányt
’zöld, bokorszerű növény’), Hármas (két barátnő felállított egy „jó pasik” listát, ame-
lyen a névvislő a 3. helyre került), Huligán (börtönben volt), Jérce (jércéket árult), Jé-
zus (egy színdarabban Jézust játszotta), Jumbó (a Jumbó csoki papírját ráragasztot-
ták a traktorjára), Kaszás (lekaszálta a libák nyakát), Kiflis (egy focimérkőzésen
szép gólokat rúgott, kifli alakban csavarta a labdát), Kimiraj (egyszer hajtotta ki a
teheneket és a ki hamar helyett azt mondta, hogy kimiraj), Köröszpapa (több csa-
lád is keresztapának választotta), Kosút (egy ünnepségen olyan szépen beszélt,
mint Kossuth Lajos), Kotyogó (hangosan „kotyogott” a cipője, mikor templomba
ment), Krënki (ném. krank ’beteg’, gyakran beteg volt), Lesi (egy futballmérkőzésen
állandóan lesre futott), Lücski (a disznókat így hívta magához), Mekk (egyszer berú-
gott és a kecske hangját utánozta), Mobil Ëgy (sokat beszélt mobilon egy osztályki-
ránduláson), Müszi (Lucy tetszett neki a Dallas című sorozatból, őt utánozta egy al-
kalommal), Muszka (2x) (Oroszországban volt hadifogoly), Nëhúzd (a legénykorában,
amikor a kocsit húzták, beakadt a nadrágja és ezt kiabálta), Nyóctojás (egyszer
nyolc tojást evett meg reggelire, s ezzel dicsekedett az iskolában), Pantófli (nagy-
anyja egy ünnepi alkalomra szép nadrágot, pantóflit varrt neki), Pléplé (bottal ütöt-
te a vízben a békákat), Préssajt (egyszer tízóraira azt evett az iskolában), Púcsó
(gyerekkorában sírva jött haza egy alkalommal és panaszkodott, hogy a kortársai
púcsóják ’csúfolják’), Satka (szlk. šatka ’kendő’ egyszer a fején felejtette az otthon
viselt kendőjét, amikor a falubeli rokonait látogatta meg), Seperki (söprögetett az
udvaron), Sicc (ijesztgette a macskákat), Szegye (a lónak a szegyét ütögette), Szilaj
Szikláné (egy TV-paródiáról beszélt a szomszédoknak), Szopós (gyerekkorában hosz-
szú ideig szopott), Tisza (egy rendezvényen olyan szépen beszélt, mint Tisza Kál-
mán), Torma (a piacon tormát árult), Tracok (földjük tiszta gaz volt az egyik eszten-
dőben), Tring (egyszer a tring nevű kártyajátékban megduplázta a bankot és szép
összeget nyert), Tubi (egy idős bácsi hívta a galambokat, s ő kislányként azt hitte,
őt szólítja és futott feléje), Ürge (gyermekkorában ürgéket öntött), Vice (nagyon ki
volt öltözve, úgy állt a ház előtt, mint a vicispán), Zicsi (egyszer dicsekedett, hogy
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járt a Zichy-palotában), Zörej (úgy berúgott, hogy beszédje érthetetlen volt), Ződtak-
nyú (egyszer nagyon meg volt fázva és mindig fújta az orrát).

X. Egyéb életkörülményekre utaló ragadványnevek (39):
1. Származásra, nemzetiségre utaló ragadványnevek (6): Cigány (3x), Cseh,

Morë, Stemberg.
2. Vallásra utaló ragadványnevek (2): Hívő, Jehova.
3. Családi állapotra utaló ragadványnevek (3): Családos, Háromapukás (édes-

anyja háromszor ment férjhez), Stiri (szlk. štyri ’négy’, négy szlovák veje volt).
4. Politikai hovatartozásra utaló ragadványnevek (2): Komunista, Orosz.
5. Vagyoni helyzetre utaló ragadványnevek (13): Bódos (3x) (boltos, üzlettulajdo-

nos), Bótos (2x), Csëszka (cséza ’hintó’), Csücsös (sok földje volt, melyek csücsök-
ben végződtek), Kisgazda (jól gazdálkodott), Malmos (megvette a malmot), Sëingëm
Sëruhám (szegény), Telke (nagy telke volt), Zsíros (2x) (gazdag).

6. Valamilyen tulajdonra (állattartásra) utaló ragadványnevek (13): Bimbó (tehén-
név), Bodri (kutyanév), Conó (lónév), Gëdás, Kácsatömő (sok kacsájuk volt), Kecs-
ke, Lupi (kutyanév), Pulykás, Sárgalovas, Szamaras (2x), Szilaj (szilaj ökrei voltak),
Szopszi (kutyanév).

7. Ismeretlen és bizonytalan indítékú ragadványnevek (275): Abdul, Amorúzó,
Árán, Babu, Baróka, Báttya, Bé, Bëda, Bengu, Bëra, Bika (2x), Bobës, Bodag,
Bomoja, Bozsoki, Brani, Braza, Brukukó, Buhi, Buktancs, Bunda, Cé, Center, Ciatka,
Cifra, Cilling, Cinta, Cintatányér, Cömbi, Cukor, Cunci, Curó, Csandra, Csërba,
Csiligëttó, Csimasz, Csincsók, Csiriz, Csita néni, Csöcs, Csomó, Csomós, Csubér,
Csucsu, Csuhi, Csuli, Csuri, Damaj, Dédó, Döleg, Dorák, Dörgencs, Droppany
Öcske, Drufa, Dungli, Dzsësszi, Dzsoni, Dzsusztó, Fartyú, Fenyő, Fóka, Fürmice,
Futyi, Gahér, Gëdó, Gëlo, Géptojó, Grenya, Güncsi, Gyügyös, Gyűgyű, Gyükér, Gyu-
la, Gyurák, Hacsëk, Hëcsaj, Hecsi, Hëgyës, Hëmmuc, Hëvány, Hini, Hips, Höttyös,
Ila, Ízsi, Jadëc, Jagëlló, Janter, Jasu, Jatti, Jëkand, Jóba, Jukin, Jupák, Kacsica (szlk.
kačica ’kacsa’), Kacsura, Kalafantyú, Kangël, Kankësz, Kapcsos, Këcsup (szlk.
kečup ’kecsöp’), Kedi, Këró, Këtyó, Király, Koca, Kocka, Kokas, Kokri, Koksë,
Koppany, Kötröc, Kötyölle, Krëdënc, Kuki, Kulimász, Kunász, Kupa, Kusuny, Kutya,
Lágyó, Latinú, Lecske, Lëdé, Lelle, Liba, Lityi, Locsi, Lompos, Löttyi, Maják, Malu,
Masszi, Matahari, Matyó (2x), Micsu, Minisztër, Möfötrö, Mogyoró, Mohoregér, Mu-
ci, Mucó, Mucsik, Mujkó, Muka, Muki, Murmuc, Náncsi, Náni, Nánóka, Nelli, Ne-
mes, Nokëdlik, Núdli, Nünü, Nuttó, Nyaka, Nyehó, Nyikszës, Nyúgër, Öcsel, Öcsi,
Öcsi bácsi, Ödön Gurkinya, Ödönke, Olajos, Orosz, Oszi, Pajszërka, Papa (2x), Pá-
pa, Papucs, Paraszt, Pattyi, Pebri, Pecó, Pëjszom, Pëkënc, Pëpës, Pétër, Pidász,
Pike, Pilpi, Pimpa, Piszka, Pidbul, Pitló, Pityke, Pók, Pór, Prantyi, Prëtyëka, Pruttyos,
Pulkó, Puppe, Püspök, Ramecs, Réce, Ricsu, Román, Ruszki, Sakre, Sanci,
Sanyuka, Selejt, Sídër, Sinó, Skobë, Slöki, Sokotyi, Soli, Sopszi, Sötyi, Sucingër,
Sukó, Sunta, Süske, Szatyor, Szepi, Szinyurám, Szittyir, Szivar, Szlatyëk, Szucsëk,
Szurdik, Szuszi, Szütyög, Tacsi, Tacsúr, Tancër, Tantusz, Tasi, Taszi, Tempe, Tingi,
Tisi, Tisza Kálmán, Töke, Töki, Toma (tomahawk), Tomasz (2x), Tora, Torësz,
Toszka, Trotyësz, Trücsi, Tucsakos, Túdám, Tuki, Tuncsi, Tupisz, Turpi, Tutus,
Tyatya, Tyumi, Tyurtyó, Urka (urabácsi ’nagybácsi’), Vacó, Vacsora, Vakand, Vanya,
Varjú, Velő, Veréb, Vitíz, Vöcsör, Vörös Róka, Zënka, Zsiga, Zsofré, Zsusztó.

Az eredményeket a következő táblázat foglalja össze: 
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1. táblázat. A ragadványnévadás indítékai

A fenti táblázatból kiolvasható, hogy a tizenegy, névadási indíték szerinti kategória
közül hatban (külső és belső tulajdonság, szavajárás, életkor, esemény, ismeretlen)
az izsai ragadványnevek száma a legmagasabb. Ez az összegyűjtött korpusz meny-
nyiségével is összefüggésben van. A négy község közül Hetényen három csoportban
(a névviselő család-, kereszt-, illetve beceneve; lakóhely és egyéb életkörülmény) ta-
lálható a legtöbb ragadványnév. Dunamocson két típusban (családtagok, ismerősök
neve; foglalkozás) a legmagasabb a ragadványnevek száma.

1. ábra. A névadási indítékok gyakoriság szerinti megoszlása
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A fenti ábrából kitűnik, hogy a leggazdagabb csoportot a külső tulajdonságra utaló
ragadványnevek alkotják (25,17%). Ezen belül a legtöbb ragadványnév keletkezését
az egyén testalkata, termete (alacsony, magas, kövér, sovány) motiválja. A feltűnő
testrészre (arc, szem, fül, orr stb.), testi fogyatékosságra, szokatlanságra, beteg-
ségre vonatkozó csoport is nagyszámú, ezt követik számban a beszédhibára, a
nyelvbotlásra, a hibásan ejtett szóra utaló nevek. A külső tulajdonságra utaló nevek
csoportja Kalotaszegen a második, Göcsej és Hetés területén a harmadik legfrek-
ventáltabb névadási indíték. Mindkét tájegységben az első helyen a családtagok ne-
vére utaló ragadványnevek állnak, s Göcsej és Hetés területén még a foglalkozás-
ra, a tisztségre utaló nevek előzik meg számban a külső tulajdonságra utaló nevek
csoportját (vö. B. Gergely 1977; Ördög 1973).

A második helyen az ismeretlen és bizonytalan indítékú ragadványnevek szere-
pelnek (21,17%), úgy, mint Kalotaszegen, ahol szintén magas az ismeretlen erede-
tű nevek száma (vö. B. Gergely 1977). Olyan ragadványnév-feldolgozásokat is isme-
rünk, amelyekben a ragadványnevek többsége ismeretlen eredetű maradt (vö. Fer-
csik 1982, 13). A névadás indítékára gyakran a kutatópontjaimon sem tudtak vá-
laszt adni az adatközlők, többnyire az öröklött ragadványnevekkel kapcsolatban. Az
ismeretlen eredetű csoportban szép számmal találhatunk olyan ragadványneveket
is, melyeknek a köznévi jelentése nyilvánvaló, de a névadás indítékára nem derült
fény. Tudjuk, hogy a név jelentésének ismerete nem azonosítható a névadás indíté-
kával, s csak feltételezésekbe bocsátkozhatnánk a nevek egyes típusokba való be-
sorolásakor.

A harmadik leggyakoribb indíték az egyén belső tulajdonságával függ össze
(14,09%). A szokásra, kedvelt tevékenységre utaló nevek számban valamivel meg-
előzik az uralkodó jellemvonásra vonatkozó nevek csoportját. A kedvelt tevékenysé-
gen kívül a kedvenc étel, ital gyakran motiválja a név keletkezését. Az uralkodó jel-
lemvonások közül a negatívabb emberi tulajdonságok dominálnak. A csintalanság,
az engedetlenség, a rosszaság mellett a ravaszság, a hazugság és a butaság, a
szellemi ügyefogyottság alkategóriákban található a legtöbb név.

A negyedik pozíciót a foglalkozásra, a mesterségre, a tisztségre utaló nevek fog-
lalják el (9,85%). Nagyobb részük közvetlenül utal a foglalkozásra, de szép számmal
találhatók közöttük olyanok is, melyek csak közvetetten utalnak rá. 

Nem sokkal maradnak el mögöttük a névviselő család-, kereszt-, ill. becenevére
utaló ragadványnevek (9,31%). A legjellemzőbb alcsoportot a családnévből szárma-
zó ragadványnevek alkotják. Ez a névalkotási mód elsősorban a fiatalabb korosztály-
ban közkedvelt.

Az eseményre utaló nevek a hatodik helyen állnak (6 %). Ezt követik a családta-
gok, az ismerősök nevére vonatkozó ragadványnevek (5,31%), melyek Kalotasze-
gen, Göcsej és Hetés területén a legfrekventáltabb típusként jelentkeznek. A férfi-
és nőelődök nevei a kutatópontjaimon ritkábban válnak ragadványnévvé. A házas-
társ nevéből eredő ragadványneveknél megfigyelhető, hogy a feleség leánykori csa-
ládnevével gyakran azonosítják a férjét.

A szavajárásra utaló nevek (3,08%) között a tulajdonképpeni szavajárási nevek
dominálnak. Ezek után következnek az egyéb életkörülményre utaló ragadványne-
vek (3%), melyeknél a vagyoni helyzetre, illetve az állattartásra vonatkozók száma
a legmagasabb. Az egykori vagy a jelenlegi lakóhelyre vonatkozó nevek (2,31%)
elsősorban település- vagy határrészre utalnak. A névadási indítékok közül az
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életkorra utaló ragadványnevek száma a legalacsonyabb (0,69%). Megemlíteném,
hogy az életkorra utalás akkor általános a kutatópontjaimon, amikor öröklődik a
ragadványnév.

Egy személy több ragadványnevet is viselhet, többnyire különböző névadási indí-
tékok alapján szerzi a neveit (az azonos névadási motívummal keletkezett ragad-
ványneveket különállóan is felsorolom). Az egyes ragadványnevek használata ki-
sebb-nagyobb közösségekhez kötődhet. A 2-3 ragadványnév közül az egyik (a továb-
biakban az első helyen álló) gyakrabban használatos, a faluközösség ezen a néven
említi általában a név hordozóját. A másik szűkebb körben terjedt el, kevésbé is-
mert, ritkábban használatos.

A kutatópontjaimon 45 személynek van két ragadványneve, 4-nek három és 1-
nek négy, tehát az 1299 ragadványnév 1249 személyhez kötődik. A ragadványnév
öröklődése esetében a névviselők száma megnő (1774). 

Az izsaiak közül 12-en viselnek két ragadványnevet (Cicelle : Tuttam, Csëszka
: Lózër,  Tyopla : Tyárgabogjáttyúk, Bizsák : Cirizák, Fertyú : Hëvány, Hëcsi : Há-
jas, Buhi : Gunyóc, Pëkënc : Píka, Frütyű : Dzsandi, Nuttó : Sucingër, Pëdrëm :
Nagyharang, Paprikáskrumpli : Cintatányér), s egy esetben kapcsolódik a névvise-
lőhöz 3 ragadványnév (Drokány : Vizicsibe : Tragyanka). Kettőnél megegyezik a
névadási motívum: Tyopla : Tyárgabogjáttyúk (külső tulajdonság), Bizsák : Cirizák
(családnév).

Hetényen 10 személyhez kapcsolódik két ragadványnév (Baktër : Füles, Bátya-
bátya : Béni-béni, Bengu : Csibegyúró Hënc, Cömbi : Nyóctojás, Csoki : Koza,
Dédó : Lesi, Ëzso : Minisztër, Frídmanszki : Szidi, Hajas koma : Huligán, Komu-
nista : Orosz, Krëdënc : Valënt, Macsó : Orvos), egy-egy névviselőhöz három (Gëlo
: Selejt : Tuki), illetve négy (Horë : Szepi : Tivolë : Tölötölö). A névadás motívuma
két névpárnál azonos: Bátya-bátya : Béni-béni (szavajárás), Komunista : Orosz
(esemény).

A dunamocsiak közül 10 személynek van két ragadványneve (Csiga : Ördög, Dzsi-
mi : Müszi, Gyorsan : Hama, Íletbűvísz : Báttya, Indiánlëány : Vinëtu, Köröszpapa :
Stüszi Vadász, Kúlió : Sumjënka, Kutya : Lágyó, Szódás : Lótifuti, Szakállas : Sző-
rös) és 2-nek három (Cicóka : Ödön Gurkinya : Luanda, Kecske : Koponya : Szipor-
ka). A nevek közül azonos indítékkal születtek a külső tulajdonságra utaló névpá-
rok: Gyorsan : Hama, Indiánlëány : Vinëtu, Szakállas : Szőrös.

Búcson 13-an viselnek két ragadványnevet (Ács : Compó, Bërrencs : Pléplé, Furkó :
Szarpacák, Gahér : Márton, Gombóc : Gömbi, Hobó : Hirti, Nejnej : Rokkant, Ökrísz :
Szellák, Rokkant : Szopszi, Szíső : Vak, Töke : Bika, Vitíz : Kanyi, Zsidó : Zsirány). Azo-
nos motivációval jött létre a Bërrencs : Pléplé (esemény), Gombóc : Gömbi (külső tulaj-
donság), Ökrísz : Szellák (foglalkozás), Zsidó : Zsirány (belső tulajdonság).

Az eltérő családnévvel rendelkező egyének ugyanazon ragadványnevet viselik né-
hány esetben. A Komáromi járás négy községében 75 ragadványnév 2-szer, 21 név
3-szor, 4 név 4-szer, 2-2 név 5-ször, ill. 7-szer ismétlődik.

Kétszer ismétlődnek (75): Ács, Bagjas, Bagós, Bajszos, Báttya, Bika, Bimbó, Bok-
szos, Borbéj, Bori, Bótos, Brazil, Bütyök, Cica, Cini, Compó, Cukrász, Csëcsës, Csoki,
Csontos, Csőri, Csuri, Csücsös, Datya, Doki, Dugó, Dzsësszi, Dzsó, Fülöp, Futúrás, Ga-
zsi, Gombóc, Göndör, Gyula, Hëgyës, Kacsa, Kanász, Kecske, Këcsup, Kóbász, Kokas,
Kurátor, Lágyó, Mekk, Mogyoró, Muszka, Níma, Nyúl, Otëlló, Öcsi, Pap, Papa, Paraszt,
Parti, Pék, Pepes, Pici, Pipás, Pityke, Pocik, Sërif, Sunka, Sunta, Szamaras, Szíső, Sző-
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rös, Szúnyog, Takács, Tetű, Tisza, Töke, Tomasz, Vacak, Vitíz, Zsíros. Háromszor ismét-
lődnek (21): Baktër, Bódos, Csita, Csuli, Csusza, Füles, Furkó, Harangozó, Jézus, Ku-
tya, Orosz, Ördög, Póstás, Rokkant, Samu, Susztër, Szabó, Szivar, Tóparti, Törpe, Zsi-
dó. Négyszer ismétlődnek (4): Bíró, Kopasz, Sánta, Vak. Ötször ismétlődnek (2): Ci-
gány, Nagy. Hétszer ismétlődnek (2): Kis, Kovács.

Az összegyűjtött 1299 ragadványnév közül 104 (kétszer, illetve többször) ismétlő-
dik, így a névféleségek száma 1150. Amennyiben ugyanazon faluban ismétlődik a ra-
gadványnév, a pontosabb azonosítás érdekében a ragadványnév becenévvel (vagy
egyéb névelemmel) együtt használatos (pl. Pici Józsi, Pici Mári). A névadás motiváció-
ja lehet azonos (pl. a külső tulajdonságra utaló ragadványnevek esetében: Csőri, Mü-
tyür, Pici, Tetű, Törpe stb.), de eltérő is. A névadás motivációja a következő nevek ese-
tében különbözik: Bagjas (1. szokás: baglyokat tartott, 2. külső tulajdonság: boglyas,
fésületlen haj miatt), Bimbó (1. családnév: Virág, 2. életkörülmény: Bimbó nevű tehe-
nük volt), Bori (1. szokás: szerette a jó bort, 2. családtag beceneve: Bori < Borbála),
Cica (1. külső tulajdonság: szép arc, 2. szokás: szereti a macskákat), Cigány (1. kül-
ső tulajdonság: bőrszín, 2. életkörülmény: származás), Cini (1. külső tulajdonság: cin-
gár, vékony, 2. becenév: Cini-Vili < Vilmos), Csücsös (1. külső tulajdonság: csücsös
sapkát hordott, 2. életkörülmény: földjei csücskökben, barázdákban végződtek), Fur-
kó (1. belső tulajdonság: buta, 2. szokás: kedvenc étel), Fülöp (1. férfielőd keresztne-
ve, 2. feleség leánykori családneve), Gazsi (1. becenév: Gazsi < Gáspár, 2. család-
név: Gáspár), Gombóc (1. külső tulajdonság: kövér, 2. szokás: kedvenc étel), Jézus
(1. szavajárás, 2. esemény: egy színdarabban Jézust játszotta), Kacsa (1. szokás:
kedvenc étel, 2. foglalkozás: kacsafarmon dolgozott), Kecske (1. külső tulajdonság:
szakáll, 2. életkörülmény: kecskéket tartott), Kis (1. külső tulajdonság: alacsony, 2.
életkor), Kóbász (1. külső tulajdonság: nagy nemi szerv, 2. szokás: kedvenc étel),
Mekk (1. belső tulajdonság: ügyetlen, mint a mesében szereplő Mekk Elek, 2. ese-
mény: kecskék hangját utánozta), Nyúl (1. külső tulajdonság: nagy fogai miatt, 2. bel-
ső tulajdonság: félős), Ördög (1. külső tulajdonság: bőrszín, 2. szavajárás), Samu (1.
a névviselő családneve: Sámson, 2. férfielőd beceneve: Samu < Sámuel), Sánta (1.
feleség leánykori családneve, 2. külső tulajdonság: testi fogytékosság), Sërif (1. kül-
ső tulajdonság: nagy kalapot hordott, 2. foglalkozás: vezető funkcióban dolgozott),
Sunka (1. külső tulajdonság: kövér, 2. szokás: kedvenc étele a sonka), Szabó (1. fe-
leség leánykori családneve, 2. foglalkozás).

Arra a kérdésre, hogy kik voltak a névadók, általában azt a választ kaptam,
hogy a faluközösség tagjai. Konkrét személyt csak ritkán tüntettek fel az adatköz-
lők. A névadók között említették továbbá az osztály-, az iskola-, a munka- és a
sporttársakat, a családtagokat, a barátokat, a diákokat, a tanárokat, az utcabeli-
eket, a szomszédokat. A névadó önmagának is választhat ragadványneve(ke)t (pl.
Koksë, Cicóka : Ödön Gurkinya, Koponya : Sziporka). Arra is van példa Dunamo-
cson, hogy egy konkrét személy újranevezi a falubelieket, s az adott közösségben
egy addig ismeretlen ragadványnevet ad a már korábban ragadványnévvel rendel-
kező egyénnek, családnak. Olyan ragadványnevek is születnek, melyek csak a
névadó számára ismertek, illetve a névadónak egy-két családtagja, barátja tud a
névről és használja azt említőnévként, s magának a névviselőnek nincs tudomá-
sa ragadványnevéről.

A család- és ragadványnevek közötti összefüggésekről is szót kell ejtenem. A ra-
gadványnevek kutatásánál nem hagyhatjuk figyelmen kívül a család- és keresztne-
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vek rendszerét, hiszen nagymértékben befolyásolták a ragadványnevek létrejöttét. A
családnevek, illetve a család- és keresztnevek homonímiája kedvez a ragadványne-
vek keletkezésének. A keresztnevek azonossága csak azokban az esetekben befo-
lyásolja a ragadványnév létrejöttét, ha azonos családnévvel párosul. A névadás mo-
tívuma azonban lehet keresztnévi eredetű.

2. táblázat. A négy község leggyakoribb családnevei és a hozzájuk kapcsolódó ra-
gadványnevek

Megjegyzés: * Rn. — ragadványvév

A leggyakoribb családnevek összehasonlításából látható, hogy az 1—10. helyen ál-
lók közül egy ismétlődik a négy községben: a Szabó családnév, amely egyébként az
egész magyar nyelvterületen a legmegterheltebbek közé tartozik. Három községben
— Izsán, Hetényen és Búcson — a leggyakoribbak közé került a Nagy családnév. Két
község legfrekventáltabb családnevei közé tartoznak a következők: Kiss, Tárnok,
Varga (Izsán és Búcson), Tóth (Dunamocson és Hetényen).

A megterhelt családnevekhez általában nagyobb számban kapcsolódnak ragad-
ványnevek. Vannak azonban közöttül olyan családnevek is, melyekhez kevesebb ra-
gadványnév kötődik. Példaként említeném az Izsán 7. helyen álló Pavlík családne-
vet, melyhez csak 1 ragadványnév tartozik. Ennek magyarázatát abban kereshetjük,
hogy a faluba újonnan betelepült családról van szó, az utóbbi évtizedekben nőtt meg
a névviselők száma. Az újabban betelepült családok ritkán kaptak ragadványnevet
a falu közösségétől. Megjegyezném, hogy a 10 legmegterheltebb izsai családnév kö-
zül 9 már a 18. századi anyakönyvekben is megtalálható, tehát az őslakosoknál na-
gyobb mértékben jelentkeznek a ragadványnévadási szokások.

A szlovákiai magyar beszélőközösség kétnyelvűnek tekinthető. A szlovákiai ma-
gyarok az adott kommunikációs helyzetnek megfelelően képesek használni a ma-
gyar és szlovák nyelvet. A szlovákiai magyarok ragadványnév-használatára hatással
van a magyar—szlovák kétnyelvű környezet, a nyelvi kölcsönhatás eredményeként
a névanyagban a kontaktusjelenségek is megjelennek. Az egyes nyelvekből szárma-
zó nevek aránya a közösség nyelvi hovatartozására is utal. A ragadványnevet az
egyén annak a közösségnek a tagjaitól kapja, amelyben él. Így a névből valamikép-
pen arra a közösségre is következtethetünk, amelyben keletkezett. A magyar iden-
titású személyek általában magyar ragadványnevet viselnek, s csak ritkábban iden-
tifikálják őket szlovák (vagy egyéb) eredetű névvel. A ragadványnevek utal(hat)nak a
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közösség összetartozására, a névviselő nemzetiségére. A kutatópontjaimon a szlo-
vák nemzetiségű személyek, családok ritkábban kaptak a múltban ragadványnevet
a magyar közösség tagjaitól. Kutatópontjaimon a magyar nemzetiségű lakosok al-
kotják a falvak népességének többségét, ami a gyűjtött névanyagban is kimutatha-
tó: a magyar eredetű nevek mellett csak elenyésző mértékben találhatók szlovák
(és egyéb etimonú) ragadványnevek. A szlovákiai magyarok ragadványnév-használa-
ta anyanyelvdominánsnak (magyardominánsnak) tekinthető.
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JÁNOS BAUKO

REASONS OF GIVING NICKNAMES IN FOUR HUNGARIAN TERRITORIES IN SLOVAKIA

The study analyses nicknames of four neighbouring Hungarian territories in
Slovakia (Búcs, Dunamocs, Hetény, Izsa) according to the reason of name
giving. The author collected 1299 nicknames from adults used in the living
language.

From the types of nicknames sorted according to the reason of name giving,
the majority (25,17 %) represents nicknames referring to external features. Wit-
hin this the creation of most of the nicknames is motivated by the build of the
body of a person, figure (short, tall, fat, lean). On the second position are nic-
knames motivated by unknown and uncertain motives (21,17 %). In case of
inherited nicknames the descendants many times do not know the motive of
name giving. The third most frequent motive is influenced by inner characteris-
tics of a person (14,09 %). Names referring to a habit, favorite activity go befo-
re the name group referring to a dominant characteristic. Except for names
motivated by favorite activity many times the favorite food and drink is the moti-
vation for creating names. From the dominant characteristics the negative cha-
racteristics are the most frequent. Beside naughtiness, disobedience, badness
the most names can be found in the sub-category of wile, lie, stupidity and men-
tal awkwardness. On the fourth position are the names referring to profession,
craft, title (9,85 %). Their most part refer to profession. Behind them go the nic-
knames referring to family, Christian, and/or pet names (9,31 %). The most fre-
quent sub-category is created by nicknames originating from family names. This
method of name giving is very popular mainly in the circles of younger people.
Names referring to an event are on the sixth position (6 %). These are followed
by nicknames referring to names of family members and relatives (5,31 %). The
names of man and woman ancestors seldom became nicknames. It can be
seen at the nicknames originating from the name of the spouse that the hus-
band is many times identified by the maiden name of the wife. Between the
names referring to way of speaking (3,08 %) names in fact methods of spea-
king dominate. They are then followed by nicknames referring to other life con-
ditions (3 %), from which those are the most frequent that relate to wealth and
animal breeding. Names referring to former or recent address (2,31 %) refer
mainly to the part of territory. From the motives of name giving the number of
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nicknames referring to the age is lower (0,69 %). Referring to the age is gene-
ral in those cases when the nickname is inherited.

At the research points the Hungarian nationality population creates the
majority of village population that can be evidenced in the collected material
of names: beside the names of Hungarian origin there is only  insignificant
number of Slovak nicknames. The usage of Hungarian nicknames in Slovakia
is dominated by the mother language.
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