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szeretetét élvezhettük. Ott Hájos Zoltán polgármester és A. Szabó
László alpolgármester támogatásával a Városházán bonyolíthattuk
le a tanácskozást. Dunaszerdahely városa a kötet megjelentetéséhez
a korábbi gyakorlatnak megfelelően ugyancsak jelentős forrásokkal
járult hozzá. 2014 novemberében Pozsonyban gyűltek össze a szakemberek, hogy a családnévföldrajzhoz kapcsolódó témakörökről
ismételten eszmét cseréljenek. A helyszínt Kollai István, a Pozsonyi Magyar Intézet igazgatója biztosította. A rendezvény zavartalan
lebonyolításához jelentős segítséget nyújtott a Szlovák Köztársaság
Kormányhivatalától elnyert pályázati támogatás, amelyet a Szenczi
Molnár Albert Egyesület aktív közreműködésével használtunk fel.
A helyszíni szervezés a Comenius Egyetem BTK Magyar Nyelv és
Irodalom Tanszékének érdeme.
A konferenciasorozaton mindvégig meghívott előadók vettek
részt. A részben cserélődő szakemberek megszólítását alapvetően
az évről évre változó altéma határozta meg. A keretet mindvégig
a sorozat főcíme adta. A győri rendezvény előadóinak felkérésekor
a családnevek, helynevek és kisebbségek, Sárváron a nyelvjárás, néprajz és a művelődéstör ténet, Dunaszerdahelyen
a nyelvi kölcsönhatások és a személynevek nyelvföldrajzi vonatkozásait jártuk körül. Az ötödik rendezvény tematikájának
meghatározásakor fontos szempontként vetődött fel, hogy a Magyar
Nyelv és Irodalom Tanszék kutatási proﬁljában meghatározó szerepet játszik a kontaktológia. Éppen ezért az itt elhangzó magyar
és szlovák nyelvű előadásokat az Interetnikus kapcsolatok alcímmel igyekeztünk tematizálni.
A pozsonyi kötet a korábbiaktól eltérően nem a rendezvény évében, hanem közel egy év csúszással láthatott napvilágot. A késlekedés hátterében az áll, hogy meg kellett várnunk a kéziratok leadását
egy újabb pályázat benyújtásához a szerkesztett formában publikálandó könyv támogatására.
A jubileumi számvetéskor nemcsak a múltról, hanem az előttünk
álló feladatokról és tervekről is illik szót ejteni. Közöttük elsőként
a 2015. május végi tanácskozásról essék szó, amelynek az ausztriai
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Alsóőr községben a Magyar Média- és Információs Központ adott
otthont. Az ott elhangzott interdiszciplináris előadásokat a Határtalan névföldrajz alcím fogta össze. A kötet megjelenése 2015
utolsó negyedévére várható. A 2016-os évre több helyszín is számításba jöhet. A választást nagyban befolyásolja, hogy miként és
honnan lehet az előadások szerkesztett változatához előteremteni
a szükséges forrásokat. A cél továbbra is az, hogy szakmai támogatást kapjon a Magyar családnévatlasz c. futó projekt, amelynek
jelenkori rétegéből a Kalligram Kiadó által gondozott Kis magyar
családnévatlasz által kapott ízelítőt a szakma és a nagyközönség.
Hiánypótló adósságként várat magára a családnévföldrajz történeti
rétegének publikálása, amelyre reményeink szerint mihamarabb sor
kerülhet.
Pozsony, 2015 májusa
a szerkesztők
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Predslov editorov

Séria konferencií Od jazykovej geograﬁe ku geograﬁi mien
odštartovala v roku 2010. Napriek tomu, že päť rokov sú v živote
vedy príliš krátkym časovým rozmedzím, predsa len využijeme tento
priestor na krátke bilancovanie. Nápad na organizovanie odborných
stretnutí vznikol vtedy, keď na jar r. 2009 sa odstránili prekážky,
ktoré dovtedy stáli v ceste skúmaniu databázy priezvisk v Maďarsku
a Ministerstvo vnútra vydalo povolenie na výskum elektronických
údajov archivovaných na Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala [Ústredný úrad pre verejnú správu
a elektronickú štátnu službu] v Maďarsku. Technické podmienky
na štrukturáciu a zisťovanie informácií ako aj na matematizáciu výsledkov boli v tom čase viac-menej vytvorené, len softvér na prácu
s priestorovými dátami nechal na seba chvíľu čakať. Chýbalo však
spoľahlivé odborné zázemie, čo priam vyžadoval vznik nezávislého
vedecko-výskumného tímu, o vytvorenie ktorého sa zaslúžila práve
spomenutá séria konferencií.
Prvé stretnutie sa uskutočnilo v r. 2010 v Szombathelyi. Hostiteľom podujatia a podporovateľom vydania zborníka bola Filozoﬁcká fakulta Univerzitného centra Savaria. Kvôli ťažko vydobeným
ﬁnančným prostriedkom na usporiadanie konferencie sa zrodil nápad, že v budúcnosti by sme mohli požiadať o zabezpečenie miesta
konferencie ako aj ﬁnančných zdrojov na vydanie zborníka starostov
rôznych miest. V poradí druhá konferencia sa už konala pod záštitou starostu Zsolta Borkaiho v Győri. Odborníci sa zišli v priestoroch mestského úradu a na vydanie zborníka sa použili ﬁnančné
prostriedky z rezervy starostu. V r. 2012 sa patrónom konferencie
stal starosta mesta Sárvár, István Kondora. Miestom stretnutia bola
slávnostná sieň známej historickej pamiatky – hradu Nádasdyovcov. V r. 2013 podujatie prestúpilo hranice a jeho účastníci si mohli
užívať pohostinnosť mesta Dunajská Streda. Konferencia, ktorú

podporovali starosta Zoltán Hájos a jeho zástupca László A. Szabó
sa konala na mestskom úrade, ktorý napokon významne prispel aj
k vydaniu zborníka. Ďalšie stretnutie v téme geograﬁa priezvisk sa
uskutočnilo v novembri 2014 v Bratislave. Miestom podujatia sa
stal Maďarský inštitút v Bratislave pod vedením Istvána Kollaiho.
Finančné prostriedky na organizovanie konferencie získalo Združenie Alberta Szenczi Molnára z Úradu splnomocnenca vlády SR pre
národnostné menšiny, ktoré pôsobí pri Katedre maďarského jazyka
a literatúry Univerzity Komenského v Bratislave. Celková organizácia konferencie a zabezpečenie ﬁnančných zdrojov na vydanie zborníka sú zásluhou dotyčnej katedry.
Na všetkých konferenciách vystúpili len pozvaní prednášatelia.
Ich výber sa uskutočnil na základe podtém jednotlivých stretnutí, ktoré sa každý rok menili. V Győri sa rokovalo o priezviskách a o miestnych názvoch s ohľadom na národnostné
menšiny, v Sárvári o dialektoch, o etnológii a o dejinách
vzdelávania, v Dunajskej Strede o jazykových kontaktoch
a o geograﬁckých súvislostiach osobných mien. Pri určení tematiky v poradí piateho stretnutia sme brali ohľad na to, že
na Katedre maďarského jazyka a literatúry UK, ktorá bola usporiadateľom podujatia sa už dlhé roky skúma oblasť kontaktológie.
Podtémou konferencie, ktorej sa zúčastnili maďarskí a slovenskí odborníci, práve preto boli Interetnické vzťahy.
Zborník konferencie tentoraz vychádza po dlhšom časovom
odstupe. Dôvodom meškania boli chýbajúce ﬁnančné prostriedky,
o ktoré Katedra maďarského jazyka a literatúry UK mohla požiadať
až po editovaní príspevkov na začiatku r. 2015.
Pri jubilejnom bilancovaní nemôžeme nespomenúť plány a úlohy do budúcnosti. Predovšetkým to, že ďalšie stretnutie odborníkov
sa uskutoční koncom mája 2015 v Maďarskom mediálnom a informačnom centre v rakúskom Unterwarte [Alsóőr]. Podtémou podujatia bude Geograﬁa mien bez hraníc. Zborník tejto konferencie vyjde v poslednom štvrťroku 2015 alebo na začiatku r. 2016.
Miesto stretnutia v r. 2016 zatiaľ nie je známe. Pri rozhodovaní be-
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rieme ohľad aj na to, akým spôsobom a odkiaľ sa nám podarí získať
ﬁnančné prostriedky na vydanie prezentovaných príspevkov. Naším
ďalším cieľom je, aby sme pre projekt Magyar családnévatlasz
[Atlas maďarských priezvisk], ktorého ukážkou je Kis magyar
családnévatlasz [Malý atlas maďarských priezvisk] vydaný vo vydavateľstve Kalligram vytvorili adekvátne odborné zázemie.

Vörös Ferenc

Szlovák eredetű családnevek
Kárpát-medencei névföldrajza
Az 1720-as és a jelenkori korpusz alapján

Bratislava, júl 2015
Editori

1. A magyarországi nyelvi és etnikai kisebbségek kutatásának egyebeken túl a szlovák eredetű családnevek nyelvföldrajzának behatóbb tanulmányozása is nagy adósságai közé tartozik. Szórványosan ugyan születtek olyasféle lokális jellegű munkák, amelyek ezt
a témakört is érintették, ám a legutóbbi időkig nem létezett olyan
adatbázis, amely alapján valaki az e kisebbség körében használatos
lexikai típusok és/vagy változatok, morfológiai és egyéb jelenségek
téri tagolódásának vizsgálatát tűzte volna ki célként. A nyelvészettel
és névföldrajzzal behatóbban foglalkozó magyarországi kisebbségkutatókban, valamint a rokon szakterületek képviselőiben föl sem
vetődött az igény, hogy az így feltárt tények alapján további, diszciplínájukhoz kapcsolód rejtett összefüggések birtokába jussanak.
A nyelvföldrajznak ezekkel a vetületeivel ténylegesen magam is csak
akkor szembesültem, amikor a Dabas-Sári szlovákok lakta településrészen folyó munkálatok összegző kötetéhez kaptam egy családneves tanulmány elkészítésére felkérést. Írásomban a község tíz
leggyakoribb vezetékneve közül a Mráz és különféle változatainak
téri eloszlását vizsgáltam (Vörös 2011a). A 2011-ben megrendezett győri névföldrajzi konferencián Sári második legfrekventáltabb
neve, a Garajszki is felkeltette az érdeklődésemet (Vörös 2011b:
25–29), amikor a dabasi honlapon fogódzókat keresve próbáltam
tájékozódni a szóban forgó településrész népességének eredetéről.
Kiderült, hogy a török kiűzése után újratelepített népesség eredeti
lakhelyéről a forrásokban semmiféle utalást sem találni. A korábbi
helytörténeti kutatások alapján csupán annyit lehetett tudni, hogy
18. század eleji új birtokosa szlovák katolikus úrbéreseket telepített
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Vörös Ferenc

le, akiknek utódai mai napig a nyugat-szlovákhoz hasonlatos nyelvjárást beszélnek. A Garajszki családnév etimológiájának megfejtése
után – ﬁgyelembe véve a felekezeti hovatartozásra és a dialektális
sajátosságokra vonatkozó információkat – arra a következtetésre
jutottam, hogy a lakosság egy része a cseh határ melletti Malacka
(szlk. Malacky) térségéből, közelebbről Gajarról (szlk. Gajary) áttelepülve népesíthette be a kezdetben önálló községnek számító,
1966-tól Dabas településrészévé lett Sárit.
Amint a fenti összefoglalóból kitűnik, a családnévföldrajzi kutatások az onomasztikának, sőt esetenként magának a nyelvészetnek
a határain is jelentősen túlmutatnak. A fenti példálózásnak az a tanulsága, hogy egyes lexikai típusok és/vagy családnevekbe kódolt
jelenségek népiségtörténetre, népességmozgásra stb. vonatkozó adatokat is magukban rejtenek. Ha a neveket avatott módon fogjuk
vallatóra, akkor sok más humán tudományág tudja hasznosítani az
így feltárt összefüggéseket.
A migráció szempontjából minden nyelvben – így a magyarban
és a szlovákban is – kitüntetett ﬁgyelemben részesíthetjük az ún.
származási helyre utaló családneveket. Ez utóbbiak természetesen
csak akkor segítik a kutatót, ha keletkezésüket tekintve az ún. természetes névállomány részét képezik (tehát nem áll a hátterükben
hivatalos névváltoztatás). Magától értetődik, hogy a mesterséges
névállományban is számtalan helynévi tövű etimont találunk. Ezek
jelentős része úgy simul bele a névkincsbe, hogy végül a névképzés eredményében valóban létező lokuszt ismerhetünk fel, noha az
azt felvevő egykori felmenők nem az adott településről származnak.
Másik részük ún. ﬁktív helynévként árulkodik arról, hogy névváltoztatás áll az oda tartozó családnevek hátterében.
A névtanban általánosan elterjedt felfogás, hogy a természetes
névállomány ’onnan/oda való’ jelentésű családnevei esetében akkor
találunk a tőben helységnevet, ha a névgazdák hajdani őse eredendően nem távolodott el két-három napi járóföldnél messzebbre néhai
lakhelyétől. Ennek racionális magyarázataként azt szoktuk felhozni,
hogy a népesség hozzávetőlegesen 50–60, legfeljebb 80 km-nyi su-
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garú körben ismerte jól a környező településeket. Ennél nagyobb
távolság esetén a migráns személy már a hajdanvolt lakhelyét magába foglaló megye vagy tájegység nevét kaphatta meg. Természetesen
ez a fajta kapcsolat a lakhely és név között csupán az első nemzedék
ragadványnévszerű családnevére érvényes: az azt követőknél – a családnév nemzedékről nemzedékre öröklődő jellegénél fogva – értelemszerűen már nem. Amint azt majd alább látni fogjuk, a szabály
nem kivétel nélküli. Különösen akkor nem, ha a népességmozgás
következtében messzire vetődő migránsok olyan azonnyelvi beszélőközösség környezetében telepedtek le, akik velük azonos térségből
érkeztek új lakhelyükre. Vagyis viszonylag jól ismerték a kiindulási
pontnak számító környék településeit. Bizonyára ez lehet a magyarázata annak, hogy a conscriptorok a 18. század eleji (Békés)Csabán is
találkozhattak Bánszky1 nevű adózóval (lásd 2. számú térkép), jóllehet a Békés megyei települést a Trencsén megyei Bántól (ma: Bánovce
nad Bebravou) több száz kilométernyi távolság választja el.2
A magyarországi szlovákság hajdani belső migrációjáról tudni
kell, hogy az a) összességében időbelileg kellően elnyújtott folyamatnak tekinthető (alapvetően a török kiűzése után vált tömegessé; végpontját a 20. század első két évtizedében jelölhetjük meg),
b) esetenként nem is egy lépcsőben történt, vagyis az eredeti és
a végső lakhely közé egy vagy akár több közbülső állomás is beiktatódhatott, c) irányát tekintve azt mondhatjuk, hogy döntően
az északi országrészből dél felé tartó népességmozgásról beszélhetünk. Ezzel ellenkező irányú folyamatot takar a második világháború utáni lakosságcsere, amelynek során magyarországi szlovákokat
szervezett formában telepítettek vissza (Cseh)Szlovákia területére.
Ennek névtani vonatkozásairól nagyon keveset tudunk. Magam

1
2

Az eredeti forrásban Banszky alakban följegyezve.
Megjegyzendő, hogy a korabeli (Békés)Csaba negyvennyolc névadatából huszonhetet gond nélkül szláv/szlovák eredetűnek minősíthetünk. Közöttük a
Banszky mellett egyebeken túl további hat -ský képzős nevet is találunk (Baluszky,
Bottyánszky, Domovszky, Janovszky, Mikovszky, Szenteszky).
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a balatonszárszói konferencián érintettem a témát, amikor nagy vonalakban a mátyusföldi Alsószelibe (Dolné Saliby) újonnan beköltözött ún. „preszidlenyecek”-nek (’áttelepültek’) névállományának
összetételéről szóltam (vö. Vörös 2008). A lakosságcsere keretében
(Cseh)Szlovákiába visszaköltözők családneve azonban már értelemszerűen nem tükrözte a legutóbbi magyarországi lakhelyről való elszármazást.
Az alábbiakban alapvetően származási helyre utaló, pontosabban ’onnan / oda való’ jelentésű szlovák eredetű családneveket fogok vizsgálni két időszelet viszonylatában. A látókörünkbe kerülő
típusok közül az első egy, a mai Szlovákia területén található településnévre, a második egy felső-magyarországi megyére és/vagy tájegységre vonatkozik. Az utóbbi esetében annak magyarban keletkezett
szemantikai parallelje téri tagozódását is vizsgálni fogom.
2.1. A szlovákban a helynévi eredetű családnevek létrehozása
alapvetően jellegzetes képzők segítségével történik. A régi és mai
szlovákban a legáltalánosabb helynévképző a -jan, valamint annak
továbbképzett változatai (-jan + -s > janský, -jan + -ec > janec). Egészen a 18. századig a -ský melléknévképző is kellően általános volt
ebben a funkcióban, de utóbb egyre inkább átvette a helyét az -ák,3
-ec, illetőleg a -čan (< -ec + jan) (vö. Kniezsa : ).
A szóban forgó képzők többségét akár ugyanazon helynévi tőhöz
kapcsolva is meglelhetjük a jelenkori névállományban. Példának
okáért a Bán nevű település többféle családnévképzésnek lehetett
a kiindulópontja. Az -ov-val (-ova-val, -ovo-val) ellátva férﬁnevekből ún. patronimikumok keletkeztek (pl. Bán + -ov > Bánov). Ezek
jelentése a magyar -é (< -i) birtokjeles alakulatokkal vethetők öszsze. A Bánov-ot további melléknévképzőkkel is el lehetett látni. Így
jött létre az 1. sz. térképen látható Bánovák, Bánovec és Bánovszky.
A Bánszky-t leszámítva ez utóbbiak nyelvi hovatartozásáról vajmi
keveset tudunk, hiszen az -ec, valamint az -ák (ortográﬁai és egyéb
3

Főként nagyobb tájegységek nevéhez kapcsolható. Településnéven ritka, bár
nem példanélküli.
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okból gyakran -ak alakban) tulajdonképpen minden környező szláv
nyelvben megtalálható.4 A -ský képzős nevekről azonban tudható,
hogy azok a déli szláv nyelvek közül sem a szerbben, sem a horvátban, sem pedig a szlovénban nem használatosak (vö. Putanec–
Šimunovi : XI–XII, Kniezsa : ). Forrásnyelvét
a magyarral északról szomszédos szláv nyelvek vagy hajdanvolt szláv
dialektus(kontinuumo)k valamelyikében kell keresnünk: leginkább
a szlovákban, illetőleg esetenként a ruszinban, ritkábban a lengyelben. Az eredeti példánál maradva természetesen az is lehetséges,
hogy a Bán tőhöz közvetlenül kapcsolódik a -ský. Arra nézvést nincsenek biztos fogódzóink, hogy a szóba jövő települések melyikével
kell a névképzés kiindulási alapjaként számolnunk. Ugyanis Bán
nevű település a történelmi Magyarország legalább hét megyéjéből
– Baranya, Kraszna, Moson, Somogy, Sopron, Torontál, Trencsén
– mutatható ki a rendelkezésünkre álló forrásokból (vö. Vályi 1796:
110–113, Lipszky 1808: 31–32, Fényes 1851/1: 81–85, VSOS
1977–1978, Sebk , Majtán, 1998, Lelkes 2011: 115). Ezek
közül a fenti körülményeket mérlegelve a Trencsén megyei település
jöhet leginkább számításba, amikor a Bánszky nevű családok eredeti
lakhelye után kutatunk. Egyébiránt a 3. ábra arról tanúskodik, hogy
az 1818-as pozsareváci békekötés utáni második országos összeírás
többé-kevésbé a felső-magyarországi szlovák népesség belső migrációjának kezdő fázisával esett egybe.
2.1.1. A 2.1. pont alatt fentebb tárgyalt szláv helynévképzőknek
a magyarban leginkább az ’onnan/oda való’ jelentésű -i képző feleltethető meg. Ezen túl a puszta helynév is személynévvé válhat. Alapvetően ekkor is a szóban forgó jelentést hordozhatja. Nem feledkezhetünk meg azokról az esetekről sem, amikor úgymond tollban
4

A Bánovszky ~ Bánovszky esetében az az eshetőség sem zárható ki, hogy a korabeli
Bánóc (szlk. Bánovce; ma Bánovce nad Ondavou) lehet a névképzésnek az alapja. A település a Kassai kerületben, közelebbről a Nagymihályi járásban található.
A Bánovszky ~ Bánovszky családnév képzésmódja teljességgel kizárja, hogy a Szerém megyei, hajdan döntően szerb népesség által lakott Bánóc (ma: Vinkovački
Banovci) helynévből vezessük le a szóban forgó lexikális típus eredetét.
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marad(hatot)t a származási helyre utaló -i képző. A 2.1. pontban
felsorolt szláv/szlovák névképzési módok mindegyikével találkozni
a mai magyar névállományban, jóllehet számuk elenyésző (nyelvföldrajzi eloszlásukat lásd: 1. számú ábra).
A Banovákról és a Bánovszkyról bizton állítható, hogy azok valamelyik környező szláv nyelvben keletkeztek. A Bánovszky képzésmódja – a fentebb elmondottak tükrében – arról is árulkodik, hogy
a névgazdák ősei egykoron észak-déli irányú népességmozgással kerülhettek a mai Magyarország területére: alapvetően a szlovák népesség által. Az ide tartozó jelenkori adatok magyaros írásképe pedig
lényegében azt jelzi, hogy ezek a családnevek az integráció révén a
magyar nyelvkincs részévé váltak. Máskülönben a Bánov nemcsak
az -ov patronimikumképző okán tekinthető szláv névalkotásnak,
hanem azért is, mert magyar hatásra a szlovákban is ismert – habár
nem túl gyakori névképzési mód –, amikor a puszta helynév személynévvé válik (vö. Kniezsa 2003: 265–266). Ezzel együtt az sem
zárható ki teljességgel, hogy a puszta helynév magyar ajkon vált személynévvé. Ámbátor kicsi az esélye, de elvileg az is megtörténhetett,
hogy tollban maradt a *Bánovi helynévképzője.
Az etimologizálás szempontjából ugyancsak bizonytalansági tényezőt rejt magában a Bánovec. Ez utóbbi azért, mert a családnév
keletkezését nem csak a Bánov helynév -ec képzővel történő ellátásával magyarázhatjuk. Ugyanis Bán község történeti elnevezései
között 1786-ból Banowetz alakkal is találkozni (vö. Lelkes 2011,
Majtán 1998). Ez pedig szintúgy alapját képezhette a szóban forgó
családnévnek. Utóbbi esetben a puszta helynévből keletkezett személynévről a képzés módja alapján egyéb fogódzók híján úgyszintén
meglehetősen bajos eldönteni, hogy az a magyarban vagy inkább
a szlovákban jött-e létre.
Visszatérve a Bánszky 18. század eleji elterjedtségére, megállapítható, hogy az 1720-as országos összeírásból származó kisszámú adatainak
többsége a hajdani felső-magyarországi régióhoz köthető (lásd 3. számú ábra). Ez alapján Hajdúval egyetértve (vö. Hajdú 2010: 57) két
dolgot valószínűsíthetünk: 1. A Bánszky esetében a névképzés kiindulás
alapja valóban a Trencsén megyei Bán (ma: Bánovce nad Bebravou);
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bár a Banovsky esetében pedig azt sem zárhatjuk ki kategorikusan, hogy
a névgazdák felmenői a hajdani Bánóc (szlk. Bánovce, ma: Bánovce
nad Ondavou) nevű településsel hozhatók kapcsolatba; 2. A szlovák
népesség észak-déli irányú belső népességmozgása ekkortájt még csak
szórványos lehetett. Közvetetten ez utóbbit látszik alátámasztani a tény,
hogy az 1720-as conscriptio-ból a szlovákok által későbbiek során belakott kompakt magyar nyelvterület térségei közül tulajdonképpen csak
(Békés)Csabán mutatható ki a Bánszky (lásd 3. számú ábra).
2.1.2. A Bánszkynak a mai magyar családnévállományban relatíve
kevés névviselőjével találkozni. A 2009. január 1-jei eszmei állapot
szerint 1 102 adatot sikerült a szóban forgó lexikális típus alá besorolni. Ezek együttesen a teljes korpusznak mindössze 0,11‰-ét teszik ki.
A szótári típus adatai két változatban használatosak: Bánszki (958 fő),
Bánszky (144 fő). Ezen túl a Bánszki mint változat 15 többes tagolódású névnek is egyik elemét képezi (pl. Bánszki-Szudár, Rácz-Bánszki
stb.). Mivel a többes tagolódású nevek felfogásom szerint önálló szótári típusok részét képezik, ezért azok adatait az alább bemutatandó
valamennyi térkép szerkesztésekor ﬁgyelmen kívül hagytam.
A Bánszky a 4. és 5. ábra tanúsága szerint döntően a Duna folyásától keletre adatolható: főként azokban a térségekben, ahol
a szlovák népesség a 18. században egyre erőteljesebbé váló belső
migráció révén megtelepedett. Úgy tűnik tehát, hogy a név az újabb
kori népességmozgás révén vált a magyar névkincs részévé.
2.2. A megyékre, nagyobb tájegységekre utaló családnevek közül
az alábbiakban a Lipták, valamint a Liptai történeti és jelenkori adatainak nyelvföldrajzát vesszük alaposabban szemügyre. Mindkettő helynévi alapja szláv eredetű: éspedig egyes vélemények szerint a *Lubtov
~ Liptov tőre vezethetők vissza (Úrhegyi : , Kniezsa :
). Fehértói Katalinnak az Árpád-kori személynévtárából mind
a Liptov ~ Lyptov, mind pedig a Lipto ~ Liptou ~ Lipthou jó néhány
személynévi adata kimutatható (lásd Fehértói 2004: 495).
A Liptó helynév -i képzős alakjának egykori viselkedése a hangszínt és időtartamot váltakoztató tövekkel analóg (vö. Zolnai ,
Pais 1933). Ezt igazolják a történeti rétegből származó változatok
(lásd 1. számú táblázat). A jelenkori rétegben azonban egyszerre
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vannak jelen a hangszínt és időtartamot váltakoztató (Liptai, Liptay,
Lipthay) és az egyalakú (Liptói) tövek (lásd 2. számú táblázat). Az
egyalakú változat időben hozzánk közelebb eső újabb kori fejlemény
lehet. Erre enged következtetni, hogy a Szentiványi-féle kézikönyv
tizenkét ide tartozó 19. századi esetében a névváltoztatóknak még
kivétel nélkül hangszínt és időtartamot rövidítő tőtípusú családnevet
engedélyeztek felvenni a hatóságok: Liptai (< Landsmann, Leopold,
Lindenberg, Lipták – 5x, Lupták, Pecurariu, Potaczek, Zajacz)
(Szentiványi : ).5 Csupán érdekességként említem, hogy
Szentiványi kézikönyvéből további két olyan adatot is sikerült viszszakeresni, amikor a Lipták-ot magyarosították. Az egyik esetben:
Ligeti-re, a másikban Tót-ra (Szentiványi : , ).
Az -ák képző a szlovákban valamikor nagyító funkciójú volt, és
csak újabban vette fel az ’onnan/oda való’ jelentést (vö. Kniezsa
2003: 301). Ez utóbbi szerepében település-, megye- és tájneveken
egyaránt megtalálható. Tulajdonképpen eredendően az -ák képzős
etnonimákat is ez utóbbi jelentéstartalommal ruházza fel.
Mielőtt a kartogramokat megtekintenénk, vessünk egy pillantást
az 1720-as összeírásból kimutatott szlovák és magyar eredetű réteg
változataira!
Szlovák etimonok
Változatok
Névviselők száma
Lipták
46 fő
Liptak
22 fő
Luptak
11 fő
Lupták
8 fő
Lyptak
6 fő
Lypták
5 fő
Liptách
1 fő
Luptack
1 fő
Összesen
100 fő

Magyar etimonok
Változatok
Névviselők száma
Liptay
8 fő
Liptaj
4 fő
Liptai
4 fő
Lyptay
1 fő
Összesen
17 fő

1. táblázat A Lipták és a Liptai lexikai típusának változatai
Az 1720-as országos összeírás alapján (Az adatok forrása: OrszÖsszír 1720/2012)
5

A Lipták eredetibb, archaikusabb változata a csehből átvett Lupták volt. Az
1720-as összeírásban ennek valamelyik írásképváltozatát 20 adóköteles sze-

Szlovák eredetű családnevek Kárpát-medencei névföldrajza

23

Az írásképek nagyfokú változatosságára többek között magyarázatul
szolgálhat az a tény, hogy az 1720-as Conscriptio Regnicolaris létrejöttekor még sem a magyarban, sem pedig a szlovákban nem volt egységes
helysírási gyakorlat. A conscriptorok a családnevek rögzítésekor tulajdonképpen az iskolázottságuknak megfelelő írásgyakorlatot érvényesítették. A hallomás alapján lejegyzendő családnévadatok papírra vetése
leginkább az élőnyelvi gyűjtések gyakorlatához hasonlítható (a nevek
élőnyelvihez hasonlatos lejegyzésről lásd bővebben: Vörwös 2013a:
20, 35, 85). Egyébiránt az egyes közigazgatási egységek összeírására
a Magyar Királyság más-más megyéiből küldtek ki conscriptorok. Az
ő felekezeti hovatartozásukat nem ismerjük. Az összeíró ívek alapján
csupán annyit sikerült kideríteni, hogy az egyes megyékbe / körzetekbe
honnan érkeztek a megyei kiküldöttek (az összeírókat kiküldő megyék
listáját lásd: Vörös 2014: 33–34). Gyanítható, hogy a nyelvhasználat
táji jellegzetességei, az összeírandó megyében járatos, a conscriptor által kevésbé ismert honi kisebbségi nyelv(ek) is közrejátszhattak abban,
hogy esetenként egy-egy lexikális típusnak sok-sok ejtés- és/vagy írásképváltozatát őrizték meg a tékák lapjai (az összeírók nyelvhasználatáról mondottakat vö. Vörös 2013b: 40–43).
2.2.1. A Lipták történeti adatainak 1720-as téri eloszlása arról tanúskodik, hogy a nevek a felbukkanását jelző pontok a Csepel-sziget
vonalától északra, északkeletre sűrűsödnek: azon belül is főként a mai
Szlovákia területén (lásd 6. számú ábra). Azokban a délebbi, délkeletibb
térségekben, ahol a 18. század során, majd később szlovák ajkú népesség telepedett meg, nyomokban sem találkozni Liptákokkal.
A hajdani migráció modellezése szempontjából még érdekesebb
tűnik, ha a Liptai szótári típusa alá tartozó adatok téri eloszlását
vesszük szemügyre (lásd 7. számú ábra). A nevek térbeli eloszlását
tekintve nagyfokú hasonlatosság mutatkozik a szlovák névképzést
bemutató kartogrammal. A különbség lényegileg csak annyi, hogy
mélyhez köthetjük (Luptak 11x, Lupták 8x, Luptack 1x). Minden változat a mai
Szlovákia területén bukkant fel. A Luptáknak a jelenkori magyar családnévállományból 98 névviselőjét sikerült kimutatni. További 21 adattal bővül a korpusz,
ha a Luptyák változatot is ﬁgyelembe vesszük.
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a magyar eredetű nevekből a mai Szlovákia területén is sokkal kevesebbet találni, mint a szlovák névképzésűekből. Az adóköteles
személyek számán túl pedig a felbukkanások helyének száma is lényegesen kisebb.
2.2.2. A Lipták és a Liptai jelenkori nyelvföldrajzának tanulmányozása előtt e helyütt is indokoltnak látszik a két lexikai típus változatairól
és azok gyakoriságáról szólni. Amint az a 2. számú táblázatból kitűnik,
a szlovák etimon lexikai típusának csupán valamivel több mint egyharmadát (36,89%) teszik ki együttesen a magyar eredetű változatok.
Mint általában a többi -i képzős szótári típusban, itt is az /i/ hangértékű y grafémás írásképváltozatokból van kevesebb (az össznévkincsen
belüli arányokat lásd a Kis magyar családnévatlasz jelenségtérképeihez rendelt táblázatokban: Vörös 2014: 386, 388). Egyébiránt
a Liptai ~ Liptay névrészesekhez képest (15 adat) a Lipták névrészt tartalmazó többes tagolódású nevek is jelentősebb számban mutathatók
ki a mai magyar névállományból (148 adat). Ezeket azonban a fentebb
kifejtettek szellemében a lexikai típusok térképeinek megszerkesztésekor értelemszerűen ﬁgyelmen kívül hagytam.
Szlovák etimonok
Változatok
Névviselők száma
Lipták
3585 fő
Lupták
98 fő
Luptyák
21 fő
Liptak
7 fő
Összesen
3711 fő

Magyar etimonok
Változatok
Névviselők száma
Liptai
1 119 fő
Liptay
142 fő
Lipthay
54 fő
Liptói
10 fő
Összesen
1 325 fő

2. táblázat A Lipták és a Liptai változatainak gyakorisága
A 2009. január 1-jei eszmei állapot alapján (az adatok forrása: MCsA )

2.2.2.1. A 3. sz. táblázat alapján kitűnik, hogy a Lipták jelenkori
adatai minden régióban jelen vannak, ám nem azonos arányban.
A 8. és 9. számú kartogram alapján megerősíthetjük Hajdú családnév-enciklopédiájának megállapítását, miszerint a szóban forgó szótári típus névadatai a „nyelvterület északi és délkeleti részén, Miskolc
és Békéscsaba környékén” leggyakoribbak (Hajdú 2010: 303).
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Megye / Főváros
Békés
Borsod-Abaúj-Zemplén
Nógrád
Szabolcs-Szatmár-Bereg
Pest
Komárom-Esztergom
Budapest
Jász-Nagykun-Szolnok
Csongrád
Heves
Tolna
Hajdú-Bihar
Fejér
Győr-Moson-Sopron
Veszprém
Bács-Kiskun
Somogy
Baranya
Vas
Zala
Összesen

Névviselők (fő)
636
870
193
293
479
100
477
102
94
61
35
79
59
59
48
61
30
21
7
6
3 710

Relatív gyakoriság
1,669186‰
1,197511‰
0,907620‰
0,501240‰
0,393896‰
0,314977‰
0,278587‰
0,250534‰
0,220848‰
0,190233‰
0,144553‰
0,142346‰
0,135728‰
0,132506‰
0,130620‰
0,112365‰
0,090302‰
0,052352‰
0,026499‰
0,020427‰
0,364349‰

3. táblázat A Lipták lexikai típusának régiónkénti gyakorisága
A 2009. január 1-jei eszmei állapot alapján (az adatok forrása: MCsA )

A . számú kartogram felületeinek elszíneződése azt is jelzi, hogy főként azokban a térségekben van jelen koncentráltabban a Lipták, ahová
a 18. századtól jelentősebb számú felső-magyarországi, közelebbről szlovák népesség telepedett le: Borsod-Abaúj-Zemplénben, Békés megyében, Nyíregyháza és Budapest környékén. Az ország többi megyéjébe
minden bizonnyal csak az újabb kori népességmozgással – az eredeti
lakhelytől távolabbi munkavállalás, házasságkötés stb. –, és csupán szórványosan jelentek meg a szóban forgó lexikai típusnak az adatai.
2.2.2.2. A Liptai szótári típusának jelenkori adatai ugyancsak
minden régióban kimutathatók. Ugyanakkor ﬁgyelemre méltó,
hogy a név leginkább a Duna folyásától északkelre eső megyékben
koncentrálódik: Hevesben, Nógrádban, kisebb mértékben BorsodAbaúj-Zemplén és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. Ez arra enged
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következtetni, hogy ezt a családnevet a hajdani felső-magyarországi
térség migráns népessége kaphatta új lakóhelyén, és/vagy hozhatta
magával ezekbe a megyékbe. A 11. számú kartogram felületének
tónusbeli különbségei arra is rávilágítanak, hogy a fentebb említett
megyékben nem teljesen egyenletesen oszlanak el a Liptai adatai.
Példának okáért a Szabolcs megyei Petneházán, a Borsod-AbaújZemplén megyei Alsógagyon több mint 1% a Liptai részesedése.
Még ennél is nagyobb értékeket mutathatunk ki a Baranya megyei
Pettenden (13,6‰) és Bodolyabéren (1,2%). Ez azonban némileg
azért megtévesztő, mert az utóbbi kislélekszámú településeken két,
illetőleg három névgazda alapján kaptunk a térképen szereplő többi
lokuszhoz képest feltűnően magas százalékos értékeket.
Megye / Főváros
Heves
Nógrád
Borsod-Abaúj-Zemplén
Szabolcs-Szatmár-Bereg
Pest
Budapest
Bács-Kiskun
Hajdu-Bihar
Somogy
Komárom-Esztergom
Fejér
Békés
Veszprém
Tolna
Csongrád
Győr-Moson-Sopron
Baranya
Jász-Nagykun-Szolnok
Vas
Zala
Összesen

Névviselők (fő)
139
56
150
112
228
263
83
67
39
27
34
21
17
11
17
17
15
15
8
6
1 325

Relatív gyakoriság
0,433482‰
0,263351‰
0,206467‰
0,191600‰
0,187491‰
0,153603‰
0,152889‰
0,120724‰
0,117393‰
0,085044‰
0,078216‰
0,055115‰
0,046261‰
0,045431‰
0,039941‰
0,038180‰
0,037394‰
0,036843‰
0,030284‰
0,020427‰
0,130125‰

4. táblázat A Liptai lexikai típusának régiónkénti gyakorisága
A 2009. január 1-jei eszmei állapot alapján (az adatok forrása: MCsA )
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3. A fentiek összegzéseként több tanulságot is leszűrhetünk. Mindenekelőtt azt, hogy a családnevek két időszeletét bemutató kartogramok összevetése – a nyelvi kontaktusok kérdésköréből kiindulva
– bizonyos esetekben kellő alapot teremt olyasféle extralingvális
következtetések levonására is, amelyek többek között a történészeknek, kisebbségkutatóknak, a migrációs szakembereknek saját szakterületükön is újabb összefüggések feltárását teszik lehetővé.
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2. ábra A Bánov és továbbképzett alakjainak nyelvföldrajza (településenkénti bontásban)
A 2009. január 1-jei eszmei állapot

1. ábra A Bánov és továbbképzett alakjainak nyelvföldrajza (névképzési típusonként)
A 2009. január 1-jei eszmei állapot
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A tanulmányban található történeti térképeken a különféle lokuszok megnevezése az 1720-as conscriptio-ban szereplő névformákhoz igazodik.

Szlovák eredetű családnevek Kárpát-medencei névföldrajza

4. ábra A Bánszky lexikai típusának nyelvföldrajza (regionális bontásban)
A 2009. január 1-jei eszmei állapot alapján (forrás: MCsA )

3. ábra A Bánszky és a Banovsky lexikai típusának nyelvföldrajza6. (településenkénti bontásban)
Az 1720-as országos összeírás alapján. Forrás: OrszÖsszír 1720/2012
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6. ábra A Lipták lexikai típusának nyelvföldrajza (településenkénti bontásban)
Az 1720-as országos összeírás alapján. Forrás: OrszÖsszír 1720/2012

5. ábra A Bánszky lexikai típusának nyelvföldrajza (településenkénti bontásban)
A 2009. január 1-jei eszmei állapot (Forrás: MCsA )
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8. ábra A Lipták szótári típusának nyelvföldrajza (megyénkénti bontásban)
A 2009. január 1-jei eszmei (Forrás: MCsA )

7. ábra A Liptai lexikai típusának nyelvföldrajza (településenkénti bontásban)
Az 1720-as országos összeírás alapján. Forrás: OrszÖsszír 1720/2012
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10. ábra A Liptai szótári típusának nyelvföldrajza (megyénkénti bontásban)
A 2009. január 1-jei eszmei állapot (Forrás: MCsA )

9. ábra A Lipták szótári típusának nyelvföldrajza (településenkénti bontásban)
A 2009. január 1-jei eszmei állapot. (Forrás: MCsA )
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Irodalom

11. ábra A Liptai szótári típusának nyelvföldrajza (településenkénti bontásban)
A 2009. január 1-jei eszmei állapot (Forrása: MCsA )
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Összefoglaló / Summary
Szlovák eredetű családnevek Kárpát-medencei névföldrajza
Az 1720-as és a jelenkori korpusz alapján
A tanulmány a magyarországi családnévállomány történeti és jelenkori adatbázisa alapján készült névföldrajzi térképlapok felhasználásával arra keres magyarázatot, hogy a különféle lexikális
és morfoszemantikai típusok téri tagozódása alapján miféle összefüggések tárhatók fel a népiségtörténet, migrációkutatás számára.
A középpontba állított szlovák névképzések történeti rétege mellett
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a magyarban keletkezett párhuzamok is látóterünkbe kerülnek.
A történeti réteg adatállománya a Magyar Királyság területén 1720ban lezajlott országos összeírásból, a jelenkori a magyar államigazgatás 2009-es elektronikus nyilvántartásából származik. A két korpusz
alapján készült térképlapok nemcsak az állapotok bemutatását, hanem a folyamatok modellálását is lehetővé teszik. A tanulmányban
tárgyalt névtípusok: Bánov, Bánszky, Bánovszky, Lipták (Lupták),
Liptai.
The surname geography of the names of Slovak origin
in the Carpathian Basin
The paper intends to serve research purposes into the history of
nations and migration through studying cartograms representing
the geography of names based on historic and current data bases.
The main aim is to explore the relationships governed by the special distribution of various lexical and morphosemantic typologies.
Besides the historic characteristics of the aﬃxation rules of Slovak
names in the focus, some parallel Hungarian variants are presented
as well. The data of historic character come from two sources, national census of 1720 of the Hungarian Kingdom, and the current
Hungarian electronic database of administration from 2009. The
maps do not only provide a status report, but allows the modeling
of the processes as well. The name types discussed in the paper are
Bánov, Bánszky, Bánovszky, Lipták (Lupták) and Liptai.

Kulcsszavak / Keywords
térinformatika, nyelvi kölcsönzés, nyelvi kölcsönhatások, migráció
geographical information system, linguistic borrowing, linguistic interrelations, migration

Lanstyák István

Nyelvalakítás – névalakítás
A tulajdonnevekkel kapcsolatos nyelvi problémák kezelése
a nyelvmenedzselés-elmélet keretében1

Írásomban azzal a kérdéssel foglalkozom, hogyan lehetne hasznosítani az ún. nyelvmenedzselés-elméletet a tulajdonnevekkel
kapcsolatos nyelvi problémák kezelésében. Sorra veszem benne az
elmélet legfontosabb vonásait és kulcsfogalmait, s mindezeket a tulajdonnevek köréből vett példákkal illusztrálom. A két legfontosabb
tulajdonnévcsoport, amelyet szem előtt tartok, a személynevek és
a helynevek. Olykor az intézménynevekre és utalásszerűen más típusú nevekre, mindenekelőtt a számítógépes kommunikációban
használt nevekre is kitérek (ezek egy része a személynevek közé is
besorolható). Példáim néhány kivétellel a szlovákiai magyar beszélőközösségből valók, forrásuk többnyire a névtani szakirodalom.
A névmenedzselési tevékenységeknek több válfaját lehet megkülönböztetni (a „névmenedzselés” fogalmáról alább lesz szó). Ezek
egyike az új nevek létrehozása, amely korpuszalakító tevékenység, s mint ilyen a névállományt gyarapítja, közvetve pedig a névrendszert is befolyásolhatja. Egy másik névmenedzselési tevékenység
a névadás, ami nem más, mint egy meglévő vagy egy újonnan létrehozott név hozzárendelése egy denotátumhoz (személyhez, földrajzi objektumhoz stb.). Mivel a névadás tudatos metanyelvi aktus,
az ilyen neveket meg is lehet változtatni. A névváltoztatás nem
más, mint a denotátum nevének felcserélése egy másik névvel vagy

1

Az írásom alapjául szolgáló kutatások a „Slovenčina v kontexte viacjazyčných
spoločenstiev na Slovensku“ című APVV-projekt (a szerződés száma APVV0869-12), valamint a Gramma Nyelvi Iroda támogatásával folynak a pozsonyi
Comenius Egyetem Magyar Nyelv és Irodalom Tanszékén.
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a korábbi név módosított formájával (vö. Vörös F. 2004: 22–26,
2011: 268–284).
Az új nevek létrehozásának és a névváltoztatásnak a köznevek
körében is van párhuzama. Az új szókészleti elemek tudatos létrehozása főleg a szaknyelvekre jellemző nyelvalakító tevékenység, meglévő dolgok, fogalmak újbóli megnevezése pedig a szlengben szokásos.
Ugyanakkor az egyes szlengszavak nyilvánvalóan különböznek egymástól a tekintetben, hogy spontán módon vagy tudatos metanyelvi
aktus során jöttek-e létre. A meglévő megnevezések megváltoztatása
sem ismeretlen a köznevek körében, például épp a szaknyelvekben,
szakmai indítékból kaphat egy tudományos-szakmai fogalom új nevet. Másik jellemző „szóváltoztatási” indíték a köznevek körében az
ún. „politikai korrektség”, az érintetteket esetleg sértő, bántó kifejezéseknek másokkal való helyettesítése (eufemizálás). Ehhez közel
áll a szóhasználat tabuisztikus jellegű korlátozása, melynek szintén
sokszor „szóváltoztatás” az eredménye.
Szemben az új nevek létrehozásával és a névváltoztatással a névadás sajátosan a tulajdonnevekhez kötődő metanyelvi tevékenység,
amely a köznevek körében ismeretlen. A köznevek mintegy per
deﬁnitionem jelölik denotátumukat, pontosabban vonatkoznak
többnyire sok-sok denotátumra.
A személynevek körében a névváltoztatás mellett még névváltozásról is szoktak beszélni. Ez esetben a névváltoztatás azt az
esetet jelenti, amikor a név felcserélését egy másik névvel vagy névváltozattal az érintett egyén maga kezdeményezi, ill. egyetért vele,
a névváltozás pedig azt az esetet, amikor az új nevet vagy névváltozatot az egyénre rákényszerítik (Vörös F. 2003: 41–44, 2009b,
2012: 80).2 Ilyen módon névváltozásról beszélhetünk akkor, amikor
a többségi politikai hatalom többségi névformát kényszerít rá a kisebbségi beszélőkre, ahogy erre számos példát ismerünk térségünk
történetéből is (a névmagyarosításra l. Vörös F. 2002: 141–142,
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2011: 284–289, 2013: 651–656; Žigo, kötetünkben; a névszlovákosításra l. pl. Vörös F. 1999a, 2002, 2003, 2005a, 2007a: 186–187,
2009a, 2010: 15–18 és passim, 2012), sőt a jelenből is (l. alább).
Ha a személynév-változtatás nem az élethelyzet változását követi,
valószínűleg mindig valamilyen problémára utal, elsősorban a korábbi névvel kapcsolatban. A probléma nemegyszer ideológiai jellegű;
ilyen például az, amikor a beszélőt zavarja, hogy családneve nyilvánvalóan idegen eredetű (pl. Cohen, Wurm, Quintz; l. Farkas 2009a:
37) vagy nyelvjárásias hangzású (pl. Döbröczönyi, Füsüs, Körösztös;
l. Farkas 2009a: 31). Ez az előbbi esetben a nyelvi purizmus és
a nyelvi nacionalizmus (vö. Farkas 2009b: 41 és passim), a második
esetben a nyelvi standardizmus és a nyelvi platonizmus ideológiájára utalhat. Mindkét esetben számolhatunk a nyelvi homogenizmus
ideológiájának működésével is.3
Közvetve problémát jelez az is, amikor a beszélő azt gondolja,
hogy a névváltoztatással társadalmi előnyre tesz szert, hiszen ennek
hátterében a más nevűek (más nyelvűek) diszkriminációja áll: „az
idegen hangzású neveknek a domináns nyelvi közegben megszokott
formákkal való felváltása ténylegesen jobb társadalmi beilleszkedést
biztosíthat viselőik számára” (Farkas 2009a: 31).4
A személynevek esetében negyedik névmenedzselő tevékenységként említhetjük a névviselést (l. Gyönyör 1987: 62; Vörös F.
2003: 47–48); saját nevét ugyanis az ember többnyire metanyelvi
értelemben használja (pl. bemutatkozáskor, űrlapok kitöltésekor, dokumentum aláírásakor), kivéve azt a viszonylag ritka esetet, amikor
3

4

2

Ez a fogalmi megkülönböztetés hasznos ugyan, viszont szükség volna egy átfogó
terminusra is, amely mindkettőre vonatkoztatható.
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Nem biztos persze, hogy maga a beszélő hisz ezekben az ideológiákban, lehet,
hogy csak mintegy védekezésképpen nyúl a névváltoztatás eszközéhez, vagyis
a környezetében meglévő ideológiákra reagál. Ebből is látjuk, hogy a „névváltoztatás” és „névváltozás” nem mindig válik el élesen egymástól. A dolgozatomban
említett ideológiák (és sok más ideológia) rövid meghatározására l. Lanstyák
2014a: 250–264.
Meg kell azonban jegyezni, hogy az idegen eredetű családnevek magyarosodása bizonyos esetekben spontán folyamat, a meglévő magyar családnévrendszerhez való
önkéntelen igazodás, névasszimilálódás (Farkas 2009a: 31, 34–35). Ilyenkor nem
feltétlenül szükséges ezek hátterében az említett az ideológiákat keresni.
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második vagy harmadik személyben beszél magáról (pl., no Lanstyák,
megint túl hosszú lett az előadásod írott változata!). A névviselés tehát
inkább metanyelvi, mint nyelvi tevékenységben manifesztálódik, és
ebből a szempontból nem is a névhasználattal, hanem inkább a névadással rokon. Ugyanannak a nyelvi aktusnak a két oldaláról van szó:
a névadás a névadó személy vagy intézmény szempontjából nevezi meg
a nyelvi aktust, a névviselés a nevet kapott személy szempontjából.
Abban különböznek még, hogy a névadás egyszeri aktus, míg a névviselés tartós állapot, amely rendszeresen Laczkó Tibor vagyok típusú
metanyelvi közléseket indukál. A névviselés és a névhasználat ebben
a felfogásban nemcsak kisebbségi vagy más speciális körülmények
közt válik el egymástól, hanem elméleti szempontból sem azonosak.
A kettő különbözősége feltűnőbb kétnyelvűségi helyzetben, ott ugyanis az egynyelvűségi helyzetekkel összehasonlítva gyakoribb az, hogy
a névviseléshez és a névhasználathoz nem egészen ugyanaz a névforma
kapcsolódik (erre l. Vörös F. 2003: 48, 225–258 és passim).
A tulajdonneveket érintő nyelvi és metanyelvi tevékenység – különösen a személynevek és a helynevek esetében – gyakran ébreszt erős
érzelmeket (vö. Davies : ; Fidrmuc–Ginsburgh–Weber
2007: 2), főleg azért, mert a nevek szorosan kapcsolódnak viselőik
és használóik személyes és etnikai identitásához (Hoffmann 2010).
Éppen ezért az elnyomó politikai hatalmak a neveket különféle nyelvi
ideológiák segítségével5 hatékonyan tudják használni az etnikai, ill.
nyelvi kisebbségek identitásának manipulálására (vö. Bianco 2004:
749, 754). Ez számos probléma forrása lehet. A nyelvmenedzseléselmélet alkalmasnak látszik arra, hogy hozzájáruljon az ilyen problémák megértéséhez, illetve a problémahelyzet javításához, vagy akár
a problémák megoldásához is, a probléma jellegétől függően (vö. Fan
: ; Nekvapil–Sherman 2013; vö. még Garibova 2009: 7).
5

Ilyenek pl. a nyelvi asszimilacionizmus, a nyelvi despotizmus, a nyelvi etatizmus, a nyelvi etnoidenizmus, a nyelvi etnolingvizmus, a nyelvi homogenizmus,
a nyelvi majoritizmus, a nyelvi monolingvizmus, a nyelvi nacionalizmus, a nyelvi purizmus, a nyelvi standardizmus, a nyelvi szakralizmus (ezekre l. Lanstyák
2011a, 2011b, 2014a).
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2. Nyelvmenedzselés-elmélet
A nyelvmenedzselés-elmélet (Language Management Theory) a nyelvi és kommunikációs problémák feltárására, elemzésére és kezelésére
irányuló tevékenységek alapjául szolgáló átfogó elméleti keret, amely
nagyon sokféle nyelvalakítási törekvést képes integrálni, többek között a nyelvművelést mint a standard nyelvváltozat továbbfejlesztésére és terjesztésére irányuló szervezett tevékenységet (vö. Nekvapil
2007, 2010; Nekvapil–Sherman 2014) és a nyelvtervezést mint
a szervezett menedzselés egyik jellegzetes válfaját. Lényegében minden olyan problémakezelő törekvést a nyelvmenedzselés-elmélet keretén belül érdemes számon tartani és kezelni, amelyben jelen van
a tágabb értelemben vett nyelvalakító szándék (Lanstyák 2014b,
2014c). Ezenkívül az elmélet hatóköre olyan metanyelvi tevékenységekre is kiterjed, melyek nem tartoznak a problémakezelés tárgykörébe (l. még alább).
A nyelvmenedzselés-elméletet Björn H. Jernudd és Jií V.
Neustupný dolgozta ki az 1970-es években mint a nyelvtervezéselmélet egyik sajátos ágazatát, továbbfejlesztett változatát (l. pl.
Jernudd 1993; Nekvapil 2000, 2006, 2009; Neustupný 2002;
Neustupný–Nekvapil 2003; magyarul Szabómihály 2005b,
2007a; vö. még Sherman 2007). Eleinte „nyelvkorrekció-elméletként” (Language Correction Theory) emlegették; magát a „nyelvmenedzselés” (language management) műszót Jernudd és Neustupný
(1987) használta először egy konferencián, a kanadai Québecben.
Amint korábbi neve, a „nyelvkorrekció-elmélet” is mutatja, az
elmélet a hétköznapi beszélők nyelvalakító (pontosabban: diskurzusalakító) tevékenységéből indul ki, az ő hétköznapi korrekciós tevékenységüket vizsgálja (vö. Kimura 2014: 267; vö. még Lanstyák
2014c: 344). Ezzel a nyelvmenedzselés-elmélet mintegy ellensúlyozza az „idősebb testvér”, a nyelvtervezés-elmélet fordított kiindulását,
azt, hogy állami szervek vagy jobbik esetben a nyelvtervezés szakemberei döntik el, egy-egy közösségben mik a nyelvi problémák,
sokszor anélkül, hogy az érintetteket megkérdeznék.
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2.1. Nyelvmenedzselés / nyelvkezelés és nyelvalakítás
A nyelvvel kapcsolatos verbális tevékenységeknek köztudomásúan két nagy csoportját különböztetjük meg. Az egyikbe a szokásos nyelvhasználat tartozik, a nyelvi tevékenység, a másikba
a nyelvről való beszéd, a nyelvvel való tudatos foglalkozás, azaz
a metanyelvi tevékenység. A nyelvi tevékenységet „nyelvhasználat”-nak, a metanyelvi tevékenységet „nyelvmenedzselés”nek vagy „nyelvkezelés”-nek lehet nevezni. Ha ezt a különbségtételt
a tulajdonnevekre vonatkoztatjuk, egyfelől névhasználatról mint
nyelvi tevékenységről, másfelől „névmenedzselés”-ről vagy
„névkezelés”-ről mint metanyelvi tevékenységről beszélhetünk.
Amint látjuk, a nyelvmenedzselés vagy nyelvkezelés minden metanyelvi („nyelvre irányuló”) tevékenységet magába foglal, az olyat
is, melynek távlatilag sem célja valamilyen nyelvi probléma megoldása (l. pl. Lanstyák 2014c: 327, 345; Nekvapil–Sherman 2014:
245), így pl. az intervencionista szándékot nélkülöző metanyelvi
reﬂexiót és nyelvkutatást is, s annak eredményeként mondjuk egy
leíró nyelvtan létrehozását. Az ilyen tág felfogású nyelvmenedzselésen vagy nyelvkezelésen belül az intervencionista indíttatású, a nyelvi problémák kezelésére irányuló tevékenység a nyelvalakítás.6
A nevekre vonatkoztatva ezt a különbségtételt „névkezelésről”, azon
belül pedig „névalakításról” beszélhetünk.
A fentiekből következően a n y e l v i p r o b l é m á k m e n e d z s e l é s e vagy nyelvalakítás olyan tevékenység(sorozat)ként
határozható meg, melynek során a hétköznapi beszélők vagy
a szakemberek feltárják, elemzik és kezelik a nyelvi problémákat. Az
egyszerűbb problémák kezelésének végeredménye azok megoldása
is lehet, a bonyolultabb problémák – különösen az ún. álnok vagy
kusza problémák – esetében inkább a problémahelyzet enyhítéséről
beszélhetünk (az álnok vagy kusza problémákra l. Lanstyák 2014d,

6

Világos tehát, hogy a „nyelvmenedzselés” vagy „nyelvkezelés” nem azonos
a nyelvi problémák menedzselésével vagy kezelésével, hanem tágabb fogalom.
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2014e, vö. még 2014a, 2014b, 2014c). A problémakezelés további
válfajai közé tartozik a megelőzés, az elkerülés, az áthárítás, az elhallgatás, a letagadás, a bagatellizálás, a megszüntetés és az elfogadás
(vö. Lanstyák 2010b). A probléma kezelése vagy a nyelvi diskurzusok,
vagy a nyelvi rendszer (elemeinek) megváltoztatása által történik.
2.2. Egyszer és szervezett névmenedzselés
Míg a hétköznapi beszélők konkrét élethelyzetekben rendszerint ún.
e g y s z e r ű n y e l v a l a k í t á s t folytatnak, melynek célja „online”
vagy „oﬄine” megoldani a résztvevőknek egy szűk körét vagy akár
egyetlen embert érintő problémát, addig a szakemberek, pl. a nyelvészek az ún. s z e r v e z e t t n y e l v a l a k í t á s keretében „oﬄine”
kezelnek olyan problémákat, amelyek rendszerint nagyobb embercsoportokat érintenek (pl. Nekvapil 2006, 96; 2009, 2; Nekvapil–
Nekula , –; Nekvapil–Sherman 2014: 248–250). Az
egyszerű emberek is végezhetnek szervezett nyelvalakítást, bár ez
kevésbé jellemző esete a nyelvalakításnak. Névtani vonatkozásban
e tevékenységeket egyszer ű névalakításnak, ill. szer vezet
névalakításnak nevezhetjük.
Névtani példákat hozva egyszerű névalakítási aktus megy végbe
pl. olyankor, amikor a szülők nevet adnak a gyermeküknek, vagy
ha egy ember nevet ad a macskájának. Szervezett névalakítás pl.
a névhasználat jogi szabályozása. Egyének szervezett névalakítási
tevékenységére példa lehet a személynév-változtatás, amely szervezett tevékenység, hiszen beadvánnyal kell fordulni a hatóságokhoz,
majd pedig a változtatás jóváhagyása után gondoskodni kell arról,
hogy az új névforma bekerüljön a személyi igazolványba, útlevélbe,
gépjárművezetői jogosítványba és más iratokba, ami szintén szervezett tevékenységet igényel.

Az egyszerű és a szervezett névalakítás közötti különbségtételből a névtan számára feladatként adódik annak megvizsgálása, hogy
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a hétköznapi névhasználók milyen névalakító tevékenységeket folytatnak annak érdekében, hogy a névhasználattal kapcsolatos problémáikat megoldják. Így például a személynévtan területén hasznos
lenne megvizsgálni, hogy az egyszerű emberek milyen problémákkal
szembesülnek a névadás során, legyen szó akár gyermeknévadásról, akár ragadványnév-adásról, akár a számítógépes kommunikációban használt nevekről, továbbá állatok vagy tárgyak stb. megnevezéséről. Másfelől az is vizsgálatot érdemel, hogy milyen problémák
keletkeznek a személynevek használata során. Szintén hasznos
lenne a névviselők által nem elfogadott csúfnevekkel, becenevekkel
nyelvi problémaként foglalkozni (vö. Bauko 2007: 96).
A helynevek vonatkozásában a hétköznapi nyelvhasználók
névadó tevékenysége valószínűleg eléggé korlátozott, sokkal inkább
a nevek használata és nyelvközi azonosítása (megfeleltetése) körül
jelentkezhetnek problémák, különösen kétnyelvű környezetben.
Gondot (félreértést, meg nem értést stb.) okozhatnak például a hivatalos helységnevek és azok nem hivatalos, rövidebb formái (Dunaszerdahely vs. többértelmű Szerdahely), továbbá nyelvjárásias (Alistál
vs. Alista) vagy szlenges (Mosonmagyaróvár vs. Móvár) formái.
A névváltoztatás is kommunikációs és más problémákat okozhat
a beszélők számára. Erre egy személyes példa: A második világháború utáni helységnév-szlovákosítási hullám nemcsak a magyar
lakosságú településeket érintette, hanem a német nevű, német telepítésű, de már akkor szlovák lakosságú települések nevét is. Így lett
pl. a Selmecbánya melletti Kolpachy szlovák falunévből (vö. ném.
Kohlbach, Goldbach) 1948-ban Banský Studenec.7 1983 és 1986
között, amikor középiskolai tanár voltam Selmecbányán, gyakran
hallottam emlegetni Kolpachy-t. Mivel a térképen nem találtam,
megkérdeztem egyik kolléganőmtől, hol is fekszik az a Kolpachy.

7

Nem a Banský Studenec volt a falu első mesterséges neve: a magyarországi helységnévrendezés során is megváltoztatták korábbi Kolpach nevét, akkor épp Tópatak-ra (vö. Majtán 1998: 27).
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A magyarázat alapján nagyjából oda helyeztem, ahol a Banský
Studenec nevű falu található, melyet a vasúti megállójáról és a térképekről ismertem. Ekkor derült ki, hogy a kettő ugyanaz, és hogy
a mesterséges névváltoztatás után több mint 35 évvel még a velem
egykorú (akkor ﬁatal) nemzedék is a változtatás előtti megnevezést
használta a hétköznapi életben.

Hasonló, de valószínűleg még nagyobb mérvű változatosság
van a közter ületi nevek használatában is, s itt újabb, a helységnevekhez viszonyítva több problémát okozhat ezek változtatása.
Kétnyelvű környezetben gondot okozhat többek között a két eltérő
nyelvű névforma egybevágóságának a hiánya (pl. a pozsonyi Széplak utca mai szlovák neve Obchodná, azaz inkább Üzletsor utca),
de még az azonos jelentéstani motivációjú utcanevek megfeleltetése (pl. Öntöde utca: Zlievárenská ulica) is okozhat problémát (erre
l. Vörös F. 2005a: 207). Szintén problémákat vethet föl a határrésznevek (dűlőnevek) használata, ill. ezek mesterséges megváltoztatása
(vö. Török 2012), bár ez csak a lakosság kis részét érinti, elsősorban
a mezőgazdaságban és részben az adminisztrációban dolgozókat.
Ami az intézményneveket illeti, itt a hétköznapi nyelvhasználók névadói tevékenysége jelentősebbnek látszik (különféle
gazdasági szervezetek, egyesületek stb. neveinek számottevő részét
alighanem hétköznapi emberek hozzák létre). Ez a tevékenység (nemegyszer) egyének által végzett szervezett névalakításnak tekinthető.
Ezek használata körül is adódnak problémák, főleg kisebbségi nyelvi
helyzetben. Az újabb névtípusok közül jellegzetesen az egyének által végzett névalakítás körébe tartozik a számítógépes kommunikációban használt nevek létrehozása és megváltoztatása. Ezek közül
a felhasználóneveket (nickneveket, nickeket) maguknak a felhasználóknak a részéről nagy érdeklődés övezi, számtalan weboldalon van
szó e nevek motivációjáról, olvashatók vélemények a nicknevekről,
tanácsok azok létrehozásának módjáról stb. A nicknevek létrehozása és használata körüli kérdések kitűnően leírhatóak (volnának)
a nyelvmenedzselés-elmélet keretében.
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2.3. Diskurzusalakítás – korpuszalakítás
A nyelvalakítás egyaránt irányul konkrét n y e l v i d i s k u r z u s o k n a k és magának a n y e l v i r e n d s z e r n e k a megváltoztatására;
az előbbit diskur zusalakításnak, az utóbbit korpuszalakításnak nevezzük (l. Lanstyák : –; vö. még Lanstyák
2008: 47). A nyelvi rendszer megváltoztatása egyaránt jelenti az
elemek és a szabályok megváltoztatását. Névtípusonként változik,
milyen szerepet játszik a névalakításban a diskurzusalakítás és milyet
a korpuszalakítás, ill. a korpuszalakításon belül van-e példánk az
elemgyarapításon túl szerkezeti változ(tat)ásokra is.
A hagyományos személynévtípusok közül egyszerű korpuszalakításra a legtöbb lehetőség a ragadványnevek (és az álnevek)
csoportjában van, ezek szabadon bővíthetők új meg új névegyedekkel. Az újabb személynévtípusok esetében hasonló a helyzet az ún.
internetnevekkel, melyeknek Hajdú Mihály (Hajdú 2006:
264–265) három típusát különbözteti meg, a nickneveket, az
ímélneveket és a játszóneveket.8 Új személynévtípus ritkán jön
létre, bár erre is akad példa, mégpedig a Kárpátaljáról, ahol az orosz
és ukrán nyelvek hatására, valamint hatósági nyomás következményeképpen létrejött a teljes egyéni névnek egy sajátos, ún. apanevet
tartalmazó új típusa, ebben a formában: Popovics László Lászlovics,
Bátori Margit Benjáminovna, ill. Popovics László Lászlóé, Bátori
Margit Benjáminé (Beregszászi–Csernicskó 2003: 158–163; l.
még Szabómihály 2008/2011: 378; Vörös F. 2012: 84 és passim).
A hivatalos személyneveket és családneveket érintő korpuszalakítás
mindig szervezett (az új keresztneveket, családneveket hatóságok
hagyják jóvá).
Hasonló a helyzet a helynevek területén is: bár közterületi
nevek és egyéb helynevek (még helységnevek is) spontán módon
8

A n i c k n é v ( n i c k ) vagy f e l h a s z n á l ó n é v a számítógépre vagy valamilyen
weboldalra bejelentkező felhasználó azonosítására szolgáló (ál)név. Az í m é l n é v
az ímélcím kukac előtti része. A j á t s z ó n é v a játékprogramokban használt,
a játékosokat azonosító (ál)név.
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is létrejönnek, egyszerű korpuszalakító tevékenység következtében,
azonban ezek addig, amíg hatóság nem hagyja őket jóvá, nem válnak
hivatalossá. A korpuszalakítás itt is inkább csak elemgyarapodást jelent, a névalkotás szabályai ritkán módosulnak. Kivételként utalhatunk a teljes egyéni névvel egybeeső Ady Endre- és Dózsa György-féle
helységnevek megjelenésére Erdélyben, román hatásra, ill. hatósági
beavatkozás következményeképpen (Szabómihály 2008/2011: 378).
Szakemberek által végzett fontos korpuszalakító tevékenység a helynevek standardizálása (Bölcskei 2012), melynek Kárpát-medencei
viszonylatban fontos szerepe (lenne) a Kárpát-medence feldarabolása
következtében létrejövő névszétfejlődés mérséklésében, ill. következményeinek enyhítésében (erre l. pl. Szabómihály 2005a, 2007b,
2011, 2013; l. még Lanstyák–Szabómihály 2009: 67–70).
Ami az intézményneveket illeti, az új intézmények neve inkább szervezett korpuszalakítás révén jön létre, mivel ezek a nevek
szintén igényelnek hatósági jóváhagyást, amennyiben az érintett intézményt hivatalosan be akarják jegyezetni. Az új intézmények nevei
valószínűleg elég gyakran új névegyedek, ezért okkal tételezzük fel,
hogy az intézménynevek állománya is – a ragadvány- és a felhasználónevekéhez hasonlóan – lendületesen gyarapszik. Az elemgyarapodáson túl szabályváltozásra lehet példa, hogy a többségi nyelv
hatására Szlovákiában gyakoribbá válnak az intézménynevekben
a birtokos szerkezetek, a hagyományosabb jelzős szerkezetek rovására, pl. Állatvédők Egyesülete vs. Állatvédő Egyesület (Szabómihály
2008/2011: 389; l. még 383), továbbá, mivel a hatóságok ragaszkodtak bizonyos intézmények nevének szó szerinti fordításához,
„a magyar hagyományoktól eltérő megnevezéstípusok állandósultak
(például az iskolaneveken belül)” (Szabómihály 2008/2011: 378).
A számítógépes kommunikáció során létrehozott és használt nevek közül az internetneveket föntebb már említettük. Ezekhez hasonlóan a további típusok is – a fájlok, mappák, számítógépes
programok, domainek stb. nevei – nagymértékben gazdagítják az
adott névcsoport állományát. Ezek közül a domainneveknél hivatalos nyilvántartásra, ill. jóváhagyásra is szükség van.
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2.4. A hétköznapi beszélk mint kiindulópont
Föntebb többször esett már szó a nyelvmenedzselés-elmélet azon
vonásáról, hogy az ebben a keretben dolgozó kutatók különös jelentőséget tulajdonítanak a hétköznapi beszélők nyelvalakító tevékenységének. A hétköznapi nyelvalakításból való kiindulás a tulajdonnevek esetében azt jelenti, hogy például a személynévhasználatban
jelentkező problémák feltárásában a szakemberek nem arra építenek,
hogy ők mit látnak a névhasználatban nyelvi problémának, hanem
arra, hogy a hétköznapi (laikus) névhasználók mit látnak annak.
Tudjuk például, hogy a dél-szlovákiai kétnyelvű közösségekben
számos beszélő – főleg a kisebbségiek – két változatban, egy magyarban és egy szlovákban használják a keresztnevüket, s nem egy esetben a vezetéknevüket is, pl. Mészáros András : Ondrej Mészáros, Elzer
Magdolna: Magdaléna Elzerová, Bilász Boglárka : Boglárka Bilásová,
Bucskó Béla : Vojtech Bučko stb. A keresztnévváltozatok, amennyiben a két névalak hangtanilag nagyon közel áll egymáshoz (Péter :
Peter, Vera : Viera), nyelvközi alakváltozatoknak tekinthetők,
amennyiben nagyobb köztük a különbség (István : Štefan, Erzsébet : Alžbeta), ill. etimológiailag nincs is közük egymáshoz (Béla :
Vojtech, Hajnalka : Zora), nyelvközi szinonimáknak, magának a jelenségnek a megnevezése pedig nyelvközi polinímia,
ill. nyelvközi szinonímia lehetne.9 A szakemberek egy része ezt
9

Ezt a jelenséget a szakirodalomban „kétnevűség”-nek titulálják, ám ennek a műszónak a használata nyelvközi viszonylatban a kereszt- és vezetéknevek, ill. ezek
együttese, a teljes egyéni név esetében nem látszik szerencsésnek, mivel maga
a beszélő a két névalakot nem tartja két eltérő kereszt-, ill. vezetéknévnek, hanem
a hivatalos név–becenév párhoz hasonlóan az anyanyelvi névforma–másodnyelvi névforma párokat is inkább eltérő beszédhelyzetekhez kötődő nyelvközi
szinonimaként kezeli, ha pedig a két névforma hangtani szempontból hasonlít
egymásra, bizonyos fajta nyelvközi alakváltozatoknak. Ezért lenne véleményem
szerint szakmailag korrektebb a jelenséget n y e l v k ö z i n é v s z i n o n í m i á n a k ,
ill. n y e l v k ö z i n é v p o l i n í m i á n a k nevezni. Úgy tűnik, hogy a jelenséget
Vörös Ferenc (Vörös F. 2007b: 154) is hasonlóan ítéli meg: „A fentebbi kérdéskör [= a magyar és a szlovák nyelvű névforma váltakozása, L. I.] szükségszerűen felveti a kérdést, hogy hány (kereszt)neve van a szlovákiai magyaroknak.
Metanyelvi szinten többnyire egy, de ez lényegileg két alakváltozatban él.”
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a kettős használatot tudomásul veszi, leírja, feltárja mozgatórugóit
(l. Vörös F. 2003: 26–41, 2006: 339, 2009: 62–66, 2011: 272–
289; Szabómihály 2008/2011: 381; Misad 2011a: 145, 148).
Mások viszont nagy problémát látnak benne, ám ez a probléma
valószínűleg tisztán ideológiai jellegű, bár az érintett kutatók álláspontjukat elméleti érvekkel is megpróbálják alátámasztani (l. Vörös O.–Simon 2006: 356). Ami magukat a beszélőket illeti, azok
– a jelek szerint – jól elvannak ezzel a kettősséggel. Amíg a beszélők
nem jelzik a problémát, a nyelvmenedzselés szakemberei nem tartják szükségesnek a kérdéssel foglalkozni.10
Az más kérdés, hogy az érintett régiók többségében a nyelvközi
névpolinímia, ill. névszinonímia nagyon sok esetben – bár nem mindig – nyelvi jogsértések következtében jött létre, a magyar neveknek
a hatóságok által történt önkényes szlovákosításával. Ez a sajnálatos
történelmi tény sem változtat azonban azon a mai helyzeten, hogy
a közösség kétnyelvűsödése, ill. a két nyelvű és két kultúrájú közegben való élés következtében az ilyen kettős használatot a legtöbb
ember természetesnek érzi.11 Még az MKP politikusainak számottevő részét is párthatározattal kellett arra bírni, hogy kérvényezzék
nevük visszamagyarosítását (l. Lanstyák 2000: 266).12
10

11

12

Bizonyos helyzetekben a nyelvközi polinímia és szinonímia mégis okozhat nehézségeket, amikor például a beszélő nem tudja egy személyről, nevének melyik
formája a hivatalos, miközben erre az információra szüksége volna, ennek azonban semmi köze a fent jelzett ideológiai jellegű problémához.
Van példám arra is, hogy egy dél-szlovákiai (komáromi) szlovák ember, aki megtanult magyarul, magyar beszédében mindig keresztnevének (Alexander) magyar
megfelelőjével (Sándor) utal saját magára, és természetesen azt is elfogadja, sőt
rendjénvalónak tartja, hogy a magyarok így szólítják (néha még a szlovákok is),
miközben etnikai identitása egyértelműen szlovák.
A félreértések elkerülése végett jelezni szeretném, hogy nem „hazabeszélek”,
azaz nem a saját névviselésemet akarom tudományos érvekkel alátámasztani:
jómagam már néhány évvel az 1994. évi szabályozás előtt elintéztem nevemnek
a magyaros formában való hivatalos bejegyeztetését. (Akkor is volt rá lehetőség,
csak kevesen tudtak róla, l. Gyönyör 1987; Misad 2011a: 141). Ezzel egyébként a nyelvközi névszinonímia (István : Štefan) nem szűnt meg teljesen, csak
a két forma közül a másik (a magyar) vált hivatalossá. A névszinonímia fenn-
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A nyelvmenedzselés keretein belül helye lehet az ilyen nyelvi
diszkrimináció orvoslásának is, de csak akkor, ha ezt az állapotot
maguknak a beszélőknek is legalább egy része diszkriminációként
éli meg. Az elméletnek ez a sajátossága emberjogi vonatkozásban
problematikusnak tűnhet (l. még alább).
Egy másik probléma az, amit Vörös Ferenc a jelenség bemutatásakor „az írásképben létrejövő vegyeskódúság”-nak nevez (Vörös
F. 2007b: 146); a jelenség „a Ježoné Vass Csilla típusú, informális
névhasználati esetekkel reprezentálható” (i. h.). Vörös Ferenc
a védelmére kel ezeknek a formáknak, amelyeket egyes nyelvészek problematikusnak éreznek. Ez a nézetkülönbség is valószínűleg tisztán ideológiai alapú (a nyelvi standardizmus, platonizmus,
homogenizmus, purizmus, konzervativizmus, nacionalizmus és fetisizmus azok a fő ideológiák, amelyek az ilyen nyelvi formákat problematikusnak láttatják). Valójában magyarosan szerkesztett névformáról van szó, amely összhangban van viselője magyar identitásával,
ugyanakkor ezen a névalakulaton belül egy szlovákos formájú elem
szerepel, amely viszont annak a személynek az identitásával van
összhangban, akire utal: a névviselő férjének szlovák identitásával.

3. Nyelvi probléma
A nyelvmenedzselés-elmélet központi fogalma a nyelvi probléma.
Bár a nyelvkezelésnek, amint láttuk, más válfajai is vannak a nyelvi
problémák kezelése mellett (vö. Lanstyák 2014c: 327, 345), a nyelvi problémákkal való foglalkozás mégis a nyelvmenedzselés-elmélet
legfontosabb területe (vö. Nekvapil 2006: 95, 2009: 2; Nekvapil–
Nekula ; Marriott–Nekvapil : ; Dovalil 2013:
149–150; vö. még Jernudd 2001, Neustupný 2006: 2210).
maradását – azaz azt a tényt, hogy szlovák ismerőseim, barátaim, kollégáim némelyike, Štefan-nak hív vagy e név valamely becézett változatát használja, különösen azok, akik már a névváltoztatás előtt is ismertek – nem érzem problémának, etnikai és nyelvi identitásomat sem érzem veszélyben. ☺
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3.1. „Nyelvi probléma” mint negatívan értékelt normaszegés
A szokásos meghatározás szerint a nyelvi probléma nem más, mint
egy adott beszédhelyzetben érvényesülő nyelvi normától, ill. beszélői elvárásoktól való, negatívan értékelt eltérés (l. pl. Nekvapil
2006, 97). Ez a megközelítés sok esetben előnyös a névhasználati
problémák feltárása szempontjából, mivel úgy tűnik, hogy a névhasználati problémák egy részét a hétköznapi beszélők is valamiféle
normaszegésként észlelik.
Így tekintve nyelvi probléma például az, ha egy beszélő nem tudja
elfogadni a közösség által ráruházott ragadványnevet, becenevet,
csúfnevet.
A hivatalos nevek is problémát okozhatnak, ha pl. a családnév közszói jelentésvonatkozása a mai beszélő számára negatív fogalom, vagy
ha a család- és a keresztnév egybeolvasása eredményez negatív asszociációkat. Ilyen, a magyarban manapság „szégyellnivaló” családnevek
pl. a Görény, Ondó, Fassbinder, Pötzsch, Fink, Hugyi, Link, Szartóry;
kellemetlen névegyüttesek pl. a Móricz Katalin, Szájer Mónika, Alapi
Natália, Szarka Kálmán (Mizser 2003; Farkas 2009a: 31). A szlovákban arra is akad példa, hogy az -ová toldaléknak egy idegen nyelvi családnévhez (Hawn) való csatolása a névalak másfajta lehetséges
tagolása folytán vulgáris szlovák szót (hovno ’szar’) eredményez: erre
a problémára a megoldás az -ová toldalék elhagyása: Goldie Hawn,
nem pedig Goldie Hawnová (Ološtiak 2007: 189).
Itt utalhatunk vissza arra a korábban már említett ideológiai alapú problémára is, amikor a közösségben domináns nyelvi purizmus, nyelvi nacionalizmus, ill. nyelvi standardizmus, nyelvi
homogenizmus miatt az idegen, ill. nyelvjárási eredetű/hangzású
családnevek a köznormától való eltérésként értelmeződnek, s ezért
viselőjüket névváltoztatásra késztetik.

Amint a fönti példák némelyikéből is láthatjuk, a problémában
érintett embereknek nem mindig azonos a normarendszerük, s az
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ezek alapjául szolgáló ideológiáik is eltérőek lehetnek. A normarendszerek (és ideológiák) ilyen ütközése könnyen okoz konﬂiktust,
mivel az, ami az egyik fél szerint helyénvaló, a másik szerint normasértés, s az ilyen konﬂiktust sokszor lehetetlen mindkét fél megelégedésére feloldani.
Így például Szlovákiában a többségi nemzethez tartozó polgárok egy része – nacionalista és homogenista ideológiáik következtében – a kétnyelvű helységnévtáblákban normasértést lát;
a kisebbségekhez tartozók jelentős része viszont épp ellenkezőleg,
a kétnyelvű helységnévtáblák (és más hasonló táblák) hiányát tekinti normasértésnek. Nyilvánvaló, hogy olyan megoldás, amelyben
mindkét fél igényei érvényesülnének, nincs, megoldást csak az egyik
fél ideológiáinak megváltoztatása hozhat, amely aztán az érintett fél
normáinak megváltoztatásához vezet.
Konkrét példa: azt a tényt, hogy a települések neve a csallóközi Pozsony–Komárom vasútvonal mentén csak szlovákul van
feltüntetve az állomásokon és megállóhelyeken, sokan problémának érzik, ezért próbálkoztak többen is magyar nyelvű tábla
kihelyezésével. A Kétnyelvű Dél-Szlovákia aktivistái 2012-ben az
ekeli vasútállomáson egy kétnyelvű táblát (Okoličná na Ostrove
– Ekel) helyeztek ki, ez azonban két nap múlva eltűnt, a vasúti
társaság alkalmazottai eltávolították.13 Ebből tanulva egy másik
csallóközi községben, Csallóközaranyoson a magyar táblát a vasút
másik oldalán helyezték el, nyilvánvalóan olyan területen, amely
nem a társaságé, így a társaságnak nem is áll módjában a táblát
eltüntetni. A példából azt is látjuk, hogy a vasúti társaság gyökeresen másban látta a problémát, mint a helyi kisebbségi lakosság:
nem a szlovák egynyelvűségben, hanem a kétnyelvűségben, ezért
volt annyira gyors a kétnyelvű tábla eltávolításában, amikor erre
lehetősége volt.
13

L. http://kozbeszed.sk/2012/06/20/nekrolog-egy-vasuti-tablaert/, http://ujszo.
com/online/kozelet/2012/06/21/a-felujitast-koszonik-az-ekel-tablat-nem-kerik
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Normák (és ideológiák) ütközéséből adódó problémák a személynevek területén is vannak, annak ellenére, hogy azt gondolnánk: a személynév „magántulajdon”, így nagyobb védelmet élvez,
mint a helynevek.
Személynévi példaként említsünk meg az ékezetek elhagyását, amely
kisebbségi helyzetben, azon belül különösen emigrációban okoz gondokat (Szabó T. 2012: 228–229). Míg a többségi nemzethez tartozó
hatóságok a problémát az ékezetek használatában látják („bonyolítják
az életüket”), addig az érintettek egy része az ékezetek elhagyását nehezményezi, úgy érezve, hogy ezáltal sérül személyes és nyelvi-etnikai
identitásuk. Az elhagyás normatív – vagy legalábbis szokásos – voltára
utalnak Márai sokat idézett idevágó sorai: „Az óhiói bányában megbicsaklik a kezed, / A csákány koppan, s nevedről lehull az ékezet”.
Más jellegű névhasználati problémát láthatunk egy konkrét, látszólag
egyedi esetben. Egyik magyar–szlovák szakos hallgatónak, melynek
családneve két palatális labiálist tartalmaz, egy nyelvész professzor
– nem a magyar tanszéken persze – a nevét az államvizsga eredményeinek kihirdetésekor „kiejthetetlennek” nevezte. Az egyébként
szlovák anyanyelvű, vegyes házasságból származó hallgató ezt zokon
vette, mert egy nyelvész professzortól elvárta, hogy képes legyen
kiejteni egy olyan fonémát, amely a magyaron kívül megtalálható
a német nyelv hangrendszerében is. A német pedig világnyelv, ráadásul régiónkban történetileg fontos szerepet játszott, s így legalább
elemi szintű ismerete egy nyelvészprofesszortól hallgatónk szerint jogosan várható el. Ha nyelvészeti képzettsége ellenére sem képes a professzor asszony ezt a hangot kiejteni, az érintett hallgató véleménye
szerint ezt inkább szégyellnie kellene, mint államvizsga után eredményhirdetéskor az összes államvizsgázó előtt „dicsekednie” vele.14
14

Bár ez az eset egyedinek látszik, a többségi beszélők számára ismeretlen, olykor
nehezen ejthető nevük miatt az érintett kisebbségi magyarok a beszámolók szerint rendszeresen ki vannak téve hasonló megjegyzéseknek a többségiek – ha
nem is nyelvész professzorok – részéről (vö. Misad 2011a: 148). Ez ugyanakkor
része egy általánosabb problémának is, amit az első hallásra nem jól érthető,
ritkább családnevek okoznak attól függetlenül, hogy milyen eredetűek.
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Súlyosabb konﬂiktusok forrása lehet az a sajátos szlovákiai gyakorlat, hogy a mai Szlovákia területéhez kötődő magyar történelmi
személyiségek nevét a szlovák helyesírási szabályzat szerint szlovákos írásmóddal vagy egyenesen szlovákra fordítva kell használni. Ez
szemben áll azzal a széleskörűen elismert nemzetközi gyakorlattal,
hogy az átvevő nyelvvel azonos írásrendszerű (ez esetben latin írást
használó) átadó nyelvek neveit az átadó nyelvi írásmód szerint írjuk (vö. Vörös F. 2003: 31–41; Chrenková 2005; Szabómihály
2005c). Mivel nem minden történelmi személyiség felvidéki kötődését könnyű megállapítani, a névszlovákosítás áldozatainak köre
tágulni kezd, s úgy néz ki, hogy lassan minden magyar történelmi
személyiségre kiterjed, sőt a könyvtári katalógusokban, a bibliográﬁákban és a hivatkozásokban már nemcsak a történelmi személyiségek neve jelenik meg szlovákos formában, hanem a kortársaké is
(Mészárosová 2005: 88).
Kifejezetten diszkriminációnak tekinthető, hogy ezt a szabály csak
a magyarok esetében érvényesítik, pl. egy Czobor nevű szlovák
ember minden további nélkül írhatja cz-vel a nevét, a történelmi
magyar Czobor nevet azonban magyar viselők esetében Cobor-ként
kell írni. Hasonlóképpen a magyarok nevében nem használható
a „funkciótlan” h betű, s betűkettőzések sem lehetnek bennük, sőt
a magyar neveket még a szlovák ritmikai törvénynek is alávetik (így
lesz Illésházy-ból Ilešházi). Ugyanakkor a nagy szlovák nemzeti költőnek, Hviezdoslavnak az eredeti családneve változatlanul Országh,
nem pedig Orság (Mészárosová 2005: 90–91), s Holý vagy Kollár sem lett Holý vagy Kolár, pedig épp a szlovákban „funkciótlan”
a betűkettőzés, míg a magyarban többnyire fonológiai értékű.

Meg kell jegyezni, hogy a normaközpontú megközelítés bizonyos problémákat láthatatlanná tehet: az elnyomott kisebbségek
például a diszkrimináció bizonyos fajtáit annyira természetesnek
tarthatják (mert pl. elfogadták az ezeket az eljárásokat legitimáló
nyelvi ideológiákat), hogy a fennálló gyakorlatot nem érzik normasértőnek. Így például sok kisebbségi természetesnek veszi, hogy
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nevét az állam nyelvén anyakönyvezik (l. föntebb a kétnevűség megítéléséről írottakat). Ettől függetlenül azonban ezt az eljárást a szakemberek diszkriminatívnak tartják, a hivatalos anyanyelvi forma
hiányát a megnevezés általi diszkrimináció (discrimination
by nomination) egyik formájának tekintik (Reisigl 2007: 377).
Szintén sokan természetesnek tartják az ún. vizuális diszkriminációt (vö. Reisigl 2007: 383). Ilyen a kisebbségi nyelvű
feliratok – köztük neveket tartalmazó táblák – hiánya vagy alacsony
száma a kisebbségek által lakott területeken, de vizuális diszkriminációnak nevezhető az is, hogy pl. a legalább 20%-os kisebbségi
részarányú szlovákiai településeket jelző táblákon a kisebbségi nyelvű felirat más színű és kisebb méretű. A magyarországi kisebbségi nyelvű helységnévtáblák ugyan nem kisebb méretűek, mint
a magyar nyelvű tábla, de más színűek: ez is bőven elegendő ahhoz, hogy a kisebbségi nyelv alacsonyabbrendűségét (vagy legalábbis
„egyenrangútlanságát”) sugallják.
3.2. „Nyelvi probléma” a kommunikáció sikeressége
szempontjából
A nyelvi probléma normaközpontú meghatározása mellett másfajta megközelítések is léteznek (l. pl. Lanstyák 2010a: 26–27). Ha
a nyelvi problémát következményei felől szemléljük, olyan nyelvi
vonatkozású eseményként határozhatjuk meg, amely a verbális kommunikáció során vagy ahhoz kapcsolódóan jelentkezik, a beszélőnek
és/vagy a hallgatónak kellemetlen érzést okoz, a kommunikációban
fennakadást, zavart, nehézséget, hátráltatást idéz elő, vagy akár meg
is hiúsítja a kommunikációt az érintett nyelven, nyelvváltozaton,
a beszélőt és/vagy a hallgatót pedig arra kényszerítheti, hogy olyan
kódolási, ill. dekódolási stratégiákat alkalmazzon, melyeknek a bevetése nem állt szándékában (Lanstyák 2010a, 26; 2014a).
E meghatározásból kiindulva tekinthető problematikusnak például a magyar nyelvű földrajzkönyvek és egyéb kiadványok szlovák
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helyneveinek használata. A szlovák helynevek nemcsak hogy sokak
számára szemben állnak a magyar névhasználati normával, hanem
az írásbeli nyelvhasználat vonatkozásában akadályozzák a szöveg
folyamatos olvashatóságát, a szóbeli nyelvhasználat vonatkozásában pedig nehezítik a nevek kiejtését és a szövegbe való beillesztését
(vö. Ipari övezet létesítésére szánt területek Szepsiben vs. Ipari övezet
létesítésére szánt területek Moldava nad Bodvouban).
Szlovák nyelvi közegben viszont az -ová toldalék nélküli női nevek
használata jelenthet kommunikációs problémát: „Elhagyásának kellemetlen következményeként említették a szlovák beszédpartnerek
nyelvtani nemmel kapcsolatos tévesztését, bizonytalanságát, amit
adott helyzetben mint pragmatikai vétséget szlovákul önmaguk is
kifejezetten sértőnek éreznek. ’Sajnos úgy vettem észre, gyakori negatív visszaütői vannak. Egy példa: Egy ismerős barátnőm, mikor szlovák
hivatalos levelet kapott (postán), »pán Szénássy«-ként szólították meg,
mert hiányzott az -ová a vezetéknevéről.’” (Vörös F. 2006: 339)
Az -ová toldalék más szempontból is zavart, fennakadást okozhat
a kommunikációban, és így e felfogásban problémát jelenthet: ha
a-ra, ó-ra vagy olykor e-re végződő magyar nevekhez kapcsolódik,
a tővégi magánhangzó az esetek egy részében törlődik, s így sérül
a név visszaállíthatósága, pl. Varga + -ová > Vargová vagy Vargaová,
Rigó + -ová > Rigová vagy Rigóová, Fekete + -ová >Feketeová vagy
Feketová. Ilyenkor lehetetlenné válhat – főleg a magyarul nem tudók számára – a név eredeti változatának kikövetkeztetése, pedig
erre szükség lehet, ha pl. női ismerősük férjét akarják megszólítani
(Vörös F. 2009: 280).

3.3. Problémamegelzés
Akárcsak a nyelvalakítás általában, a névalakítás sem csak a már
meglévő problémák kezelésére irányulhat, hanem az anticipált
problémák megelőzésére is. Két ellentétes névadási gyakorlatot is
említhetünk ennek példájaként a személynevek köréből.
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A szlovákiai magyar szülők egy része szlovákra lefordíthatatlan
nevet ad gyermekének (pl. Enikő, Ildikó, Kinga; Zoltán, Zsolt, Ákos)
annak érdekében, hogy gyermekeinek a nevét ne lehessen „elszlovákosítani” (vö. Vörös F. 1999c: 150; vö. még Szilágyi 2005:
85; Vörös F. 2005b: 137; Szabómihály 2008/2011: 382), s hogy
e nevekkel kiemelje viselőik magyar identitását, ezzel megnehezítve későbbi esetleges elnemzetlenedésüket. A szülők más – nagyobb
– része éppen ellenkező stratégiát követ, olyan nevet ad gyermekének, amely vagy teljesen azonos mindkét nyelven, vagy közel állnak
egymáshoz (pl. Dávid, Tibor, Péter / Peter; Anna, Andrea, Brigitta /
Brigita), hogy a „kirívóan” magyar keresztnév miatti esetleges problémákat szlovák nyelvi közegben elkerüljék, vagy hogy megkönynyítsék gyermekeiknek a szlovák közegbe való beilleszkedést (vö.
Vörös F. 1999b: 77, 83; 1999c: 150; vö. még Szilágyi 2005: 85;
Szabómihály 2008/2011: 381–382). Természetesen az eltérő stratégiák mögött eltérő nyelvi ideológiák állnak.
A magyar–szlovák szempontból nyelvsemleges nevek választásának stratégiája az intézménynevek esetében is kimutatható.
Erre sok esetben az idegen, főleg angol nyelvű elemeket tartalmazó
név ad lehetőséget, pl. Prestige bútorüzlet, Agrotrade mezőgazdasági
szaküzlet, Glas [sic] Bell ruhaüzlet, Coctail Coﬀee Bar, Andrea Shop
(Szabómihály 2008/2011: 385; Lanstyák–Szabómihály 2009:
67). Az angol nyelv presztízse mellett az ilyen névválasztásban bizonyára a kisebbségi nyelv megjelenésével kapcsolatos esetleges problémák elkerülése is szerepet játszik. Érdemes még megemlíteni, hogy
a Gramma Nyelvi Iroda nevének első tagja nem véletlenül nemzetközi szó, létrehozóik azért választották, hogy a magyarban, a szlovákban és nemzetközi viszonylatban az angolban ugyanazt a formát
lehessen használni (Szabómihály 2008/2011: 385).
Az ún. névváltogatás – a személynév magyar vagy szlovák
formában való használata attól függően, milyen nyelvi közegben
van a beszélő – szintén lehet problémamegelőző tevékenység (l. Vörös F. 2007a, Szabómihály 2008/2011: 381; Farkas 2009a: 30).
A névváltogatást a föntebb említett névpolinímia és névszinonímia
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létezése teszi a beszélők számára lehetővé. Azzal, hogy a beszélő eltérő nyelvű formában használja akár keresztnevét, akár teljes egyéni nevét, lehetővé válik számára néhány föntebb említett probléma
elkerülése (pl. nem „kötnek bele” a névbe, mert „kiejthetetlen”, ha
nőről van szó, az -ová megakadályozza azt, hogy férﬁnévnek gondolják, a beszélő elrejtheti nyelvi és etnikai identitását, ha akarja).

4. Összegzés
Írásommal arról próbáltam meggyőzni a nyájas olvasót, hogy a nyelvmenedzselés-elmélet alkalmas elméleti és módszertani keretként szolgálhat a tulajdonnevekkel kapcsolatos nyelvi problémáinak feltárására, elemzésére és kezelésére, legyen szó akár személynevekről, akár
helynevekről, akár intézménynevekről, akár más névfajtákról. Az
elmélet nemcsak a tényleges problémakezelésben (volna) hasznosítható, hanem a névadással és névhasználattal kapcsolatos problémák
különféle típusainak feltárásában és elemzésében is.
A tulajdonnevekkel kapcsolatos problémák közé, amint kiderült, nemcsak olyanok tartoznak, amelyek a nyelv eszközfunkciója
alapján jönnek létre, s nem is csak ezek az „igaziak“, ugyanúgy nyelvi problémák és ugyanúgy „igaziak“ a nyelv szimbolikus funkciója
alapján létrejövők is (vö. Rajagopalan 2001: 17). Sőt akár még
súlyosabbak is lehetnek, épp azért, mert a szimbolikus funkció nagyon szorosan kapcsolódik a beszélők identitásához. Emiatt a nyelvi
kisebbségek gyakran válnak nyelvi jogsértések áldozatává a személyés helynévhasználat területén.
Dolgozatom elején röviden kitértem a nevekkel kapcsolatos
problémák erős ideologizáltságára. Amint kiderült, ez az erős ideologizáltság nemcsak azt jelenti, hogy a tulajdonnevek létrehozásához, a névadáshoz és a névhasználathoz számos nyelvi ideológia
kapcsolódik, hanem azt is, hogy számos névvel kapcsolatos probléma ideológiai természetű, azaz csak azért létezik, mert a beszélők
ilyen vagy olyan ideológiában hisznek (vö. Fan 2009: 20). Például
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a helységnevek kétnyelvű használata a különféle jelzőtáblákon szinte kizárólag azért okoz problémát, mert a beszélők egy része olyan
nyelvi ideológiákban hisz, mint amilyen a nyelvi homogenizmus,
asszimilacionizmus, monolingvizmus, nacionalizmus, despotizmus,
majoritizmus, purizmus, etatizmus. A nyelvmenedzselés-elmélet
azért is alkalmas keret e problémák kezelése, mert a problémák
forrását a mindennapi interakciókban keresi. Mivel pedig a mindennapi életben aligha okoz bármilyen tényleges problémát a jelzőtáblák kétnyelvűsége, könnyen kiderül, hogy itt ideológiai alapú
problémáról van szó, melynek kezelése ennek megfelelően ideológiai jellegű beavatkozást igényel, azaz a problémát okozó ideológiáknak más ideológiákkal való felcserélését, olyanokkal, amelyek
a kétnyelvűséget nem hátránynak, hanem értéknek tekintik. Ilyen
pl. a nyelvi vernakularizmus, multilingvizmus, internacionalizmus,
regionalizmus, liberalizmus, minoritizmus.
Végül érdemes külön felhívni a ﬁgyelmet arra is, hogy a nyelvmenedzselés-elmélet fent ismertetett megközelítéséből következően
a nyelvi probléma nem tekinthető objektív valaminek: az probléma,
amit a beszélők problémának éreznek. Igaz, a kommunikáció sikeressége alapján viszonylag objektív módon határozható meg a nyelvi
probléma, ám tapasztalatból (is) tudjuk, hogy nem minden nyelvvel
kapcsolatos probléma okoz a kommunikációban fennakadást, ezért
a normaközpontú meghatározás semmiképpen sem nélkülözhető
sem a problémák feltárásában, sem elemzésükben és kezelésükben.
Bár a normaközpontú megközelítés, amint említettük, a nyelvi emberi jogok szempontjából aggályos lehet (előfordulhat, hogy
a beszélők hozzászoknak egy jogsértő állapothoz, s nem érezik többé
problémának), véleményem szerint még aggályosabb az a gyakorlat,
hogy a szakemberek és a „szakemberek”, pl. politikusok döntik el,
hogy mi probléma is mi nem a többségiek és a kisebbségiek számára. Ráadásul a nyelvi kisebbségek esetében ezek többnyire többségi
szakemberek és „szakemberek”, például politikusok.
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Summary / Zhrnutie
Language management – name management
Management of problems concerning proper nouns
in the Language Management framework
In my paper I am dealing with the question of how Language Management Theory can be used as a theoretical and methodological
framework for disclosing, analyzing and managing language problems concerning proper names, especially personal names (including personal names used in computer mediated communication),
geographical names and names of institutions. Most of my examples comes from the bilingual speech community of Hungarians in
Slovakia. The theory seems to be applicable not only in problem
management proper, but also in the identiﬁcation and analysis of
problems concerning various types of proper nouns.
Manažment jazyka – manažment mien
Manažment problémov týkajúcich sa vlastných mien
v rámci teórie jazykového manažmentu
Vo svojom príspevku sa zaoberám otázkou, ako je možné využiť teóriu
jazykového manažmentu ako teoretický a metodologický rámec na odhaľovanie, analýzu a riešenie jazykových problémov spojených s používaním vlastných mien, či už ide o osobné mená, zemepisné názvy alebo
názvy inštitúcií. Väčšina mojich príkladov pochádza z bilingválnej komunity Maďarov na Slovensku. Teória je aplikovateľná nielen v samotnom manažmente rôznych druhov problémov týkajúcich sa dávania
a používania vlastných mien, ale aj v ich odkrývaní a analýze.

Keywords / Kúové slová
Language Management Theory, language problem, problem management, personal names, geographical names, names of institutions.
teória jazykového manažmentu, jazykový problém, manažment
problémov, osobné mená, geograﬁcké názvy, mená inštitúcií.
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Fungovanie vlastných mien v slovenskomaďarskom retrospektívnom pohľade

Podoby vlastných mien v historických dokumentoch dávajú jazykovedcom, historikom, kulturológom a výskumníkom v mnohých
ďalších spoločenských vedách mnoho možností na sledovanie základných vývinových línií v jazyku, na ich identiﬁkáciu a fungovanie
vo viacjazyčnom prostredí v rámci mierovej či napätej koexistencie
etník, ovládania území a spoločenského usporiadania v konkrétnom
čase. Cieľom nášho príspevku nie je polarizácia názorov či hľadanie
pravdy, ukrytej v jedných či druhých podobách vlastných mien podľa toho, ako sú zachytené v prameňoch. alebo aké fungovali na pozadí vtedajšieho spoločenského úzu, vtedajšej legislatívy. Niekoľkými
príkladmi fungovania vlastných mien chceme z historického aspektu
poukázať na dobové tendencie, ktoré majú byť obojstranným poučením o tom, v akom vzťahu boli vlastné mená, prevažne ojkonymá1,
v dvojjazyčnej konceptualizácii v staršom období jazykových kontaktov. Nie je naším cieľom vracať sa k hodnoteniu názorov slovenských či maďarských jazykovedcov a historikov o pôvode jednotlivých názvov a na ich základe identiﬁkovať pôvodné obyvateľstvo na
konkrétnom území. Tak isto si nekladieme za cieľ podať obojstranne
vyčerpávajúci obraz o fungovaní vlastných mien. Materiál, ktorý uvádzame, je ilustračný a má naznačiť potenciálne možné tendencie pri
zapisovaní miestnych názvov z územia dnešného Slovenska. Dobový
prístup k fungovaniu vlastných mien v retrospektíve môže mať z historickojazykovedného pohľadu v porovnaní so súčasnými trendmi aj
odlišnú povahu. Jednotlivé tendencie pri regulovaní spisovnej podoby jazyka zo súčasného pohľadu a hodnotenie jazykových ideológií
výstižne zhrnul I. Lanstyák (Lanstyák 2011: 13–57).
1

ojkonymum = názov mesta alebo dediny.
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V súvislosti našou problematikou je z množstva jeho konštatovaní aktuálna najmä myšlienka o tom, že jazyk nie je taký fenomén,
ktorý by sa mal povyšovať nad záujmy človeka, ale je fenoménom,
ktorý slúži na sprostredkovanie myšlienok medzi expedientom a prijímateľom prejavu, ktorý si komunikačný obsah vypočuje, spracuje
ho a porozumie mu. Túto vlastnosť majú aj vlastné mená aj napriek
tomu, že majú v jazyku osobitné postavenie, lebo slúžia na pomenovanie jedinečných objektov, ich identiﬁkáciu medzi ostatnými
objektmi, orientáciu v teréne či určenie príslušnosti objektu. Máme
tak do činenia s prvkami, ktoré mali rovnako individuálnu, identiﬁkačno-orientačnú dominantnú funkciu a súčasne plnili aj dobovo
spoločenskú, administratívno-právnu či politickú funkciu.
Historické záznamy vlastných mien, najmä ojkoným, sú okrem
spomenutých funkcií aj dôkazom viacerých tendencií vo fungovaní
vlastných mien v rámci spoločenskej komunikácie vo vtedajšej slovenčine aj maďarčine. Pravda, s poznámkou, že máme do činenia
s písanou podobou jazykov a ich skutočné, živé podoby môžeme
len približne predpokladať. Podoby Dumbo, Galanta, Malanta sú
dôkazom prítomnosti nazalizovaných hlások v staršom období jazyka, ktorý v čase preberania názvov starými Maďarmi používalo
vtedajšie slovanské etnikum. V súvislosti s fungovaním vlastných
mien v slovensko-maďarskom historickom kontexte chceme poukázať na tendencie, ktoré možno identiﬁkovať z latinských zápisov
11.–15. storočia a ktoré sú svedectvom pravdepodobného vzniku
dvojjazyčných paralel pri pomenovaní toho istého onymického objektu. Spomenuté dvojjazyčné paralely ojkoným, t. j. miestnych názvov, možno podľa najstarších záznamov rozdeliť do troch skupín:
do zvukovo motivovaných dvojíc, sémanticky motivovaných dvojíc
a voľných dvojíc.
Zvukovo motivované dvojice miestnych názvov vznikli v slovensko-maďarskom dvojjazyčnom historickom kontexte na základe zvukovej podoby bez toho, že by motivant východiskového
jazyka bol známy používateľovi či tvorcovi názvu v preberajúcom
jazyku. Tento fenomén je prastarý a z pohľadu slovenského aj ma-
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ďarského jazyka ho možno časovo lokalizovať až do predslovanských čias. Tvoria ho pomenovania takých onymických objektov,
ktoré vznikli v čase osídľovania území dnešného Slovenska aj Maďarska predkami dnešných etník. Nejde len o vlastné mená typ
Dunaj – Duna, ktoré fungujú z hľadiska mnohoetnickej komunikácie európskeho rozmeru, ale najmä také vlastné mená, ktoré sú
späté práve so slovensko-maďarským jazykovým pomedzím, resp.
priestorom medzijazykových kontaktov a vplyvov. Dôkazom môže
byť slovenské hydronymum Ipeľ a maďarské Ipoly ako svedectvo inojazyčného východiska pomenovania onymického objektu
v čase osídľovania územia proti prúdu vodných tokov. Východiskom motivácie je podoba hippulius (Krajovi 2005: 22), resp.
spojenie hipulia via ‘konská cesta) ako dôkaz osídľovania neznámych území pozdĺž vodných tokov, najčastejšie proti ich prúdu.
V čase preberania tejto latinskej podoby Slovania ešte nemali
vo fonologickej štruktúre hlásku h, túto hlásku v pomenovaní rieky jednoucho nepoužívali („vypadla“) a v predpokladanej podobe
*ipuli sa uskutočnili pravidelné hláskoslovné zmeny u > ъ (dōmu-s
> domъ), i > ь (hostis > gostь) a podľa regulárneho vývinu vznikla
dnešná podoba Ipeľ. Zaujímavé však je, že práve maďarská podoba
Ipoly (t. j. s hláskou o) by bola adekvátna hláskoslovnému vývinu názvu v stredoslovenskom jazykovom areáli. Dnešná podoba
s hláskou e (t. j. Ipeľ) by viac i nklinovala k západoslovenskému
jazykovému areálu s typickou hláskoslovnou zmenou ъ > e. Predslovanský pôvod majú aj hydronymá Váh v slovenčine a Vág v maďarčine zo starohornonemeckého východiska *wâg = rýchly prúd,
rieka s rýchlym prúdom (Krajovi 2005: 15) a Nitra. Pôvodný
názov rieky vznikol z východiska novi-iter, neui-iter > Neiter > slovanské Ni-tra, názvy zvukovo totožné v slovenčine aj maďarčine
(Krajovi 2005: 19). Vlastné mená tohto typu – Dunaj / Duna,
Ipeľ / Ipoly, Váh / Vág, Nitra / Nyitra – možno z dvojjazyčného pohľadu (slovenčiny a maďarčiny) označiť ako zvukovo motivované
dvojice, t. j. také páry, v rámci ktorých dominuje ich forma. Irelevantnosť motivačného, resp. významového faktora spôsobila sku-
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točnosť, že ani v jednom zo skúmaných jazykov jeho nositeľom
tieto činitele neboli známe či zrozumiteľné.
Zvukovo motivované dvojice. Z hľadiska zvukovo motivovaných
dvojíc vlastných mien sú však relevantné také, ktoré vznikali v živom dvojjazyčnom kontakte. Aj táto skupina sa vnútorne člení
podľa toho, či je východiskom slovenská alebo maďarská podoba
vlastného mena: Ság (ság = kopec, zem) > Šahy, názvy motivované
vojenskou strategickou lexikou: Vígľaš (< maď. vég + les = miesto
krajnej predsunutej posádky; Krajovi 2005: 137), Lövő > Lövári
> Levári > Leváre (Levárfalva 1427; Krajovi 2005: 139), Veľké Leváre = Villa sagittariorum), ale v mirkotoponymii aj celkom
bežnou adaptáciou nedomáceho apelatívneho základu, čo dokazuje
napríklad hydronymum Ďapúch: 4 km ľavý prítok potoka Krupinica, ktorý ústi do Ipľa (motivačným činiteľom je maďarské substantívum gyep = trávnik, pažiť, pobrežný porast. Táto motivácia je známa
obojsmerne, t. j. v obrátenom poradí východiskového a cieľového
jazyka: Csata – Čata, Čataj (< *četa), Chľaba > Helemba (*chlębъ
= priehlbina naplnená vodou; Krajovi 2005: 101), Vindornya
– (lat. vinitor = vinohradník, vinár, tal. vinidor, + -ňa; Krajovi
2005: 28). V adaptačnom procese zvukovo motivovaných dvojíc sa
celkom prirodzene prejavili typologické znaky maďarčiny – vokalická harmónia: Bystrica – Beszterce, Kociha – Kecehe, Psiarany – Pezeren, Teriakovce – Terek...
V rámci dodržiavania klasicky známej uhorských legislatívy musela ku každé ojkonymu slovanského pôvodu pre úradný
styk existovať aj jeho podoba v úradnom jazyku. „Tvorbu“ týchto
umelých názvov poznačila výrazná tendencia zvukovej adaptácie
východiskových podôb a výsledkom sú zvukovo motivované dvojice typu Beckov > Beckó, Brezová > Berezó, Dolná Lehota > Alsólehota, Dúbravka > Dubróka (Zemplín), Hlboké > Luboka, Horná
Ždaňa > Felsőzsadány, Hoste > Geszt, Kisgeszt (1231 Gezt; Vlastivedný slovník obcí na Slovensku 1977: 446), Kleňany > Kelenye,
Klenovec > Klenóc Remeniny > Remenye, Rimavské Zalužany > Ri-
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mazaluzsány, Stráža > Strazse (1439), Svinice > Szinyér, Skalica >
Szakolca, Štrba > Csorba...
Sémanticky motivované dvojice. Tvoria ich názvy typu Dubnica –
Tölgyes, Ihráč – Dallos (novšie umelé doklady z obdobia maďarizácie
1907 a 1913), klasickými príkladmi sú dvojice Krásno – Széplak, Medovarce – Méznevelő, Mokroluh – Sárpatak (sémanticky
responzibilné motivanty), Mýtna / Mýto – Vámos, Píla – Fűrész
(okrese Lučenec), Ružiná – Rózsaszálás (pôvodne Rózsalehota),
Strážske – Őrmező, Spišská Stará Ves – Ófalu, Strážky – Eur (Őr), Vásár
– Trhovište (Krajovi 2005: 131), Orešany – Diós / Tótdiós, Príkra
– Meredély. Proces, ktorý je typický pri sémanticky motivovaných
podobách cieľového jazyka, dokazuje aj skupiny názvov, ktoré
do tohto typu prešli sekundárnym prekladom pôvodnej zvukovo
motivovanej podoby k sémanticky motivovanej podobe: Pčoliné
– Pcsolina > Méhesfalva, Snežnica (Kysuce) – Szneznycz > Havas,
Smrdáky – Szmrdák > Büdöskő, Alsó Jablonka > Alsóalmád, ale
v mikrotoponymii aj pri názvoch menších vodných tokov (Majtán–
Žigo 1999: 116): Dobroda (Majtán–Žigo 1999: 116), 1335 Dubra
Woda (Varsik 1990: 79), 1808 Dobroda (Lipszki 1080: 138),
1864 – 1865 Dobroda patak (Hunfalvi 1864–1865: 293), 1900
Dobróda (Magyarország távolsági térképe 1:75 000. Pest 1900);
názov vznikol adaptáciou názvu Dobrá voda do maďarčiny a strata
sémantickej motivácie spôsobila podobu Dobroda patak s jedným
pôvodným slovanským členom voda a druhým maďarským členom
patak. Niekedy dochádzalo aj k neadekvátnej (falošnej) identiﬁkácii
východiskového motivanta, resp. čiastočnému posunu: Ostrov (1336
Kethwztrow), 1419 Oztrov / Osztró > Éles (ostrý = éles namiesto ostrov
= sziget, príklad je umelý, z obdobia pomaďarčovania slovenských
názov začiatkom 20. storočia). V tomto prípad nemožno vylúčiť
význam él = okraj, t. j. význam slúžiaci na pomenovanie osamoteného
miesta. Tento proces prechodu od zvukovej motivácie k sémantickej
motivácii prijímajúceho jazyka ilustrujú miestne názvy motivované
rastlinou drieň obyčajný, (Cornus mas), t. j. ojkonymá so základom
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Drien- / Somos-. V lokalitách s autochtónnym slovanským obyvateľstvom o tom svedčia východiskom podoby, ktoré možno zaradiť
medzi zvukovo motivované slovensko-maďarské dvojice: slovenské
Drienčany / maďarské Derencsény (1291 Drenchen; GemerMalohont), slovenské Drienovo / maďarský Drend, Csábrágsomos
(1256 Drino, 1773 Drienowo; Hont). Dôkazom východiskovej
maďarskej podoby zápisov uhorskej kancelárie sú dnešné názvy
slovenská Drienica, pôvodne maďarské Som (1343 Sun, 1427
Som; Drienica až od r. 1948; Šariš), slovenská Drienovská Nová Ves
/ maďarské Somosújfalu (1335 Wyfolua, 1773 Drenowska Nowa
Wes; Šariš), maďarský Somos / slovenský Drienov (1284 Sumus,
1773 Drienov; Šariš), maďarský Somogy / Drienovec (1335 Somogy,
Sumugy; na Drienovec premenované v r. 1948, Abov) s poznámkou,
že typy slovenské Drienovo / maďarský Drend, Csábrágsomos. Podoby
slovenské Hradište / maďarské Hradistye, Sziklavárhely (tak isto
umelý názov z obdobia maďarizácie (1533 Hradyscha), slovenské
Hrachovište / maďarské Hrachovistye, z neho utvorený umelý názov
Borsós z obdobia maďarizácie (1392 Hrachowich, Rachowich) sú
svedectvom vzniku sémanticky motivovaných dvojíc zo slovenskej
historickej východiskovej podoby (VSOS 1977: 354, 452–453).
V rámci fungovania ojkoným v slovensko-maďarskom retrospektívnom pohľade je niekoľko prípadov, pri ktorých ťažko nájsť spoločné znaky ich podôb v jednom či druhom jazyku. Príčina je pravdepodobne v tom, že tieto názvy vznikali nezávisle v jednom aj druhom
jazyku bez ich vzájomného kontaktu či vplyvu. Týchto príkladov nie
je mnoho a ich nízky počet svedčí o tesných hospodárskych, administratívnych a jazykových kontaktoch obidvoch sledovaných jazykov (slovenčiny a maďarčiny). Administratívna regulácia paralelných
slovenských a maďarských názvov sa s ohľadom na jednoduchšiu
komunikáciu snažila o vytváranie zvukovo motivovaných, menej
sémanticky motivovaných dvojíc. Táto tendencia sa v administratívnych záznamoch výrazne objavovala od druhej polovice 19. storočia, najmä však po tom, ako Uhorský snem vydal zákonný článok
č. 4/1898 o pomaďarčení všetkých miestnych názvov v Uhorsku.
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Voľné dvojice miestnych názvov sú v rámci porovnávania slovenskej
a maďarskej ojkonymie zriedkavé a sú svedectvom maďarizácie
pôvodných slovenských podôb. Ide o prípady typu Boleráz – Bélaház,
Ďubákovo – (Gyubakó) Vágó2, Lukovištia – Kőhegy (Krajovi 2005:
100), Polichno – Parlagos, Hrabičov – Gyertyánfa, Gyertyánfaélesmart,
Inovce – Éralja.
Prípad Pozsony.
Dôkazom odlišného vnímania motivačných prvkov toho istého onymického objektu rozličnými nositeľmi jazykov je aj jedna
z historických podôb pomenovania dnešného hlavného mesta Slovenska, ktorá sa zachovala v záznamoch zo začiatku 12. stor. v podobách Possen (1108), Bosonium, Bosan (1146), Posonium (1151),
Poson (1219), villa Bosen (1290) a ktorá sa v maďarskom jazykovom kontexte ustálila ako Pozsony. J. Stanislav (Stanislav 1948:
425) uvádza pri etymológii tohto názvu osobné meno *Božanjь >
Božaň. Hláskoslovne je prijateľnejšia a aj pravdepodobnejšia podoba osobného mena, ktoré uvádza R. Krajčovič (Krajovi 1987:
169–179): Pošeň. V prospech tohto mena svedčia aj doklady Possen
(1108), Posonium (1151), názov lesa Poschon (1646), hortus Poschen
(1753), názov honu Poschen (1894), resp. aj dnešný názov mestskej
časti Bratislavy – Pošeň. Pôvodne išlo o lokalitu, ktorá sa nachádzala na ceste od pôvodného Braslavovho hradu, t. j. od Bratislavy
smerom k Nitre, resp. k Ostrihomu. Názov Pošeň sa vzťahoval na
pomenovanie pôvodného predsunutého veľmožského dvorca, ktorý
mal bezprostredný vzťah k bratislavskému hradu a nachádzal sa na
strategicky dôležitom mieste. Táto poloha spôsobila, že názov Pošeň
sa dostal do staromaďarskej administratívnej spisby v adaptovanej

2

Pri názve Ďubákovo ide o osadu, ktorú založili Forgáčovci a osídlili ju kolonisti
z Oravy. Podoba miestneho názvu Vágó odráža pôvod kolonistov a spôsob získania pôdy klčovaním, slovenský motivant ďubať v predpokladanom význame
„klčovať“ by dvojicu názvov Ďubákovo – Vágó posúval k hranici sémanticky motivovaných dvojíc.
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podobe Pozsony a z nej vznikla neskôr aj latinizovaná podoba Posonium. Motiváciou názvu pôvodného veľmožského dvorca Pošeň je
hypokoristická podoba antroponyma Poš, resp. Poch (< *Pojislavъ;
Krajovi 1987: 169–179). Zo štruktúrneho hľadiska ide o posesívny typ derivovaný suﬁxom -enъ, resp. -ěnь, predpokladaná podoba
miestneho názvu teda bola *Pošen-jь dvorьcь, z ktorého – podobne
ako v prípade *Braslav-jь gradъ – zanikla druhá časť. Pri názvoch Pozsony, Posonium by podľa tohto výkladu nešlo o pomenovanie areálu ležiaceho na návrší nad Dunajom, z ktorého sa vyvinulo dnešné
hlavné mesto Slovenska, ale o pomenovanie pôvodného predsunutého veľmožského dvorca. Najnovšie vysvetlenie pôvodu názvu
Posonium > Pozsony uverejnil J. Šedivý (Šedivý 2012: 448) a jeho
motiváciu vidí v predslovanskom (keltskom) osobnom mene Busu,
resp. v germánskych podobách Boso, Poso. Dôkazom tejto motivácie
majú byť záznamy Possen v Kosmasovej kronike3 a zápis Ota Freisinského castrum Bosan quod est Bresburg. 4 V motivácii miestneho
názvu Bratislava sa z hľadiska onomastiky a historickej jazykovedy
odráža pôvodné slovanské spoločenské a majetkové usporiadanie,
vlastnícke vzťahy a najstaršie pomenovacie procesy onymických
objektov. Tieto isté prvky obsahuje aj nemecká podoba Preßburg,
ktorá je sémanticky verným a hláskovo adaptovaným prekladom
najstaršieho slovanského pomenovania *Braslav-jь gradъ. Názov Pozsony, ktorý vznikol v maďarskom prostredí vokalickou harmóniou
pôvodnej podoby *Pošen-jь (dvorьcь). Možno predpokladať, že východisková podoba ojkonyma v maďarskom jazykovom prostredí
mala podobu Posony (porovnaj latinské Posonium), pretože hláska
ž je v maďarčine nová hláska. Preto podobu Pozsony treba považovať
za novšia. Názov Poson/Pozsony je na pomenovanie dnešnej Bratislavy z historického hľadiska chybný, lebo sa nevzťahuje na onymický
objekt pomenovaný Slovanmi názvom Bratislava, resp. jeho nemeckou podobou Preßburg.
3
4

Pri roku 1108.
Pri rokoch 1108 a 1156.
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Plurilingvizmus a osudy priezvisk.
Niekoľko príkladov z oblasti priezvisk má byť ilustráciou minulých
tendencií, ktorých dôsledkami sa zastreli nielen pôvodné motivanty
či slovotvorná paradigmy východiskových podôb, ale zasiahli aj
oblasť identity nositeľov týchto priezvisk. Pre dejiny slovenského
jazyka je zo 16. storočia známy vplyv biblickej češtiny a tak isto
je známa ešte od 14. stor. aj úloha češtiny ako jedna z verejných foriem jazyka na našom území. Typickým formálnym znakom
biblickej češtiny bolo napr. zapisovanie českej dvojhlásky ou znakmi
au. Z územia dnešného južného Slovenska, na ktorom dochádzalo
k dlhodobému kontaktu slovenského a maďarského etnika a na
ktorom sa zachovali potomkovia účastníkov historických bitiek,
napr. známej bitky pri Lučenci, pochádzajú dôkazy o jazykovej, resp. formálnej adaptácii pôvodných českých priezvisk na pozadí
vtedajšej oﬁciálnej tendencie, podľa ktorej sa v rámci zamestnania
v štátnej službe priezviská prevádzali do úradného jazyka. Osobitne
citlivo prijímali i opatrenia súvisiace s pomaďarčovaním mien a
priezvisk, a to najmä počas vojenskej služby (Marek 2011: 33).
Pôvodné priezviská českého pôvodu typu *Výrostek, *Skoupil
(graﬁkou biblickej češtiny zaznamenané ako *Skaupil) sa postupne
adaptovali (spolu s krstnými menami) do podoby Virosztek, Szkaupil
(pozri obr. 1 a 2)5. Priezvisko Výrostek sa na Slovensku v roku 1995
nachádzalo 65-krát v 27 lokalitách (graﬁcká podoba Virosztek sa už

Obr. 1.
5

V súlade s legislatívou, týkajúcou sa uverejňovania osobných údajov, na našich
ilustračných obrázkoch podrobné údaje o jednotlivých osobách prekrývame.

Obr. 2.

nevyskytovala), priezvisko Výrostko sa vyskytovala 119-krát, celkový
počet lokalít bol 26 (http 1995). Priezvisko Skoupil sa na Slovensku
v roku 1995 nachádzalo desaťkrát, celkový počet lokalít bol 6;
podoby Skaupil, Szkaupil sa v databáze priezvisk už nevyskytovali.
V rodinnom prostredí autora tohto príspevku sa odohral príbeh úradného odlíšenia priezvisk dvoch súrodencov. Ich otec bol
nositeľom priezviska, zapísaného v pôvodnej podobe ako Krpčiar.
Bolo systémovo utvorené v skupine slovenských priezvisk motivovaných remeslami či povolaniami: Debnár, Hrnčiar, Lanár, Mečiar,
Peciar, Remenár, Rešetár, Sitár, Sudár... Dcére nositeľa priezviska
Krpčiar ostala jej dievčenská podoba priezviska nezmenená, jej brat
však mal v dokumentoch zaznamenanú podobu Krepcsár. Dodnes
žijúci jediný mužský potomok a nositeľ tejto podoby priezviska má
v osobných dokladoch graﬁcky adaptovanú podobu Krepčár. Toto
priezvisko sa na Slovensku v roku 1995 nachádzalo len trikrát, v lokalitách Hnúšťa dvakrát a v meste Prievidza 1× (http 1995). Zmenou pôvodného priezviska Krpčiar na Krepcsár, resp. do dnešnej
podoby Krepčár, sa „zastrel“ pôvodný motivačný činiteľ východiskového slovanského priezviska (pozri obr. 3).

Obr. 3

Rovnaká tendencia je známa aj v prípade formálnej – graﬁckej
adaptácie pôvodných maďarských východiskových podôb v sloven-
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skom jazykovom prostredí: Ács > Áč , Szabó > Sabo, Szekeres > Sekereš, Török > Terek, Vörös > Vereš, pri ktorých je pôvodný motivačný
činiteľ v adaptovanej podobe tak isto zastretý. Na vytvorenie vyčerpávajúceho obrazu by si táto problematika vyžadovala viac priestoru
a rozsiahly materiál. Svedectvom o rozšírení priezvisk a ich podôb
podľa niekdajších kráľovských súpisov obyvateľstva tesne spred roku
1720, t. j. z čias pred výraznou migráciou obyvateľstva v rámci Rakúsko-Uhorska, je práca Kis magyar családnévatlasz, ktorej autorom
je Ferenc Vörös (Vörös 2014).
Niekoľko príkladov či základných tendencií, ktoré sú svedectvom fungovania vlastných mien v slovensko-maďarskom retrospektívnom pohľade nemôže vyčerpávajúco poukázať na rozsiahle
spektrum spoločenského statusu proprií v zložitej horizontálne aj
vertikálne, historicky aj synchronicky, areálovo aj politicky či strategicky odlišne členenej spoločenskej situácii. Zo súčasného pohľadu
sa tieto tendencie môžu deﬁnovať ako prejavy jazykového despotizmu (Lanstyák 2011: 47), ktorý je politicky motivovaný. Tieto tendencie sa v minulosti neprejavovali len na vzťahu slovenčiny a maďarčiny, v rozličnej dobe obojstranne, ale aj v súvislosti s ostatnými
jazykmi v rámci monarchie, po r. 1918 v rámci Československa často na úkor menšín. Odhliadnuc od ideologických zámerov a zasahovania do jazykovej oblasti je propriálna sféra spoľahlivým identiﬁkátorom jazykových kontaktov na viacjazyčnom území. Z hľadiska
vedeckého poznania by najspoľahlivejším východiskom boli spontánne podoby vlastných mien, žiaľ, z metodologického hľadiska si
všetci dobre uvedomujeme, že písomné záznamy od najstarších čias
nesú v sebe výrazné stopy oﬁciálnej kancelárie, ideológie, politickej
stratégie. Fungovanie vlastných mien v slovensko-maďarskom retrospektívnom pohľade je historickým obrazom doby, ktorý by sa
mal stať nezaujatým vedeckým poznatkom, východiskom aj pokračovaním nezaujatého postoja k nositeľom a používateľom obidvoch
jazykov a triezvym zachovaním všetkých ich práv a atribútov ich
identity.
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Summary / Zhrnutie
Proper Nouns within the Slovak-Hungarian Retrospective View
The interpretation of historical documents and basic tendencies in
the functioning of proper nouns within the Slovak-Hungarian retrospective view points at a complicated social, historical, area-related and social situation. Within the Hungarian-Slovak bilingual
contacts the forming and the usage of names of towns and villages
(i.e. of oikonyms) was in the past marked by three tendencies: 1.
Most often, there arose sound-motivated Slovak-Hungarian pairs of
the type Kleňany > Kelenye, Klenovec > Klenóc, Remeniny > Remenye,
Rimavské Zalužany > Rimazaluzsány, Stráža > Strazse (1439), Svinice > Szinyér, Skalica > Szakolca, Štrba > Csorba; 2. Lower frequency of occurrence was typical of semantically motivated pairs of the
type Dubnica – Tölgyes, Ihráč – Dallos, Krásno – Széplak, Medovarce – Méznevelő, Mokroluh – Sárpatak, Mýtna / Mýto – Vámos, Píla
– Fűrész; 3. Rarely occurring is the type of names of the same place
without any semantic or sound motivation in Slovak and in Hungarian: Lukovištia – Kőhegy, Polichno – Parlagos, Hrabičov – Gyertyánfa, Gyertyánfaélesmart. The functioning of proper names within
the Slovak-Hungarian retrospective view constitutes a historical reﬂection of the times and it should become an unbiased piece of
knowledge, a starting-point or a continuation of an unprejudiced
attitude to both its bearers and its users, as well as a rational preservation of all the rights and attributes of their identity.
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Vlastné mená v slovensko-maďarskom retrospektívnom pohľade
Interpretácia historických dokladov a základných tendencií fungovania vlastných mien v slovensko-maďarskom retrospektívnom pohľade poukazuje zložitú spoločenskú, historickú, areálovú a spoločenskú situáciu. Východiskom opisu sú vlastné mená zo slovenského
jazykového prostredia, ktoré sa v archívnych prameňoch rozličných
žánrov zachovali vo viacerých podobách. Používanie názvov miest
a dedín (ojkonymá) sa v maďarsko-slovenskom dvojjazyčnom kontakte v minulosti vyznačovalo tromi tendenciami: 1. najčastejšie sa
vyskytovali zvukovo motivované slovensko-maďarské dvojice typu
Kleňany > Kelenye, Klenovec > Klenóc, Remeniny > Remenye, Rimavské Zalužany > Rimazaluzsány, Stráža > Strazse (1439), Svinice >
Szinyér, Skalica > Szakolca, Štrba > Csorba; 2. menšia miera výskytu bola typická pre významovo motivované dvojice typu Dubnica
– Tölgyes, Ihráč – Dallos, Krásno – Széplak, Medovarce – Méznevelő,
Mokroluh – Sárpatak, Mýtna / Mýto – Vámos, Píla – Fűrész; zriedkavým typom sú názvy tej istej lokality bez významovej či zvukovej
motivácie v slovenčine a maďarčine: Lukovištia – Kőhegy, Polichno
– Parlagos, Hrabičov – Gyertyánfa, Gyertyánfaélesmart. Fungovanie
vlastných mien v slovensko-maďarskom retrospektívnom pohľade je historickým obrazom doby, ktorý by sa mal stať nezaujatým
vedeckým poznatkom, východiskom či pokračovaním nezaujatého
postoja k ich nositeľom aj používateľom a triezvym zachovaním
všetkých práv a atribútov ich identity.

Keywords / Kúové slová
Hungarian-Slovak bilingual contacts, bilingual Oikonames (names
of towns and villages), Sound-motivated pairs, Semantically motivated pairs
ojkonymá, jazykové kontakty, dvojjazyčné názvy, zvuková motivácia,
sémantické motivácia

Osobné mená v dvojjazyčnom prostredí Békešskej Čaby

so sídlom v Békešskej Čabe pripravujeme monograﬁcké spracovanie
čabianskych osobných mien, predovšetkým priezvisk. V publikácii
sa budú charakterizovať priezviská podľa motivácie – zamestnania,
spoločenského zaradenia, pôvodu, rodovej a etnickej príslušnosti,
duševnej alebo fyzickej vlastnosti, rodných (krstných) mien ap., ich
frekvencia a rozšírenie. Prostredníctvom priezvisk, ktoré sa utvorili
z miestneho, osadného názvu, z obyvateľských, prípadne z krajových mien sa autori1 pokúsia pomocou máp ukázať migračné vlny
príchodu Slovákov do Békešskej Čaby.

Iveta Valentová

Osobné mená v dvojjazyčnom prostredí
Békešskej Čaby

Podľa A. Uhrínovej sa v Békešskej Čabe najprv usadili Slováci (o dejinách mesta pozri Fügedi: 1967, 1969,1976; Gyivicsán 1993:
25–28; Krupa 1997: 4–9, 1996: 102–103;Sirácky 1966, 1980,
1985;Gombos 1994, 1995; Szabó 1994; cit. in Uhrínová 2004:
37). V prvej polovici 18. storočia ju znovu založili slovenskí kolonisti, ktorí prišli predovšetkým z Novohradu, Hontu a Zvolenskej
župy. Podľa oﬁciálnych výsledkov sčítania obyvateľstva z roku 1880
mali slovenskí kolonisti v Békešskej Čabe zastúpenie 77,7 % (Botík
2011: 30). Je prirodzené, že do určitej miery dochádzalo k asimilácii
slovenského obyvateľstva. Začiatkom 20. storočia prostredníctvom
prisťahovania občanov maďarskej národnosti, zmiešaných manželstiev a iných faktorov sa maďarizácia mesta urýchlila. Počas výmeny obyvateľstva v r. 1947 opustila mesto skoro polovica Slovákov
(bližšie Uhrínová 2004: 37). „Podľa údajov sčítania ľudu z roku
1990 zo 67 609 obyvateľov sa priznalo k slovenskej národnosti 860
osôb, za svoju materinskú reč uznalo slovenčinu 1735, o znalosti
slovenčiny na nejakom stupni referovalo ešte 7 943. Podľa odhadov
jedna tretina dnešného obyvateľstva mesta je slovenského pôvodu
– aspoň podľa istého starého rodiča. Tieto údaje potvrdzujú aj hlasy
na voľbách menšinových samospráv v rokoch 1994 a 1998 (18 177,
resp. 17 161)“ (tamže). Napriek tomu je Békešská Čaba lokalitou
s najpočetnejším slovenským osídlením v Maďarsku. Dodnes sa potomkovia slovenských zakladateľov mesta snažia uchovávať a rozvíjať slovenský jazyk a slovenskú duchovnú a materiálnu kultúru.
V spolupráci s Výskumným ústavom Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku (bývalý Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku)
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Autori zozbierali frekventované i menej časté priezviská čabianskych rodín, pri ktorých zistili, že majú slovenské korene, aj keď
dnes viacerí ich potomkovia môžu mať už maďarskú národnosť
a slovenský jazyk ovládajú na rôznej komunikačnej úrovni, prípadne
po slovensky nerozprávajú, ani nerozumejú. V samostatnej kapitole
sme sa pokúsili na základe poznatkov z vývinu a tvorenia priezvisk
na slovenskom území poodhaliť možný pôvod približne 600 priezvisk čabianskych rodín so slovenskými koreňmi. Uvádzame, aký
bol ich význam a charakter, čo mohlo motivovať ich vznik, čo môže
naznačovať suﬁx, pomocou ktorého boli utvorené ap. Na základe
lexikálneho základu priezviska sa nedá vždy jednoznačne určiť bez
genealogického výskumu presná onymická motivácia priezviska,
pretože pri fungovaní priezvisk v komunikácii sa stáva irelevantná.
Snažili sme sa preto naznačiť ďalšie možné motivácie vzniku daného
priezviska. Nemožno totiž vylúčiť, že vznik rovnakého priezviska
rôznych rodín môže mať odlišné onymické motivácie. Napr. najpravdepodobnejší pôvod priezviska Žibrita (zapísané maďarským
pravopisom v Békešskej Čabe Zibrita, Zsibrita) je z nemeckého zloženého mena Siegfried zo slov sigu vo význame „víťazstvo“ a fridu
vo význame „mier“ (porov. napr. Moldanová 1983: 268, Kotík
1897: 36, priezvisko Žibřid; Vörös 2010: 10), keďže neobsahuje
1

Divianová Anna, Chlebnický Ján, Majo Juraj, Tušková Tünde, Uhrínová-Hornoková Alžbeta, Valentová Iveta, Vörös Ferenc
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slovenské suﬁxy -ský, -(c)ký (p. Vörös 2014: 392–393), ani maďarský suﬁx -i, ktoré v obidvoch jazykoch majú základný význam pri
pomenúvaní osôb „poukaz na pôvod“ (p. Vörös 2014: 386–391).
Prispieva k tomu aj poznatok, že prosté zakončenie na hlásku a alebo na príponu -a je typické pre priezviská, ktoré sa utvorili z rodných (krstných) mien, napr. Antala, Beňa, Cipra, Fedora, Jura, Petera, Šebesta, Zachara, Žiga a i. (Majtán 2014: 27). Pri väčšine rodín
toto priezvisko naozaj mohlo mať takúto motiváciu, ktorá vyplýva
aj z čisto lingvistického pohľadu na proprium. Osobné mená, resp.
všeobecne propriá však majú nielen lingvistický, ale aj onomastický
status (Blanár 1976, 1996), a preto treba prihliadať aj na to, že
sú prvkami určitého druhu onymie a na ich vznik vplývali rozličné
mimojazykové faktory. V tomto prípade treba uvažovať aj o možnej motivácii z osadného názvu. V Česku by to boli napríklad
obce Žibřidovice, Žibkov (Kotík, tamže), na Slovensku a následne
aj v Maďarsku obec Žibritov (ako bolo zistené výskumom pôvodu
rodiny z Békešskej Čaby). Na druhej strane napríklad prípony -ský,
-(c)ký, resp. -ovský nemusia vždy poukazovať na priezvisko podľa
pôvodu (hoci vo väčšine prípadov to tak je), ale môžu poukazovať
napríslušnosť k rodine (Žibritovský teoreticky mohol patriť k rodine Žibritu). Niekedy ani genealogický výskum nevnesie svetlo do
skutočnej antroponymickej motivácie, hoci v mnohých prípadoch
bol prospešný.
Na porovnanie pri jednotlivých priezviskách uvádzame približný počet rodín s daným priezviskom a jeho pravopisných variantov
na Slovensku podľa údajov o počte mužských priezvisk v databáze
priezvisk na Slovensku (Ďuro a kol. 1998), ktorá zachytáva stav
z r. 1995.
Mnohé dnešné priezviská sa utvorili ako doplnkové mená
v ustupujúcej jednomennej pomenovacej sústave, v slovenskej onomastickej terminológii hovoríme o tzv. prímenách (resp. historických priezviskách), na slovenskom jazykovom území a po príchode
do Békešskej Čaby boli zapísané maďarským pravopisom. Prímená mohli vzniknúť aj po príchode na maďarské územie v sloven-
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sky hovoriacej komunite, keďže dvojmenná pomenovacia sústava
sa vyvíjala od 13. storočia až do kodiﬁkácie priezvisk počas jozefínskych reforiem koncom 18. storočia, hoci v 17. – 18. storočí
bola pomerne stabilizovaná a prímená sa už poväčšine dedili. Podľa
A. Divianovej (Divianová 2002: 455, 2011: 51) nemalá časť
priezvisk slovenských osadníkov sa utvorila až počas migrácie na
maďarskom území, teda o niečo neskôr, ako bolo zvykom na území
Uhorska. Keďže prímená v tom čase ešte neboli povinne dedičné,
príchodom na nové územie mohli mnohí dostať nové prímená,
z ktorých sa po kodiﬁkácii dvojmennej pomenovacej sústavy stali
úradné dedičné priezviská. Tento predpoklad by mohli potvrdiť aj
typy priezvisk, ktoré vznikali zo slovenských alebo z maďarských názvov slovenských osád, odkiaľ sa zrejme daná rodina presídlila alebo
odkiaľ jedinec pochádzal. Predovšetkým tie, ktoré sa utvorili pomocou maďarskej adjektívnej prípony -i. Touto príponou sa v maďarskom pomenúvacom systéme tvorili priezviská podľa pôvodu zo
slovenského, maďarského alebo pomaďarčeného názvu slovenskej
obce, napr. Feledi, Felegyi. Feled je maďarský názov obce, ktorá sa po
slovensky nazývala Feledince (Majtán 1998: 123) a dnes sa nazýva
Jesenské. Pányi (Pány je maďarská podoba slovenskej obce Paňovce),
Pátai (slovenská obec Pata). Viaceré priezviská podľa pôvodu si napriek všetkému zachovali slovenské adjektívne prípony -ský/-sky, (c)ký/ -(c)ky s rovnakých významom, napr. Bagynszky (Badín, Dolný
Badín, Horný Badín),Benyovszki (Beňov), Hankovszki (Hankovce),
Ilovszki (Ilové, dnes súčasť Lietavskej Lúčky), Kovarszki (Kovarce
alebo Koláre, maďarsky Kovár; p. Kiss L. 1978: 786, Majtán 1998:
134), Marsovszki (Maršová),Susánszki, Susánaszky (Sušany), Zsilinszki, Zsilinsky (Žilina) a i. Tvorili sa aj priamo z obyvateľských mien
(Boksán = Bokšan, obyvateľ obce Bokša, Kokavecz = Kokavec – obyvateľ obce Kokava nad Rimavicou alebo obce Liptovská Kokava,
Sajben = Šajben, obyvateľ obce Šajba a i.).
Pri niektorých priezviskách z názvov osád, ktoré sa vyskytujú na slovenskom i maďarskom území, sa nedá jednoznačne určiť
iba z formálnej stránky priezviska, z ktorej z týchto lokalít sa ro-
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dina prisťahovala. Napr. priezvisko Bánki mohlo vzniknúť z názvu
maďarskej obce Bánk, ale v prostredí Békešskej Čaby, ktorú založili
slovenskí kolonisti a ide o priezvisko rodiny, ktorá má slovenský pôvod, je veľmi pravdepodobné, že sa priezvisko utvorilo skôr z názvu
slovenskej obce Banka (maďarsky Bánka, dnes súčasť Vinného, okr.
Michalovce) alebo z názvu inej slovenskej obce Banky (v minulosti
aj Banka, dnes súčasť Diviak nad Nitricou, okr. Prievidza). Samozrejme nemožno vylúčiť ani iné motivácie, napr. podľa M. Hajdú
(Hajdú 2010: 55) mohlo toto priezvisko vzniknúť z mien Bán,
Bajan alebo z apelatíva bán vo význame „vladár územia, kráľovský miestodržiteľ“. Motiváciu možno hľadať aj v maďarskom rodnom (krstnom) mene Bánk. J. Ladó (Ladó 1972: 136) k pôvodu
mena Bánk uviedol, že ide o staré maďarské meno, ktoré sa utvorilo
z mena Bán (vyjadrovalo dôstojnosť, vznešenosť) a suﬁxu -k. Suﬁx -i
potom môže potom byť prípona latinského genitívu otcovho mena
Bánk.
Ďalšie čabianske priezviská Bereczki, Bereczky samohli utvoriť
z maďarských podôb Berek, Bereg, ktoré sú názvom alebo súčasťou
názvov viacerých obcí. Osád a majerov s názvami Bereg, Beregh,
Berek, Berecke a i. bolo viac na slovenskom i maďarskom území
(p. Lipszky 1808: 50–51), hoci v maďarských názvoch slovenských
obcí sa vyskytoval až v 19. storočí2, keď už nové priezviská nevznikali. Podľa D. Dudka (Dudok 1999: 53, 55) priezvisko Beracký
môže súvisieť s názvom slovenskej obce Baraca, novšie Barca (okr.
Rimavská Sobota), prípadne s maďarským názvom Baracska (maďarsky Baracska), ktorá sa dnes nazýva Bardoňovo (okr. Nové Zámky; Majtán : ). Mohlo vzniknúť aj priamo z maďarského
apelatíva berek vo význame „háj, lesík,“ ktoré sa používalo aj v staršej
slovenčine; doklad na toponymum Berek z Turca je z r. 1252 (HSSJ
1: 124), takže jeho nositeľ mohol pochádzať aj zo slovenského úze2

Napr. obec Brestov mala názov Alsóberek v r. 1931, Olešná Berekfalu v r. 1907–
1913, Podlužany Dobóberekalja v r. 1907–1913 a i. (Majtán 1998: 42, 212,
230; tam aj ďalšie).
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mia. Priezvisko pôvodne mohlo označovať napr. niekoho, kto býval
pri háji, lesíku. Na priezvisko podľa pôvodu poukazuje aj prípona
-ský/-sky. Podľa M. Hajdú (Hajdú 2010: 75) sa priezvisko Berecz
mohlo utvoriť aj z keltského slova brigh vo význame „sila, moc“
alebo z galského slova brych vo význame „fľakatý, strakatý“, z ktorého sa utvorilo meno Brice (v latinskej podobe Brictius) a dostalo
sa na maďarské územie, kde sa adaptovalo ako Berecz. Pri priezvisku
Berecký však prípona jasne poukazuje na priezvisko podľa pôvodu,
ktoré sa utvorilo z miestneho, osadného názvu a zapísalo sa maďarským pravopisom, hoci nemožno vylúčiť aj jej význam „príslušnosť
k rodine Bereca, Berecza alebo Berecku, Bereczku“. Na Slovensku
sa nachádza v rozličných graﬁckých podobách: v podobe Berecký ho má 78 rodín, Bereczky 28 rodín, Bereczki 22 rodín, Bereczký
9 rodín. Pri rodinách z rozličných lokalít Maďarska môžu mať tieto typy priezvisk aj rozdielne motivácie vzniku pri rovnakej forme,
resp. pravopisnej podobe.
Dôležité je uvedomiť si, že pri skúmaní priezvisk v Maďarsku
alebo maďarských priezvisk treba brať do úvahy dejiny obcí a kolonizačné vplyvy, ktoré v danej lokalite boli a mohli ovplyvniť tvorenie priezvisk, pretože čisto lingvistický a etymologický pohľad
môže byť zavádzajúci a nekorešponduje s modernou onomastickou
teóriou, ktorej základným princípom je funkčný prístup a charakteristika obsahovej (designatívnej) stránky vlastného mena, pričom sa
prihliada na binárnu povahu vlastného mena a špeciﬁcké onymické
príznaky (Blanár 1996, 2008).
Priezviská môžu poukazovať aj na iný pôvod ako slovenský alebo maďarský, napr. priezviská z etnoným ako Horvat, Horvát, Horváth, Horváth, ktoré sa utvorili z maďarského etnonyma horvát =
Chorvát, môže indikovať chorvátskeho predka. Priezvisko Oláh
môže poukazovať na rumunské alebo talianske korene, pretože oláh
je maďarské etnonymum, ktoré v minulosti malo význam „Valach,
Rumun“ (HSSJ 3: 288,porov. napr. aj Chlebnický 2013: 147),
ale slúžilo aj na pomenovanie Vlacha, Taliana (Majtán 2011: 164)
a rumunského cigána (SSN 2: 601). D. Dudok (Dudok 1999: 47)
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uviedol aj význam „ničomník, darmošľap“, porovnaj aj SSN 2: 601,
olach = „darebák, leňoch“, takže mohlo pokojne vzniknúť aj ako
prezývka a vôbec nemusí poukazovať na pôvod jeho nositeľov. Rozšírené je aj na Slovensku, má ho 3467 rodín, takže nemožno vylúčiť,
že ho ako prezývku mohol dostať aj Slovák, ktorý sa potom dostal
v niektorej kolonizačnej vlne na čabianske územie.
Na maďarský pôvod rodiny by mali poukazovať priezviská, ktoré
sa utvorili z maďarských osadných názvov, napr. priezvisko Bátonyi,
ktoré sa mohlo utvoriť z maďarských názvov Nagybátony, Bátonyterenye. Priezviská Cziglédszki, Cziglédszky pravdepodobne vznikli
z maďarského názvu pusty, pustatiny (lat. eremitor.) Czigléd v Komárňanskej župe (p. Lipszky 1808: 122), ale slovenská prípona
-ský/-sky naznačuje, že sa utvorili v slovenskom jazykovom prostredí.
Priezvisko Bezerédi sa utvorilo z názvu maďarskej obce Bezeréd. Pôvod z názvu slovenskej obce Trnavá Hora (okr. Žiar nad Hronom),
ktorá mala aj maďarský názov Bezeréte je nepravdepodobný, keďže
tento názov obec mala až od roku 1892 (Majtán 1998: 304), čo
bolo po kodiﬁkácii priezvisk, keď ich inventár bol uzavretý a nové
priezviská sa už neutvárali. Ani na Slovensku sa dnes nenachádza.
Napriek tomu, že tieto priezviská poukazujú na pôvod predkov
z maďarských obcí, ich rodiny majú slovenských predkov, resp. slovensko-maďarských predkov.
Priezviská, ktoré vznikli zo slovenských apelatív s rozličnými
motiváciami, ako napr. Dobrotka (dobrôtka = dobrá, chutná vec),
Mlinár (mlynár), Novák (kto bol v obci nový),Obuch (obuch = „plochá strana sekery, valašky na opačnej strane ostria“ alebo „nástroj
na udieranie, kyjak, tĺk“), Vlcskó (vlčko), Zajacz (zajac), Zsila (žila)
a i. jednoznačnejšie poukazujú na slovenský pôvod. Slováci mohli
mať v bilingválnom prostredí aj priezviská, ktoré vznikli z maďarských apelatív, ako napr. Dér (dér ’mráz; srieň, inovať’), Gombkötő
(gombkötő ’výrobca gombíkov, gombikár’), Tímár (tímár ’garbiar’).
Príčin môže byť samozrejme viac. Mohli pomenovať aj Slováka maďarským apelatívom počas migrácie, alebo dostal prímeno maďarského rodinného príslušníka a nie je zanedbateľný aj fakt, že mno-

Osobné mená v dvojjazyčnom prostredí Békešskej Čaby

97

hí si z rozličných príčin sami pomaďarčili meno. Napr. Gombkötő
môže byť pomaďarčené priezvisko Gombár v rovnakom význame.
Apelatíva gombár, gombikár, gombík, gombíček, gombovať ap. sa
utvorili z maďarského slova gomb, ktoré malo pravdepodobne pôvodný význam „okrúhly“ (porov. EWUng: 466), a nachádzali sa
v staršej slovenčine (HSSJ 1: 381). V Békešskej Čabe sa vyskytujú
obidva tvary tohto priezviska. Na Slovensku súzriedkavé, vyskytujú
sa prevažne iba v južných oblastiach so zmiešaným slovensko-maďarským obyvateľstvom. Daktoré maďarské priezviská sú však aj na
Slovensku veľmi frekventované, napr. Fekete ’čierny’, Fehér ’biely’,
Farkas ’vlk’, Nagy ’veľký, starý’ a i., a preto nemožno s určitosťou vylúčiť slovenských predkov ich nositeľov, ktorých mohli pomenovať
maďarským slovom v zmiešanom slovensko-maďarskom jazykovom
prostredí alebo ich prímeno preložili a zapísali maďarským pravopisom.
Medzi priezviská, ktoré môžu poukazovať na obojaký pôvod,
patria aj ďalšie, ktoré sa utvorili z maďarských slov prevzatých do
staršej slovenčiny a rovnako vznikali aj na slovenskom jazykovom
území. Napríklad priezvisko Bajusz je prezývkového charakteru
a utvorilo sa z maďarského apelatíva bajusz vo význame „fúzy“.
Toto slovo sa adaptovalo do slovenčiny už v predspisovnom období ako bajúz (HSSJ 1: 107), a preto sa mohlo rovnako utvoriť na
slovenskom území, pričom sa zapísalo maďarským pravopisom. Na
Slovensku má priezvisko Bajusz, Bajúsz 168 rodín, v adaptovanej
podobe Bájus, Bajus, Bajús dovedna 471 rodín a v podobách Bajúz,
Bajuz 12 rodín.
Týka sa to aj priezvisk podľa zamestnania, ktoré sú síce z maďarských názvov zamestnaní, ale boli známe aj na slovenskom území,
kde sa z nich takisto tvorili aj priezviská Slovákov, napr. Boros ’vinár’,
Csikós ’pastier koní, číkoš’, Fazakas, Fazekaš ’hrnčiar’, Lakatos, Lakatoš ’zámočník’, Varga ’garbiar’. Priezvisko Kovács mohlo vzniknúť zo
slovenského apelatíva kováč a zapísalo sa maďarským pravopisom,
ale rovnako sa mohlo utvoriť priamo na maďarskom území z maďarského apelatíva kovács a mohlo pomenúvať aj Maďara, aj keď do
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maďarčiny bolo prevzaté z psl. *kovati (Machek 1968: 285–286;
Trubaov 1985: 5). Podobne napr. priezvisko Kocsis mohlo vzniknúť z maďarského slova kocsis alebo zo slovenského apelatíva kočiš vo
význame „kto poháňa kone, pohonič“. Hoci slovo kočiš je maďarského pôvodu, priezvisko mohlo vzniknúť rovnako na slovenskom
území ako aj na maďarskom území. Doklady na jeho adaptovanie
do slovenčiny sú už zo 16. – 17. storočia (HSSJ 2: 66). Na Slovensku je pomerne frekventované, podobu Kočiš má 1673 rodín, Kocsis
565 a deformovanú pravopisnú podobu Kocsiš 9 rodín.
Priezviská z nemeckých apelatív môžu poukazovať na nemecký
pôvod, ale mohlo ísť aj o Nemca zo slovenského územia z oblastí
s nemeckou kolonizáciou, alebo Slováka z takejto oblasti, ktorého
pomenovali nemeckým apelatívom. Napr. priezvisko Srobár (vyslov
Šrobár) sa utvorilo z nárečového slova šrób (prevzatého z nemčiny,
spisovne šraub) vo význame „skrutka“, ktoré sa vyskytovalo aj v staršej slovenčine (HSSJ 5: 661). Pravdepodobne ide o priezvisko podľa zamestnania, šrobár mohol byť výrobca alebo predajca skrutiek.
Priezvisko Baiczer, Bajczer sa mohlo utvoriť z apelatíva nemeckého
pôvodu bajzicer s významom „prísediaci člen výboru nejakej organizácie”, ktoré bolo známe v staršej slovenčine (HSSJ 1: 107), hocimôže súvisieť aj s rodným (krstným) menom Baltazár.
Priezviská, ktoré sa utvorili z rodných (krstných) mien v z rozličných skrátených, domáckych, hypokoristických podôb týchto
mien, mohli vzniknúť rovnako na slovenskom i maďarskom území,
pretože väčšinou sú to starozákonné a novozákonné mená hebrejského, gréckeho alebo latinského pôvodu, napr. priezvisko Adam
vzniklo z rodného (krstného) mena Adam, maďarsky Ádám. Je to
starozákonné meno z hebrejského slova hádám vo význame „prsť,
zem“, t. j. „človek z hliny“ (Majtán, Považaj 1998: 37, Ladó 1972:
126). Priezvisko Benkó sa mohlo utvoriť z maďarských domáckych
podôb Benkő, Benkó rodných (krstných) mien Beňadik, Benedikt,
maďarsky Benedek, z latinského mena Benedictus vo význame „požehnaný, blahoslavený“ (Majtán, Považaj 1998: 60, Ladó 1972:
139), prípadne z mena Benjamín. Rovnako však môže ísť len o ma-
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ďarským pravopisom zapísané slovenské priezvisko Benko, ktoré sa
rovnako utvorilo z mena Beňadik, Benedikt. Na Slovensku je Benko
pomerne frekventované priezvisko, má ho až 2146 rodín (zapísané
maďarsky Benkó 86). Priezvisko Benedicty sa utvorilo z tvaru latinského genitívu otcovho mena Benedict (syn Benedikta) príponou -i,
ktorá sa zapisovala aj ako -y namiesto latinského -i. Keďže latinčina
sa používala ako úradný jazyk na celom území mnohonárodnostného Uhorska, pôvod tejto rodiny bez genealogického výskumu nie je
jednoznačný. Prípona -ovič v priezvisku Benkovič poukazuje na vzťah
k rodine, môže naznačovať slovenský alebo aj chorvátsky pôvod
(čo by potvrdzoval aj jeho frekventovaný výskyt v oblasti južného
stredného Slovenska, kde bola chorvátska kolonizácia). Aj pôvodne
slovenské rodiny majú priezviská z maďarských rodných (krstných)
mien, napr. priezvisko Csankó vzniklo z domáckej podoby Csankó maďarského rodného (krstného) mena Csanád, aj keď v tomto
prípade nemožno vylúčiť pôvod v maďarskom názve Csánk, Csánk
slovenskej obce Čankov (dnes súčasť Levíc).
Priezviská Burian, Burján môžu poukazovať na český pôvod
predkov, pretože mohli vzniknúť z českého rodného (krstného)
mena Burian, hoci slovný základ bur má význam „búriť sa” a apelatívum burián znamená „burič” (Kotík 1897: 14, pozri aj Moldanová 1983: 49). M. Hajdú (Hajdú 2010: 104–105) hľadal pôvod
priezviska Burján v slovanskom slove burján, ale s významom „burina, krovie, rýchlorastúci porast“. Slovo burina sa vyskytuje v slovanských jazykoch, v tvare burjan napr. aj v ukrajinčine, bulharčine,
srbčine, chorvátčine. V. Machek (Machek 1968: 77) označil jeho
pôvod za nejasný. Na Slovensku má priezvisko Burian 463 rodín
(Burián 63, Burjan 7, Buriján 4). Priezvisko mohlo teda vzniknúť
z rodného (krstného) mena, alebo môže mať aj prezývkový charakter a pôvod jeho nositeľov nie je jednoznačný.
Na slovenský pôvod zreteľnejšie ukazujú napríklad priezviská
ako Adamcsik, Adamik, Bencsik so slovenským synovským suﬁxom
-ík/-ika inými slovenskými suﬁxami alebo s typickým slovenským
nárečovým tvarom, ako napr. priezvisko Dzurek. Utvorilo sa z do-
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mácej nárečovej podoby Dzuro, Dzurek podoby Ďuro, Ďurek rodného (krstného) mena Juraj (maďarsky György), i keď hypokoristikom
Ďuro a ďalšie podoby so začiatočným ď sa na Slovensku utvorili
vplyvom maďarskej podoby mena Juraj György (Majtán 2014: 14).
Meno Juraj sa utvorilo zo sväteckého, pôvodom gréckeho mena
Georgius s významom „roľník” (Majtán, Považaj 1998: 142, Ladó
1972: 162). Podoby mien Dzuro, Dzurek (s asibiláciou ď > dz) poukazujú na západoslovenský alebo východoslovenský pôvod.
V bilingválnom slovensko-maďarskom prostredí na Slovensku
alebo v Maďarsku existujú rozličné hybridné typy priezvisk, v ktorých slovný základ je maďarské proprium alebo apelatívum a prípona je slovenská (napr. Mihalovicz) alebo opačne (podrobnejšie
p. Blanár 1950: 82–87), a preto sa nedá jednoznačne podľa priezviska určiť pôvodná národnosť predkov.
Na záver. Potomkovia pôvodne slovenských rodín v Békešskej
Čabe majú nielen slovenské, ale aj maďarské, nemecké, české a iné
priezviská. Pri hľadaní pôvodu potomkov slovenských kolonistov,
ktorí majú maďarské priezviská, treba vziať do úvahy aj fakt, že mnohí, či už z vlastnej vôle alebo vplyvom rozličných iných okolností, si
priezviská pomaďarčili. Z uvedeného vyplýva, že podľa pôvodu lexémy, ktorá tvorí slovný základ priezviska danej rodiny, nemožno vždy
jednoznačne určiť aj pôvodnú národnosť predkov ich nositeľov. Na
druhej strane bez ohľadu na to, akú národnosť si obyvatelia Békešskej
Čaby budú uvádzať v úradných dokumentoch, niektoré priezviská,
aj keď sú zapísané maďarským, príp. slovensko-maďarským pravopisom, vždy budú pripomínať slovenský pôvod zakladateľov mesta.
Pri skúmaní pôvodu priezvisk v Maďarsku treba prihliadať na to, že
niektoré maďarské obce boli založené alebo čiastočne osídlené slovenskými kolonistami, čo zanechalo výrazné stopy v pomenúvacom
systéme osobných mien týchto obcí. Napr. priezviská podľa pôvodu
v týchto lokalitách, aj keď sú zapísané maďarským pravopisom a majú maďarský suﬁx, sa mohli utvoriť skôr z maďarského alebo pomaďarčeného názvu slovenskej obce, z ktorej sa pravdepodobne predkovia danej rodiny prisťahovali, ako z rovnomennej maďarskej obce.
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Pripravovaná popularizačná monograﬁa ďalej prezradí niečo viac
o tom, čo všetko môžu porozprávať čabianske priezviská a ktoré slovenské osobné mená sa nachádzajú na čabianskych cintorínoch, aké
je zemepisné rozšírenie najstarších a najfrekventovanejších čabianskych priezvisk a aké rodné (krstné) mená mali pôvodní slovenskí
osadníci. Táto publikácia napomôže pri oživovaní slovenských tradícií a slovenského jazyka v zmiešanej, dnes už po jazykovej stránke
značne asimilovanej slovenskej komunite a vzbudí záujem Čabanov
o hľadanie koreňov svojich predkov. Uvedené informácie o čabianskych priezviskách poslúžia na ďalší jazykovedný, onomastický, ale
i genealogický, etnologický a kulturologický výskum.
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Institute of the National Slovak Self-Government in Hungary in
Békéscsaba. The aim of this popularization monograph is to characterize surnames with regard to their motivation (profession, social
classiﬁcation, origin, nationality and ethnicity, mental or physical
characteristics, ﬁrst names etc.) and to describe their frequency and
distribution. The authors of the book will attempt, through surnames that have been formed from place names (oikonyms) and
from inhabitant names along with the aid of maps, to show migration waves of arrival of the Slovaks to Békéscsaba. On the examples
of some surnames, the author of this study shows that, based on the
form of surnames, the nationality of ancestors of today’s inhabitants
cannot be determined unambiguously and that, when studying the
origin of the surnames in Hungary, the history of communities and
colonization impacts in the given locality, which have aﬀected the
naming system, must be taken into account. A purely linguistic and
etymological approach can be misleading and does not correspond
with the modern onomastic theory, the fundamental principle of
which is the functional approach and the characteristic of the content side (designation) of the proper name, taking into account the
binary nature of the proper name and speciﬁc onymic signs.

Keywords
personal name, surname, onymic motivation, origin of surnames,
bilingual environment, Békéscsaba

Summary
The Personal Names in Bilingual Environment of Békéscsaba
The study deals with problems of surnames of originally Slovak
families in the Hungarian town Békéscsaba that has been inhabited by the Slovaks. The author presents a monograph about personal names (especially surnames) of the Slovak families in Békéscsaba, which is being prepared in collaboration with the Research
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Magyar tulajdonnevek az olaszban. II.
Személynevek és egyéb névfajták

1. Bevezetés
Egy korábbi tanulmányban már utaltunk arra, hogy – a köznevektől
eltérően1 – mindeddig kevés ﬁgyelem fordult a magyar tulajdonnévi
elemeknek az olaszban való jelenlétéről. Ezt a hiányt kívántuk pótolni
a földrajzi nevek vonatkozásában a dunaszerdahelyi névtani tanácskozáson (Fábián 2013), ill. a téma folytatásaként a jelen tanulmányban
a személynevek és az egyéb névfajták lesznek elemzésünk tárgyai.

2. Elemzés
Az alábbiakban megvizsgáljuk, hogy vannak-e magyar (eredetű)
személynevek, ill. egyéb névfajták (márkanevek, intézménynevek,
járművek neve) az olaszban.
2.1. Személynevek
A személynevek körében elsősorban családnevek jönnek szóba
(2.1.1.), az utónevek körében a magyar nevek jelenléte Itáliában elenyésző, szórványos (2.1.2.).

Az anyaggyűjtés módszertani nehézségeként megemlítjük, hogy
természetesen magyar–olasz vonatkozásban is felmerül a névhomonímia problematikája (l. ehhez Frau 2000: 167–168, Fábián
2011: 82–83). Adataink között is számos olyan van, amely hangalakjánál fogva a két nyelvben (majdnem) egybeesik, így lehetne magyar (eredetű) családnévnek olasz átírása is („elolaszosodott
alak”, pl. Vásárhelyi ~ Vasciarelli, Vasarelli, Vasareli, Vassarelli).
Ezeknek a pároknak, kétes eseteknek a) egy része belső keletkezésű olasz családnévként megtalálható olasz családnévszótárakban,
internetes adatbázisokban (pl. Csányi ~ Ciani, Csíkkuti ~ Cicutti,
Vágó ~ Vago, Vásári ~ Vasari); b) másik része viszont ugyanezekben
nem vagy igen csekély számú adattal3 szerepel, tehát olasz eredetük nem biztos (azaz lehetnének magyar eredetűek, mint pl. Raba,
Rona, Cabai4); c) nagyon kicsi részük olaszos formájú (is), és olykor
a szótárakban jelölve van a magyar (vagy az esetleg magyar) eredet
(pl. Budai, Ciak,5 Ceh6 ). Tovább bonyolítja az előbb felsorolt nehézségeket az Olaszországban a fasizmus idején Isztriában törvényileg
végrehajtott névolaszosítási hullám (ennek gazdag szakirodalmához
l. Parovel 1985, Fábián 2009, Tasso 2010, 2011), amely értelemszerűen nem csak a szláv, hanem a magyar nevű lakosságra is érvényes volt; ilyen nevek (zárójelben az eredeti magyar): Bachi (Baky),
Callai (Kállay), Campi (Kampós), Capus (Kapus), Cherti, Certi

3

2.1.1. Családnevek

Elöljáróban megjegyezzük, hogy adatainkat és a rájuk vonatkozó
megjegyzéseket tanulmányokból, szakszótárakból2 nyertük, és számba vesszük a személyes látókörünkbe került neveket is.
1
2

Az e témakörben született legfontosabb összefoglaló Fogarasi 1981.
Különösen eredményes volt Caffarelli–Marcato 2008 anyagának áttekintése: ennek során összetett alakra is bukkantunk. Itt mondok köszönetet Enzo
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4

5

6

Caﬀarellinek azért, hogy fájlok formájában is rendelkezésemre bocsájtotta
a könyv anyagát, lehetővé téve ezzel a szócikkeken belüli gyorskeresést is.
Ez arra utal, hogy magyar betelepülők adatai szerepelnek a név-adatbázisban.
http://www.gens.info/italia adatai szerint pl: Raba Trapaninál, 5 alatti számban,
1 önkormányzat területén él; Rona 21 helyen, mind Milánó térségében 5-5 alatti számban, stb.
Frau 2000: 168–169 adatai (telefonkönyv, ill. történeti adatok), ill. http://
www.gens.info/italia: kis számú név, tkp. csak Friuliban.
16 olasz önkormányzat területén van 5-5 alatti névviselő (http://www.gens.
info/italia/it/turismo-viaggi-e-tradizioni-italia?cognome=ciak&x=0&y=0#.
UVVh2Tdn3Fw). L. ehhez: Frau 2000: 167.
Két olasz önkormányzat területén van 5 alatti névviselő. (Források: l. előző jegyzet)

108

Fábián Zsuzsanna

(Kert), Frigessi (Frigyessy), Corvi, Orviati, Rovatti (Horváth), Olgiai
(Olgyay), Savi, Soave, Sabini, Sabelli (Sváb), Sabati (Szabady), Sassi
(Szatsz), Viti (Vitéz). Az akkori irányelvek alapján az idegen formákat teljes tudatossággal simították bele az olasz családnévrendszerbe
(pl. bizonyos jellegzetes olasz végződések, képzők használatával, az
olasz hangrendszertől idegen hangok kiiktatásával és másokkal való
helyettesítésével, stb.): így e módszer révén a magyar családnevek
(is) eltűntek, sok esetben egyedi, egyszeri (azóta kihalt) névalakok
jöttek létre (pl. Olgiai, Capus), sok más esetben pedig a mai kutató
előtt elrejtve maradó homonima-párok is keletkezhettek.
A névhomonímiával kapcsolatos bonyodalmak felderítése, kibogozása összetett módszerrel végezhető. Feltétlenül ﬁgyelemmel kell
lenni például a földrajzi vonatkozásokra: a csak Magyarországhoz
közelebb fekvő itáliai területeken (Friuli, Veneto) előforduló családnevek felkeltik a magyar eredet gyanúját. Ugyanígy a gyakoriság
megﬁgyelése is fontos: kis számú névviselő esetében erőteljesebben
merülhet fel külföldi személy betelepülésének ténye. Ha ezekkel
párhuzamosan az olasz névszótárak szerint az név eredete, etimológiája bizonytalan, ill. a kínálkozó etimológia nem illeszkedik az olasz
névrendszer motivációs típusainak sorába, az további okot szolgáltat
az esetleges magyar eredet feltételezésére.
A konkrétabb elemzésre rátérve a családnevek körében elsőnek
a magyarokat jelölő népneveket (ungar- és alakváltozatai, ill. magiaro) kell számba vennünk.
A két változat közül a hungarus népnévből7 származó csoport
a jelentősebb, annál is inkább, mert ez a típus sokkal korábbtól van
jelen Itáliában és az olasz nyelvben. Így őrizhetik egyenesen a kalandozó magyarok (De Felice 1978: 181), de feltétlenül a későbbi
időkben Itáliában megforduló (pl. egyetemjárások), oda kitelepülő
magyarok (magyarországiak) nyomát; lehet ugyanakkor olyan olaszok neve is, akik kivándoroltak Magyarországba, de később vissza7

E népnévnek és köznevesült változatainak számos adatolt (régiségbeli) jelentését
sorolja fel a DI: 695–703.
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tértek szülőföldjükre (Desinan 1976: 100), és lehet továbbá olaszokra ragasztott, magyarosnak vélt tulajdonságot jelölő név is: ’úgy
viselkedik, olyan mint a magyar’ (Desinan 1976: 100).
Az olasz szótárak adatai alapján a lat. hungarus alakból származó ungar- és legfontosabb alakváltozatainak első előfordulásai
a következőképpen adatoltak: DELI: ungarico 1828, ungherese
1771; DI: ungari, ungaro főnévként kb. 1250, melléknévként kb.
1323; unghero főnévként kb. 1333, melléknévként kb. 1348; ongaro
főnévként XIII. sz eleje, melléknévként 1362; onghero főnévként
1595, melléknévként 1598. De Felice korábbi adatokról is tud:
szerinte a népnév már 1075-ben megjelent piemonti okiratokban
Unguer alakban, Ungarus 1124-ből, Ongaro pedig 1150-ből van dokumentálva (De Felice 1978: 181;8 átvette Frau 1979: 73).
A népnév nem csak a korai periódusokban (Paolo Dalmata detto
Ongaro,9 Sigizio detto Ungaro10), hanem még a XVII. 17. században
is (Michele Fabris detto Ongaro11) megjelenik dictusos névként is.
A különböző alakváltozatokra számos példát találunk a régiségből:
Nanni Unghero, Niccolò degli Ungari, Niccolò Ongaro, Ongaro festő,
Michele Ongaro, Paolo Ongaro nevű személyek itáliai jelenlétét dokumentálja Banfi–Horváth–Kovács–Sárközy 2007; a coneglianói
születésű Beato Marco Ongaro 1284-ben halt meg,12 Antonio Ongaro
8

9
10

11

12

„Il nome si è diﬀuso nel Nord tra l’XI e il XII secolo (in documenti del Piemonte
un »Guillelmus Unguer« è attestato già nel 1075, un Ungarus nel 1124 e un
»Andreas de Ongaro« nel 1150) […]”
Kb. 1175–1255 között élt, Florio Banﬁ írt róla könyvet (Roma, 1939).
Tiziana Lazzari 1998-ban megjelent, a 9–10. századi Bolognáról szóló könyvének adata (books.google.com/books?isbn=883956151X )
Magyar származású szobrász (Pozsony kb. 1644 – Velence, 1684): „Dalla terra d’origine gli derivò il soprannome di Ongaro (o Ungaro, come egli stesso talora si ﬁrmava).” (http://www.treccani.it/enciclopedia/michele-fabris_(Dizionario-Biograﬁco)/)
„Marco Ongaro, nacque certamente alla ﬁne del secolo XII a Conegliano […],
provincia di Treviso; l’appellativo ‘Ongaro’ indicherebbe l’origine ungherese
della sua famiglia, la quale si era stabilita nella cittadina veneta, in occasione di
una delle ricorrenti invasioni da parte degli ungari.” (http://www.santiebeati.it/
dettaglio/91653) Boldog Márkról írt tanulmányt Kovács Zsuzsa (http://www.
balassikiado.hu/BB/NET/Studiolum/Kovacs.pdf ).
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velencei költő volt,13 egy padovai messer Giovanni Ongaro-nak szentel paragrafusokat Muratori egyik művében,14 Giuseppe Ungaretti
pedig a 20. század egyik legjelesebb költője volt stb.
A hungarus ma is élő családnévi származékai igen népes famíliát
alkotnak. Az eddigi gyűjtések alapján (De Felice 1978: 181, 196;
Frau 1979: 72–73, 78; 2000: 166; Caffarelli–Marcato 2008)
a következő alakokat sorolhatjuk fel: elsődleges alakok: Óngaro,
Óngari; Ónghero, Óngheri; Ùngari, Ùngaro; Ùnghero, Ùngheri; csonkult alak: Óngar; prepozíciós alak: Dell’Óngaro; Dall’Óngaro; kicsinyítő képzős alakok: Ongarèlli, Ongarèllo; Ongarétti, Ongarétto;
Ongarìni, Ongaràto; Ungarèlli, Ungarèllo; Ungarétti, Ungarìllo;
Ungherése, Ungherèlli, Ungherétti, Ungherìni; Ungarút; összetett alak:
Petròngaro, Petròngari; Petrùngaro; idegen (őshonos nyelvi kisebbség,
azaz a szlovének által használt) névként: Vògric, Vògrig,15 Ògrin.
Az olasz névtan gyakorlata szerint forrásaink a fenti nevek területi megoszlásáról is tudósítanak. A névcsalád tagjai szórványosan
egész Itáliában elterjedtek, bizonyos variánsok azonban egyes helyeken nagyobb gyakoriságúak. Ongaro (kb. 3500 névviselő) Lombardiában és északkeleten gyakoribb, ezen belül Ongarato tipikusan
a Velence–Padova környéki részeken sűrűsödik (De Felice 1978:
181; Caffarelli–Marcato 2008). A kb. 3000 névviselővel bíró
Ungaro variáns inkább délen: Nápoly térségében, ill. a csizma sarkán gyakori, Tarantóban a 100 leggyakoribb családnév közé tartozik
(Frau 1979: 73; Caffarelli–Marcato 2008). Ungarelli különösen gyakori Bolognában (Frau 1979: 73), ill. Lazio tartományban
(Caffarelli–Marcato 2008). Ungaretti Lucca járásban sűrűbb
(Caffarelli–Marcato 2008). Petròngari Rieti és Róma térségében
koncentrálódik (Caffarelli–Marcato 2008). Az alábbi szinkron
családnévtérképeken16 jól látható a felsorolt gyakoriság és megoszlás:
13
14
15

16

1560–1593 (http://www.valentano.org/vie.htm#antonio_ongaro)
Rerum italicarum Scriptores ab anno aerae …, Milano, 1730, 115–116.
A magyarokat jelölő, Friuliban használt szlovén szóból (Vjógher); a Natisone
völgyének szlovén dialektusaiban u.ez Uógar. (Frau 2000: 166)
Forrás: http://www.gens.info/italia/#.UVVF6Tdn3Fw
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Ongarato

Ungaretti

Ungaro

Petrongari

A másik etnonima, a magyar, madjar alakok olasz kontextusokban való első előfordulásai:17 DI 1794, ill. 1833 ’magyar’; az
olasz(os) magiàri, magiàro alakoké pedig: DI-ben főnévként 1831,
melléknévként 1872; Zing-ban főnévként: 1863. (A hangsúly régebben eshetett az első szótagra is.)
17

DELI-ben nincs sem magyar, madjar, sem magiaro címszó.
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A magiaro ’magyar’ a magyarok önmegnevezéséből keletkezett
olasz megnevezésünk,18 mely ebben az (egyes számú) olasz formában tulajdonnévként ma nem fordul elő Itáliában, a Magyar név
jelenléte szórványos (az egyetlen, többes számú Magiari alak19 vagy
elírás lehet, vagy akár a Magyari név olaszos változata20). A név
a nagy olasz családnévszótárban (Caffarelli–Marcato 2008) nem
szerepel.
A továbbiakban néhány olyan családnévről lesz szó, amely esetében felmerülhet a magyar eredet.
A Venetóban (és Lombardiában) gyakori olasz Bano (és párhuzamos alakja, a Lombardiában és Toszkánában sűrű, többes számú
Bani) családnév lehetne esetleg a magyar bán folytatása. Kázmér
szerint az első magyar előfordulás éve 1405, etimológiája és motivációja szerint pedig régi világi személynév, ill. apanév, méltóságnév,
továbbá valamelyik bánnal rokoni, szolgálói, jobbágyi kapcsolatra
is utalhat (Kázmér 1993: 81–82). Hajdú szótára szerint lehet ótörök eredetű, és másodlagos jelentése személynévként ’tartóoszlop,
erősség‘; de szóba jöhet Bajan avar fejedelem nevének (jelentése:
’gazdag’) valamely délszláv nyelvben bán formává alakult, ’méltóságnév‘ jelentésű alakja is, melynek tapadással, ill. metaforával további
jelentései (’bán udvartartásához tartozó ember’, ’bánhoz hasonló
viselkedésű’ stb.) is kialakulhattak (Hajdú 2010: 53). – Az olasz
névszótárak egyrészt belső keletkezésűnek tartják ezt a családnevet,
azaz például az (Al)bano, (Ur)bano, (Colum)bano stb. nevek rövi-

dülésének (Caffarelli–Marcato 2008, http://www.ganino.com/
cognomi_italiani_b), másrészt felvetik a név visszavezethetőségét
középkori germán elemekre (mint amilyen a germán banus méltóságnév).21 Ugyanakkor Pianigiani szótára,22 ill. a Treccani-szótár,
ill. enciklopédia23 részeltesen tárgyalják a bano szó ’magyar méltóságnév’ jelentését. Úgy tűnik tehát, hogy a Bano családnév több
gyökerű is lehet, a konkrét magyar származás csak genealógiai adtok
révén deríthető ki.

18

21

19

20

Fordított irányban tehát ennek a párja a m. talján ’olasz’. Maga a Magyar családnév négy, a Magyari egy olasz tartományban fordul elő 5–5 alatti névviselővel
(http://www.gens.info/italia/it/turismo-viaggi-e-tradizioni-italia?cognome=Ma
gyar&x=0&y=0#.U7FmbLEYDIU).
Egyetlen adattal Emilia-Romagna tartományban (Parma), 5 alatti névviselővel
(http://www.gens.info/italia/it/turismo-viaggi-e-tradizioni-italia?t=cognomi&c
ognome=Magiari&x=0&y=0#.VAQpimPQu1s).
Ez is jelen van: egyetlen adattal Lombardiában (Milánó), 5 alatti névviselővel
(http://www.gens.info/italia/it/turismo-viaggi-e-tradizioni-italia?cognome=ma
gyari&x=0&y=0#.VAQpNWPQu1s).

Bano

22

23

1203-ból származik a következő venetói eredetű latin forrás, melyben a Banus
név előfordul: „Accepimus autem, quod cum nuper Venerabilis frater noster
Spalatensis Archiepiscopus Patarenos non paucos de Spalatensi et Traguriensi
Civitatibus eﬀugasset, nobilis vir Culinus Banus Bossinus iniquitati eorum non
solum tutum latibulum, sed et presidium contulit manifestu” (http://www.
ganino.com/cognomi_italiani_b).
Dizionario etimologico Pianigiani on-line (http://www.etimo.it/?term=bano&ﬁnd=Cerca)
http://www.treccani.it/vocabolario/bano/ és http://www.treccani.it/enciclopedia/ricerca/bano/

114

Fábián Zsuzsanna

Végső soron a többféle eredet konklúziójára juthatunk az egyértelműen Lombardiában sűrűsödő24 Banﬁ név kapcsán is. Kázmér
Miklós szerint első előfordulása 1459 (Kázmér 1993: 82); etimológiája: Bán régi világi személynév + -ﬁ ’ﬁa vkinek’ (Kázmér 1993:
82–83, Hajdú 2010: 54). – Az olasz szótárak szerint is többféle
eredete lehet a névnek. Első opcióként említi a magyar eredetet
(De Felice 2003-ra is hivatkozva) ’bán ﬁa’ jelentésben Caffarelli–
Marcato 2008, de ugyanitt olvasható belső eredetként a Panﬁlo
névből való rövidülés is. Történelmi adatokra is hivatkozva25 azonban több nyelvész (már 1965-ben Silvio Sganzini és az ő nyomán

Banﬁ
24

25

Milánóban Banﬁ egyenesen a száz leggyakoribb családnév között van, míg
Saronno helységben az első (Caffarelli–Marcato 2008).
A Banﬁ/Banfo személynevekre vonatkozó első lombard és piemonti írásos emlékek már a 12. században megjelennek (Schweickard 2011: 87).
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2000-ben Ottavio Lurati, továbbá az ezeket az előzményeket is öszszefoglaló Wolfgang Schweickard ) a legvalószínűbbnek egy
lombard belső eredetet tart: e szerint a név a (lombard) tájszólási banfa
’aki liheg, nehezen szedi a levegőt’ (←lat. med. Banfus) jelentésű
szóra lenne talán visszavezethető, bár ennek az elméletnek a pontosításához (melyet Caffarelli–Marcato 2008 is említ) Schweickard
szerint még össze kell csiszolni a kronológiai adatokat. – Az eredet
megnevezése nélkül több forrás26 is megemlíti a „régi és nemes Banﬁ
családot”, kiknek kastélya a toszkánai Montepulcianóban fekszik.
– Létezik a név Banfo variánsa is, ez jóval ritkább és Piemonte tartományban fordul elő (Caffarelli–Marcato 2008).
2009-ben keresett meg Fabio Barzon padovai úr azzal, hogy családja – iratokkal is dokumentált27 – esetleges magyar eredetét nyomozza. Kérdése arra vonatkozott, hogy lehet-e az ő családnevének
a magyar Bársony az előzménye. – A magyar történeti névszótárban az
első adatok 15. századiak (Barson 1416 Sopron vm., 1422 Fejér m.,
1453 Veszprém m. stb.); a családnév az anyagnévre megy vissza, „valószínűleg a viselőik által szívesen hordott anyagról elnevezve, esetleg
’bársonnyal kereskedő’, ’bársonyszövő’” jelentésben (Kázmér 1993:
98). Hajdú 2010-ben a név nem szerepel. – Caffarelli–Marcato
2008 és a térképes adatbázis szerint a Barzon név tipikusan venetói,
ill. lombard, a Barzoni változat még Emilia-Romagna tartományban
is előfordul. A nagy olasz névszótár számos belső etimológiát közread (pl. a Barzo, Barzi név -oni képzős, ill. ennek csonkult alakja;
a piemonti Barzona helynévből származó név; a Padova környékén
gyakori, valószínűleg germán eredetű Barison családnévvel összefüggő név: Caffarelli–Marcato 2008), ezek között azonban a magyar Bársony családnévvel való összefüggés nem jön szóba. A sokkal
ritkább Barson, Barsoni alakok nem szerepelnek a névszótárakban.

26

27

http://www.heraldrysinstitute.com/cognomi/idc/21851/lang/it/címerrel);
http://www.ganino.com/cognomi_italiani_b
Az 1400-as évek első felében a Lago di Garda közelében (Salò és Polpenazze
helységekben) van adatolva a Barsoni név, mely családhoz ő is tartozik.
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A Barzon családnév tehát jól magyarázható (akár különböző) belső
itáliai előzményekkel, és csak kivételes esetben, genealógiai adatok
által igazoltan merülhet fel a magyar vonatkozás.
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a családnévnek a latin nemzetségnévhez (gens Cossutia) való viszonya
lehet érdekes. A tudományos tisztázást nehezíti, hogy maga Kossuth
is szívesen utalt erre a (valószínűtlen) kapcsolatra. Bene Sándor szerint Kossuth az irónia eszközével igyekezett egyensúlyban tartani
a genealógiára vonatkozó vélekedés és a racionális elemzés között
feszülő ellentmondást, és ennek igazolására Kossuth kortársainak
mindezzel kapcsolatos megﬁgyeléseit is idézi (Bene 2003: 629)

Barzon

Szólni érdemes még a Kossuth ~ Cossutta nevek esetleges összefüggéseiről, mely témának bőséges az irodalma. A Kossuth névnek
(ez nem címszó sem Kázmér 1993-ban, sem Hajdú 2010-ben)
több magyarázata is ismeretes,28 ezek közül témánk szempontjából
28

„1. Kos; ennek igazolására felhozzák, hogy a Kossuth-család címere ágaskodó
kost ábrázol s igy nem egyéb, mint beszélő címer, mely a család nevével van
összefüggésben. - 2. Bálint Gábor szerint (Párhuzam a magyar és mongol nyelv
terén) a mongol-kalmik khosot törzsnévvel egyezik. - 3. A zsidóságnál nagyon
népszerűvé vált a zsidó koset (igazság) szóval való egyeztetés. - 4. A legáltalánosabb vélekedés szerint a név szláv eredetű, felhozzák analógiának a cseh-tót
Kossuch, meg a délszláv Kosutány nevet s ezek szerint a név jelentése a. m. «kecskebak» v. «szarvas»; kuriozumszámba megy Wurzbach (Biographisches Lexikon
des Kaiserthums Oesterreich. XIII. k.) állítása, aki teljesen ﬁgyelmen kívül hagyva mindenféle történelmi alapot, a Kossuth-család hatszázados múltját, annak
a véleménynek ad kifejezést, hogy a név eredetileg a szláv Kohut (kakas) volt s ezt

Cossutta

29

csak Kossuth Lajos magyarosította meg azzal, hogy a h betűt két ss-sel helyettesítette, kedvébe akarván járni a tisztavérű magyaroknak. - 5. Maga Kossuth Lajos szeretett a római Cossutia nemzetséggel való névrokonságra hivatkozni, melyre Érdi János hivta fel legelébb a ﬁgyelmét.” (A Pallas nagy
lexikona http://www.mek.iif.hu/porta/szint/egyeb/lexikon/pallas/html/060/
pc006002.html#4)
„Nagy Géza szerint »bármily tréfás hangon szól is Kossuth családjának a római
gens Cossutiával való kapcsolatáról, egyes levelei mutatják, hogy ez a gondolat
nagyon foglalkoztatta s hitt is benne vagy legalább nem tartotta teljes képtelenségnek« (Kossuth Lajos eredete, Turul, 1894, 51). Hasonlóan tanúskodik Thaly
Kálmán, Kossuth Lajos három vitéz őse és a család czimerlevele, Turul, 1894,
153–163; ő Kossuth ﬁaitól személyesen tudja, hogy apjuk és londoni tanáraik
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– Kossuth Lajos tehát „lebegtette” családneve eredete kapcsán a „dicső római ős” nemzetségével való rokonság gondolatát. Ugyanígy
jártak el azután 20. századi Cos(s)ut(t)a nevű olasz hírességek30 is,
akik számára (minden tényleges alap nélkül) most már maga a híres
magyar szabadsághős Kossuth lett a kívánatos „ős” ...
Végül megemlítjük, hogy olykor Itáliában alkalmilag felbukkanó, nem gyakori magyar családnevek is ismertekké válhatnak elsősorban a napi, ill. a bulvársajtóban, ezekről megjósolható, hogy
rövid idő elteltével a feledés homálya fogja takarni őket. Ilyen esetek: Margot Sikabonyi31 és Andrea Osvárt32 színésznők neve (mindketten ismertek, mert népszerű olasz ﬁlmekben, tévésorozatokban
szerepelnek, utóbbi a San Remo-i dalfesztivál műsorvezetője is volt
2008-ban). A kétes hírű Éva Henger33 pornószínésznőként vált ismertté. A Cicciolina néven (még parlamenti képviselői mandátumot is szerző) Ilona Staller34 személyéről is tudja mindenki, hogy
németes neve ellenére magyar illetőségű egyénről van szó. Meg-

30

31

32

33

34

szájából »a Zeus-templom építtető Cossutius emléke gyakori fölidézésének nem
csekély része vala abban, hogy ők mindaketten [sic!] a mérnöki pályát választották szakmájokúl.« (154.)”
Ilyen személyek: Armando Cossutta (1926–) olasz baloldali politikus („Mások,
köztük Armando Cossutta, aki Kossuth Lajos rokonságához tartozónak vallja
magát, 1991-ben megszervezte a Kommunista Újjászületés Pártját […]” http://
www.aszabadsag.hu/cikkek/2008/30/kulpolitika.html), továbbá Carlo Cossutta
(1932–2000) operaénekes (akiről Győriványi György ezt mesélte: „Szerencsém
volt még dolgozni vele. Buenos Airesben. A Macbethben énekelt Leo NucciGiacomo Prestia mellett. Büszkén mesélte magyar származását, hogy Kossuth
rokona volt.” (http://www.youtube.com/watch?v=BWcﬂEIAaHA)
Édesapja magyar, édesanyja kanadai, Rómában született olasz állampolgár
(http://it.wikipedia.org/wiki/Margot_Sikabonyi).
Magyar színésznő, az ELT olasz szakán szerzett diplomát, a kétezres évek elejétől forgat ﬁlmeket és TV-játékokat Olaszországban és az USA-ban (http://
hu.wikipedia.org/wiki/Osv%C3%A1rt_Andrea, http://it.wikipedia.org/wiki/
Andrea_Osv%C3%A1rt).
http://hu.wikipedia.org/wiki/Henger_%C3%89va, http://it.wikipedia.org/wiki/Eva_Henger
http://hu.wikipedia.org/wiki/Cicciolina, http://it.wikipedia.org/wiki/Ilona_Staller
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említhető még ebben a sorban a magyar származású, trieszti pszichológus, Gaetano Kanizsa,35 az optikai csalódások körébe tartozó
„Kanizsa-háromszög” kiötlője.

A Kanizsa-háromszög

2.1.2. Utónevek

Az utónevek átadását-átvételét illetően is feltűnő aránytalanság mutatkozik az olasz–magyar, ill. a magyar–olasz irány között, itt is az
előbbi javára. Az olasz utónevek az utóbbi évtizedekben nagy számban gazdagították a magyar névrendszert, ezek java része már a hivatalos utónévlistákban, tehát külön engedély nélkül adható névként
is szerepel.36
Magyar utónevek, de még egy-egy magyar utónév itáliai gyakoriságáról, esetleges népszerűségéről nem beszélhetünk. Bizonyos
gyanú talán az Itáliában újabban némi népszerűségre szert tett
Màrika (Màrica alakban is írva) név kapcsán merülhet fel, mégpedig elsősorban a hangsúly pozíciója miatt: ez ingadozik ugyan, de
(ahogyan az pl. TV-műsorokban hallható) inkább az első szótagra
esik. A nagy olasz utónévszótár (Rossebastiano–Papa 2005) a Marika formájú (tehát az olaszban „idegen” írásjegynek számító k betűs) címszóban nem jelöli a hangsúlyt, ill. annak ingadozására sem
utal. Ugyanitt fellelhető etimológiája: Faunus feleségét, Latinus ki35
36

1913–1993 (http://it.wikipedia.org/wiki/Gaetano_Kanizsa)
A Nyelvtudományi Intézet hivatalos névkereső portálján jelenleg 72 olasz női és
37 olasz férﬁnév szerepel (http://www.nytud.hu/oszt/nyelvmuvelo/utonevek/).
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rálynak nimfa-édesanyját hívták így (Marica);37 a Maria név „idegen
köntösben” (l. k!) megjelenő származéka. A Wikipédia etimológiája
szerint „a Mária név többnyire szláv kicsinyített alakjá”-ról van szó,
de homográf alakként itt is szerepel a latinra vonatkozó magyarázat
is.38 – Használata modern személynévként 1903-ban van először
dokumentálva, népszerűsége és gyakorisága azonban csak a hatvanas években kezdett növekedni (első kiugró csúcs: 610 névviselővel
1976, második csúcs: 959 névviselővel 1993). A névszótár szerint
14.000, de az internetes névportál szerint 3.468 viselője van (a két
adat közötti jelentős eltérés adódhat a mérés módszertani különbségeiből). Területi megoszlását illetően elmondható, hogy a legtöbb
(2740) Lombardiában (ezen belül főleg Milánóban: 1152) van,
a második helyen Veneto tartomány áll (2496, itt Treviso vezet:
706). (Rossebastiano–Papa 2005: 850 és http://www.nomix.it/
mappe-dei-nomi-italiani.php). A névszótár adatai, ill. a magyarból
való bekerülés motiváltságának hiánya miatt elvethetjük tehát a magyar eredetnek a hipotézisét.
Az említett internetes utónév-adatbázisban rákerestünk a leggyakoribb magyar férﬁ és női nevek listájának első 15 nevére, továbbá
néhány „tipikusan magyar”, ill. az utóbbi időben népszerű névre
is,39 de csak kettő adott ki némi eredményt. E szerint („kevés adat,
ezért csak megközelítés” megjegyzéssel) az Attila nevet 168 személy
viseli ma Itáliában (De Felice 1986: 81 még 300 esetet valószínűsített); ennek megoszlása: 25,8 % Lombardiában, 21,2 % EmiliaRomagnában, 16,3 % Toszkánában (De Felice szerint a névviselők
egyharmada Emilia-Romagna tartományban él, és amúgy északon
gyakoribb a név). Az Európában máshol (pl. német nyelvterületen40)
37
38

39

40

L. ehhez pl. http://en.wikipedia.org/wiki/Faunus.
„Si tratta di un diminutivo perlopiù slavo del nome Maria”. A homográf alak
protogermán eredetű lenne, és ’mocsár’ a jelentése (http://it.wikipedia.org/wiki/
Marica).
Nándor, Árpád, Hunor, Zsolt, Levente, Gyula, Béla, Szabolcs ill. Réka, Emese, Ildikó, Lili, Fanni.
Németországi adatok: 2005. január 6-án (a magyar eredetű névnek tatott) Ilona
a 112. leggyakoribb keresztnév volt, 23.947 névviselővel (http://de.wiktionary.
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meghonosodottnak tekinthető Ilona is mutat némi előfordulást,41
de keresőnk ezt (adatok feltüntetése nélkül) az „igen ritka” kategóriában tartja nyilván.42
2.2. Márkanevek
A márkanevek körében elsősorban a latinos Unicum nevet kell
említeni: az olaszok tudatában töretlenül él, hogy ez a keserűlikőr
a magyar származásúnak tartott Zwack-család találmánya és sikeres
terméke. Ezt a tudatot feltétlenül fenntartotta az a tény is, hogy
a Budapesten született Zwack Péter (1927–2012) húsz éves korától
kezdve sokáig élt Olaszországban is.43 Az Unicum márkanév eredete összefonódik a Habsburg-császárokhoz kapcsolódó anekdotákhoz: „Az italt a gyártó legendáriuma szerint 1790-ben alkotta meg
II. József udvari orvosa, a Zwack család egyik őse. A történet szerint
dr. Zwack, a császár udvari orvosa különleges gyógynövénylikőrrel
kínálta uralkodóját, II. Józsefet, aki állítólag nem győzte magasztalni a csodálatos italt, és azt mondta: «Das ist ein Unicum!» («Ez
egyedülálló!»).”44
Magyar, de legalábbis monarchiabeli névként él az olasz köztudatban a Illy kávé-cég névadójának neve is. A ma már a harmadik
generáció által működtetett vállalatot (Illycaﬀè) ugyanis Triesztben alapította meg a Temesváron magyarnak született Illy Ferenc
(1892–1956), aki az első világháborúban leszolgált katonaévei után
került Itáliába, ahol családot is alapított. Ő volt a feltalálója a mo-

41

42

43

44

org/wiki/Ilona), az ezen a lapon szintén „magyar férﬁnév”-nek tartott Attila pedig a 729. helyen állt 401 névviselővel (http://de.wiktionary.org/wiki/Attila).
Talán Cicciolina, azaz Ilona Staller egykori ismertsége (az olasz képviselőháznak
is tagja volt) hatására?
„Il nome ILONA è troppo raro per visualizzare delle statistiche attendibili sulla
sua diﬀusione in Italia” (http://www.nomix.it/mappe-dei-nomi-italiani.php)
Itt is halt meg, a toszkánai Venturinában. (http://hu.wikipedia.org/wiki/Zwack_
P%C3%A9ter)
http://hu.wikipedia.org/wiki/Unicum
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dern presszógépeknek is (ez már nagynyomású gőzzel működő automata gép volt), ezek prototípusa a nyilván a vezetéknevéből képzett Illetta nevet viselte (1934/35).
A 20. század harmincas-ötvenes éveire datálható a Pan(n)oﬁx
márkanév45 megjelenése és használata: ez egy magyar szabadalom46
alapján készülő szőrmefajtát jelölt, amiből (elsősorban női) bundákat készítettek. A névnek az olaszban való ismertségéről Fogarasi
Miklós is megemlékezett az olaszba bekerült magyar szavakról
szóló tanulmányában, mégpedig elsősorban annak kapcsán, hogy
a DEI-be felvett pannoﬁx (két -nn- !) szó a TESz panoﬁx (egy -n- !)47
adatához képest jóval korábbi (DEI: 1930-as évek, TESz: 1958).
A datálást illetően maga Fogarasi a DEI-nek ad igazat, amikor megjegyzi: „Világosan emlékszem, hogy a harmincas években a panoﬁx
Magyarországon export-termék is volt.” (Fogarasi 1981: 141)
Az 1979-től az egész világon elterjedő (és éppen idén, 2014-ben
40 éves) Rubik-kocka (bűvös kocka) neve a különböző nyelvekben
más-más formákban rögzült: az egyik alaptípus tartalmazza a feltaláló családnevét és azt a kocka szó idegen nyelvi köznévi megfelelőivel
kapcsolja össze; a másik alaptípus viszont a ’bűvös, csodás’ jelentésű
mellékneve(ke)t köti össze a köznévi elemet jelölő szóval.48 Az olasz45

46

47

48

A Pannónia Szőrmekikészítő és Szőrmekonfekció Vállalat mint tulajdonos jegyeztette be szabadalomként 1951-ben. Bárányból kikészített, mindig festett
szőrme.
A panoﬁxálás (mint szőrmeipari eljárás) a juhszőrmék vasalással kiegyenesített
gyapjának alakrögzítését jelenti. (Akadémiai Kislexikon. 1990. Budapest, Akadémiai Kiadó. II: 718.)
(Olasz lapokon olasz nyelven:) panoﬁx 86 találat, pannoﬁx 951; (magyar lapokon magyar nyelven:) panoﬁx 123.000 találat, pannoﬁx 670 (2013. március
27-én nézve).
Angol: magic cube / Rubik’s cube; német: Zauberwürfel / Rubiks Würfel; bolgár
Кубът на Рубик; cseh Rubikova kostka; eszperantó Kubo de Rubik, ritkábban
magia kubo; spanyol cubo de Rubik; ﬁnn Rubikin kuutio; francia (átvette az angolt:) Rubik’s Cube, ritkábban Cube de Rubik; horvát: Rubikova kocka; katalán:
cub de Rubik; latin: Cubus Rubik; norvég: Rubiks kube; portugál: cubo de Rubik/
cubo mágico; román: Cubul Rubik; török: Rubik Küpü / Zeka Küpü /Sabır Küpü,
(Adatok a Wikipédiáról.)
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ban a következő megnevezések léteznek (gyakorisági sorrendben49):
Cubo di Rubik, Cubo Rubik és cubo magico (’bűvös kocka’).
Szólnunk kell végül egy másik, magyar antroponimából származó igazán sikeres köznevesülésről is. Az olasz biro ’golyóstoll’ ugyanis
a magyar feltaláló, Bíró László családnevéből származik (eredetileg
nyilván la penna [inventata da/tipo ecc.] Biro, később az alaptag kihagyásával: la biro). A tárgyat először több nyelven is ezen a néven
szabadalmaztatták, de ma már csak az olaszban maradt meg ebben
a változatban, a többi nyelvben más megnevezések ezt kiszorították
(l. ehhez Fábián 2001: 57–58).

2.3. Intézménynevek
Az intézménynevek körében ismét a népnévhez kapcsolódó előfordulásokat találtunk, ezek körében említhető szállodanév (Hotel Ungherese,50 Albergo dall’Ongaro,51 Hotel Corte Ongaro,52 Hotel
Garnì Ongaro,53 Hotel e Ristorante Ongaro,54 Hotel Ungheria55),
vendéglátóipari egység neve (Bar Ungaro,56 Bar Pasticceria Ungaro57).
Egyelőre nem sikerült megállapítanunk, hogy ezen intézmények
névválasztásának mi volt a motivációja (tulajdonos családneve? utcanév, területnév? stb.). Az azonban bizonyosnak tűnik, hogy másodlagosan keletkeztek, mint ahogyan például minden bizonnyal
49

50
51

52

53

54
55
56
57

Cubo di Rubik 233.000 találat, Cubo Rubik 29.300, cubo magico 88.000 (csak
olasz nyelvű olasz lapokon nézve 2013. március 27-én).
Firenze, Via giovan Battista Amici 8.
Ghirano di Prata Pordenone, Piazza Mazzini 41. (http://www.albergodallongaro.
it/pordenone_hotel.html)
Verona, Borgo Roma, Via Scuderlando 40. (Borgo/Quartiere Roma egy Veronától kb. 2 km-re vekvő városrész.)
Selva di Cadore (http://hu.hotels.com/ho366089/hotel-garni-ongaro-selva-dicadore-olaszorszag/)
Cortellazzo di Jesolo, Piazza Granatiere 1.
Varese, Via Borri 98.
Orsara Di Puglia (FG), Corso Vittorio Emanuele 47.
Milánó, Via Ronchi 39.
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az Azienda Agricola Ongarine mezőgazdasági üzem neve is, hiszen
ez Veronától északra a le Ongarine nevű területen helyezkedik el
(l. utóbbiról Fábián 2013: 89).
2.4. Jármvek neve
Az eddig fellelt egyetlen adat a Risorgimento egyik epizódjához köthető: a szicíliai harcok idején (1860. július 10-én) a piemontiak kezére került a „Veloce” nevű bourbon hajó (pirofregata ‘gőzfregatt’),58
amelyet maga Garibaldi keresztelt át a néhány nappal korábban
a csatában elhunyt Tüköry nevére (a hajó azután a garibaldista csapatok egyetlen, sikertelen szicíliai tengeri csatájának főszereplője
lett). Itt jegyezzük meg, hogy bizonyos forrásokban és a hajóra utalva Tüköry nevét a Tukory, Tukörj, Tukery, Tuckery változatokban is
használták59 (Csorba 2003: 142 és számos más forrás).
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http://it.wikipedia.org/wiki/Lajos_Tüköry, http://www.ideacittaweb.com/2010/
08/unita-ditalia-la-fuga-dei-garibaldini-dal-porto-di-castellammare/.
Részletes leírás az eseményről pl. http://www.liberoricercatore.it/Storia/attacco_
monarca.htm .
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Összefoglaló / Summary
Magyar tulajdonnevek az olaszban. II.
Személynevek és egyéb névfajták
Egy korábbi tanulmányban (Fábián 2013) már sor került az olaszba
bekerült magyar földrajzi nevek áttekintésére, a most közölt öszszefoglalásban pedig a magyar eredetű és vonatkozású személyneveket, ill. egyéb névfajtákat vizsgáljuk ugyanabban a relációban.
A családnevek körében elsősorban a lat. hungarus népnévből keletkezett alakok jönnek szóba (Ongaro, Ungaro, Ungaretti). Az utónevek között csak néhány tipikusan magyarnak tartott esetet tudtunk
kimutatni (Attila). A márkanevek között olyan alakok sorakoznak,
mint Unicum, pannoﬁx, penna Biro, cubo di Rubik. A magyar vonatkozású intézménynevek másodlagosak és a hungarus valamelyik modern alakváltozatát tartalmazzák (Hotel Ongaro, Bar Ungaro). Végül
jármű neveként egyedül a Risorgimento korára datálható Tüköry
hajónév említhető.
Hungarian proper names in Italian. II.
Anthroponyms and other types of names
While an earlier published study (Fábián 2013) has summarized the
Hungarian toponyms entered in Italian, the present one is a survey
on the anthroponyms and other name types in the same relation.
The richest group in the ﬁeld of family names is composed of the
modern forms (Ongaro, Ungaro, Ungaretti) of lat. hungarus. Among
the ﬁrst names there are only a few examples for names of Hungarian origin (Attila). To the group of trademarks belong Unicum,
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pannoﬁx, penna Biro, cubo di Rubik. The names of institutions are
of secondary character (they go back to street or other place names)
and contain some modern form of hungarus (Hotel Ongaro, Bar
Ungaro). As a name of vehicle we have the only case of Tüköry for a
ship (steam frigate) at the period of the „Risorgimento”.
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Dolgozatomban készülő doktori disszertációm egy kisebb témaköréről szeretnék szólni. Elöljáróban jelzem: terveim között szerepel a
Dunaszerdahelyi járás 67 településének család- és utónévanyagának
felgyűjtése1. A járásban a 2011-es népszámlálási adatok szerint megközelítőleg 120 ezer lakos él. Jelenleg 32 település névanyaga alkotja
a korpuszomat2.
Néhány gondolat erejéig szeretnék kitérni a készülő dolgozatom
szerkezeti felépítésére is. Terveim között szerepel, a következő fejezetek tárgyalása. Röviden ismertetni szeretném a névtan történetét és
helyét a nyelvtudományban. Ehhez többek között Hajdú Mihály
(2003) és mások munkáit szeretném fölhasználni. Valamint a család- és utónevek kialakulásával, valamint a magyar nyelvben történt
fejlődésével is szeretnék foglalkozni. Majd ki szeretnék térni azokra
a névtani munkára, melyek a szlovákiai magyarság személynévanyagát dolgozzák fel. Feldolgozom és térképeken ábrázolom az elmúlt
másfél évtizedben keletkezett névtani témájú munkákat, melyek
a nyitrai Konstantin Filozófus Egyetemen, valamint a komáromi
Selye János Egyetemen keletkeztek. A szak-, záró- és doktori dol1

2

Itt szeretném megköszönni Vörös Ferenc tanár úrnak a korpuszom kialakításában nyújtott segítségét. Valamint itt szeretném megemlíteni, hogy a család- és
keresztnevek gyűjtését a lakosság-nyilvántartásokból folytattam.
A 32 településen a 2014-es lakosság-nyilvántartások szerint 47829 fő él. E tanulmányom lezárta után jutottam hozzá Dunaszerdahely és Pozsonyeperjes
lakosság-nyilvántartásaihoz is. Utóbbiak további 25 ezer család- és utónévvel
gazdagították a korpuszomat, de az ebből a névanyagokból kiolvasható sajátosságokat sajnos jelen tanulmányomban az idő rövidsége miatt nem tudtam feldolgozni.

Dolgozatomban a tollhibás nevek kérdéskörével szeretnék foglakozni. Ebbe a kategóriába azokat az adatokat soroltam, melyeknél vagy
a magyar, vagy a szlovák helyesírás szabályai ellen vétettek a bejegyzést végző személyek. Bár egyik vizsgált településen sem túl magas
a tollhibás nevek száma, mégis azt kell mondanunk: mivel „hivatalos helyen vezetett listáról lévén szó, elvárható lenne az abszolút

település

Albár
Alistál
Baka
Balony
Bodak
Bögellő
Bős
Csallóközkürt
Csallóköznádasd
Csiliznyárad
Csilizpatas
Csilzradvány
Dercsika
Doborgaz
Dunatőkés
Egyházkarcsa
Ekecs
Felbár
Felbár-Süly
Felsővámos
Hegyéte
Kulcsod
Lég
Lúcs
Medve
Nagymegyer
Nyárasd
Nyékvárkony
Padány
Pódatejed
Szap
Vásárút

1
2
3
4
–
–
32
1
1
4
4
7
4
–
1
1
11
1
2
2
4
3
8
10
1
45
9
11
2
2
2
9
187

%

33,3
8
23,1
33,3
–
–
37,6
4,3
14,2
16,6
22,2
36,8
44,4
–
10
5,6
15,5
5,5
40
40
36,4
60
26,7
47,6
20
36,3
28,1
35,5
22,2
15,4
40
25,7
26,4

2
20
9
4
5
4
39
20
6
8
8
6
3
6
4
10
35
11
1
1
2
–
12
6
1
34
7
10
1
3
3
16
297

%

66,7
–
80
3
69,2
1
33,3
4
100
–
36,4
7
45,9
14
87
2
85,8
–
33,4
12
44,4
6
31,6
6
33,4
2
75
2
40
5
55,6
7
49,3
25
61,1
6
20
2
20
2
18,2
5
–
2
40
10
28,6
5
20
3
27,4
45
21,9
16
32,25 10
11,1
6
23,1
8
60
–
45,7
10
41,8 226

összesen

Tollhibás nevek

tollhibás nevek
mind a két alak
ellen vétettek

gozatok rendszerezésében nagy segítséget nyújtott Vörös Ferenc
és Bauko János (2010) összefoglaló munkái. Valamint itt szeretnék köszönetet mondani Török Tamásnak, aki segítséget nyújtott
a Selye János Egyetemen elkészült szak- és záródolgozatok felkutatásában és rendszerezésében. Azért tarom fontosnak a névtani dolgozatok térképen történő ábrázolását, mert így rávilágíthatok, hogy
mely térségek utónévanyaga van jobban feldolgozva, és mely térségek szorulnak még kutatásra.
Ezek után szeretnék még foglalkozni a felvidéki magyarság neveit
érintő kontaktushatásokkal, valamint az asszonynévképzős adataim
kérdésével is. A kontaktushátásokat Lanstyák István (2013), Ben
Attila (2008) és Vörös Ferenc (2002, 2007, 2011–2013) ide vonatkozó tanulmányai alapján dolgozom fel. Szeretném körbejárni
a kétnyelvűség különböző meghatározásai, és rámutatni az egyes deﬁníciók hiányosságaira, valamint arra, hogy a különféle szemléletmódok miben adnak többet a kétnyelvűség meghatározásához.
Végül a disszertációm záró részében a Dunaszerdahelyi járás család- és utóneveinek minél mélyebb és tüzetesebb elemzésével szeretnék behatóbban foglalkozni. Az utónevek esetében a bejegyzési
formákat szeretném vizsgálni, míg a családnevek esetében a nevek
megterheltségét, valamint földrajzi elhelyezkedésüket a járáson belül. E kutatásaimban elméleti és módszertani szempontból is nagy
segítséget nyújt Vörös Ferenc kétkötetes monográﬁája, a Nyelvek
és kultúrák vonzásában. (Vörös F. 2011–2013)
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%

%

–
3
12
25
7,7
13
33,3
12
–
5
63,6
11
16,5
85
8,7
23
–
7
50
24
33,4
18
31,6
19
22,2
9
25
8
50
10
38,8
18
35,2
71
33,4
18
40
5
40
5
45,4
11
40
5
33,3
30
23,8
21
60
5
36,3 124
50
32
32,25 31
66,7
9
61,5
13
–
5
28,6
35
31,8 710

0,4
1,4
1,1
1,6
1,8
3,2
1,6
1,8
1,2
3,7
2,1
1,5
1,7
1,8
1,7
1,3
1,8
2,2
1,1
0,5
0,8
1,3
1,1
2,8
0,8
1,4
1
1,1
1
1,4
0,9
1,5

1. táblázat: A tollhibás nevek megoszlása Csallóköz 32 településén
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pontosság, megbízhatóság. A jelenség mögött azonban magam nem
a precizitás hiányát látom, hanem valami egészen mást: a szlovák
anyakönyvezési környezetben megjelen magyar nevek okozta bizonytalanságot” (Vörös F. 1999: 79).
Itt szeretném megjegyezni, hogy a vizsgálódásaimat a 2014-es
lakosság-nyilvántartás adatai alapján végeztem. A felgyűjtött adatok
alapján elmondható, hogy a vizsgált terület 32 településén 47829
lakos él 2014-ben. Ahogy az első táblázatból is kiolvasható, a korpuszban 710 olyan lakosnak a nevét találtam meg, melyben vagy
a magyar, vagy a szlovák névalak, vagy mind a két alak ellen vétettek
a bejegyzők. Ezek a személyek 83 különböző nevet viselnek.

Tollhibás nevek

magyar alak ellen vétettek
mind a két alak ellen vétettek

szlovák alak ellen vétettek

1. diagram: A Dunaszerdahelyi járás utóneveiben fellelhető tollhibás adatok
százalékos aránya

A továbbiakban arra koncentrálok, hogy a lakossági nyilvántartásban szereplő adatok miben térnek el a jelenlegi magyar, illetőleg
a szlovák standardtól. Magyar viszonylatban a helyes névalak megállapításához a Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi
Intézete3 által 2014. június 1-jén frissített, Magyarországon anyakönyveztethető nevek listáját használtam fel. A szlovák utónevekhez
Milan Majtán és Matej Považaj Vyberte si meno svoje dieťa című
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könyvét vettem alapul. Amint az 1. táblázatból is kiolvasható, a tollhibás neveket három kategóriába soroltam:
1. ide azok a nevek tartoznak, melyekben a standard magyar
alak ellen vétettek. Látható, hogy legtöbbször Bős községben tértek el a magyaros írásmódtól4, míg a legkevesebb tévedés Albár,
Csallóközkürt, Csallóköznádasd, Dunatőkés, Egyházkarcsa, Felbár és
Medve községekben fordult elő. Külön érdekesség még, hogy három
település névanyagában (Bodak, Bögellő, Doborgaz) nem található
ilyen típusú tollhibás név. A korpuszban fellelt tollhibás nevek (zárójelben a helyes magyar alakot közlöm) a következők: Atila (Attila
~ Atilla), Gyongyi (Gyöngyi), Evelín (Evelin), Kristina ~ Krisztína
(Krisztina), Krisztian (Krisztián), Lorant ~ Lórant (Lóránt), Moricz
(Móric), Eniko ~ Enikö (Enikő), Flórian (Flórián), Franciška (Franciska), Chiara (Kiara), Emerenczia (Emerencia), Tamáš ~ Tomás (Tamás), Adám ~ Ádam (Ádám), Bernadet (Bernadett), Emöke (Emőke), Gelert ~ Gelért (Gellért), Gergö (Gergő), Gyözö (Győző), Kristof
(Kristóf ), Ágneš (Ágnes), Júlianna (Julianna), Andelína (Andelin),
Lörinc (Lőrinc), Gusztav (Gusztáv), Anizia (Anízia), Dezsö (Dezső),
Jasmin (Jázmin), Jenö (Jenő), Jozsef (József ), Kincsö (Kincső), Lászlo
(László), Isabella (Izabella).
2. A második kategóriába azokat a neveket soroltam, melyekben a helyes szlovák alak ellen vétettek a bejegyzők. Erről a kategóriáról elmondható, hogy csupán egy olyan települést találtam,
ahol nincs ilyen típusú tollhibás név (Kulcsod). Az ide tartozó nevek
a következők (a zárójelben a helyes szlovák alakot közlöm): Augustin
(Augustín), Nicolas (Nikolas), Vendelin (Vendelín), Julius (Július),
Kristian (Kristián), Ludovit ~ Ľudovit (Ľudovít), Dennis (Denis),
Tomás (Tomáš), Ágneša (Agneša), Christián (Kristián), Dionyz ~
Dioníz ~ Dionis (Dionýz), Karoľ (Karol), Anastazia (Anastázia),
Darius (Dárius), Justina (Justína), Gertruda (Gertrúda), Sabina
(Sabína), Iréna (Irena), Elemir (Elemér), Esztera (Estera), Jasmina
4

3

http://www.nytud.hu/oszt/nyelvmuvelo/utonevek
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Itt az egyes kategóriáknál nem az adott kategória részarányát vettem alapul, hanem, hogy hány ilyen típusú név található az adott település utónévanyagában.
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~ Jasmína (Jazmina), Kristina (Kristína), Luboš (Ľuboš), Beatric
(Beatrica), Mikulás (Mikuláš), Ludmila (Ľudmila), Florian
(Florián), Lydia (Lýdia), Gustav (Gustáv), Ľubomir (Ľubomír), Jan
(Ján), Agnes (Agnesa), Barnabaš (Barnabáš), Evelina (Evelína), Josef
(Jozef ), Lucian (Lucián).
3. A harmadik kategóriát azok az utónevek alkotják, amelyek magyar–szlovák viszonylatban ún. „nyelvi senkiföldjéhez”
tartoznak, ugyanis valamiben mindkét nyelv standardjától kisebb-nagyobb mértékben eltérést mutatnak. Ilyesféle adatokkal
az eddig vizsgált csallóközi települések majdnem mindegyikénél
találkoztam. Kivételt képeznek Albár, Bodak, Csallóköznádasd és
Szap községek. Feltűnően magas a számuk Nagymegyer és Ekecs
településeken, ahol 45 és 25 ilyen típusú utónév fordul elő. A legkevesebb ilyen típusú utónév Baka községben bukkant fel, szám
szerint egy. A korpuszban fellelt tollhibás nevek, melyek mind
a két nyelv szabályai ellen vétettek a következők:5 Alfred (Alfréd
~ Alfréd), Beata (m. Beáta ~ szlk. Beáta), Dora (m. Dóra ~ szlk.
Dóra), Emerenczia (m. Emerencia ~ szlk. Emerencia), Aniko
(m. Anikó), Antonia (m. Antónia ~ szlk. Antónia), Arpad (m. Árpád ~ szlk. Arpád), Benjamin (m. Benjámin ~ szlk. Benjamín),
Ildiko (m. Ildikó), Julia (m. Júlia ~ szlk. Júlia), Klara (m. Klára ~
szlk. Klára), David (m. Dávid ~ szlk. Dávid), Konrad (m. Konrád
~ Konrád), Renata (m. Renáta ~ szlk. Renáta), Viktoria (m. Viktória ~ szlk. Viktória), Magdalena (m. Magdaléna ~ Magdolna ~
szlk. Magdaléna), Terezia (m. Terézia ~ szlk. Terézia), Patricia (m.
Patrícia ~ szlk. Patrícia), Emilia (m. Emília ~ szlk. Emília), Maria
(m. Mária ~ szlk. Mária), Katrína (m. Katrina ~ szlk. Katrina),
Flora (m. Flóra ~ szlk. Flóra), Adrien (m. Adrienn ~ szlk. Adri5

Zárójelben adom meg a standar magyar és szlovák alakot. Mivel az Anikó-t és
Ildikó-t a szlovák névkönyv is említi, ezért jobb híján ide soroltam őket, noha
mindkettőről jelzi a szóban forgó kézikönyv, hogy azok a magyar névkincshez
tartoznak. Megjegyzendő, hogy szlovák nyelvű környezetben éppen ezért számítanak etnikai szimbólumnak. Az Anikó és Ildikó névvégi hangzójának rövidítása
egyfajta szlovákosításnak fogható fel.
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enn), Ignac ~ Ignácz (m. Ignác ~ szlk. Ignác), Livia (m. Lívia ~
szlk. Lívia), Artur (m. Artúr ~ szlk. Artúr), Bianca (m. Bianka ~
szlk. Bianka), Dominic (m. Dominik ~ szlk. Dominik), Benedik
(m. Benedikt ~ szlk. Benedikt), Aron (m. Áron ~ szlk. Áron),
Bibiana (m. Bibiána ~ szlk. Bibiána), Greta (m. Gréta ~ szlk.
Gréta), Anabella (m. Annabella ~ szlk. Anabela).
A fentiek alapján elmondható, hogy a legnépesebb kategóriát
azok a tollhibás nevek alkotják, ahol a lakosság-nyilvántartás adatainak rögzítői a szlovák alak ellen vétettek. Megfelelő támpontok
híján nem tudni pontosan, hogy a standardtól való eltérés a lakossági nyilvántartásokban az érintettek beleegyezésével történt-e, vagy
az adatrögzítést végző személyek vétettek-e. Ennek a problémának
a megválaszolása alaposabb kutatást igényelne: leginkább az érintettekkel készítendő interjú, beszélgetés világíthatná meg az egyes
jelenségek hátterét.

A Dunaszerdahelyi járás és Csilizköz tollhibás
neveinek összevetése
A következőkben szeretném néhány pontban összehasonlítani
a Dunaszerdahelyi járás6 és ezen belül a csilizközi mikrorégió tollhibás neveit, és rámutatni a köztük lévő hasonlóságokra és különbségekre.
A csilizközi mikrorégióban a 2014-es lakosság-nyilvántartások
alapján 4930 lakos él. Nemzetiségi szempontból színmagyar térségnek mondható, mivel az utolsó (2011-es) népszámlálási adatok
alapján a lakosság több mint 90%-a magyar nemzetiségűnek vallotta magát. A kistérséget hét település alkotja, mégpedig: Balony,
Csiliznyárad, Csilizpatas, Csilizradvány, Kulcsod, Medve, Szap. (lásd
2. táblázat)
6

Jelen tanulmányomban a Dunaszerdahelyi járás fogalma alatt azt a 25 települést
értem, melynek névanyagát bevontam a kutatásaimba.
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település
Balony
Csiliznyárad
Csilizpatas
Csilizradvány
Kulcsod
Medve
Szap
Összesen

összesen
747
643
845
1215
374
574
532
4930

lakosok száma 2014-ben
ebből
azok a személyek száma, akik tollhibás
nevet viselnek
12
24
18
19
5
5
5
88

%
1,6
3,7
2,1
1,5
1,3
0,8
0,9
1,8

2. táblázat: A tollhibás nevek megoszlása a vizsgált területen

Ahogy az 2. táblázta adataiból is kiolvasható 88 olyan utónevet találtam a korpuszban, mely valamely bejegyzési norma ellen vétett. Ezen
nevek az összlakosság 1,8%-át teszik ki. Az egyes településeknél viszont
már árnyaltabb a helyzet. A legkevesebb tollhibás név Medve és Szap
községek utónévanyagában fordult elő (0,8 és 0,9 százalékkal). A többi
településhez képest kimagaslóan nagy az ilyen típusú nevek részarány
a Csiliznyárad és Csilizpatas községekben. Az adatok alapján elmondható, hogy az említett két településen a többi községhez képest a tollhibás nevek kétszer akkora számban jelennek meg az utónévanyagban.
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Röviden szeretnék még kitérni arra, hogy az vizsgált hét település
tollhibás nevei milyen részarányban osztoznak a kategórián belül.
A legtöbb olyan név mely bejegyzési formája a magyar standard alak
ellen vétett Csilizradvány községben található (szám szerint 7). A legkevesebb ilyen típusú utónév pedig Medve községben fordul elő.
A standard szlovák alak ellen vétett tollhibás nevek száma Csiliznyárad és Csilizpatas községekben a legmagasabb (mind a két település
esetében, a korpuszban 8-8 ilyen utónév található). Külön érdekesség, hogy Kulcsod község utónévanyagában nem található ilyen típusú tollhibás utónév. Azon nevek részaránya, melyek mind a két nyelv
standard alakja ellen vétett, feltűnően nagy részarányban fordulnak
elő Csiliznyárad községben (12 ilyen típusú utónévre bukkantam
vizsgálódásaim alatt). Erről a kategóriában is lemondható, hogy egy
településen (Szap községben) nem bukkantan ilyen típusú utónévre.
(lásd 3. táblázat)

Tollhibás nevek

12
24
18
19
5
5
5
88

4
4
4
7
3
1
2
25

33,3
16,6
22,2
36,8
60
20
40
28,4

%

mind két alak
ellen vétettek

Balony
Csilinyárad
Csilizpatas
Csilizradvány
Kulcsod
Medve
Szap
Összesen

%

szlovák alak
ellen vétettek

összesen

település

magyar alak
ellen vétettek

tollhibás nevek száma 2014-ben
ebből

%

4
8
8
6
–
1
3
30

33,3
33,4
44,4
31,6
–
20
60
34,1

4
12
6
6
2
3
–
33

33,3
50
33,4
31,6
40
60
–
37,5

3. táblázat: a tollhibás nevek százalékos megoszlása Csilizközben

magyar alak ellen vétettek

szlovák alak ellen vétettek

mind a két alak ellen vétettek
2. diagram: Csilizköz utóneveiben fellelhető tollhibás adatok százalékos aránya

Ha összevetjük a Dunaszerdahelyi járás7 (ahogy a fentiekben
már említettem jelen esetben a Dunaszerdahelyi járás alatt azt a 25
7

A továbbiakban a Dunaszerdahelyi járást a DS járás rövidített alakban fogom
használni.
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települést8 értem melynek utónévanyagát feldolgoztam és bevontam kutatásaimba, valamint jelen tanulmányomban Csilizközt
nem veszem a Dunaszerdahelyi járás részének), valamint a csilizközi
mikrorégió adatait, számos érdekes következtetésre juthatunk. Mint
ahogy már említettem a csilizközi falvak közül a tollhibás nevek
arány a legmagasabb Csiliznyárad községben (3,7%). Erről az adatról elmondható, hogy nemcsak a Csilizközben, hanem a DS járás
általam vizsgált települései közül is a legmagasabb. Hasonló adatokat találhatunk a DS járás 3 településénél is. Bögellőnél a tollhibás
nevek az utónevek 3,2%-át teszik, ki, Felbáron 2,2%, míg Lúcson
2,8%-át. Az utolsó három település közül szeretném kiemelni Bögellő
községet, hol feltűnően magas a tollhibás nevek részaránya, ugyanis
a 2014-es lakosság-nyilvántartás adatai alapján a településen 337-en
laknak, és ezzel az eddig vizsgált települések közül a második legkisebb. (lásd 1. és 3. táblázat)
Ha tovább folytatjuk a számadatok elemzését és összevetését
elmondható, hogy a DS járás vizsgált településeinél kiemelkedően magas volt Bős és Nagymegyer települések utónévanyagában
azon tollhibás nevek száma melyek a standard magyar alak ellen
vétettek. Bősön 32 (mely a tollhibás nevek 37,6%-át jelenti), míg
Nagymegyeren 45 (mely 36,3%) ilyen nevet találtam. Ezzel szemben
a csilizközi mikrorégióban nem volt kiugró számadat a vizsgált települések körében. (lásd 1. és 3. táblázat)
Ha a tollhibás nevek második kategóriáját nézzük, akkor szintén nagy különbségek mutathatók ki a két vizsgált terület között.
A csilizközi régióról elmondható, hogy az adatok között nincs nagy
8

A 25 település, melyek alatt jelen tanulmányomban a Dunaszerdahelyi járást értem a következők: Albár (Dolný Bár), Alistál (Dolný Štál), Baka (Baka),
Bodak (Bodíky), Bögellő (Boheľov), Bős (Gabčíkovo), Csallóközkürt (Ohrady),
Csallóköznádasd (Trstená na Ostrove), Dercsika (Jurová), Doborgaz (Dobrohosť),
Dunatőkés (Dunajský Klátov), Egyházkrcsa (Kostolné Kračany), Ekecs (Okoč),
Felbár (Horný Bár), Felbár-Süly (Šuľany), Felsővámos (Horné Mýto), Hegyéte
(Kútniky), Lég (Lehnice), Lúcs (Lúč na Ostrove), Negymegyer (Veľký Meder),
Nyárasd (Topoľníky), Nyékvárkony (Vrakúň), Padány (Padáň), Pódatejed (Povoda),
Vásárút (Trhová Hradská).
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eltérés. Érdekességnek számít viszont az a tény, hogy itt található
az a település (Kulcsod) ahol egyetlen egy olyan nevet sem találtam,
mely bejegyzési formája a standard szlovák alak ellen vétett volna.
Ezzel kitűnik mind a Csilizköz, mind a DS járás tollhibás utóneveinek névanyagából. A DS járás vizsgált településeinél elmondható,
hogy kiugróan magas az ezen kategóriákba tartozó nevek részaránya
Bős (39 ilyen típusú utónévre bukkantam, melyek a nevek 45,9%-át
alkotják), Ekecs (35 ilyen típusú név, mely 49,3%) és Nagymegyer
(34 ilyen típusú név, mely 27,3%) települések esetében. (lásd 1. és
3. táblázat)
Végül a harmadik kategóriába tartozó utónevekről elmondható, hogy a Csilizköz hét települése közül Csiliznyáradon kiemelkedő az ezen nevek részaránya (12 ilyen típusú név található),
ellentétben Szap községgel, ahol nem találtam ilyen utónevet.
A DS járás településeinek utóneveiről elmondható, hogy három
községben (Albár, Bodak, Csallóköznádasd) nem fordul elő ilyen
tollhibás név. Ezzel ellentétben kimagasló a részarányuk Ekecs (25
ilyen típusú név található, mely a vizsgált tollhibás nevek 35,2%-át
teszi ki) és Nagymegyer (45 ilyen típusú név található, mely a vizsgált tollhibás nevek 36,3%-át teszi ki) települések esetében. (lásd
1. és 3. táblázat)

Összegzés
Dolgozatomban igyekeztem bemutatni a készülő doktori diszszertációm felépítését és sajátosságait. Röviden ismertettem mely
témaköröket szeretném körbejárni. A teljesség igénye nélkül felsoroltam a legfontosabb szakirodalmakat, amelyekkel a jelen és
a későbbi dolgozataimhoz is szeretnék felhasználni. A tanulmányom
második részben az utóneves korpuszom tollhibás neveinek speciális
feldolgozását igyekeztem véghezvinni. Ezek után összehasonlította
a Dunaszerdahelyi járás, valamint a csilizközi mikrorégió tollhibás
neveit.
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Összefoglaló / Summary
Személynévkutatások Csallóközben
A tanulmányom két részre tagolódik. Az első részben a szerző a
doktori disszertációjának felépítését, és jövőbeni céljait taglalja. A
második részben a tollhibás nevek kérdésével foglakozik. Ismerteti
a vizsgálódásába bevont 32 település utónévanyagában fellelt tollhibás nevek és összeveti őket a csilizközi eredményeivel.
Surname scrutiny in Csallóköz
The resented study can be divided into two parts. In the ﬁrst part
the future objectives and the composition of the author’s dissertation is introduced. The second part is dedicated to the surnames
created by slip of the pen. These surnames are presented in the context of the scrutinized 32 settlements, aftewards compared to the
ﬁndings in the Csilizköz’s observations.

Kulcsszavak / Keywords
tollhibás nevek, Dunaszerdahelyi járás, Csilizköz, összehasonlítás
slip of the pen, Dunasyerdahlez district, Csilizköz, comparision

Az interetnikus kapcsolatok hatása a névválasztásra

Szilágyi-Kósa Anikó

Az interetnikus kapcsolatok hatása a névválasztásra
Adalékok a történeti névkutatáshoz

„A nyelvszigetek tulajdonneveinek más sorsa van,
mint az ott használt közszavaknak, s főleg más,
mint az összefüggő nyelvterületek tulajdonneveinek.” 1

1. Interetnikus kapcsolatok és a névadás
A kisebbségi (nemzetiségi) névhasználat kutatása interdiszciplináris
szemléletet követel: a nyelvészet (névtudomány), kontaktusnyelvészet mellett a történet- és földrajztudomány, vallásföldrajz, néprajz
stb. eredményeit is föl kell használnia.
Dolgozatomban két – egymás mellett élő – Balaton-felvidéki magyar és német közösség 19–20. századi keresztnévadásának
változásait vizsgálom, különös tekintettel a névadási szokások egymásra hatására. Már elöljáróban is hangsúlyoznunk kell, hogy a tanulmányban vázolt helyzetben a többségi-kisebbségi viszony több
jellemzője fonódik egybe elválaszthatatlanul: a német nemzetiségű
és anyanyelvű közösség katolikus, a másik település lakói magyar
nemzetiségű és anyanyelvű reformátusok, mindkét esetben a nyelvi,
a nemzetiségi és a felekezeti hovatartozás együttesen irányítja a névválasztást (és a közösség egész életét). Az egymás mellett élés három
évszázada alatt pedig természetesek az interetnikus érintkezések és
kölcsönhatások.

1

„Namen in Sprachinseln haben andere Schicksale als Appellative in Sprachinseln,
insbesondere aber als Namen im Binnengebiet.“ (Hornung 1996: 1037) – a szerző fordítása.
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2. A kutatópontról és a korpuszról
A település a Veszprém megyei Barnag, amely a Veszprémi-fennsík és
a Balaton-felvidék találkozásánál található. A falu első okleveles említése „Villa Barlog” 1082-ből való (Dornyai 1927: 290), 1526-ban
már két településrészét említik Barnag és Kys-Barnag néven. A török
időkben a környék majd minden településéhez hasonlóan jórészt
elnéptelenedett, a megmaradt lakosság a nagyvázsonyi vár biztonságot nyújtó falai köré húzódott vissza, feltehetőleg onnan művelte földjeit. A felszabadító harcok befejeződése után az elnéptelenedett falvak, birtokok és az elvadult természet visszahódítására előbb
a földbirtokosok, majd az állam nagy telepítésekbe kezdett, Veszprém megyébe elsősorban a délnémet nyelvterületről érkeztek (jórészt
katolikus) telepesek. A telepesek első hulláma III. Károly (Habsburg
uralkodóként VI. Károly) uralkodása alatt népesítette be elsősorban
a Dunántúlt (Esztergom, Pest, Fehérvár és Veszprém környékét).
Barnagra is ekkor, az első telepítési szerződés tanúsága szerint 1714ben érkezett az első rajnai frank telepes család a Zichyek hívására:
Sebastian Czipﬀ és „az kiket magával hozott” (Dornyai 1927: 282).2
A barnagi németek több mint két és fél évszázadig éltek egymás
mellett a falu nyugati felében lakó református magyarokkal, akik a
hagyomány szerint az 1710-es években az Alföldről érkeztek a református felekezet szempontjából szórványvidéknek számító Veszprémi-fennsíkra (Péterdi 1935: 701). 1735-ben már Német Barnag
és Magyar Barnag falvakról tesznek említést a források, ettől kezdve
1947-ig két önálló településrészen különült el a két közösség. Bár
a két falurész házai az út mindkét oldalán egybeépültek, egészen
a 20. század közepéig (Magyarbarnag és Németbarnag feliratú) tábla
is jelezte a két falu határát, mindkét településrész önálló infrastruktúrával rendelkezett: saját temploma, temetője, jegyzője, iskolája,
kocsmája volt. 1935-ben így jellemezte a környék dűlőnévanyagát
2

A telepítési szerződés másolatban maradt fenn. Forrás: Magyar Nemzeti Levéltár
Országos Levéltára, Zichy család levéltára. Fasc. 70 et A. Nr. 2.
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gyűjtő Péterdi Ottó a települést: „A fajilag és vallásilag különböző népek – úgy látszik – nem fértek össze. Földjeik külön voltak
választva.[…] A két egybeépült ikerközség közigazgatásilag ma is
külön áll.” (Péterdi 1935: 702). A két falut 1947-ben egyesítették Barnag néven. Bár a faluban nem volt kitelepítés, a téeszesítés
a hagyományos gazdálkodás és s közösség felbomlásához, majd
drasztikus méretű elvándorláshoz és ezzel összefüggésben a lakosság
részleges kicserélődéséhez vezetett, amelynek hatása még ma is tart.
A helyi katolikus születési anyakönyv első bejegyzése 1734. május 9-én kelt, onnantól kezdve máig hiánytalan. A református születési anyakönyv első bejegyzése 1754-ből való, attól fogva folyamatosan nyomon követhető a református közösség alakulása.
A kétnyelvű település lakói kb. 200 éven keresztül egynyelvűek
voltak, a magyar nyelv ismerete a német telepesek körében a 20.
század 20-as éveitől kezdett terjedni, kb. a negyvenes évek végén
született generációkkal kezdődően a német (származású) lakosság
is magyar anyanyelvű. A helyi nyelvjárás ismerete csak néhány idős
emberre jellemző, a „sváb” – szinte minden nyelvhasználati színtérről visszavonulva – az emlékezés nyelvévé vált.
A barnagi magyarok lélekszáma a 19-20. sz. folyamán 200–250
között mozgott, a német közösség ennél valamivel népesebb volt
(300–350 között). (Szilágyi-Kósa 2013)
A magyarbarnagi közösség keresztelési anyakönyvei természetesen magyar anyanyelvűek, meglehetősen szűkszavúak, a 19. században csak a keresztelés dátumát, a szülők és a gyermek nevét tartalmazták, helyenként egy-egy megjegyzést, főleg az apa foglalkozására
vonatkozóan (pl.: „apa: kovácsmester”). A 20. században azonban
a bejegyzett keresztszülők száma több gyermek esetében a harmincat (!) is meghaladta, a bábaasszonyt és helyenként a születés körülményeit (pl. „kórházban született”) is bejegyezték.
A németbarnagi katolikus anyakönyvek a teljes demográﬁai nyilvántartás jegyében születtek, a 19. században latin, a 20. században
magyar nyelven íródtak. A születés és a keresztelés dátumán kívül
részletesen bemutatták a szülők és a keresztszülők adatait is.
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A kutatópont keresztelési anyakönyveiből összesen 30 év keresztelési adatait gyűjtöttem ki a jelen kutatás céljaira. A 19. század első
öt évtizedének kiválasztott 15 éve alatt a magyar közösségben 114,
a németeknél 313 gyermeket kereszteltek, a 20. század első felében
kiválasztott 15 esztendőben 73 magyar és 149 német gyermeke keresztelőjére került sor. Így az alábbi elemzések összesen 649 névviselő adatai alapján készültek.3

3. A . századi adatok elemzése
Első lépésben a két közösség 19. századi átlagos névterheltségi mutatóit (névviselő/név) mutatjuk be. Az 1. ábra adataiból kitűnik, hogy
a magyar közösségben átlagosan kevesebb gyermeknek adták ugyanazt a keresztnevet, mint a németben. A katolikus németek nagyobb
névterheltsége magyarázható a közösségben uralkodó névadási automatizmussal („Patennamensystem”, Kunze 2000: 47), amelynek
során – különösen az elsőszülött – gyermekek szinte automatikusan
a megfelelő nemű keresztszülő nevét kapták. A lányok nagyobb névterheltsége pedig – általánosan elfogadott magyarázat szerint – a rendelkezésre álló egyházi női nevek kisebb számával magyarázható.

1. ábra: Átlagos névterheltség a 19. században
3

A katolikus anyakönyvek (másodpéldányai) a Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltárban kutathatók, a református anyakönyveket a Tótvázsonyi Parókián őrzik.
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Az egyes keresztnevek megterheltsége után a névválasztás motivációját próbáltuk felfedni. A keresztelési anyakönyvekből a névválasztás jó néhány indoka nyomon követhető: elsősorban a szülők
vagy (csak a katolikus németeknél) a keresztszülők nevének továbbörökítése, ill. a születés napjához közel eső névnap hatása. Ahol ezek
egyike sem volt megállapítható, ott a névadást az „egyéb” kategóriába soroltam, ami elsősorban azt jelenthette, hogy a gyermeknek
a szülők a rendelkezésre álló névállományból „szabadon” választottak nevet. Az adatok azt mutatják, hogy a magyar közösségben ez
a – családi, közösségi megkötésektől mentes – névadási gyakorlat
volt a leggyakoribb (a ﬁúknál 60%, a lányoknál 78%), az apa nevét
örökölte a ﬁúk 33%-a, az anya nevét a lányok 17%-a. A névnap
szerepe nem volt túl jelentős a névválasztásban (a ﬁúknál 7%, a lányoknál 5%), a keresztszülők utáni névadás a hiányzó anyakönyvi
adatok miatt ebben a korszakban nem mutatható ki.
A katolikus németeknél a keresztszülők nevének továbbörökítése
volt a leggyakoribb névadási motiváció: a ﬁúknál 42%, a lányoknál 43%, a születéshez közel eső névnap a ﬁúknál 12, a lányoknál
13%-ban befolyásolta a névválasztást, a szülők nevének továbbadása
a ﬁúknál 15, a lányoknál 11%-ot tett ki, a ﬁúk esetében 30, a lányoknál 34%-os volt az „egyéb” motiváció.
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A református magyar közösségben kettős keresztnévre nem volt
példa a vizsgált években, a katolikus németeknél is csak a lányoknál
fordult elő (8,7%), ezek kivétel nélkül az Anna és a Maria kombinációi voltak (egyszer Maria Anna, minden más esetben Anna
Maria).
A két közösségben választott keresztnevek gyakoriságának áttekintése a következő eredményt hozta.
A reformátusoknál a vizsgált években kimagasló gyakorisággal fordult elő a Sándor, a gyakoribb nevek közé tartozott még
a János, a József és az István. A hagyományosan „reformátusnak”
tartott ószövetségi nevek, pl. Sámuel, Dániel csak kisebb gyakorisággal voltak használatban. (A 3. ábra minden használt nevet tartalmaz.)

3. ábra: A református magyar közösség által választott ﬁúnevek (19. sz.)

2. ábra: A névválasztás motivációja a 19. században

A katolikus németeknél a Johannes és a Josef kiemelt megterheltséggel vezeti a gyakorisági listát, ezek mellett csak a martirológiumi
Franz tud kiemelkedni. (A 4. ábra csak az egynél többször előforduló neveket tartalmazza, ezeken kívül egy-egy előfordulással jelen
van még az Adam, Alexander, Anselmus, Augustin, Blasius, Dominik,
Ignaz, Julius, Karl, Kaspar, Lorenz, Michael, Philip, Rudolf, Sebastian,
Simon.)
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4. ábra: A katolikus német közösség által választott ﬁúnevek (19. sz.)

Ha a ﬁúk keresztneveinek eredet szerinti megoszlását nézzük,
egyértelműbben kirajzolódnak a nemzeti-felekezeti különbségek. (Itt minden használatban lévő keresztnevet számításba vettünk, tekintet nélkül azok gyakoriságára.)4 A reformátusok által
adott nevek egyenlő arányban származnak az Ó-, az Újszövetségből, ill. a szentek nevei közül (31-31%), 7%-ban régi magyar
személynevek. A katolikus németek körében használt ﬁúnevek
több mint fele martirológiumi eredetű (55%), 28% az újszövetségi, lényegesen kevesebb az ószövetségi és a germán eredetű
(martirológiumi) név (7-7%), a régi magyar eredetű még inkább
(3%).
A református magyar lányoknak adott nevek között – talán helyi jellegzetességként – a 19. század első felében a Lídia és a Juli-
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5–6. ábra: A magyar és a német közösség által adott ﬁúnevek megoszlása
eredet szerint (19. sz.)

anna volt a leggyakoribb, egyben ez a legszembetűnőbb különbség
a német névanyaghoz képest, amelyben ez a két név egyszer sem
fordul elő.

7. ábra: A református magyar közösség által választott lánynevek (19. sz.)
4

A használatban lévő keresztneveket itt a névtanban szokásos módon aszerint csoportosítottam, hogy milyen forrásból terjedtek el (ószövetségi, újszövetségi, vagyis bibliai, ill. martirológiumi eredetűek-e). Ezt némiképp keresztező besorolási
szempont az, hogy a keresztény-egyházi nevek elterjedése előtt is használatban
voltak-e, vagyis hogy nyelvi eredetüket tekintve germán kori, ill. régi „magyar”
személynevek. (A besorolási és terminológiai nehézségekkel kapcsolatban ld. pl.
Hajdú 2003:347, Vörös 2011: 59).

A német lányoknak adott keresztnevek közül kiemelkedik az
Elisabeth és a Rosina 16, ill. 12%-os megterheltsége, martirológiumi
nevek mellett használatban vannak a még germán eredetű (szintén
martirológiumi) nevek is: Gertrude, Ursula, Walburga. (A 8. ábra
csak az egynél többször előforduló neveket tartalmazza, ezeken kí-
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vül egy-egy előfordulással jelen van az Aloisia, Cäcilia, Eva, Helene,
Margarethe, Sophia, Tekla és a Walburga.)
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fele (nem germán eredetű) martirológiumi név (54%), ezen kívül
az újszövetségi (19%), az ószövetségi (12%) és a germán eredetű
(martirológiumi) nevek (15%) hasonló arányban fordulnak elő
a névanyagban.

4. A . századi adatok elemzése

8. ábra: A katolikus német közösség által választott lánynevek (19. sz.)

A lányoknak adott összes név eredet szerinti megoszlása a következő képet mutatja. A református magyaroknál a lányok körében használt keresztnevek közel fele (46%) ószövetségi eredetű
(t.k. Eszter, Éva, Judit, Mária, Sára, Zsuzsanna), a nevek 39%-a
martirológiumi „szentnév”, és csak 16-a terjedt el az Újszövetségből. Pogány kori magyar személynévre nem találtunk példát ebben
a korszakban. A katolikus németeknél a használt nevek több mint

A két közösség 20. századi átlagos névterheltségi mutatóit (névviselő/név) vizsgálva szembetűnő, hogy a magyar közösségben –
a száz évvel korábbi adatokhoz képest – jelentősen (kevesebb, mint
felére) csökkent az egyes nevek megterheltsége, miközben a német
közösségben ez a mutató alig változott. A jelentős változás okát látni fogjuk a használt nevek felsorolásakor: a régi magyar személynevekből jelentősen megújult, felfrissült a magyar közösség névanyaga
a 20. század első felében.

11. ábra: Átlagos névterheltség a 20. században

9–10. ábra: A magyar és a német közösség által adott lánynevek megoszlása
eredet szerint (19. sz.)

A névválasztás motivációjában a 20. század első felében még nagyobb különbségek mutatkoznak, mint korábban. A református magyar ﬁúk 43%-a édesapja nevét kapta a kereszteléskor, vagyis tovább
nőtt ennek a motivációnak a szerepe, egy ﬁú (3%) a keresztapja
nevét kapta (bár ez lehet véletlen egybeesés is), a többieknek (54%)
„egyéb” motivációval választottak keresztnevet. A születéshez közeli
névnapok nem játszottak kimutatható szerepet a névadásban.
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A katolikus német ﬁúknál a továbbra is legjellemzőbb motiváció,
a keresztszülők nevének továbbörökítése az egy évszázaddal korábbi 42%-ról 40%-ra csökkent, az apa utáni névadás 15-ről 29%-ra
növekedett. (Ezt – a még későbbi anyakönyvi adatok és névadási
tendenciák ismeretében – egyértelműen akkulturációs jelenségnek
tekinthetjük.) A közeli jeles névnap hatása a korábbi 12%-ról 5%
alá csökkent.
A református magyar lányoknál valamelyest nőtt az anyák nevének továbbörökítése (a korábbi 17-ről 23%-ra), ezzel párhuzamosan 78-ról 60%-ra csökkent a szabad névválasztás, néhány esetben
kapcsolat mutatható ki az immáron név szerint feltüntetett keresztanyák és a keresztelt lányok neve között.
A katolikus német lányoknál a keresztszülők utáni névöröklés
még erőteljesebbé vált: a korábbi 43%-ról 52%-ra; ugyanakkor nőtt
az anyák nevének továbbörökítése is: 11%-ról 15%-ra. A „szabad”
névválasztás ennek megfelelően csökkent (34-ről 21%-ra), összességében tehát nőtt a családi kötelékek által irányított névadás.
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két keresztnevet. Ugyanakkor a református magyar közösségekben
a lányok szinte ötöde (18,6%) két keresztnevet kapott, és a ﬁúknál
is megjelentek a dupla nevek (6,7%): pl. Eszter Gizella (Gizellanapon!), Ilona Margit, Lenke Lujza, Irén Sarolta, ill. Géza Adorján,
László Szabolcs.

13. ábra: Kettős keresztnevek a 20. században

A 20. század első felében (a névterheltségi adatoknak egybecsengően) alig találunk kiemelkedően gyakori keresztnevet a református
magyar ﬁúk körében. A legnagyobb megterheltséget a Géza mutatja
13,3%-kal. Az előző évszázad adataihoz képest nagyrészt eltűntek
a „katolikus” nevek (István, János, József), és „átlagossá” vált a korábban leggyakoribb Sándor is. Különösen a század közepe felé pedig új
„divatnevek” tűntek fel: pl. Attila, Balázs, Győző és Zoltán.

12. ábra: A névválasztás motivációja a 20. században

Nagy változás történt a kettős keresztnevek terén. A katolikus
német közösségekbe (a 18. századi anyakönyvi bejegyzéseket ismerve) a ﬁúknál is „visszatértek” a kettős keresztnevek, igaz, a lányok
4,5%-ához képest még ritkábban: mindössze a ﬁúk 2,4%-a kapott

14. ábra: A református magyar közösség által választott ﬁúnevek (20. sz.)
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A katolikus német közösség ezzel szemben sokkal konzervatívabban viselkedett a névadásban: a korábbi korszak vezető keresztneveihez képest szinte nem történt változás: továbbra is a Johannes, a Josef
és a Franz vezeti a listát, ezek mellett is jórészt martirológiumi nevek
szerepelnek egynél többször. (A 15. ábra csak az egynél többször
előforduló neveket tartalmazza, ezeken kívül egy- egy előfordulással
jelen van az Albert, – a magyar megfelelőjének tartott – Béla, Martin, Stefan és a Valentin.)5

16–17. ábra: A magyar és a német közösség által adott ﬁúnevek megoszlása
eredet szerint (20. sz.)

A református magyar közösségben a korábbi korszak két vezető gyakoriságú neve, a Julianna és a Lídia eltűnt a névanyagból,
a 20. század első felében a leggyakoribb lánynév az Ilona lett (14%),
a többi lánynév gyakorisága egyenletes képet mutat. A „katolikus”
nevek közül csak a Margit és a Mária maradt használatban.
15. ábra: A katolikus német közösség által választott ﬁúnevek (20. sz.)

A 20. század első felében a református magyar közösségben
a használatban lévő keresztnevek immáron több mint fele (53%)
régi magyar személynév (pl. Attila, Béla, Géza, Győző, Gyula), több
mint harmada (34%) martirológiumi, 13%-a pedig ószövetségi eredetű egyházi név. A katolikus németeknél a használt keresztnevek
több mint fele (53%) martirológiumi, 27%-a újszövetségi, 13%-a
germán, 7%-a pedig régi magyar személynév. A korszak tehát a régi
magyar személynevek előretörését hozta, különösen a magyar, de
részben a német közösségben is.
5

Érdekes adalék, hogy a Béla első alkalommal 1890-ben, egy törvénytelen gyermek keresztelésekor került használatba a német közösségben, majd 1900-ban
már „normális” körülmények között is előfordult.

18. ábra: A református magyar közösség által választott lánynevek (20. sz.)

A katolikus német közösségben a lánynevek tekintetében a legjelentősebb változás a korábban egészen ritka Mária előretörése volt:
gyakorisága egy évszázad alatt 1,3%-ról 29%-ra nőtt. A ritkábban
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használt nevek között a szomszédos közösség nevei között továbbra
is jelen van pl. az Ilona és a Karolina. (A mindössze egyszer előforduló nevek nem szerepelnek az ábrán: Gisela, Magdalena, Rosina,
Scholastika, Veronika.)
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ellentmondásos a nevek kultúrtörténeti eredet szerinti besorolása azért is, mert a – Karlból származó – germán eredetű Karolina
a német közösségben feltehetően a magyar közösség hatásra került
a használatba.)

5. Összegzés

19. ábra: A katolikus német közösség által választott lánynevek (20. sz.)

A Jolán, Piroska, Rózsa, Vilma használatával a magyarok által
használt lánynevek között jelentősen megnőtt a régi magyar személynevekből származó keresztnevek aránya, kb. felerészt továbbra
is bibliai eredetű egyházi nevek szerepelnek a magyarok névanyagában. A német közösségben a használatban lévő lánynevek fele továbbra is martirológiumi, harmada pedig újszövetségi. (Némiképp

20–21. ábra: A magyar és a német közösség által adott lánynevek megoszlása
eredet szerint (20. sz.)

Jelen tanulmányban két különböző nyelvű, nemzetiségű és felekezetű – egymás mellett élő – közösség névadási szokásait vizsgáltuk két
különböző időmetszetben: a 19. és a 20. sz. első felében. A kutatás
legfontosabb metodológiai nehézsége abban rejlik, hogy a közösségi
identitás, amely a közösség névadási és névhasználati szokásait (is)
irányítja, több tényező összefonódásából áll össze: a nyelv, az etnikum és a felekezeti hovatartozás együttesen alakítja a névhasználatot. A vizsgálat adatai alapján azonban úgy tűnik, hogy e tényezők
között – mint láttuk – kiemelkedő szerep jut a vallási-felekezeti hovatartozásnak. (A két közösség között a vizsgált időszakban gyakorlatilag kizárt volt a vegyes házasság, így az elkülönülést leginkább
a felekezeti különállás tartotta fenn.)
A korpusz alapján megállapítható, hogy a 19. században még
több közös pont volt a két közösség névadási szokásai között: a református magyarok között pl. a gyakoribb nevek között fordult elő
az István, János és József, amelyek a 20. század első felére aztán teljesen kiszorultak a használatból. (A magyar közösség tehát egyfajta
disszimilációra törekedett a számbeli és gazdasági tekintetben is fölényben lévő szomszédos németekkel szemben.) A női nevek tekintetében kevés volt a hasonlóság a két közösség névanyaga között,
az egy-két „közös” név (Katalin, Margit, Mária) azonban mindkét
közösségben fennmaradt.
A németek részéről ugyanakkor az akkulturációs tendenciák halvány vonulatai is kirajzolódnak a névanyagban: a keresztapa nevének
továbbörökítésétől való lassú elfordulás (különösen a ﬁúknál), ezzel
szemben az apák nevének átörökítése mint motivációs jellemző, és
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néhány név átvétele a magyar közösség névanyagából – igaz, a kevésbé gyakori nevek körében – pl. Béla, Károly, ill. Ilona, Karolina.
Különösen nyelvi kontaktushelyzetekben van nagy jelentősége
annak, hogy egy adott nevet – annak eredetétől vagy etimológiájától függetlenül – a névhasználók (névadók) melyik nyelv elemeként
azonosítanak. Bár ez az azonosítás elsősorban nyelvi jegyek alapján
történik, itt nemcsak nyelvi, hanem kulturális döntésekről van szó
(Haas 1996: 1233). Ilyen értelemben a német közösség számára
pl. a Károly magyar név, Karlnak történő megfeleltetése számukra
nem ismert. (A Karl a betelepült német közösség körében a 18. század végéig mindössze 5 alkalommal fordult elő, azután eltűnt, majd
1923-ban – immáron Károly formában – visszatért, nyilvánvaló bizonyítékát nyújtva az interkulturális kapcsolatoknak.) Ugyanez igaz
az etimológiailag a Karlból eredeztethető Karolinára is.
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Összefoglaló / Summary
Az interetnikus kapcsolatok hatása a névválasztásra
Adalékok a történeti névkutatáshoz
A kisebbségi nyelvhasználat egyik fontos aspektusa a kisebbségi
névadás- és a tulajdonnév-használat, amely a kontaktusnyelvészet
részeként rávilágíthat a többség és kisebbség között zajló kulturális
kölcsönhatásokra és azok eredményeire. A kisebbségi névadás kutatása interdiszciplináris szemléletet követel, esetünkben a nyelvi
tényeken kívül főként a felekezeti különbségeket kell szem előtt
tartani. Dolgozatomban két – egymás mellett élő – dunántúli magyar és német közösség 19–20. századi keresztnévadásának változásait vizsgálom, különös tekintettel a névadási szokások egymásra
hatására. A német nemzetiségű és anyanyelvű közösség katolikus,
a másik település lakói magyar nemzetiségű és anyanyelvű reformátusok, mindkét esetben a nyelvi, a nemzetiségi és a felekezeti
hovatartozás együttesen irányítja a közösség egész életét, így a névválasztást is. A két korszak névadását vizsgálva az interetnikus érintkezések hatásai a mindkét közösségben kimutathatóak, és mind
a nevek kiválasztásának motivációjában, mind a használt névanyagban megmutatkoznak.
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The inﬂuence of interethnic relations to choosing names
The changes of second names giving within
a Hungarian and a German community
One of the important aspects of minority language usage is naming/
eponymy and the usage of proper names which, as part of contact
linguistics, can through light to the intercultural relations between
the majority and the minority. Studying minority naming needs
interdisciplinary approach, in our case confessional diﬀerences
were in the focus of the analysis. This paper focuses on the changes
of name giving traditions – in particular the interactions - in two
neighbouring Transdanubian settlements, a Hungarian and a German community during the 19th 20th century. The members of
the German community are German by nation and language and
practices Catholicism, while the members of the other settlement
are Hungarians and Protestants. In both cases linguistic, national
and confessional aﬃliation determines and rules every aspect of the
life of the communities, therefore the way of name giving as well.
Analysing how names are given during the given period, interethnic
inﬂuences can be traced both in the motivation of choosing certain
names, and the pool of names used.

Kulcsszavak / Keywords
kisebbségi névadás – keresztnévadás – nemzeti és vallási kisebbségek – felekezeti különbség (katolikus – protestáns) – interkulturális
hatások
minority naming – second names giving – traditional national and
religious minority communities – religious diﬀerences (Catholic
– Protestant) – intercultural inﬂuences
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Svéd családnevek a 19. századi Finnországban

1. A finn–svéd kulturális kapcsolat és a finn nyelv
helyzete
A ﬁnn–svéd kulturális kapcsolat hosszú ideig meghatározta Finnország mindennapi életét, kulturális fejlődését, s a ﬁnn személynévrendszer is szorosan kapcsolódik a svédhez.
Az 1100-as években a svédek keresztes hadjáratot indítottak
a ﬁnn a területeken. Az akkor még pogány ﬁnneket hamar uralmuk alá vonták, s megkezdődött a csaknem hétszáz esztendős svéd
uralom Finnországban. A Svéd Birodalom részeként Finnország folyamatosan fejlődött, városokat alapítottak. Amikor Gusztáv Vasa
svéd király uralma alatt 1536-ban Svédország áttért a protestáns
hitre, Finnországban is a lutheranizmus lett az államvallás. Ebben
az időszakban teremtette meg Michael Agricola a ﬁnn írásbeliséget.
Egy évszázaddal később, az 1640-es években megalapították Finnország akkori fővárosában, Turkuban a Svéd Birodalom harmadik
egyetemét. Ezzel Finnországban is létrehozták az értelmiség szellemi
és kulturális fellegvárát. Kialakult a rendi társadalom, igaz a nemesi,
értelmiségi és polgári réteg jelentősrésze svéd vagy német volt.
A 18. és 19. század fordulóján dúló svéd–orosz háborúból
Oroszország került ki győztesen. Ennek következményeként 1809ben Svédország kénytelen volt lemondani Finnország területeiről,
s átadni azt az Orosz Birodalomnak. Finnország korábbi törvényei
s a rendek előjogai továbbra is érvényben maradtak; jóval kedvezőbb
autonóm helyzetbe került az ország. Az oroszok ki akarták vonni
a ﬁnneket a svédek befolyása alól, azért 1812-ben Helsinkit tették
meg az új fővárosnak, emellett a turkui tűzvész után az egyetem is
Helsinkibe költözött. A század végi oroszosító politika azonban kedvezőtlen helyzetbe sodorta Finnországot, s 1917-ben kihasználták
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a lehetőséget, hogy kikiáltsák a független Finnországot. (Finnország
19. századig tartó történelméről magyarul bővebben ld. Halmesvirta
2002: 144–180, Jutikkala–Piirinen 2004, Szíj 1979: 27–104.)
Mind a svéd, mind az orosz uralom alatt az ország egyetlen hivatalos nyelve a svéd volt. Ezen a nyelven zajlott az oktatás, a hivatali
ügyek intézése, az anyakönyvek vezetése. Svéd nyelvű volt az értelmiség, s javarészt a polgárság is, ezáltal a kultúra nyelve is a svéd
volt. Ez a helyzet akkor kezdett el változni, amikor a 19. században
a nemzeti romantika Finnországot is elérte. A ﬁnn nemzeti mozgalom (fennomán vagy fennoﬁl mozgalom) egyértelmű célja az volt,
hogy a ﬁnn nyelv és kultúra kilépjen a svéd árnyékából, s a ﬁnn
hivatalos nyelv legyen. Elias Lönnrot Kalevalája jótékony hatással
volt a ﬁnn nemzeti öntudat felébresztésére, s Finnország keleti területeire a romlatlan ﬁnn kultúra bölcsőjeként kezdtek tekinteni.
A Kalevala nagy hatással volt mind az irodalomra, mind a képzőművészetre, az egyik legismertebb ﬁnn művész Akseli Gallen-Kallela is
előszerettel örökítette meg a kalevalai jeleneteket(Jutikkala–Pirinen
2004: 244–246)
A ﬁnn nyelv helyzete nehezen kezdett megerősödni. Ennek
első állomása az 1863-ban kiadott nyelvrendelet volt, amely a ﬁnn
nyelvet egyenrangú szintre emelte a svéddel. Ez azt jelentette, hogy
a ﬁnnek ﬁnn nyelven intézhették hivatalos ügyeiket, azaz a hivatalnokoknak meg kellett tanulniuk ﬁnnül, amire húsz év türelmi
időt kaptak. 1886-ban egy másik nyelvrendelet is megerősítette a ﬁnn nyelv helyzetét. Ez engedélyezte a ﬁnn nyelv használatát
a legmagasabb állami hivatalokban is. Bár a svéd érzelmű értelmiség
próbálta megakadályozni a ﬁnn előretörését, a fennománok erőfeszítései a század végéhez közeledve egyre nagyobb sikereket értek el.
1853-ban még egyetlen ﬁnn nyelvű líceum volt az országban,
Jyväskyläben, s ugyanitt 1863-ban megalapították az első ﬁnn nyelvű tanárképzőt. Az 1880-as években egyre több ﬁnn nyelvű intézetet hoztak létre, s 1889-ben már több ﬁnn hallgató kezdte meg
tanulmányait az egyetemen, mint svéd. A 1890-es években a professzorok többsége ﬁnn nyelvű előadásokat tartott.
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Az irodalmi életben viszonylag későn jelent meg a ﬁnn nyelv,
az első ﬁnn nyelvű regény, A hét testvér (Seitsemän veljestä) 1870ben született meg Aleksis Kivi tollából. Paradox, hogy a legnagyobb
fennománok a ﬁnn nyelv felemelkedéséért küzdöttek, magukat
ﬁnnek vallották, de nem beszélték a ﬁnn nyelvet. 1846-ban Johan
Ludvig Runeberg svéd nyelven publikálta a ﬁnn himnuszt (Vårt
land). A ﬁnn nyelv teljes hivatalos státuszt csak 1902-ben kapott,
ez a gyakorlatban 1907-től volt érzékelhető. (A nyelvi helyzetről
ld. Juva 1966: 529, 538; Laihonen 2009: 125; Jutikkala – Pirinen
2004: 259–264).

2. A svéd családnevek Finnországban
Ebből a rövid áttekintésből kitűnhet, mennyire jelentős volt a svéd
kultúra Finnországban. Ez a szoros kötelék a névrendszerben is viszszaköszön, hiszen a legkorábbi családnevek legnagyobb része svéd
nyelvű volt (leszámítva az ország keleti területeit). A ﬁnn családnévrendszer kialakulásában jelentős szerep jutott a svéd családneveknek,
hiszen a 19–20. század fordulójáig a svéd nevek voltak többségben.
Lássuk, milyen családnévtípusok voltak jellemzőek Finnországban. A családnévtípusok megállapításához Hoﬀmann István (2007:
67–70) helynevekre kidolgozott lexikális-morfológiai elemzését
használtam fel. Ezt az elemzési módszert N. Fodor János (2010)
ültette át a magyar családnevek vizsgálatára.
A lexikális-morfológiai elemzés alapjai a névelemek, a névrészeket alkotó lexémák és a „névalkotásban szerepet játszó toldalékmorfémák” (N. Fodor 2010: 103). A főkategóriákat a lexémák szófaji
jellege alapján határozzuk meg, s ezeket további szemantikai és morfológiai kategóriákra oszthatjuk. A lexikális-morfológiai elemzés
alapja nem maga a név, hanem a névelőzmény, a köznév lexikális jelentése. A családnevek elemzése során külön kategóriaként kezelem
az egy- és kétrészes neveket. Az egyrészes nevek alatt az egy szemantikai tartalmat jelölő nevet (pl. Lund ’liget’), míg a kétrészes nevek
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alatt a két szemantikai tartalmat jelölő nevet értem (pl. Nylund ’új
+ liget’). A kétrészes neveket a továbbiakban a ﬁnn szakirodalom
terminológiáját követve összetett nevekként interpretálom.
A tanulmányban szereplő nevek kutatásom névanyagából kerültek ki. A névanyag Jyväskylä, Pori és Tornio keresztelési anyakönyveiből, az 1860-1900 közötti időszakból származnak.

2.1.3. Melléknevekből alakult családnevek: Hast ’sietség’, Hurtig
’fürge’, Fri ‘szabad’, Frisk ’élénk’, Fullt ’csúnya’, Färm ’fürge, gyors’,
Mild ’gyenge’, Riik ’gazdag’, Snäll ’kedves’, Stark ’erős’, Tapper ’bátor’ stb.

2.1. Egyrészes családnevek

2.2.1. Mellérendelő névszerkezet (köznév1 + köznév2)

2.1.1. Személynevekből alakult családnevek: Abramson, Adamsson,
Andersson, Davidsson, Eriksson, Fredriksson, Gustafsson, Herniksson,
Jahnson, Isakson, Jakobsson, Johansson, Karlsson, Larsson, Mattsson,
Micelsson, Nikodemison, Nilson, Pettersson, Svenson, Wilhelmsson,
Zachrisson stb.
2.1.2. Főnevekből alakult családnevek
a) növény és növényrész nevek: Ahl ’égerfa’, Asp ’rezgőnyárfa’,
Björk ’nyírfa’, Blom ’virág’, Ek ’tölgyfa’, Glad ’(erdei) tisztás’,
Haag ’berek, liget’, Heg ’legelő’, Lilja ’liliom’, Lund ’liget’,
Lönn ’juhar’, Palm ’pálma’, Pihl ’fűzfa’, Roos ’rózsa’, Rönn
’berkenye’;
b) állatnevek: Björn ’medve’, Elg ’jávorszarvas’, Fisk ’hal’, Hjorth
’szarvas’, Gös ’süllő’, Lax ’lazac’, Utter ’vidra’;
c) víznevek, vízpart: Forss ’ár’, Holm ’sziget’, Strand ’part’, Ström
’folyam’, Träsk ’mocsár’, Wiik ’öböl;
d) domborzati nevek: Berg ’hegy’, Dahl ’völgy’, Granit ’gránit’,
Jord ’föld, talaj’, Häll ’szikla’, Sten ’kő’;
e) égtájnevek: Söder ‘dél’, Nord ‘észak’;
f ) évszaknevek: Winter ‘tél’;
g) színnevek: Grön ‘zöld’;
h) foglalkozásnevek: Konst ’mesterség’;
i) tárgynevek: Borg ’vár’, Färd ’csata, harc’, Hammar ’pöröly’,
Hannell ’fegyver kakasa’, Hjelt ’sisak’, Kask ’sisak’, Sax ’olló’,
Wall ’erdő’;
j) népnevek: sv. Frygg ’frig’, sv. Tysk ’német’.

2.2. Összetett családnevek

Az előtag:
a) növény(rész)név: Ahl/qvist ’éger + ág’, Appel/berg ’alma +
hegy’, Aspe/gren ’rezgő nyárfa + ág’, Ek/blom ’tölgyfa + virág’,
Lind/ roth ’hársfa + gyökér’, Lund/vahl ’liget + legelő’, Lönn/
grén ’juhar + ág’, Tall/qvist ’erdő + ág’;
b) állatnév: Oks/man ’bika + férﬁ’, Slom/ström ’viaszlazac + folyam’, Svan/ljung ’hattyú + csarab;
c) égtájnév: Nord/lund ’észak + liget’, Wester/lund ’nyugat + liget’.
Az utótag:
a) növény(rész)név: sv. Ahl/qvist ’éger + ág’, Ek/blom ’tölgyfa +
virág’, Lind/roth ’hársfa + gyökér’;
b) víznév, vízpart megnevezése: Ahl/holm ’éger + sziget’, Aspe/
gren ’rezgő nyárfa + ág’, Lönn/grén ’juhar + ág’, Dahl/bäck
’völgy + patak’, Rönn/bäck ’berkenye + patak’, Gran/ström
’lucfenyő + folyam’, Å/ström ’folyó + folyam’;
c) domborzati név: Lind/berg ’hársfa + hegy’, Sand/berg ’homok
+ hegy’, Öfver/berg ’fel(ső) + hegy’;
2.2.2. Jelzős névszerkezet (melléknév + köznév). A melléknevek,
vagyis az előtag mindig az utótag milyenségére, tulajdonságára utal. Mindig minőségjelzős szerkezetben áll: Grön/berg ’zöld +
hegy’, Hög/lund ’magas + liget’, Ny/grén ’új + ág’, Ytter/berg ’szélső
+ hegy’.
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Az utótag:
a) növény(rész) nevek: Hög/lund ’magas + liget’, Ny/grén ’új +
ág’;
b) domborzati név: Grön/berg ’zöld + hegy’, sv. Ytter/berg ’szélső
+ hegy’.
A személynevekből alakult svéd családnevek kivétel nélkül patronimikumképzővel ellátott nevek voltak. Az 1800-as évek közepéig a svéd névanyagban az apanevek domináltak (-son férﬁ, -dotter
nő esetén). A családnevek kialakulásával az apanevek vagy eltűntek vagy családnevekké váltak. Utóbbi esetben már nem feltétlenül
a gyermek apjának, hanem inkább valamely felmenőjének keresztnevére utaltak. Ez a névtípus egyébként a mai napig meghatározza
az egész skandináv térség családnév állományát. Svédország családneveinek 2010-es listájában a leggyakoribb családnevek ebbe
a csoportba tartoznak: (1) Johansson, (2) Andersson, (3) Karlsson, (4)
Nilsson, (5) Eriksson, (6) Larsson, (7) Olsson, (8) Persson, (9) Svensson,
(10) Gustafsson (Schmuck 2012: 134, bővebben ld. Veka 2012:
169–177). Finnországban is jelen van ez a névtípus, de korántsem
örvend olyan nagy népszerűségnek, mint Svédországban. A ﬁnnországi svéd nyelvterületeken sem voltak olyan mértékben elterjedve,
mint Svédországban.
A főnevekre és melléknevekre utaló egyrészes családnevek a 18.
század végén kezdtek kialakulni, s ragadványnévi funkciót töltöttek
be. Ezek a nevek a katonák tipikus nevei. Mivel Finnországban még
nem voltak öröklődő családnevek (csak tanya és apanevek), ezekkel
a nevekkel különböztették meg a katonákat, s vezették be a katonai
lajstromokba. A 19. század második felében öröklődő családnévvé
váltak a katonák családjában. A 19. századtól a polgári, kereskedő és
kézműves réteg is átvette, s divatossá vált a civil lakosság körében is.
Ez a névtípus kialakulhatott az összetett nevek egyszerű csonkulásával vagy az egyrészes svéd név ﬁnnre fordításával. A svéd nevek közül
a katonai élettel kapcsolatosak voltak a leggyakoribbak (Mikkonen
2013: 359–364, Wahlberg 1990: 460–467).
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Az összetett családnevek a 17. században kezdtek kialakulni,
s egy évszázaddal később váltak általánossá. A polgári, kereskedő és
kézműves réteg tipikus családnevei sorolhatók ide. A két társadalmi réteg tagjai svéd származásúak voltak, s természetes volt, hogy
családneveik a svéd mintát követték. Emellett a ﬁnnek is szívesen
vettek fel svéd nevet, mivel ezek a műveltebb réteghez való tartozást
sugallták. A név előtagja gyakran helynévre utalt, s az elő- és utótagokat szabadon kombinálhatták egymással. Az összetételek utótagjai gyakorta természetre utaló szavak: -berg ’hegy’, -borg ’vár’, -holm
’sziget’, -lund ’liget’, -ström ’folyam’ (Mikkonen–Paikkala 2000:
23–24, Veka 2012: 174).

3. Svéd családnevek a névváltoztatás korában
Korábban a ﬁnn értelmiség számára értéket képviselt a svéd név,
s szívesen vettek fel ilyen neveket; a 19. században a svéd eredetű
kereszt- és családnevek túlsúlyban álltak a ﬁnnel szemben. A ﬁnn
nemzeti mozgalom egyértelmű törekvése az volt, hogy a svéd nevek prioritását megtörjék, s a ﬁnn nevek használatára hívták fel
a ﬁgyelmet. A fennománok egy olyan szisztematikus propagandába
kezdtek az 1880-as évektől, amiben a teljes névanyag elﬁnnesítésére
törekedtek (Buzgó 2013a: 48–55, 2013b: 23–36, Maticsák–Buzgó 2013: 95–108). A névﬁnnesítő törekvés a 20. század elején érte
el csúcspontját, amikor 1906-ban egyetlen nap alatt (a ﬁnn nyelv
egyenjogúságáért küzdő nagy ﬁlozófus és államférﬁ, Snellman születésének centenáriumán) csaknem húszezren változtattak családnevet
(Närhi 1996: 33–35, 50–52, 67–68, Paikkala 2004: 212–418).
Névanyagomban a következő névváltoztatási módszereket találtam. A leggyakoribb esetben a svéd családneveket egyszerűen
lefordították (pl. Berg > Vuori ’hegy’, Björk > Koivu ’nyírfa’, Dahl
> Laakso ’völgy’, Fors > Koski ’vízesés’, Lund > Lehto ’liget’, Frisk
> Tuori ’friss’, Pihl > Paju ’fűzfa’, Strand > Ranta ’part’). Az összetett családnevek mindkét tagját lefordították (pl. Bergström ’hegy
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+ folyó, áramlat’ > Vuorivirta, Friberg ’szabad + hegy’ > Vapaavuori,
Nyberg ’új + hegy’ > Ussikallio), vagy egyszerűen megrövidítették
(pl. Dahl/ström ’völgy + folyam’ > Dahl), vagy megrövidítették és
ﬁnnre fordították (pl. Dahl/ström ’völgy + folyam’ > Laakso ’völgy’,
Järn/felt ’vas + mező’ > Kenttä ’mező’).
Az egyrészes svéd nevek gyakran egy -i tővéghangzót kaptak
pl. Gest > Gesti, Rönn > Röni, Lamm > Lammi, Kuntz > Kuntsi,
Rönn > Rönni). Ez egyébként a keresztnevek ﬁnnesítésének tipikus
esete (Buzgó 2013a: 52). A svéd neveket elﬁnnesíthették csak hangzásukban is, tehát semmilyen szemantikai kapcsolatban nem álltak
(pl. Hellmann > Helomaa, Lindholm > Lintunen).
A svéd nevek átültetésével párhuzamosan kialakult az „igazi”
ﬁnn családnevek. A fennománok számára ezek a nevek az ún. -nen
képzős (keleti) nevek voltak, s a -nen képzős családnevek használatát ajánlották minden ﬁnn számára, s nagyon hamar ezek a nevek
váltak a leggyakoribb ﬁnn családnevekké, pl. Laaksonen < laakso
’völgy’, Lehtonen < lehto ’liget’, Mäkinen < mäki ’domb’, Vuorinen
< vuori ’hegy’. Emellett a tanyanevekből keletkezett családnevek,
a -la/-lä képzős (nyugati ) típusú családnevek is fontos részét képezik a ﬁnn családnévrendszernek, pl. Anttila ’Antti háza’, Jokela
< joki ’folyó’, Lehtola > lehto ’liget’. (Mikkonen–Paikkala 2000:
27, Paikkala 2004: 212–418, A ﬁnn névrendszerről bővebben lásd.
Maticsák–Buzgó 2013: 95–108.)

4. Utószó
A svéd kultúra mindig nagy hatással volt a ﬁnn kulturális életre,
s a fentiekből kitűnhet, hogy ez a nevek világára is mennyire jellemző. Amíg Finnország a Svéd Birodalom része volt, a svéd kultúra
fokozottabb hatást gyakorolhatott a ﬁnnre, de a 19. században már
lazább kapcsolatban álltak. Részben ennek köszönhető, hogy a 19.
században a ﬁnn kultúra elkezdte önálló útját járni, s a századfordulóra kialakulhatott az a ﬁnn névrendszer, amelyben a svéd a ﬁnn
családnevek egymás mellett éltek és élnek a mai napig.
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Összefoglaló / Summary
Svéd családnevek a 19. századi Finnországban
A ﬁnn-svéd kulturális kapcsolatok több évszázados múltra tekintenek vissza. Finnország csaknem hétszáz esztendőn át volt a Svéd
Birodalom része, s a svéd kultúra jelentős hatással volt a ﬁnn kultúra fejlődésére. A szoros kulturális kapocsnak köszönhetően a 19.
század végéig számos svéd családnevet használtak Finnországban.
A tanulmányban lexikális-morfológiai elemzés segítségével adom
meg a svéd családnevek típusait, külön vizsgálom az egyrészes és
kétrészes családneveket. A harmadik pontban a svéd családnevek
elﬁnnesítésének módszereit tárom fel.
Swedish family names in 19th century Finland
The Finnish and Swedish cultural contacts have had a centuriesolda past. Finland had been the part of the Swedish Empire and the
swedish culture had had an eﬀect on the evolution of the ﬁnnish
culture. Because of the close cultural contacts a lot of Swedish family names had been used until the end of the 19th century. During
the lexical-morphological analysis of the names, the one-part and

Svéd családnevek a 19. századi Finnországban

171

two-part names are studied separately. This paper review the methods of the Fennicization of the Swedish family names.
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ﬁnn családnévrendszer, svéd családnevek, fennomán mozgalom,
családnevek elﬁnnesítése
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Román–magyar nyelvi kapcsolatok a családnevek tükrében

Ben Attila

Román–magyar nyelvi kapcsolatok
a családnevek tükrében

1. A magyar–román és a román–magyar nyelvi és kulturális érintkezés a családnevek körében is több olyan tanulsággal szolgál, amelyet az általános névtan és kontaktológia is hasznosíthat. Ennek
a jelenségkörnek a magyar családnévanyagot érintő román eredetű átvételek etimológiai, nyelvföldrajzi és morfológiai kérdéseiről
tartottam előadást a konferenciasorozat korábbi alkalmain (Ben
2011, 2012, 2013). Ugyanilyen módon a románban magyar eredetűnek tekinthető családnevek alaki kérdéseinek vizsgálata alkalmas
arra, hogy az integráció morfológiai szabályszerűségeinek általános
és nyelvspeciﬁkus kérdéseit feltárjuk. A kétféle kölcsönzési irány
(a magyar–román és a román–magyar érintkezés) összekapcsolódik
a visszakölcsönzésnek nevezett kontaktusfolyamatban. Ilyenkor a magyar eredetű földrajzi név a románban képzéssel családnévvé válik, és tulajdonnévi funkcióba kerül átvételre a magyarban.
A következő adatok szemléltetik ezt a folyamatot:
m. Fizesán < r. Fizeşan ’füzesi’ ← Fizeş +an ← Fizeş ’Krasznafüzes’
< m. Füzes (Fizes)
m. Halmazsán < r. Hălmăgean ’halmágyi’ ← Hălmagiu + ean ←
Hălmagiu < Halmágy
m. Hodisán < r. Hodişan ’hodosi’ ← Hodiş + an ← Hodiş < m.
Hodos
m. Osán < r. Oşan ← oşan ← r. Oaş + -an ← r. Oaş < m. Avas.
Az ilyen folyamatokra tulajdonképpen nem találó a visszakölcsönzés terminus, mivel nem ugyanaz a szó került kölcsönzésre: az
a lexikai egység, amely újra megjelenik az átadó nyelvbe morfológiai
szerkezetében és funkciójában megváltozott szó. Igazából csak a szótő az, ami emlékeztet az eredeti etimonra, ezért leginkább szótővisszakölcsönzésről beszélhetünk.
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A románban magyar eredetűnek tekinthető családnevek létrejöhetnek: 1. hangalaki adaptációval, 2. magyar eredetű jövevényszóból, 3. korábbi magyar eredetű családnév továbbképzésével.
A hangalaki adaptációt szabályszerűségeire rendszerint ugyanazok
a hangtani szabályok érvényesülnek, mint a köznevek esetében: az
átvevő nyelvben vagy az adott fonotaktikai helyzetben nem használatos fonéma lecserélődik a tulajdonságjegyeiben legközelebb álló
fonémával (az a az ă-vel, a szóvégi ó az ău diftongussal): r. Cherecheş
< m. Kerekes; r. Sabău < m. Szabó; r. Săbăduş < m. Szabados;
r. Chivari < m. Kővári. Magyar eredetű, köznévi jövevényszó is tulajdonnévi funkcióval gazdagodhat a szó román nyelvi használatában. Ez akkor a legbizonyosabb, ha az adott szónak a magyarban
nincs tulajdonnévi használata, amint erre a Nădrag román családnév
etimológiája utal: Nădrag ← nădrag < m. nadrág. Nagyon korai magyar eredetű átvételeknél is valószínűsíthető a családnév köznévből
való létrejötte. A bíró tisztségnév például közigazgatási reáliaként
már több évszázada meghonosodott román népnyelvben birău alakban, és így nem zárható ki a Birău családnév közszói eredete. A név
kialakulásának harmadik módja, a korábbi jövevénynevek továbbképzéssel való terjedése és variálódása egy olyan összetett kérdéskör,
amellyel részletesebben foglalkozom a továbbiakban.
2. Az átvevő nyelv családnévállományának és morfológiai rendszerének érvényesülése legvilágosabban a képzéssel keletkezett
alakváltozatokban mutatkozik meg. A magyar eredetű román családnevek ilyen irányú elemzése azt is jelzi, hogy az átvevő nyelv
családnévrendszerének alaki jellegzetességei, domináns morfológiai
struktúrái az átvétellel keletkezett családnevek integrálódásában is
megmutatkoznak.
E vizsgálat céljából létrehoztam egy olyan számítógépes adatbázist, amely az eddig feltárt magyar eredetű román családneveket
tartalmazza. Forrásként használtam az ismert román családnévi
szótárakat (Constantinescu 1952, Graur 1965, Ionescu 2004,
Iordan 1983) és a témához kapcsolódó magyar nyelvű szakirodalmi adatokat (Janitsek 1995, Mizser 2010).
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A köznévi átvételeknél hangsúlyozni szokták, hogy a lexikai átvételek alaktani meghonosodását az átvevő nyelvi képzők jelentős
mértékben elősegítik, hiszen a lexikai integrálódásnak, bizonyos
mértékű elterjedtségnek jelölője az átvevő nyelvi képző megjelenése. Ez a családnév alaki integrálódására is érvényes, hiszen a tipikus
családnévi képzők megjelenése a magyar eredetű nevekben a szóalakot hangzásban és alakilag románossá teszi, beilleszthetővé válik
a román névparadigmák sorába.
A vizsgált elektronikus névállományban a különböző képzőkkel
keletkezett névalakok igen nagy alaki változatosságra utalnak, amint
ezt az alábbi adatok jelzik:
r. Fodorică, Fodoreanu, Fodoruţ ← Fodor < m. Fodor
r. Fărcaşu, Farcaşanu, Farcaşiu, Fărcăşescu ← Farcaş < m. Farkas
r. Maricaru, Maricaş, Maricescu ← Marica < m. Marika.
3. A magyar eredetű származékalakokat vizsgálva, megállapíthatjuk, hogy többnyire a román családnevek tipikus képzőit fedezhetjük fel a magyar eredetű román családnevekben: az -u(l), -(e)an,
-escu, -(e)a, -oiu, -uţ(ă), -că morfémákat.
3.1. Az -u(l) szóvégződést végartikulusnak tekintik a román
grammatikák, de nyilvánvalóan ennek a kötött morfémának képző funkciója lett a románban: szófajváltást tesz lehetővé (például
a dedesubt ’alul’ határozószóból főnevet hoz létre: dedesubtul).
A román nyelvjárásokban rövidebb alakban (l nélküli) változatban
jelentkező toldalék képző funkciója a magyar eredetű családnevek
alaki integrációjában is erőteljesen megmutatkozik. A korpuszunkban ugyanis 131 képzős névalakból 43, azaz 33%-uk ezzel a szufﬁxummal adatolható. A következő családnevek példázzák ezt az
integrációs folyamatot:
r. Birişiu ← Biriş < m. Béres
r. Cheresteşiu ← Cheresteş < m. Keresztes
r. Chişu, Chişiu ← Chiş < m. Kis(s)
r. Chivariu ← Chivari < m. Kővári
r. Ciucaşu ← Ciucaş < m. Csukás
r. Codaliu ← Codali < m. Kodály
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r. Kuruţiu ← Kuruţ < m. Kuruc
r. Lucaciu ← Lucaci < m. Lukács
r. Nemeşiu ← Nemeş < m. Nemes
r. Tăutu ← Tăut < m. Tót
r. Timariu ← Timar < m. Timár
Az is előfordulhat, hogy -u végződésű, magyar eredetű nevek
nem közvetlenül magyar családnévből keletkeztek, hanem köznévből alakultak ki belső tulajdonnévképzéssel. Erre a lehetőségre az
olyan jövevényelemeknél gondolhatunk, amelyek közszóként már
évszázadok óta meghonosodtak a románban, mint például meşter és
a pârcălab jövevényszó:
r. Meşteru ← meşter < m. mester
r. Pârcălabu ← pârcălab < m. porkoláb
r. Tălpăşiu ← tălpaş < m. talpas ’gyalogos katona’
r. Răcaşu ← răcaş < m. rakás (Iordan 1983).
Az -u szuﬃxum megjelenése hangalak-módosulással járhat együtt.
Hangkivetéssel olyan névforma keletkezhet, amely nagyobb mértékben eltér a magyar névformától:
r. Andru ← Andoru ← Andor < m. Andor
r. Şandru ← Şandoru ← Şandor < m. Sándor.
3.2. Az -an, -ean származási helyre utaló képző a román névalakokban szintén nagyon gyakori szóelem. A román képző funkciójában és jelentésében analóg a magyar -i képzővel: szintén fölrajzi
településre vagy nagyobb régióra utalva hoz létre családnevet: Olt
→ Oltean, Munte → Muntean, Mureş → Mureşan. A képző megjelenik magyar eredetű román családnevek képzős származékaiban
is. A képzős alakok 14%-a (18 név) tartalmazza ezt a morfémát.
A következő adatok jelzik a képző integráló funkcióját:
r. Andraşan ← Andraş< m. András
r. Andorean ← Andor < m. Andor
r. Boroşan ← Boroş < m. Boros
r. Botoran ← Botor < m. Botor
r. Butan ← Buta < m. Buta
r. Cocişan ← Cociş < m. Kocsis
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r. Deneşan ← Deneş < m. Dénes
r. Doboşan ← Doboş < m. Dobos
r. Foltozan ← Foltozo < m. foltozó
r. Julan ← Ghiula, < m. Gyula
r. Megheşan ← Megheş < m. Meggyes
r. Micşan ← Micşa < m. Miksa
r. Mogoşan ← Mogoş, < m. Mogos, Magas1
r. Nădrăgan ← Nădrag ← nădrag < m. nadrág
r. Orbean ← Orban, < m. Orbán
Az -eanu összetett képző első eleme szintén erre a képzőre utal. Az
is jelzi ezt, hogy az -eanu morféma a románban rendszerint földrajzi
eredetű családnevekben szerepel (pl. Argeşanu, Ardeleanu, Bănăţanu,
Constănţeanu, Deleanu, Dobrogeanu, Haţeganu, Moldoveanu, Munteanu stb.). A következő magyar eredetű családnevek honosodtak
meg ezzel a szóképzéssel:
r. Fădoreanu, Fodoreanu ← Fodor < m. Fodor
r. Găboreanu ← Gabor < m. Gábor
r. Cicloşanu ← Cicloş < m. Csiklós.
A magyarban több román eredetű családnév -án végződése ennek
a képzőnek őrzi a nyomait:
m. Abrudány < r. Abrudan ’abrudi’ ← Abrud + -an
m. Berszán < r. Bârsan ’barcasági’ ← bârsa + -an
m. Bodogan < r. Bodogan ’boldogfalvi’ ← Bodog + -an
m. Kimpán, Kimpián < r. Câmpean ’mezei’ ← câmp + -ean
m. Kluzsán < r. Clujean ’kolozsvári’ ← Cluj + -ean
m. Moldován < r. Moldovean ’moldovai’ ← Moldova + -ean
m. Muntyán < r. Muntean ’hegyi’, ’havaselvi’
m. Oltyán < r. Oltean ’olténiai’ ← Olt + -ean
m. Turgyán < r. Turdean ’tordai’ ← Turda + -ean (Ben 2013:
170).
3.3. Az -a (-ea) szláv eredetű képző a románban elsődlegesen
a nőnemű főnévi alakokban jelentkezik, és grammatikai nembe1

Murádin László szerint a Magas, Mogos a magyarban személynévként és földrajzi
névelemként (Mogosfalu) egyaránt használatos volt (Murádin 2013).
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li kettősséget teremt a családnévi alakváltozatokban (Cosmin →
Cosma, Fotin → Fota) (Constantinescu 1952). Az -a/-ea képzővel
jelentkező, magyar eredetű névalakok mintegy 11%-ot tesznek ki
a korpuszban, 14 családnévi előfordulással:
r. Balaşa ← Balaş < m. Balázs
r. Barnea ← < m. Barna
r. Galaia ← < m. galaj
r. Ghiulea, Giulea ← Ghiula < m. Gyula
r. Golumba ← < m. Galamb
r. Madoşa ← Modoş < m. módos
r. Marghita ← Marghit < m. Margit
r. Miclea ← Micloş < m. Miklós
r. Moga ← Mogoş < m. Mogos, Magos
r. Pora ← Por < m. Por
r. Remetea ← Remete < m. Remete
r. Sighetea ← Sighet < m. sziget
r. Şandora ← Şandor < m. Sándor
r. Şandrea ← Şandru < m. Sándor
r. Şereza ← Şerez < m. sérész ’halfajta’
r. Tacoşa ← Tacoş < m. Tokos
r. Tarcea ← Tarca < m. Tarka
r. Tempea ← Tempe < m. Tempe.
Constantinescu (1952) szerint az -a/-ea családnév-képzőnek
szintén lehetett valamikor patronimikus funkciója, és a fent említett kettős névalakok erre a megkülönböztető sajátosságra utalnak.
A képző magyar eredetű nevekben mindenképpen integratív funkciót lát el, megkönnyíti az idegenszerű hangalakok beilleszkedését
a hagyományos román családnévállományba.
3.4. Az -escu családnévképző a románban az apai névre utal, akárcsak a magyar -ﬁ képző, abban az értelemben, hogy a megnevezett
személy valakinek a ﬁa, azaz patronímiának tekinthető: Dumitru
→ Dumitrescu, Ion → Ionescu, Pop → Popescu. A magyar eredetű,
román képzős családnevek 11%-a (14 név) ezzel a képzővel is előfordul másodlagos származékszóként:
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r. Balintescu ← Balint < m. Bálint
r. Enăşescu ← Ianoş < m. János
r. Fărcăşescu ← Fărcaş < m. Farkas
r. Herăşescu ← Hirăş < m. Híres
r. Lăcătuşescu ← Lăcătuş ← lăcătuş < m. lakatos
r. Lucacescu ← Lucaci < m. Lukács
r. Maricescu ← Marica < m. Marika
r. Mezeicescu ← Mezei < m. Mezei
r. Miclescu ← Miclea < m. Miklós
r. Nagiescu ← Naghi < m. Nagy
r. Nemeţescu, Nemeţescu ← Nemet < m. Németh
r. Tămăşescu ← Tămaş < m. Tamás
A magyar eredet némileg elhalványulhat a többszörös morfológiai variabilitás és adaptáció eredményeként. Az alakváltozatok különböző szóképzési eljárásokra utalhatnak:
Mogulescu ← Mogul ← Moga ← Mogoş < m. Mogos, Magos
Pârcălabescu ← Pârcălab(u) ← pârcălab < m. porkoláb.
Amint látható, a Moga névalak képzőcserével alakult ki, majd
szóvégartikulussal és -escu képzővel újabb névvariáns keletkezett.
A Pârcălabescu névforma az eredeti magyar etimonhoz képest szintén többféle alaki módosulás (szóképzés, képzőcsere) eredménye.
3.5. Magyar eredetű családnevek kicsinyítő képzővel is elterjedtek a románban. Szláv hatásnak is köszönhetően, a románban
a kicsinyítő képzős alakok használata a köznevekben is gyakori,
még az az ételnevek is ilyen formában jelentkeznek a köznyelvben
(pl. mămăliguţă ’puliszkácska’, slăninuţa ’szalonnácska’, muşchuleţ
’bélszín[ecske]’) (Zafiu 2008). Természetesen, a családnevekben
sem ritka a kicsinítőképzős névváltozatok megjelenése (Bănică
← Banu, Todică ← Todea, Bădăluţ ← Bade, Petruţ ← Petru)
(Constantinescu 1952: XLI). Magyar eredetű, román családneveket tatalmazó adattárunkban 11 névalak (a képzős származéknevek
8,4%-a) jelentkezik kicsinyítő képzős változatban is:
r. Andorca ← Andor < m. Andor
r. Balaşcă ← Balaş < m. Balázs
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r. Fodorică ← Fodor < m. Fodor
r. Antaluţă ← Antal < m. Antal
r. Fodoruţ ← Fodor < m. Fodor
r. Lăbuţă ← labă < m. láb
r. Micluţia ← Miclea < m. Miklós
r. Moguţ ← Moga ← Mogoş < m. Mogos, Magos
r. Tălpăluţă ← talpă < m. talp.
A magyar családnevek körében a következő román eredetű nevek hangalakja utal erre a kötött morfémára: m. Golicza < r. Goliţă;
Györgyice < r. Gheorghiţă; Lupucz < Lupuţ ← Lupu + -(u)ţ; Marucza
< r. Măriuţă ← Maria + -uţă ; Petrucz < r. Petruţ ← Petru + -(u)ţ.
3.6. A román családnevekben előforduló -oiu képző eredetéről
és funkciójáról eltérő vélemények fogalmazódtak meg. Kezdetben
nagyítő képző funkciót tulajdonítottak neki (mivel hangalakilag
közel áll az -oi nagyító képzőhöz), majd Constantinescu több adattal bizonyította, hogy ez a képző szinte kizárólag olyan névalakokban jelentkezik, amelyek van nőnemű párja (Floricoiu ← Florica,
Costoiu ← Costea) (Constantinescu 1952: LXIII), azaz fő funkciója az, hogy nőnemű román névalakokból hoz létre hímnemű variánst. Adattárunkban a magyar eredetű képzős családnevek 7%-a
(9 név) illeszkedik ebbe a morfológiai szerkezetbe:
r. Boroşoiu ← Boroş < m. Boros
r. Dereşoiu ← Dereş < m. Deres
r. Enăşoiu ← Ianoş < m. János
r. Marghiţoiu ← Marghita < m. Margit
r. Micloiu ← Miclea < m. Miklós
r. Mogoşoiu ← Mogoş, < m. Mogos, Magas
r. Pârcălăboiu ← Pârcălab(u) ← pârcălab < m. porkoláb
r. Puşcăşoiu ← puşcă < m. puska
r. Tămăşoiu ← Tămas < m. Tamás.
3.7. Alakilag más jellegű szóalkotási módokkal is beilleszkedtek
magyar eredetű családnevek a román névanyagba. A Miklós névben például népetimológiás módon az -ós (-oş) végződés képzőként
értelmeződött a román nyelvérzék számára és lecserélődött az -ea
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képzőre, és ilyen módon képzőcserével alakult ki a Miclea név
(Iordan 1983), amelyből később további képzős származékalakok
keletkeztek (Miclescu, Micloiu, Micluţia). A Tălparu családnév
a Tălpaş (< m. Talpas) névből származik a funkcionálisan szinonim
képzők cseréjével. A Bruş névalak szóelvonás eredményeként jött
létre az Ambrus névből. Kontaminációval jöhetett létre az Indrei
név, amely Iordan (i. m.) szerint az Endre és az Andrei összeolvadására utal. Hasonlóképpen a Talvăr névalak az etimológiailag is összefüggő tolvaj és tâlhar kontaminációjának látszik (Iordan i.m.).2
4. Összegzésként megállapítható, hogy a magyar eredetű román
családnevek hangalaki adaptációja a köznevek integrációs folyamataival mutat rokonságot. Morfológiai meghonosodásukban a gyakori román családnévi morfémák játszanak szerepet. Az alaki adaptációt biztosító képzők megterheltsége eltérő. A magyar eredetű képzős
román családnevek leggyakrabban jelentkező képzői a következők:
az -u, az -an és az -a (-ea). Ez a három képző a vizsgált származéknevek több mint felében (56%-ában) jelentkezik. A gyakoribb magyar
eredetű román családnevek többféle képzővel is integrálódhatnak,
és ezáltal önálló lexikai egységek, tulajdonnevek alakulhatnak ki.
A kölcsönzéssel elterjedt családnevek ritkább szóalkotási módokkal
is érvényesülhetnek. Így néhány adatban megﬁgyelhető a képzőcsere, a szóelvonás és a kontamináció jelensége.
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Összefoglaló / Summary
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2

A román tâlhar ’rabló’ szó a magyar tolvaj szóból eredeztethető (Noul dicţionar
explicativ a limbii române, 2002). A szó szintén képzőcsere eredménye: tulai →
tâlhar.

A románban magyar eredetű tekinthető családnevek alaki kérdéseinek vizsgálata alkalmas arra, hogy a morfológiai integráció szabályszerűségeinek általános és nyelvspeciﬁkus kérdéseit feltárjuk.
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A tanulmány a korábbi magyar családnevek továbbképzéssel való
terjedését és alaki variálódásának módozatait mutatja be. Morfológiai meghonosodásukban a gyakori román családnévi morfémák
játszanak szerepet. Az alaki adaptációt biztosító képzők megterheltsége eltérő. Ugyanakkor az is jelzésértékű, hogy a gyakoribb magyar
eredetű román családnevek többféle képzővel is integrálódhatnak,
és ezáltal önálló lexikai egységek, tulajdonnevek alakulhatnak ki.
A kölcsönzéssel elterjedt családnevek ritkább szóalkotási módokkal
is érvényesülhetnek (képzőcsere, szóelvonás, kontamináció).
Hungarian–Romanian Language Contacts on the Basis
of Family Names
The article analyses the morphological problems of Romanian
family names of Hungarian origin. The author considers that the
revealed rules of the family names’ morphological adaption have
universal and language speciﬁc charcteristics. The most frequent
Romanian derivative suﬃxes ensure the morpholgical adaption
of family names of Hungarian origin. Certain family names were
integrated in several derivated variants and thus new names were
formed. Less frequent word formation devices may occur in the
morphological adaptation (such as the change of derivative suﬃx,
back-formation, contamination).

Kulcsszavak / Keywords
román családnév, magyar hatás, morfológiai adaptáció, szóképzés
Romanian family name, Hungarian inﬂuence, morphological adaptation, word formation
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Mutatvány a szlovákiai magyar nők
névhasználati jellegzetességeiből

Közismert tény, hogy a többnyelvű társadalmakban a nyelvek globálisan hatnak egymásra. Azokban az országokban azonban, amelyekben az államnyelv mellett jelen van egy vagy több nemzeti kisebbségi nyelv is, ez utóbbi(ak) jobban ki van(nak) téve a többségi nyelv
hatásának, mint fordítva. A témában folytatott eddigi kutatások azt
bizonyítják, hogy ez az egyik fő oka annak, hogy az utódállamokban
élő magyarok személynévhasználata országonként, közösségenként,
sőt egyénenként is felettébb tarka képet mutat.
Dolgozatomban a szlovákiai magyar nők névhasználati jellegzetességeivel foglalkozom. A nőinév-használatot kisebbségi helyzetben nem a hagyományok befolyása, az egyenjogúság kérdése vagy
a név funkciója határozza meg elsősorban, hanem sokkal inkább
a kisebbségek névhasználatát előíró jogszabályok, illetve a többségi nemzethez tartozó nők névviselési szokásai. Írásom első részében
bemutatom a hajadon és a férjezett szlovákiai magyar nők által viselt névformákat, miközben külön ﬁgyelmet szentelek az ún. ovázás
jelenségének. A dolgozat további részében egy szlovákiai magyar
nők körében végzett felmérés alapján arra keresem a választ, miért
részesítenek előnyben adatközlőim bizonyos névformákat, és miért
utasítanak el másokat; illetve hogyan vélekednek az anyanyelvi névforma anyakönyvezéséről, s hogy identitásuk jegyeként tekintenek-e
az általuk viselt hivatalos névalakulatra.
1. A személynevek használatának szabályozása (Cseh)Szlovákiában.
– A kisebbségi nyelv(ek) érvényesítése a mai Szlovákia területén
mindig is jogi kérdésnek számított, és így van ez ma is. Az egyes
történelmi fordulatok, illetve politikai korszakok háttértényezőinek
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mentén egyértelműen végigkísérhető a hatalomnak a kisebbségekhez – köztük a számszerűen legmeghatározóbb szlovákiai magyar
kisebbséghez – való viszonya1. A fenti megállapítás a személynevek
használatára is érvényes: az egykori Csehszlovákia és a mai Szlovákia területén élő etnikai közösségek személynévhasználatát az egyes
történelmi-politikai korszakokban különféle törvények és rendelkezések szabályozták/szabályozzák.
1.1. Az I. Csehszlovák Köztársaság megalakulása idején. – Az
Osztrák–Magyar Monarchia felbomlása után, rögtön az I. Csehszlovák Köztársaság megalakulásának napján – valószínűleg a hatalom
zökkenőmentes átvételének biztosítékaként – látott napvilágot az
1918. október 28-i 11. számú törvény, melynek 2. cikkelye szerint
az új államalakulat területén az összes addig hatályos tartományi és
birodalmi törvény és rendelet érvényben maradt (lásd Gyönyör
1993). Számunkra ez azért érdekes, mert a rendelkezés a Magyarországon 1895-ben bevezetett anyakönyvi jogszabályozásokat tartotta
életben, melynek a kisebbségeket érintő egyik fő elve az volt, hogy
az állam fennhatósága alá tartozó nemzetiségek újszülöttjeinek keresztnevét államnyelven – tehát magyarul – kell bejegyezni. A rendelkezés értelmében a nemzetiségi területeken ugyan kérhető volt az
illető kisebbség anyanyelvének megfelelő névalak egyidejű feltüntetése az anyakönyvben, de ez utóbbit csakis zárójelben lehetett bejegyezni, ami egyértelműen arra utalt, hogy a nemzetiségi névforma
1

A magyar etnikum (Cseh)Szlovákiában úgy került kisebbségi helyzetbe, hogy
lakóhelyét nem változtatta meg, az anyaországtól az első világháborút követő békeszerződések következtében szakították el. Fontos jellemzője, hogy mind a mai
napig többé-kevésbé zárt etnikai tömböt alkot, s az általa lakott területek szomszédosak az anyaállammal (vö. Vörös F. 2004: 69). A 2011-es népszámlálási
adatok szerint a magát magyarnak valló 458 467 személy Szlovákia lakosságának
8,5 %-át teszi ki. A magyar anyanyelvűek száma ugyanakkor 508 714 ezer fő,
azaz Szlovákia összlakosságának 9,4 %-a (www.statistics.sk). [Megjegyzés: Az ezt
megelőző 2001. évi népszámlálás alapján még 520 ezer személy vallotta magát
magyar nemzetiségűnek, 573 ezer pedig magyar anyanyelvűnek (lásd Gyurgyík
2006: 19)].
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az akkori Magyarországon nem képezte részét a hivatalos névnek.
A csehszlovák adminisztráció berendezkedésének lassúságát jelzi,
hogy a Magyarországtól elcsatolt magyar településeken az anyakönyveket a fenti rendelkezés alapján még további három évig magyarul vezették (vö. Gyönyör 1993, Vörös F. 2003: 629, 2011:
282–284).
1.2. Az I. Csehszlovák Köztársaság széthullása idején. – 1938-ban
a trianoni békeszerződés alapján elcsatolt területek egy része viszszakerült az anyaországhoz. Ezekben a régiókban megszüntették
a csehszlovák anyakönyvezési gyakorlatot, s függetlenül attól, kinek
hogyan szerepelt a neve a korábbi csehszlovák anyakönyvekben,
a magyar ajkúak család- és utónevét ismét magyaros formában tüntették fel (Vörös F. 2004: 56).
1939-ben, Csehszlovákia széthullását követően az ún. szlovák
állam területén rekedt magyar kisebbség jogait a szlovák alkotmány
95. §-a szabályozta. Eszerint „Az alkotmányban említett nemzetiségi csoport jogai olyan mértékben érvényesíthetőek, amennyire az
adott nemzetiségi csoport anyaállamában e jogok megilletik a szlovák kisebbséget” (lásd Kamenec 1994: 39). A rövid életű szlovák
állam idején a nevek anyakönyvezése terén nem történt változás, az
anyakönyvek vezetése a jogfolytonosság elvére alapozódott, örökölve a csehszlovák időszak gyakorlatát (Vörös F. 2004: 57, 2011: 266,
2013: 359–411).
1.3. A jogfosztottság éveiben. – A második világháborút követően
a vezető csehszlovák politikusok a kassai kormányprogram néven
elhíresült nyilatkozat helyzetértékelő fejezetében azzal vádolták meg
a cseh- és morvaországi részeken zárt etnikai tömböket alkotó kb.
hárommilliós németséget, valamint a Dél-Szlovákiában területileg
és etnikailag egységes 600 ezres magyar kisebbséget, hogy a háború
idején kifejtett bomlasztó tevékenységével hozzájárult a csehszlovák
állam széthullásához. A kollektív bűnösnek kikiáltott magyarság
nagy részét ennek értelmében megfosztották állampolgárságától és
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a tulajdonhoz való jogától, bezárták a magyar iskolákat, s a minimálisra szűkítették a magyar nyelv használatának színtereit (Vadkerty
1993: 8–9).
Az anyakönyvekben a jogfosztottság a magyar keresztnevek következetes szlovákra fordításában, valamint a magyar családnevek
mellékjeles írásának kiteljesedésében mutatkozott meg (vö. Vörös
F. 2004: 59, 2011: 266).
1.4. A szocializmus időszakában. – Az 1948-as kommunista hatalomátvétel után elfogadott 245. számú törvény alapján a Szlovákia területén élő magyarok – amennyiben hűségesküt2 tettek
– visszakaphatták csehszlovák állampolgárságukat (Szabómihály
2002: 21). Az illetékes szervek egyúttal módosították az anyakönyvi
bejegyzéseknek a jogfosztottság éveire jellemző gyakorlatát, de az
1949. évi 268. számú anyakönyvekről szóló törvény megint csak
kedvezőtlenül érintette a magyarságot: a szabályozás az anyakönyvek cseh vagy szlovák nyelvű vezetéséről rendelkezett, és nemzetiségre való tekintet nélkül elrendelte a női nevek -ová toldalékkal való
használatát (Gyönyör 1987: 64, Vörös F. 2011: 266–267).
Az előző törvény végrehajtásáról intézkedő 1977. évi 22. számú
rendelkezés – valószínűleg az 1949-től elszenvedett sérelmek enyhítése céljából – lehetővé tette, hogy az 1959. október 1-je előtt született nemzetiségiek anyanyelvük szabályai szerint módosíthassák
kényszerűségből szlovák vagy cseh formában bejegyzett nevüket3,
az -ová végződés azonban továbbra is kötelező tartozéka maradt

2

3

A kollektív bűnösnek kikiáltott, állampolgárságától, vagyonától, életlehetőségeitől megfosztott szlovákiai magyarságot a kommunista hatalomátvétel után
felszólították, hogy a szlovák nemzetiség vállalása az utolsó esélye a szabad élet
biztosítására. A papíron tett hűségeskü következtében egyik pillanatról a másikra szlovákká váló magyarok így kaphatták meg a csehszlovák állampolgárságot.
Az 1959-es születési évet az indokolta, hogy akkor lépett hatályba a szövetségi
belügyminisztérium 182. számú rendelkezése, mely a 32. § 2. bekezdésében engedélyezi a kisebbségi nyelvek nyelvtani szabályainak megfelelő névalak bejegyzését.
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a nemzetiségi női neveknek (Gyönyör 1987: 65). 1979-ben
a szövetségi belügyminisztérium névjegyzéket bocsátott ki az anyakönyvezők munkájának segítése céljából. A jegyzék 2. számú mellékletében az a 85 magyar keresztnév szerepelt, amelyet ebben az
időszakban minden további nélkül anyakönyvezni lehetett Szlovákiában (Vörös F. 2004: 61).
1.5. A rendszerváltástól az önálló Szlovákia megalakulásáig. –
1989-ben mélyreható politikai és társadalmi változások történtek az
akkori Csehszlovákiában, melyeknek az ezt követő években kihatásuk volt a magyar kisebbség névválasztására is: a szülők egyre több
magyar keresztnevet próbáltak meg bejegyeztetni – az esetek többségében sikerrel –, az -ová végződés azonban továbbra is kötelező
eleme maradt a magukat magyarnak valló nők családnevének.
Szlovákia területén azonban nem sokáig nézték jó szemmel
a kisebbségekre vonatkozó korábbi rendelkezések szigorának oldódását, ezért a rendszerváltás után hozott első törvények egyikének
célja éppen a kisebbségi nyelvek használatának szabályozása volt. Az
1990. évi 428. számú nyelvtörvény – bár az anyakönyvekről nem
rendelkezett –, az alapvető nyelvi jogokat korlátozó, diszkriminatív
jogszabályként híresült el, melynek szellemisége a kisebbségi nyelvhasználatról rendelkező későbbi törvényekben is fel-felbukkan.
1.6. A független Szlovák Köztársaság megalakulásától napjainkig.
– 1993. január 1-jén megalakult a független Szlovák Köztársaság.
A Szlovák Nemzeti Tanács még ebben az évben elfogadta az utónévről és a családi névről szóló 300. számú törvényt, mely a kisebbségek
névhasználatáról is rendelkezett. A 2. § 1. bekezdése szerint a Szlovák Köztársaság területén született személy számára több, legfeljebb
azonban három, „esetlegesen idegen nyelvű utónév is meghatározható”. A 4. § 4. bekezdése azonban kimondja, hogy a szlovák nyelvben a nők családnevét a megfelelő szlovák végződéssel kell ellátni,
a szlováktól eltérő más nyelvekben azonban az ilyen név az említett
végződés nélkül is használható (http://www.minv.sk). Az utóbbi
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rendelkezés azonban a homályos fogalmazásmód miatt korántsem
egyértelmű, s a gyakorlat is azt mutatja, hogy a nem szlovák nemzetiségű nők családnevét szlovák nyelvű szövegekben továbbra is -ová
végződéssel tüntetik fel.
Mivel a fenti névtörvény nem tett eleget azoknak a kötelezettségeknek, amelyeket Szlovákia az Európa Tanácsba való felvétele
alkalmából vállalt, a jogszabály problematikus részeit – nemzetközi nyomásra – kénytelen volt egy újabb törvényben rendezni (vö.
Lanstyák 2000: 97). Így az anyakönyvekről szóló 1994. évi 154.
számú törvény 16. §-a kimondja, hogy a nem szlovák nemzetiségű nő családi nevének bejegyzése a nemre utaló szlovák -ová végződés nélkül történik, amennyiben: 1. a nőnemű gyermek szülei
a gyermek családi nevének anyakönyvezésekor kérelmezik, 2. a nő
a házasság anyakönyvezésekor kérelmezi, 3. az érintett nő azt külön törvény szerint a családinév-változásról rendelkező határozat
bejegyzésével kapcsolatban kérelmezi4. Ugyanez a jogszabály lehetővé teszi minden nem szlovák nemzetiségű személy számára, akinek
utóneve az anyakönyvben szlovák formában van bejegyezve, hogy
kérelmezheti utónevének anyanyelvi formában való feltüntetését az
anyakönyvben5 (http://www.geni.sk).
2. A szlovákiai magyar nők névhasználatának jellegzetességei. –
A Szlovákia területén élő magyar nők névhasználata változó képet
mutat. Ennek leglátványosabb bizonyítéka, hogy különböző – formális és informális – színtereken ugyanaz a személy többféle névformát használ (vö. Vörös F. 2003: 137), pl.: Kis Ilona, Kisné, Ilona
Kis, Helena/Elena Kisová, Helena/Elena Kišová.

4

5

Egy szlovák nyelvész rögtön a törvénytervezet benyújtása után felháborodásának
adott hangot, szerinte ugyanis a szlovák nyelv törvényszerűségeibe való durva, felsőbb utasításra történő beavatkozásról van szó, amit nem lehet az egyéni szabadságjogokra való hivatkozással megindokolni (lásd SZABÓMIHÁLY 2002: 38).
Az ilyen irányú névváltoztatás egy másik törvény rendelkezése alapján nem illetékköteles.
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A Kis Ilona névváltozatot hajadon és férjezett magyar nő egyaránt informális beszédhelyzetben használja elsősorban: ezen a néven mutatkozik be új magyar ismerősének vagy munkatársainak,
s ezen a néven ismeri közvetlen környezete (rokonai, barátai, ismerősei, munkatársai) is. Azok a magyar nők, akik domináns magyar
környezetben élnek, szóbeli megnyilvánulásaik során formális helyzetben – hivatalban, postán, orvosi rendelőben stb. – is használják
a szóban forgó névalakot. Ugyanez a névforma – attól függően, milyen dokumentumról van szó – írásos alakban is megjelenik, főként
olyan írásbeli megnyilvánulásokban (pl. jelenléti ív, jegyzőkönyv),
amelyekben nincs előzetesen feltüntetve az illető személy hivatalosan bejegyzett névformája.
A Kisné névalak a közvetlen, magánjellegű beszédhelyzetek eleme,
használata elsősorban a hatvan-hetvenéves magyar nők korosztályára jellemző. Írásos formában ritkábban, az ún. standard helyzetektől eltérő esetekben (pl. magánjellegű levelezés, nem hivatalos dokumentum aláírása) fordul elő. Ezt a névformát a ﬁatal és a középkorú
szlovákiai magyar nők többsége informális helyzetben sem használja. Ennek több lehetséges oka van, pl.: 1. a (cseh)szlovák területen
élő kisebbségek névhasználatát szabályozó rendelkezések egyike sem
tett még csak említést sem a magyar asszonynevek -né képzős változatának esetleges használatáról, 2. a (cseh)szlovákiai magyar nők
névhasználatukban is igazodnak a többségi nők névhasználati szokásaihoz, 3. a ﬁatal és a középkorú szlovákiai magyar nők elavultnak,
idejétmúltnak érzik a -né képzős asszonynevek használatát6.
Az Ilona Kis névforma jellemzően írott nyelvi változat, amely az
anyakönyvekről szóló 1994. évi 154. számú törvény következtében
keletkezett. A fentiekben már történt rá utalás, hogy a szóban forgó rendelkezés lehetővé tette a kisebbségi utóneveknek anyanyelvi
formában történő, illetve a női családneveknek az -ová végződés
nélküli bejegyzését, a hivatalos dokumentumokban – pl. személyi
6

Ez a fajta vélekedés annak a kérdőíves vizsgálatnak az eredménye, amelyet
a tanulmány egy további részében részletesen ismertetek.

190

Misad Katalin

igazolvány, útlevél, adásvételi szerződés stb. – azonban csakis az indoeurópai, esetünkben az ún. szlovák sorrend szerint szerepelhet
a személynév (első helyen az utónév, másodikon a családnév). Beszélt nyelvi helyzetben ezt a névváltozatot nagyon ritkán használják
a szlovákiai magyar nők7.
A Helena/Elena Kisová névváltozat a szlovákiai magyar nők leggyakrabban anyakönyvezett névformája: a szlovákos sorrendben
feltüntetett személynév első eleme a magyar Ilona utónév szlovák
megfelelője, amely a többségi névhasználat gyakorisági mutatói
alapján elsősorban a Helena, ritkábban az Elena. A Kisová névelem
jellemzője a magyar családnévhez kapcsolt -ová végződés, amely csupán azt jelzi, hogy nőnemű személyről van szó, s nem utal a név
viselőjének családi állapotára8. A többségi szlovák nők névhasználatához igazodó Helena/Elena Kisová névforma az 1994. évi névtörvény elfogadása után is a leggyakoribb bejegyzett névalakként
jelenik meg a szlovákiai magyar nők körében. Ennek oka egyrészt
az -ová elhagyása miatti negatív következményekkel magyarázható:
az -ová nélküli név egyértelművé teszi a név viselőjének magyar voltát, ami hátrányt jelenthet például a munkavállalás során (lásd Kiss
1994: 62, Lanstyák 2000: 137, Vörös 2004: 310–311). A helyzet objektív megítéléséhez azonban hozzátartozik az a tény is, hogy
a kisebbségek névhasználatát szabályozó jelenlegi rendelkezések sok
esetben ellentmondóak, pl. különféle szlovák nyelvű szövegekben az
anyakönyvi bejegyzés formájától függetlenül továbbra is megköve7

8

Magyar kommunikációs helyzetben senkinek sem jut eszébe az indoeurópai sorrendet követni, szlovák beszédhelyzetben viszont tartanak a szlovák fél rosszalló
véleményétől, lásd a továbbiakban a kérdőív értékelését.
A szlovák női családnevekben szereplő -ová nőinév-képző a szlovák birtokos
mellékneveken található, egyben a birtok nemére utaló egyes számú -ov/-ova/ovo vagy -ove szóelemek nőnemű tagjával hozható kapcsolatba. Funkciója szerint ún. patronimikum-képző (lásd Vörös F. 2003: 628), amely a birtok és
a birtokos közötti rokonsági kapcsolatot jelöli. Eszerint a Kisová nevet viselő nő
hajadon is, férjezett is lehet: vagy az „apához tartozó vki” – ilyenkor az apa családnevéhez kapcsolódik az -ová végződés –, vagy a „férjhez tartozó vki”, ebben
az esetben a férj családi nevével társul az -ová szóelem.
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telik az ún. ovázást (vö. Lanstyák 2000: 97). Míg a kisebbségi beszélők meghatározó többsége természetesnek tartja a szlovákiai magyar nőknek ezt a névviselési szokását, addig a névtani szakemberek
véleménye megoszlik: egyesek az -ová toldalékkal ellátott névformát
az identitásváltás egyik állomásának vagy legalábbis jelének tartják
(lásd Vörös O. 2003: 137; UŐ 2010: 101–104), mások szerint
a megfélemlített nyelvhasználat az oka a szlovákiai magyar nők névválasztásának, s magyar identitásuk ellenére döntenek az -ová toldalékos forma bejegyzése mellett (lásd Vörös F. 2004: 309).
A Helena/Elena Kišová mellékjeles névforma leginkább a korábbi
– elsősorban az 1922 és 1949 közötti – születésű (cseh)szlovákiai
magyar nők névhasználatában ﬁgyelhető meg, illetve azokéban,
akiknek a családnevét a szóban forgó időszakban a szlovák átírás
szerint jegyezték be. Sok magyar családnév esett ekkor áldozatául
a kisebbségek névhasználatát szabályozó szlovákosító törekvéseknek.
A korabeli anyakönyvekben sokszorosára nőtt a mellékjeles magyar
eredetű családnevek száma, amelyekben a leggyakrabban az s→š
váltásra találni példát, de tipikusnak tekinthető az sz→s, cs→č,
zs→ž, ny→ň irányú – többnyire mellékjeles – átírás is (vö. Vörös
F. 2004: 311).
3. A magyar nők házassági névviselési szokásai Magyarországon és
Szlovákiában. – A tradicionális európai társadalmakban házasságkötés után a nők neve általában megváltozik: felveszik a férj családi
nevét.
Magyarországon az állami anyakönyvezés kezdetétől tekintve
napjainkig folyamatosan bővült a hivatalosan választható asszonynévformák száma. Míg az 1895-től hatályos 1894. évi anyakönyvezési jogszabályok szerint a kizárólagos névalak a Szabó Jánosné, addig
az 1952. évi családjogi törvény az előző névforma mellé két újabbat
rendel: a Szabó Jánosné Kis Ilona, illetve a Kis Ilona típust (vö. Farkas 2003: 133). Az első esetben a feleség felveszi a férj teljes nevét
a házasságra utaló toldással, amelyhez a saját teljes nevét is hozzákapcsolja, a második esetben pedig megtartja a teljes születési nevét.
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A törvény 1974. évi módosítása bővítette a korábban előírt névtípusok sorát, így az addig hivatalosan bejegyezhető asszonynévformák
mellett megjelent a Szabóné Kiss Ilona és a Szabó Ilona névalak is.
Magyarországon napjainkban az első névforma (a férj -né képzős
családneve és a teljes lánykori név) a legnépszerűbb, a másodikat
(a férj családneve és a nő utóneve) sokan idegen minta hatására terjedő névalakként tartják számon, ezért kerülendőnek tartják (vö.
Farkas 2003: 135, Raátz 2007: 174). A 2004. január 1-jétől hatályos új magyar családjogi törvény a következőképpen határozza meg
a házasságkötés alkalmával felvehető asszonynévformákat: a) a feleség teljes lánykori neve, b) a férj teljes neve a házasságra utaló toldással és a feleség teljes lánykori neve, c) a férj családi neve a házasságra
utaló toldással és a feleség teljes lánykori neve, d) a férj családi neve
és a feleség utóneve (vö. Farkas 2003: 136, www.mkogy.hu).
A mai szlovákiai magyar asszonynévhasználatot vizsgálva az
anyaországi gyakorlathoz képest két fő különbséget tapasztalunk:
1. a szlovákiai magyar nők – igazodva a többségi nemzethez tartozó
nők házassági névviselési szokásaihoz – házasságkötéskor felveszik
a férj családi nevét, s ehhez kapcsolják saját utónevüket; 2. hivatalosan bejegyzett személynevük – hajadonoké és férjezetteké egyaránt
– tartalmazza az -ová toldalékot. Kis Ilona tehát, aki házasságot kötött Szabó Jánossal, informális helyzetben általában a Szabó Ilona,
ritkábban a Szabóné névalakot, formális helyzetben pedig elsősorban a Helena/Elena Szabóová, ritkábban az Ilona Szabó névformát
használja.
Ha összehasonlítjuk a magyarországi és a szlovákiai magyar házassági névhasználatot, megállapíthatjuk, hogy a magyarországi nők
több lehetőség közül választhatnak, míg a szlovákiai magyar nők
számára a szlovák jogszabályok nem teszik lehetővé, hogy a hagyományos magyar asszonynévformákat viselhessék. Magyarországon
az új családjogi törvény hatályba lépése óta liberalizálódott a házassági névadás – egyre több nő választja a férj családi nevéhez kapcsolt
saját utónév használatát (Szabó Ilona) –, bár ebben egyes szakemberek nem annyira a magyar nők társadalmi igényeinek változását,
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hanem inkább az Európai Unió országaiban használt névformákhoz való alkalmazkodást vélik felfedezni (lásd Takács–Várnai 2002:
182, Raátz 2007: 169). A szlovákiai magyar férjezett nők ugyanezt
a névalakot informális kommunikációs helyzetekben használják, formális színtereken a hivatalosan szlovákos sorrendben jegyzett Ilona
Szabó névformát alkalmazhatják. Az anyakönyvi bejegyzések alapján
azonban a szlovákiai magyar nők többsége – a többségi nemzethez
tartozó nők asszonynév-választási szokásait követve – ma is a szlovákos alakulatot, azaz a Helena/Elena Szabóová névformát viseli.
4. Szlovákiai magyar nők körében végzett névhasználati felmérés
tanulságai. – 2010 szeptemberétől kezdődően 2013 októberéig kérdőíves felmérést végeztem szlovákiai magyar nők névviselési és névválasztási szokásairól. A 104 válaszadó mindegyike szlovákiai magyar
nő volt. Az adatközlők kiválasztásakor három fő szempontot vettem
ﬁgyelembe: 1. az adatközlők családi állapotát (a válaszadók 48%-a
hajadon, 52%-a férjezett); 2. a válaszadók korát (a huszonéves korosztálytól a hetvenévesig arányosan képviseli magát minden korcsoport); 3. a megkérdezettek végzettségét (25%-uk egyetemi hallgató,
25%-uk felsőfokú végzettséggel, 30%-uk érettségivel, 20%-uk szakközépiskolai végzettséggel rendelkező nő).
A felmérés első kérdése szerint az adatközlőknek fel kellett tüntetniük a hivatalosan bejegyzett személynevüket. A 104 megkérdezett közül mindössze öten viselik az Ilona Kis (saját magyar nyelvű
utónév és az apa családi neve szlovákos sorrendben feltüntetve) vagy
az Ilona Szabó (saját magyar nyelvű utónév és a férj családi neve
szlovákos sorrendben feltüntetve) típusú névváltozatot: hárman az
1994. évi anyakönyvekről szóló törvény alapján kérelmezték szlovák
formában bejegyzett nevük magyarítását, két megkérdezett nevének
magyar utóneves és -ová végződés nélküli bejegyzését lányuk születésekor a szülők kérelmezték a hatályos rendelkezésekre hivatkozva.
A többiek születési anyakönyvi kivonatában – kortól és végzettségtől
függetlenül – hajadonok esetében a Helena/Elena Kisová, férjezettek
esetében a Helena/Elena Szabóová névforma szerepel.

„Eszembe se jutott, hogy megtehetném, pedig hallottam erről a törvényről, még az újságban is olvastam róla. De engem nem zavar, ha
a szlovákok szlovákos formában használják a nevemet, a magyarok
meg magyarosan. Szlovákiában élek, ahol egyszer magyarul, máskor
szlovákul beszélek, talán ezért nem furcsa, hogy van magyar meg szlovák nevem is.” (36 éves kozmetikus)
„Kisebbségi helyzetben mindig alkalmazkodni kell valamihez, így
a nyelvhasználathoz is. Megszoktam már, hogy a hivatalokban vagy
szlovákokkal beszélve szlovákosan használom a nevemet. A munkahelyemen, a boltban, a buszon, a falumban pedig mindenki a magyar
nevemen szólít.” (42 éves óvónő)
„Régóta gondolkodom rajta, de megrémiszt az ezzel járó huzavona.
A lányom két évvel ezelőtt kérelmezte a neve magyar formában való
bejegyzését, azóta megfordult már minden biztosítóban, bankban,
nyilvántartóban, különböző szolgáltatóknál, hogy bejelentse a névváltoztatást. Rengeteg idejébe került, ráadásul még mindig előfordul, hogy
a hivatalos szervek a korábbi, szlovákos nevén szólítják meg.” (48 éves
pedagógus)
9

A tanulmányban helyszűke miatt minden esetben csak a legtipikusabb válaszokat tüntetem fel.

„A lányom nemrég változtatta magyarra a nevét, mindenhol ﬁzetnie
kellett az újonnan kiállított iratokért (személyi igazolványért, útlevélért stb.). Én már nyugdíjas vagyok, jó ez így, ahogy van. Magyar
városban élek, mióta nem dolgozom, senki sem használja szlovákul
a nevemet.” (67 éves nyugdíjas hivatalnoknő)

A felmérés következő kérdése arra irányult, hogy az adatközlők nemzeti identitásuk jelölőjeként tekintenek-e a nevükre. A kérdőívben több,
a nemzethez való tartozás jegyeként számon tartott fogalmat soroltam
fel, s arra kértem az adatközlőket, hogy – az 1–4-es pontskálán mozogva – jelöljék meg, szerintük mely fogalmak fejezik ki leghangsúlyosabban a magyar identitást (vö. Csepeli–Örkény–Székelyi 2002: 24).
A táblázat egyértelműen mutatja, hogy a magyar névformára egyik
korcsoport sem tekint úgy, mint fontos identitásjelölő kritériumra.

Identitásjelölő tényezők
közös nyelv
közös kultúra
magyar származás
születési hely
magyar himnusz
magyar állampolgárság
magyar zászló
magyar névforma

Adatközlők
56–70 év

„Szlovák többségű településen élek, s szlovák többségű városban
(Nyitrán) tanulok. Ha magyaros formában használnám a nevemet,
állandóan magyarázkodnom kellene. Bemutatkozáskor így is sokan
megkérdezik, milyen név az a Viola, mert még sosem hallották, pedig
a szlovák naptárban is szerepel, de úgy látszik, ők nem nagyon használják.” (22 éves egyetemista)

195

Adatközlők
40–55 év

Arra a kérdésre, hogy miért nem kérelmezik az 1994. évi anyakönyvekről szóló törvény értelmében nevük anyanyelven történő
bejegyzését (tehát: magyar utónév és -ová végződés nélküli családnév), a következő válaszok érkeztek9:
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30–39 év
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Adatközlők
19–29 év
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3, 90
3, 80
3,50
1,50
1,32
1,30
0,76
0,98

3,35
2, 88
2,95
2,20
1,97
1,93
1,20
1,17

3, 71
3, 20
3,09
2,47
2,10
2,03
1,50
1,24

3, 28
3, 33
3,28
2,70
2,43
2,66
2,32
2,03

Érdekesnek bizonyultak azok a vélemények, amelyek a Magyarországon közkedvelt Szabóné Kis Ilona típusú asszonynév használatára vonatkoztak. A megkérdezetteknek azt kellett eldönteniük,
amennyiben tehetnék, házasságkötés után bejegyeztetnék-e a szóban forgó névformát az anyakönyvbe. Egy adatközlő (0,76%) kivételével mindenki elutasította a felkínált lehetőséget, s az alábbi
válaszok is azt bizonyítják, hogy ez a névforma elfogadhatatlannak
tűnik a szlovákiai magyar nők számára:
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„Számomra ez a névforma a régi korokat idézi, még a mindennapi nyelvhasználatban is elképzelhetetlennek tartom, hogy valakinek
a valakijeként emlegessenek, nemhogy hivatalosan! Semmiképpen sem
élnék ezzel a lehetőséggel.” (31 éves mérnöknő)
„Sosem viselnék ilyen nevet. Úgy gondolom, már azzal is tettem egy
gesztust a férjem felé, hogy felvettem a családi nevét, igaz, nem annyira
miatta, mint a gyerekeinkért csináltam, ha egy család vagyunk, legyen
közös a nevünk is.” (40 éves eladó)
„Akkor sem használnám ezt a névformát, ha tehetném. Szerintem csak
azok választják ezt a nevet, akik hangsúlyozni szeretnék, hogy már
férjnél vannak.” (42 éves pénzügyi tanácsadó)
„Nekem nem tetszik, szinte sugallja a férﬁak felsőbbrendűségét. Annak
ellenére, hogy már harminc éve férjnél vagyok, még soha senkinek nem
mutatkoztam be úgy, hogy Xné vagyok.” (54 éves pedagógus)
„Egyértelműen elutasítom, ez a névforma számomra azt jelenti, hogy
egy nő nem tud önmaga lenni, csak valakinek a valakije. Ja, és kíváncsi lennék rá, fordított esetben hány férﬁ venné fel a felesége családnevét.” (60 éves hivatalnoknő)
„Ha a férjem kérné, azt hiszem, igen. A szomszédasszonyokat is úgy
szoktuk emlegetni, hogy Bekéné, Horváthné.” (66 éves nyugdíjas fodrásznő)

Arra a kérdésre, hogy véleményük szerint a Szabó Ilona (azaz
a férj családneve és az utónév) típusú névformát szlovák hatás következtében használják-e a szlovákiai magyar nők, egyhangúlag nemleges válasz érkezett:
„A többségi nyelv mindig hatással van a kisebbségi nyelvekre, valószínűleg a névhasználat terén is ez a helyzet. Mégsem érzem szlovákosnak
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ezt a névtípust, elég, ha körülnézünk az EU országaiban, általában
ott is ilyen formában veszik fel a nők a férjük családnevét.” (20 éves
egyetemista)
„Nem érzem szlovákosnak. Évek óta Ausztriában dolgozom, ott is
a férjük vezetéknevét viselik az asszonyok, ha csak meg nem tartották
a sajátjukat.” (29 éves nővér)
„Szerintem inkább az európai hagyományokat tükrözi ez a névtípus (bár
ott fordított a sorrend), praktikusnak tartom. Különben is hogy lehet lefordítani a Kovács Jánosnét mondjuk franciára?” (47 éves fordító)
„Ez még sose jutott eszembe. Szerintem Magyarországon sem csak
a -né-vel ellátott formát használják az asszonyok. Miért lenne szlovákos?” (61 éves háztartásbeli)

A felmérés utolsó kérdése arra vonatkozott, elfogadhatónak
tartják-e adatközlőim a mind Szlovákiában, mind Magyarországon
engedélyezett ún. kettős családi név (a feleség, illetve a férj családnevének a születési családnévhez való kapcsolása) használatát. A megkérdezettek egyike sem utasította el a szóban forgó névformát, de
nagyobb arányban az egyetemistáknak, illetve a diplomával rendelkező nőknek tetszik ez a névhasználati lehetőség.
„Nagyon jónak tartom, én is így tervezem, ha egyszer férjhez megyek.
Épp itt az ideje, hogy az egyenjogúság ezen a téren is érvényesüljön.”
(23 éves egyetemista)
„Szerintem a ﬁatalok között egyre népszerűbb ez a névváltozat, van
egy ismerős házaspár, akik ezt a megoldást választották. Nekem is tetszik.” (32 éves pincérnő)
„Amikor elváltam, visszavettem a lánykori nevemet. Amikor másodszor is férjhez mentem, felvettem mellé a második férjem vezetéknevét.
A gyerekeink is ezt a kettős vezetéknevet viselik. Nálunk bevált.” (47
éves fordító)
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„Semmi baj vele, csak túl hosszú.” (54 éves nevelőnő)
„Jó megoldásnak tartom, de valószínűleg csak a ﬁatalok körében fog
elterjedni. Bár arra kíváncsi lennék, hány férﬁ venné fel a felesége nevét
a sajátja mellé.” (70 éves nyugdíjas pedagógus)

5. Következtetések. – Kisebbségi helyzetben a nyelvhasználatnak
egyik speciális területe a névhasználat, ezen belül is a személynévhasználat. Érzékeny kérdéssé e témakört elsősorban a mindenkori
politika teszi, amely beleszól a kisebbségek nyelvi-nyelvhasználati
belügyeibe.
Szlovákia 1993 óta két olyan törvényt is elfogadott – igaz, nemzetközi nyomásra –, amelyek aránylag kedvezően szabályozzák az
országban élő kisebbségek személynévhasználatát. A családi és az
utónevekről szóló 1993. évi 300. számú törvény lehetővé teszi, hogy
a szülők „idegen nyelvű” (vagyis nem szlovák) utónevet adhassanak
a gyermeküknek, illetve hogy azok, akiknek az anyakönyvben szlovákul (esetleg csehül) van feltüntetve a nevük, kérelmezhessék annak
anyanyelvi formában történő bejegyzését. Az 1994. évi 154. számú
törvény szerint pedig illetékmentesen kérelmezhető a személynevet
anyanyelvi formában feltüntető anyakönyvi kivonat, s a nem szlovák nemzetiségű nők szlovák kontextuson kívül -ová toldalék nélkül
használhatják családi nevüket.
A fentiek ellenére adatközlőim mindössze 4,8%-a jegyeztette
be a nevét anyanyelvi formában, a többiek úgy gondolják, hogy
a kétnyelvűségi helyzet, amelyben élnek, kiterjed a személynévhasználatukra is, így nevüknek az anyanyelvhez köthető alakja csupán
az informális szó- és írásbeliségben jelenik meg. A felmérésből az
is kiderül, hogy a megkérdezettek egyike sem tekint úgy az anyakönyvben bejegyzett névformájára, mint identitásjelölő tényezőre,
márpedig egyes nyelvészek szerint a szlovákos névalak használata az
asszimilációs késztetés még látens, de semmiképpen sem elhanyagolható jele (lásd Vörös O. 2010: 103). A vizsgálat további eredményei arról tanúskodnak, hogy adatközlőim idegenkednek a -né kép-
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zős asszonynévforma használatától (anyakönyvezésére Szlovákiában
egyébként sincs lehetőség): a többség elavultnak, idejétmúltnak érzi,
és saját bevallása szerint még informális kommunikációs helyzetben
is kerüli. Az ún. kettős családi név használatát viszont mindannyian
elfogadhatónak tartják, kimondottan szimpatikus névformaként az
egyetemista, illetve a diplomával rendelkező nők tekintenek rá.
Az összegzett tanulságok alapján úgy gondolom, a kutatást mindenképpen szükséges folytatni, s minél több adatközlőre (esetlegesen nem csak nőkre) kiterjeszteni. Érdemes lenne továbbá összehasonlító vizsgálatot végezni az egyes utódállamokat illetően, hogy
kiderüljön, vajon a fent vázolt jelenségek a két- vagy többnyelvűség
természetes következményei-e, vagy a kisebbségben élő magyar beszélőközösségeket érintő nyelvi, kulturális és identitásbeli változásokat jelzik.
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Összefoglaló / Summary
Mutatvány a szlovákiai magyar nők névhasználati
jellegzetességeiből
Írásomban szlovákiai magyar nők névhasználati jellegzetességeit
vizsgálom. A dolgozat első részében áttekintem a (Cseh)Szlovákia
területén élő kisebbségek névhasználatára vonatkozó jogszabályokat
az Osztrák–Magyar Monarchia felbomlásától egészen napjainkig,
majd bemutatom a hajadon és a férjezett szlovákiai magyar nők által
viselt névformákat, külön ﬁgyelmet szentelve az ún. ovázás jelenségének. Írásom második részében egy kérdőíves felmérés segítségével
arra keresem a választ, miért részesítenek előnyben adatközlőim bizonyos névformákat, és miért utasítanak el másokat; illetve hogyan
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vélekednek a saját és a magyarországi magyar nők névhasználati
szokásairól. A kutatás során bebizonyosodtak azon feltételezéseim,
miszerint a szlovákiai magyar nők névválasztási szokásait nem a hagyományok, az egyenjogúság kérdése vagy a név funkciója határozza meg elsősorban, hanem sokkal inkább a Szlovákia területén élő
kisebbségek névhasználatát előíró jogszabályok, valamint a többségi
nemzethez tartozó nők névviselési szokásai.
On the use of the names of Hungarian women in Slovakia
Usage of personal names of Hungarians – both women and men
– as members of a national minority varies not only according to
the circumstances of the country which represents homeland to
them, but also it varies from speciﬁc Hungarian speaking community to community and even from individual to individual. The
study focuses on diﬀerent forms of ﬁrst (given) names and family
names (surnames) characteristic of female Hungarians living in Slovakia, including the usage of the feminine suﬃx -ová in Hungarian
surnames of women. The paper also discusses the topic of particular legislation, regulations and directives concerning the usage of
personal names of members of national minorities which, to a large
extent especially with women, can inﬂuence the choice of the form
of their given name and surname.

Kulcsszavak / Keywords
névhasználat, a kisebbségek névhasználatát előíró rendelkezések Szlovákiában, a szlovákiai magyar nők névhasználati jellegzetességei
usage of personal names, regulations of given names and family
names usage among national minorities, various forms of Hungarian
women´s names in Slovakia

A keresztnévadást befolyásoló tényezők a rendszerváltozás utáni Szlovákiában

Bauko János

A keresztnévadást befolyásoló tényezők
a rendszerváltozás utáni Szlovákiában1

1. Terminushasználat
A keresztnév fogalmát a Magyar értelmező kéziszótár a következőképpen határozza meg: „A keresztségben kapott név. A családnévhez járuló anyakönyvezett személynév, utónév.” (ÉKsz. 2003: 652).
A keresztnév műszó már régen elvesztette a „keresztségben kapott
név” jelentését, s olyanokra is vonatkozhat, akik nem keresztény
egyházi szertartás alkalmából kapták nevüket (Hajdú 1994: 18).
A keresztnév a megnevezett személy rendszerint születéskor kapott,
hivatalosan anyakönyvezett egyéni neve, mely az öröklődő családnévhez kapcsolódik. A magyar nyelvben a névsorrend szempontjából a családnév/vezetéknév áll az első helyen és azt követi a keresztnév/utónév. Magyarországon az utónév terminus használatára
az állami anyakönyvezés (1895) bevezetésekor került sor, s napjainkig ez a műszó használatos a hivatalos színtéren. A korábbi születési
anyakönyvekben a keresztnév megnevezés helyett az újszülött „egyéni neve” kifejezéssel is találkozhatunk (vö. Hajdú 2003: 347).
Szlovákiában a hivatalos személynév keresztnév + családnév
névsorrendben használatos (még akkor is, ha magyarul van anyakönyvezve a név), ezért a tanulmányban kizárólagosan a keresztnév
terminust használom. A szlovákban a keresztnév tehát nem utónévként, hanem „előnévként” funkcionál. Arra, hogy a keresztnév az
adott nyelvben az első helyen áll, egyes névtani terminusok – pl. az
angol ﬁrst name, a német Vorname – is utalnak. A szlovák nyelvben
a keresztnév terminus megfelelőjeként a krstné meno ~ rodné meno
1
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~ meno ’keresztnév ~ születési név ~ név’ fordul elő. A hivatalos
dokumentumokban a leggyakrabban a meno ’név’ terminus szerepel
(a priezvisko ’családnév’ előtt kell feltüntetni) a krstné meno ~ rodné
meno rövidítéseként (l. Bauko 2012).

2. Társadalmi változások, a keresztnevek
anyakönyvezését érint névtörvények
Szlovákiában az 1989-es rendszerváltást (ún. bársonyos forradalom) követően a névdivat változása, a keresztnévállomány bővülése,
gazdagodása is megﬁgyelhető. 1993-ban Csehszlovákia két önálló,
független államra vált szét. 1993. január 1-jén alakult meg a Szlovák Köztársaság (és a Cseh Köztársaság). Megnyíltak az államhatárok, megnőtt a migráció, a ki- és bevándorlás. Szlovákia 2004-ben
az Európai Unió tagjává vált, megnövekedett a külföldön munkát
vállalók száma, illetve sok külföldi telepedett le az országban. Ezek
a tényezők mind szerepet játszottak az ország keresztnévállományának alakulásában is.
A társadalmi változások a személynevek anyakönyvi bejegyzését is érintették, az állam jogszabályai a névhasználatot a hivatalos
(formális) színtéren befolyásolják. Szlovákiában a Tt. 300/1993. és
154/1994. számú törvényei (az utóbbi módosítását a 420/2006. számú törvény tartalmazza) szabályozzák a személynevek használatát.
A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsa 1993. szeptember 24-én
adta ki a kereszt- és családnévről szóló 1993. évi 300. számú, többször módosított törvényt. A törvény 1. §-ának 1. bekezdésében az
áll, hogy mindenkinek kell viselnie keresztnevet. Ez a névrész (a családnévvel együtt) minden ember identitásának szerves részét képezi,
az egyén társadalomban való azonosításának alapvető jele.
Az újszülött keresztnevét általában a szülők megállapodással határozzák meg. Amennyiben a szülők egyike ismeretlen vagy meghalt, a gyermek keresztnevét az ismert szülő nyilatkozatban állapítja
meg. Ha a szülők között névre vonatkozó megegyezés nem született,
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vagy mindkét szülő ismeretlen, illetve az anya a gyermeket a szülést követően egészségügyi intézményben hagyta és nem adott nevet
a gyermeknek, az újszülött keresztnevét az anyakönyvet vezető települési vagy városkerületi önkormányzatnak a kezdeményezésére
a bíróság mondja ki.
A törvény 2. §-ának 2. bekezdésében az olvasható, hogy nem
adható feltűnően szélsőséges, sértő, nevetséges vagy nem személyre utaló keresztnév, a formailag önállósult keresztnevek kivételével
a kicsinyítő képzővel ellátott és becéző név, az illető élő testvére által
viselt név, továbbá férﬁnak nem adható női név, és viszont. Ezek
a korlátozások nem vonatkoznak az idegen nevekre, amennyiben
köztudomású, hogy az ilyen névhasználat összhangban van az adott
állam hagyományaival, ahol az adott keresztnév használatos. Az
anyakönyvi hivatal kérésére ezt a tényt a gyermek szülőjének a külföldi állam képviseletének igazolásával kell bizonyítania.
A Szlovák Köztársaság területén született személy számára több,
legfeljebb azonban három keresztnév határozható meg, ezek idegen
nyelvűek is lehetnek. Az a személy, akinek második és harmadik
keresztnevet határoztak meg, nagykorúsága elérését követően (kiskorú személy esetében annak törvényes képviselője) kérvényezheti
ezen nevek törlését, illetve sorrendjük megváltoztatását abban az
anyakönyvi hivatalban, amely őt a születési anyakönyvbe bejegyezte. A második vagy harmadik keresztnév törlése, sorrendjének megcserélése nem számít névváltoztatásnak. Ilyen módon a második és
a harmadik nevet csak egyszer lehet törölni, illetve sorrendiségét
megváltoztatni. A törvény 3. §-a szerint a Szlovák Köztársaság állampolgára a hivatali érintkezésben olyan formában és sorrendben
használja teljes nevét, amilyenben az a születési anyakönyvben fel
van tüntetve.
A névviselő kérvényezheti keresztnevének megváltoztatását.
A törvény 6. §-ának 2. bekezdése említi, hogy a keresztnév-változtatást mindig engedélyezik, ha a Szlovák Köztársaság állampolgára
más államnak is az állampolgára, és a változással olyan formájú nevet
akar felvenni, amely összhangban áll a másik ország jogrendjével és
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hagyományaival. A törvény 7. §-ában olvasható, hogy a keresztnév
megváltoztatásához nem szükséges engedély, ha idegen nyelvű név
szlovák megfelelőjére történő fordításáról (vagy fordítva), örökbe
fogadott gyermek nevéről, a nem megváltozása miatti névváltozásról van szó. Az örökbefogadást engedélyező határozat jogerőre emelkedését követő hat hónapon belül az örökbefogadó szülők egyetértő írásos nyilatkozattal az örökbefogadott személy számára annak
anyakönyvezett keresztnevétől eltérő nevet határozhatnak meg.
A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsa által 1994. május 27-én
kiadott az anyakönyvekről szóló 154/1994. számú törvény (módosított változatát a 2006. évi 420. számú törvény tartalmazza) biztosítja a nem szlovák nemzetiségű nők számára a családnév -ová
toldalék nélküli bejegyzését, a kisebbségek számára a személynév
anyanyelven való anyakönyvezését, illetve kérvényezhető a régebben szlovákul anyakönyvezett név anyanyelvi névalakra való átírása
(vö. Bauko 2011; Lanstyák–Szabómihály 2002; Vörös F. 2011,
2013). Az anyakönyvi törvény 19.§-ában olvasható, hogy ha nem
szlovák nemzetiségű személy keresztneve az anyakönyvben szlovák
névformában van bejegyezve, az érintett személy írásbeli kérelmére
a születési anyakönyvi kivonatban keresztnevét anyanyelvi névformában tüntetik fel; ezt a tényt az anyakönyvbe bejegyzik. Minden
további bejegyzés és tanúsítvány ezzel a névformával készül.

3. A keresztnevek anyakönyvezésekor használatos
névjegyzékek, névkönyvek
A keresztnevek bejegyzésekor a szlovákiai anyakönyvi hivatalokban
elsősorban a Majtán–Považaj-féle névkönyvet használják. A Milan
Majtán – Matej Považaj által írott keresztnévszótár 1983-ban látott
napvilágot, később több kiadásban megjelent, a bővített változata
1998-ban Vyberte si meno pre svoje dieťa (Válasszon keresztnevet
gyermekének) címen. A szlovákiai anyakönyvi hivatalokban egyéb
névforrásokat is használnak, amelyek online elérhetők az interneten.

4. A keresztnévdivat változása Szlovákiában
Szlovákiában a rendszerváltást követően 1995–2000 között Jaromír
Krško (2001) vizsgálta a legfrekventáltabb keresztneveket. A 2013-as
évből származó adatokat, az újszülöttek teljes névlistáját a Szlovák
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Soﬁa
Nina
Natália
Nela
Viktória
Ema
Laura
Michaela
Kristína
Simona
Sára
Tamara
Lucia
Alexandra
Karolína
Emma
Lea
Diana
Dominika
Katarína

2000

1995

–
–
–
–
13. 4.
–
–
–
2.
–
–
– 14.
4. 10.
3. 1.
6. 5.
–
–
–
–
5. 8.
– 11.
–
–
–
–
–
–
–
–
2. 6.
8. 9.

2013

8.
–
18.
7.
1.
2.
5.
15.
13.
12.
3.
4.
–
9.
–
14.
–
–
19.
6.

A név népszerűsége

Jakub
Samuel
Adam
Lukáš
Martin
Tomáš
Michal
Filip
Matej
Matúš
Patrik
Peter
Šimon
Dávid
Alex
Dominik
Oliver
Sebastián
Daniel
Marek

Női név

Férﬁnév

2013

Köztársaság Belügyminisztériumából szereztük meg. Az 1. táblázatban feltüntettük az újszülötteknek választott 1–20. legnépszerűbb
keresztnevet Szlovákiában az 1995-ös, 2000-es és 2013-as évből.
A táblázatban található – jel arra utal, hogy a név nem tartozott az
1–20. legnépszerűbb keresztnév közé az adott évben.
A név népszerűsége

Minden olyan keresztnevet bejegyeznek az anyakönyvbe, mely megtalálható a www.babynames.com, vagy a www.babynology.com weboldalon. A szlovák televízióban 2014 októberében egy anyakönyvvezető nyilatkozott a nevek bejegyzését illetően. Arra a kérdésre, hogy
bejegyezhetnék-e Szlovákiában pl. a Lucifer nevet (Oroszországban
egy újszülöttnek adott név alapján), az anyakönyvvezető igenlő választ adott (lásd http://www.tvnoviny.sk/my-zeny/1775412_chceme-mat-doma-lucifera-nie-je-problem), mivel az adott név
férﬁnévként megtalálható a www.babynology.com honlapon.
A szlovákiai kisebbségekhez tartozó kétnyelvű személyek a keresztnévválasztás során gazdagabb névkincsből, a kisebbségi és többségi névállományból egyaránt válogathatnak. Néhány szlovákiai
magyar település anyakönyvi hivatalában használják a Ladó János–
Bíró Ágnes Magyar utónévkönyv című keresztnévszótárat, amely
több kiadásban is megjelent. Ezen kívül egyes helyeken használják
a http://www.nytud.hu/oszt/nyelvmuvelo/utonevek/index.html weboldalt, amely a Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézete által anyakönyvi bejegyzésre alkalmasnak minősített utónevek
(folyamatosan bővített) jegyzékét tartalmazza.
A keresztnevek a már meglévő névállományból választhatók,
de újabb nevek is kialakulhatnak, illetve bővíthetik a repertoárt.
Napjainkban a hivatalos keresztnévállomány elsősorban a múltban használatos régi személynevek felelevenítése, a nem hivatalos
becenévi alakváltozatok hivatalos keresztnévként való anyakönyvezése, a női keresztnevek férﬁ névpárjainak / a férﬁ keresztnevek női
névpárjainak megalkotása, a keresztnevek idegen nyelvekből való
átvétele által bővül (vö. Knappová 2010: 43, 2012).
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1. táblázat: Újszülötteknek választott leggyakoribb keresztnevek Szlovákiában
1995-ben, 2000-ben és 2013-ban

Szlovákiában 2013-ban az újszülöttek legnépszerűbb keresztnevei közé tartoznak a ﬁúknál a Jakub, Samuel, Adam, Lukáš, Martin,
Tomáš, Michal, Filip, Matej, Matúš, a lányoknál a Soﬁa, Nina, Natália, Nela, Viktória, Ema, Laura, Michaela, Kristína, Simona. Ha
a gyakorisági névlistát összehasonlítjuk az 1995-ös, 2000-es évvel, az

Jozef
Ján
Štefan
Milan
Peter
Ladislav
František
Vladimír
Miroslav
Pavol

5131
5129
2360
2264
2012
1849
1623
1481
1346
1174

Mária
Anna
Eva
Helena
Marta
Viera
Katarína
Alžbeta
Emília
Margita

6007
4706
2192
2125
1864
1243
1085
1068
1048
908

Peter
Martin
Michal
Tomáš
Ján
Jozef
Marek
Miroslav
Juraj
Pavol

4666
3055
2672
2283
2245
2075
1829
1585
1246
1170

Zuzana
Katarína
Jana
Lucia
Mária
Martina
Eva
Lenka
Monika
Andrea

3006
2875
2818
2146
1768
1679
1440
1390
1291
1179

Jakub
Samuel
Adam
Lukáš
Martin
Tomáš
Michal
Filip
Matej
Matúš

211
1206
1090
1089
946
946
937
920
823
746
741

2013

újszülötteknek választott 1–20. legnépszerűbb keresztnevet illetően
eltérő névadási tendenciával találkozunk a ﬁúk és lányok esetében.
A névdivatban nagyobb változások mutatkoznak a lányoknál, mint
a ﬁúknál. Az 1–20. leggyakoribb ﬁúnevek nagy része ismétlődik, az
említett években csak sorrendi helyet váltanak, 1995-ben az 1–10.
helyen állók között csak a Samuel név nem szerepelt, azóta népszerűsége nagymértékben nőtt, 2013-ban a 2. pozícióra került. 2013-ban
a 10–20. helyen állók közé 4 olyan név (Šimon, Alex, Oliver, Sebastián) jutott be, amelyek nem szerepeltek a leggyakoribb nevek
között 1995-ben és 2000-ben sem, továbbá a Daniel név 2000-ben
nem található meg a legnépszerűbb nevek között. Az újszülött lányok névadásában dinamikusabb változásokat ﬁgyelhetünk meg
a keresztnevek sorrendiségét illetően. A 2013-as év legnépszerűbb
nevei közül 1995-ben és 2000-ben 10 lánynév (Soﬁa, Nina, Nela,
Ema, Sára, Tamara, Karolína, Emma, Lea, Diana) hiányzik, melyeknek népszerűsége nagyban nőtt az utóbbi időben. 2013-ban az 1–10.
helyen lévő keresztnevek közül 6 név (Soﬁa, Nina, Nela, Viktória,
Ema, Laura) nem található meg 1995-ben az 1–20. leggyakoribb
lánynév között. A következő keresztnevek népszerűsége nőtt (↑) az
elmúlt években: Jakub, Samuel, Adam, Lukáš, Filip, Matúš, Matej,
Simon, Alex, Oliver, Sebastián, Soﬁa, Nina, Natália, Nela, Ema, Laura, Sára, Tamara, Karolína, Emma, Lea, Diana. A népszerűségben
csökkenő tendenciát mutatnak (↓) a Martin, Tomáš, Patrik, Peter,
Dávid, Marek, Lucia, Dominika, Katarína keresztnevek.
A névstatisztikai adatok alapján Szlovákia önállósulásától kezdve
a leggyakrabban választott ﬁúnév a Martin (1993–2002 között az
1. helyen állt) és a lánynevek közül a Kristína (1996–2002 között
volt az 1. helyen). Annak ellenére, hogy napjainkban csökkent
e nevek népszerűsége, ez idáig még nem hiányoztak az 1–10. leggyakoribb keresztnevek jegyzékéből.
Markánsabb változásokat ﬁgyelhetünk meg a névdivatban, ha
a 2013-as legnépszerűbb keresztneveket összevetjük a 20. század
második feléből (1953-ból és 1983-ból) származó adatokkal (lásd
2. táblázat).
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Soﬁa
Nina
Natália
Nela
Viktória
Ema
Laura
Michaela
Kristína
Simona

891
828
787
763
743
710
616
531
514
460

2. táblázat: Újszülötteknek választott leggyakoribb keresztnevek Szlovákiában
1953-ban, 1983-ban és 2013-ban

A múltban gyakran ismétlődtek ugyanazon keresztnevek, nagyobb volt egy név megterheltsége és a gyermekszületések száma
is. Az egykor divatos, gyakran választott hagyományos ﬁúnevek
(František, Ján, Jozef, Juraj, Ladislav, Milan, Miroslav, Pavol, Štefan,
Vladimír) és lánynevek (Alžbeta, Andrea, Anna, Emília, Eva, Helena,
Jana, Lenka, Margita, Mária, Marta, Martina, Monika, Viera,
Zuzana) többségét napjainkban kevesebben adják gyermeküknek
Szlovákiában. A 20. században az 1–10. helyen álló ﬁúnevek közül
a Martin, Tomáš, Michal került be a 21. században a legnépszerűbb
nevek listájába. A lányoknál dinamikusan változtak a divatos nevek,
2013-ban egyetlen női keresztnév sem került be az 1–10. leggyakoribb név közé azok közül, melyek 1953-ban és 1983-ban a legnépszerűbbek közé tartoztak.
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Az egyes generációk eltérő névadási szokásaira utal az is, ha öszszehasonlítjuk az újszülöttek és az összes lakos körében előforduló
leggyakoribb keresztneveket Szlovákiában: 2013-ban a férﬁnevek
esetében két azonos keresztnév (Michal, Martin) fordul elő az 1–10.
legnépszerűbb név között, a női nevek közül egy sem ismétlődik,
az újszülött lányoknak kevésbé választják az egykor hagyományos
keresztneveket. A hagyományok nagyobb szerepet játszanak a névválasztáskor a férﬁaknál, akik gyakrabban örökítik a keresztnevüket
(vagy más férﬁelőd nevét), mint a nők.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

2013
újszülöttek
Jakub
Adam
Samuel
Lukáš
Martin
Tomáš
Michal
Filip
Matej
Matúš

2013
összes lakos
Ján
Jozef
Peter
Štefan
Michal
Martin
Milan
Miroslav
František
Ladislav

2013
újszülöttek
Soﬁa
Nina
Natália
Nela
Viktória
Ema
Laura
Michaela
Kristína
Simona

2013
összes lakos
Mária
Anna
Zuzana
Katarína
Helena
Eva
Jana
Alžbeta
Margita
Marta

3. táblázat: Az újszülöttek és az összes lakos körében előforduló leggyakoribb keresztnevek Szlovákiában 2013-ban

A Szlovákiával szomszédos országok közül Csehországban találkozhatunk a keresztnevek gyakoriságát, illetve állományát illetően
a legtöbb hasonlósággal (l. 4. táblázat). Ez nem meglepő, hiszen
a két ország 1993-ig egy államalakulathoz (Csehszlovákia) tartozott,
és a névadók ugyanazon névállományból választhattak keresztnevet
gyermeküknek. A rendszerváltást követően, a 20. század végén és
a 21. század elején hasonló tendenciák mutatkoznak a két ország
keresztnévdivatjának, -állományának változásában (vö. Knappová
2008, 2010, Pleskalová 2011, Vörös F. 2013). A Cseh Statisztikai
Hivatal honlapjáról a 2011-ben született gyermekeknek választott
legnépszerűbb keresztneveket vettük alapul (mivel az egyéb – utób-
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bi – éveknél csak a januárra vonatkozó adatok vannak közölve), melyeket az ugyanazon évből származó szlovákiai adatokkal vetettük
össze.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Szlovákia
2011
Jakub
Samuel
Tomáš
Martin
Lukáš
Michal
Adam
Filip
Matúš
Patrik

Fiúnevek
Csehország
2011
Jakub
Jan
Tomáš
Adam
Lukáš
David
Matyáš
Matěj
Vojtěch
Ondřej

Lánynevek
Szlovákia
Csehország
2011
2011
Soﬁa
Eliška
Viktória
Tereza
Natália
Adéla
Nela
Natálie
Laura
Anna
Ema
Karolína
Nina
Kateřina
Kristína
Lucie
Michaela
Barbora
Sára
Veronika

4. táblázat: Újszülötteknek választott leggyakoribb keresztnevek Szlovákiában és
Csehországban 2011-ben

A szlovákiai és csehországi 2011-es gyakorisági keresztnévjegyzéket összehasonlítva azt láthatjuk, hogy a ﬁúk névanyagában nagyobb a hasonlóság, mint a lányoknál. A ﬁúknál mindkét országban
a Jakub név áll az első helyen. Mind Szlovákiában, mind Csehországban előszeretettel választják az 1–10. helyen álló keresztneveket
illetően a szülők a Jakub, Tomáš, Lukáš, Adam ﬁúnevet és a Natália
/ Natálie lánynevet.
A múltban összehasonlítottuk Szlovákia és Magyarország legnépszerűbb keresztneveit is (bővebben l. Bauko 2013). 2012-ben
mindkét országban az 1–20. helyen álltak a névlistán a Matúš / Máté,
Adam / Ádám, Dávid, Dominik, Daniel / Dániel, Peter / Péter, Tomáš
/ Tamás, Marek / Márk, Viktória, Emma, Laura keresztnevek. Ebben
a névjegyzékben is gyakrabban ismétlődnek a ﬁúnevek (8), mint
a lánynevek (3), illetve a másik nyelvben létező névmegfelelőjük.
Magyarországon 2011-ben a legnépszerűbb keresztnek közé tartoztak a Bence, Máté, Levente, Ádám, Dávid, Balázs, Dominik, Péter,
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Gergő, Milán; Hanna, Anna, Jázmin, Nóra, Boglárka, Zsóﬁa, Lili,
Réka, Dóra, Luca. Az adott évben Magyarországhoz viszonyítva az
1–10. leggyakoribb keresztnév között több azonos név (illetve másik nyelvben lévő névmegfelelő) volt Csehországban (Adam / Ádám,
David / Dávid, Matěj / Máté, Anna, Lucie / Luca), mint Szlovákiában (Adam / Ádám, Matúš / Máté, Soﬁa / Zsóﬁa).

5. A keresztnévadás indítékai
A keresztnévválasztást és -használatot befolyásolják a névtörvények,
a nyelvi (pl. a nevek helyesírását, kiejtését érintő sajátosságok) és
nyelven kívüli tényezők. Az egyén a születésekor nem maga választja
nevét, hanem a szüleitől, hozzátartozóitól kapja. Felnőtté, szülővé
válva már ő játszik/játszhat szerepet a gyermeke keresztnévválasztásában, névadó lesz/lehet.
A keresztnévadást motiváló tényezők közül egyre hangsúlyosabban jelenik meg az, hogy a keresztnév az adott közösségen belül egyértelműen töltse be identiﬁkáló és diﬀerenciáló funkcióját egyedisége, ritka előfordulása által. A szülők gyakran olyan keresztneve(ke)t
adnak gyermeküknek, amely egyedülálló, ritkán használatos a szűkebb (vagy tágabb) környezetben. Példaként említem, hogy a 2013as évben Szlovákiában született ﬁúk 1272-féle keresztnévváltozata
között 769 (a ﬁúnevek 60,5%-a), valamint a lányok 1483-féle névalakja között 771 (a lánynevek 52%-a) egyszeri előfordulású (egyetlen újszülötthöz kapcsolódik).
A névadók a második (ritkábban harmadik) név kiválasztásával is törekednek a név egyediségére, a kettős/hármas keresztnevek
nagy része egyszeri előfordulású. Szlovákiában 2013-ban 5 hármas
– két lány (Adele Viktoria Madeleine, Franciska Mária Sarlott) és
három ﬁú (Olajide Alex Ayinde, Patrik François Štefan, Tameem
Mahmoud Yehia) kapta – és 473 kettős keresztnevet anyakönyveztek. A 2013-as újszülöttek névlistájában a ﬁúknál a kettős keresztnevek első tagjaként leggyakrabban az Adam és Sebastián nevek
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fordulnak elő: Adam Damian, Adam Damián, Adam Ján, Adam
Marko, Adam Michal, Adam Sebastián, Adam Tamás, Adam Viliam;
Sebastián Armani, Sebastián Attila, Sebastian Gabriel, Sebastián Július, Sebastián Michael, Sebastián Miroslav. A lányoknál a kettős
keresztnevek első tagjaként a legfrekventáltabb az Anna, Emma és
Zoé: Anna Barbora, Anna Gréta, Anna Orsolya, Anna Rosa, Anna
Rozália, Anna Viktória; Emma Anna, Emma Dominika, Emma
Isabella, Emma Rose, Emma Vanesa, Emma Zsóﬁa; Zoé Bernadett,
Zoé Jázmin, Zoé Kamilla, Zoe Soﬁa, Zoe Szilárda, Zoé Zaira, Zoe
Marie.
A szülők gyakran választanak gyermeküknek idegen hangzású,
illetve helyesírású nevet, melyek különböző alakváltozatokban vannak bejegyezve az anyakönyvekbe. A 2013-ban Szlovákiában született gyermekek keresztnévlistájában találhatunk vonatkozó példákat:
Adel, Adele, Adelle; Elisabeth, Elizabeth, Elizabet, Elizabeta; Evelin,
Evelín, Evelina, Evelína, Eveline, Evelyn, Evelyne; Charlot, Charlota,
Charloo, Charlotta, Charlotte; Jasemin, Jasemín, Jasmin, Jasmín,
Jasmina, Jasmína, Jasmine, Jasmyn, Jasmyna, Yasemin, Yasemine,
Yasmin, Yasmína, Yasmina, Yasmine; Jesica, Jesika, Jessica, Jessika;
Damian, Damián, Damien, Damijan, Damjan, Damján; Christia,
Christián, Kristian, Kristián, Kristijan; Christofer, Christopher,
Kristofer, Kristoﬀer, Kristopher, Krisztofer; Mathias, Matias, Matiáš,
Matthias, Mattias, stb. A szomszédos Magyarországon szigorúbban
szabályozzák az anyakönyvezett keresztnevek helyesírását, az említett
névformák közül többnyire csak a magyaros helyesírású, standard
alakváltozatok jegyezhetők be az anyakönyvbe: Adél, Elizabet, Evelin, Evelina, Sarlott, Jázmin, Jázmina, Dzsesszika; Damián, Damján,
Krisztián, Krisztofer, Máté.
A keresztnévadási indítékok között szerepel az ismert személyek
nevének felvétele. Ebben fontos szerepet játszanak a tömegtájékoztatási eszközök, a médiák is. Különösen közkedveltek a különféle
tv-sorozatok, ﬁlmek szereplői, ﬁlmsztárok, énekesek, futballisták,
stb. után kapott keresztnevek. A névnek emlékeztető funkciója van.
A 2013-ban Szlovákiában született gyermekek keresztnevei közül
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a következők bejegyzését ﬁlmek, sorozatok szereplőinek nevei motiválták: Brandon, Diego, Esmeralda/Eszmeralda, Esperanza, Ines,
Kerem, Milagros, Summer, Romualdo, Sultan. Kristián Ronaldo és
Zidan a világhírű futballjátékosok után kapták nevüket. A Socrates
név viselője az ókori görög ﬁlozófust idézi fel. Armani a divattervező után lett elnevezve. Filmszínészekre emlékeztetnek az Antonio
(Banderas), Douglas, Dustin (Hoﬀman) keresztnevek.
Növekvőben van a keresztnévként anyakönyvezett becenevek
száma (vö. Raátz 2013). A szülők a becéző névformát közvetlenebbnek, kedveskedőbbnek tartják. Az újszülöttek 2013-as szlovákiai névlistájából a Beátka, Bíborka, Bori, Borka, Danika, Dianka,
Eli, Hanka, Irenka, Ivanka, Janka, Johanka, Kristínka, Kvetka,
Magdalénka, Mirka, Stanka, Terezka, Viki, Zdenka; Ata, Branko,
Darko, Fraňo, Janko, Mirek, Mirko, Radko, Slavko, Tom, Tono, Zlatko
becenévből származó keresztneveket említhetjük.
A gyakran előforduló keresztnevek a névadót befolyásolhatják
abban, hogy „divatos” nevet válasszon újszülött gyermekének.
Egyesek a keresztnév hangzását, mások a jelentését (vagy ezek
együttesét) veszik ﬁgyelembe a névadáskor. A névadók egy része keresztnévszótárban néz utána a név etimológiájának.
A múlt századokra jellemző keresztnév általi névörökítés – nagypapa, nagymama, apa, anya, keresztszülők nevének öröklése – egyre
ritkább napjainkban, ami a családban lévő névörökítési hagyományok gyengülését mutatja. A név öröklése erőssebben tartja magát
a ﬁúknál, mint a lányoknál. Az újszülött ﬁúk gyakrabban öröklik
nevüket a férﬁelődöktől, mint a lányok a nőági felmenőktől.
A névválasztás egyik oka lehet az is, hogy a név különböző nyelvekben azonos alakváltozatban szerepeljen, így elkerülhetők a név
átírásával, kiejtésével, lejegyzésével kapcsolatos problémák.
Az interetnikus kapcsolatok révén számos idegen nyelvből származó keresztnév jelenik meg a névállományban. Az egyes kisebbségek képviselői a névadásban törekedhetnek arra, hogy a név töltse
be etnikai identitásjelölő szerepét, utaljon a névviselő nemzetiségi
hovatartozására.
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. Kisebbségi keresztnévhasználat
A rendszerváltást követő népszámlálások mutatják a Szlovákiában
élő kisebbségek számarányának változását (l. 5. táblázat). A legutóbbi 2011-es népszámlálás szerint a lakosság 80,7%-a szlovák nemzetiségű. A többségi lakosságon kívül a következő kisebbségek élnek az
országban: 8,5% magyar, 2% roma, 1% alatt a cseh, ruszin, ukrán,
német, lengyel, horvát, szerb, orosz, zsidó, morva, bulgár és egyéb,
7% ismeretlen, nem vallotta be a nemzetiségét.

összesen
Nemzetiség
szlovák
magyar
roma
ruszin
cseh
ukrán
német
morva
lengyel
orosz
bulgár
horvát
szerb
zsidó
egyéb
ismeretlen

A Szlovák Köztársaság népszámlálási adatai
2011
2001
1991
összlakosság % összlakosság % összlakosság %
5 397 036 100,0 5 379 455 100,0 5 274 335 100,0
4 352 775
458 467
105 738
33 482
30 367
7 430
4 690
3 286
3 084
1 997
1 051
1 022
698
631
9 825
382 493

80,7
8,5
2,0
0,6
0,6
0,1
0,1
0,1
0,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,2
7,0

4 614 854
520 528
89 920
24 201
44 620
10 814
5 405
2 348
2 602
1 590
1 179
890
434
218
5 350
54 502

85,8
9,7
1,7
0,4
0,8
0,2
0,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,1
1,0

4 519 328
567 296
75 802
17 197
52 884
13 281
5 414
6 037
2 659
1 389
1 400
–
–
134
2 732
8 782

85,7
10,8
1,4
0,3
1,0
0,3
0,1
0,1
0,1
0,0
0,0
–
–
0,0
0,1
0,2

5. táblázat: Szlovákia lakosságának nemzetiségi megoszlása a 2011-es, 2001-es,
1991-es népszámlálási adatok alapján

Szlovákiában a legszámosabb kisebbséget a magyar nemzetiségű
lakosok alkotják, ezért a továbbiakban elsősorban a szlovákiai magyarok keresztnévhasználatával foglalkozom. A legutóbbi, 2011-es
népszámlálás alapján az összlakosság 8,5%-a, 458 467 lakos vallot-
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ta magát magyar nemzetiségűnek, illetve 9,4%-a, 508 714 személy
magyar anyanyelvűnek (mivel a népszámláláskor az 5 397 036 lakos
közül 382 493 személy nem tüntette fel a nemzetiségét, valószínű,
hogy a reális számarányok magasabbak lennének).
Kisebbségi környezetben a névválasztásnál fontos tényező (lehet)
az egyén etnikai identitása. A szlovákiai magyarok egyik része anyanyelvi formában, magyarul anyakönyvezteti gyermeke nevét, ezáltal
utalva az újszülött, illetve a család magyar nemzetiségére. A szlovákiai magyarok másik része szlovákul íratja be az anyakönyvbe
a gyermeke nevét, amiben szerepet játszhat az is, hogy a névadó neve
is szlovákosan van anyakönyvezve, s ez a minta befolyásolja a név
bejegyzésének módját.
A szlovákiai magyarok kétnyelvűsége a kettős névhasználatban
(pl. Juraj Kiss : Kiss György, Katarína Nagyová : Nagy Katalin) is
megmutatkozik, a kommunikációs helyzetnek megfelelően választják ki az egyik vagy másik nyelvből származó névalakot. A szlovákul anyakönyvezett személynév a többségi nyelvet (mintát) elváró
kontextusban a többségihez alkalmazkodó formában, a kisebbségi
nyelvű vagy informális kontextusban pedig a kisebbségi nyelvű,
anyanyelvi névalakban használatos (vö. Szabómihály 2008, Vörös–Simon 2006, Vörös F. 2007a, 2007b).
Ritkábban arra is van példa, hogy a keresztnév magyar és szlovák névpárja egyszerre, egy névalakban jelenik meg. Ilyen névváltozatok (pl. Ernest Kocsis Ernő) szerepelhetnek névjegykártyákon,
szórólapokon, nyomtatott kiadványokon, stb. A komáromi Duna
Menti Múzeum épületén van elhelyezve az a kétnyelvű emléktábla,
amelyen a következő szöveg olvasható: V tejto budove tvoril a učil
/ Ebben az épületben alkotott és tanított / Karol HARMOS Károly
/ akademický maliar – festőművész. A személynév szokatlan változatban szerepel: a két keresztnév közé ékelődik a családnév, az első
helyen áll a magyar keresztnév szlovák névpárja (Karol), ezt követi
a családnév (Harmos), majd a magyar keresztnév (Károly). A hibrid,
két nyelv névelemeiből álló névalak egyszerre idézi fel a személynév
szlovák és magyar változatát is.
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Azokon a településeken, ahol a magyar nemzetiségű lakosok alkotják a helyi lakosság nagyobb részét, növekvőben van a magyaros
anyakönyvi bejegyzések aránya. Egyes településeken az újszülöttek keresztnevének a bejegyzése magyardomináns, a szülők többnyire anyanyelvi változatban anyakönyveztetik gyermekük nevét
(l. Bauko 2013). A felnőtt lakosoknak is lehetőségük van arra, hogy
kérvényezzék a korábban szlovákul anyakönyvezett név megváltoztatását, „magyarosítását”. Akik a magyaros személynévformát következetesen használják a hivatalos színtéren, azok a név által etnikai
identitásukra is utalnak, a személynév etnikai szimbólumként funkcionál (l. Bauko 2014). A magyarul anyakönyvezett személynév
szlovák kontextusban szlovákos sorrendben használatos, a keresztnév megelőzi a családnevet, de mindig magyaros alakváltozatban
szerepel (a keresztnév szlovák névmegfelelője nem használatos), és
a nők családnevéhez nem járul az -ová morféma (pl. Béla Bugár,
Tamás Tóth, Erzsébet Hortváth, Ilona Varga).
Szlovákiában az anyakönyvekbe nem jegyzik be az újszülöttek,
illetve szülők nemzetiségét, ezért nem tárhatjuk fel bővebben a keresztnév és névviselő nemzetisége közti összefüggéseket.
A 2013-ban Szlovákiában született gyermekek 1–20. leggyakoribb keresztnevét illetően nem tudjuk, hány szlovákiai magyar
anyakönyvezte szlovákul gyermeke nevét, de a teljes újszülött-névlistából kiolvashatjuk azt, hogy az egyes keresztneveket hányszor
anyakönyvezték magyaros alakváltozatban. Az említett évben az
újszülöttek legnépszerűbb keresztnevei közé tartoznak a ﬁúknál
a Jakub, Samuel, Adam, Lukáš, Martin, Tomáš, Michal, Filip, Matej,
Matúš, Patrik, Peter, Šimon, Dávid, Alex, Dominik, Oliver, Sebastián,
Daniel, Marek, a lányoknál a Soﬁa, Nina, Natália, Nela, Viktória,
Ema, Laura, Michaela, Kristína, Simona, Sára, Tamara, Lucia, Alexandra, Karolína, Emma, Lea, Diana, Dominika, Katarína.
A ﬁúknál az anyakönyvezett szlovák és magyar alakváltozatok
aránya a következőképpen alakult (a zárójelben a névviselők számát
is feltüntetjük): Jakub (1206) – Jakab (0), Samuel (1090) – Sámuel
(1), Adam (1089) – Ádám (41), Lukáš (946) – Lukács (0), Martin
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(946) – Márton (8), Tomáš (937) – Tamás (12), Michal (920) – Mihály (2), Filip (823) – Fülöp (1), Matej (746) – Mátyás (11), Matúš
(741) – Máté (30), Peter (675) – Péter (13), Šimon (621) – Simon
(128 – a névalakból nem állapítható meg, hogy ebből hány a magyaros bejegyzés, mivel a Simon névnek [szimon] olvasata is van),
Oliver (510) – Olivér (12), Sebastián (498) – Szebasztián (1), Daniel
(491) – Dániel (15), Marek (491) – Márk (25). Az 1–20. helyen álló
keresztnevek között olyan is található, melynek magyar névpárját
egyszer sem anyakönyvezték az adott évben (Jakab, Lukács), illetve
egyes keresztnevek alakváltozata mindkét nyelvben azonos (Patrik,
Dávid, Alex, Dominik).
A lányoknál az 1–20. helyen álló keresztnevek többsége azonos alakváltozatban használatos mind a magyar, mind a szlovák
nyelvben: Nina, Natália, Viktória, Laura, Sára (a szlovákban azonban [szára] a név kiejtése), Tamara, Lucia, Alexandra, Emma, Lea,
Diana, Dominika. A Szlovákiában leggyakrabban anyakönyvezett
keresztneveket a következő arányban jegyezték be magyarul: Soﬁa
(891) – Szóﬁa (2), Nela (763) – Nella (97, ez a névváltozat azonban
a nem magyar nemzetiségűek között is használatos), Michaela (531)
– Mihaéla (0), Kristína (514) – Krisztina (2), Simona (460) – Szimóna (0), Karolína (391) – Karolina (10), Katarína (335) – Katalin
(2). Egyes keresztnevek magyar névpárját (Mihaéla, Szimóna) nem
anyakönyvezték 2013-ban.
A 2013-as évben a szlovákiai anyakönyvekbe bejegyzett egyes
keresztnevek (nincs szlovák névmegfelelőjük) csak a magyar nemzetiségűek körében fordulnak elő, etnikai identitásjelölő szerepük van:
pl. Álmos, Ákos, Bence, Bendegúz, Botond, Bulcsú, Csaba, Csongor,
Előd, Gergő, Lehel, Levente, Örs, Szabolcs, Tiborc, Zalán, Zente, Zoltán, Zsolt, Zsombor; Boglárka, Boróka, Csenge, Csepke, Csilla, Emese,
Enikő, Ildikó, Kincső, Napsugár, Tünde, Villő, Virág.
A kettős keresztnevek bejegyzése divatossá kezd válni az utóbbi
években, a hármas keresztnévadás lehetőségét azonban ritkán használják ki a szülők. A kettős keresztnév mindkét tagja lehet magyar bejegyzésű: Ákos István, Ármin Márk, Áron István, Attila Mátyás, Bálint
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Olivér, Bence Zoltán, Gergely Péter, Hunor Attila, Konrád András, Kristóf Attila, Levente Ferenc, Márton Mihály, Máté Imre, Nimród Antal,
Sebestyén Marcel, Szabolcs Áron, Szilárd Imre; Annabella Júlia, Emese
Lilla, Gabriella Jázmin, Orsolya Virág, Zsóka Kata. Több újszülöttnél
ismétlődhet a kettős keresztnév első vagy második tagja: pl. András
Bence, András Máté, István Imre, István Márk, István Zsombor, László
Zsombor, Mátyás Ferenc, Mátyás Lázár, Mátyás Péter, Péter László, Péter
Márton, Tamás Bendegúz, Tamás Dániel. Van, amikor csak a kettős keresztnév egyik tagja utal a névviselő magyar identitására, mivel a másik név azonos alakváltozatban használatos a szlovákban és magyarban
is: Alex Levente, Tibor Ádám, Tibor Bálint, Réka Andrea, stb.
Az újszülötteknek vegyes kettős keresztneveket is választanak
a szülők Szlovákiában. A kettős keresztnév utalhat a vegyes házasságban élő szülők névadásban történő megegyezésére. Az első keresztnév magyar, a második szlovák formában – Péter Miroslav –,
illetve az első keresztnév szlovák, a második magyar alakváltozatban
– Adam Tamás, Július Máté, Juraj Zoltán, Milan Péter, Oliver Imre,
Viliam Máté – lehet anyakönyvezve. A magyarul bejegyzett keresztnév egyéb idegen eredetű névvel is párosulhat: pl. Diego Trisztán,
Lóránt Lorenzo. A vegyes kettős keresztnevet viselők a hivatalos
érintkezésben az első helyen szereplő nevet használják.
Gyakran szolgál a névadás alapjául egy ﬁlmhős, tévésorozat szereplőjének a neve (vö. Knappová 2008: 127). A roma kisebbség
képviselői szívesen választanak gyermeküknek egzotikus, egyedülálló nevet. Egy 2014 októberében sugározott szlovák TV-híradóban
nyilatkozott egy Szlovákiában élő roma személy, akinek Winnetou
a keresztneve. A nevét a híres Karl May regény indián főhőse után
kapta szüleitől az 1970-es években, amikor az azonos nevű ﬁlmet
vetítették. A névviselő elmondása szerint a saját gyermekeinek már
nem választana hasonló nevet, mert gyakran kinevették miatta.
A romák névadását nagyban befolyásolják a médiákból ismert személyek, ﬁlmszereplők nevei. A roma nemzetiségű újszülöttek között
előfordulnak az Onur és Seherezádé keresztnevek. Az Ezeregy éjszaka című török Tv-sorozat főszereplői után Szlovákiában 2011-ben
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38 ﬁúnak adtak Onur, és 29 lánynak Seherezádé, illetve 10-nek Šeherezáda keresztnevet. 2012-ben jelentősen csökkent az említett nevek anyakönyvi bejegyzése: 7 ﬁúnak választottak Onur, 3 lánynak
Seherezádé, illetve 2-nek Šeherezáda alakváltozatban keresztnevet.
A Šeherezádát 2013-ban már csak egy lánynak választották, míg az
Onur nevet 9, az Onúr névváltozatot 1 ﬁú kapta.
Szlovákiában a negyedik legnépesebb nemzetiség a cseh. Az
egyes (szlovákban nem használatos) írásjelek, illetve csak a cseh kultúrkörben használatos keresztnevek, névalakok utalnak a névviselő
cseh nemzetiségére: Alžběta, Anežka, Jitka, Markéta, Máša, Miluše,
Natálie; Jiří, Matěj, Oldřich, Přemysl, Věroslav, Zbyněk.
Sok külföldi állampolgár telepedett le, illetve kötött házasságot Szlovákiában. A vegyes nemzetiségű családokban többnyire
a külföldi férﬁ (ritkábban nő) névadási szokásaihoz, névkultúrájához
alkalmazkodik a házastárs: az újszülött gyermek keresztnevét általában az apa (vagy anya) hazájában ismert névállományból választják
ki a névadók, akik így a külföldi, idegen mintát követik. Az ázsiai
országok közül főképpen Vietnamból származó egyének telepedtek
le Szlovákiában. A vietnami szülők (vagy vegyes házasságban élő vietnamiak) 2013-ban többek között a Duc, Duc Phu, Hao, Khai,
Quan, Quoc, Tien, Tuan, Yen, Yi ﬁúneveket, Dao, Gia, Hoai, Tia,
Tuyet lányneveket adták újszülött gyermeküknek.
A férﬁak és a nők keresztnevei eltérőek, a viselt név utal a hordozója nemére. Léteznek azonban olyan keresztnevek is, melyeket
mindkét nem képviselői választanak. Ezek az ún. kétnemű keresztnevek az utóbbi években a külföldről származó szülő(k) gyermekeinek körében jelentek meg. Szlovákiában a 2012-es évben született lányok és ﬁúk neveként egyaránt előfordult az Alex (601 ﬁú és
4 lány kapta), Bao (1 ﬁúnak és 2 lánynak adták) keresztnév, 2013ban az Andrea nevet 1 ﬁú és 119 lány, a Thanh keresztnevet 1–1
névviselő kapta. A férﬁak második keresztnévként női nevet is viselhetnek. Szlovákiában 2012-ben egy ﬁú újszülött kapta a Giovanni
Maria kettős keresztnevet, melynek második tagja – a Mária női
név – a család vallásosságára, Szent Mária tiszteletére utalhat.
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7. Összegzés
Szlovákiában az 1989-es rendszerváltás után a névdivatot, a keresztnévállomány gazdagodását több tényező befolyásolta. Az államhatárok megnyitása a migráció, a ki- és bevándorlás növekedését eredményezte. Ennek köszönhetően a keresztnévállomány főképpen
idegen nyelvekből származó névelemekkel bővült.
Szlovákia 1993-as megalakulását követően születtek meg a személynevek anyakönyvezését szabályozó törvények: a kereszt- és családnévről szóló 1993. évi 300. számú és az anyakönyvekről szóló
1994. évi 154. számú többször módosított törvények. A keresztnevek anyakönyvezését illetően a névválasztás szabadabb, napjainkban
bővebb névlistából válogathatnak a névadók.
A szlovákiai anyakönyvi hivatalokban a keresztnevek bejegyzésekor elsősorban a Milan Majtán – Matej Považaj által írott
keresztnévszótárat használják, de interneten elérhető keresztnévadatbázisokat is igénybe vesznek. E miatt az anyakönyvezett keresztnévfélék és névváltozatok száma is növekedik.
A rendszerváltás előtt gyakran ismétlődtek ugyanazon keresztnevek, nagyobb volt egy név megterheltsége. Az egykor divatos, gyakran választott hagyományos keresztneveket napjainkban ritkábban
választják gyermeküknek a névadók. Az egyes generációk névadási
szokásai eltérőek, a ﬁatalok körében nagy számban találhatunk olyan
keresztneveket, amelyek hiányoznak az idős korosztály névkincséből.
A névadók körében egyre erőteljesebb az egyedi keresztnevek bejegyzésére való törekvés. Az újszülötteknél gyakoriak az idegen hangzású,
helyesírású keresztnevek, a kettős keresztnevek bejegyzése divatossá
kezd válni, egyre több becenév válik anyakönyvezhető keresztnévvé.
A szlovákiai kisebbségekhez tartozó személyeknek lehetőségük
van a név anyanyelven való bejegyzésére, a keresztnévválasztás során
gazdagabb névkincsből, a kisebbségi és többségi névállományból
egyaránt válogathatnak. Ennek eredményeként a vegyes nemzetiségű családokban nyelvileg vegyes többes keresztnevek is születhetnek.
Az interetnikus kapcsolatoknak köszönhetően különböző nyelvekből származó keresztnevekkel gazdagodik a névállomány.

224

Bauko János

Irodalom
Bauko János 2011. A szlovákiai magyarok személynévhasználata.
In: Szabómihály Gizella–Lanstyák István (szerk.) Magyarok
Szlovákiában VII. kötet. Nyelv. Somorja: Fórum Kisebbségkutató
Intézet. 407–422.
Bauko János 2012. A magyar és a szlovák (szláv) névtani terminológia összevetése. Névtani Értesítő 34: 157–166.
Bauko János 2013. A keresztnevek használata magyar–szlovák kétnyelvű környezetben. In: Bauko János–Benyovszky Krisztián
(szerk.) Tulajdonnevek a fordítás és a kétnyelvűség kontextusában.
Nyitra: Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem. 5–27.
Bauko János 2014. A tulajdonnév identitásjelölő funkciója. In:
Bauko János–Benyovszky Krisztián (szerk.) A nevek szemiotikája. Nyitra – Budapest: Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem–Magyar Szemiotikai Társaság. 78–96.
Hajdú Mihály 1994. Magyar tulajdonnevek. Budapest: Nemzeti
Tankönyvkiadó.
Hajdú Mihály 2003. Általános és magyar névtan. Budapest: Osiris
Kiadó.
Knappová, Miloslava 2008. Rodná jména v Česku v 21. století.
In: Čornejová, Michaela – Kosek, Pavel (szerk.) Jazyk a jeho
proměny. Prof. Janě Pleskalové k životnímu jubileu. Brno: Host.
121–132.
Knappová, Miloslava 2010. Jak se bude vaše dítě jmenovat? Praha:
Academia.
Knappová, Miloslava 2012. K vývoji standardizace repertoáru rodných/křestních jmen v českých zemích ve 20. století. In: Čmejrková, Svtla–Hoffmannová, Jana–Klímová, Jana (red.) Čeština v pohledu synchronním a diachronním. Stoleté kořeny Ústavu
pro jazyk český. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Nakladatelství
Karolinum. 35–40.
Krško, Jaromír 2001. Frekvencia rodných mien na Slovensku.
Slovenská reč 66: 14–25.

A keresztnévadást befolyásoló tényezők a rendszerváltozás utáni Szlovákiában

225

Ladó János–Bíró Ágnes 1998. Magyar utónévkönyv. Budapest:
Vince Kiadó.
Lanstyák István–Szabómihály Gizella . Magyar nyelvtervezés Szlovákiában. Pozsony: Kalligram Kiadó.
Majtán, Milan – Považaj, Matej 1998. Vyberte si meno pre svoje
dieťa. Bratislava: Art Area.
Pleskalová, Jana 2011. Vývoj vlastních jmen osobních v českých zemích v letech 1000–2010. Brno: Masarykova univerzita, Host.
Raátz Judit . Társadalmi változás – névjog – névválasztás. In:
Tóth Szergej (szerk.) Társadalmi változások – nyelvi változások.
Alkalmazott nyelvészeti kutatások a Kárpát-medencében. Budapest–Szeged: MANYE–Szegedi Egyetemi Kiadó Juhász Gyula
Felsőoktatási Kiadó. 396–401.
Szabómihály Gizella 2008. A határon túli névhasználat és a nyelvi tervezés. In: Bölcskei Andrea–N. Császi Ildikó (szerk.)
Név és valóság. A VI. Magyar Névtudományi Konferencia előadásai. A Károli Gáspár Református Egyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszékének Kiadványai 1. Budapest: Károli Gáspár
Református Egyetem BTK Magyar Nyelvtudományi Tanszéke.
41–52.
Vörös Ferenc a. Névfordítás és névváltogatás kétnyelvű környezetben. In: Nyelvi identitás és a nyelv dimenziói. Szerk. Hoffmann
István–Juhász Dezs. Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság, Debrecen–Budapest. 185–199.
Vörös Ferenc 2007b. Több nyelv és kultúra vonzásában. In: A magyar mint veszélyeztetett nyelv? Szerk. Pusztay János. Az Uralisztikai Tanszék kiadványai (12). Savariae. 269–289.
Vörös Ferenc 2011. Nyelvek és kultúrák vonzásában. Személynevek a magyar nyelvterület északi pereméről I. Pozsony: Kalligram
Könyvkiadó.
Vörös Ferenc 2013. Nyelvek és kultúrák vonzásában. Személynevek a magyar nyelvterület északi pereméről II. Pozsony: Kalligram
Könyvkiadó.

226

Bauko János

Vörös Ottó–Simon Szabolcs 2006. Nyelvtervezés – névtervezés.
Személynévhasználat és a szlovákiai magyarok. In: Ben Attila
– Szilágyi N. Sándor (szerk.) Nyelvi közösségek – nyelvi jogok.
Kolozsvár: Anyanyelvápolók Erdélyi Szövetsége. 343–359.

Összefoglaló / Summary
A keresztnévadást befolyásoló tényezők
a rendszerváltozás utáni Szlovákiában
Szlovákiában az 1989-es rendszerváltást követően több tényező befolyásolta a keresztnévadást. Az államhatárok megnyitása után a migráció, a ki- és bevándorlás növekedése a keresztnévállomány dinamikus változását eredményezte, főképpen idegen nyelvekből származó
névelemekkel bővült a névkincs. Míg a rendszerváltás előtt nagyobb
volt egy név megterheltsége, napjainkban egyre erőteljesebb az egyedi, ritkább nevek bejegyzésére való törekvés. Gyakoriak az idegen
hangzású, helyesírású keresztnevek. Az interetnikus kapcsolatoknak
köszönhetően különböző nyelvekből származó keresztnevekkel gazdagodik a névállomány. Az egyes generációk névviselésében eltérések ﬁgyelhetők meg: a ﬁatalok körében sok olyan keresztnév fordul
elő, amely hiányzik az idős korosztály névkincséből. Növekvőben
van a bejegyzett keresztnévváltozatok száma. Egyre több becenév válik anyakönyvezhető keresztnévvé. A kettős keresztnévadás divatos
jelenség az utóbbi években. A kisebbségek képviselői a keresztnévválasztás során bővebb névkincsből, a kisebbségi és többségi névállományból egyaránt válogathatnak. A kisebbségek körében növekszik
a keresztnevek anyanyelvi formában való anyakönyvezése.
Factors inﬂuencing forename giving in Slovakia
following the 1989 change of regime
Following the 1989 change of regime, there were more factors that
inﬂuenced the forename giving in Slovakia. After opening the state
borders the rise of migration, both emigration and immigration has
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resulted in a dynamic change of given name stock that has mainly
broadened by foreign language name elements. While before the
change of regime, the loadedness of a name was bigger, strivings
towards having more unique and rare names registered have been
more powerful nowadays. Due to interethnic relationships the name
stock is being enriched by given names of various foreign origins.
There are also generational diﬀerences in name bearing: the younger
generation uses many of those given names that are absent from the
older generation’s name stock. The number of the registered given
name variants is increasing; the foreign spelled names are also frequent. More and more nicknames become registerable given names.
Giving two forenames has become a new fashion in Slovakia in recent years. The members of minorities have a wider choice of names
since they might choose from the minority as well as majority name
stock. Among the members of the minorities, the name registration
in mother tongue is increasing.

Kulcsszavak / Keywords
keresztnév, névtörvények, névdivat, kisebbségi keresztnévhasználat
forename/given name, name laws, name fashion, minority use of
given names

Számítógépes nyelvföldrajzi technológiák alkalmazása…

N. Császi Ildikó

Számítógépes nyelvföldrajzi technológiák
alkalmazása szinkron helynevek vizsgálatában
a Vas megyei névanyag alapján

1. Bevezetés. Minden természetes nyelvben általános a tulajdonnevek használata: nem tapasztalunk tulajdonnév nélküli állapotot.
A tulajdonnév nyelvi univerzálé, az egyes névalakok keletkezését
pedig az adott nyelvben meglévő tulajdonnévi rendszer alapjaiban
determinálja. A névhasználó közösség a nevek birtokbavételével
egyidejűleg a névalkotási szabályokat is elsajátítja, ehhez a konkrét
nevekből való általánosítás képességét használva fel, s ezáltal lesz képes arra, hogy maga is új neveket, jelen esetben helyneveket hozzon
létre. A létező helynévrendszer elsősorban a névminták révén határozza meg az új nevek keletkezését (Hoffmann 1993: 21–6). Ezt
a tényt jól hasznosíthatjuk egy összehasonlító elemzésnél is: ha egy
viszonylag kis közösség névhasználói az adott közösség helynévrendszerét ismerik meg, valójában abban szocializálódva szükségszerűen
annak mintájára fognak új neveket is létrehozni.
A névadási mintákhoz való igazodást a magyar szakirodalomban
többféleképpen is megfogalmazták. J. Soltész Katalin a tulajdonnevek keletkezése kapcsán fontosnak tartja az analógia működését,
vagyis azt a törekvést, hogy „névszerű, névstílusú” képződményt hozzunk létre. A névszerűséget pedig mindig a meglévő nevek rendszere
határozza meg, s a közösség új nevet ez alapján alkot (vö. 1979: 25).
Kárpát-medence újabb kori és régebbi történetét az itt élő népeknek és az általuk beszélt nyelveknek a sokfélesége jellemezte.
A nyelvi elemek népiségtörténeti forrásként való felhasználására
már a 19. századi tudományosságból találunk példákat. A nyelvészet eszközeit e téren tudományos módszerré azonban csak az 1920as–30-as években formálta Melich János és Kniezsa István, akik
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a honfoglalás kori, illetőleg a 11. századi Magyarország nyelvi-etnikai
képét kívánták megrajzolni. Forrásként főképpen az oklevelekben,
gesztákban fennmaradt helynévanyagot használták fel. Az etnikai
célú nyelvi rekonstrukció legfőbb eszköze maga a helynév-etimológia, amely arra kíváncsi, hogy a név milyen nyelvi közegben jött létre,
miféle lexikális és morfológiai elemeknek a felhasználásával. Ennek
a módszereit Melich János fejlesztette a maga korában nemzetközileg is elismert, magas színvonalra. A névkeletkezés pillanatának
a megragadása mellett fontos a fönnmaradt adatokra is ﬁgyelmet fordítani, hiszen ezek többnyire a valós nyelvhasználatra utalnak.

2. A nyelvföldrajz és névföldrajz kapcsolata.
2.1. A nyelvföldrajz „a nyelvi jelenségek térbeliségét, illetőleg az
azzal összefüggő, abból levezethető törvényszerűségeket kutatja.
Nyersanyaga a térképre vitt, atlaszokba rendezett dialektális vagy
multilingvális szógyűjtemény, amely hangtani, alaktani, lexikális
és szemantikai megoszlásokat ábrázol. Kisebb-nagyobb fajtáinak
együttes, összehangolt megszólaltatása pedig sokoldalú nyelvészeti,
extralingvisztikai, sőt technikai ismereteket is megkövetel” (Juhász
2007: 33).
A nyelvföldrajz első kutatói germanisták voltak, és a német
geolingvisták ma is a számítógépes kartográﬁa legkiválóbb képviselői közé tartoznak. Komoly eredményeket értek el az adatbázisépítésben és a számítógépes térképészet prezentációs lehetőségeinek
kidolgozásában is. Az egyik leghíresebb képviselőjük Wolfgang
Viereck, számítógépes térképészettel kapcsolatos tanulmányaiból
néhány éve két kötetes tanulmánygyűjteményt adtak ki (vö. Viereck
2005). Rajta kívül Werner Veith (1994) és Bernhardt Kelle (1997)
foglalkozott a nyelvföldrajzi adatok tárolásának, összevetésének,
megjelenítésének stb. lehetőségével. Más tudományok (pl. néprajztudomány) is dolgoznak azon, hogy saját kartográﬁai gyűjteményeiket informatizálják.
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A nyelvföldrajzi vizsgálatoknak nagy hagyománya van a nyelvészeti irodalomban. Legeredményesebben a hangtani és a lexikai, ritkábban az alaktani és a szemantikai vizsgálattal foglalkozik (Juhász
2000: 135). A szóföldrajzi vizsgálat nem tartozik ugyan a szorosabban vett névtan területéhez, a helynevek nyelvjárási sajátosságai
azonban lehetővé teszik, hogy ebből a szempontból is vizsgálat alá
vonjuk őket. Különösen áll ez a földrajzi köznevekre, melyek gazdag
adatolhatósága megelőzi szinte minden más szócsoportét.
A helynevek időbeli és térbeli eltéréseinek tanulmányozása leginkább a nyelvjáráskutatás módszereire emlékeztethet, a névrendszerek tekintetében megragadható területi különbségek azonban
nemcsak a nyelvjáráskutatás eredményeit gazdagíthatják (vö. Hajdú 1991), hanem ‒ a névszerkezeti típusokra koncentrálva ‒ egy
viszonylag új keletű fogalom, a névjárás terminusnak a felvetését
is előtérbe hozzák. Magyarország területének csaknem kétharmadáról jelent meg már helynévgyűjtemény, és több mint egymillió
kétszázezerre becsülhetjük azoknak a földrajzi neveknek az együttes számát, amelyek Magyarországon a már lezárt vagy folyamatban levő gyűjtési munkálatok eredményeképpen feldolgozhatókká
válnak. A technikai eszközök mára lehetővé teszik, hogy a nyelvi
adatokat számítógépes adatbázisba rendezéssel a nyelvi jelenségeket korszerű, informatizált térképeken megjeleníthessük, kutathassuk.
2.2. Nyelvtechnológiai munkálatok a geolingvisztikában. A magyar geolingvisztikai kutatások különösen a számítógépes fejlesztések és alkalmazások gyors előrehaladása révén a nemzetközi dialektológia egyik legdinamikusabban fejlődő ágazatát jelentik.
Az ELTE Geolingvisztikai Kutatócsoportjában kifejlesztettek egy
geolingvisztikai szoftvert, melyek különféle dialektológiai atlaszok
egyesítését teszi lehetővé. A számítógépes nyelvföldrajzi technológiák alkalmazása, továbbfejlesztése lehetővé teszik egy névföldrajzi
atlaszt létrehozását is, amely a névtan és a dialektológia összekapcsolásával ígéretes eredményeket hozhat a tudomány számára.
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A BihalBocs geolingvisztikai szoftver (www.bihalbocs.hu) egy
nyelvészeti és problémamegoldási szemlélet, illetve az ezen a szemléleten alapuló szoftver. Vékás Domokos 1996-ban kezdte meg egy
ilyen, speciális számítógépes program fejlesztését, amely hatékonyan
teszi lehetővé nyelvjárási anyagok rögzítését (kódolását), tárolását
és felhasználását. A 90-es évek végétől Varga Fruzsina Sárával közösen folyamatosan fejleszti a programot, az adatbázisát pedig egyetemi hallgatók, doktoranduszok, egyetemi gyakornokok segítségével
is bővíti. A Geolingvisztikai Műhely honlapján (http://geolingua.
elte.hu) bemutatott informatizált nyelvjárási adattárak, térképek és
hangoskönyv mind a BihalBocs geolingvisztikai szoftverrel készültek.
Az informatizálás előnyeit a következőkben foglalhatjuk össze:
az adatok gyors elérése és sokoldalú felhasználása, egyszerűbb ellenőrzés és javítás, az integrálás lehetősége, a konvertálhatóság. Az
informatizálás feltételei pedig a következők: nyelvészeti szempontok
által meghatározott adatrögzítési kódrendszer – a magyar egyezményes hangjelölés teljes körű támogatása, világos és egyszerű adat- és
fájlstruktúra alkalmazása, adatkezeléshez (pl. keresés, térképgenerálás, statisztika) speciális szoftver megalkotása.
A Bihalbocs statisztikai jellegű és szemléltető térképlapok létrehozására is alkalmas (Vargha 2011, 2010, Bodó‒Vargha 2007).
Az alaptérkép létrehozása után a felhasználandó térképlapok egyesítéséhez az összes kiválasztott térképlapnak az összes adatát be kell
olvasni a térképre, le kell kérdezni az integrált térkép adatait, és
a kutató a saját kutatási szempontjainak megfelelően számok segítségével megadja a kialakítandó csoportok kódját. A csoportosítást
térképen lehet ezután megjeleníteni. Eredményként színes karikák
szerepelnek a kutatópontok helyett, az egyes színek az egyes csoportokat helyettesítik. A csoportosításkor megfogalmazott szöveges magyarázat a térkép legendájában fog szerepelni. Legutolsó lépésként
képfájlként elmenthető a térkép, és kinyomtatható.
Szemléltető térképként álljon itt a földrajzi köznévként is gyakran előforduló égerfa (a térképlapot az egyesített MNyA és RMNyA
alapján készítette Vargha Fruzsina Sára). Ez a lexéma névrészként
gyakran szerepel helynevekben is.
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1. ábra: Az éger lexéma szóföldrajza

A Geolingvisztikai Műhely (http://geolingua.elte.hu/) újonnan
kifejlesztett számítógépes nyelvföldrajzi technológiája lehetővé teszi
a névtan és a dialektológia összekapcsolását, s ez ígéretes eredményeket hozhat a tudomány számára (Bodó‒Vargha 2008).
2.3. A névföldrajz. A névalkotás rendszerszerű, így az egyes települések, járások, sőt ebből adódóan földrajzilag egységes képet mutató
területek helynévrendszere is többé-kevésbé hasonló; bár a nyelvi,
történeti, kulturális és földrajzi tényezők eltéréseiből adódóan a névrendszerek között különbségek merülhetnek fel. A nyelvterület
egyes részeinek toponímiai normájában megjelenő határok alapján
‒ valamelyest a nyelvjárások mintájára ‒ megragadhatók a névjárások is. A helynevek is nyelvi jelek, s mint ilyeneknek, a területi
diﬀerenciáltság az egyik alapvető jellegzetességük (vö. Hoffmann
1993: 29).
Egy-egy tájegységnek megvan a maga sajátos arculata etnográﬁai, antropológiai, folklorisztikai és nyelvészeti tekintetben egyaránt.
Jankó János Kalotaszeg magyar népe című úttörő jellegű munkájában a terület névtani, etnográﬁai és folklór arculatát tárta elénk.

Számítógépes nyelvföldrajzi technológiák alkalmazása…

233

Írását nyelvészeti aspektusból valójában a névjárások egyik első
megfogalmazásának lehet tekinteni, még akkor is, ha ő ezt a fogalmat így nem használta. Művében egy teljes fejezetet szán a határnevek tárgyalásának (Topográﬁai elnevezések), s az adott tájegységet a többitől névtani szempontok alapján látja elkülöníthetőnek
(vö. 1892: 10–49). A nyelvtudományban Bárczi Géza volt az első,
aki a nyelvtörténeti, nyelvjárás-történeti kutatásokban erre a kérdésre hangsúlyt fektetett, de inkább szóföldrajzi, illetve névföldrajzi
vonatkozásban. Már félszáz évvel ezelőtt felhívta ugyan a ﬁgyelmet
erre a vizsgálati lehetőségre, ám akkoriban a magyar helynévtípusok
időben és térben mutatkozó eltéréseinek a vizsgálatára még nem állt
olyan névanyag a kutatók rendelkezésére, amely ezt ténylegesen is
lehetővé tette volna (vö. 1958: 149). Minthogy napjainkban már
jó néhány megyei, járási helynévgyűjtemény névadattárának is a
birtokában vagyunk, ezek az adattárak mint a névkutatás eszközei
a szó- és névföldrajzi vizsgálatokra is kiválóan alkalmasak.
A korábbi névföldrajzi vizsgálatok egyrészt a makrotoponímák,
az egyes földrajzi köznevek időbeli vizsgálatát, valamint annak térbeli megoszlását próbálják feltárni az egész magyar nyelvterületen,
ezek közül is kiemelkedik Kázmér Miklósnak a falu-ról szóló nagy
ívű, sok szempontot előtérbe hozó monográﬁája (1970); másrészt
egy-egy járás, térség mikroneveinek feltárását végzik a kutatók, sokszor a történetiség szempontját is ﬁgyelembe véve. Benk Loránd
A Nyárádmente földrajzinevei (1947) című munkája úttörő jelentőségű ezen a téren, s ezt további monográﬁák követik: Kázmér
Miklós Alsó-Szigetköz földrajzinevei (1957), Inczefi Géza Földrajzi nevek névtudományi vizsgálata (Makó környékének földrajzi nevei
alapján) (1970), Kálnási Árpád Szatmári helynévtípusok és történeti
rétegződésük (1996). Bár már 1947 óta jelentek meg olyan munkák, amelyek egy-egy kistérség helyneveit elemezték, összehasonlító
céllal készült tanulmány alig (legfeljebb csupán egy-egy szerkezetre koncentrálva) született, pedig egy ilyesfajta összevető vizsgálatra Benk munkájától kezdődően megvolt az igény. Mindennek az
oka abban keresendő, hogy az egyes járásokról, térségekről készült
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monográﬁák készítőinek mindegyike különböző módszerekkel élt,
s a legtöbb esetben még a munkák terminushasználata sem mutatott
egyezéseket
A névföldrajz a mikrotoponimák térbeliségének ábrázolását,
különösen a földrajzi köznevek térbeli elterjedését, szó- és jelentésföldrajzának bemutatását teszi lehetővé. A földrajzi köznevek a köznyelvi szókincsbe is beletartozó elemek, nem tudunk olyan nevet regisztrálni a nagyobb megterheltségű nevek közül, amelyek csakis egy
kisebb térségre, vagy akár egy-egy járásra lennének jellemzőek. Ez is
igazolja Bárczi Géza állítását, miszerint a helymegjelölésre használt
közszavak túlnyomó többsége az egész nyelvterületen használatos
a földrajzi nevekben (vö. 1958: 149). A helynévrendszer tanulmányozásakor csupán egyes vidékek névrendszeréről beszélhetünk,
hiszen minden toponímiai rendszer territoriális: egy-egy vidék névkincse önmagában véve is rendszert alkot (vö. Tóth V. 2001: 222).
A helynevek típusai között ráadásul időben és térben akár nagyfokú
eltérések is mutatkozhatnak: azaz a kronológiai különbségeken1 túl
különbözhetnek a típusok vidékenként is: például egy-egy földrajzi
köznév vagy éppen névszerkezeti típus megterheltsége egy bizonyos
vidékre lehet kifejezetten jellemző.
2.4. A névtudományhoz kapcsolódó nyelvtechnológiai
munkálatok
Informatizált névatlaszok a világ több országából már az interneten
is elérhetők:
Belgiumban
(http://patrom.ﬂtr.ucl.ac.be/contemporain/),
Franciaországban
(http://www.notrefamille.com/),
Olaszországban
(http://www.gens.labo.net/en/cognomi/) és az
Egyesült Államokban
(http://www.gens-us.net/).
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Magyarországon a nyelvtechnológiai munkálatok a Szabó T.
Attila-féle történeti helynévanyagon indultak meg. Egy több szempontú csoportosítást, szűrést, keresést, térképezést lehetővé tevő
informatizált változat (Vékás 2007) és a hozzá szükséges szoftver
kialakításának terve 2006-ra született meg, és megvalósítása, formálása ma is folyamatban van. Bárth János, a Geolingvisztikai Műhely ﬁatal kutatója a Bihalbocs szoftverhez kapcsolódó, Ollónak keresztelt szoftvert először a 2006-os Hungarológiai Kongresszuson,
majd a Helynévtörténeti tanulmányok második kötetében mutatta
be (Bárth M. 2006), valamint a VI. Névtudományi Konferencián
elhangzott előadásában ennek az alkalmazásnak további előnyeit is
felvillantotta (Bárth M. 2008). Bárth M. János ezzel a nyelvtechnológiai megoldással doktori (PhD-) dolgozatában Szabó T. Attila székelyföldi történeti helynévanyagát dolgozta fel informatikai
módszerekkel (Bárth M. 2010).
A nagyszabású újabb kori helynévgyűjtések nyomtatott anyagának közös elektronikus adatbázisban való egyesítését 2008-tól
kezdtük el névföldrajzi szeminárium keretében a Károli Gáspár
Református Egyetemen. A jelenkori helynevek számítógépes adatbázisba rendezéséhez megalkotott, szintén a Bihalbocsra épülő speciális programot „BB_Borostyán”-nak neveztük el. Bár a szoftver
Machintosh gépekre készült, az adatrögzítést bármilyen szövegszerkesztővel excelben elvégezhetjük, elegendő, ha megfelelően pontos
kódrendszert deﬁniálunk.
Munkánkkal párhuzamosan 2010-ben kutatóegyetemi pályázat keretében a Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszékének szervezésében megindultak az alapvetően PC-re épülő
Magyar Digitális Helynévtár (MDH) munkálatai (http://mnytud.
arts.unideb.hu/mdh/ujkorihelynev tar.php), amelyek a különböző
földrajzinév-gyűjtemények adatbázisba rendezését tartalmazzák,
a meglévő adatbázisok integrálására irányulnak, az ország több kutatóhelyének bevonásával. A készülő adatbázisok egymásba konvertálhatók lesznek, ezt biztosítják a rendszeres műhelymegbeszélések.
A névföldrajzi és jelentésföldrajzi térképek létrehozásához először
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a már megjelent megyei adattárak helynévanyagát kell egy eddig
nem létező számítógépes adatbázisba rendezni. Valamennyi helynév
bekerülne a számítógépes nyelvészeti technológia segítségével kereshető adatbázisba. Ha összesítjük a különböző adattárakból származó
informatizált adatokat (pl. egy közös térképen), nem veszíthetik el
a rájuk vonatkozó információkat. Az integráláshoz két feltételnek
mindenképp teljesülnie kell. Integrálni egyrészt azonos vagy kompatibilis kódolású adatokat lehet. Másrészt az integrálásból adódóan
lehetőségünk van a különböző adattárakból származó adatok egyetlen térképen való megjelenítésére, csoportosított térképek készítésére. Akár több adatbázis alapján egy térképen megjeleníthetjük
a különböző névtárak adatait.
3. Vas megyei névföldrajzi vizsgálatok. Vas megye természeti adottságai alapján Magyarország egyik legváltozatosabb területe. Nyugati része középhegység, ez a nyugat-magyarországi peremvidék, két
középtája a Kőszegi-hegység és az Alpokalja. A megye délnyugati
területe a Dunántúli-dombság része, a Vasi-hegyhát található itt.
A megye területének közel fele síkság, a Rába bal partjának vízgyűjtő
területe a Vas-soproni-völgység, illetve a Kisalföld három középtája:
Kemeneshát, Kemenesalja és a Marcal-medence.
A fejezet készítői (Bokor József, Guttmann Miklós, Vörös
Ottó) némileg eltérnek a korábbi gyakorlattól: a 9 kutatópontot
nem az MNyA. kutatópontjai és nyelvhasználati tényezők befolyásolták, hanem az, hogy a megye minden tájegysége és domborzati
jellemzője képviselve legyen (vö. VMFN 31−38).
3.1. Korábbi névföldrajzi vizsgálatok a Vas megyei anyagban. A megye helyneveinek feldolgozását Vörös Ottó kezdte meg (Vörös
1999). Vas megye több mint négyezer víznevében 90 különféle vízrajzi köznevet talált, amelyeknek összesen 117-féle jelentését tudja
bemutatni. A tárgyalt szavakat jelentéscsoportokként elkülönítve
találjuk meg a Vízrajzi köznevek szóföldrajzi és jelentéstani vizsgálata
c. munkájában.
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A korábban megszületett helynévi adattárak, megyei és járási kötetek forrásanyagai a térképezés és statisztikai feldolgozás manuális
megoldásait követték. A technikai eszközök mára lehetővé teszik,
hogy a nyelvi adatokat számítógépes adatbázisba rendezéssel a nyelvi jelenségeket korszerű, informatizált térképeken megjeleníthessük, kutathassuk (N. Császi 2011a, 2011b). A Bihalbocs (www.
bihalbocs.hu) szoftverre épülő BB_Borostyán segítségével készített
térképlapok technikai hátterét, a speciális nyelvészeti, térinformatikai eszközökkel is rendelkező szoftvert a Bihalbocs fejlesztői, Vékás
Domokos és Varga Fruzsina Sára biztosítják. A BB_Borostyán
segítségével készített térképlapokon Vas megye kiemelkedéseinek
vizsgálatát mutattam be (N. Császi 2014). Az informatizált technológia lehetővé teszi a kutatók egyéni vizsgálati lehetőségeit, mivel
a több százezres, milliós adatbázisban számítógépes keresési lehetőséget biztosít a kutatók számára.
3.2. Névrészvizsgálatok a BB_Borostyánnal a magyar nyelvű adatok között. Az ősi ﬁnnugor eredetű szeg ’egy terület kiszögellése’
gyakori névrész helyneveinkben. Viszonyító előtaggal a lakott területek felső vagy alsó területére utaló felszeg, alszeg földrajzi köznévként sűrűn előfordul. A Vas megyei Szombathely környékén azonban a nyelvhasználók többféle denotátum elnevezésére is használják.
Nemcsak falurészek elnevezésében, hanem utak és határrészek névrészeként is szerepel.
A keresési, elemzési módok kialakítását meghatározták a feldolgozott anyag tulajdonságai (történetiség, lokalizáltság) és a helynévkutatás, névföldrajz korábbi témái, eredményei, tanulságai.
A névfajták szerint annotált helynévgyűjteményből egy adatbázis jön létre, amelyben nevekre, szavakra, betűkapcsolatokra kereshetünk; az egész adatbázist vagy a találati listát szűkíthetjük
a megadott névfajták, települések, alapján; a kereséskor, szűkítéskor
kapott adatokat különböző módon csoportosíthatjuk; az eredményeket térképre vetíthetjük, az így kapott térképeket pdf formátumban elmenthetjük.
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A szeg szót beírjuk a keresőmezőbe nyílt és zárt ë-vel [%*szeg*]
[%*szëg*] (piros ellipszisekben). A keresések után a találatok számát
a bal alsó szövegdoboz mutatja.

3. ábra: A keresések szűrése nyelv és névváltozatok szerint

2. ábra: A szeg névrész keresése a BB_Borostyán keresőfelületén

A Keresés gomb melletti kis négyzetekben kijelölhetjük, hogy
mely névváltozatok között akarunk keresni: népi, kataszteri, Pestyféle történeti, illetve ezek névváltozatai között, valamint a nyelvi
adatok szerinti szűrést is alkalmazhatjuk. Ezeket pipákkal kell megadni (3. ábra).
A keresőfelület bal alsó sarkában láthatjuk a keresés eredményét
(zöld ellipszisben): a Szombathelyi járás 14 313 magyar nyelvű
névadatából 40 találatunk van, alatta az egyes településeken belüli
találatokat részletezi a program. Ha újabb keresést indítunk, azt
a lehetőséget is választhatjuk, hogy a program csak az előző keresés
eredményeit vegye ﬁgyelembe. A szavak, betűkapcsolatok keresé-

4. ábra: A helynévfajták és térszínformák szerinti tipológia az M1 és az M2 menüben
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sére szolgáló mezők alatt azt a kilenc négyzetet találjuk (lila ellipszisben), a találatokat csoportosíthatjuk helynévtípusok szerint.
A helynévtípusokat a legördülő menüből kiválaszthatjuk, amelyekben az M1 menüsorból a helynévtípusok szerint kereshetünk, az
M2 menüsorból pedig a térszínformák szerint szűkíthetjük a kapott találatokat.
A csoportosításból eddig kimarad névadatok külterületi határrészek, szántók, rétek, legelők stb., ezek 0-s számmal szerepelnek
a következő képen a csoportok között (kék ellipszis). Ekkor a külterületi neveknek a csoportnégyzetben megadjuk a kettes számot,
és alatta a „Nullás találatokra alkalmaz” gombot nyomjuk meg. Így
már valamennyi találatunk szerepel a csoportosításban, s ezt térképlapra is vetíthetjük. Megnyomjuk a csoportosítás térképre gombot
(piros ellipszisben).
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Az adatbázis lokalizált pontjainak georeferálásával a nyomtatott
névkötetben szereplő térképlapok lokalizált pontjaihoz térinformatikai koordinátákat kapcsolunk, ezáltal a megtalált adatok a térképre generálhatók. Először a bal oldali térkép nyílik meg. A térképen
szürkére színeződnek azok a települések, amelyeken van keresett
névadat, fehérek maradnak azok a települések, amelyeken nincs találat.

6. ábra: Felszeg Cák településen

7. ábra: A kiválasztott pont
a világtérképen

5. ábra: A találatok névfajták szerinti csoportosítása

A csoportosításnak megfelelően a különféle találatokat eltérő
színnel jeleníti meg a program. A színes pontokra rámutatva (kis
piros pont a szürke felületen) a kép bal felső sarkában megjelennek
az objektumhoz tartozó adatok: fent a nagy négyszögben a település
száma és az objektumszám, mellette a vezérnév, alatta valamennyi
hozzá tartozó névadat. A kutató számára érdekes pontra rámutat-
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hat az egérrel, és a Ctrl gomb megnyomásával kinyílik a kötetből
beszkennelt térképen pirossal a kiválasztott találat, kékkel a többi
találat.
A számítógép netes kapcsolata esetén a Bihalbocs a Shift gomb
megnyomásával, valamint a találatra mutatással Google Earth műholdas képén is megjeleníti sárga tüskével a kötetbeli térképen kijelölt
találatot. A georeferálásnak köszönhetően ezek a találatok viszonylag
pontosak, esetenként néhány méter eltérés ﬁgyelhető meg.
Egyéb tulajdonságokból is alakíthatunk olyan csoportosítást,
amit az adatokhoz rendelünk. Vagyis a program használója újabb
szempontrendszereket, osztályozási csoportokat is beilleszthet az
M1, M2 menühöz hasonlóan (M3, M4), és annak kódjaival elláthatja a kijelölt részeket. A névtipológiai vizsgálatok esetén ez lehet
a leggyorsabb módszer a névanyag feldolgozására. A program legizgalmasabb részlete a térképes megjelenítés, hiszen a térképi megjelenítés jelentősen formálhatja egy jelenség megítélését, felhívhatja
a ﬁgyelmet egyébként rejtve maradó összefüggésekre. Ezért hangsúlyoznom kell módszertani fontosságát, azokat a lehetőségeket,
amelyek rengeteg segítséget nyújtanak a kutatónak, és amelyek
a jövő hasonló, nagyobb adatbázist kezelő programjaiban jelentős
lökést adhatnak az eﬀéle kutatásoknak. A szoftver képességeiből
következik, hogy mivel a térképre helyező funkciót minden egyes
keresés esetében (különböző betűkapcsolatok, szavak, nevek, települések vagy névfajták szerint) egyetlen gombnyomással elindíthatjuk, a névföldrajzi vizsgálat dimenzióváltáson mehet keresztül. Ha
az adatbázis rendelkezésre áll, ezt az eszközt használva a névföldrajz
minden elemzési szempont állandó kiegészítőjévé alakul, amely folyamatosan jelen van a kutatásban.
3.3. Többnyelvű névvizsgálatok a Vas megyei anyagban. Minden
természetes nyelvben megﬁgyelhető jelenség, hogy egy-egy denotátumot egyszerre több néven is neveznek, mely nevek származhatnak egyazon nyelvből vagy éppen különböző, eltérő nyelvekből.
A többnevűség fogalma mindkét esetet, vagyis az egynyelvű és
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kétnyelvű névpárokat egyaránt magában foglalja. Vegyes nemzetiségű vidékeken gyakori névadási mód, amelynek eredményeként
egy-egy településnek vagy akár településrésznek több, azonos jelentésű, de más nyelvű neve is van. E nevekről sokáig úgy vélték
a kutatók, hogy egymás fordításai. Kniezsa István településnevekre vonatkozó kutatásai után (1944) azonban nyilvánvaló lett,
hogy e helynévpárok nem kései fordítások útján, hanem azonos
tárgyszemlélet alapján alakultak akkor, amikor a névben kifejtett
jelentés a kérdéses helységre jellemző volt. Az egyéb szavakból
származó helyneveknél mindaddig, amíg a névben megjelölt sajátosság a helységnél nem változott meg. A párhuzamos helynévadás
kutatása fontos tanulságokat szolgáltatott a településtörténet számára: ugyanis két vagy három nyelvben egy helységre vonatkozó,
egymásnak értelem szerint megfelelő elnevezések csak bizonyos
területeken és csak bizonyos korban keletkezett helységeknél találhatók. Az elsődlegesség megállapítása pusztán az adattár segítségével nem oldható meg: a párhuzamos nevek lehetnek ugyan
valóban egymástól független névadások eredményei (ekkor mind
a magyar, mind az idegen név jelentéshasadás útján jött létre).
Az egymástól független névadás azonban nem olyan egyértelmű,
mint az építménynevek esetében, kevésbé valószínű ugyanis, hogy
egy földterület számos tulajdonsága (a denotátum fajtája, mérete,
növényzete, állatvilága, birtokosa stb.) közül egymástól függetlenül, mindkét névadó közösség éppen ugyanazt választja ki. Logikai úton az látszik valószínűnek, hogy ott, ahol a denotátumnak
mindkét nyelvű megnevezése adatolható, névátvételről beszéljünk,
ott pedig, ahol csak az egyik nyelvű forma létezik, belső keletkezésről, jelentéshasadásról lehet szó (melynek alapja eseteinkben jövevényszó). Az elméleti síkon helyesnek ítélhető megoldás
azonban a gyakorlatban már nem alkalmazható ilyen könnyen.
A formáns nélküli jövevényszóra és idegen eredetű helynévre is
visszavezethető nevek elméleti keletkezési lehetőségei bonyolult
összefüggésrendszert alkotnak, egy-egy név tényleges keletkezésmódját az esetek nagy részében aligha lehet biztosan megállapí-
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tani. Még kevésbé tehetünk általános megállapítást a végső fokon
azonos közszóra visszavezethető nevek névadóiról. Ha pedig a mai,
átlátszó szerkezetű neveket vizsgáljuk, a kérdéses név egyaránt létrejöhetett jövevényszóból magyar névadással és idegen névből névátvétellel, így a névadók is ugyanúgy lehetnek magyarok és idegen
nyelvű közösségek is (Póczos 2007: 21‒28).
A nyelvi kontaktusjelenségek feltárása a névtani szakirodalomban kevéssé preferált terület. Az első, leíró keretekkel is dolgozó monográﬁa Póczos Ritától (2010) származik, aki a Baranya megyei
Sásdi járás magyar és német helynevei alapján dolgozta ki a szinkron
többnevűség vizsgálati modelljét. Ennek alapján mutatja be Ditrói
Eszter a Vas megyei Vendvidék magyar és szlovén nyelvű névrendszerét (vö. Ditrói 2013: 89‒99).
A Vendvidéken viszonylag kis mértékű a különböző nyelvű
helynévrendszerek egymásra gyakorolt hatása. Az átvételek többnyire a lexikális névkincset gazdagítják: a magyar névadók használják
a trejbes ’irtás’ szót földrajzi köznévi funkcióban, ahogy a szlovének
is a mező szavunkat (pl. Mezevec). A szlovén grab ~ grabgya ’gyertyán
~ gyertyános’ jelentésben szinte az összes vend faluban adatolható
névként, ugyanakkor valószínűsíthetően német hatásra egyes falvakban ’gödör’ jelentésben is használatos (vö. ném. graben). Mivel
a nyelvi hatások többnyire lexikális szinten jelentkeznek, nagyon
ritka jelenség a morfológiai szintű hatás.
A Szombathelyi járás helynévanyagában horvát (8. ábra) és
német (9. ábra) nyelvi adatokkal is találkozhatunk a többnyelvű
településeken. Ezek a megnevezések rendszerint párhuzamosak
a magyar elnevelésekkel (1/15. Dom alla : Hegy alla : h. Podbrík;
1/50. Hátsó-rísz : h. Zádnyi riëd : n. Hintërperk; 1/52. Rózsahëgy : n. Rozimperk), de találkozunk olyan denotátumokkal,
amelyeknek eltérőek a megnevezései a különböző nyelveken
(4/37. Kiszsidányi-szőlők : n. Hinter-Majzl; 6/355. Rövid-hegy :
n. Stimpﬂ; 6/156. Liszt Ferenc utca : Jenő főherceg utca : n. Fridhófgoszn).
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8. ábra: Horvát nyelvű találatok

9. ábra: Német nyelvű találatok

Viszonylag sok olyan nevet tudunk példaként felhozni a Vas megyei helynévanyagból, melyek teljes szemantikai egyezést mutatnak.
Ez a jelenség arra utal, hogy olyan többnyelvű vidékről van szó,
melyek lakói között erős a nyelvi kontaktus. Sok esetben azonban
azt ﬁgyelhetjük meg, hogy a teljes szemantikai megfelelés mellett
a névrendszerbe való a beilleszkedést elősegítendő, az adott nyelv
helynévrendszerére jellemző toldalékok használata is megjelenik.
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Összefoglaló / Summary
Számítógépes nyelvföldrajzi technológiák alkalmazása szinkron
helynevek vizsgálatában a Vas megyei névanyag alapján
A nyelvföldrajzi vizsgálatoknak nagy hagyománya van a nyelvészeti
irodalomban. A helynevek időbeli és térbeli eltéréseinek tanulmányozása leginkább a nyelvjáráskutatás módszereire emlékeztethet,
a névrendszerek tekintetében megragadható területi különbségek
azonban nemcsak a nyelvjáráskutatás eredményeit gazdagíthatják,
hanem földrajzi köznevek névjárási jelenségeit is megmutathatják.
A technikai eszközök mára lehetővé teszik, hogy a gyűjteményes
kötetekben korábban megjelent helynévi adatokat világos és egyszerű adat- és fájlstruktúra alkalmazásával, számítógépes adatbázisba
rendezéssel a nyelvi jelenségeket korszerű, informatizált térképeken
megjeleníthessük, kutathassuk. A Bihalbocs (www.bihalbocs.hu)
szoftverre épülő BB_Borostyán segítségével készített térképlapok
technikai hátterét, a speciális nyelvészeti, térinformatikai eszközökkel is rendelkező szoftvert a Bihalbocs fejlesztői, Vékás Domokos és
Varga Fruzsina Sára biztosítják. Az informatizált technológia lehetővé teszi a kutatók egyéni vizsgálati lehetőségeit, mivel a több százezres, milliós adatbázisban számítógépes keresési lehetőséget biztosít
a kutatók számára. A BB_Borostyán segítségével készített térképlapokon Vas megyei helynevek vizsgálati lehetőségeit mutatom be.
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Vegyes nemzetiségű vidékeken gyakori névadási mód, amelynek
eredményeként egy-egy településnek vagy akár településrésznek
több, azonos jelentésű, de más nyelvű neve is van. A Vas megyei
helynevek között horvát, német, szlovén helyneveket is találhatunk.
Ezek a megnevezések rendszerint párhuzamosak a magyar elnevelésekkel, de találkozunk olyan denotátumokkal, amelyeknek eltérőek
a megnevezései a különböző nyelveken. Ez a jelenség arra utal, hogy
olyan többnyelvű vidékről van szó, melyek lakói között erős a nyelvi
kontaktus.
Applying computational geolinguistic technologies
in the research of synchronic toponyms based on toponyms
from Vas county
Geolinguistic research has a great tradition in the linguistic literature. The analysis of the diﬀerences in time and space of toponyms
reminds us mainly of the methods of dialectology, yet the territorial
diﬀerences of toponym systems can not only enrich the results of
dialectal research, but can also show the toponymic characteristics
of geographical common nouns. Technical equipment allow for
toponymic data that was earlier published in omnibus volumes to
be visualized and thus easily researched on modern computational
maps by applying a clear and simple data and ﬁle structure. The
technical background of the maps made with BB_Borostyán, which
is a program based on the software Bihalbocs (www.bihalbocs.hu),
containing speacial linguistic and spaceinformatical tools, is ensured
by the developers of Bihalbocs, Vékás Domokos and Varga Fruzsina
Sára. The informatic technology allows reasearchers to conduct individual research, as it makes it possible to search for various items
in the database that contains hundreds of thousands, millions of
linguistic data. I will present the research possibilities of toponyms
from Vas county with the help of maps made with BB_Borostyán.
In areas with diﬀerent nationalities it is common to give settlements
or even to diﬀerent parts of the settlement more names in diﬀerent
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languages, but having the same meaning. Amongst the toponyms
of Vas county there are Croatian, German and Slovenian toponyms.
These names are usually parallell with the Hungarian names, but
there are also places with diﬀerent names in the various languages.
This phenomena proves that this is a multilingual territory, where
there is strong language contact between the inhabitants.
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témájúak.
PaedDr. Ján Bauko, PhD. (1970) is a lecturer of the Institute
of Hungarian Linguistics and Literary Science at the Faculty
of Central European Studies of Constantine the Philosopher
University in Nitra. He teaches disciplines of Hungarian Linguistics (onomastics, phonetics, morphology, lexicology, orthography). He is a member of onomastic commission of the Slovak
Academy of Sciences, of public body of the Hungarian Academy
of Sciences and various linguistic associations (Gramma Language Oﬃce in Dunajská Streda, Society of Hungarian Linguistics in Budapest). His publications deal primarily with the issues
of onomastics and sociolinguistics.
Ben Attila
Benő Attila egyetemi docens (Babes-Bolyai Tudományegyetem,
Magyar és Általános Nyelvészeti Tanszék. Kutatási területe: kétnyelvűség, nyelvi érintkezések. Megjelent kötetei: Nyelvi érintkezések, nyelvi dominanciák az erdélyi régióban (2003, társszerző:
Péntek János), A kölcsönszó jelentésvilága (2004), Kontaktológia
(2008), A dolgok másik neve (2011).
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Attila Benő (b. 1968) PhD, assistent-professor (Babes-Bolyai
University, Cluj\Kolozsvár), His ﬁeld of reaserch: bilingualism,
contactology. His published books: Nyelvi érintkezések, nyelvi
dominanciák az erdélyi régióban (Language contacts and language
dominance in Transylvania, co-author: János, Péntek) (2003),
A kölcsönszó jelentésvilága (The semantics of borrowings words)
(2004), Kontaktológia (Language contacts) (2008), A dolgok
másik neve (The other name of things) (2011).
Buzgó Anita
Buzgó Anita a Debreceni Egyetem Finnugor Nyelvtudományi
Tanszékének PhD-hallgatója. Kutatási területe a ﬁnn személynévtan: disszertációját az idegen (elsősorban svéd) eredetű kereszt-és családnevek elﬁnnesítéséről, a fennomán mozgalom aspektusáról írja.
Anita Buzgó is a PhD student at the Department of Finno-Ugric
Studies at the University of Debrecen. Her research area is the
study of Finnish personal names: she is writing her dissertation
on the Fennicization of foreign (principally Swedish) ﬁrst and
family names, and the onomastic aspect of the Fennoman movement.
N. Császi Ildikó
N. Császi Ildikó is associated professor at Károli Gáspár University of the Reformed Church in Hungary, Department of Hungarian Linguitics, and a guest lecturer at Maribor University,
Department of Hungarian Language and Literature since 2014.
Her research ﬁeld is toponymy both within and beyond the borders of Hungary. In 2003 she processed the toponyms of Zoboralja based on her own research, and presented it in her PhD
thesis. She has also been preoccupied with linguistic research of
Hungarian toponyms in Moldova, and takes part in the editorial team working on the dictionary of the Hungarian language
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in Moldova, led by professor Péntek János, editing the common
noun-based toponyms. Currently she is working on building the
computational database of the toponyms of Vas county, that can
complement the work done with the help of the software made
by Vékás Domokos and Varga Fruzsina Sára to unite the materials of atlases as far as toponyms are concerned.
Fábián Zsuzsanna
A budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetem Olasz Tanszékének egyetemi tanára. Felsősfokú tanulmányait ugyanitt folytatta, 1973-ban szerzett olasz–német szakos tanári diplomát.
Kandidátusi értekezésének címe: Az olasz melléknevek vonzatai
(1995), habilitációs értekezését pedig olasz névtanból írta (Nomi
propri italiani nell’ungherese, 2007). Több tudományos társaság
tagja. Elnöke az MTA Szótári Munkabizottságának (2012–), és
szerkesztője a Lexikográﬁai füzetek, a Névtani Értesítő ill. a (Magyarországi Olasz Kultúrintézet által kiadott) Nuova Corvina c.
folyóiratoknak. 2010-ben elnyerte az ELTE „Pro Universitate
emlékérem” kitüntetésének arany fokozatát. Oktatói és tudományos munkája felöleli a leíró nyelvtan, a nyelvtudomány története, a lexikológia és a lexikográﬁa, a vonzatelmélet és a szociolingvisztika különböző területeit. Publikációinak száma kb.
180, az erre való hivatkozásoké pedig kb. 300.
Professor at Eötvös Loránd University, Budapest, Department of
Romance/Italian Studies - took her M.A. in Italian and German
Language and Literature from Eötvös Lóránd University, Budapest in 1973. She received her PhD in 1995. The title of her
dissertation was The Complements of Italian Adjectives, while that
of her habilitation lecture delivered in 2007 was Nomi propri
italiani nell’ungherese. She is president of the Dictionary Working Committee of the Hungarian Academy of Sciences (2012–),
and member of several other scientiﬁc associations. She is also
member of the editorial committee of Lexikográﬁai füzetek,
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Névtani Értesítő and Nuova Corvina (Istituto Italiano di Cultura, Budapest). In 2010 she received the Gold Medal of the
„Pro Universitate Award” of Eötvös Lóránd University. She has
taught courses in various ﬁelds of descriptive grammar, history
of linguistics, lexicology and lexicography, valency theory and
sociolinguistics. The number of her publications reaches 180
and citations are around 300.
Illés Attila
Illés Attila a Komáromi Selye János Egyetem Magyar Nyelv és
Irodalom Doktori Iskolájának PhD-hallgatója. Kutatási területe
a személynévtan. Disszertációját a szlovákiai magyarság keresztés utóneveinek kétnyelvűségi és kontaktológiai szempontok szerinti vizsgálatából írja.
Illés Attila is the PhD. student at the Institute of Hungarian language and literature of the Selye János University in Komárno,
whose research is focused on personal names. His dissertation
scrutinizes the changes noticed in the ﬁrst and surnames of the
Hungarian minority in Slovakia in bilingual and contactological
aspects.
Lanstyák István
Lanstyák István 1959-ben született Losoncon, Nógrádban.
1983-ban a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetemen magyar–angol szakos tanári oklevelet szerzett. 1989-től a pozsonyi
Comenius Egyetem magyar tanszékének oktatója. Fő kutatási
területe a magyar–szlovák nyelvérintkezés, de korábban nyelvjáráskutatással, anyanyelvi neveléssel, nyelvművelés-kritikával és nyelvpolitikával is foglalkozott, jelenleg pedig leginkább
a nyelvalakítás, a lexikológia és a lexikográﬁa, valamint a bibliafordítás egyes területein folytat kutatásokat. A csallóközi
Dunaszerdahelyen él. Címe: Nám. priateľstva 2171/36, 929 01
Dunajská Streda. Comenius Egyetem, Gondova 2, 814 99 Bratislava, P. O. BOX 464, lanstyak@fphil.uniba.sk
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István Lanstyák was born in 1959 in Lučenec/Losonc, Czechoslovakia. In 1983 he graduated at Lajos Kossuth University
in Debrecen, Hungary as a teacher of Hungarian and English
language and literature. Since 1989 he has been teaching at
Comenius University in Bratislava/Pozsony, Czechoslovakia
(later Slovakia). His main research area is Hungarian–Slovak
language contact, however previously he made research into areas like dialectology, mother tongue teaching, language cultivation, language planning, language policy. At the present his
main areas of interest are language management, lexicology and
lexicography and Bible translation. He lives in Dunajská Streda/
Dunaszerdahely, Slovakia. E-mail: lanstyak@fphil.uniba.sk
Misad Katalin
Misad Katalin a pozsonyi Comenius Egyetem Bölcsészettudományi Karán szerzett magyar–szlovák szakos tanári oklevelet, később ugyanitt doktorált, majd habilitált. 1992-től a Comenius
Egyetem magyar tanszékének munkatársa. Elsősorban kötelező
leíró nyelvészeti tárgyakat, továbbá helyesírást, módszertant és
szlovák–magyar összehasonlító nyelvészetet oktat, emellett BA,
MA és PhD dolgozatok vezetőtanára. Fő kutatási területe a nyelvi tervezés és a magyar–szlovák kontrasztív nyelvészet, de kisebbségi oktatási és nyelvpolitikai kérdésekkel is foglalkozik. Eddigi
tudományos tevékenysége során egy önálló monográﬁája jelent
meg Nyelvi kontaktusok. Szlovákiai magyar vonatkozású alkalmazott nyelvészeti tanulmányok címmel. Rendszeresen publikál
külföldi és hazai szakmai folyóiratokban, ill. ad elő nemzetközi,
külföldi és hazai konferenciákon.
Katalin Misad has worked at the Department of Hungarian
Language and Literature at the Comenius University, Bratislava,
Slovakia, since 1992, where she teaches descriptive linguistics
and contrastive linguistics. She wrote her PhD dissertation on
contrastive linguistics of Hungarian and Slovak, and did her
habilitation in general linguistics. Her main area of specializa-

258
tion and research is the contrastive linguistics of Hungarian and
Slovak and language planning, but she also works on issues of
language policy and education. She published a collection of
papers, Nyelvi kontaktusok (“Linguistic contacts”) in 2009, for
which she was awarded the Posonium Prize in 2010. Her writing
is regularly published in professional journals in Hungary and
Slovakia, and she regularly presents ﬁndings of her research at
conferences in Slovakia and abroad.
Szilágyi-Kósa Anikó
Dr. Szilágyi-Kósa Anikó (PhD) nyelvész, a Pannon Egyetem
Alkalmazott Nyelvészeti Tanszékének, később Germanisztikai
Intézetének, majd Fordító- és Tolmácsképző Intézetének oktatója, egyetemi docens. 1992-ben szerzett magyar-német szakos
tanári diplomát, 1998-ban kezdte meg doktori tanulmányait az
ELTE-n. „Német személynevek a Balaton-felvidéken. Történeti
személynévkutatás a barnagi és vöröstói németek körében” című
doktori értekezését 2008-ban védte meg. Az elmúlt években
több tanulmányt publikált a magyarországi németek kulturális
és nyelvhasználati sajátosságairól. Elsődleges kutatási területe
a névtan, ill. a kisebbségtudomány, különös tekintettel a kisebbségi névadás kérdéseire.
Dr. Szilágyi-Kósa Anikó (PhD) linguist, works as an assistant
professor at the University of Pannonia, (ﬁrst at the Department of Applied Linguistics, later at the Institute of Germanistics, currently at the Institute for Translation and Interpretation
Studies). She graduated as a Hungarian and German teacher in
1992. She started her doctoral studies in 1998 at Eötvös Loránd
University in Budapest. She earned her PhD in 2008, title of
her dissertation is „German family names in Balaton Uplands.
Historic research on family names among the Germans living
in Barnag and Vöröstó”. During the past few years she has published several studies on the cultural and linguistic features of
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the Germans living in Hungary. Her primary research ﬁeld is
onomatology and minorities focusing on minority naming.
Valentová, Iveta
Mgr. Iveta Valentová, PhD., works as an independent researcher
in the Ľ. Štúr Institute of Linguistics of the Slovak Academy of
Sciences in Bratislava, the Head of the Department of History
of the Slovak Language, Onomastics and Etymology and the
Secretary of the Slovak Onomastic Commission. At the present
she is the leader researcher of the project Research of Lexis of
the Slovak Anoikonyms (no. 2/000214) headed by The Grant
Agency of the Ministry of Education of the Slovak Republic
and by the Slovak Academy of Sciences VEGA. She coordinates
research and processing of the Slovak onomastic terminology,
which will be a part of terminological database of the Slovak
National Corpus of Ľ. Štúr Institute of Linguistics of the Slovak
Academy of Sciences, and also cooperates with the Research Institute of the National Self-Government of Slovaks in Hungary
in Békéscsaba on the preparation of a monograph about surnames in Békéscaba.
Mgr. Iveta Valentová, PhD.
Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV v Bratislave
ivetav@juls.savba.sk
Vörös Ferenc
Vörös Ferenc nyelvész. Több mint negyed évszázada dolgozik
a felsőoktatásban. Négy nagymonográﬁa, tizennégy szakkönyv,
valamint egyetemi jegyzet és középiskolai tankönyv szerzője.
Egyéb tudományos közleményeinek száma megközelíti a százat.
Ez utóbbiak többszerzős munkákban, gyűjteményes kötetekben, rangos magyarországi és külföldi folyóiratokban jelentek
meg. Hazai és nemzetközi konferenciák rendszeres előadója.
1996 és 2005 között vendégtanárként külföldi egyetemen tanított. Egyetemi oktatóként kurzusok tartásával, doktori dolgo-
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zatok témavezetésével, illetőleg védések bizottsági tagjaként vett
részt a tudományos utánpótlás nevelésében. Kutatási területe
a kontaktológia, areális nyelvészet, névszociológia, név- és nyelvföldrajz. Publikációinak száma több mint 120, az ezekre való
független hivatkozásoké több mint 450.
Ferenc Vörös, linguist, has been working in higher education
for more than twenty-ﬁve years. He is the author of four monographs, fourteen reference books, and furthermore, university
textbooks and secondary school course books. Nearly a hundred
of his other academic works have been published co-authored,
as chapters, or in Hungarian and international journals. He is
a frequent presenter at national and international conferences.
Between 1996 and 2005 he worked as a guest lecturer at a foreign university. As an associate professor he has participated in
the education of young scientists through conducting a variety
of courses, supervising PhD works, as well as sitting on PhD
examination boards. His main area of research includes contact
linguistics, areal linguistics, name sociology, and furthermore,
name linguistic geography. He has over 120 publications with
independent citations around 450.
Žigo, Pavol
prof. PhDr. Pavol Žigo, CSc. Dátum a miesto narodenia: 25. 4.
1953 Lučenec.
Štúdium: Filozoﬁcká fakulta Univerzity Komenského Bratislava
(1972–1977). Doterajšie zamestnanie: 1977 – doteraz Filozoﬁcká fakulta Univerzity Komenského Bratislava, profesor. Špecializácia vo výskumnom a vzdelávacom procese: dejiny jazyka,
porovnávacia jazykoveda, dialektológia, všeobecná jazykoveda.
Členstvo vo vedeckých orgánoch, medzinárodných organizáciách a riadiacich funkciách:
• člen Medzinárodnej komisie pre Slovanský jazykový atlas
pri Medzinárodnom komitéte slavistov (od r. 1988, spolu-
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•
•
•
•
•
•
•

autor edície Slovanský jazykový atlas 1994, 2003, 2006,
2008, 2009, 2001)
člen spoločnej odborovej komisie pre doktorandské štúdium
v odbore Slovenský jazyk (1997 – doteraz)
prodekan pre vedu a výskum na Filozoﬁckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (1997-2003)
zástupca riaditeľa Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV (2006
– 2010)
riaditeľ Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV (2010 – 2014)
člen výboru Slovenskej jazykovednej spoločnosti pri SAV
člen redakčnej rady časopisov Slovenská reč, Jazykovedný časopis, Kultúra slova, Nyelvőr
Významné práce: Kategória času v slovenskom jazyku (1997),
Hydronymia povodia Ipľa (1999, spoluautor), Dejiny spisovnej
slovenčiny (2002, 2006, 2011, spoluator), Analógie a anomálie
v substantívnej deklinácii slovanských jazykov / Analogies and
anomalies in the noun declension of Slavic languages (2012),
Historická a areálová lingvistika (2011), Verbálne kategórie aspekt a tempus v slovenskom jazyku (2014, spoluautor).
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