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MAGYAR SZEMÉLYNÉVKUTATÁS KÁRPÁTALJÁN 

1. A kárpátaljai magyar névkutatás hosszú id n keresztül f ként a földrajzi nevek 
gy jtésére irányult. Ezt igazolják LEHOCZKY TIVADAR munkái; t már a 19. század végén 
jelent s helynévgy jt ként emlegették. A személynevek vizsgálata a földrajzi nevek 
árnyékában ugyan, de nem kevésbé fontos helyen szerepelt és szerepel ma is.  

2. Kárpátalja, a több rendszerváltozást és hatalomváltást megélt terület jellemz en 
mind a mai napig többnyelv . A nyelvészek és történészek f  kutatási területként az 
ebb l a sokszín ségb l adódó összetettséget, a nyelvek egymásra hatását és a nyelv-
járásokat a rokon és nem rokon nyelvek tekintetében egyaránt vizsgálták.  

Az ukrán–magyar nyelvi (nyelvjárási) kapcsolatok a 19. század második felét l 
kezdve napjainkig a vizsgálatok tárgyát képezik. E vizsgálatok elkerülhetetlen része a 
helynevek mellett a személynevek témaköre. Az Ungvári Állami Egyetem kutatói az 60-as 
évekt l az ukrán névanyag vizsgálatakor a magyar hely- és személyneveket is érintették. 
Így tett például HALÁSZ KIRILL, aki munkáiban a földrajzi neveket elemzi, és CSUCSKA 
PÁL, aki e terület személynévanyagát vizsgálja. CSUCSKA külön tanulmányokban is fog-
lalkozik a magyar személynevekkel. 1965-ben megjelent „    

   a   ” (A kárpátaljai ukrán nyelvjárások 
magyar személy- és állatneveir l) (  1965a) cím  munkájából kiderül, hogy az 
ukrán lakosság kb. 5%-ának magyar családneve van. A személynevek mellett cikkében 
magyar állat- és ragadványnevekkel is foglalkozik. Ugyanebben az évben közli a „  

i i     ” (Kárpátalja ukrán nyelvjárásainak 
magyar neveir l) (  1965b) cím  tanulmányát, melyben megállapítja, hogy a f -
ként szóbeli kölcsönzés útján meghonosodott nevek 8%-a magyar eredet  (b vebben l. 
LIZANEC 1970). CSUCSKA többéves munka eredményeként 2005-ben jelentette meg a 
több mint 700 oldal terjedelm  „ i   i : -

i  ” (A kárpátaljai ukránok családnevei: Történelmi-etimológiai 
szótár) cím  családnévszótárát (  2005). A szócikkek összetett módon tartalmazzák a 
név el fordulásának helyét (a járások megnevezésével), kéziratokban, más nyelvekben 
való el fordulását és etimológiáját. A névtani szakirodalmak széles tárát felhasználó 
munka (esetenként téves magyarázattal) magyar neveket is tartalmaz, ezért a kárpátaljai 
magyar családneveket vizsgáló kutatók számára is jól használható. 

A kárpátaljai magyar személynévkutatás az 1970-es évekt l az Ungvári Állami 
Egyetemen a LIZANEC PÉTER professzor vezette Magyar Nyelv és Irodalom Tanszékhez 
köthet . A tanszék munkatársai a nyelvjáráskutatás mellett a kezdetekt l fontosnak tar-
tották a névgy jtést, mely ugyan els sorban a helynevekre irányult, de a személynevek is 
egyre több kutatás tárgyát képezték. A tanárok közül ZÉKÁNY IMRE (a nyelvhasználati 
kérdések mellett) els ként szólt a kárpátaljai magyar családnevekr l. 1969-ben tette 
közzé tanulmányát „     ,   -

 ” címmel (  1969). 1970-ben Tallinnban jelentette meg a „Typen der 
von Personennamen abgeleiteten ungarischen Familiennamen in Transkarpatien” cím  
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(ZEKAN 1970), majd 1971-ben „A személynevekb l képzett magyar családnevek típusai 
Kárpátontúlon” cím  munkáját (ZÉKÁNY 1971). Tanulmányában a szerz  négy csoportba 
sorolja a családneveket. Megállapítja, hogy a terület magyar lakosságának magyar csa-
ládnevei 40%-ban személynévi eredet ek.  

Az egyetemi tanárok mellett hamarosan a diákok is részesei lettek a névtani kutatá-
soknak. Megjegyzend , hogy a helynévgy jtéshez hasonlóan nem készült tudományos 
munkaterv a személynevek gy jtéséhez. A diákok többsége saját településének név-
anyagát gy jtötte össze és rendszerezte. Az évek során a személynévi témájú évfolyam-
munkák és szakdolgozatok száma jelent sen megn tt. A hatékony munka eredménye-
ként az utóbbi id szakra a helynévészek mellett az egyetemnek több olyan névtanost is 
sikerült kinevelnie, akik a személynevek kutatását t zték ki legf bb tudományos céljuk-
nak. A kutatási területek szerteágazók. A Debreceni Egyetemen BARTA VIKTÓRIA a 
Nagysz l si járás, BALLA ERIKA az Ungvári járás, az Eötvös Loránd Tudományegyete-
men BALLA ANDREA Nagydobrony, KOVÁCS ANDRÁS pedig a Beregszászi járás sze-
mélynévanyagából készül a PhD-fokozat megszerzésére. Aktív munkájuknak köszönhe-
t en az utóbbi években egyre több tanulmánnyal, konferencia-el adással jelentkeztek a 
kárpátaljai személynévkutatás köréb l.  

3. A magyar személynevek kutatása csak a 90-es évek második felét l kapott igazi 
lendületet. A kárpátaljai magyar személynévvizsgálatokat bemutató munkák egyik f  jel-
lemz je, hogy általában egy-egy település személynévanyagát, vagy annak bizonyos ré-
szét, fejezeteit tartalmazzák. Ez részben a névgy jtés szervezetlenségével is magyarázható.  

3.1. A publikált munkák nagy része magyarországi kiadványokban, gy jteményekben, 
periodikákban jelenik meg. Els ként a Magyar Személynévi Adattárakat érdemes meg-
nevezni, melyben NÉMA LAJOS Visk ragadványneveit (NÉMA 1985), GÁBOR ZSUZSA pedig 
e nagyközség magyar lakosainak történeti és mai családneveit mutatja be (GÁBOR 1975). 
Itt szerepelnek RÁCZ SÁNDOR gy jtései is: 1987-ben Bökény (RÁCZ 1987), 1991-ben pe-
dig Aklipuszta, Cs szpuszta, Kardosrét és Kormola ragadványneveit közölte (RÁCZ 1991).  

A periodikák közül megkérd jelezhetetlen fontossággal bír a Névtani Értesít . Szer-
keszt i a mai napig mindent megtesznek azért, hogy számai a határon túli régiók magyar 
kutatóihoz is eljussanak, továbbá lehet séget biztosítanak az elcsatolt területek névanya-
gának megjelentetésére. Kárpátaljai személynévi vonatkozású tanulmányt 1987-ben, a 
12. számban olvashattunk benne els ként: BARABÁS VILMA Eszeny (Javorovo) család- 
és ragadványneveit vizsgálta; bemutatta a község legterheltebb neveit, s azok ragad-
ványnévvel történ  megkülönböztetését (BARABÁS 1987). Az ezredfordulót követ en 
egyre több kárpátaljai vonatkozású tanulmányt olvashatunk MIZSER LAJOS tollából, aki 
több éve, f ként sírfeliratok alapján vizsgálja az egykori Bereg vármegye családneveit. 
Az általa kialakított rendszer szerint falvanként, következetesen közli gy jtéseit: 2002-ben 
Tiszaújlak történeti és mai családneveit (MIZSER 2002b), 2004-ben Balazsér (MIZSER 
2004a), 2005-ben Dercen és Szernye (MIZSER 2005c), 2006-ban pedig Izsnyéte családne-
veit mutatta be (MIZSER 2006b). Bereg megyei tevékenységének egy részér l ad ízelít t 
2005-ben „Bereg megyei családnévvizsgálatok” címmel (MIZSER 2005a), 2007-ben pedig 
e terület 16. századi ruszin lakosságra utaló neveit vizsgálja (MIZSER 2007). Az  kutatása-
inak folytatója KOVÁCS ANDRÁS, aki a családnevek mellett a kereszt- és ragadványnevekre 
is kiterjeszti vizsgálatait a Beregszászi járásban; 2005-ben a beregszászi járási Som ragad-
ványneveit közölte (KOVÁCS 2005). 
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A Névtani Értesít  mellett névtani szempontból is kiemelked  szerepet tölt be a Ma-
gyar Nyelvjárások cím  folyóirat, mely kárpátaljai vonatkozásban szintén több tanul-
mányt tartalmaz. MIZSER LAJOS tollából itt olvashatjuk Badaló, Beregsom és Mez -
kaszony (MIZSER 2002a), Csetfalva, Harangláb és Vári (MIZSER 2003a), Nagydobrony 
és Zápszony (MIZSER 2004e), illetve Kígyós mai családneveit (MIZSER 2006c).  

Kis számban ugyan, de a Magyar Nyelv cím  folyóiratban is találhatunk kárpátaljai 
vonatkozású személynévvizsgálatokat. MIZSER LAJOS a munkácsi Borköles (MIZSER 2004b) 
és a beregszászi Bortölt  családneveket magyarázta (MIZSER 2004c), de itt olvashatunk a 
kárpátaljai magyar asszonynevek jellemz ir l is DEBRECENI ANIKÓ és BALOG H. LAJOS 
tollából (DEBRECENI–BALOGH 1995). 

3.2. A nevezettek mellett a 1990-es évekt l, de különösen az ezredfordulót követ en 
Kárpátalján is egyre több kiadvány, évkönyv, tudományos és kulturális folyóirat biztosít 
fórumot a helyi kutatók munkáinak.  

Az Ungvári Hungarológiai Központ 1992-t l Acta Hungarica címmel tudományos 
folyóiratot jelentet meg, melyben egyetemisták és tanárok magyar nyelven (is) megjelen  
nyelvészeti, irodalomtudományi tanulmányait olvashatjuk. Személynévi témával els ként 
SZÉCSI VIKTÓRIÁnál találkozhatunk, aki tanulmányában diákéveinek kutatásait összegezte: 
Téglás személyneveit szinkrón és diakrón szempontból vizsgálta (SZÉCSI 1998). KOVÁCS 
ANDRÁS szakdolgozatából és további, szül falujában végzett gy jtéseib l közölt részeket 
„A magyar keresztnevek orosz/ukrán átírása Som községben” (KOVÁCS 2003), „Kereszt-
név-vizsgálatok [!] Som községben” (KOVÁCS 2004) és „Som családnevei” címmel 
(KOVÁCS 2006b). SEBESTYÉN ZSOLT Hetyen ragadványneveit (SEBESTYÉN 2003), OROSZ 
GABRIELLA Szalóka keresztnévadását (OROSZ 2006), FOGAS KRISZTIÁN pedig az ungvári 
járási Császlóc beceneveit rendszerezte (FOGAS 2007).  

Az Acta Hungaricához hasonló évkönyvet jelentet meg a II. Rákóczi Ferenc Kárpát-
aljai Magyar F iskola Acta Beregsasiensis címmel, ez azonban a f iskolán folyó névtani 
kutatások minimális voltából adódóan egyel re mindössze két névtani témájú tanul-
mányt közölt: MIZSER LAJOS Bene családneveit vizsgálja benne (MIZSER 2006a), BALLA 
ANDREA pedig Nagydobrony neveinek orosz/ukrán átírásairól szól ukrán nyelven 
(  2008).  

Az utóbbi id ben a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség Közoktatás cím  lapjában 
is találhatunk személynévi témájú tanulmányokat. Ilyen ROJÁK VINCE „Ragadványnevek 
Som falu fiataljainak körében” (ROJÁK 2006b) vagy BARTA VIKTÓRA „Mi legyen a gyer-
mek neve? Avagy bepillantás a kárpátaljai Gyula település névdivatjába” (BARTA 2007) és 
FOGAS KRISZTIÁN „A ragadványnevek eredet szerinti vizsgálata Császlócon” cím  mun-
kája (FOGAS 2008).  

2002-ben Ungváron újraindították a Magyar Írószövetség Kárpátaljai Írócsoportjá-
nak Együtt cím  irodalmi, kulturális folyóiratát. A szerkeszt bizottság az irodalom újra-
szervezése mellett feladatának tartja az írói vénával megáldott fiatalok felkarolását, tá-
mogatását, publikációs lehet séget nyújtva az újonnan induló költ knek, íróknak és 
újabban nyelvészeknek is. Itt olvashatjuk ROJÁK VINCE „A nemzettudat és a személy-
névválasztás” cím  tanulmányát. A Dercen községben végzett vizsgálatból a szerz  azt a 
következtetést vonja le, hogy a felnövekv  nemzedék tudatában nem él a védekezés 
szükségessége. Egyedül a szül kt l függ, mennyire rzik meg a névválasztásban ma-
gyarságukat Kárpátalján (ROJÁK 2006a). 
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A Kárpátaljai Magyar Oktatásért Szül k és Pedagógusok Tanácsa 2007-ben indította 
el a Kárpátika cím  kulturális folyóiratot, mely irodalomtudományi, néprajzi, nyelvtudo-
mányi írásokat tartalmaz. A kiadványban helyet kapnak a mai kárpátaljai tudományos, 
kulturális élet ismert és aktív résztvev inek, valamint fiatal kutatóknak és egyetemi hall-
gatóknak a cikkei is. Itt olvashatjuk LADÁNYI KRISZTINA „A név- és falucsúfolók kutatá-
sáról” (LADÁNYI 2007a), illetve a „Név- és falucsúfolók az ungvári járási Eszenyben és 
Szalókán” cím  cikkeit (LADÁNYI 2007b), melyekben a szerz  névtani szempontokat is 
érvényesít. 

3.3. A periodikákon kívül különböz  kötetekben (MIZSER 2004d) és köszönt -
kötetekben (hagyományos és elektronikus formában) is olvashatunk személynévi témájú 
tanulmányokat. SEBESTYÉN ZSOLT a B. Gergely Piroska tiszteletére megjelent kötetben 
Hetyen vezetékneveit tárgyalta (SEBESTYÉN 2002), a Szabó T. Attila születésének 100. 
évfordulójára megjelent kötetben pedig a Beregvidék helyneveiben el forduló személy-
nevekr l írt (SEBESTYÉN 2006). A Kiss Jen  60. születésnapjára megjelent kötetben 
MIZSER LAJOS Gát vezetékneveit vizsgálta (MIZSER 2003b). 

3.4. Az anyaországban és a határokon kívül rendezett konferenciáknak köszönhet en 
egyre többször hallhatunk kárpátaljai vonatkozású el adásokat, melyek konferencia-
kötetekben szélesebb körben elérhet vé válnak. Az V. Magyar Névtudományi Konferencián 
CSERNICSKÓ ISTVÁN az apai névnek a kárpátaljai magyarok körében szokásos használatára 
hívta fel a figyelmet (CSERNICSKÓ 1997). A 11. Él nyelvi Konferencián MIZSER LAJOS 
Bótrágy családneveinek nyelvökológiai vonatkozásairól tartott el adást (MIZSER 2001). 
Az V. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszuson HORVÁTH KATALIN a kárpátaljai név-
divatról szólt. Megállapította, hogy az utóbbi ötven évben különösen a n i nevek tekinte-
tében gazdagodott a névanyag. A 80-as évekt l er södni látszik a visszatérés a hagyo-
mányos nevekhez (HORVÁTH 2002). A „Nyelv és oktatás a XXI. század elején” cím  
nemzetközi tudományos konferencia el adásainak gy jteményében olvasható MIZSER 
LAJOS „Családnévkutatás Kárpátalján” cím  írása, melyben a szerz  el rebocsátotta, hogy 
rövid id n belül megjelenteti Beregi családnévlexikonát (MIZSER 2005b). A IV. Nemzet-
közi Hungarológiai Kongresszus el adásainak összefoglalói között olvashatjuk GYÖRKE 
MAGDOLNA és LADÁNYI KRISZTINA „Személynevek a névcsúfolókban” cím  munkáját. 
A szerz páros tanulmányában névtani szempontból tanulmányoz 200 névcsúfolót (külön-
választva a család- és a keresztnevek csúfolóit), melyeket Kárpátalja kilenc kutatópont-
ján jegyeztek fel (GYÖRKE–LADÁNYI 2006). A XI. Apáczai-napok Tudományos Konfe-
rencián BALLA ANDREA Nagydobrony község családneveinek orosz/ukrán átírásait mu-
tatta be, különös hangsúlyt fektetve a magyar nyelv hangállományának szláv megfelel ire 
(BALLA 2007). A VI. Magyar Névtudományi Konferencián KOVÁCS ANDRÁS a kárpátaljai 
magyarok körében megfigyelhet  újabb kori családnév-változtatásokról (KOVÁCS 2007b); 
a XV. Nemzetközi Tudományos Konferencián egy kérd íves személynévgy jtés tanul-
ságairól szólt (KOVÁCS 2008a). 

Az ELTE Magyar Nyelvészet Doktori Iskolájának hallgatói több éve megrendezik a 
„Félúton” cím  tudományos konferenciát, melyen végz s egyetemisták és doktoranduszok 
vehetnek részt. E konferenciákon KOVÁCS ANDRÁS többször beszélt a kárpátaljai névku-
tatás általános kérdéseir l: a nevek gy jtésének nehézségeir l és lehet ségeir l Kárpátal-
ján (KOVÁCS 2006a), a kárpátaljai magyarság keresztnévadásának jellemz ir l az ezredfor-
dulón (KOVÁCS 2007a), illetve a kárpátaljai magyar keresztnevek ukrán átírásának né-
hány jellemz jér l (KOVÁCS 2008b). 
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3.5. Az utóbbi évtizedekben egyre gyakrabban találkozhatunk a kárpátaljai magyar 
könyvesboltokban egy-egy települést bemutató falumonográfiákkal. Ezek jó része a falu 
történetén, népességén, szokásain kívül neveket, esetenként személyneveket is tartalmaz. 
MÓRICZ KÁLMÁN Nagydobrony községr l írva részletesen szólt a település jellemz  
személyneveir l (MÓRICZ 1995). HORVÁTH SÁNDOR „Rát” cím  szociográfiájában külön 
fejezetet szentelt a község személyneveinek (HORVÁTH 1999).  

3.6. A sorra vett tanulmányok és el adások, monográfiák mellett esetenként hetila-
pok hasábjain is olvashatunk személynévi témájú cikket. Ilyen például a Kárpáti Igaz 
Szó 2005-ös számában PALKÓ ISTVÁN tollából megjelent „Névtorzítás, amibe az anya-
ország is besegít… Miként lesz a Szabóból Szabov?” cím  írás. Ebben felteszi a kérdést, 
hogy miért nem lehet az ukránul írt magyar neveket kiejtésük szerint „visszaírni”, az apa 
és anya utónevét a szótárak szerint visszafordítani, a szlávos atyai neveket pedig elhagyni 
(PALKÓ 2005). 

4. A fent bemutatottak arra engednek következtetni, hogy az utóbbi évtizedben egyre 
többen és egyre több helyen foglalkoznak a kárpátaljai magyar személynevekkel. A név-
tani kutatások legf képp a család- és keresztnevek kérdéskörét érintik, de örvendetes, hogy 
egyre gyakrabban olvashatunk ragadványnévi jelleg  tanulmányokat, cikkeket. Az eddig 
megjelent személynévi munkák közül a legtöbb a Beregszászi járás névanyagát tárgyalja. 

5. A személynevek vizsgálatát a jöv ben még inkább szívügyünknek kell tekinte-
nünk. Fontos, hogy minél többen bekapcsolódjanak a névgy jtés vérkeringésébe, és 
közös munka eredményeként Kárpátalja is fel tudjon zárkózni a magyarországi személy-
névkutatáshoz. Jól tudjuk, hogy a személynevek gy jtése különböz  jogi akadályokba 
ütközik, s ezek mind a mai napig nehezítik a folyamatos, hatékony és eredményes mun-
kát. A szinkrón névvizsgálatok mellett elengedhetetlen a történeti adatok felhasználása. 
Az anyakönyvek kutathatóvá tételével elindulhatna egy szélesebb kör , összehasonlító 
névvizsgálat, melynek eredményeként jóval átfogóbb képet tudnánk alkotni a kárpátaljai 
magyar személynevek alakulásáról, az azt befolyásoló tényez kr l. Bízunk benne, hogy 
hamarosan ezen a területen is pozitív változásoknak lehetünk tanúi, s a határon túli ma-
gyarság névadásának tényszer  feltárásával már nem sokáig leszünk adósak.    
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ANDRÁS KOVÁCS, Research on the Hungarian personal names 
of the Sub-Carpathian region, Ukraine 

This paper gives a summary of research on the Hungarian personal names of the Sub-
Carpathian region, Ukraine. Initially, the Hungarian personal names of the region were mentioned 
only marginally in the works of Russian/Ukrainian dialectologists. After the establishment of the 
Hungarian Department of Ungvár (Uzhhorod) State University, local Hungarian personal names 
were more frequently studied by linguists. Research on the Hungarian personal names of the 
region has been rapidly progressing since the second half of the 1990s: fieldwork today is carried 
out by professors, PhD and undergraduate students. As a result, characteristics of local surnames, 
Christian names as well as bynames are nowadays regularly described in studies published partly 
in Hungary, partly in Ukraine. 


