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nem, azért KUGLERNÓRA szellemes következtetése a valóságos ténynél nekem jobban
tetszik.)

A vizsgálat adatainak összefoglalása: a vizsgált nevek száma: 77, a névhasználók
száma: 126

A nevek Százalékos A névhasználók Százalékos
száma mutató száma mutató

l. Alapnévi formák
1.1. magyar nevek 12 15,58% 20 15,87%
1.2. idegen nevek 1 1,29% 1 0,79%

2. Becézőnévi formák

2.1. magyar nevek 38 49,35% 62 49,20%
2.2. idegen nevek 12 15,58% 13 10,31 %

3. Sorozatból egyénileg
kiválasztott
3.1. magyar nevek 8 10,38% 16 12,69%
3.2. idegen nevek 6 7,79% 14 11,11%

Összességében véve úgy vélem, az eredmények igazolták várakozásaimat. A fér-
fiak körében is sokan választanak maguknak egyénileg kiválasztott, illetve - a megválto-
zott törvényi szabályozásnak köszönhetően - egyedi rendszámot. Természetesen a kuta-
tás egyéb területekre is kiterjeszthető, Így tanulságos lehetne a rendszámválasztás lélek-
tani és társadalmi tényezőinek elemzése is. Az emocionális és a szociolingvisztikai ható-
erők feltárását azonban meghiúsítja a személyes adatokhoz való hozzáférés lehetetlensé-
ge. Vizsgálataimat a későbbiekben szeretném kiterjeszteni a női neveket tartalmazó
rendszámokra, illetve az egyénileg kiválasztott és az egyedi rendszámok más típusaira is.rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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GASPARICSGYULA

RAGADVÁNYNÉV-VIZSGÁLATOK A NYITRAI

KONSTANTIN EGYETEMEN

Kutatásunk helyszíne Nyitra. A zoboralji város nevét a területén keresztülfolyó Nyitra
víznévről kapta. A folyó legkorábbi ismert névalakja a szláv Nitrava volt. Ennek előz-
ménye egy germán (kvád) *Nitrahwa lehetett előtagjában az indoeurópai *neid- - *nid-
'folyik, áramlik' tővel, utótagjában pedig a germán ahwa 'víz, folyó' főnévvel. (KISS
1999: 78) A magyar pedagógusképzés egyik középpontja Szlovákiában a helyi Konstan-
tin Egyetem, mely nevét a kereszténységet terjesztő hittérítöről kapta, aki 863-ban érke-
zett Metóddal együtt a Nagy Morva Birodalom területére.
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A Konstantin Egyetem magyar szakos hallgatói között végeztük el a felmérést. A
vizsgálatban, mely kérdőíves módszerrel történt a 2002-es év folyamán, 118 adatközlő
vett részt (23 férfi és 95 nő). A nemek szerinti megoszlás is mutatja, hogy a tanári pályát
elsősorban a női nem képviselői választják.

A ragadványnevek eredete, élete, használati köre, a névviselők attitűdje iránt érdek-
lődtünk, majd rákérdeztünk a családban használatos egyéb ragadványnevekre is. Néhá-
nyan az elsősök közül először hallották a ragadványnév terminust, ezidáig csak a csúf-
név, gúnynév vagy megkülönböztető név kifejezést ismerték. De voltak olyanok is, akik
a becenév terminust használták a ragadványnév helyett. Ez a bizonytalanság a szakiroda-
lomból ismert terminusvitára emlékeztet, a ragadványnév kifejezés használata mára
kikristályosodott, de gyakran átfedések mutatkoznak a homonim nevek esetében a bece-
és ragadványnevek között. A megfelelő személynévtípusba való besorolást a névadás
motivációjának ismerete segíti.

A ragadványnév az egyént pontosabban identifikálja a közösségben. Létrejöttének
értelmi motívuma a gyakran azonos család- és keresztnevek indukáló hatásában keresen-
dő. De az érzelmi motívum is előtérbe kerülhet a névadásban: a fő cél ilyenkor a csúfo-
lódás, illetve a kedveskedés. Az extralingvális tényezők (pl. az egyén tipikus külső vagy
belső tulajdonsága) nagy mértékben befolyásolják a ragadványnév kiválasztását a maj-
dani névviselőre.

Az adatközlők ragadványnevei főképpen érzelmi motívumokra vezethetők vissza.
Közülük 75 tüntette fel, hogy van (vagy volt) ragadványneve (63,6%). A magyar szakos
hallgatóktóI elsőként azt kértem, hogy írják le a névadás történetét. A névadási magyará-
zatok szolgáltak alapul a ragadványnevek antroponímiai eredet szerinti kategorizációjá-
hoz:

1. Családnévből származók:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAAmbri, Ambrózia < Ambrus; Angyi, Angyika < Angyal;
BodzsigfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA< Bodzsár; Cibi, Cibulka < Cibula; Cibula < Szibilla - a szlovák cibul'a szó jelen-
tése hagyma (a Cibula homonim név, család- és ragadványnévként egyaránt funkcionál);
Csiri, Csirinyó < Csiribán; Dobsi < Dobsony; Duszu vagy Dusa moja 'lelkem' < Dusza;
Fejes < Hlaviöka 'fejecské": Fica < Fitos; Gági < Gábovics; Grófia < Gróf; Gudu a
Guru < Goda; Juh,aZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAJ u h i < Juhos; Kócoska < Póczos; K u r i < Kurucz; Landi < Lantódy;
Maszatos < Szabados - A név létrejöttének indukálója maga a névviselő volt, mivel a
Pizzériában ö kérdezte meg barátaitól. maszatos-e. A válasz így hangzott: De maszatos
vagy, kis Szabados! M a rs e s z . Marsi < Marsal; Meszo < Mészáros - a szlovák miiso húst
jelent; Mihali < Mihályi; Muki, Mukika < Miko; Perec < Perleczky; P o ls z k i Fiat < Len-
gyel - a lengyel népnév szlovák megfelelője Poliak, ez asszociálta az autótípus márka-
nevét; Portvis < Kortis; Ravaszka < Ravasz; Rozboj < Rozbroy; Söri < Sörös; Totya <
Tóth; Vinki < Winkler.

E típusban a ragadványnevek morfematikus szerkezete változó: egy családnévből
több variáció születhet. Ezek az érzelmi motívum elsődlegességére utalnak, hiszen a
beszédhelyzettől függ, melyik névváltozaton szólítja vagy említi a névviselőt a névhasz-
náló. A játékosság a nevek varietásában nyilvánul meg. A ragadványnevek stílusértéke
eltérő: a Cibulka távolságtartóbb, mint a Cibi; a Csirinyó pejoratívabb a Csiri-nél; a Juh
sértőbb a Juhi-nál; a Marsi kevésbé szigorú, mint a Marsesi. Nehéz megállapítani az
előzmény-következmény viszonyt közöttük, néha a kontextusban egyszerre is megjelen-
hetnek: pl. Csiri Csirinyó.
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2. Kereszt- vagy becenévből keletkeztek: CsutkagfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA< Jutka; Cicus (a Gicus-Cicus ike-
rítésből való kiválással keletkezett) < Ágnes; Kiscsillag < Csilla; Majoranna < Marian-
na. Ide sorolhatók a gyermeknyelvi kiejtésre utalók is: Düdi < Tünde - a keresztlánya
csak így tudta kimondani a nevét, a család többi tagja is ezt a névváltozatot kezdte hasz-
nálni; Hannanna - kiskorában így ejtette ki Hajnalka saját keresztne vét, édesapja máig e
néven szólítja őt;aZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAÍ - keresztlánya az Erika nevet e hanggal azonosította, ez megtetszett a
barátnőjének. aki azóta így szólítja öt.

3. Család- és keresztnévből alakultak: Csiga < Csizmadia Gabriella - egyedi eset,
hogya névviselő saját maga alkotta ragadványnevét: a teljes név első betüinek összevo-
násával egy értelmes szó keletkezett. A Csiga írói álnévnek is tekinthető, hiszen a diák-
lapokban ezen a néven publikál. Lökött (az LK monogramból jött létre), Moszi < Molnár
Szilvia - a mozaikszóhoz hasonlóan a kezdőbetük összevonásával keletkezett a név.

4. Külső tulajdonságra utalók: Babu vagy Buba (sima, babás arcbőréről; az utóbb
említett név a későbbi fejlemény, vokálisátvetéssel keletkezett), Bucibaba, Malacka
(erősebb testalkatra utalnak), Kácsa (mozgásra utal, a névviselő úgy úszott, mint a ka-
csa), Kerti Törpe, Kicsi, Kis Gál, Manócska, Tökmag, Törpe, Törpike (alacsony termetre
utalnak), Fetyák (úgy néz, mintha kábítószert fogyasztott volna; a szlovák szlengben
használatos fet'ák lexéma jelentése' narkós'), Fiszek (hosszú, göndör haja miatt), Kisebb
(a legfiatalabb a családban), Pinki (gyakran járt pink - az angolból kölcsönzött szó -
'rózsaszín' ruhában), Sajtos Csaj (az egyik sajtos dobozon egy copfos kislány látható, a
névviselő gyakran copfban hordta a haját, a csaj 'lány' aszlengben használatos cigány
eredetű szó), Szmore, Szöszi (haj színre utalnak), Szrszty (a CCCC hangsor a névviselő
szőrös testére utal - a szlovák srst' lexéma jelentése 'szőrzet'), Topmodell (a nem éppen
kecses járása után nevezték el, antonim értelemben használatos). Ide sorolható a máshoz
való hasonlóság alapján keletkezett ragadványnevek egy része: Alex, Dorantesz (arca
hasonlít egy szappanopera föhösére), Babuka (A Szerelmes álmodozók c. tévésorozat
csinos női szereplője után. A névnek egyéb alakváltozatai is megszülettek: Bubóka,
Bucika. ), Igleszias; (alkata hasonlít az énekesére), Juszuf (hasonlít a kinézete egy török
fagylaltáruséra), Poborszkaja (a frizurája hasonlít egy cseh focistára, kinek Poborsky a
családneve, a ragadványnévben szereplő -aja szuffixum a névviselő női voltára utal),
Pokahontasz (a mesében szereplő lány hosszú, sötét haja alapján), Tádé (a mesében
szereplő malacka után, erősebb testalkatra utal), Totti (arca hasonlít az olasz focistáéra).

5. Belső tulajdonságra utalók: Banderasz (szereti a nőket: tekintetével csábítja el
őket, mint az ismert színész Antonio Banderas; a ragadványnév becézett Bandi alakvál-
tozata is használatos), Cica, Mókusvirág, Nyuszi (kedves), Csilmen (az angol chill 'csí-
pős' és man 'férfi' kapcsolatából jött létre), Csokibaba (szereti az édességeket, elsősor-
ban a csokoládét), Dzsanka (Szereti nézni a focit, kedvence Jean Carlos, kinek neve
szolgált alapul a névadáshoz. A névviselő keresztneve Janka, ezért azt gondolhatnánk - a
névadás motivációját nem ismerve -, hogya Dzsanka becenév. A bece- és ragadványne-
vek között sok homonim névalak található, ezért a névadás indítéka döntheti csak el,
hogy mely névtípusba sorolandó a név.), Király, Riki (egy férfi filmszereplő lezser visel-
kedéséről, a névviselő azonban nő), Törzsfőnök (uralkodó természetre vall), Zsaklin (egy
tévésorozatban szereplö kedvenc hősnőről nevezték el barátnői), Zsuzska (az anyaköny-
vezett keresztneve Orsolya - édesanyja A szeleburdi Zsuzska c. vers kontextusából ra-
gadta ki a nevet, de a címben szereplö belső tulajdonság jelentéstapadással a proprium-
hoz kapcsolódott).
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6. Eseményre utalók:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAApáca (egyszer figyelmeztette a csúnyán beszélő osztálytár-
sait, és rövid előadást tartott nekik az illemtani szabályokról), Palóc Mesemondó (meg-
nyerte ezt a versenyt), Fénymásoló Tündérke (egy alkalommal egy egész könyvet fény-
másolt), Fóka (Olaszországi élményhez fűződik a név. A tengerparton egy férfi kókuszt
árult, és autentikus fókahangokkal hívta fel a potenciális vásárlók figyelmét. Mindenki
azt hitte, hogy fóka van a parton. Miután ezt otthon elmesélte barátainak, azok ráragasz-
tották az új nevet.), Kakas (egyszerre több barátnője volt "úgy, mint egy kakashoz több
tyúk is tartozik"), Kuruttyoló (kiskorában éjjel alvás helyett fent volt reggelig), Malacka
(az egyik tanár azt mondta neki egyszer, hogy visít, mint az anyakoca), Matis; (egy
angol órán új szavakat tanultak, a ma tes 'társak' szót helytelenül matisz-nak ejtette),
Mokasszin Cpapucsszerű cipő', egy cserkésztáborban kapta a nevelőtől, mivel a tábortű-
zi jelenet folyamán mokasszint kellett volna felhúznia, de ő azt sem tudta, hogy az mi
fán terem),aZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAU fi (Egy cukorkát ufócukornak neveztek, az üzletes is így hívta. Egyik nem
falubeli osztálytársa meghallotta, hogy ufót kér az üzletben és azonnal megszületett a
ragadványnév).

7. Ismeretlen eredetűek: Bagó, Besti, Csucsu, Csucsuka, Csuli, Gyenge, Koki,
Kreppa, Kriszti (anyakönyvezett keresztneve István), Kuki, Légiós, Lekvárka, Maki,
Muki, Ponyty, Pötyi, Szuhi, Xerox, Veréb.

A ragadványnevek eredete Száma %
1. Családnévből származó 38 31,1
2. Kereszt- vagy becenévből keletkezett 7 5,8
3. Család- és keresztnévből alakult 3 2,5
4. Külső tulaidonságra utaló 32 26,2
5. Belső tulajdonságra utaló 13 10,7

6. Eseményre utaló 10 8,2
7. Ismeretlen 19 15,6
Összesen 122 100

A táblázatból kitűnik, hogy a legjellemzőbb típust a családnévből származó ragad-
ványnevek alkotják (31,1%). Ezt követik a külső tulajdonságra utalók (26,2%) és az
ismeretlen eredetűek (15,6%). A 122 ragadványnév 75 viselőhöz kapcsolódik, tehát 1
hallgatóra 1,63 név esik (46 esetben csak 1, 16-ban 2, lO-ben 3, 1-ben 4 és 2-ben 5 ra-
gadványnév kapcsolódik az adatközlőhöz). A bilingvális környezet hatására megjelen-
nek a szlovák etimonú nevek (6: Cibula, Dusa moja, Fetyák, M e s z o , Polszki Fiat,
Szrszty), melyek a névanyag 4,9%-át teszik ki. Az angol nyelvtanulás 3 ragadványnevet
eredményezett (Csilmen, M a iis z . Pinki).

Az összegyűjtött korpusz egy része ma már nem azonosítja a viselőjét: 19 adatköz-
lő tüntette fel, hogy csak régebben viseltek ragadványnevet. Az egyes ragadványnevek
élete korlátozott. Pl. az Apáca csak 2 hétig létezett. Az általános iskola 5. osztályában a
fiúk szólították így az adatközlőt, mivel megszidta őket, amikor csúnyán beszéltek és
rendetlenül viselkedtek. A ragadványnév gyakran csak addig használatos. amíg jellemző
a név viselőjére: a középiskolában 3 hónapig hívták hallgatónkat Físzek-nek hosszú,
göndör haja miatt, de amikor lenyíratta a séróját, megszűnt a név használata. Az iskolá-
ban szerzett ragadványnevek nagy része csak rövid időn át használatos. De vannak olya-
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nok is, amelyek ma is identifikálják az egyént. A kérdőívek válaszaiból kitűnik, hogy
általában az egyetemen kívül, az otthoni baráti körben élnek tovább az egyes ragadvány-
nevek. Csak ketten tüntették fel, hogy jelenlegi csoporttársaik is ragadványnéven szólít-
ják őket. A nevek (Matisz, Ravaszkay elterjedésében azok a volt középiskolás osztálytár-
sak játszottak közre, akik szintén a Konstantin Egyetem hallgatói lettek. A vizsgálatban
részt vevő személyek ezidáig nem kaptak ragadványnevet az egyetemi tanulmányaik
során. A leghosszabb időn át a családot identifikáló öröklődő ragadványnevek (Gyenge,
Veréb) használatosak, a faluközösség várhatóan biztosítja fennmaradásukat egy jó ideig.

A névadók a nevek többségében az egykori iskolatársak, barátok voltak. A névadó
személy vagy közösség befolyásolja a ragadványnév használati körét. Vannak szűkebb és
szélesebb körben ismertek. Egyes ragadványnevek használata egy személyhez kötődik.
Az egyik adatközlőt csak közeli barátja hívja ragadványnéven. Így ír erről: "Csak a bará-
tom hív Babuká-nak, nagyon szeretem ezt a nevet. Nagyon rosszul hangzik a szájából a
Szilvi, mert csak akkor szólít így, ha össze veszünk és mérges rám. De egyébként sem
szeretem, ha valaki Szilvi-nek becéz." Két barátnőnek azonos a ragadványneve (Szuhi),
ezt csak egymás között használják, a név az összetartozásukra, bensőséges kapcsolatukra
utal. Egy másik esetben a barátnők ragadványnevei csak a szuffixumban térnek el: "Elő-
ször én neveztem el a barátnőmet Manó-nak, majd egy másik formában (Manócska)
kaptam vissza tőle. A mai napig így hívjuk egymást, mióta szoros barátságban vagyunk."
A tanárok is lehetnek névadók. Négy hallgatót csak volt tanárja hívott ragadványnéven
(Malacka, Totya, Tökmag, Dusa moja - az utóbbit a szlovák nyelvet oktató tanár hasz-
nálta: dusa moja 'lelkem'). A tanár által használt ragadványnevet (Fica) átvehetik az
osztály társak, barátok is, ekkor a név használati köre tágul. Az említett nevet ma is gyak-
ran használják a névviselő ismerősei. A családban használatos nevek között is vannak
eltérések; pl. a Babu nevet mindkét szülő, a Buba alakváltozatot pedig a nagypapa hasz-
nálja. Egy édesanya szituatív ragadványnevet használ: ha rosszul viselkedik a lánya,
szófogadatlan, Zsuzská-nak szólítja. Az egész családon belül is használatos lehet a név
(Csokibaba, Kácsa). A ragadványnév csoporthoz való tartozást is kifejezhet. A focicsa-
pat tagjai nevezik társukat Totti-nak. A cserkészek között egy adatközlőnk Mokasszin
név alatt ismert. A névhasználók köre szélesebb a faluközösség által az öröklődő nevek
esetében (Gyenge, Veréb).

A hallgatók többsége elfogadja ragadványnevét (51), 24-en tüntették fel, hogy nem
szeretik, ha így szólítják őket. A névadó(k)/névhasználó(k) és a névviselő közti viszony
befolyásolhatja a ragadványnév iránti attitűdöt; pl. egyadatközlőnek 3 ragadványneve
van: az egyiket nem kedveli (Szmöre), mert ellenségétől kapta, de a másik kettőt (Gudu a
Guru, Krisztii szereti, mivel barátai adták neki. Többen feltüntették, hogya ragadvány-
nevüket azért szeretik, mert az életük egy meghatározó szakasza jut eszükbe és kellemes
élményeket asszociál bennük. Gyakran indokként megjegyezték, kogy a pozitív attitűd
abból adódik, hogy a szívükhöz közeli embertől kapták a nevet és barátaik ezen szólítják
őket. Néhány kútfő csak a barátaitói tűri el a ragadványnéven való megszólítást, mivel
túl személyesnek érzi használatát. Az eltérő morfológiai struktúra is szerepet játszhat a
név iránti attitűdben: az egyik adatközlő Csirinyá ragadvanynevét gúnyosnak tartja, ezért
ki nem állhatja, de a Csiri-t kimondottan szereti.

A diákok (51) családi körében is akadnak ragadványnevek (59). A rokonsági vi-
szony alapján rendszereztük a lejegyzett névanyagot, majd a zárójelben jeleztük - ha
feltüntette az adatközlő - a névadás indítékát. Az édesanyák közül 7 visel ragadványne-
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vet:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBABaba, Benyec (a Benkó családnévből), Dezsőke, Ildi (eredeti neve Judit), Liszi (a
Liszkay családnévből), Ornella (hasonlít az olasz színésznőre), Saci Éva (édesanyját
Saroltának hívták).

Tizenegy édesapának van ragadványneve: Botli (Botló családnévből), Csoki (söté-
tebb arcbőrre utal), Dzseki (egy futballistáról), Jenő Gyuszi (édesapját hívták Jenőnek),
Józsi (eredetileg János), Kopas: (hajviselet), Kutya, Kenyér, Mapken, Mester (ügyes,
mindenhez ért), Truco Laci.

Néhány testvér (17) is kiérdemelte a ragadványnevet: Albatrosz, Butyko, Ciga
(Czigány család névből), Csinos, Csövent (olyan szófogadatlan volt, mint Csövent neve-
zetű kutyájuk), Deszka (a benisza keresztnévből), Dugó, Tökmag (a kisebb termetre
utaló nevek egy testvért azonosítanak, a fokozottabb érzelem kinyilvánításakor mindkét
név egyszerre is használatos), Hentes (ez a foglalkozás tetszett neki), Kakas, Kakuci,
Kiskutyu, Lánka (az ny depalatalizálódik), Matyi (anyakönyvezett keresztneve Péter),
Mazsola (erős testalkatú), Sünkutya (haj), Szempilla (gyönyörű szempillája miatt), Szuki.

Tizenegy nagyapa rendelkezik ragadványnévvel: Ádám Kálmán (az első név a
megkülönböztető, helyettesíti a családnevet), Béba (kiskorában nem tudta kimondani
Béla keresztnevét), Bomba (haragos, lobbanékony természetéből adódóan), Bótos Rezsi
(üzletvezető volt), Dáni Jenő (sok Nagy Jenő volt a faluban, apját Dánielnek hívták,
innen ered a becenévi ragadványnév), Hegyi Bíró (sokat tartózkodott a szőlőhegyen, a
legbölcsebb szőlésznek tartották a faluban), Kasza (munkaeszköze volt), Matyi Pista,
Nemes Bukó (származása miatt, hívták Öreg Nemes-nek is), Skatec (Nem tudott jól szlgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA0-

vákul, és egyszer az üzletben skatulki gyufi-t kért. A szlovák skatul'a jelentése' doboz'.
A gyufa nem jutott szlovákul az eszébe, ezért használta a hibrid szószerkezetet. A gyufi
szó morfológiai szerkezete mutatja, hogy az -i a szlovák szó végét idézte csak fel az
emlékezetében: zdpalky ,gyufa'), Sulkó.

Egy nagymamának Tilesi, Tili ragadványneve helytelenül kiejtett szóra vezethető
vissza. A hallgató nagyija Szilicén lakik, de gyermekkorában a szilicei helyett tili mamát
mondott, az egész család így hívja a nagymamát azóta.

Öt nagybácsi is visel ragadványnevet: Bagoly (a szemüvege miatt), Bajuszkirály
(hosszú baj sza miatt), Blökike, Gúnár (magas termetre utal), Jajja (Az adatközlő kisko-
rában nem tudta kimondani nagybátyja - Zoltán - nevét, így átkeresztelte Jajjá-ra. A
családban azóta mindenki így hívja.)

A nagynénik közül egynek van ragadványneve - Babi -, de eredete ismeretlen.
Egy keresztapának Kólás a ragadványneve, eleinte a vendéglőben csak azt ivott,

szerette a kólát, barátai nem tudták rábeszélni az alkoholra. A név máig azonosítja a
személyt, de jelentése eltávolodott az eredetitől, hiszen antonimikus értelemben haszná-
latos: a névviselőnek már egyáltalán nem ízlik a kóla, csak a töményebb ital. A ragad-
ványnév jelentésváltozáson ment keresztül.

Egy keresztanyának ismeretlen eredetű a ragadványneve: Bébi.
Két név generációkon keresztül öröklődik. Az egyik adatközlő feltüntette, hogy

egész családukat a Gyenge ragadványnévvel azonosítják a faluban, és ha az idősebbek
megkérdezik tőle hogy hívják, azt válaszolja: Gyenge Veronika. Egy másik hallgatónak
már dédnagyapját is Verébnek hívták, a név öröklődik, a névviselőket a ragadványnév
pontosabban identifikálja a faluközösségben, mint anyakönyvezett nevük. Az öröklött
név eredetét egyikük sem tudja.
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Az összegyűjtött 59 ragadványnév névadás indítéka szerinti megoszlását a követ-
kezö táblázat foglalja össze:
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1. Családnévből szár- 2 1 1 4
mazik

2. Kereszt- vagy bece- 1 1 2 1 5
névből sz.

3. Külső tul. utal 1 2 6 3 12
4. Belső tul. utal 1 2 2 1 6
5. Eseményre utal 1 1
6. Foglalkozásra utal 2 2
7. Származásra utal 1 1
8. Hibás ejtésre utal 1 2 1 4
9. Ismeretlen 3 6 7 3 1 1 1 2 24
Összesen 7 II 18 II 2 5 1 1 1 2 59rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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