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ABSTRAKT 

 

MENYHÁRTOVÁ, Barbara: Skúmanie frekvencie výskytu mien v Tešedíkove. 

[Bakalárska práca]. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre. Fakulta stredoeurópskych 

štúdií; Ústav maďarskej jazykovedy a literárnej vedy. - Školiteľ: PaedDr. Bauko János,  

PhD. Stupeň odbornej kvalifikácie: bakalár. Nitra: FSŠ UKF, 2015. 47 s. 

 

Táto bakalárska práca sa venuje výskumu krstných mien v mojej rodnej obci, 

v Tešedíkove. Práca je rozdelená do šiestich kapitol a z toho dve kapitoly sú praktickou 

časťou. Úvodná kapitola opisuje základné informácie a definície o menách. V nasledujúcej 

kapitole sa zaoberá geografickými, demografickými vlastnosťami, historickými 

a kultúrnymi pamiatkami obce Tešedíkovo. V tretej kapitole popisuje priebeh matričného 

procesu. Analyzuje frekvenciu ženských a mužských mien z viacerých hľadísk, poukazuje 

napomer dvojitých a trojitých krstných mien.  

Záverečná kapitola vyhodnocuje dotazník použitý pri práci. 

Cieľom praktickej časti bolo zistiť, aké kritériá uprednostňujú rodičia pri výbere 

krstných mien pre svoje deti. 

 

Kľúčové slová: krstné meno, onomastika, bilingvizmus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT  

 

Ms. MENYHÁRTOVÁ, Barbara: Frequency of occurence of given names in Tešedikovo. 

[Bachelor thesis]. Constantine the Philosopher Univesity in Nitra. Faculty of Central 

European Studies; Institute of Hungarian Linguistics and Literary Science. - Tutor: 

PaedDr. Bauko János,  PhD. Level of professional qualification: bachelor degree. Nitra: 

FSŠ UKF, 2015. 47 p. 

 

This bachelor thesis is dedicated to the research of given names in my home village 

Tešedikovo. The thesis is divided into six chapters, two of the seven chapters incorporate 

the practical parts.  The introductory chapter describes some basic information and the 

definition of names. The next chapter deals with geographical and demographical 

characteristics and also some cultural monuments of Tešedikovo. 

The third chapter describes the process of birth registering. It analyzes the 

frequency of male and female names from several points of view, and also, it points out the 

ratio of double and triple given names.  

The aim of the practical part is to find out which criteria the parents prefer when 

choosing a given name for their child.  

 

Keywords: given name, onomastics, bilingualism 
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BEVEZETÉS 

 

Az ember amióta beszél, azóta megnevezi társait, a körülötte levő helyeket, 

állatokat, tárgyakat. A beszéd közszavaival együtt alakultak ki a nevek is. 

Záródolgozatomban szülőfalum Pered keresztneveinek vizsgálatával foglalkozom. 

Azért választottam ezt a témát, mivel egyetemi tanulmányaim során már volt rá alkalom, 

hogy hasonló témájú szemináriumi munkát készítsek. 

Záródolgozatom két részre oszlik, elméleti és gyakorlati részre, amely kérdőívet is 

tartalmaz. 

A munkám első fejezetében ismertetem a keresztnevekről való általános 

tudnivalókat, hogyan alakultak ki, milyen fejlődésen mentek keresztül. Külön megemlítem 

a keresztnevek kutatását kétnyelvű környezetben is. 

A második fejezetben röviden szólok Pered történelméről, lélekszámának 

alakulásáról, valamint nevezetességeiről. 

A harmadik fejezetben az anyakönyvezés folyamatatát, kialakulását mutatom be. 

Munkám során 20 év névanyagát dolgoztam fel, amely 1999-től 2014-ig tart. 

Munkámban különféle szempontok szerint vizsgálom a keresztneveket. Először külön-

külön bemutatom a férfi és női keresztnevek gyakoriságát 2 korszakra felbontva. A női 

és férfi keresztneveket osztályozom eredet szerint, majd ezeket táblázatban is 

összehasonlítom. Bemutatom a keresztnevek különféle alakváltozatait, ezt követően pedig 

röviden elemzem a neveket nemük szerinti megoszlás szempontjából is. Munkámban 

röviden szót ejtek a kettős keresztnevekről is. 

Végül pedig kérdőíves módszer segítségével azt vizsgálom, hogy a szülők mi 

alapján választanak keresztnevet gyerekeiknek. A kapott eredményeket grafikonok és 

táblázatok segítségével is szemléltetem. 
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1.  ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 

 

1.1  Névtani ismeretek 

A névtan vagy onomasztika a tulajdonnevek történeti és szinkrón vizsgálatával 

foglalkozik. A névtan szorosan összefügg a nyelvtudománnyal, aminek a művelői 

nyelvészek, de más tudományterületet is megérint. Erre példaként szolgál a  

művelődéstörténet, földrajz, vallástörténet, pszichológia, jogtudomány (A. Jászó 2007).  

Már 5-6000 évvel ezelőtt az egyiptomiak kezdték felfedezni a névtudomány 

csíráit. Megkülönböztették a tulajdonneveket a köznevektől úgy, hogy a fáraók neveit 

keretbe írták, majd vörös festékkel papiruszra írták fel. Megemlíthető a Biblia is, amiben 

megtaláljuk azt a kijelentést, hogy az embert mindjárt megteremtése után elnevezte 

környezetét. Ez azért bizonyítható, mivel mindenből csak egy létezett, ezért ezeket 

tulajdonnévvel látta el (Hajdú 2003). 

A. Jászó (2007: 608) szerint a  tulajdonnevek leginkább közszavakból alakultak ki, 

amelyeknek gazdag asszociációs tartalmuk és sajátos hangulatuk van. A tulajdonnevek 

azonos fajú egyedek megkülönböztetésre és azonosításra szolgálnak, legfontosabb 

feladatuk az egyénítés. A tulajdonnevek kategóriába tartoznak a személynevek, és 

ezenbelül a keresztnevek.  

A tulajdonneveket fogalmi csoportok szerint lehet rendszerezni. Ide sorolhatóak 

a személynevek, helynevek, állatnevek, tárgynevek, intézménynevek, áru- és márkanevek.  

A tulajdonnév legfőbb funkciói közé tartozik az identifikáló, differenciáló és az 

individualizáló funkció. A tulajdonnév ezekre az identitáselemekre utal: nemre, életkorra, 

családi viszonyokra, társadalmi szerepre, vallási hovatartozásra. A tulajdonnevek etnikai 

identitásjelölő funkciójának nagy jelentősége van. A név utalhat a közösség etnikai 

identitására, nyelvi hovatartozására és az anyanyelvre. Az etnikai identitás a nemzeti-

etnikai csoporthoz tartozás élményéből származik (Bauko 2014). 

A köznevek általában mind lefordíthatók, ellenben a tulajdonneveknek csak egy 

része ,,lefordítható” más nyelvre, ez abban nyilvánul meg, hogy nem szó szerint 

fordíthatók le, hanem csak más-más alakban használják őket. Példaként felhozható az olasz 

Venezia ami magyarul Velence, németül pedig Venedig. A  nevek közül megemlíthető 

a János név ami németül Johann vagy Hans, franciául Jean, angolul John, csehül pedig 

Jan. A régi időkben sok vezetéknevet fordítottak le, megemlíthető Heltai Gáspár neve, 

akinek  nevét németül Kaspar von Helth-re fordították le. Régen a keresztnevek magyaros 
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formáját is lefordították, ma már ez nem jellemző, inkább megtartjuk az idegen név 

változatát. 

Kálmán Béla (2003: 18) szerint a személynevek négy kategóriáját különbözteti meg 

a magyar nyelv: 

1. Keresztnév vagy utónév – itt a szülők azok, akik a nevet választják. 

2. Vezetéknév vagy családnév – ez apai ágon öröklődik. 

3. Ragadványnév – egy közösség ragasztja rá a személyre, gyakran akarata nélkül. 

4. Álnév –  az egyén maga választja ki,vagy ragadványnevét használja álnévnek. 

A névtan foglalkozik a névadással is. Minden személynek van, volt és lesz is 

tulajdonneve. Régi időkben az emberek rokoni viszonyok alapján nevezték meg egymást, 

pl.  az Apa, Húg, Meny. A legkülönbözőbb kultúrákban a személyneveket és a helyneveket 

a Névtelen, Nevetlen kifejezéssel illették. Ennek oka lehetett az is, hogy nem használták 

vagy esetleg nem ismerték az igazi nevét az egyénnek. A nevek kiválasztása, elterjedése 

szoros kapcsolatban áll a társadalom kulturális és gazdasági állapotával (Hajdú 2003). 

Ma az embereket leginkább a média befolyásolja a névválasztásnál. Elterjedtek 

a kettős keresztnevek is, amiről majd a későbbiekben rövid szót ejtek. 

1.2  A keresztnév fogalma 

 ,,A keresztségben kapott név. A családnévhez járuló anyakönyvezett személynév, 

utónév” (ÉKsz 2003: 652). 

Minden egyén önazonosságának eleme az általa viselt személynév. A születéskor 

az egyén a szülőktől, hozzátartozóktól kapja a nevét. A szlovákiai magyarok nagy része 

magyarul anyakönyvezteti gyermeke nevét. A szlovákul anyakönyveztetett nevek az 

élőnyelvben, illetve a nem hivatalos írásbeliségben magyar alakváltozatban használatosak. 

A hivatalos szövegekben a szlovákos névformákat használják. A szlovákiai magyarok az 

adott helyzetnek megfelelően használják a magyar és szlovák nyelvet és a 

tulajdonnévfajtákat (Bauko 2014). 

A magyar nyelvben a családnév áll az elsőhelyen és ezt követi a keresztnév. 

Vannak olyan helyek, ahol fordított sorrendben használják és írják a személynevüket abban 

az esetben is, ha magyarul vannak beírva az anyakönyvbe. Hajdú Mihály azt is megemlíti, 

hogy kevésbé használják az utónév meghatározást és a keresztnevet is egyénnév vagy 

egyéni név terminussal jelölik meg. A szlovákok manapság a krstné meno ,,keresztnév”   

kifejezés helyett inkább a rodné meno ,,születési név, születéskor kapott név” terminust 

használják. 
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A magyar névtudomány a keresztneveket besorolja a személynevek rendszerébe. 

A következő személynévfajtákat sorolja ide: család-, kereszt-, bece- és ragadványnevek. 

A keresztnevek az egyént jelölik és ez által különül el minden ember egymástól. Vannak 

olyan keresztnevek amelyeknek van becézett változatuk, de vannak olyanok is, amelyeket 

nem lehet becenévvel ellátni. Például ilyen a Barbara név, aminek többféle rövidített 

változatát lehet használni, alkalmazni. A személynevek akár a következő szempontok 

szerint is feloszhatóak: hogy hivatalos vagy nem hivatalos nevek közé tartoznak. 

Keresztnevek a hivatalos nevek csoportjába sorolhatók, mivel a keresztneveket születés 

után bejegyzik az anyakönyvbe, más hivatalos dokumentumokba, társadalmilag 

kodifikáltak, az egyént egész életében azonosítják (Bauko 2013). 

Hajdú Mihály szintén vizsgálja a személyneveket, vizsgálatában három szempontot 

ismertet: az első, amikor a család tagjai, vagy az arra jogosult személyek adják a nevet. 

A magyar nyelv a keresztnév kifejezést használja, az angol a Christian name, given name 

meghatározást. 

Második szempont amikor a névelem sorrendjére utal. Az indoeurópai nyelveket az 

jellemzi, hogy a keresztnév megelőzi a többi névelemet. Az angol a first name, francia 

a prénom, német a Vorname kifejezést használja. Magyarban ez az utónév kifejezés, vagy 

inkább az általános kifejezésként a keresztnév. Ebben a megközelítésben a személynév 

mindig megelőzi a vezetéknevet, amit angolban a surname szakkifejezés takar. 

A harmadik szempont a leggyakoribb, ami a név funkciójára, az elnevezettre utal. 

Ez lehet egy vagy akár több személy is, család, törzs vagy nemzettség. Angolban a family 

name, németben a Familien name használatos (Hajdú 2003). 

 

1.3  A magyar személynevek története egyes korok szerint 

Ahogy már említettem az előző részben, a név által jelölt személy közvetlen 

jelentéstani kapcsolatban volt azokkal a közszavakkal, amelyek az elnevezés alapjául 

szolgáltak. Tehát ha azonos keresztnévvel rendelkeztek az egyének, akkor a családnevet 

külső és belső tulajdonság alapján kapták. Például ha valaki kis termetű volt, akkor a Kis 

családnevet kapta, ha valakinek a haja fekete volt, akkor annak Fekete lett a családneve. 

A magyar személynévadás története 3 korszakot különít el: 

1.Ősmagyar és ómagyar kor (896–1526) 

2.Középmagyar kor ( 1526–1772) 

3.Újmagyar kor (1772 – ) 

 



 

12 
 

Ősmagyar és ómagyar kor (896–1526) 

Ebben a korban a tulajdonnevek nem öröklődtek, hanem az egyén halála után 

rögtön megszűntek. A születéskor kapott név nagyon ritkán maradt meg, többnyire 

serdülőkorban a fiúknál kicserélődtek. Ekkorra már kialakultak a külső és belső 

tulajdonságok, ami alapján különböztették meg őket.  

A magyarság személynévadásának típusai:  

 születés körülményeire utaló nevek (Szombatka, Karácsony) 

 kívánságnevek (Bátor, Boldog) 

 leíró nevek (Szőke, Finta) 

 foglalkozásnevek (Dobos, Szekeres) 

 bizonyos néphez, etnikumhoz tartozás (Bulgár, Horvát) 

 óvónevek (Nemvagy, Nemél) 

Az eredeti magyar nevekhez már hozzácsatlakoztak a jövevénynevek is, amelyek 

egyházi eredetűek voltak. A 12. században kettősség jellemezte a magyar 

személynévrendszert, mivel az egyének egyházi vagy világi eredetű nevet használtak. Ide 

sorolhatjuk a  Szent István nevet, mely a Vajk-ot szorította ki. Az 1279-ben elfogadott 

budai zsinat kimondta, hogy nevet csak pap adhat. A kereszténységi neveknek nem volt 

közszói jelentésük a magyar nyelvben, az elnevezett személyt már nem jellemezték, hanem 

azonosították. 

Középmagyar kor (1526–1772) 

A 16.századra már nagymértékben elterjedtek az egyházi eredetű nevek, az 

újszülöttek a neveiket a római katolikus egyházi rendelet szerint kapták, vagy szülőktől, 

nagyszülőktől örökölhették. A reformátusok a keresztnév választásakot inkább az 

Ószövetségre támaszkodtak, a katolikusok pedig az Újszövetségre.  

Újmagyar kor (1772 – ) 

Az egyházi nevek mellett egyaránt elterjedtek a történelmi nevek, például  Géza, 

Árpád, Zoltán. A városi lakosok divatba hozták a német neveket (Lipót, Amália). 

A 19.században több régi nevet felújítottak, vagy teljesen újat alkottak. A feltörekvő városi 

lakosságnak inkább  a magyaros, nyugati eredetű nevek váltak közkedveltté, példaként 

említhető Adél, Blanka, Vilmos. A 19.században megjelentek a tiszteleti nevek. Kossuth és 

Petőfi hatására divatba jött a Sándor és Lajos név.  A mai modern világban már a különféle 

 sorozatok szereplői lettek a névadás motiválói, pl. Seherezádé, Szamanta (A. Jászó 2007). 
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1.4  Keresztnévkutatások a szlovákiai magyar nyelvterületen 

Vörös Ferenc volt az, aki először összefoglalta a felvidéki keresztnévkutatások 

történetét. Bauko János is foglalkozott ezzel a témával, össze is foglalta a magyar névtani 

kutatásokat Szlovákiában (Bauko 2011b). 

Megemlítem Hajdú Mihályt (2003b) is, aki a Garam-Ipoly vidékén előforduló 

család- és keresztneveket vizsgálta. Udvari István neve is ismert, aki Trencsén (1993), 

Szepes (1994) és Nyitra (1996) vidékének neveit vizsgálta. 

Csáky Károly néprajzosként tevékenykedett, aki a keresztnevekkel és becenevekkel 

is foglalkozott Ipolyfödémes vidékén. Juhász Aladár azt vizsgálta, hogy milyen gyakoriak 

Vága család- és keresztnevei. Laczkóné Erdélyi Margit pedig Hontfüzetgyarmat község 

család- , kereszt- és becenévrendszerét elemezte és foglalta össze. Gedai Borbála (1977), 

Rigler János (1980), N.Császi Ildikó (1997) az iskolás gyermekek kereszt- és beceneveivel 

foglalkozott. 

Munkám során fontosnak tartom megemlíteni Vörös Ferenc munkásságát is, aki 

a Nyelvek és kultúrák vonzásában különféle szempontok szerint próbálja elemezni, 

összefoglalni a keresztnevek gyakoriságát, elterjedését. Ezenkívül négy szlovákiai 

település személynévanyagát is feldolgozta, ide tartozik Balony, Diósförgepatony, 

Kiscétény és Nagycétény községe. A keresztneveketa következő 14 szempont szerint 

vizsgálja: időbeli, földrajzi, dialektológiai, társadalmi, vallási és felekezeti, etnikai, 

etimológiai, névgyakorisági, névadás indítékai, jelentéstani, szófajtani, morfológiai, nyelvi 

kifejezőeszköz. 

A keresztnevek vizsgálatával még több szerző is részletesebben foglalkozott. Bauko 

János művében összefoglalta a nyitrai tanulók névattitűdjét, valamint névhasználatát 

(Bauko 2013). 
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2.  PERED KÖZSÉG BEMUTATáSA 

Ebben a fejezetben ismertetem szülőfalum, azaz az általam vizsgált község 

elhelyezkedését, demográfiai adatait, történelmét, nevének alakváltozatait, híres 

személyiségeit és nevezetességeit. Táblázatban ismertetem a nemi, felekezeti illetve 

nemzetiségi megoszlást évekre bontva. 

 

2.1  Pered elhelyezkedése, demográfiai adatok 

Pered község (1948-tól szlovákul Tešedíkovo) területileg a Mátyusföld része. 

Keletről a Vág folyó, nyugatról a Kis-Duna veszi körül. Települések, amelyekkel határos: 

Deáki, Hetmény, Vágellye, Zsigárd, Királyrév valamint Alsószeli. A legközelebbi városok: 

Galánta, Érsekújvár, Gúta, Komárom illetve Dunaszerdahely.A község neve Petered névre 

vezethető vissza, jelentése ,,Péternek fia”, amely ómagyar eredetű lehetett. 1948-ban 

megváltoztatták a csehszlovák hatóságok Tešedíkovo névre, amely Tessedík Sámuel 

nevéből eredhetett. A község önkormányzata 2012.március 10-én egy népszavazást tartott, 

ahol a község történelmi nevének visszaállításáról beszéltek. Azonban ezt a szlovák 

kormány 2013-ban elutasította. A Kétnyelvű Dél-Szlovákia október  27-én Peredre cserélte 

a település tábláján a szlovák Tešedíkovo feliaratot, de ezt másnapra a hatóság elis 

távolította.1996-tól a község közigazgatási reform értelmében a Vágsellyei járásba, 

valamint a Nyitrai kerületbe tartozik.  

Lakosainak számát tekintve a sellyei járás negyedik legnagyobb települése. 

A 2011-es népszámlálás szerint lakosainak száma 3710 fő. 

 Lakosságának száma az elmúlt években így alakult: 1787→1360, 1804→1600, 

1828→1893, 1864→2177, 1909→3414, 1939→4348, 1960→4454, 1991→3816, 

2001→3700. Az adatokból egyértelműen látszik, hogy az évek folyamán a lakosság száma 

folyamatosan növekedett, majd az 1991-es évektől hirtelen lecsökkent. Ez annak 

köszönhető, hogy változott a lakosság munkahelyhez való viszonya.  

A 2011-es népszámlálás szerint a település nemi megoszlása a következőképpen 

alakult: férfiak száma 1811, ami a lakosság 48,81 %-át teszi ki, valamint a nők száma 

1905, ami a 51,34%-ot képezi. 
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 1. ábra: A lakosság nemi megoszlása  

 

Továbbá az 2011-es népszámlálás alapján megállapítható, hogy a község 

lakosainak  száma 3716, melyből 2910 magyar ajkú, ez a lakosság 78,43%-át képezi, 783 

szlovák ajkú, ami 21,10%-ot tesz ki, továbbá a községben él 3 ukrán, 6 cseh, 3 német 

nemzetiségű lakos. 

 
2. ábra: A lakosság nemzetiségi összetétele 

 
A felekezeti megoszlásáról elmondhatjuk, hogy a községbentöbbféle vallás is 

megtalálható. Legtöbb a római-katolikus, ez számban 3190, majd a protestáns-evangélikus 

és református, ami számban 300, s rajtuk kívül élnek itt görögkatolikusok is, de 224 lakos 

vallás nélküli vagy a vallásuk ismeretlen. Most pedig táblázatba foglaltam az adatokat, így 

áttekinthetőbb lesz az is, hogy milyen százalékban oszlanak el egymástól a vallások. 

Vallás Lakosok száma % 
Római-katolikus 3190 85,84 

Protestáns-evangélikus és református 300 8 
Görögkatolikus 2 0,005 

Felekezet nélküli vagy ismeretlen 224 6 
1. táblázat: A lakosság vallási összetétele 
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3. ábra: A lakosság felekezeti megoszlása 

 

2.2  Pered rövid történelme 

A község nevét  1237-ben a pannonhalmi apátság birtokainak összeírásában említik 

először. Ez az oklevél kimondja, hogy Pered az apátság Salya nevű birtokával volt 

szomszédos. IV.Béla 1251-ben egy kolostornak ajándékozta a falut.A faluhoz csatlakozott 

még Sellye, Királyfa, Hosszúfalu és Királyrév is. A 15-16.században a Szentgyörgyi grófok 

birtoka lett. A 16.században változás állt be a falu életében. A mohácsi csata után a törökök 

kezdték támadni a falut, de rövid időre a falu Nyári Ferenc, Révay Istvánné és Révay 

Ferenc birtokává vált. Később az irányítást a faluban átvette az esztergomi érsek, majd 

kénytelen volt a birtokot átadni a jezsuitáknak.  A 17.században a törökök támadták meg 

a falut és ekkor lett a legrosszabb helyzet a faluban. A 18.században járványok miatt a falu 

teljesen elnéptelenedett, de rövid időn belül újratelepült. 1787-ben a falunak 1600 lakosa, 

1829-ban 1893 lakosa volt. A falut ebben az időben sem kerülték el a természeti 

csapások,1831-ben árvíz és kolera, 1834-ben tűzvész is pusztított.  

Fontos megemlíteni az 1849-es peredi csatát is, ahol Görgey az osztrák sereggel 

harcolt, azonban itt vereséget is szenvedett. Az ütközet Zsigárdnál kezdődött és Pereden 

folytatódott. A mai napig megemlékeznek a csata emlékére, a falu közepén egy emlékmű 

van kiállítva. A templom falában is láthatóak a csatából származó ágyúgolyók, melyek 

szintén a peredi csata emlékét őrzik. E csata után a falut ismét nagy kolerajárvány 

pusztította. A lakosság ekkor megfogadta, hogy minden évben böjtöt fog tartani, amit 

koleraböjtként fognak emlegetni.  

A múlt század második felében a községben nagy sáskajárás pusztított. Azt 

mondják, hogy a sáskasereg eltakarta a napot, és ahol leszálltak, ott rövid időn belül 
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minden gabonaterületet elpusztítottak. A kártevők ellen úgy védekeztek a lakosok, hogy 

deszkákat erősítettek a talpukra, majd így taposták agyon a sáskákat, ill. népiesen 

a szecskőket. Ennek következtében mai napig a falu lakosait is ,,szecskőknek” becézik.  

Nagy változást okozott az I.világháború kitörése is,melynek 131 peredi áldozata 

volt. A háború hőseinek a község egy emlékművet is állított a község főterén.  Az I. 

világháború után Peredet több felvidéki településsel együtt Csehszlovákiához csatolták. 

1938-ban a bécsi döntés elfogadása után Peredet visszacsatolták Magyarországhoz, majd 

a II. világháború után ismét Csehszlovákiához. 1948-ban a község nevét Tessedík Sámuel 

pedagógus után Tešedíkovora változtatták. Tessedík Sámuel szlovák történelmi 

személyként volt ismert, ezért Pered és 13 település nem kapta vissza 1990 után az eredeti 

történelmi megnevezésüket. 1995 március 6-án  népszavazást tartottak, ahol Pered 

benyújtotta igényét az eredeti történelmi megnevezés ügyében. Ezt a belügyminisztérium 

tudomásul vette, de nem készíttette el a helységnévtáblát. 1991-től változott a község 

közigazgatása. Önkormányzata 21 tagú képviselőtestületből és polgármesterből áll. 

A község címere egy piros pajrzsra helyezett aranyszínű ekevas és csoroszlya 

(Szénássy 1998). 

Az idő elteltével a falu neve több alakban fordult elő, amit táblázatban 

szemléltetek: 

1200 Petered 
1237-1240 Pered 
1251 Purud 
1773 Pered 
1948 Tešedíkovo 

    2. táblázat: Pered nevének változásai 
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3.   AZ ANYAKÖNYVEZÉS 

Ebben a fejezetben bemutatom az anyakönyvezéssel kapcsolatos ismereteket. 

Röviden szólok az anyakönyvezés kialakulásáról és jelentőségéről. Ezután pedig egy külön 

alfejezetben bemutatom az anyakönyvezés folyamatát általánosan, majd azt is,  hogyan 

zajlik az anyakönyvvezetés szülőfalumban. 

 

3.1  Az anyakönyvezés kialakulása és jelentősége 

Az anyakönyv egy állami dokumentum, amelyet a születésekről, 

házasságkötésekről, illetve halálesetekről vezetnek. Az anyakönyvvezető az a személy, aki 

ezeknek a dokumentumoknak a bejegyzését végzi a település vagy város hivatalában. Az 

anyakönyv kifejezés a latin matricula szóból származik, amelynek jelentése anyakönyv, 

törzskönyv. 

A rendszeres anyakönyvezést 1563-ban a tridenti zsinaton IV. Pius pápa rendelte 

el. Hazánkban a római katolikus egyházban az 1611. évi nagyszombati zsinat intézkedett 

az anyakönyvek vezetéséről. Változás akkor történt, amikor 1625-ben Pázmány Péter 

esztergomi érsek kötelezővé tette a Rituale Romanumot, amit V. Pál pápa adott ki. Ez a 

dokumentum tartalmazta a születési, házasságkötési és a halotti anyakönyvek mellett a 

bérmálási anyakönyvet, valamint a Status Animarum-ot, amely az egész lakosságot 

tartalmazta a húsvéti áldozás idején családok, házastársak szerint. 

Az állami anyakönyvezést 1895. október 1-től tették kötelezővé. Az anyakönyvek 

vezetésére anyakönyvi kerületeket jelöltek ki. A városokban az anyakönyvvezetést csak 

a belügyminiszter által kinevezett anyakönyvvezető és helyettese végezte. Kezdetben az 

ún. részleges anyakönyveket használták, melyben nemcsak az újszülött és a szülő adatait 

jegyezték fel, hanem a foglalkozást, lakhelyét, születési helyét és életkorát is. Az 

újszülöttnek feltüntették a születési helyét, mikor született, nemét, vallását és 

a keresztnevét.  

1907-ben bevezették az egyszerűsített anyakönyveket. Ebben már csak 

a legfontosabb adatokat tüntették fel. 1918-ban a politikai események hatására az 

anyakönyvek vezetése a megszokott rend szerint folytatódott. 

1945 óta napjainkig az anyakönyvezés hivatalos nyelve az állami nyelv, tehát a 

szlovák.  

Szlovákiában a 154/1994 Z. z. számú anyakönyvi törvény van érvényben. Ez 

aSzlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának Törvénye, melyet 1994. május 27-én fogadtak 

el. Ez a törvény biztosítja a nem szlovák nemzetiségű nők számára az -ová toldalék nélküli 
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bejegyzését, a szlovákiai magyarok számára a keresztnév magyaros anyakönyvezését, 

illetve kérvényezhető a régebben szlovákul anyakönyvezett nevek magyarosítása is. 

 

3.2  Az anyakönyvezés folyamata 

Minden újszülöttet be kell jelenteni és jegyeztetni az állami anyakönyvi hivatalban, 

ahol az újszülött és a szülő adatait az ún. születések könyvében dokumentálják. A gyermek 

megszületését a születésnél jelenlévő orvos kötelessége bejelenteni. A bejelentést három 

munkanapon belül kell megtenni az anyakönyvi hivatalban. Az ún. születések könyvébe a 

következő adatokat jegyzik le: gyermek születésének napja, hónapja, éve és helye. Ha 

ikerszülésről van szó fontos a gyermekek világrajöttének ideje is. Továbbá ebbe a 

dokumentumba kerül a gyermek keresztneve, vezetékneve, nemi identitása és a születési 

száma. Miután lejegyezték a gyermek adait, az anyakönyvvezető a szülőkkel kapcsolatos 

adatokat is bejegyzi a dokumentumba. Ezek: szülők keresztneve, vezetékneve, anya 

leánykori neve, születésük napja, hónapja, éve, továbbá születési számuk, állandó 

lakhelyük és állampolgárságuk.  

Manapság gyakori, hogy az újszülött gyermek szülei nincsenek összeházasodva, 

ilyenkor a gyermek automatikusan az anya családnevét kapja. De manapság már létezik 

egy ún. becsületbeli nyilatkozat is, melyben az apa vállalja az apaságot, és így a 

megszületendő gyermek automatikusan az apa családnevét kapja. Vannak olyan esetek is, 

amikor a szülők házasok, de különböző családnevük van. Ilyenkor a szülők döntenek arról, 

melyik családnevet fogja viselni a születendő gyermek. 

Pereden 1980-ban született az utolsó gyermek, aki falunkban van anyakönyvezve. 

Mivel otthoni szülés azóta nem történt, az újszülöttek neveinek beírása az anyakönyvi 

hivatalban nem történik. Jelenleg falunkból a galántai kórházban születnek a gyermekek, 

így a nevek bejegyzése is a galántai városházán, az anyakönyvi hivatalban történik. Ha 

mégis előfordulna otthoni szülés, van engedélyezett névlistánk: Milan Majtán – Matej 

Považaj: Meno pre naše dieťa, vydavateľstvo OBZOR, r. 1993.  
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4.  AZ ANYAGGYŰJTÉS MÓDSZERE 
 

Kutatómunkámat az ajánlott szakirodalmak felkutatásával és áttanulmányozásával 

kezdtem. Munkám során leginkább Vörös Ferenc és Hajdú Mihály munkásságára 

támaszkodtam. Majd ezt követte a feljegyzések készítése a szakirodalmakból. Az 

előkészítő munka után következett a névanyag összegyűjtése, majd fejezetekre való 

tagolása. 

Kutatómunkámat szülőfalumban Pereden végeztem el. Pered nagy községnek 

mondható, ezért rendelkezik anyakönyvi hivatallal is. Sokat segített Kovács Gertrúd, aki a 

helyi lakosság evidálásával foglalkozik. Rendelkezésemre állt Bán Erzsébet is, aki 

bemutatta nekem az anyakönyvvezetés folyamatát. Minden kérdésemre szívesen válaszolt, 

nagy lelkesedéssel segítette a munkámat. Szakdolgozatomban az újszülöttek 

keresztnévanyagát dolgoztam fel, 1994-től 2014-ig. Ez a névanyag pontosan 716 

keresztnevet tartalmaz. Azért az 1994-es évet választottam, mert ekkor történt az 

anyakönyvi törvény módosítása is. A keresztneveket állami születési anyakönyvekből 

gyűjtöttem össze.  

Elsősorban 2 korszakra felbontva mutattam be a keresztnevek gyakoriságának 

vizsgálatát a 20 év alatt, ezután a keresztneveket eredet és nemi megoszlás szerint 

vizsgáltam, valamint feltüntettem a keresztnevek különféle alakváltozatait is. Minden 

fejezet végén a vizsgált adatokat táblázatokkal, illetve grafikonokkal ábrázoltam. Külön 

fejezetben megemítettem a kettős keresztnevekelőfordulását is. Ezekkel bővebben nem 

foglalkoztam, csak táblázatban feltüntettem őket.  

A 2 időszak felosztása: 

I. 1994. január 1. – 2004. december 31. 

II. 2005. január 1. – 2014. december 31. 
 

A vizsgált időszak Született gyermekek száma 
1994. január 1. – 2004. december 31. 381 
2005. január 1. – 2014. december 31. 335 

3. táblázat: Született gyermekek száma a 2 időszakban 

 

Tehát amint a táblázatban is látjuk, a vizsgált időszakokban nagyon változó volt a 

születési arányok száma. Ezekbe az adatokba nem számoltam bele a halvaszületettek 

számát. Ha a vizsgált időszakokat szétosztanám külön-külön egy-egy évre, átlagban ezek 

az eredmények mutatkoznának meg: az első időszakban, ami 10 évet foglal magába, 
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átlagban 38 gyerek született, a második időszakban, ami szintén 10 évet foglal magába, 33 

gyerek született évente.  

A munkám bejefező részében az általam elkészített kérdőíves módszert értekeltem 

ki, melyből megállapítható, hogy manapság a szülők mi alapján választanak gyermeküknek 

keresztnevet. Ezeket az adatokat táblázatokban és grafikonokban is feltüntettem. 
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5.   PERED KERESZTNEVEINEK VIZSGÁLATA 1994–2004 KÖZÖTT 
 

5.1  Férfi keresztnevek gyakorisága 1994–2004 között 

Ebben az időszakban a férfi keresztnevek gyakorisága így alakult: 

Névviselők száma: 197 

Névféleségek száma: 94 

Az adatok nem tartalmazzák a halva született gyermekek és a kettős 

keresztnevekkel rendelkező férfineveket. Ebben az időszakban összesen 197 fiú született, 

de közülük 5 meghalt rögtön a szülés után. Kettős keresztnevet 197 fiúból csak 3 fiú 

kapott. Táblázatban bemutattam a 197 fiúnév gyakoriságát az első 10 évben. Az összes 

magyarul, illetve szlovákul bejegyzett nevet feltüntettem. A táblázatot a leggyakoribb 

nevekkel kezdtem, és haladtam végig egészen a legritkábban előforduló keresztnevekig. 

Sorsz. Férfi keresztnevek Viselők száma 
1. Róbert 9 
2. Dávid, Dominik 8 
3. Attila 7 
4. Adrián, Bálint, Erik, Norbert 5 
5. Benjamin, Krisztián, Patrik, Tomáš 4 

6. Ádám, Adam, Dávid, Filip, Ján, Kristián, Kristóf, Márió, 
Márk, Matej, Péter 3 

7. 
Ákos, Alex, András, Bence, Csaba, Denisz, František, 
Gabriel, Kevin, Milan, Nicolas, Peter, René, Richard, 
Tamás, Tibor, Viktor, Zsolt 

2 

8. 

Ábel, Alexander, Alfonz, Andrej, Arnold, Áron, Balázs, 
Barnabás, Boris, Dániel, Daniel, Donát, Enrico, Gábor, 
Gergely, Henrich, Hugó, Igor, Imrich, Jákob, Jozef, 
Klaudio, Ladislav, Luboš, Lukáš, Marián, Marco, Matúš, 
Miloš, Miroslav, Ondrej, Pavel, Pavol, Roderik, Roland, 
Roman, Sámuel, Szabolcs, Sebastian, Štefan, Viliam, 
Vilmos, Vojtech, Zdenek, Zoltán 

1 

4. táblázat: Férfi keresztnevek gyakorisága 1994 – 2004 között 

Az első időszakban megfigyelhető, hogy 94 névféleség jelenik meg a névhasználók 

között. Nagymértékben inkább latin és germán nevek figyelhetők meg. Megállapítható, 

hogy a névféleségek megoszlanak különböző arányokra. A leggyakoribb keresztnév ebben 

az időszakban a Róbert, Dávid, Dominik, Attila, Adrián, Bálint, Erik, Norbert, melyek 

gyakoriság szempontjából az első nyolc keresztnevet jelentik. A leggyakoribb nevek közé 

leginkább latin és germán eredetű nevek tartoznak. A szlovákul anyakönyvezett nevek 

inkább a ritka keresztnevek közé tartoznak, ezek csak kis számban fordulnak elő, pl. 

Imrich, Luboš, Pavel, Roman, Zdenek stb. 
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Vizsgálatom során több olyan keresztnévvel találkoztam, melyek névpárokat 

alkotnak. Táblázatban bemutatom a magyarul, illetve szlovákul anyakönyvezett névpárok 

gyakoriságának számát. 

Krisztián/Kristián 4/3 
Tamás/Tomáš 2/4 
Ádám/Adam 3/3 
Péter/Peter 3/2 
Dániel/Daniel 1/1 
Vilmos/Viliam 1/1 
Gábor/Gabriel 1/2 

       5. táblázat: Névpárok gyakorisága 

Régen a névadáskor ismert volt az a jelenség is, hogy a meghalt gyermek nevét 

adták a szülők a később született azonos nemű újszülöttnek. A névanyag között csak 

egyszer találtam erre példát, a Péter név esetében. 

 

5.2  Férfi keresztnevek gyakorisága 2004–2014 között 

Ebben az alfejezetben 2004-től vizsgáltam a fiúnevek gyakoriságát 2014-ig. Ezeket 

az adatokat állapítottam meg: 

Névviselők száma: 166 

Névféleségek száma: 87 

Ezek az adatok ismét nem tartalmazzák a kettős keresztnevek listáját. Ebben az 

időszakban 166 fiú született, közülük 5 fiúnak van kettős keresztneve.  

Sorsz. Férfi keresztnevek Viselők száma 
1. Dominik 12 
2. Dávid, Sebastian 10 
4. Adam 7 
5. Adrián, Filip, Máté, Tamás,Tomáš, Viktor 4 

6. Alex, Ákos, Áron, Attila, Erik, Gábor, Kristóf, Márk, Matúš, 
Patrik, Péter, Olivér, Róbert 3 

7. Ádám, András, Christopher, Jakub, Noel, Zoltán 2 

8. 

Alexander, Alpár, Andrej, Ármin, Arnold, Axel, Balázs, Bence, 
Benjamin, Boris, Damián, Dániel, Daniel, Denis, Dömötör, 
Christian, Gabriel, Jákob, Julián, Kamil, Kevin, Krisztián, 
Kristián, Koppány, Ľudovít, Lukáš, Marcell, Marco, Marián, 
Markó, Martin,  Mathias, Maxim, Maximilián, Milan, Nikolas,  
Peter, Rajmund, Richard, Roderik, Sámuel, Simon, Stanislav, 
Tibor, Thomas, Trisztán, Zalán, Zsolt 

1 

6. táblázat: Férfi keresztnevek alakulása 2004 – 2014 között 
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A magyarul, illetve szlovákul anyakönyvezett névpárok aránya a következőképpen 
alakult: 

Ádám/Adam 2/7 
Tamás/Tomáš 4/4 
Gábor/Gabriel 3/1 
Máté/Matúš 3/3 
Péter/Peter 3/1 
Dániel/Daniel 1/1 
Krisztián/Kristián 1/1 

7. táblázat: Névpárok gyakorisága a második időszakban 

Ha ezt az időszakot összehasonlítjuk az elsővel, találunk néhány hasonlóságot és 

változást. Ez az időszak is 10 évet foglal magába. Azonban ha megfigyeljük, a második 

időszakban már 30 fiúval kevesebb született az elsőhöz képest, mégis az figyelhető meg, 

hogy ebben az időszakban már sokkal változatosabb, többféle keresztnevet kaptak az 

újszülöttek. Ami a leggyakoribb keresztneveket illeti, hasonlóan alakultak az előző 

időszakban megszokottakhoz. A leggyakoribb keresztnév itt a Dominik volt, ami az első 

időszakban a második helyet foglalta el. Ami még megemlíthető, hogy az első időszakban 

csupán egy fiú kapta a Sebastian nevet. A második időszakban viszont a Sebastian név 

majdnem a leggyakoribb név lett, szám szerint 10 fiú viseli ezt a nevet. 

 Láthatjuk, hogy a magyarul, illetve szlovákul bejegyzett névpárok aránya 

hasonlóan alakult mindkét időszakban. A második időszakban is megjelentek olyan nevek, 

amelyeket az első időszakban még senki nem kapott, pl. Alpár, Arnold, Damián Julián, 

Koppány, Trisztán. Megfigyelhető, hogy ebben az időszakban már kezdtek jobban 

elterjedni az idegen hangzású nevek, pl. Christian, Marco, Mathias, Thomas. 

5.3 A két időszak férfi keresztneveinek összegzése 

Ez alatt a vizsgált 20 év alatt 168 féle keresztnévvel találkoztam. Táblázatban 

bemutatom, hogy összegezve melyek voltak a leggyakoribb keresztnevek a 20 év alatt. A 

táblázatot a leggyakoribb keresztnevekkel kezdem, majd haladok végig a legritkábban 

előforduló keresztnevekig. 

Gyakorisági 
sorrend Férfi keresztnevek Viselők 

száma 
1. Dominik 20 
2. Dávid 18 
3. Sebastian, Róbert 11 
4. Adam, Attila 10 
5. Adrián 9 
6. Erik, Tomáš 8 
7. Filip, Patrik 7 
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8. Márk, Kristóf, Péter, Tamás, Viktor  6 

9. Ádám, Alex, Ákos, Bálint, Benjamin, Krisztián, 
Norbert 5 

10. András, Áron, Gábor, Krisztián, Máté 4 

11. Bence, Gabriel, Ján, Kevin, Matej, Márió, Milan, 
Nicolas, Olivér, Peter, Richard, Tibor, Zalán, Zsolt 3 

12. 

Alexander, Andrej, Arnold, Balázs, Boris, Csaba, 
Denisz, František, Christopher, Jakub, Jákob, 
Lukáš, Marco, Marián, Noel, René, Roderik, 
Sámuel 

2 

13. 

Alfonz, Alpár, Axel, Ármin, Barnabás,  Damián, 
Denis, Donát, Dömötör, Enrico, Gergely, Henrich, 
Hugó, Christian, Igor, Imrich, Jozef, Julián, Kamil, 
Klaudio, Koppány, Ladislav, Ľudovít, Luboš, 
Marcell, Markó, Martin, Mathias, Maxim, 
Maximilán, Miloš, Miroslav, Ondrej, Pavel, Pavol, 
Rajmund, Roland, Roman, Simon, Stanislav, 
Štefan, Szabolcs, Viliam, Vilmos, Vojtech, Zdenek  

1 

8. táblázat: A két időszak keresztneveinek összegzése 

 

A 20 év alatt a leggyakoribb férfinév a Dominik volt, ami csupán a második 

időszakban került a ranglista első helyére. Az első időszakban a Dominik név a második 

helyet foglalta el a Dávid névvel együtt. A Dávid név tehát gyakoriság szempontjából a 

második leggyakoribb név volt a peredi lakosok körében. Őket követte a Sebastian, 

Róbert, Adam és Attila. Kevésbé gyakori keresztnevek közé tartoznak a szlovák nevek, 

mint pl. Ladislav, Ľudovit, Martin, Štefan.  

Sok olyan keresztnévvel is találkoztam, melyet csupán egy-egy gyerek visel, 

ezeknek a száma 42-48 között mozog a két időszakban. Ilyen keresztnév például az Alfonz, 

Alpár, Marcell vagy Roland. 

Táblázatban összegzem a magyarul, illetve szlovákul anyakönyvezett névpárok 

arányát, amely így alakult: 

Krisztián/Kristián 5/4 
Tamás/Tomáš 6/10 
Ádám/Adam 5/10 
Péter/Peter 6/3 
Dániel/Daniel 2/2 
Vilmos/Viliam 1/1 
Gábor/Gabriel 4/3 
Máté/Matúš 3/3 

   9. táblázat: Férfi névpárok összegzése 
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5.4  Női keresztnevek gyakorisága 1994–2004 között 

Ebben az alfejezetben a következőképpen alakult a női keresztnevek gyakorisága: 

Névviselők száma: 173 

Névféleségek száma: 97 

A 173 névbe nem soroltam be a kettős keresztnevű lányok (számban 4) számát. 

Sorsz. Női keresztnevek Viselők száma 
1. Viktória 16 
2. Eszter, Laura, Vivien 5 
3. Bianka, Erika, Krisztina, Lucia, Mónika, Tamara 4 

4. Barbara, Csilla, Klaudia, Natália, Nikolett, Nikoletta, Rebeka, 
Simona, Veronika 3 

5. 
Alexandra, Anna, Barbora, Cynthia, Diana, Dominika, Dóra, 
Evelyn, Lea, Mária, Michaela, Nikoleta, Réka, Tímea, Zuzana, 
Zsóka, Zsófia 

2 

6. 

Adrienn, Alena, Alžbeta, Amina, Aneta, Andrea, Angelika, 
Antónia, Bianca, Boglárka, Dalma, Darina, Ema, Emese, Éva, 
Eva, Evelin, Felícia, Flóra, Gabriela, Helena, Isabell, Janka, 
Jázmin, Jennifer, Karmen, Karolína, Kiara, Kitti, Lara, Lenka, 
Letícia, Liliána, Linda, Marcela, Marianna, Melanie, Melissa, 
Noémi, Nóra, Oľga, Roxána, Sabina, Sandy, Sára, Sarah, 
Scarlett, Silvia, Sophia, Stanislava, Stela, Tímea, Tünde 
 

1 

10. táblázat: Női keresztnevek gyakorisága 1994 – 2004 között 

 

Ebben a korszakban 173 női nevet jegyeztem fel. Szám szerint 97 névféleség volt 

akkoriban használatos. Több olyan névvel is találkoztam, amelyek többféle 

alakváltozatban fordultak elő, pl. Bianka/Bianca, Nikoletta/Nikoleta/Nikolett, 

Evelin/Evelyn, Éva/Eva. Több olyan nevet is felfedeztem, amelyek szinte csak szlovákul 

használatosak, pl. Simona, Michaela, Stanislava, Aneta, Alena, Alžbeta. 

A magyarul, illetve szlovákul bejegyzett névpárok aránya így alakult: 

Barbara/Barbora 3/2 
Nikoletta/Nikoleta 3/2 

11. táblázat: Női névpárok gyakorisága 

Elmondható, hogy a két névpár aránya ebben az időszakban láthatóan egyformán 

alakult. 

Leggyakoribb név ebben az időszakban a Viktória név volt. A Viktória név már az 1970-es 

évektől eléggé népszerű névvé kezdett válni, s a 2000-es években ez a név már benne volt 

a 10 leggyakoribb női név között. A második leggyakoribb név közé az Eszter, Laura és 

Vivien nevek tartoznak. A harmadik helyen hasonló számmal a Bianka, Erika, Lucia, 

Krisztina, Mónika és Tamara nevek jelennek meg. A legritkább nevek közé olyan nevek 
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tartoznak, amelyek legtöbbje idegen eredetű, pl. Karmen, Jennifer, Sarah, Sophia, Melissa, 

Scarlett, Melanie, Isabell. Ebben az időben ezeknek a neveknek a használata még nem volt 

domináns. Ez a táblázatban abban figyelhető meg, hogy kevés a név viselőjének száma. 

Elmondható, hogy a lányoknak már sokkal inkább adtak változatosabb, divatosabb neveket 

a megszokottaknál, a fiúkkal ellentétben, pl. Lea, Cynthia, Liliána, Karmen, Jennifer, 

Lara, Isabell. Manapság már több szülő gyermeke keresztnevét becéző formában 

használja. Vizsgálatom során találkoztam olyan névvel, amely becéző formában 

használatos, ez a Sandy név volt. 

 

5.5  Női keresztnevek gyakorisága 2004–2014 között 

Ebben az időszakban a következő adatokat jegyeztem le: 

Névviselők száma: 147 

Névféleségek száma:87 

Ebben az időszakban az újszülöttek létszáma csökkent az első időszakhoz képest. 

Ez azt is bizonyítja, hogy az évek során minél kevesebb lánygyermek született, így 

a névféleségek száma is lecsökkent. Ugyanúgy mint az előző időszakban, ezek 

a számadatok nem tartalmazzák a kettős keresztnevűek számát, ami számban 7.  

Sorsz. Női keresztnevek Viselők száma 
1. Viktória 9 
2. Emma, Natália, Vivien, Sofia 5 
3. Rebeka, Réka 4 
4. Alexandra, Barbara, Bianka, Boglárka, Zsófia 3 

5. Dominika, Dóra, Ema, Hana, Kiara, Laura, Lea, Lucia, Noémi, 
Silvia, Simona, Soňa, Vanda, Vanessa, Zoé, Zsóka 2 

6. 

Alexia, Alžbeta, Anna, Annamária, Bernadett, Brigitta, Cecília,  
Deborah, Dorina, Dorka, Enikő, Eva, Fanni, Fatima, Flóra, 
Fruzsina, Hajnalka, Chiara, Chloe, Hanna, Karina, Karmen, 
Katarína, Klára, Klaudia, Kornélia, Kristina, Lara, Lili, Lilla, 
Liliána, Lilianna, Lilien, Luca, Maja, Mária, Melissa, Mia, 
Nela, Nikola, Nikoletta, Nikoleta, Nina, Orsolya, Patrícia, 
Radovana, Sarah, Sára, Simona, Tünde, Valéria, Vanessza, 
Veronika, Virág, Zara, Zsóka 

1 

12. táblázat: Női keresztnevek alakulása 2004–2014 között 
 

Ebben a korszakban igencsak megnőtt a női keresztnévfajták száma, annak ellenére, 

hogy sokkal kevesebb lány született, mint az első korszakban. A fiúkhoz viszonyítva 

a lányok többnyire változatosabb neveket kaptak.Ami a gyakoriságot illeti, nem történt 

változás az első korszakhoz képest. Ugyanúgy itt is a Viktória név volt a leggyakoribb női 

név. Látható, hogy az előző korszakban a Sofia név is a ritka nevek közé tartozott, azonban 
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itt már megnőtt viselőinek száma. Az előző korszakban az Emma nevet a legritkábban 

előforduló nevek közé soroltam, ellenben ebben az időszakban az Emma név a második 

helyen foglal helyet, viselőinek száma 5. 

Ebben az időszakban a magyarul, illetve szlovákul bejegyzett névpárok aránya így 

alakult: 

Emma/Ema 5/2 
Nikoletta/Nikoleta 1/1 

13. táblázat: Névpárok alakulása 

Elmondható, hogy a két időszakban a magyarul bejegyzett nevek gyakoribbak, mint 

a szlovákul bejegyzett keresztnevek.  

Látható, hogy ebben az időszakban már változatosabb neveket kaptak a gyermekek, 

ilyenek pl. Alexia, Deborah, Dorka, Chiara, Chloe, Lara, Liliána, Nela, Nina, Zara. 

 

5.6   A két időszak női keresztneveinek összegzése 

Az általam vizsgált két időszakban nem figyelhető meg jelentős külömbség a női és 

a férfi keresztneveket illetően. A 20 év alatt csupán 43-al kevesebb kevesebb lány született, 

mint fiú. Ami a névféleséget illeti, míg a férfineveknél 168 féle nevet vizsgáltam, addig a 

női névféleségek száma 184. Táblázatban összegezve bemutatom, hogyan alakult 20 év 

alatt a női nevek gyakoriságának sorrendje.  

Gyakorisági 
sorrend Női keresztnevek Viselők száma 

1. Viktória 25 
2. Vivien 10 
3. Natália 8 
4. Bianka, Laura, Rebeka 7 
5. Barbara, Lucia, Réka 6 
6. Alexandra, Emma, Eszter, Sofia, Zsófia  5 

7. 
Boglárka, Dominika, Dóra, Erika, Krisztina, 
Klaudia, Lea, Mónika, Nikoletta, Simona, 
Tamara, Veronika, Zsóka  

4 

8. Anna, Csilla, Ema, Kiara, Mária, Nikoleta,  
Nikolett, Noémi, Silvia  3 

9. 

Alžbeta, Barbora, Cynthia, Diana, Eva, 
Evelyn, Flóra, Hana, Karmen, Lara, Liliána, 
Melissa, Michaela, Sarah, Sára, Soňa, 
Tímea, Tünde, Vanda, Vanessza, Zoé, 
Zuzana 

2 

10. 
Adrienn, Alena, Alexia, Amina, Aneta, 
Andrea, Angelika, Annamária, Antónia, 
Bernadett, Bianka, Brigitta, Dalma, Darina, 

1 
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Dorina, Dorka, Emese, Enikő, Evelin, Éva, 
Fanni, Fatima, Felícia, Fruzsina, Gabriela, 
Hajnalka, Hanna, Helena, Chiara, Chloe, 
Isabell, Janka, Jázmin, Jennifer, Karina, 
Karolína, Katarína, Kitti, Klára, Kornélia, 
Kristina, Lara, Lenka, Letícia, Lili, Liliána, 
Lilianna, Lilien, Linda, Luca, Maja, 
Marcela, Marianna, Melanie, Mia, Nela, 
Nikola, Nina, Nóra, Oľga, Orsolya, Patrícia, 
Radovana, Roxána, Sabina, Sandy, Scarlett, 
Sophia, Stanislava, Stela, Valéria, Vanessza, 
Virág, Zara 

 14.táblázat: A két időszak keresztneveinek összegzése 

Megfigyelhető, hogy a vizsgált 20 év alatt a leggyakoribb női név a Viktória volt. 

Elmondható ,hogy mindkét időszakban a ranglista első helyén állt, ahol viselőinek száma 

az első időszakban 16, a második időszakban 9 volt. A második leggyakoribb név a Vivien 

volt, mely szintén mindkét időszakban a második helyen állt. Ezt követte az Emma,  

Natália, Sofia, Eszter és Laura nevek.  Olyan nevekkel is találkoztam, melyeket csupán 

egy-egy újszülöttnek adtak, mint például az Alena, Amina, Brigitta nevek. Ezek a 

keresztnevek állnak a vizsgált két időszak gyakorisági listájának legvégén.  

A magyarul, illetve szlovákul bejegyzett névpárok aránya a következőképpen 

alakult a két időszakban: 

Barbara/Barbora 3/2 
Nikoletta/Nikoleta 4/3 
Emma/Ema 5/2 

        15. táblázat: Női névpárok összegzése 

5.7  A keresztnevek eredeti szerinti osztályozása 

A keresztnevek eredet szerinti osztályozásához Ladó János utónévkönyvére 

támaszkodtam, valamint segítségemre szolgált a Keresztnevek enciklopédiája c. könyv is. 

Próbáltam minden keresztnévnek megtalálni az eredetét, de vizsgálatom során akadtak 

olyan nevek is, amelyek máig tisztázatlanok.  

1. Angol: Evelyn, Cynthia, Denisz, Jessica, Kevin, Liliána, Melanie, Sandy, Scarlett, 

Sophia, Thomas, Vanessa 

2. Arab: Amina, Fatima, Nóra 

3. Cseh: Barbora, Michal 

4. Francia: Elisabeth, Evelin, Nina, Noel, René 
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5. Germán: Alfonz, Arnold, Attila, Bernadett, Emma, Erika, Hugó, Norbert, Rajmund, 

Richárd, Roderik, Roland, Róbert, Vilmos 

6. Görög: Alex, Alexia, Alexander, Alexandra, András, Andrea, Barbara, Damián, 

Dorina, Dorka, Euridika, Filip, Fruzsina, Helena, Chloe, Gergely, Kristóf, Maja, 

Melissa, Nikola, Péter, Sebastian, Simon, Veronika, Sofia, Xénia, Zoé, Zsófia 

7. Héber: Ábel, Ádám, Anna, Annamária, Áron, Barnabás, Benjámin, Dániel, Dávid, 

Deborah, Erzsébet, Éva, Hanna, Jákob, János, Gábor, Gabriella, Lea, Mária, 

Máté, Mia, Miriam, Noémi, Mátyás, Michaela, Rebeka, Tamara, Tamás, Sarah, 

Sámuel, Sára, Zsuzsanna 

8. Kelta: Brigitta, Jennifer 

9. Latin: Adrián, Adrienn, Angelika, Antónia, Ármin, Balázs, Bálint, Bence, Claudia, 

Cecília, Diana, Dominik, Dominika, Donát, Dóra, Dorina, Fanni, Flóra, 

Felícia,Patrícia, Patrik, Christian, Julián, Klaudia, Kornélia, Lara, Laura, Letícia, 

Liána, Lucas, Lucia, Lukáš, Karolína, Klára, Krisztián, Letícia, Marco, Marcell, 

Marcella, Marian, Marianna, Márió, Martin, Mathias, Maxim, Maximilián, 

Natália, Nela, Olivér, Orsolya, Petra, Renáta, Roman, Simona, Szabina, Szilvia, 

Sztella, Viktor, Viktória, Vivien 

10. Lengyel: Vanda 

11. Magyar: Boglárka, Csaba, Csilla, Dalma, Dömötör, Emese, Hajnalka, Janka, 

Jázmin, Koppány, Levente, Lilla, Luca, Szabolcs, Tibor, Tímea, Tünde, Virág, 

Zsolt, Zsóka 

12. Német: Aléna, Erik, Linda, Márk, Markó 

13. Olasz: Bianca, Bianka, Enrico, Ferenc, Kiara, Nikolett, Nikoletta, Klaudió, Rozália 

14. Orosz: Borisz, Olga, Igor, Soňa 

15. Perzsa: Dárius, Eszter, Roxána 

16. Spanyol: Carla, Isabell, Karmen, Zara 

17. Svéd: Axel 

18. Szláv: Milán, Miroslav, Stanislav, Stanislava, Zdenek 

19. Török: Alpár, Ákos, Zalán, Zoltán 

20. Tisztázatlan: Imre, Kamil, Mónika, Réka 
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3. ábra: A keresztnevek eredete 

 
Az ábrán is látható, hogy a legtöbb keresztnév latin, héber, görög, magyar, illetve 

germán eredetű. A legerősebb dominancia a latin eredetű keresztneveknél figyelhető meg, 

ez a keresztnévanyagnak a 27,5 % - át jelenti. A legkevesebb százalékot a svéd és a lengyel 

nevek kapták. 

 

5.7.1  Férfi és női keresztnevek eredetének összehasonlítása 

 
4. ábra: Női keresztnevek eredete 
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5. ábra: Férfi keresztnevek eredete 

 
A keresztnevek eredet szerinti elemzése is láthatóan azt bizonyította, hogy a női 

keresztnévadás sokkal változatosabb, mint a férfi keresztnévadás. Ha megfigyeljük az első 

öt helyet, ott csupán a helyezésekben látunk változást. Mindkét ábrán a latin eredetű 

keresztnevek mutatják a legerősebb dominanciát. Második helyen mindkét ábrán 

megmaradtak a héber eredetű nevek. Jelentős különbség abban figyelhető meg, hogy a női 

nevek között nem található svéd és török eredetű név, a férfi keresztnevek között pedig 

nem található spanyol, arab, kelta és perzsa eredetű név. 

 

5.8  A keresztnevek elemzése nemek szerinti megoszlása szempontjából 

Ebben az alfejezetben nemi hovatartozás szerint elemeztem a női és férfi 

keresztneveket. Ezeket ismét grafikonok segítségével tüntettem fel. 

 
6. ábra: Nemek szerinti megoszlás  7. ábra: Keresztnévfajták  

 
A diagramokból jól látható, hogy a községben színesebbek és változatosabbak a női 

keresztnevek, mint a férfinevek. A női keresztnevekből több van (202), mint 
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a férfikeresztnevekből (155). Ezek a teljes névanyagnak az 50%-át teszik ki. Ez azt is 

bizonyítja, hogy az utóbbi években több lánygyermek születik, mint fiúgyermek. 

Elemzésem során arról is megbizonyosodtam, hogy a szülők már egyre inkább 

divatosabb nevet adnak gyermekeiknek. 

 

5.9  Kettős keresztnevek elemzése 

Ebben a fejezetben a többes keresztnevekkel foglalkoztam. Vizsgálatom során csak 

kettős keresztnevekkel találkoztam, hármas keresztnevek egyáltalán nem fordultak elő. 

A kettős keresztnevek előfordulása is csak a 2000-es évek után jelentkezett. 

Névviselők száma: 16 

A kettős keresztnevek a következők: Anna Laura, Carla Elisabeth, Cloe Miriam, 

Damián Gabriel, Dárius Roland, Eszter Lívia, Ján Dominik, Marián Mirko, Michal 

Sebastián, Miriam Nicoleta, Olivér Attila, Péter Sámuel, Rebeka Rozália, Renátó Karol, 

René Róbert, Vanessa Letícia, Viktória Žofia, Vivienne Lara, Zara Amina. 

Kettős keresztnevek 
 1.elem 2.elem 

Damián 1  
Gabriel  1 
Dárius 1  
Roland  1 
Ján 1  
Dominik  1 
Marián 1  
Mirko  1 
Michael 1  
Sebastián  1 
Olivér  1 
Attila 2  
Péter 1  
Sámuel  1 
Renátó 1  
Karol  1 
René  1 

16. táblázat: Férfi kettős keresztnevek alakulása 
 

A táblázatból láthatjuk hogy első elemként leggyakrabban az Attila nevet 

választották,  többi név első illetve második eleme csak egyszer fordult elő. Ez is mutatja, 

hogy manapság a szülők próbálnak minél változatosabb, divatosabb nevet adni 

gyermeküknek.  
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Kettős keresztnevek 
 1.elem 2.elem 

Anna 1  
Laura  1 
Carla 1  
Elisabeth  1 
Cloe 1  
Miriam  1 
Eszter 1  
Lívia  1 
Júlia 1  
Rose  1 
Mária 1  
Isabell  1 
Miriam 1  
Nicoleta  1 
Rebeka 1  
Rozália  1 
Vanessa 1  
Letícia  1 
Viktória 1  
Žofia  1 
Vivienne 1  
Lara  1 
Zara 1  
Amina  1 

17. táblázat: Női kettős keresztnevek alakulása  
 

Az előző táblázathoz viszonyítva ebben a táblázaban a női keresztnevek első és 

második eleme mindenhol csak egyszer fordul elő, ez is bizonyítja, hogy a szülők inkább 

már idegen eredetű neveket adnak kettős keresztnévnek. Nagyon kevés volt az a név, 

amelynek mindkét tagja magyar eredetű. 

Megemlíthetőek azok a kettős keresztnevek is, amelyeknek mindkét tagja magyar 

bejegyzésű, ezek a következők voltak: Eszter Lívia, Olivér Attila, Péter Sámuel, René 

Róbert, Rebeka Rozália. 

A kettős keresztnév utalhat  a vegyes házasságban élő szülők névadásban történő 

megegyezésére. Elemzésem során találkoztam olyan nevekkel is, ahol az egyik keresztnév 

magyar, a másik pedig szlovákul van bejegyezve, ezek a következők: Damián Gabriel, 

Marián Mirko, Renátó Karol. Olyan nevekkel is találkoztam amelyben a magyar név 

idegen eredetű névvel párosult: Cloe Miriam, Darius Roland, Júlia Rose, Mária Isabell, 

Miriam Nicoleta, Vanessa Letícia. Olyan kettős keresztnevekkel is találkoztam, 
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amelyeknek mindkét tagja idegen eredetű név, ezek a következők voltak: Carla Elisabeth, 

Vivienne Lara, Zara Amina. 

 
8. ábra: Férfi és női kettős keresztnevek aránya 

 

Az ábrából kimutatható, hogy az általam vizsgált 20 évben csupán 1,20% teszi ki 

a férfi kettős keresztneveket, és 2% a női kettős neveket. Az elemzés során 

megállapítottam, hogy a kettős keresztnevek csak a 2000-es évektől kezdtek jobban 

elterjedni. Az előtte lévő években csupán pár szülő adott kettős keresztnevet újszülött 

gyermekének, ezek a következők: Marián Mirko,Michael Sebastian, Rebeka Rozália. 

Ezektől az évektől kezdve a több szülő már olyan kettős keresztnevet választ 

gyermekének, melynek az egyik tagja idegen hangzású, pl. Julia Rose, Vivienne Lara, 

Zara Amina, stb. 

 

5.10  A keresztnevek alakváltozatai 

Ebben az alfejezetben lejegyeztem a keresztnevek különböző alakjait, illetve azok 

előfordulási számát is. Külön elemeztem a férfi és külön a női keresztnevek változatait. 

Tehát a magyarul, illetve szlovákul anyakönyvezett férfi névpárok aránya 1994–2014  

között a következőképpen alakult: 

Ádám 5 – Adam 10, András 2 – Andrej 2 – Ondrej 1, Dániel 2 – Daniel 2, Gábor 4 – 

Gabriel 3, Krisztián 5 – Kristian 4, Máté 5 – Matúš 5, Péter 6 – Peter 3, Tamás 6 – Tomáš 

8, Vilmos 1 – Viliam 1 

Most pedig a női keresztnévpárok arányát mutatom be, melyeknek alakulására most 

szeretnék rámutatni: Barbara 6 – Barbora 2, Emma 5 – Ema 3, Nikoletta 4– Nikoleta 3. 

Megfigyelhető, hogy a legtöbb keresztnévnek inkább a magyar alakváltozata 

használatos. Gyakoribb az olyan keresztnév, amelynek inkább a szlovák formája terjedt el, 

pl. Adam, Eva, Denis, Matúš, Tomáš. 
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Lányoknál a leggyakoribb keresztneveket azonos alakváltozatokban tüntették fel, 

mind magyar, mind szlovák nyelvben: Viktória, Natália, Rebeka, Laura, Lucia, Boglárka, 

Alexandra, Vivien. Elemzésem során olyan keresztnevekkel is találkoztam, amelyeknek 

becéző névformája van anyakönyvezve, pl. Kata, Maxim, Mia, Lili, Sandy, Zsófi, Niki. 

Ennek oka az is lehet, hogy a szülők a becéző névformát közvetlenebbnek vagy 

kedveskedőbbnek tartják.  

Gyakoriak az idegen hangzású és helyesírású keresztnevek, melyek különféle 

alakváltozatban vannak feljegyezve. Ilyenek pl. Bianka – Bianca, Cloe – Chloe, Cyntia – 

Cynthia, Erzsébet – Elisabeth, Evelin – Evelyn, Kristóf – Christopher, Lukáš – Lucas, 

Márk – Markó – Marco, Máté – Mathias,  Sofia – Sophia, Tamás – Thomas. Ezekben az 

alakváltozatban megfigyelhető a –ch, -th betűpár megjelenése. Jelentős szerepet játszik 

még a magánhangzók röviddé válása, pl. Erzsébet – Elisabeth, Kristóf – Christopher, Márk 

– Marco. Elmondható, hogy a magánhangzók röviddé válása az idegen helyesírású 

nevekben figyelhető meg leginkább. 
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6.  KÉRDŐÍVES VIZSGÁLAT 

A kérdőív célja az volt, hogy megállapítsam és összehasonlítsam, hogy a mai 

világban a szülők mi alapján választanak keresztnevet gyermekeiknek. A kérdőív 10 

kérdést tartalmazott, amelyben több választási lehetőséget kínáltam fel. A kérdőív névtelen 

volt. Összesen 50 szülő töltötte ki a kérdőívet és ezáltal segítette munkám megírását.  

 

6.1  A kérdőív feldolgozása 

1. kérdés: Ebben a kérdésben a megkérdezettek lakhelyét vizsgáltam, hogy faluban, vagy 

városban élnek –e. Itt fontos volt, hogy akik városban élnek, peredi lakosok legyenek. 

 Válasz % 
Falu 39 78% 
Város 11 22% 
Összesen 50 100% 

18. táblázat: A megkérdezettek lakhelye 

 
9. ábra: A megkérdezettek lakhelye 

 
A megkérdezett közül 39 szülő él faluban, ami a lakosság 78%-a, és csupán 11 

szülő városi, ami 22%-ot tesz ki. Azok a szülők, akik városban élnek, szintén peredi 

lakosok, csupán valamilyen okból fogva elköltöztek városba.  

2. kérdés: Azt vizsgáltam, hogy a szülőknek egy családon belül hány gyermeke van. 

 Válasz % 
1 gyermek 16 17% 
2 gyermek 25 53% 
3 gyermek 8 26% 
4 gyermek 1 4% 
Összesen  94 100% 

19. táblázat: Családon belüli gyermekek száma 
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10. ábra: A családon belüli gyermekek száma 

 

A megkérdezettek több mint felénél, azaz 53%-nál a családban átlagban 2 gyermek 

születik, így a szülőknek több lehetőségük volt a keresznevek válogatásában. A második 

helyet az 1 családos szülők foglalják el 16%-ban, náluk kevesebb lehetőség volt 

a keresztnevek válogatásában. A legritkábban előfordulóak a 3, illetve a 4 családos szülők 

kategóriája. 

3. kérdés: Vizsgáltam, hogy a szülők mi alapján választanak keresztnevet gyermeküknek. 

 Válasz % 
Szülők, nagyszülők neve 34 68 
Barátok, rokonok által 9 18% 
Divatnév 2 4% 
Média 1 2% 
Egyéb 4 10% 
Összesen 50 100% 

20. táblázat: Keresztnevek kiválasztása  

 
13. ábra: Keresztnevek kiválasztása 

 

Manapság több szülő gyermekének a keresztnevet nagyszülők, szülők után adja, ez 

amiatt is lehet, hogy megakarják őrizni a nagyszülők, szülők iránti tiszteletet. 
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Elmondhatjuk, hogy mennyire fontos a családon belüli tisztelet megőrzése. A szülőket 

csak kis mértékben befolyásolják a külső tényezők, mint pl. barátok, rokonok, divatnév 

vagy a média. A megkérdezett szülők 10%-a úgy vélekedett, hogy számukra fontos 

tényező az apa véleménye és a közös megegyezés, valamint olyan névre essen a választás 

ami nemzetközi, tehát minden világnyelven könnyen kiejthető legyen.  

4. kérdés: Azt szerettem volna megtudni, hogy mit vettek figyelembe a szülők, amikor 

kiválasztották a keresztnevet. 

 Válasz % 
Becenév 3 6% 
Családnév 18 36% 
Jelentés 9 18% 
Hangzás 16 32% 
Különleges legyen 4 8% 
Összesen 50 100% 

21. táblázat: Keresztnevek kiválasztása 

 
14. ábra: Keresztnevek kiválasztása 

 
Az ábrából megállapítható, hogy a szülők többsége, azaz 36%-a a keresztnév 

kiválasztásánál fontos, hogy a keresztnév összhangban legyen a családnévvel. Ezalatt azt 

értjük, hogy a választásnál figyelembe lett véve a név hosszúsága, hangzása és 

kiejthetősége.  

5. kérdés: Azt vizsgáltam, hogy milyen formában van a gyermek neve anyakönyvezve, 

magyarul, vagy szlovákul. 

 Viselők száma % 
Magyarul 92 98 
Szlovákul 2 2 
Összesen 94 100% 

22. táblázat: Anyakönyvezés nyelvi formája 
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 16. ábra: Anyakönyvezés nyelvi formája 

 

Az ábra kimutatta hogy a leggyakrabban bejegyzett keresztnevek 98%-a magyarul 

van anyakönyvezve, és megközelítőleg 2%-a szlovákul van anyakönyvezve. 

Megállapítottam, hogy napjainkban a magyar anyanyelvű családokon belül túlnyomórészt 

magyarul anyakönyveztetik gyermekük nevét. 

6. kérdés: Azt vizsgáltam a szülők melyik időszakban választották ki a keresztnevet 

gyermeküknek. 

 Válasz % 
Jóval a terhesség előtt 6 12% 
Terhesség alatt 37 75% 
Utolsó pillanatban 7 13% 
Összesen 50 100% 

23. táblázat: Keresztnevek kiválasztásának ideje 

 
17. ábra: Keresztnevek kiválasztásának ideje 

 
A felmérés alapján megállapítottam, hogy a szülők többsége újszülött gyermekének 

a keresztnevet terhesség alatt választja ki 

7. kérdés: Arra kerestem a választ, hogy a szülőket befolyásolta –e valaki a keresztnév 

kiválasztásánál. 

9.kérdés Válasz % 
Igen 8 16% 
Nem 42 84% 
Összesen 50 100% 

24. táblázat: Befolyásolhatóság 
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          18.ábra: Befolyásolhatóság 

 

Megállapítható, hogy a szülők nagyrésze nem befolyásolható a keresztnév 

kiválasztásánál, tehát saját maguk hozzák meg a döntést. A maradék 16%-ban azt 

feltételezem, hogy a szülők egy része befolyásolható bizonyos külső tényezők által, mint 

pl. barátok, rokonok, média által. 

8. kérdés: Azt vizsgáltam, hogy a szülők megváltoztatnák –e gyermekük keresztnevét. 

 Válasz % 
Igen 1 2% 
Nem 49 98% 
Összesen 50 100% 

25. táblázat: Keresztnév megváltoztatása 

 
  19. ábra:  Keresztnév megváltoztatása 

 
A felmérés egyöntetűen kimutatta, hogy a szülők majdnem 100%-ban biztosak 

abban, hogy gyermeküknek a legmegfelelőbb keresztnevet választották. De mivel kivétel 

erősíti a szabályt, egy esetben előfordult, hogy a szülő változtatna gyermeke keresztnevén. 

Indoklásképpen azt a választ kaptam, hogy a családban a szülő-gyermek azonos neve sok 

kellemetlenséget, félreértést okozott már az eddigiekben. 
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ÖSSZEGZÉS                              

 

Záródolgozatom témája szülőfalum Pered keresztneveinek vizsgálatával 

foglalkozik. Ez a téma ugyanis érdekesnek bizonyult a számomra, mivel már volt 

lehetőségünk arra, hogy az onomasztika tantárgyán belül hasonló témájú munkát 

készítsünk. Szerettem volna megtudni, hogy melyek voltak a lakosság legkedveltebb nevei 

az 1990-es évektől egészen napjainkig. 

Ebben a záró fejezetben összegzem a kutatásom alatt szerzett információkat, 

adatokat. Munkámat több fejezetre osztottam, mely elméleti, illetve gyakorlati részt is 

tartalmaz. Az első négy fejezet az elméleti kérdésekkel foglalkozik. A keresztnevekkel 

kapcsolatos elméleti kérdések definiálására többféle szakirodalom vált segítségemre. Sok 

hasznos információt nyújtott számomra Vörös Ferenc és Hajdú Mihály munkássága. Külön 

alfejezetben foglalkoztam a személynevek történelmi kialakulásával az ősmagyar kortól 

egészen az újmagyar korig. 

Mivel munkámat községünkben Pereden végeztem, ezért fontosnak tartottam 

kitérni röviden a falu rövid jellemzésére is. Röviden bemutattam Pered történelmét, 

földrajzi elhelyezkedését, majd felvázoltam a község nemzetiségi és felekezeti összetételét 

is. Az adatokat táblázatban és grafikonok segítségével mutattam be. Megállapítottam, hogy 

az évek során fokozatosan csökkent lakosságának száma.  

A következő fejezetben röviden az anyakönyvezés kérdéseivel foglalkoztam, 

felvázoltam az anyakönyvezés megjelenésének idejét és folyamatát. 

Záródolgozatom legfőbb részét a keresztnevek feldolgozása adta. Gyűjtésemet 

a helyi községi hivatalban végeztem, ahol az anyakönyvezés folyamatáról sok információt 

kaptam Bán Erzsébet anyakönyvvezetőtől. A község névanyagát 1994-től 2014-ig 

dolgoztam fel. Az általam vizsgált 20 évet felosztottam két időszakra, ezek a következők: 

I. 1994. január 1. – 2004.december 31. 

II. 2005. január 1. – 2014. december 31. 

A keresztneveket többféle szempont szerint elemeztem. Először a férfi 

keresztnevek gyakoriságát vizsgáltam meg. Külön fejezetekben feldolgoztam az egyes 

időszakokat, majd végül összegeztem a két időszak férfineveinek gyakoriságát. A 20 év 

alatt 363 egyelemű férfinévvel találkoztam. A leggyakoribb keresztnév a Dominik volt, 12-

en kapták ezt a nevet. Ezt követte a Sebastian név 10 névviselővel, majd a harmadik 

leggyakoribb név a Róbert volt 9 névviselővel. Az összes fiúnév alakulását táblázatban 



 

 

felsoroltam gyakorisági sorrendben. A legvégére azok a nevek kerültek, amelyek 

a legritkábban használatos nevek közé tartoztak. 

Külön fejezetben elemeztem a női keresztnevek alakulását időszakokra bontva. 

A 20 év alatt összesen 320 egyelemű női keresztnévvel találkoztam. Itt is gyakorisági 

sorrendet alakítottam ki,  amelyet táblázatban összegeztem. Leggyakoribb névként mindkét 

időszakban a Viktória név jelent meg, ezt követte az Emma, Eszter, Vivien és Natália név. 

A legritkábban használt női nevek közé olyan nevek kerültek, melyek inkább idegen 

eredetű neveknek mondhatók, pl. Chloe, Chiara, Lara, Zara, Alexia. 

A következő fejezetben a keresztnevek eredetét vizsgáltam. Külön elemeztem 

a férfi és külön a női keresztnevek eredetét. Megállapítottam, hogy a legtöbb keresztnév 

latin, héber, görög eredetű. A negyedik helyen a magyar eredetű nevek szerepelnek 9%-

ban, pl. Csaba, Csilla, Boglárka, Jázmin, Zsóka, stb. 

Külön fejezetben vizsgáltam a kételemű keresztnevek előfordulását is. 

Táblázatokban felvázoltam, hogy a kételemű keresztnév mely elemét alkotja az adott név. 

Külön alfejezetben vizsgáltam a férfi és női keresztnevek alakváltozatait, illetve 

azok előfordulási számát. Több olyan keresztnévvel találkoztam, amely idegen eredetű, 

illetve a becenév formája használatos, pl. Sandy, Mia, Lili. Megfigyeltem, hogy a legtöbb 

keresztnévnek inkább a magyar alakváltozata használatos. Eléggé elterjedtek az olyan 

keresztnevek, amelynek inkább a szlovák formája használatos, pl. Adam, Eva, Denis, 

Jakub, Tomáš. 

Végezetül pedig kérdőíves módszer segítségével elemeztem, hogy a szülők 

manapság mi alapján választanak keresztnevet a gyermekeknek. 50 kérdőívet osztottam 

szét, a kérdőív kitöltése névtelen volt. Minden szülő szívesen válaszolt a kérdéseimre, 

ezáltal segítette munkám megírását. A kiértékelt adatokat grafikonok segítségével és 

táblázatokban tüntettem fel. 

 

 

 

 
 



 

 

RESUMÉ 
 

Témou mojej záverečnej práce je prieskum krstných mien mojej rodnej obce 

Tešedíkovo. Táto téma ma veľmi zaujala, natoľko sme už v minulosti mali možnosť 

v rámci onomastiky vypracovať práce s podobnou tematikou. Chcela som preskúmať, 

ktoré krstné mená boli najobľúbenejšie od roku 1994 až po súčasnosti.  

V tejto záverečnej práci sumarizujem všetky získané informácie a údaje z môjho 

prieskumu. Prácu som rozdelila na viac kapitol, ktoré obsahujú teoretické a praktické časti. 

Prvé štyri kapitoly sa zaoberajú s teoretickými otázkami. Na definovanie teoretických 

otázok súvisiace s krstnými menami mi pomohli rôzne odborné literatúry. Poznatkov som 

nadobudla prostredníctvom spisovateľskej činnosti autorov Ferenca Vörösa a Mihálya 

Hajdúa. V oddelenej podkatipole som sa zaoberala historickým vývojom krstných mien až 

po súčasnú dobu.  

Natoľko som prieskum vykonávala v mojej rodnej obci, dôležitá bola pre mňa aj 

jeho krátka charakteristika. Stručne som predstavila históriu Tešedíkova, geografické 

umiestnenie a načrtla som etnické a náboženské zloženie. Údaje som spracovala pomocou 

tabuliek a grafov. Konštatovala som, že počas uplynulých rokov postupne ubúda počet 

obyvateľov. 

V ďalšej kapitole som som sa zaoberala s matričnými otázkami a načrtla vznik 

matriky a matričné konanie. 

Najdôležitejšou časťou mojej záverečnej práce bolo skúmanie krstných mien. Údaje 

som získala na obecnom úrade, kde mi poskytla mnoho informácií o matričnom konaní 

matrikárka Alžbeta Bánová. Údaje o krstných menách som spracovala od roku 1994–2014. 

Skúmané dvadsaťročie som rozdelila na dve obdobia: 

I. 1.január 1994 – 31. december 2004 

II. 1.január 2005 – 31. december 2014 

Krstné mená som analyzovala z viacerých hľadísk. V osobitnej kapitole som 

spracovala jednotlivé obdobia a na konci som sumarizovala frekventovanosť výskytu 

krstných mien skúmaného obdobia. Za 20 rokov bolo 363 jednomenných mužských mien. 

Najčastejšie bolo krstné meno Dominik, pomenovaných bolo 12 detí. Potom nasledovalo 

krstné meno Sebastian a tretie najčastejšie bolo meno Róbert.Všetky vyskytnuté mužské 

krstné mená som uviedla v tabuľke v poradí častého výskytu. Nakoniec sa dostali tie mená, 

ktoré sa vyskytli najzriedkavejšie. 



 

 

V samostatnej kapitole som analyzovala vývoj dievčenských mien podľa obdobia. 

Počas 20 rokov bolo 320 jednomenných ženských krstných mien. Najčastejším 

pomenovaním bolo v týchto obdobiach meno Viktória, ďalej Emma, Eszter, Vivien 

a Natália. Mená, ktoré sa vyskytli najzriedkavejšie, sú cudzieho pôvodu, boli Chloe, 

Chiara, Lara, Zara a Alexia. 

V ďalšej kapitole som skúmala pôvod krstných mien. Osobitne som analyzovala 

pôvod mužských a ženských mien. Konštatovala som, že najviac krstných mien je 

latinského, hebrejského a gréckého povodu. Na štvrtom mieste sa nachádzajú mená 

maďarského pôvodu svojimi deviatimi percentami, ako napríklad Csaba, Csilla, Jázmin, 

Zsóka. 

V osobitnej kapitole som skúmala výskyt dvojmenných krstných mien. V tabuľke 

som načrtla, ktorá časť dvojmena tvorí dané meno.  

V osobitnej podkapitole som skúmala zmenu tvaru, významu mien a ich počet 

výskytu. Stretla som sa sa takými menami, ktoré sú cudzieho pôvodu a používajú sa 

formou prezývky, ako napríklad Sandy, Mia, Lili. Zistila som, že najviac maďarských 

krstných mien sa zaužíva v pôvodnom stave. Časté sú aj také mená, u ktorých sa skôr 

používa slovesnká variant, napríklad Adam, Eva, Denis, Jakub, Tomáš. 

V praktickej časti som analyzovala dotáznikovou metódou, podľa čoho sa rodičia 

rozhodujú v dnešnej dobe pri výbere mien svojich detí. Rozdala som 50 dotazníkov, ktoré 

rodičia anonymne vyplnili. Každý rodič ochotne odpovedal na moje otázky, tým pádom mi 

pomohli pri písaní mojej práce. Vyhodnotené údaje som spracovala pomocou tabuliek 

a grafov. 
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