
Fazekas Tiborc 

Kultúra- és településtörténeti megjegyzések a bukovinai 
magyar falvak 18. századi családnévanyaga alapján 

1. A névkutatás módszerei, lehetőségei. 
Egyre gyarapodó szakirodalommal büszkélkedhet az elmúlt évtizedek 

eredményeként a magyar tudomány immár a névkutatás területén is. Forrás-
feldolgozások, sorozatok, önálló kiadványok, monográfiák függelékei egya-
ránt közöltek eredeti és rendszerezett adatokat. Itt csupán a teljesség igénye 
nélkül utalhatok KÁLMÁN BÉLA vagy Szabó T . Attila több évtizedes kiemel-
kedő kutatói munkájának publikált anyagaira, a Magyar Személynévi Adat-
tárnak füzeteire, a Névtani Értesítő közleményeire, illetve a hazai és nemzet-
közi nyelvészeti szakfolyóiratokban rendszeresen olvasható cikkekre, amelyek 
a magyar nyelvterületen felgyújtott névanyagot, pontosabban annak egyes kér-
déseit, problémáit világítják meg. Ugyanakkor mindeni számára világos, hogy 
a kutatás előtt további hatalmas feladatok állanak, mindenekelőtt a törté-
nelmi, sokféle oknál fogva pusztulásra ítélt névanyag megmentése tekinte-
tében. 

Egyaránt igaz ez a megállapítás a földrajzi nevek és a személynevek eseté-
ben. A feladat kihívása ugyanakkor átgondolt, tervszerű munkavégzésre kény-
szerít bennünket, hiszen ott és azzal a munkával kell kezdenünk illetve foly-
tatnunk a nevek kutatását, ahol a legnehezebb a helyzet, ahol leginkább 
fennáll az adatok elvesztésének veszélye. 

Az egykori bukovinai székely falvak névanyaga ebbe a fokozottan értékes 
és egyúttal veszélyeztetett csoportba tartozik, érthető tehát, ha kutatása is a 
nyelvtudomány egyik fontos feladatává vált. 

Biztatóak az eredmények is: a Magyar Személynévi Adattárak füzeteiben 
valamennyi egykori bukovinai falu, továbbá az egykori jugoszláviai buko-
vinai eredetű települések, Székelykeve (Skorenovac), Sándoregyháza 
(Ivanovo) és Hertelendyfalva (Vojlovica) keresztnévanyaga is megjelent 
nyomtatásban. 

A családnevekkel és a földrajzi nevekkel nem ilyen kedvező a helyzet, mert 
erre vonatkozó adatokat csak részben publikáltak egyes monográfiák, vissza-
emlékezések vagy szociológiai kiadványok. Sajnálatos, hogy a bukovinai nép-
csoport névadásának egyik legizgalmasabb területéről, a ragadványnevek 
(gúnynevek, csúfnevek) köréből még kevesebb anyagot tudunk felmutatni, 
holott ez lenne az egyik legtipikusabb, legsajátosabb eleme a bukovinai név-
anyagnak. Az ilyen gyűjtés már csak ezért is nehéz feladat, mert a gúnynevek 
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jelentését, használatának titkait kívülállókkal szemben köztudottan nehezeb-
ben tárják fel az emberek. 

Szórványos utalások mellett egyedül SEBESTYÉN ÁDÁM adott közre kiváló 
munkájában (A bukovinai andrásfalvi székelyek élete és története 
Mádéfalvától napjainkig - Szekszárd, 1972) nagyobb ragadványnév-anyagot. 

Mindez egyben azt is jelenti, hogy a névkutatásban a volt bukovinai falvak 
gazdag kutatási lehetőséget nyújtanak mind a családnevek, mind a keresztne-
vek, mind a ragadványnevek esetében. A földrajzi nevek és az állatnevek 
gyűjtése is fontos feladat lenne, itt azonban már egy kicsit elkéstünk, mert 
csak az emlékezet őrzi — hiányosan — az eredeti nevek egy részét. Sajnos, a 
minden bizonnyal rendkívül érdekes további névanyagról (a gyógynövények, a 
virágok, a halak, a gombafajták, a madarak, a táncok, a különféle díszítőmo-
tívumok, a szerszámok stb. bukovinai elnevezéseiről csak töredékesen tudunk 
valamit. 

Ez az írás nem vállalkozhat sem a hiányzó anyag pótlására, sem arra, hogy 
a bukovinai névanyag akár egyetlen kategóriáját, annak minden lehetséges ve-
tületét körbejárva bemutassa. Nem képes az adatokat teljességükben tárgyalni, 
mert a viszonylag kevés adat is rengeteg nevet jelent. Ezért inkább néhány ér-
dekes és persze töredékes példát szeretnék csak felmutatni arra, hogy miféle 
következtetéseket vonhatunk le a már most ismert névanyag vizsgálatából, 
vagyis inkább a különlegességekről ejtek szót, nem pedig az általánosabb, 
gyakoribb jelenségekről. Az itt tárgyalandó anyag egyetlen részterület vizsgá-
latára, a családnevek legrégebbi ismert csoportjára korlátozódik. Sajnos, e 
tekintetben is töredékes, mert az adatgyűjtés csak négy falu, Istensegíts, Fo-
gadj isten, Hadikfalva és Józseffalva adatait (továbbá Andrásfalva reformá-
tus anyakönyveinek anyagát) tartalmazza. Andrásfalva katolikus anyakönyvei 
1944-ben Nagyfényben (Stari Zednik) maradtak, s noha ezek személyneveit 
1977-ben fel tudtam dolgozni, az anyakönyvek további adatai között nem ku-
tattam. Anyagom, vizsgálataim, megállapításaim a legelső bukovinai halotti 
anyakönyvekben feljegyzett családnevek alapján készültek. 

2. Az anyakönyvi bejegyzések. 
Az elmúlt közel két évtized tudományos munkájának és a mind sokolda-

lúbb publikációnak köszönhetően a bukovinai székelyek ma már nem ismeret-
lenek a műveltebb közvélemény előtt sem, tudományos körökben pedig a kife-
jezetten intenzíven kutatott területek egyikét jelentik. Mindemellett itt is szük-
séges vázlatosan utalnunk e népcsoport történetére. 

Az 1764-es mádéfalvi vérengzést követően jelentősebb székely népcsopor-
tok menekültek át Moldvába, akiket a helyzet viszonylagos konszolidálódását 
követően, a század hetvenes-nyolcvanas éveiben végül öt tartósan megmaradt 
telepes-községben sikerült elhelyezni. Az így létrejött bukovinai székely nép-
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csoport a folyamatos oda- és visszavándorlás ellenére mintegy két évszázadig 
élt e területen, s csak az 1883-as aldunai telepítések, illetve a századeleji, ten-
geren túlra irányuló tömeges kivándorlás változtatta meg jelentősebben a ki-
alakult viszonyokat. 

1941-ben gyakorlatilag valamennyi bukovinai székelyt szervezetten áttele-
pítették Bácskába, ahol 1944-ig éltek, majd miután a mai Magyarország terü-
letére menekültek, a Dunántúl egykor svábok lakta, ám a kitelepítéseket köve-
tően részben elnéptelenedett falvakban telepedhettek le. Településtörténetileg 
tehát küzdelmes történelmük során gyakorlatilag külső "nyelvszigetből" belső 
"nyelvjárásszigetté" váltak (vö. MMNyR: 336). 

Természetesen még Bukovinában, röviddel a falvak alapítása után 
megindult az anyakönyvek vezetése is. Nem teljesen azonos időpontból szár-
maznak az itt felsorolandó adatok, de valamennyien az alapítás körüli, azt kö-
vető állapotot tükrözik. A halotti anyakönyvek adatait - többek között - azért 
is érdemes vizsgálnunk, hogy a későbbiekben visszanyúlhassunk a bukovinai 
falvak létét megelőző időszakba, hogy összehasonlíthassuk a bukovinai és az 
erdélyi székely települések családneveit. 

A vizsgált anyakönyvekből összesen 929 családnév említést vettem figye-
lembe vizsgálatomban. Összesen ennyi alkalommal említtetik 236-féle csa-
ládnév. 

Az egyes falvak adatai az alábbiak: 
2.1. Istensegíts. Az adatokat az 1785-1796 közötti időszak anyakönyveiből, 

továbbá egy az 1782-84 közötti időből fennmaradt házassági anyakönyv töre-
dékéből vettem. Összesen 252 név előfordulást vettem figyelembe. 

2.2. Fogadjisten. Anyakönyveit az istensegítsivel együtt vezették, ezért a rá 
vonatkozó adatokat ugyanúgy és ugyanonnan gyűjtöttem egybe, mint az 
istensegítsieket. Összesen 87 név-említést dolgoztam fel. 

2.3. Hadikfalva, a falu jelentősége miatt az 1790-ben meginduló anya-
könyveket húsz évre vonatkozóan, 1810-ig dolgoztam fel. Összesen 377 
családinév-előfordulást vettem figyelembe. 

2.4. Andrásfalva (református). Az adatok az 180l-l821 közötti időszak-
ból származnak és összesen 33 név-előfordulást tartalmaznak. 

2.5. Józseffalva. Az első anyakönyv (melynek sorszáma III !) 1820-szal 
indul, itt az 1841-ig terjedő időszak adatait vettem figyelembe, összesen 180 
családnév-előfordulást. 

3. Nevek. 
Terjedelmi okok miatt persze itt nem sorolhatom fel az összes feljegyzett 

családi nevet. Két csoportot azonban mindenképpen ki szeretnék emelni, 
mégpedig a leggyakoribb, illetve a legritkább, legfurcsább nevek csoportját. 
Falvankénti lebontásban a következő kép alakul így ki: 

2 4 8 



leggyakoribb legritkább 

3.1. Istensegíts: Antal, Kis, Nagy, Faze-
kas, János, László, Lo-
vász, Szabó, Szőcs 

Birka (!), Czirba, Jokor (!) 
Both, Rusz. 

3.2. Fogadjistcn; Pap, Katona, Bács, Mé-
száros. 

Boér (!), Fénga, Kosz (!), 
Leszek (!), Magurán, Olá, 
Róth, Sorbány, Topo. 

3.3. Iladikfalva: Pál, Keresztes, Bíró, 
Nagy, Ambrus, Bencze, 
Erős, Kerekes, Kovács, 
Szőcs, Csibi, Szakács. 

Bőkezű (!), Czikmán, 
Capuj, Csala, Gyér (!), 
Hámor, Ivó, Kristáj (!), 
Szennyes, Sövin. 

3.4. Andrásfalva: Biszak, Buta, Györfí, 
Varga. 

Butyka, Tusa. 

3.5. Józseffalva: Borbát, Pcter. Kovács, 
Várda, Székely, 
Kismődi. Kató. Mezei. 

Sermann, Zsák. 

4. Különlegességek a nevek birodalmában. 
A fenti felsorolás egy dolgot már világossá tett, nevezetesn azt. hogy a 

családnevek legrégibb rétege alapján elmondható, hogy a Bukovinába tele-
pülő magukkal ragadtak egy már korábban Moldvában letelepedett ma-
gvar/székely ncpessegtöredéket is. Ezt igazolja, hogy a családnevek között 
olyanok fordulnak elő, amelyek sem a székely területekre, sem a 18. századi 
állapotokra nem jellemzőek, hanem egy annál lényegesen korábbi réteget 
képviselnek (pl Birka, Jókor, Kosz, Leszek, Bőkezű, Gyér, Ivó, Szennyes 
stb.). 

Ugyanilyen figyelemre méltó körülmény, hogy minden faluban más-más 
család tűnik tipikusnak, s ha egy családnév valahol nagyon gyakori volt. ak-
kor a többi bukovinai faluban csak elvétve találkozunk e "falutipikus" nevek-
kel. Mindez azt jelzi, hogy a telepítéskor minden bizonnyal rokonsági alapon 
szerveződve kerültek egy-egy faluba a családok, kisebb mértékben a ké-
sőbbi költözésekkel is erősödött a tágabb rokonság koncentrációja az egyes 
falvakban. Tipikus pl. Istensegítsen a sok Antal, Kis, Nag}', Fazakas, László 
meg Szőcs, Fogadjistenben a Pap, a Katona meg a Bács család. 
Hadikfalvára jellemző a Pál, Keresztes, Bíró, Ambrus, Erős, Kerekes név. 
Andrásfalva kevés adatából is kiugranak a Biszak és a Buta családok. 
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Józseffalván pedig feltűnik, a Borbát, Péter, Kovács, Várda, Székely és 
Kismődi családok túlsúlya. 

5. Névtípusok. 
A feljegyzett családnevek többféle típusba sorolhatóak, s ezek alapján kö-

vetkeztethetünk a Bukovinába letelepült székelyek gazdasági, hadi, kulturális 
és egyéb szervezettségére, fejlettségére. Az itt röviden bemutatott családnév-
anyag is többféle szempont szerint csoportosítható, új meg új felismerésekre, 
következtetésekre nyújt alapot. Lehet gyakoriság, magyar és idegen eredet, 
nyelvi egyszerűség, illetve összetettség szerint vizsgálni a neveket. Az általam 
összegyűjtött anyag a következő bukovinai jellegzetességeket mutatja: 

5.1. Személynévből lett családnevek. Ez a bukovinai (és egyben a belső-
erdélyi székely) családnévanyag legjellemzőbb típusa. Csak abban a közel 
húsz esztendőben, amit vizsgáltam, a következő nevekkel találkoztam: Ádám, 
Albert, Ambrus, András, Antal, Balázs, Bálint, Barabás, Bence, Benedek, 
Demeter, Domokos, Fülöp, Gábor, Gál, Gáspár, Gergely, György, Jakab, 
Jeremiás, Kálmán, Kristóf, Lajos, László, Lázár, Lőrinc, Lukács, Márton, 
Máté, Mátyás, Mihály, Miklós, 0(=A)dorján, Orbán, Pál, Péter, Salamon, 
Sándor, Sebestyén, Szilveszter. 

5.2. - s (nomen possessoris) képzővel kialakult foglalkozásnevek. Ez a 
családnév-típus nem csak a bukovinai magyarságra, hanem az egész magyar 
nyelvterületre jellemző. A bukovinai nevek között ugyanakkor legalább két 
különálló réteget mutathatunk ki ezen az egyetlen csoporton belül is, hiszen 
ezek egy része ma is használatos, másik részük viszont vagy archaikusnak 
tűnik, vagy már nem is igen ismert. A nevek gyakoriságából, sokféleségéből, 
gazdagságából egyértelműen következtethetünk az anyagi kultúra és a kézmű-
vesség magasan fejlett formáira a Bukovinába letelepült népcsoporton belül. 
Ebbe a kategóriába a következő neveket soroltam: Bérs, Bogos, Búzás, Dar-
vas, Dobos, Ekés, Erdős, Erős, Fazakas, Galambos, Göbölős, Hidas, Ke-
nyeres, Kerekes, Keresztes, Kockás, Kocsis, Mészáros, Nyerges, Sipos, 
Tréfás. 

5.3. -ó/ő (participium praesens) képzővel kialakult foglalkozásnevek. 
Ez a családnév-típus is szerte Magyarországon ismert és elteijedt, az egyes 
nevek ugyanakkor szoros kapcsolatban állnak a néprajzi-etnikai körzetek 
anyagi-társadalmi kultúrájával. Ebbe a csoportba az alábbi nevek tartoznak: 
Faragó, Futó, Gombkötő, Ivó, Kezelő, Sütő, Szabó, Szántó, Ványo(Ió). 

5.4. Foglalkozásnevek, más képzővel képezve. Három képzőcsoport 
használata figyelhető meg a bukovinai családnevek esetében, valamennyi is-
mert az egész magyar nyelvterületen is: 

(á) sz: Juhász, Lovász; 
(á) r: Csatár, Kádár, Kajtár, Molnár; 
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es: Kovács, Szakács, Szőcs. 
5.5. Tulajdonságjelölő közszóból képzés nélkül kialakult nevek. Ez a tí-

pus ugyancsak nagyon elterjedt, a bukovinai névanyagban viszont olyan külö-
nös változatok is előfordulnak, amelyek arra utalnak, hogy itt nagyon régi 
névrétegre bukkantunk: Fekete, Kis, Konc, Kopac, Nagy, Ránc, Veres. 

5.6. Tisztségre utaló családnevek. Ez a névtípus is országszerte elteijedt, 
meglétükből a falu szervezettségére, rendjére kövekeztethetünk. Jellemző a 
bukovinai nevek esetében néhány tájszó (bács, bojér) családnévvé válása: 
Bács, Bíró, Boér, Császár, Deák, Gazda, Hajdú, Kántor, Katona, Pap. 

5.7. Köznevek családnévként. A magyar családnévadáson belül ismert, 
nagyon régi forma, időben valamennyi eddig ismertetett típust megelőzően lé-
tezett. A köznevek képzők nélkül válnak családnevekké, gyakori közöttük a 
tájszó: Butyka, Bürge, Fodor, Hámor, Kistáj, Sövény, Virág, Zsák. 

5.8. Összetételekből álló nevek. Ez is ismert, régi magyar családnévtípust 
jelöl, mely ugyanakkor utal az illető társadalmi helyzetére is. Csak néhány 
ebbe a csoportba sorolható családnév szerepel a bukovinai anyagban: Györffi, 
Jakabfi, Mártonfi. 

5.9. Származásra utaló nevek. Az egész magyar nyelvterületen ismert tí-
pus, néhány jellegzetes székely sajátossággal, a régibb típusú nevek közé tar-
tozik: Czigány, Fránk, Német, Olá, Orosz, Rácz, Sváb, Szász, Székely, Tö-
rök. 

5.10. Tulajdonságra, testrészre utaló egyszerű nevek. A magyar névadás 
egyik legrégebbi típusa ez. A bukovinai anyagban a következőkre bukkantam: 
Balog, Boka, Buta, Sánta. 

5.11. Kicsinyítő képzővel kialakított családnevek. Ez a családnév-típus 
is a magyar családnevek egyik ismert, jellegzetes csoportját alkotja. Két főbb 
képzővel kialakult formában bukkan fel a bukovinai névanyagban: 

kó: Palkó, Paszkó, Tákó; 
ó/ő/e: Bakó, Beke, Bodó, Cseke, Csöke, Gecő, Gegő, Kató. 

5. 12. Eredetre utaló, -i képzős nevek. A magyar nyelvterületen jól ismert 
és általános névadási típus. Figyelemre méltó a bukovinai nevek között fel-
bukkanó, nem a székely nyelv- és településterületre utaló néhány családi név, 
amely a letelepülők más (nem mindig székelyföldi eredetű) csoportokkal való 
keveredettségére utal: Bándi, Barótí, Bátori, Berecki, Bikfalvi, Csiki, 
Deb rei, Fogarasi, Forrai, Gyergyai, Kecsedi, Kismődi, Kolozsvári, 
Kóródi, Kosári, Lőcsei, Makrai, Mezei, Mindszenti, Moldovai, Ömböli, 
Somodi, Sorbai, Szalay, Szigeti, Tamási, Teleki. 

5.13. Idegen eredetű és formájú nevek. A magyar nyelvterületen belül 
mindenütt megfigyelhető idegen elnevezések, nevek átvétele, természetesen 
régiónként más-más nyelvből, kultúrából. A bukovinai székelyek esetében 
feltűnő, de egyben érthető is a román nyelvi-kulturális elemek megjelenése, de 
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számolnunk kell bizonyos hatásokkal az ukrán, lengyel, zsidó (jiddis) és török 
nyelv irányából is. A családnevek között a következők tanúskodnak erről: 
Borbát, Guzorán, Kotán, Kozsán, Magurán, Roth, Serman, Sorbány, 
Váncsa, Várda. 

6. Családnevek és településtörténet. 
A fenti vizsgálatok pusztán a nevek csoportosításával kíséreltek meg képet 

adni a Bukovinába letelepült csoport kulturális viszonyairól. Más csoportosí-
tásban, más vizsgálatik révén persze ugyanezzel a névanyaggal további adato-
kat szerezhetünk meg a bukovinai székelyekről. 

Sikerrel kísérelhetjük meg pl. a Bukovinába letelepült székelyek eredetének 
gyakran tárgyalt kérdését is új szempontok szerint, új ismeretekkel és pontos 
eredményekkel gazdagítani Ha a székely falvak és a bukovinai első halotti 
anyakönyvek időben egymáshoz közel álló adatait egybevetjük, akkor reális 
esélyünk van azonosságok megállapítására. Ez pedig valamiféle kapcsolat, 
rokonság bizonyítéka lehet. 

Nem kívánom ehelyütt egy ilyen vizsgálat minden részletét bemutatni, csak 
az érdekesebb eredményekről, valamint a vizsgálati módszerről ejtenék pár 
szót. Az általam egybegyűjtött első bukovinai családneveket összehasonlítot-
tam az 1602-es, ún. Básta-féle erdélyi lajstrom (megjelent a Székely Oklevél-
tár V. kötetében, Kolozsvár 1896.) családnévanyagával. 

Mind a falura jellemző, gyakori, mind az ugyancsak egy-egy falura jel-
lemző egyedi, különleges neveket figyelembe vettem. Persze a 17. sz. elejéről 
származó lajstrom és a 18 sz. végén feljegyzett halotti adatok között még így 
is igen nagy az időbeli távolság. Az összehasonlítás esélyeinek javítására be-
vontam a kutatásba egy másik forrást is, az 1702-es lajstromot, amelyet dr. 
ENDES MIKLÓS tett közzé könyvében (Csík-, Gyergyó-, Kászon-székek,- Csík 
megye- földjének és népének története 1918-ig. Budapest 1938.). ENDES MIK-
LÓS könyvében csak a Csík-megyére vonatkozó adatokat tette közzé, így más 
székely településterületekről egyelőre nem tudtam időben közelebbi adatokat 
figyelembe venni. 

A nevek és a lajstromok összehasonlítása még így, töredékesen is érdekes 
ismereteket adott. A vizsgálat részleteit kihagyva csak az eredményeket mu-
tatnám be. Természetes, hogy nagyobb, teljesebb névanyag és további források 
bevonásával az enyémnél is pontosabb eredmények érhetők el, s talán valami-
kor egészen világosan meg tudjuk majd mondani, hogy a hírhedt "mádéfalvi 
veszedelem" miatt kik, mikor, honnan és hová menekültek el Erdélyből. A 
családnévanyag alapján egyelőre a következőket állapíthatjuk meg. 

6.1. Istensegíts családneveivel mutatott egyezést Csíkbánkfal va, 
Csíkvacsárcsi, Csíkszentmihály, Csíkdánfalva, Kilyénfalva, 
Gyergyószentmiklós, Homoródszentpál és Homoródkarácsonyfalva név-
anyaga. 
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6.2. Hadikfalva családneveivel mutatott egyezést Bárót, Csíkkozmás, 
Csíkszentmárton, Csíkszentmiklós, Csíkszépvíz, Csíkrákos, Csíkszenttamás, 
Csíkszentdomokos és Gyergyóalfalu névanyaga. 

6.3. Fogadjisten családneveivel mutatott egyezést Albis, Köröspatak, 
Bölön, Nagyajta, Kászonújfalu, Kászonjakabfalva és Gyergyóditró névanyaga. 

6.4. Andrásfalva református csaiádnévanyagával mutatott egyezést 
Bikfalva, Köröspatak, Bölön, Alsócsernáton, Kézdiszentkatolna, Sárfalu és 
Kézdivásárhely névanyaga. 

6.5. Józseffalva családneveivel mutatott egyezést Komoló, Réty, Bita, 
Egerpatak, Dálnok, Tusnád és Mátisfalva névanyaga. 

Ha a felsorolt településeket térképre rajzoljuk, gyakorlatilag a Maros felső 
folyásától az Olt és a Feketeügy mentén elterülő Csík, Gyergyó, Kászon, 
Sepsi-székekig terjedő hatalmas terület rajzolódik ki előttünk, ahová csoporto-
san, vagy pontszerűen még Udvarhelyszék egyes településeit is be kell számí-
tanunk. Mindez, más vizsgálatokkal együtt azt bizonyítja, hogy az erdélyi ha-
tárőrség 1764-es szervezése óriási területre kiterjedő ellenállást váltott ki. 

A családnévanyag egyfelől, mint példám bizonyította, segíti az eredet, a ki-
vándorlás kiindulási pontjainak meghatározását. Ennek pontosabb elvégzésé-
hez a későbbiekben természetesen még nagyobb forrásanyag bevonására, 
feldolgozására lesz szűkség. 

Az itt bemutatott és összehasonlított családnevek ugyanakkor világosan 
utalnak arra, hogy a Bukovinába letelepült családok között sok olyan is élt, 
amely nem közvetlenül a mádéfalvi vérengzés és a határőrség szervezése elől 
menekült el. A jelek arra mutatnak, hogy a menekülés és a bukovinai letele-
pedés között eltelt közel húsz esztendő során számos már korábban és kü-
lönféle okoknál fogva Moldvába menekült család keveredett illetve csat-
lakozott a székelyekhez. Ez magyarázza a nevek hallatlan sokszínűségét. 

A bukovinai falvakba a későbbiekben pedig további nem-székely családok 
települtek, s az anyakönyvekben pontosan nyomon követhető ez a változás is a 
családi nevek alapján. 

7. Összegzés. 
E rövid munkában a lehetséges vizsgálatoknak csak egyetlen töredékét 

villanhattam fel. Nagyon remélem ugyanakkor, hogy sikerült világossá, érthe-
tővé tennem hogy az efféle kutatások nagyon sok olyan ismeretet nyújthatnak 
még számunkra, amelyeket egyébként, más forrásokból már nem tudunk ki-
deríteni. A bukovinai székelyek nevei és elnevezései a magyar nyelv egyik 
legsajátosabb, legizgalmasabb színfoltját, gazdag tárházát jelentik. A név-
anyag feltérképezése, begyűjtése, őrzése és feldolgozása valamennyiünk közös 
felelőssége és feladata. Ez a munka, mint már korábban elmondtam, óriási, és 
sok területen - sajnos - immár nem végezhető el teljes sikerrel. Sokhelyütt, 
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sok szálon kell egyidőben fusson ez a gyűjtés, szakembereknek és önkéntes 
gyűjtőnek, tanárnak, diáknak, öregnek és fiatalnak, hazainak és más ország-
belinek egyaránt kijut a tennivalókból. 
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