
MIZSER LAJOS

Keresztneveink néhány problémája

LADÓ JÁNOS: Magyar utónévkönyv című munkája 1969 vegen

látott napvilágot. Azóta több kiadást ért meg. Ez elvileg azt

is jelenti, hogy mindenki számára hozzáférhetővé vált. Kétség-

telen, hogy igen sokat forgatják a szülés előtt álló nők. Ám

nemcsak ők, hanem a pedagógusok és a névtudomány iránt érdeklő-

dők egyre népesebb tábora. LADÓ JÁNOS-sal a veszprémi konferen-

cia alkalmával többször beszélgettem, vitatkoztam. Abban mind

a ketten megegyeztünk, hogy érdemes volna felmérni azt, hogy

a 1m. megjelenése milyen mértékben befolyásolta a keresztnév-

adást. Nyilván néhány évnek el kellett telnie ahhoz, hogya
I

hatás mértékét megállapíthassuk. Igy Miskolc városban 1975-76-

ban anyakönyvezett újszülettek nevét vizsgáltam meg. Ekkor már

nagyjából megbízhatóan eldönthetó a hatás mértéke.

A r.m-ban összesen 3598 keresztnevet, azaz 1795 férfi-,

1803 női nevet találunk. A választék tehát bőséges, általában

megfelel az európai névkönyv_€k átlagának. A kiadás előtt

LADÓ megvizsgálta az 1967-es országos névadást 148 886 újszü-

lött adatai alapján /ebból fiú 76 910, lány 71 976/. KÁLMÁN

BÉLA /~rnyj. XVIII, 158/ kimutatása szerint 276 női, 243 férfi

nevet használtak fel; azaz egy névre 15,30 % nő, illetve

13,53 % férfi esik. A különbség meghökkentően arányos.

KÁIJ\TÁNBÉLA továbbá észrevette azt is az első 25 név alapján,

hogya nők 75,77 %-a, a férfiak 91,36 %-a ezt a nevet vise-

li. Itt az arányok már túlzottnak látszanak. Ebből is világos,

hogya hagyománynak igen nagy szerepe van. Most azonban azt fi-

gyeljük, hogy mi a helyzet Miskolcon!

Az említett időszakban 9694 gyermeket anyakönyveztek Mis-

kolcon, ebből 5016 fiú, 4678 lány. Az országos számoknál itt

természetesen kisebbeket találunk)-- hogy mennyire arányos ez,
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vitathat6 -- összesen 222 női, 162 f~rfinevet számoltunk ösz-

sze -- meglehetősen aránytalan beosztásban. Mi okozza ezt az

aránytalanságot? Elsősorban a n~vöröklődés, azaz a hagyomány-

nevek. Az apa nevét a fi~k 36,80 %-a, az anya nevét a lányok

13,87 %-a örökölte. Anyja első nevét második névként 20,16 %

apja első nevét második névként 29,25 % kapta. Természetesen

az is előfordul, de mindössze 18-szor, hogya szülő második

nevét kapja meg a gyermek. Az ellentétes névadásra is van pél-

da: az András és a Gábor nevű apák nagy előszeretettel adták

lányaiknak az Andrea, illetve a Gabriella nevet. Feltűnő az is,

hogy nagyon sok Anna nevű anya adta lányának az Anikó; az Anna

és Mária keresztnevű anyZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAá k pedig az Annamária nevet.

Vannak jellegzetesen öröklődő nevek is; ez a fi~k eseté-

ben igen kiugró. Az öröklődési arány 12 név esetében 80 %

felett van. Ezek -- sorrendben -- István, János, J6zsef, Sándor,

Imre, Lajos, Béla, Miklós, Károly, Bertalan, Nlihály, Pál. To-

vábbá 8 név még mindig 50 % felett van. A lányoknál már ki-

sebb a szám. 60 % felett öröklődtek a következő nevek: Mária,

Erzsébet, Ilona, Piroska, Valéria, Margit, Irén, Klára, Gizella,ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
/

Magdolna, Julianna. Igy tehát joggal állíthatjuk, hogya 70-es

évek közepén a keresztnévadást elsősorban az egyik szülő ke-

resztneve határozta meg. A megőrző /konzervatív/ tendencia el-

sősorban a fi~kra jellemző. Az évszázados gyakorlat így meg-

változott a fi~k javára.

Ezek után végezzUnk egybevetést az 1959-es, BUky Béla ál-

tal közzétett, valamint az 1967-es országos nevek között, s

hasonlítsuk össze őket a 10 leggyakoribb miskolci névvel!
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Miskolc Bp. VIH. Országos

Krisztina 5,47 0,92 1,84

Andrea 4,47 2,33 4,63

Katalin 3,74 6,77 5,25

Judit 3,61 5,32 3,67

r~ónZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 .ka 3,53 0,14 1,30

Zsuzsanna 3,48 7,26 4,70

Anita 3,16 0,00 0,52

Ágnes 3,93 5,54 3,21

É:va 2,93 7,76 5,95

Mária 2,89 6,95 5,88

Szilvia 2,89 0,14 0,65

Fiúnevek:

László 7,18 11,41 8,95

Péter 6,80 3,49 2,56

István 6,42 8,05 7,28

zoltán 6,04 4,86 7,70

Attila 5,64 4,86 3,83

Gábor 5,36 2,38 5,41

Tamás 5,10 2,54 2,63

Zsolt 4,98 0,62 4,08

Csaba 4,35 1,79 3,50

Róbert 3,91 0,68 1,28

Bizony vannak eltérések. Különösen megmutatkozik ez a

Krisztina, r:1ónika,Ani ta és Szilvia név esetében. Az igaz, hogy

ezek éppen a 70-es években kezdtek divatossá válni országszer-

te. A fiúnevek -- a Péter kivételével -- egyenletesebb képet

mutatnak.

Eddig úgy látszik, hogy a MU-nak nagyon kevés hatása volt

a miskolci névadásra. Nem egészen így áll a helyzet! Miskolcon

ugyanis 59 olyan név szerepel, amely 1967-ben az országban nem

fordult e15; mégpedig 33 n6i, illetve 26 férfinév. Nézzünk

néhány példát is közülük: Adriána, Csenge, Debóra, Eszmeralda,
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Gerda, Iringó, Orchidea, Vivien, illetve Alán, Axel, Csoné)or,

Gálos, Gergő, Hümér, Koppány, Líviusz, Szigfrid stb. Érdekes

miskolci sajátosság, hogya 20-asZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAé v e kZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt ő l kezdve felbukkan az

Édua, illetve az Iringó név. Ti. a miskolci származásÚ Sass:y

Csaba, a jeles dalköltő adta lányainak ezt a nevet. ROkonsága,

tisztelői közül napjainkban is választják ezt a két nevet.

A divatosság -- mint említettem -- elsosorban a r~isztina,

Andrea és a Péter névnél mutatkozik meg leginkább. ?eltűnó a

Péter közkedveltsége. Divatos nevekké váltak pl. r,Iónika,Szil-

via, Tímea; Gábor, Attila, Tamás. Visszaesés mutatkozik pl. az

Éva, Mária, Ildikó; a J6zsef, Sándor, János esetében. Megestek
- - - - - - - - - - - - -
szélsőségek is. GULYÁSnÉ r;lÁTRAHi~ZIZSUZSAHIJA: Nap j a í nk különle-

ses keresztnévdivatja /L L 'J D 15., 1981/ című doL g ozat á b a n azokat

a neveket veszi sorra, amel:yek nem szerepelnek a l\lU-ban,de a

szülők kérték, hogy engedélyezzék az általuk választott nevet.

Miskolcon az Eurüdike, a Lotti és az Alexander fordul elő. Té-

vedésből vagy a IlIUnem ismeréséből kerültek an v a k ö n y v e z é a r - e a

következő nevek: Alice, Andrej, Aphrodité, Cosette, Harika,

Pipacs és a Sanyika név. A l\furikátalighanem a Katinka analógi-

ás hatására adták. A Pipacs az női név, nem is véletlen, hiszen

a T'm-ben, illetve GUlyásné említett művében csaknem 100 növény-

név fordul elő női névként, javarészt virágnevek is. Az Alice

és a Cosette esetében nemcsak az a prObléma, hogy idegenesen

van írva, hanem az is, hogy a betű magyar hangértékének megfe-

lelően ejtik. A Cosette nevű lány szüleit személyesen is isme-

rem; szerintük szebb így, azaz Cosette ejtésben, mert az erede-

ti kiejtés nem éppen kellemes hangulatú szóval mutat közeli

hangalaki rokonságot. Az Alice ejtésre Nyíregyházán is van pél-

da. A Sanyika név nem az Alexandra névnek a magyaros változata,

hanem a Sándor-é. Azért kerUlt an:yakönyvezésre, mert a gyermek

koraszUlött volt, és nem sok remény volt arra, hogy életben

marad. Nos, életben maradt, így az anyakönyvi hiba újabb nevet

eredményezett. A legszélsőségesebb példa: a Ráchel nevet nem

egy kiSlány, hanem egy kisfiú kapta -- valószínűleg a Gabriel,

Rafael stb. ana16giás hatására. Ezek után idegen nevek is elő-CBA
.11

fordulnak, de viselőjük nem magyar anyanyelvu vagy nem magyar

állampolgár, pl. Dimitrisz, Jorgosz, Erneszt stb.
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