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Iskolázottság és névválasztás kapcsolata a csanálosi névadók
körében
1.
. Dolgozatomban Csanálos mai keresztnévanyagát vizsgálom meg az iskolázottság szociológiai változója alapján. Bár a keresztnévválasztásban az egyéb ilyen típusú változók (vallás, foglalkozás, életkor, lakóly) is fontos szerepet
ep játszanak,
j
, je
gg foglalog
hely)
jelen esetben csak az iskolázottsággal
be a kutatásba az említett változókat. A névanyagot 2012ómai katolikus egyházi születési anyakönyvek,
hivatalban
k, illetve a ppolgármesteri
gá
omegtalálható gazdasági lajstromok alapján1
lázottságával
gá
kapcsolatos
pc
adatok nem voltak feltüntetve,
e, ezért
omódszert alkalmaztam. A névadás ideje
ej lényegesen
nyeg
befolyásolhatja
yá
ja a névadást,
t,
l1989 között született,
t, a második csoportba
po
pedig
p ig az 1990 és 2011 között szülenévanyagot, mert így a n
igyelhetjük,
gy
tj , másrészt a romániai po
politikai légkör,
gk , illetve az anyakönyvezési
ny
yv
elvek
ek, illetve 1965 után született szemémíg a másodikba 267.
Minden keresztnevet olyan írásformával tüntetek fel, ahogyan az a gazdagi lajstromokban
aj
ep (a ggazdasági
gi lajstromba
js
y szesági
is szerepelt
az adott személy
mléltetve,, hogy
gy a romániai anyakönyvezési
ya ny
szabályok
ly
az idegen,
eg , még
g nem
bségi nyelv helyesírási szabályainak a betartását a név anyakönyvezése során.
2 . T e l e p ü l é s t ö r t é n e t i a d a t o k . A település neve az oklevelek-ben bukkant fel. A vidéket sújtó
új török támadás megtizedelte a
- szabadságharc alatt szétszéledtek,
biztonságosabb vidékre költöztek. Gróf Károlyi Sándor 1712-ben kezdte meg az
elnéptelenedett birtokai betelepítését, Csanálos is ezek közé tartozott. A gróf ebben az évben négy települést népesített be baden-württembergi svábokkal,
Csanálost, Nagykárolyt, Kaplonyt és Csomaközt. Az 1712-es nagy aszály miatt
1

Forrásként a csanálosi római katolikus plébánián megtalálható születési anyakönyve
lmazó névlistát használtam fel (Lista popula
.
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aköltözte
MERLI 2002:
26 28).
A telepesek
az újj hazában is ragaszkodtak
hagyományaikhoz,
pe
ga
agyo ny
, zárt közöseommunikációban.
Bár a ny
nyelvcserén rég
g átesett a csanálosi közösség,
ég, a közös eredet nem merült fesovábnak.
3. A t é ma s za kir oda l ma .
megpróbáltam feltérképezni az iskolázottság és a névválasztás kapcsolatával
foglalkozó tanulmányokat, de nem sikerült olyan írásokat találnom, amelyek egy
g és névválasztás kapcsolatának
pc
keresztnévanyagot kifejezetten az iskolázottság
vkérdése szerint dolgoztak volna fel.
választás kapcsolatára, de a legtöbb esetben csak általánosan elfogadott névtani
tételeket olvashatunk. KÁLMÁN BÉLA arra hívja fel a figyelmet, hogy a nemzeti
ég királyok,
ly , fejedelmek
je
romanticizmus hatására a régi
nevei lettek divatosak; ezek
lsóbb társadalmi rétegek
ge irányába
yá (KÁLMÁN 1996: 47).
). HAJDÚ MIHÁLY fogalga
körében jelennek meg, innen terjednek
rj
el az alacsonyabb
ny
rétegek
ge irányába
yá
((HAJDÚ 2003: 116).
6) BÜKY BÉLA
ehogy a foglalkozásnak és a társadalmi osztálytagolódásnak milyen szerepe van a
névadásban. A kérdéssel azonban nem foglalkozik
részletesen,
gl
n, csupán
pá listaszelBÜKY 1961). B. GERGELY
ge
i, hogy
ogy a kevésbe meghonosodott
gh
idegen
eg nevek kedvelése
PIROSKA megemlíti,
azempontból (B. GERGELY 1988, 2005). ÖRDÖG FERENC megfigyelése, hogy az értelmiségiek bátrabban választanak szokatlan, a névadó közösség
újnak számító neveket gyerekeiknek
(ÖRDÖG 1973). Az eddig
g körében új
gy
60-as évek során végezték. Az újabb kutatások más típusú
világítanak
rá. RANCZ TERÉZ egyik tanulpu összefüggésekre
gg
ág
-Háromszéken. Vizsgálatai
sg
soaz,, hogy
gy a névadás során tetszés alapján
pj döntenek; a magasabb végR ANCZ 2009: 19).
). Azt hangsúgs
ö-
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zösség névkincse, hiszen ez a tény befolyásolhatja a névválasztást. POSGAY ILDIKÓ foglalkozik
gl
az értelmiségiek
gi névválasztási szokásaival
sa más iskolázottsági
gi csoportba tartoPOSGAY 1993).
-egy
egy iskolázottsági
eg
gi
csak egy adott területen, egy közösségen belül végzik el. BÍRÓ ÁGNES (1988) és
FEKETE ÁGNES (1997) foglalkozik a foglalkozás mint szociológiai változó és
névválasztás kapcsolatával. BÍRÓ ÁGNES Budapesten végzett kutatást, az 1976pe
gye
ban Budapesten
született gyerekek
neveit vizsgálja meg, kutatása során figye. Megfigyelte,
gfigye e, hogy
ogy a leggyakoribb
ggya
keaz ilyen
ly típusú
íp
neveket,
t, ezzel szemben a skála másik végén a szellemi és fizikai
BÍRÓ úgy látja, hogy a kevésbé iskolázott rétegek körében a névválasztás során az esztétikai szempontok,
mp
k, illetve a ppéldaképek
pe kieban náluk terjednek
rj
el. Vizsgált
gá területén a szellemi dolgozók
lg
újj
eresztnevek divatja a szellemi foglalkozásúak körében nagyobb (BÍRÓ 1988). FEKETE ÁGNES Miskolc és Tibolddaróc 1970-1985 közötti névállományát
ny vizsgálta
sg

FEKETE 1997). Az 1970- es években,
ég
ják, hogy
ogy az alacsonyabb
ya végzettséég
illetve az az után végzett
kutatások azt mutatják,
ülönleges nevet válasszanak.
Tágabb
ga keretbe helyezve
ye
a kérdést,
t, érdemesnek tartom áttekinteni azt is,
s,
sikerült feltárni az erre vonatkozó kutatások során. Természetesen nem törekedhetek teljességre az áttekintés során, csupán néhány mozzanatot szeretnék felvillantani az ide kapcsolódó kutatásokból. SZILÁGYI ANIKÓ 2005-ben megjelent
tagj
nulmányában magyarországi, felvidé
anyaga
yaga alapján
pj mutat be bizonyos
ny névadási szokásokat. Arra a következtetésre
FODOR KATALIN 1999-es tanulmányának
ny
bevetFODOR arra hívja
ja fel
a figyelmet, hogy a 60változása, az eddig
ig gya
gyakori hagyományos
agyo ny nevek háttérbe szorulnak, helyüket
FODOR 1999).
) POSGAY ILDIKÓ tanulmádött, akárcsak Magyarországon, de hangsúlyozza, hogy a kolozsvári értelmiségi
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ég ragaszkodnak
ag
családok még
a korábban kialakult névdivathoz,, ennek következeiknek ((POSGAY 1993). RANCZ TERÉZ kutatásai alapján
apjá arra az eredményre
ny jut,
-Háromszéken az 1990álasztása ((RANCZ 2009: 22),
),
evezésében a hagyományosabb neveknek van nagyobb szerepük (RANCZ 2009:
18 19).
4. Az is kolá zottsá g és a névvá las ztá s kapcs olata .
Mindezek fényében
yé
a névanyag
nyag feldolgozása
lg
során arra kerestem a választ,
t, hogy
ogy
eüliek,, alapfokú,
ap
,
ssága következtében. Így összesen hat iskolázottsági csoportot különítettem el:
i (NN)
-

4
-, a másik középfokú

1965 1989
1990 2011

NN AA AK KK FF FK
56 244 23 106 9
13
11 66
8 143 5
34

Összesen
451
267

1.táblázat

szinte kétszer annyi
yi személy
ly született Csanáloson,
n, mint a másodikban. Az ilyen
ly
táblázatból jól látható, hogy
nagyon alacsony, ilyen csekély számú adat alapján nem lehet következtetéseket
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nogy az ebbe a két csoportba
og
op
levonásához. A vizsgálatomat így ennek a két csoportnak a névanyagára alapozom,
m, természetesen ahol számadatok,, illetve százalékos arányok
ny kiszámolhatók,
kapcsolatrendszerük. Velük ellentétben, akik középfokú végzettséggel rendelkeznek, azok az általános iskola befejezése
után újj környezetbe
kerültek,, jellemej
ye
je
szinten ingáztak, mások ideiglenesen beköltöztek a városba. Ezeknek a fiatalokgy
gv
ig számukra ismeretlen helyzetekbe
yz
nak nagyban
megváltozott
az életük,, új, eddig
dezekkel párhuzamosan a névdivat egy-egy újabb hullámával is hamarabb megismerkedhettek.
4.1. A nevek átla ggyakor isága. 1965 és 1989 között 451 gyermek
k, tehát egy
gy névre 2,6
,6 gye
gyerek jut.
ju
született, akik összesen 173-féle nevet viselnek,
214 lány 97-féle nevet visel, míg a 237 fiú 76-féle keresztnéven osztozik. A lányok neveinek átlaggyakorisága
ny
ggya
ga (2,2) alacsonyabb,
ya , mint a fiúké (3,11).
(3, ). 1990 és
képest. Ebben a korszakban a két nem neveinek átlaggyakorisága
aggy
ág között kevés a
különbség,
g, a lányok
yo esetébe
jelenti, hogy az utóbbi 25 évben nagyban gazdagodott
go
a közösségben
gb használatos férfinevek száma. Megállapíthatjuk, hogy az e
odikban mindkét nem esetében csökkent a nevek átlaggyakorisági száma. Eszerint
a névválasztók törekszenek arra, hogy olyan keresztneveket adjanak gyerekeiknek, amelyeket a közösségben nem sok személy, vagy egyáltalán senki nem visel.
eNN AA AK KK FF FK Összesítve
2,6
1
1965 1989 1,27 2,34 1,09 1,63 1
1,57
1
1,11
1
1,48 1 1,06
1990 2011
2.táblázat
A két
olt. Azt figyelhetjük meg, hogy egyetlen iskolázottsági csoport (az FK) kivételével minden esetben csökkent a nevek meg-
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az egy név egy személy elve.
A további vizsgálatok
gá
során csak az
eresztneveket vizsgálom,
kevés személy
sg
, hiszen a többi csoportba
po
ly sorolható,
ó, ilyen
ly
4.2.

.

féle nevet visel,, azaz a nevek átlaggyakorisága
2,34. A középfokú
végzettséggel
aggy
ág 2,
pf
gz égge
rendel
65-féle nevet).
). A középfokú
ép
végzettséggel
ég
gg bíró névválasztók igyekeztek
gy
olyan
ya
közösségen belül. Ebben a csoportban alacsony a nevek megterheltsége, a leggyakoribb keresztnév az Andrea, ezt 5 személy viseli. Gyakorisági sorrendben
következnek a Tímea; Helmut, Levente, Norbert nevek, egyenként 4-4, illetve a
Csilla, Mónika; Gábor, Roland, Zoltán, Zsolt 3-3 névvisel
eresztnév van ebben az anyagban, amely csak a KK csoportban van jelen, ezek:
Adrienn, Anka, Bettina, Bianka, Daniella, Gabriella, Gertrúd, Helen, Hilde, Ingrid, Otilia, Ramona, Réka, illetve Edvárd, Gergely, Jácint, Klausz, Lénárd,
Ovidiu, Raul, Valter. Habár ezek a keresztnevek csak itt találhatók meg, véleményem szerint mégsem
ny
ég
mondhatjuk
tj azt,, hogy
gy ezek lennének az erre a csoportra
po
emes felfigyelni, hogy a fentebb felsorolt neveket nem nevezhetjük hagyományos
keresztneveknek, egyfajta újítási szándékot fedezhetünk fel a névválasztások
mögött.
gö
áeveket,, például:
pé
Fes, József,
f, László,
ó, Péter
renc, István,, János,
a MáriáMónika
, az Andrea és a Krisztina (4csak
az AA csoportba
tartozó nevek között egyaránt megtalálhatjuk a hagyományosop
Ilona,
a, Irén,
n, Julianna,
a, Margit, Magdolna, Melinda), illetve az
(Amália, Anasztázia, Angelika, Armela,
)
Beatrix, Dzsesszika, Kármen).
eAndrea (3 személy), Brigitta, Júlia; Ádám, István (2-2 személy). A középfokú végzettséggel bírók fiaiknak legtöbbször a Dávid nevet anyakönyveztették, 10
alkalommal, a Patrik-ot 4, illetve a Balázs, Péter, Szabolcs neveket 3-3 alkanevek között. A többi iskolázottsági csoportban n
lyet több mint egy személy viselne.

e-
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yo és az ú jjít ó nevek .
4.3. A ha gy
gyomá nyos

Sokat elárulhat az adott
emelek ki,
i, ezeknek jjellem-

népi érintkezés alkalmával kerültek a magyar névkincsbe, és folyamatos múltjuk
van a csanálosi névanyagban.
nyag
Az újító
jí nevek csoportjába
po já ppedig
ig azokat az idegen
ge
ezés útján kerültek át a magyar,
gy , illetve a csanálosi névanyagba;
nyag ; ezek közvetítésében fontos szerepp
-es
SZILÁGYI 2005: 84).
A hagyományos és az újító nevek kategóriáinak definiálásakor a csanálosi
névanyagból indulok ki. Például az Anasztázia nevet az újító
jí nevek csoportjába
po já
sorolom, annak ellenére, hogy már az Árpádvolt ((vö. BERRÁR 1952: 34), mert a csanálosi névanyagban csak az 1970-es
t-

Kn
Mária
Éva
Rozália
Erzsébet
Julianna

NN
2
1
3
1
-

AA
16
2
2
3

AK
1
1
-

KK
-

FF
-

FK
1
-

Összes
19
4
4
3
3

FF
1
-

FK
-

Összes
12
12
12
10
9

3. táblázat

Kn
István
József
Tibor
János
Ferenc

NN
1
1
3

AA
8
11
9
4
5

AK
1
1
2
-

KK
2
1
2
2
1

4. táblázat

A

té-
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de fiaiknak igen. Hangsúlyoznunk kell, hogy a fiúk körében is nagyon alacsony
a nevek megterheltsége, maximum két fiú kapja ugyanazt a nevet, míg az AA
csoportban
op
ezek a leggyakoribbak.
ggya
Az NN és az AK csoportokban
po
szórványosan
erheltsége. A Rozália és a Ferenc
-3 személy
y kapta
pt ezeket a neveket
lválasztanak nevet gyerekeiknek.
Kn
Mária
Éva
Rozália
Erzsébet
Julianna

NN
1
1
-

AA
1
-

AK
-

KK
1
1
-

FF
-

FK
-

Összes
2
1
0
2
0

5. táblázat

Kn
István
József
Tibor
János
Ferenc

NN
-

AA
2
1

AK
-

KK
2
1
-

FF
-

FK
-

Összes
4
0
0
1
1

6. táblázat

nik, hogy az 1965 1989 között még gyakorinak mondható hagyományos
gy
yo nevek
nyag perifériájára
p
já szorultak. 11990 után a névanyag
gy alakommal se nevezték
el hagyományos néven gyerekeiket.
Minden nyelv
ye névkincsére hatással van
vanyagára ez fokozottan érvényes, hiszen egy ilyen közöss
kulturális hatások érik. Természetesnek vesszük,
k, hogy
ogy a romániai magyar
agya név4.4. Más kultúr ák hatása .

POSGAY 1993: 219).Manapság a médián keresztül a legizoláltabb települések la-
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kóit i
vizsgálva
gá
nem feledkezhe

iVÖRÖS 2004:
nnak román metanyelvi párjával helyettesítették, ilyen formában jegyezték le az
anyakönyvi
ya ny kivonatban. Bár erre vonatkozó törvények
ye nem voltak,, mégis
gi ez az
atot szabályozó
yo új törvény Romániában, így jelenleg is az 1968-as van érvényben
(PÉNTEK B
2005: 103). Az idézett tanulmány megjelenése után sem történtek változások a romániai alkotmány esetében, a jelenlegi alkotmányt 1991.
november 21-én fogadták el, a 2003. évi 429-es törvény módosította, amit a
2003-as népszavazás hagyott jóvá (BOZSÓ 2011: 1). Az 1968-as névtörvény 19.
szakasza kimondja, hogy azok a személyek, akiknek a nevét lefordították egy
másik nyelvre, vagy egy másik nyelv helyesírása szerint jegyezték le,, kérhetik
nevük eredeti formájának
visszaállítását ((PÉNTEK B
áj
2005: 103).
3) Ezt a mai
ítás megkönnyítésére vonatkozik ((PÉNTEK B
2005: 103).
3) Románia és Magyarország 1996étel nélkül elismerik a névválasztás és a névhasználat jogát
jog ((i.m. 98).
8) Bár a
llapíthatnánk,
némileg
pí
, ezek a lépések
ép
eg ppozitívan befolyásolták a romániai magyareit.
A csanálosi névanyag
nyag esetében a német kultúra és nyelv
ye hatását is figyegy
sséget.
Ezen gondolat mentén elkülönítettem a nemzetközi, német, illetve a román
kultúra és nyelv
ye hatására
névcsoportokat.
po
A változásvizsgálat ered1989 között a román kultúra hatásának nyomai a le
-a sorolge a, Florica,, illetve Florin, Marius, Ovidiu. A második
ható ide: Anca,, Eugenia,
5,32%csökkent az ilyen típusú nevek aránya (Alina, Loredana, Mihaela, illetve Claudiu, Sorin stb.).
A német kultúra és ezzel párhuzamosan a közös sváb eredet hatását bizonyítja az ebbe a csoportba sorolható nevek 8,67%Gertrúd, Helga, Hella, illetve Günter, Helmut, Reinhard
a keresztnevek 8,28%- a ide tartozik. Láthatjuk,
juk, hogy
ogy a névkincs ezen rétegén
gé
arányban választottak a névadók
agyarázható, hogy a közös sváb eredet, illetve az a kapocs a német kultúrával,
ami a Németországba kivándorló rokonok által valósult meg, szilárdnak mond-
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po hoz létre. Ennek eredményeképpen
ye pp
ható alapot
a német kultúra hatása a
Ezzel szemben a nemzetközi hatás,, amely
y a vizsgált
gá névkincsen kimutatha-a sorolható
ide, de ez az arány a másodi
evek 20%-a esetében a nemzetközi kultúra hatását láthatjuk
ju meghúzódni az elneAmelita, Armela, Izaure,
szakban pedig: Amanada,
Sabrina, illetve Johny, Mirel, Raul
Dorina, Esmeralda, Sonja és Denis, Devon, Keny, Kevin, Tomas, stb. neveket találunk.
Tovább árnyalhatjuk a képet, ha a névadók iskolázottsági fokát mint szociológiai változót hozzákapcsoljuk a vizsgálathoz. Ezen a ponton csak két iskolázottsági csoport (AA, KK) névanyagát vizsgálom meg. A többi esetben ugyanis nagyon kevés a névadat, így lehetetlenné válik egy ilyen osztályozás.
Kulturális hatások
Román hatás
Német hatás
Nemzetközi hatás

Iskolázottsági
csoportok
AA
KK
AA
KK
AA
KK

1965 1989
10,57%
7,69%
4,80%
15,38%
2,88%
7,69%

1990 2011
6,79%
5,20%
13,54%
20,33%
22,91%

7. táblázat
Más kultúrák hatása az AA és KK csoportok névanyagában százalékos
AA csoportban
po
gy
gyakoribbak a román hatásról tanúskodó keresztnevek
ek
ányuk. A német kultúra hatására a csanálosi névkincsbe bekerült nevek választása
ny
csoportban
op
talámo-

ezen hatás befolyása alatt keresztnevet.
4.5. A ma gyar os nevek helyzet e. BÍRÓ ÁGNES említett tanulmányában megvizsgálta,
gv sg , hogy
gy az általa elkülönített foglalkozási
gl
csoportokba
po
tartozó
éá-
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agya
gy a ritkább
lasztottak magyaros
neveket gy
gyerekeiknek. Rámutatott arra is,, hogy
BÍRÓ 1988:
208).
gy
ég magyar
gy személyneveket,
ly
t, a nyelvújítás
ye új
Magyaros
névnek tekintem a régi
so-a
magyaros nevek csop
onyabb ez a számarány, a nevek 7,10%-a sorolható ide.
Az iskolázottsági
véve láthatjuk,
ág fokokat is figyelembe
igye
tj , hogy
gy az AA cso-a tartozik ide a
illetve
aneveknek (
bolcs, Zoltán
eg kedveltebbek lesznek,, ezek részaránya
ny már 11,86%.
,8
pf
gvek még
A középfokú
vég-a tartozik ide, míg a másodikban már csak 4,16%Anikó, Csilla, Réka; Barna, Levente, Zsolt
Boglárka, Réka,
Tünde és Zsolt stb. Míg
növekszik a magyaros
nevek népszeíg az AA csoportban
po
gy
ker eszt nevek.

4.6.

á-

-as évek
FÜLÖP 1990: 106).
6) Tehát ez is, mint a legtöbb újabb diszokásaiban jelenik meg el
BÜKY 1961: 38 40, BÍRÓ 1988: 209, RAÁTZ
1996: 93 96). Nézzük, mindezek tükrében milyen névadási szokások jellemzik a
csanálosi névadókat!
1965 1989
1990 2011

NN
19,64%
45,45%

AA
27,86%
43,93%

AK
43,47%
25,00%

KK
35,84%
30,06%

FF
33,33%
20,00%

FK
30,76%
14,70%

Összesítve
29,71%
32,20%

8. táblázat
aszeretettel választottak második keresztnevet gyerekeiknek.
gy
Az iskolázottsági
ág
ev-
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jé kerül
végén álló NN csoport ekkor az elejére
keresztnevek ((19,64%-ról
,6
45,45%-

nésztása. Válo-

névválasztói ebbe
B. GERGELY PIROSKA

ááaz újításra
jí

((B. GERGELY 1988: 385).
5)
tekkor 56,04%-a a keresztneveknek sorolható ebbe a csoportba.
po
Ezzel szemben a
lki. Ez a változási tendencia összhangban
gb van a hagyományos
agyo ny nevek háttérbe
második id
szakban. A két legnépesebb
eg pe
iskolázottsági
ág csoport
op névválasztását megvizsgálva
eg
gá
eCsaba Bobi, Erik Bobi, Ferenc Roland, István
Klaus. Míg a KK csoport esetében dominánsabbak az újító + hagyományos névszerkezetek: Evelin Mária, Hanna Mária, Hannelore Rita, illetve Günter Károly,
ly, Olivér Péter
ne5. Összef og
ogla lás.

Egy adott település
Eg
pü
névkincse alapján
ap
nem lehet
i szempontok
po
és

névélettani változásnak tekinthetjük,
tj , hogy
gy az utóbbi évtizedekben a hagyomágy
eszik át, amelyeket kulturális érintkezés által ismerhet meg a magyar névadó közösség.
ég Ugyanez
Ugya
a változási tendencia jellemzi
je
a csanálosi névkincset is,, a
bb háttérbe szorulnak. Az alacsoeiknek, a magasabb iskolai végzettség felé haladva egyre kisebb az ilyen típusú
pu
nevek száma. Három kulturális csoportot
op
különítettem el,
l, amelyek
ly számott
a-
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tó a román politikai élet, illetve a kisebbségi politika változásaival. Ez a kulturális befolyás
az AA csoport
ly leginkább
eg
po névválasztására volt hatással. A német kulszerint a KK csoportba tartozó névadók voltak a legfogékonyabbak ebben az
esetben. A vizsgált
a nemzetközi hatás intenzívebbé válik a másosg névanyagban
nyag
gyakrabban választanak magyaros
gy
agya
nevet gyerekeiknek,
gy
, mint a másodikban;
öebb ez a divathullám.
pján, hiszen egy nagyobb korpusz vizsgálata alapján pontosabb és hitelesebb következtetéseket vonhatunk le.
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Naming practices in Csanálos in the aspect of education
The present paper studies how name giving is affected by the educational level of parents. It
works with a present time name base, which was collected by the author in Csanálos (a little village in the west part of Romania, near the Hungarian border). The paper summarizes the history of
the community, because the root of common origin of the community is still present. This study is
based on forenames given between 1965 1989 and 1990 2011. It presents the name giving practices and naming fashions of this two generations in relationship with different educational leveles
of the parents. The investigation examined the similarities and the differences of naming practices
in the two mentioned periods. In each timeframe the forenames have been categorized by the
name-giving parents` educational level. Traditional names are more popular in the first period,
while foreign names are more frequent in the second period. Parents with lower education choose
traditional forenames for their children more likely, than parents with middle educational level, especially in first period. Parents with middle educational level frequently choose foreign, newfashioned names for their children.
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