
Mizser Lajos Nyíregyháza 

A személynévhasználat tartalmi és formai kérdései 
Északkelet-Magyarországon 

A vezetéknevét általában mindenki örökli, keresztnevét pedig kapja. Az 
általában szót azért emeltem ki, mert nem mindig van így. Két ilyen esetre 
bukkantam: 1. a talált gyerekek elnevezései, 2. a névváltoztatások (névma-
gyarosítások). 

1. A tiszadobi, illetve a berkeszi gyermekotthonban végeztem vizsgálatokat. 
Olyan kiskorúakról van szó, akiknek a szüleit nem ismerik, s ezeknek a gye-
rekeknek is nevet kell adni. A gyakorlat az, hogy évenként az ABC más és 
más betűjével kezdődő gyakori és megszokott nevet adnak. 1974-ben nem 
azonosítható szülőktől született 17 gyermek közül Tiszadobon 13 a Varga, 4 a 
Vég nevet viselte, mivel éppen a V betű volt soron. Ez a gyakorlat ugyan egy-
szerű, csak éppen a versenylovak elnevezéseire szokott jellemző lenni (vö. 
Mizser, Honnan kapják nevüket a lovak? Névt. Ért. 4: 93). 

2. A névmagyarosítást legtöbbször politikai (ritkábban gazdasági, egzisz-
tenciái) okok motiválták. A II. világháború után a rakamazi, vállaji és zajtai 
svábok - noha a többségük már magyar anyanyelvű volt - a kitelepítéstől való 
félelem miatt változtattak nevet. Rakamazon a 20-as és a 30-as években a la-
kosság kétharmada viselt német nevet; ez az 50-es évek elejére 20%-ra csök-
kent. Vállaljon pl. az esetek többségében -i képzős neveket találunk - párszor 
némi romantikus ízzel: Alföldi, Aradi, Cserfai, Fenyvesi, Kárpáti, Pozsonyi, 
Reményi stb. az Albecz, Czimmermann, Fischer, Heinrich, Koch, Popomájer, 
Reszler stb. helyett. A zsidóság folyamatosan magyarosított, de ez a folyamat 
szintén a háború után gyorsult fel. Természetesen itt is vannak -i képzős ne-
vek, de többnyire olyan neveket választottak, amelyek gyakoriak is (pl. Ács, 
Bán, Gál, Kaszás, Varga stb.). Az viszont feltűnő, hogy a tirpákság nemigen 
cserélte fel eredeti (nem magyar) nevét újra (a 30-as évek magyarosítási kam-
pánya inkább csak egyes személyeket érintett, nem családokat). Ha igen, ak-
kor, az új név az eredeti lakóhelyre utal, pl. Csabai Békéscsabára, Jánosi 
Gömöijánosira, Nádasdi Trencsénnádasdra stb. 

Továbbiakban azzal foglalkozom, hogy a vezetéknév meghatározhatja-e a 
keresztnevet, továbbá azzal, hogy ez a meghatározás milyen mértékű. A ke-
resztnéwálasztás szempontjaival először GRÉTSY LÁSZLÓ foglalkozott az 
Adalékok az utónéwálasztáshoz (Nyr. 93 : 4 3 8 — 50). LADÓ JÁNOS a Nyelvé-
szet és gyakorlat című tanulmánykötetben (NytudÉrt. 75. szám 97 — 8), il-
letve a Magyar utónévkönyv bevezetőjének "Az utónéwálasztás hangulati 
szempontjai" című részében (Bp., 1971. 13 — 4) arról szól, hogy lehetőleg 
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milyen nevet ne adjanak a szülők. Természetesen ezt alaposan ki kell egészí-
teni, hiszen ő kitalált névegyütteseket (vezeték + keresztnév) hoz, az én ada-
taim valóságosak, már viseli valaki. 

1. Az ún. dadogó nevek: annyit jelent, hogy a vezetéknév utolsó (szó) tagja 
megegyezik a keresztnév első (szó) tagjával, j)l. Baita Tamás, Bodnár Áron, 
Hol/ó Lóránt, Kalmár Mária, Konto Tamara, Ónodi Diána, Szómba//^ Tímea. 
stb. És következzék a két legcifrább: Bal la Lajos és Káli Lili (szinte ki sem le-
het mondani). 

2. A torlódás: ez vonatkozhat mássalhangzókra, magánhangzókra egyaránt. 
A vezetéknéwégi mássalhangzó-torlódás általában a német eredetű nevekre 
jellemző, de más példa is akad arra, hogy a néveggyüttest hiba nélkül szinte 
lehetetlen kimondani, pl. Burghardt Klára, Eg err A>isztián, Pirk Aristóf, il-
letve Sza/cz Zí/enkó, Soltész Zsolt stb. Magánhangzó torlódást eredményez-
nek az -ai, -ei végű nevek, ha ráadásul még magánhangzóval kezdődő ke-
resztnevek követik őket, pl. Bora/Andrea, Bölke/ vlnna, Buda/ Erika, Lippa/ 
Emese, Ruttka/ /mola stb. Az ejtésben az -/' nagyon sokszor -y-nek hangzik 
(Bora/ Andrea, Bölke/ Anna, Buda/ Erika, Lippa/ Emese, Ruttka/ Imola). 

3. A figura etmológica-szerű nevek: annyit jelent, hogy helyes vagy tudákos 
etimológia alapján igazítják a keresztnevet a vezetéknévhez (ezeket a neveket 
LADÓ JÁNOS egyszerűen csak alliteráló nevek között említi, holott itt többről 
van szó, mint alliteráció). Ilyen nevekre gondolok: Andò András (kifogástalan 
etimológia), Balla Bálint (a Balla név a Barlabás névből származik), Kató 
Katalin (a kató egy halászati ezköz neve), Gerják Gergő (elképzelhető a Ger-
gely név szlovák becézett formája, de inkább a Gerazim névről van szó), 
Tomasovszky Tamás (csak akkor felel meg, ha visszamegyünk az etimonig) 
stb. 

4. A teljes nevet (névegyüttest) igen gyakran meghatározhatja az is, hogy 
egy híres ember már viselte. Gondolok itt arra, hogy egy Arany nevű apától 
szinte kötelezően elvárják, hogy a fia a János nevet viselje, vagy éppen a Rá-
kóczi névhez csakis a Ferenc és a György, esetleg a Zsigmond illik. A válasz-
tási névjegyzéket átböngészve bőséges anyagot találtam (s ebben megerősít a 
budapesti telefonkönyv is). Én elsősorban az 1973 — 81 között született isko-
lások névanyagát vizsgáltam meg. Az ismert névadó személyek lehetnek írók, 
költők, történelmi személyiségek, művészek, tudósok, betyárok, kitalált sze-
mélyek stb. Az újabb névadásban az arányok eltolódnak, inkább színészek, 
énekesek, sportolók nevei dominálnak. Mivel ezt "Név és példakép" címmel 
már feldolgoztam, s épp a nanokban jelent meg (Nyr. 116: 271 — 5), csak egy 
példát említek. Tímáron egy Béres nevű apa az Ilona nevet azért adja lányá-
nak, mert a család kedvelt színésznőjét is így hívták. A második lány a Tímea 
nevet kapta, mivel Béres Ilona alakította Jókai Mór: "Az arany ember" című 
regénye alapján készült filmben Tímea szerepét. 
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5. A jelnév és szónév határterülete. Ezt a részt LADÓ JÁNOS is kiemeli. 
Tudniillik arról van szó, hogy a névelemeket vagy egybemondjuk (-olvassuk), 
vagy éppen másként tagoljuk. Ahhoz hasonlóan, amelyet Hegedűs Géza írt le 
"A költői mesterség" című munkájában a kínrímeket kigúnyolva: "Ámbár 
várta - Márta másé. Igen, Márta már TamáséBizonyos keresztnevekre kü-
lönösen vigyázni kell, pl. ezekre: Elek, Kálmán, Zoltán, illetve Anna, Dalma, 
Virág stb. Alábbi adataim a Szabolcs- Szatmár és Hajdú- Bihar megyei (1985-
ös kiadású) telefonkönyvből valók: Aradi Róza, Asmancsik Olga, Bagó Zol-
tán (bagózól tán?), Bálik Anna (bali kanna), Beél Sára, Borza Dalma, Boros 
Alóma (boros a ló ma), Csincsi Lajos, Fáy Dalma, Hani Bálint (han/n/ibál 
int), Kukucska Kálmán (hadd ne kommentáljam!), Mitka Pál (mit kapál?), 
Nagy Apor (nagy a por), Pásztor Botond, Para Zita, Riesch Elek (riselek), 
Szép Emese (szép e mese), Telek Anna (tele kanna) stb. A kétségtelenül gya-
kori név országszerte a Vég (h). Ez nem is lenne baj, de valósággal vonzza a 
Béla nevet. 

Ezek után néhány keresztnévvel foglalkozom, de már nem abból az aspek-
tusból, hogy összeillik-e a vezetéknévvel vagy sem, hanem a keresztnév szo-
katlanságát, újszerűségét, illetve egyéb meghatározó szerepét emelem ki. 

1. Vannak olyan neveink, amelyek a megfelelő helyen (helységben, or-
szágrészen) egyértelműen etnikumra utalnak. Lássunk egy előzetes példát! 
Rácz István: A semmi partján című memoárjában a következőket írja: "A bol-
tosok - a boltosok Terebesen (ti. Tőketerebesen) zsidók voltak. A rőfös füzet 
tulajdonosát Winter Árpádnak hívták, és én, gyermekkori beidegzés következ-
tében az Árpád nevet ma is zsidónak érzem. (Bocsásson meg a Honszerző 
érte!) " (Magvető Kiadó, 1991. 12). Most nem a zsidókról akarok beszélni, 
hanem a cigányokról. E népesség mindig is szerette a különleges, az "előkelő" 
neveket. Találunk bizony ma is olyan keresztneveket, amelyeknek a viselője 
cigány - legalábbis Szabolcs-, Szatmár-, Bereg megyében. Pl. Artúr, Jónás, 
Kleofás, Rómeó, Szigfrid, Villibald, illetve Glória, Izolda, Korinna, Léna, 
Liza, Ramóna (ez utóbbit magyarok is használják). Első látásra ezek a nevek 
bizonyos fokú műveltséget tételeznének fel, erről azonban szó sincs. A lé-
nyeg: a különlegesség és a név által való elkülönülés. 

Századunk utolsó negyedében a filmnek, a televíziónak igen megnőtt a ha-
tása. Ez megmutatkozik a névadásban (névválasztásban) is. Ha ez a hatás nem 
is döntő, szó nélkül azért nem lehet elmenni mellette, hiszen a névliberalizá-
ciót fokozatosan erősíti. Igaz, hogy az esetek többségében múló jelenségről 
van szó s nem divatról. Divatnak legfeljebb csak azt neveznénk, hogy a régi 
(megszokott) neveket újabbakra cseréljük. Négy névről kívánok szólni. 

Linda: szerepel a Magyar utónévkönyvben (77), jellegzetes végződésnév. 
Népszerűségét ARTHUR MILLER indította el "Az ügynök halála" című drámá-
jával. Ettől még nem lett volna divatnév Magyarországon. A Magyar Televí-
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ziónak volt (van) egy sorozata, amely ezt a címet viseli, igy Közép- Európában 
nem MILLER hatásával kell számolnunk, hanem a tévésorozat hősnőjével. 

Pamela: Pamèla formában szerepel a Magyar utónévkönyvben. Ezt a nevet 
sir PHILIP SIDNEY találta ki "Arcadia" ( 1 5 9 0 ) című művében. Ismerté HENRY 
FIELDING tette "Joseph Andrews" című regényében. (Withycombe, E. G . : The 
Oxford Dictionary of English Christian Names Oxford, 1971. 226 — 7). Ezt a 
művet inkább csak a filoszok ismerik. Újabb elteijedését egy amerikai tévéso-
rozatnak köszönheti (Dallas). 

A következő két nevünk nem szerepel sem a Magyar utónévkönyvben, sem 
GULYÁSNÉ MÁTRAHÁZI ZSUZSANNA: "Napjaink különleges keresztnév divatja 
című munkájában (Magyar Névtani Dolgozatok 15. szám, Bp., 1981), amely 
az engedélyhez kötött keresztnevek listáját közli. 

Izaura: A rabszolgasors" című brazil tévésorozat főhősét hívják így. A név 
nem portugál eredetű, hanem a görögből átvett latin. Az ókori Lycaonia terü-
letén volt egy Isaura nevű ország, fővárosa: Isaura (vö. FNESZ I: 641). Az 
izaurok nyelvét nem ismeijük, így eredeti jelentése is homályban marad. Mi-
vel mind a rómaiak, mind a görögök az izaurokat rablóknak tartották, így a 
név jelentése: a rablók lánya (a sorozat Izaurájára éppen ez jellemző legke-
vésbé). Nem rí ki a női nevek közül, hiszen van közöttük néhány, amely nép-
névi eredetű (pl. Judit, Lídia stb.). 

Szamanta: ez a név Holliwood gyártmánya. 1956-ban mutatták be a "High 
Society" című filmet, s a hősnőjét Samantha-nak hívták (Grace Kelly alakítá-
sában). A nevet (pontosabban: azt a szót, amelyet névvé formáltak), a 
szanszkrit nyelvből vették. A jelentése: az a személy, aki valamilyen tevé-
kenysége jutalmául földbirtokot kapott (vö. The New Enciclopedia 
Britannica. 15. Edition. 1974. Vili, 828). A nevet ismerté inkább Samantha 
Fox, angol kebelcsoda tette. Ráadásul ő egy angol tévésorozat (Bewitched) 
hősnőjéről kapta ezt a nevet (vö. Rock Évkönyv '87. 77). Népszerűségét meg-
erősítette a már említett "Dallas" című amarikai tévésorozat. 

Nem lehet mondani, hogy ezek a nevek túlságosan gyakoriak lennének, a 
magyar névkincset aligha veszélyeztetik - legfeljebb a már megszokott nevek 
számát csökkentik. Veszélyességük legfeljebb abban rejlik, hogy egy újabb 
néwálasztási szokást alakítanak ki - már amenyire ezt veszélynek lehet ne-
vezni. 
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