
Papp János 

Utónévadás i sa já tosságok Békés megyében 

Az utónévadás koronként, kisebb-nagyobb területi egységenként történő 
sajátosságainak alakulása mintegy tükörképe a társadalomban végbemenő 
változási folyamatnak. Jól példázzák ezt az ezredfordulóhoz közeledő száza-
dunk utolsó évtizedének nyitó évéből származó s intenzív modernizálódási 
folyamatról tanúskodó Békés megyei adatok is. 

— 0 — — 0 — — 0 — 
Békés megye területén - az 1990. évi népszámlálás adatai alapján - 12 vá-

rosban és 62 községben 411 887 lakos élt; a magyarok mellett szlovák, román, 
német és szerb nemzetiségűek is. Vizsgálatunk alapjául az 1991. évben a me-
gyében született 3 493 gyermeknek adott utónév, illetőleg utónevek szolgál-
nak, míg az összehasonlításhoz minden esetben az 1967. évi teljes magyaror-
szági adatsort használjuk. (IN: LADÓ JÁNOS: Magyar utónévkönyv Akadémia 
Kiadó, Bp., 1982) 

Úgy véljük, hogy a két időpont között eltelt negyedszázad megfelelő hátte-
ret biztosít a változások érzékeltetéséhez, mint ahogyan az országos születés-
számnak mintegy 3%-át jelentő Békés megyei adatok arányai és sajátosságai 
is alkalmasak az országos adatokkal és arányokkal történő összevetésre, kiin-
dulásként a választható nevek teljes állományának és a ténylegesen adott ne-
veknek az összefüggését vizsgáltuk meg. 

Az anyakönyvezhető 1827 név (895 női és 932 férfi) közül 
Békés megyében 

(1991) 
Magyarországon 

(1967) 
- női 192 (21,4%) 381 (42,5%) 
-férfi 107 (11.4%) 259 (27,7%) 
- összesen 299 (16.3%) 640 (35.0%) 

nevet választottak. A számok, valamint a százalékok összehasonlítása bizo-
nyítja a Békés megyei névadás sokszínűségét, hiszen az országos néwálasz-
tási arány alig kétszerese a megyeinek. Különösen a leánygyermekek esetében 
magas a névszám, a fiúknál már kevésbé változatos az összkép. 

A néwálasztási tendenciák érvényesülésének vizsgálatához elkészítettük a 
névgyakoriság megyei sorrendjét, amelyet azután (1 - 20-ig) összevetettük az 
1967-es országos adatsorral. 
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Az 1991. évben Békés megyében született gyermekek névgyakorisági sor-
rendje (az első utónév alapján) 

1. Nikolett(a) 66 1. Zoltán 103 
2. Alexandra 55 2. Attila 93 
3. Kitti 49 Tamás 93 
4. Renáta 41 4. László 76 
5. Adrien 39 5. János 73 

Anita 39 6. Dávid 72 
Eva 39 7. Zsolt 58 

8. Ildikó 37 8. Gábor 57 
9. Erika 35 9. Balázs 55 
10. Andrea 34 10. Dániel 53 
11. Dóra 33 Norbert 53 
12. Szilvia 32 12. István 51 
13. Anett 31 Sándor 51 

Kriztina 31 14. Péter 47 
15. Mónika 30 15. Gergő 45 
16. Enikő 29 16. Adám 40 

Nóra 29 17. Tibor 38 
Viktória 29 18. Róbert 37 

19. Tímea 28 19. Roland 34 
20. Brigitta 27 20. József 33 

733=43% 1162=65 % 
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Az 1967. évben Magyarországon született gyermekek névgyakorisági sor-
rendje (az első utónév alapján) 

1. 
— » 

Eva 1. László 
2. Mária 2. Zoltán 
3. Ildikó 3. István 
4 Katalin 4. József 
5. Erika 5. János 
6. Ezsébet 6. Attila 
7. Zsuzsanna 7. Sándor 
8. Andrea 8. Tibor 
9. Judit 9. Ferenc 
10. Agnes 10. Zsolt 
11. Ilona 11. Gábor 
12. Anikó 12. Csaba 
13. Edit 13. Tamás 
14. Gabriella 14. Péter 
15. Tünde 15. Imre 
16. Krisztina 16. György 
17. Márta 17. Lajos 
18. Csilla 18. András 
19. Anna 19. Gyula 
20. Gyöngyi 20. Károly 

Elegendő a két táblázat adatainak akár csak futólagos áttekintése ahhoz, 
hogy megállapíthassuk: az elmúlt negyedszázad során az utónévadási szoká-
sok jelentős mértékben megváltoztak. Különösen feltűnő az átalakulás az új-
szerűségre, a divatra mindig érzékenyebb női nevek esetében. 

Megnyilvánul ez már a változatosság keresésében is, hiszen a 20 legnép-
szerűbb női nevet az összlétszámnak csupán 43%-a kapta (szemben a férfine-
vek 65%-os részesedésével). Ugyanezt bizonyítja az a tény is, hogy az 1967-es 
országos névgyakorisági sorrendben szereplő 21 névből az 199 l-es Békés me-
gyeiben mindössze 5 található. 

Egészen szélsőséges esete a divat követésének az idegen nevek adásának 
példátlan előretörése. Az első három helyen található Nikolett (a), Alexandra 
és Kitti neveket negyedszázaddal azelőtt az egész országban ! ! ! mindössze 3, 
8, illetőleg 2 leány kapta, s hasonlóan alacsony -7 fö - a manapság igencsak 
népszerű Anett név "részesedése" is. 
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Előkelő helyet foglalnak el napjainkban a korábbi években még kevésbé 
népszerű Renáta, Adrienn, Anita, Szilvia, Mónika, Brigitta nevek. 

Ugyanakkor a hagy ományos nevek közül csak az Éva került az újabb 20-as 
gyakorisági listára (az egykori 1. helyről az 5-7. helyre esett vissza) s olyan, 
régebben különösen gyakori köznapi nevek mint a Mária, Katalin, Erzsébet, 
Zsuzsanna, Ilona, Anna, kimaradtak az élvonalból. 

A változás, az átalakulás okait keresve az életkörülmények megváltozását 
(a külföldi utazások, a film, a televízió hatása), a vallási determináció csök-
kenését (a népszerű szentek nevének háttérbe szorulása), a családi kötelékek 
lazulását (a szülők, nagyszülők, keresztszülők, rokonok névkövetésének elha-
gyása), a megváltozott ízlést/divatot s nem utolsósorban az anyakönyvezhető 
utóneveket tartalmazó utónévkönyv megjelenését tekintjük a leginkább meg-
határozónak. A névválasztási sajátosságok alakulása a férfinevek esetében je-
lentős mértékben eltér a női nevek kapcsán tapasztaltaktól. Ezen a téren az 
elmúlt negyedszázadnyi időszak alatt is megmaradt a hagyományos nevek 
"uralma", amit a gyakorisági mutatók összevetése is igazol: 12 név mindkét 
táblázatban szerepel. A konzervatívabb szemléletet bizonyítja az is, miszerint 
napjaink legnépszerűbb nevei (1-5.) 1967-ben is előkelő helyet foglalnak el a 
néwálasztási listán. 

Azért a divat hatása ezen a területen is kimutatható: egyrészt a mai gya-
korisági sorrendben meghatározó helyen szereplő Dávid, Dániel, A dám neve-
ket 1967-ben országos viszonylatban is alig-alig (7, 56, 64) választották, más-
részt viszont olyan, nemrégiben még meghatározó jellegű köznapi nevek, 
mint Ferenc, Imre, Győrgv, Lajos, András, Gyula vagy a Károly mára elvesz-
tették népszerűségüket. Az okok a férfinevek esetében is megegyeznek a női 
nevekénél említettekkel, legfeljebb a modernizálódási folyamat lassabb köve-
téséről, érvényesüléséről beszélhetünk. 

Mivel Békés megyében jelentős számban élnek szlovák, román, német és 
szerb nemzetiségi lakosok, ezért külön is megvizsgáltuk a családnév alapján 
vélhetően ebbe a csoportba tartozó gyermekek utónévadását. Sajátos módon 
ezen a területen markánsan elkülöníthető a női és férfi névadás: a leánygyer-
mekeknek szinte kizárólag divatos, modern, a fiúknak pedig hagyományos 
utóneveket adtak a szülők. 

E megállapítás bizonyítására találomra kiválasztottam tucatnyi példát a női 
nevek csoportjából. (Mind a család-, mind pedig az utónevek ábécérendben 
szerepelnek, tehát össze nem kapcsolható esetek. (íme: Drbina, Fabulya, 
Hruska, Hugyecz, Janurik, Knapcsik, Krnács, Rágyinszki, Irabach, Uborkity 
— Andrea, Anett, Beatrix, Diána, Ivett, Kitti, Klárissza, Klaudia, Lilla, Niko-
lett, Tímea. - Úgy véljük, visszafordíthatatlan jelenségről van szó, amellyel a 
jövőben még inkább számolnunk kell. 
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Az anyaggyűjtés során meglepetéssel tapasztaltuk, hogy napjainkban is 
milyen sokan élnek a régiesnek, elavultnak tűnő kettős utónévválasztás lehe-
tőségével. Kettős utónevet kapott 671 gyermek (19, 2%) 

Ebből 
hagyományos + hagyományos 449 esetben (66,9%) 
modern + hagyományos 115 esetben (17,1%) 
hagyományos + modern 74 esetben (11,0%) 
modern + modern 33 esetben (4,9%) 

Nem véletlen, hogy a két hagyományos/köznapi névből álló típusból talál-
juk a legtöbbet, mint ahogy az sem, hogy elsősorban a kisebb községekben 
élők körében népszerű az effajta kettős névválasztás. Megfigyelhető az is, 
hogy ezekben az esetekben az első utónév igen gyakran az apa nevét követi, 
mint ahogyan valószínűsíthető az is, hogy a második utónév a nagyszülő, a 
keresztszülő vagy egy közeli rokon nevét örökíti tovább. 

A modern és hagyományos, valamint a hagyományos és modern típusú 
utónévkapcsolat részesedése már jóval kisebb. A két különböző jellegű név 
párba állításával a múlt és a jelen összeegyeztethetősége, mintegy "békés 
egymás mellet élésnek" lehetősége nyer bizonyítást. 

Kialakulása, illetőleg gyakorlati alkalmazása generációs jelenséget is sejtet, 
tudniillik a szülők (modern) és a nagyszülők (hagyományos) igényének fele-
fele arányban történő részesedése megnyugtatóan rendezi e kényes problémát. 
Ugyanakkor nem hallgathatjuk el fenntartásunkat sem: az ilyen típusú utó-
név-kapcsolatok jelentős mértékben csökkentik a nevek karakterizálhatóságát. 

A modern + modern típusú kettős utónéwálasztásnak viszonylag alacsony, 
alig 5%-os a részesedése. Úgy véljük, még ez is magas szám, hiszen ezekben 
csak a családnév (olykor még az sem ) utal arra, hogy nem francia, olasz vagy 
éppen spanyol, hanem magyar gyermek viseli a külföldi utóneveket. 

Hogy mennyire divatról (s reméljük múló divatról) van szó, bizonyítja az 
is, miszerint szinte kizárólag leánygyermekek esetében élnek a szülők ezzel a 
lehetőséggel. Végezetül szólnunk kell egy viszonylag nagy számban mutat-
kozó jelenségről: az alliteráló család- és utónevek, illetőleg kettős utónevek 
választásáról. 

Elsősorban akusztikai indíttatású meggondolás vezeti a névadókat, s két-
ségtelen, hogy az esetek többségében valóban szépen hangzó nevek, 
névegyüttesek (olykor a család- és a kettős utónév is alliterál) jönnek létre. 
Sajnos, kevésbé sikeres "kreációkra" is találunk példákat, azonban konkrét 
esetek említésétől tudatosan eltekintünk. 

Előadásunkban - a múlt év adatai alapján - az utónévadás Békés megyei 
sajátosságainak alakulását vizsgáltuk, illetőleg régebbi országos adatokkal tör-
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ténő összevetését végeztük el. Mivel egy kisebb közigazgatási egység adatai és 
aránya megközelítőleg az országos adatoknak és arányoknak megfelelően ki-
sebbített részei, ily módon - véleményünk szerint - nagyobb léptékű következ-
tetésre is alkalmasak. 

Ennek vizsgálata azonban már egy újabb előadás témáját jelentené.-
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