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Már ez a tartalomjegyzék-szerű felsorolás is mutatja az érdeklődés széles 
körét, a témák hallatlan gazdagságát és a gyakorlati élettel való szoros kapcso
latát. Azt hiszem azzal zárhatom le ismertetésem végső tanulságát, hogy a to
vábbi névtani kutatások számára nélkülözhetetlen lesz e kötet használata és 
ismerete. 

KÁLMÁN BÉLA 

LADÓ JÁNOS: Magyar utónévkönyv 

Akadémiai kiadó, Budapest 1971, 257 1. 

A magyar utónévkönyv elsősorban gyakorlati célú. Útmutatást, tanácsot 
ad a szülőknek és az anyakönyvvezetőknek. Az eddigi névanyagnak többszö
rösét közli (895 női és 932 férfi nevet), tehát a választék igen nagy. Ugyanakkor 
normatív is, mert csak azokat a neveket és névváltozatokat lehet a jövőben 
anyakönyvezni, amelyeket ez a könyv fölvesz. A könyv anyagának összeállítá
sát széles körű anyaggyűjtés és a televízió felhívása előzte meg. Bizonyos alap
elvek kidolgozásában és a nevek kiválogatásában több bizottság és számos 
külső szakember is részt vett. 

Ladó műve azonban nemcsak tanácsadó a nagyközönség számára, hanem 
hasznos a névtan iránt érdeklődőknek is, mert tájékoztat többek közt a nevek 
koráról és eredetéről. A nevekre vonatkozó adatokat ugyanis a szerző nagy 
körültekintéssel gyűjtötte össze, felhasználta a bel- és külföldi névtudományi 
művek legfontosabb eredményeit. Éppen ezért etimológiáiban a kellő óvatos
ságot tanúsítja, rámutat azokra az esetekre is, mikor több származtatás lehet
séges, mikor azonosítottak tévesen neveket, és mikor vallanak kudarcot a 
névfejtő kísérletek. Helyesen foglal állást, abban a kérdésben, hogy egy név té
ves olvasata (Zoltán, Géza) vagy tudatos alkotása (Tünde, Ernő, Rezső) 
nem lehet akadálya a név ilyen alakban való használatának. Az egész munkán 
végighúzódik a józan, tárgyilagos hangnem. 

Általában rövidségre, tömörségre törekszik, szerkezete könnyen átte
kinthető. 

A szerző és munkatársai már tekintettel voltak a hazai szláv, román és 
német nemzetiségre is, azért vettek be a névjegyzékbe olyan sok szláv, román és 
német nevet, amelyek eddig a magyar névhasználatban nem fordultak elő. 
Ezzel példát is adhatunk a szomszédos államoknak, ahol pl. az egyikben a Béla 
csak Vojtech, egy másikban csak Adalbert, vagy a Jenő csak Eugen alakban 

155 



anyakönyvezhető. Névkönyvünk közöl például ilyen neveket, mint Anda, Boja-
na, Erina, Fedóra, Gajána, Irina, Jarmila, Ludmilla', Bogdán, Bozsidár, Dusán 
(szláv), Marióra, Szavéta, Zamfira (román), Holda, Jetta, Jella, Jutta, Tilla; 
Almár, Baldó; Déváid, Ditmár (német), az Anna, Irén, Teodóra, Tódor, Mária, 
Erzsébet stb. változatok mellett. De a névkönyv normatív volta egyébként is 
csak a magyar anyanyelvűekre vonatkozik. ,,Az anyakönyvezhető névanyag 
megítélése során azt se tévesszük szem elől, hogy az csak a magyar anyanyelvű 
állampolgárok gyermekeinek anyakönyvezésére terjed ki, mivel az idegen anya
nyelvű magyar állampolgár szülők gyermekeinek utóneve az érvényes jogsza
bályok alapján a szülő anyanyelve szerinti névformában is bejegyezhető" (7). 

A könyv beosztása a következő: A bevezető rész (5—14) ismerteti a név
könyv célját, feltárja a mű keletkezésének körülményeit, beszámol az anya-
könyvezhetőség feltételeiről, bemutatja a névcikkek szerkezetét, összehasonlítja 
a mai névjegyzéket az eddigi szabályzatokkal, majd tanácsokat ad a névválasz
tásra, figyelembe véve a névhangulat szempontjait. Kerülendőnek tartja a ve
zetéknév azonosságát (János János), a magánhangzók egyhangúságát (Török 
Ödön), a rímelést (Vándor Sándor), a komikus egybeolvasás lehetőségét (Dajka 
Emese), a két név komikus kapcsolatát vagy ellentétét (Bárány Farkas). 

Ezután következik a női (15—121) és a férfinevek (123—230) felsorolása 
betűrendben. Két típust különböztet meg: a félkövér verzállal szedett „aján
lott" és a világos verzállal szedett „elfogadható" neveket. (Nem tudom, miért 
volt szükséges több százszor kiírni még, tehát minden névnél külön-külön, hogy 
ajánlott vagy elfogadható-e.) Az ajánlott női nevek száma 251, a férfineveké 
219. Az elfogadható női neveké 644, a férfineveké 713. Szemléltetésül közlöm 
a zs betű állományát. Női nevek: ajánlott: Zseni, Zsófia, Zsuzsa, Zsuzsanna, 
elfogadható Zsaklin, Zsanett, Zseraldina, Zsóka. — Férfinevek: ajánlott Zsig
mond, Zsolt, elfogadható Zsadány, Zsombor. 

A névkönyv tehát — nagyon helyesen — megkülönbözteti a megszokott, 
a közösségtől elfogadott, hagyományos, nem feltűnő, nem kirívó neveket (aján
lott) a színesebb, változatosabb, de szokatlan, ritka névanyagtól (elfogadható). 
A névdivat hullámzása miatt számíthatunk arra, hogy egyes nevek a jövőben 
egyik kategóriából átkerülnek a másikba. 

Úgy érzem, a kaput eléggé kitárta ez a névjegyzék. Alig találtam olyan 
nevet vagy névváltozatot, amelyet még bevételre ajánlanék, viszont elég sokat 
feleslegesnek tartok. De ezzel úgy van az ember, mint a nyakkendővel. Az egyik
nek az egyszínű, a geometriai vagy foltmintás tetázik, a másiknak a virágos vagy 
állatos, a harmadiknak az, ha római légionárius vagy hiányos öltözetű női alak 
látható a nyakkendőn. 

Csak példának sorolok fel néhány olyan „elfogadható" nevet, melyet fö
löslegesnek tartok: Alóma, Holda, Imogén, Ladiszla, Oxána, Ruszalka, Tanázia, 
Tarzicia, Urzulina, Zoltána; Anizius, Arétász, Domáz, Elígiusz, Elmó, Eutim, 
Ménás, Ráfis, Taráz, Tarzíciusz. Számukat tetszés szerint lehetne növelni. 
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Az „ajánlott" nevek közül az „elfogadható" kategóriába sorolnám a követ
kező női neveket: Adina, Ajnácska, Aletta, Alina, Amanda, Amarilla, Amáta, 
Ambrózia, Amelita, Angelina, Arabella, Ariadné, Artemisz, Benedikta, Bettina, 
Bianka, Dália, Donáta, Gerda, Herta, Ilka, Klotild, Korinna, Lavinia, Petra, 
Romola, Titánia, Virginia, Zenóbia, Zóra, Zseni. Helyettük javasolnám az 
ajánlottak közé a következőket: Alberta, Angyalka, Boriska, Debóra, Fanni, 
Ingrid, Kármen, Kata, Katinka, Lola. Hiányolom az „elfogadható" nevek közül 
a régen (XV. sz. előtt) legnépszerűbb Csala és Sebe neveket. Hangzásuk ellen 
nem lehet kifogást emelni, és beleillenek a könyvnek abba a törekvésébe, hogy 
ismét felszínre hozzon régi, elfelejtett magyar neveket is. A Tavaszka mellett 
engedélyezném a Tavasz változatot, mert ritkán ugyan, de adtak már ilyen 
nevet leánynak az újabb időkben. 

A férfinevek közül az „ajánlott" kategória helyett az ,,elfogadható"-ba 
minősíteném a következőket: Anzelm, Atanáz, Bogdán, Cézár, Cirill, Éneás, 
Medárd, Ulászló. Cserébe javaslom „ajánlott"-nak a következőket: Apor (az 
Alpár is ajánlott), Detre, Ernye, Ézsaiás, Fidél, Flór is, Hermán, Izsó, Örs, Radó, 
Tódor. Az „elfogadható" kategóriába viszont betenném az Ábrány nevet, az 
Ábrahám egyik régi változatát. 

Névkönyvünk végül naptári rendben közli a névnapokat (231—54) és a 
felhasznált fontosabb irodalmat (255—6). 

Tekintve, hogy a könyv valószínűleg még számos kiadást ér meg, néhány 
kisebb megjegyzésemet is közlöm. Egy általános terminológiai kérdéssel kez
dem. 

Az utónév elnevezést nem tartom szerencsésnek, ez a német Vorname és 
társai ellenkező előjelű tükörszava. A keresztnév hosszú ideig egyértelmű elne
vezés volt attól függetlenül, keresztény volt-e az illető vagy sem. Az én zsidó 
vallású osztálytársaimnak is keresztneve volt annakidején. A nyelvben fölös
leges nagyképűség logikát keresni. Hiszen akkor ki kellene irtanunk a logika 
nevében a lábos~í, mert ma már nincsen lába, és a szivárvány-t, mert az nem szív 
föl semmit. 

Ugyanígy nem tudom, vajon az egyértelmű vezetéknév helyett miért ra
gaszkodnak egyes szerzők a családnév-hez. Valószínűleg azért, mert ez is 
tükörszó. Pedig, ha ezt is a logika nagyítója alá vesszük, akkor a talált gyerek 
„családneve" nem jelent családot, és a névváltoztatás is kiszakítja a név szerint 
a családból az illetőt. Ha például egy Dörfler nevű családban a testvérek egyike 
nem változtatja meg a nevét, a másik a monogramhoz ragaszkodva Detre 
„család"-nevet választ, a harmadik pedig az eredeti név jelentéséhez ragasz
kodik inkább, és új neve Falus lesz, akkor a „családnév" jelentése egyáltalában 
nem az egy családhoz tartozást jelenti. Ilyenkor a ma már motiválatlan vezeték
név nem okozhat hasonló gondolatokat. 

Meg kellene jegyezni, hogy mint több női név (pl. Janka, Józsa, Dalma), 
a Bonaventura is férfinév eredetileg (32). — Hippia aligha nevezhető Madách 
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egyik ,,hősnő"-jének, elég volna a „szereplő" megjelölés (60.) — Az Inge női 
név komikus lehet számos vezetéknév után, pl. Molnár Inge, Balázs Inge stb. 
(64). — A Lilla névről azt olvashatjuk, hogyha Lídia és Lívia régi magyar becéző-
jéből önállósult. Ismertté Csokonai Lilla-dalai tették. De azt is meg kellene 
említeni, hogy Csokonai múzsája Vajda Júlia volt (77). — A René azért hiány
zik, mert lehetne női és férfinév egyaránt? Pedig volt irodalmunkban Erdős 
René is. — Az Atilla~Attila név becézői miért különböznek egymástól? (134). 
— A Béla szócikkében a 6. sz. nem származtatás. — Guidó név fonetikus írása 
szerintem nem Gujdó, hanem általában Guidó (gu-i-dó), Gujidó, sőt Gvidó és 
Gidó is előfordul, csak éppen a Gujdó változatot nem hallottam még. 

Mindent egybevéve Ladó János utónévkönyve hasznos és jó munka. Vilá
gos, hogy a névanyag kiválasztásában és két csoportba sorolásában nincs két 
ember, aki egyformán választott volna. A közzétett névanyag színes, sokoldalú, 
képviselve vannak a nevek közt az óegyiptomi, héber-arameus, a görög-latin 
mitológiai és nemzetségnevek, a szentírási keresztény nevek, a germán, kelta, 
arab és török nevek egyaránt. Bőségesen merített a szerző a régi magyar sze
mélynévanyagból, de nem hagyta figyelmen kívül a 18—20. századi irodalmi 
ihletésű keresztneveket sem. így minden ízlésnek megfelel a választék. A nevek 
előfordulásának közlése (1967) jó támaszpontot ad a névdivatra is.1 Reméljük, 
hogy a mű még számos kiadást ér meg. 

KÁLMÁN BÉLA 

1 Nem állhattam meg, hogy ne összesítsem nem csekély számolással az 1967-es névdivatot. 
Az eddigi statisztikák ugyanis nem voltak országosak és így csak a főváros vagy egy-egy vidék név
adását vehették tekintetbe. Érdekes összehasonlításra adhat alkalmat az 1945—58 közti debreceni 
névanyaggal (vö. Kálmán, A nevek világa 2. kiad. 52—3). Országosan az első 25 női név (276 közül) 
1967-ben a következő (71 219 személy); 1. Éva, 2. Mária, 3. Ildikó, 4. Katalin, 5. Erika, 6. Erzsébet, 
7. Zsuzsanna, 8. Andrea, 9. Judit, 10. Ágnes, 11. Ilona, 12. Anikó, 13. Edit, 14. Gabriella, 15. Tünde, 
16. Krisztina, 17. Márta, 18. Csilla, 19. Anna, 20. Mariann(a), 21. Júlia és Julianna, 22. Gyöngyi(ke), 
23. Margit, 24. Ibolya, 25. Mónika. 1945—58-hoz viszonyítva feltűnő az Ildikó, Erika, Zsuzsanna, 
Andrea, Tünde, Krisztina, Marianna, Csilla és Mónika erős előretörése. Az első 25 nevet viseli a 
személyek 75,77 %-a, a többi 251 névre jut 24,23%. 

Az első 25 férfi név a 243 közül a következő (75 564 személy): 1. László, 2. Zoltán, 3. István, 
4. József, 5. János, 6. Attila, 7. Sándor, 8. Tibor, 9. Ferenc, 10. Zsolt, 11. Gábor, 12. Csaba, 13. Tamás, 
14. Péter, 15. Imre, 16. György, 17. Lajos, 18. András, 19. Gyula, 20. Károly, 21. Béla, 22. Mihály, 
23. Miklós, 24. Róbert, 25. Pál. Az első 25 nevet a férfiak 91,36%-a viseli, a többi 218 névre csak 
8,64% esik. 
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