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tudományi iskolának”, milyen súlya volt a nyelvjárás-, nyelvatlaszkutatásnak, a 
névtudományi kutatásoknak, mely ma is csodásan virágzik, s mi a hatása a stí-
luskutató csoport legalább két-három évtizedes „iskolaszerű” működésének stb. 
S a „nyelvtörténeti iskola” is igazában tovább virágzott a huszadik század máso-
dik felében, amint azt a hatalmas jelentőségű sorozat, A magyar nyelv történeti 
nyelvtana is bizonyítja. 

Végezetül arra is fontos utalnunk, hogy a kötet összeállítására az a Benkő Lo-
ránd vállalkozott, aki akadémikus professzorként, nemzetközi hírű nyelvészként 
funkcióinál fogva (az MTA Nyelvtudományi Bizottságának elnöke, a Magyar 
Nyelv főszerkesztője, a Magyar Nyelvtudományi Társaság elnöke stb.) maga is 
szoros munkakapcsolatban volt évtizedeken át a könyvben szereplő tudósokkal. 

A szerző nagy megbecsüléssel, szeretettel tud szólni a nagy, általunk is elis-
mert tudósokról: életükről, munkásságukról, emberi tulajdonságaikról. Ugyan-
akkor ítéletei átgondoltak, időtállók és ma is frissen hatnak.  
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Induljunk ki az enciklopédia meghatározásából: „ismerettár: a tudományok 
összességét kisebb-nagyobb cikkekben bemutató vagy egy tudományág alapos 
ismeretét felölelő, rendszerint ábécérendben haladó, többkötetes mű” (BAKOS 

1960). A meghatározásban kurziváltam az ismertetendő műre érvényes megálla-
pításokat, alább kiegészítve vagy vitatva az itt érvényteleneket. Itt nem a tu-
dományok összességét, nem is egy egész tudományágat felölelő, nem is több-
kötetes munkáról van szó. Mégis megérdemli az enciklopédia minősítést, mert 
a kiválasztott anyagra, a mai leggyakoribb családnevekre vonatkozó enciklo-
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pédikus ismereteket nyújtja. Bár ez a sokoldalúságra, enciklopédikusságra való 
törekvés minden elismerésünket kivívja, mégsem meglepő, hiszen HAJDÚ MI-

HÁLY  már egy korai jelentős művével (1974) is az ismeretek összességére töre-
kedett. 

Könyve bevezetésében ezt a célt így fogalmazza meg a szerző: „Az enciklo-
pédia (…) E könyv címében azt jelenti, hogy az egyes családnevek bemutatása-
kor teljességre törekszünk. Igyekszünk mindent leírni az adott névről, ami a mai 
kor tudásszínvonalának megfelel és fölkutatható.” De annak is hangot ad, hogy 
„Minden bizonnyal egy idő után szükséges lesz fölülvizsgálni az egyes nevekről 
írottakat, kiegészíteni vagy helyesbíteni kell az itt elmondottakat, most azonban 
legjobb szándékunk szerint a kor színvonalának tudását, ismereteit közvetíti e 
könyv az olvasóknak még akkor is, amikor bizonytalan egy-egy megállapítása, 
vagy lehetőséget ad a többféle magyarázatra, megközelítésre” (7). Már ebben a 
könyvben is megtörténik olyan kutatási eredmények beemelése, amelyek koráb-
ban hozzáférhetetlenek voltak, mint azt az ótörök eredetű nevekkel kapcsolato-
san megállapítja: „A Rásonyi László fél évszázados kutatási eredményeit tartal-
mazó, kétkötetes, hatalmas könyv végre Baski Imre jóvoltából megjelent (…) Ez 
új irányt mutat a jövő magyar névtani kutatásainak, s már ebben a könyvben is 
felhasználást nyertek eredményei” (23). 

A családnévanyag a 2007. január elsejei állapotnak felel meg az ún. születési 
nevek alapján. Ez 10 162 610 magyarországi névviselőt jelent, s minden magyar 
állampolgárságú személyt magába foglal. „Ez nem csupán az Erdélyből, Felvi-
dékről, Délvidékről áttelepülőkre vonatkozik, hanem az állampolgárságot kérő 
kínai, arab, spanyol stb. családneveire is” (8). A több mint 10 millió magyar ál-
lampolgárságú személyhez hozzászámítandó az idegen állampolgárságú, de ma-
gyar anyanyelvű 4 734 751 személy is (1990-es adat, vö. FODOR 1999: 8). 

A Családnevek enciklopédiája a 2007-es nyilvántartás alapján 194 917 Ma-
gyarországon előforduló családnévről tud. Ebből az enciklopédia 1230-at vizs-
gál, azokat, amelyeknek legalább ezer vagy ennél több viselője van, ez Magyar-
ország lakosságának közel 66%-a. Ezt az arányt a szerző érvényesnek tartja a 
határokon kívüli magyarokra, illetve a teljes magyarságra is. Ennek fényében a 
világ 15 millió magyarjából 10 millió, magyar nevet viselőre érvényes megálla-
pításokat tartalmaz a munka. 

A Családnevek enciklopédiája párdarabja az említett becézőnévi monográfiá-
nak (HAJDÚ 1974), még természetesebb párja FERCSIK ERZSÉBET és RAÁTZ JU-

DIT művének, a Keresztnevek enciklopédiájának (2009), hiszen így a hivatalos 
magyar nevek fő összetevői, a család- és az utónevek feldolgozást kaptak. A sze-
mélyekre más-más relációban alkalmazható nevek közül most már csak a ragad-
ványnevek enciklopédikus feldolgozása hiányzik. Itt csak gyűjtésekre, feldolgo-
zásokra lehetne támaszkodni, mivel ezek a nevek kívül esnek a hivatalosságon. 
De a felgyűlt anyag már lehetőséget adhat a típusok és az elterjedtség felvázolá-
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sához. Az Általános és magyar névtan 1. (HAJDÚ 2003) bibliográfiája is bő 
anyagra utal ezen a téren.  

A Családnevek enciklopédiája az adatokat felsoroló Bevezetés (7–9) után két 
fontos fejezetet tartalmaz: A családnevekről (9–18), illetve A könyv névcikkei-
nek fölépítése (18–26) címűt. Az első rész arra szolgál, hogy a szerző a könyv 
anyagát alaposan körüljárhassa a név típusa szempontjából. Elkülöníti 1. az apa-
névi (ezen belül a pogány kori és a keresztény), 2. a helynévi (a végződés nélküli 
és az -i képzős), 3. a népre, népcsoportra, 4. a társadalmi helyzetre, tisztségre, 
rangra, 5. a foglalkozásra, 6. a valahova tartozásra, 7. a külső tulajdonságra, 8. a 
belső tulajdonságra utaló csoportokat, és szól a családnév-változtatásokról. 

Megvizsgálva azt, hogyan képviselteti magát számszerűen az apanévi, a 
helynévi és az apanévinek/helynévinek is ítélhető csoport — nem téve különb-
séget a magyar és nem magyar nevek között — a következőt tapasztaltam. A 
helynévi kategória 340, az apanévi 277, a kétféleképpen is eredeztethető nevek 
típusa 116 névvel van képviselve, ez összesen 783, bőven több a tárgyalt nevek 
felénél. Leginkább meglepőnek találom az apanévi, illetve apanévi/helynévi 
csoportba tartozók (pl. Balassa, Lőrincze, Jánosi) nagy számát, mert a szemé-
lyek tulajdonnevével foglalkozó művek példaanyagában ezek mindig szűken 
voltak képviselve. A helynévi típusú nevek élre kerülését szerintem a névváltoz-
tatásoknál előnybe részesített -i képzős változatok biztosították, akár valós, akár 
fiktív névhez járultak is. Ilyen például a nagy népszerűségét a szépirodalomból 
merítő Kárpáti név (3989 esetben) vagy a 19. századi romantikus névváltoztatási 
hajlamoknak megfelelő Rózsahegyi (1196) és Rózsavölgyi (1075). 

A 19. században történt névváltoztatásokat az egyes névcikkek is tárgyalják, 
mégpedig úgy, hogy a címnevet milyen nevű változtatók választották. Például a 
Both névre változtatott több Bottenstein; a névváltoztatók körében népszerűnek 
tűnik az Erdős, az Erős, a Kovács, a Papp, a Szabó. Mikor a névviselők a változ-
tatáskor a Kun, az Oláh, a Rácz, a Tóth névnél kötnek ki, bár a népcsoport-
ra/népre utalásuk teljesen világos, mégis magyar neveket választanak, mert ezek 
a magyarban váltak családnévvé. A könyvben nem szerepel ugyan, de irodalom-
történeti érdekessége miatt megemlítem, hogy (az eredetileg Petrovics) Petőfi 
sárospataki tanár barátja, Pálkövi Antal Palkovics-ról változtatta meg a nevét! A 
19. századi változtatások inkább asszimilációs/presztízsokokra vezethetők visz-
sza, de a 20. századi, sajnálatosan (személyiségi okokra hivatkozva) itt nem tár-
gyalható változtatások/magyarosítások nagy része — különösen a német eredetű 
nevet viselők esetében — a politikai zaklatásoktól és a kitelepítéstől érzett féle-
lem miatt következett be. A Debrecen közelében fekvő Balmazújvárosnak jelen-
tős számú, telepítetéssel idekerült, német eredetű lakossága volt, akik közül 
számosan éltek a magyarosítással (Keller > Pinczés), a szatmári részen is 
(Wieser > Almási). Még gyerekkoromban fordult elő, hogy szülőfalumban, a 
Borsod megyei Felsőnyárádon két család idegen eredetű nevét magyarra változ-
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tatta. Egy olyan közösségben, mint ez is volt, ahol a ragadványnévi vagy a nem 
törvényes származásra utaló (bár ezek később megváltozhattak) nevek igen szí-
vósan megmaradtak a szóbeliségben, az említett változtatásokat a közösség 
azonnal akceptálta.  

A válogatás és feldolgozás tudományos alapvetésével A könyv névcikkeinek 
felépítése (18–26) című részben ismerkedünk meg. Ezért ezzel részletesebben 
foglalkozom, mint magával a névanyaggal. 

Ebben a részben először a c í m n é v  kiválasztásának szempontjaival talál-
kozunk. Mivel vannak nevek, amelyeknek sok írás- vagy ejtésváltozata él, „ki kel-
lett választani azt, amely a névcikk élén szerepel. Ezt a döntést négy szempont be-
folyásolta: a helyesírás, a kiejtés, a névgyakoriság és a hagyomány” (18). Például 
ha egy nevet Almássy változatban is használnak, címnév az Almási lett. Mivel a 
Kiss vagy a Vass nevek végén sosem hallatszik hosszú mássalhangzó, Kis, illetve 
Vas került az élre. Hiába van sok viselője a Batta névváltozatnak, nem lett belőle 
címnév, mert a Bata változat gyakoribb. A hagyományos írás alapján megmaradt 
a cz-s írás, a nevek végén a -th, egy esetben (a Balogh névben) a -gh írása. 

A név t í p u s a  alatt két szempont kerül elő. Az egyik az, hogy „mi volt a 
közvetlen előzménye a családnévvé válásnak” (19). A csoportok azonosak a már 
korábban felsorolt nyolc típussal. A másik megállapítás „a családnév nyelvi be-
sorolására, nyelvi hovatartozására vonatkozik” (19–20). Ez nem azonos a végső 
etimonnal, hanem azt a pillanatot van hivatva megragadni, amikor egy idegen 
szóból a magyarban közszó, majd keresztnév vagy helynév lett, és a magyarban 
vált ezekből családnév. A v á l t o z a t o k  megállapítása és számbavétele is 
alapos megfontolást igényelt. A felsoroltakhoz számítódnak még az egyenként 
nem felsorolt „egyéb változatok” is. 

A nevek e r e d e t é v e l  foglalkozó rész a leghosszabb és a legösszetet-
tebb, mivel a szerző megkísérelte „visszavezetni valamely nyelvnek a közszavá-
ig valamennyi névnek az eredetét” (23). Az 1230 családnévből 1058 magyar 
eredetű, ez azt mutatja, hogy a magyar névkincsben a gyakori nevek között 
mennyire fölényben vannak a magyar eredetűek. 

A névcikkekben ennek a résznek a legterjedelmesebb voltát magyarázza, 
hogy a Családnevek enciklopédiája „nem a névkutatók (nyelvészek, történészek, 
néprajzosok és genealógusok) számára készült, hanem az érdeklődő nagyközön-
ségnek. Nem az a célja tehát, hogy másik könyvhöz utasítsa az olvasót, hanem 
az, hogy e l m o n d j o n  a  n é v rő l  m i n d e n t ,  amit el lehet mondani 
féloldalnyi terjedelemben” (23). (Én ritkítottam. K. Sz. Á.)  

A több lehetséges etimológiát fölvető neveknél a sorrendet a valószínűség 
mértéke, ha ez nem lehet irányadó, a név előfordulásának időrendje dönti el. 

Nekem mindig fülembe cseng Kálmán Béla egyik mondata a családnevek ki-
alakulásáról szólva: „Egy falusi közösség legfeljebb egy kovácsot, egy papot tu-
dott eltartani”. Ez nem magyarázza a Kovács, Papp, Szabó stb. nevek nagy gya-
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koriságát. Kétségeimet és kérdésemet ezzel kapcsolatban nagymértékben elosz-
latja HAJDÚ MIHÁLY  egy mondata: „A sok Kovács név azzal is magyarázható, 
hogy a legkisebb településen is létfontosságú foglalkozás lévén, meggazdagod-
tak, szolgákat, béreseket, cselédeket tartottak, s a háztartásukban élők is meg-
kaphatták a Kovács nevet” (24). 

A névcikkek között nincsenek utalások (ezért vannak ismétlések a szövegük-
ben), hiszen „tudjuk azt, hogy egy-egy érdeklődő általában csak a saját vagy leg-
följebb még néhány ismerőse nevét keresi a könyvben, tehát abban a névcikkben 
benne kell lennie minden ismeretnek a névről” (25). 

A nevek földrajzi e l t e r j e d t s é g é t  a magyar nyelvterületen régi név-
listák, adólajstromok, összeírások, anyakönyvek segítették. Első pillantásra ezek 
hiányoznak a bibliográfiából, de HAJDÚ MIHÁLY  Általános és magyar névtan 1. 
című könyvében (2003) megtalálhatók. Az elterjedtség megállapításának fontos 
segédeszközei a telefonkönyvek. 

Az egyes névcikkeken belül a n é v v á l t o z t a t á s o k  alatt a 19. szá-
zadban történt változtatásokat találjuk meg. A 20. századi felmérésnek személyi-
ségi jogi akadálya van. Ez sok használható adattól fosztja meg a névtudományt 
és nemcsak a változtatások vizsgálatában, mint azt a név nélküli népszámlálás 
esetében is láthatjuk. 

A bevezető gondolatokat követi a családnévanyag tulajdonképpeni tárgyalása 
(27–515) a fent ismertetett elvek alapján az Abonyi-tól a Zsolnai-ig 1230 név-
cikkben. A két legterjedelmesebb betű a B 66 lapon tárgyalva (40–106) 159 ne-
vet tartalmaz; a K betű 55 lapra terjed (235–290), és 151 nevet tartalmaz. A két 
betű alá tartozó nevek (mivel alig van köztük számbeli különbség) közelítve az 
összes névagyag 15–15%-át teszik ki. 

Részletesebb tanulmányozásra a K betűs neveket választottam, mert a ma-
gyar szókincset felvonultató szótárakban is a legnagyobb terjedelmű ez a betű 
szokott lenni. A K betű alatti nevek döntő többségét csökkenő sorrendben a 
helynévi, foglalkozásnévi, majd az apanévi eredetűek alkotják, az összesnek 
(151-ből 41 képviselettel) több mint a negyedét. Az itteni arányok hasonlók te-
hát ahhoz, amit az egész névállomány is mutat. 

Nem lehet eléggé hangsúlyozni, hogy az alapelvek kialakítása mellett milyen 
óriási munka volt a nevek gyakoriságának megállapítása, mert tulajdonképpen 
ez alapján történt a címnév kiválasztása. De az egyes névcikkek is felérnek egy-
egy rövid tanulmánnyal. Ezen a ponton érhető tetten leginkább az a hatalmas 
munka, amit HAJDÚ MIHÁLY  a családnévi enciklopédia megírásával elvégzett. 

A könyv végén Függelék található (525–551). Ehhez a fejezethez tartozónak 
érzem logikusan a Névmutató című, tizenöt lapnyi felsorolást is, bár a cím be-
tűmérete ki is emelhetné ebből a fejezetből. 

A Függelék első nagy része a családnevek eredet szerinti, betűrendes felsoro-
lása (itt felesleges az alcím, mert nem is erre a fejezetre vonatkozik). A magyar 
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eredetűek három lapnyi felsorolását követi a még csoportokra bontható német és 
szláv nevek csoportja, majd a román eredetűeké (Árgyelán, Marosán, Moldován 
mind helynévi), majd a bizonytalan besorolásúak következnek összesen 26 név-
vel; elenyésző kisebbség az egyértelműen besorolhatókkal szemben! 

A Függelék tartalmazza az önálló névcikkekben tárgyalt 1230 név gyakoriság 
szerinti felsorolását (529–535). Csak sajnálhatjuk, hogy legalább tízes csopor-
tokban nem kaptak sorszámot. Így csak azt látom, hogy a Hoffmann sokkal előbb 
áll a sorban, mint a Szoboszlai. Ha felütöm az illető névcikkeket, akkor világossá 
válik a különbség a 3935-ös, illetve 2417-es előfordulással. Köztük 89 név köve-
ti a Hoffmann-t, és előzi meg a Szoboszlai-t. De hányan fogják a gyakorisági lis-
tában elfoglalt helyet biztosan megállapítani? Így csak az előtte/utána státusz ál-
lapítható meg. 

A kötet végén Névmutató áll (537–551). Ez a lista tartalmazza az összes ne-
vet/változatot, amelyek a névcikkek bármely részében előfordulnak. A nyilak 
segítségével jutunk el a címnévhez.  

A Bibliográfia című fejezet két részből áll. A családnévi és keresztnévi szótá-
rak és lexikonok felsorolásában a következő népek/országok/területek kapnak he-
lyet (a magyarokon kívül ábécérendben) afrikai, afro-amerikai, angol, arab, bel-
ga, bolgár, cseh, észak-amerikai, észt, finn, francia, görög, héber-zsidó, holland, 
horvát, ír, kanadai, lengyel, német, norvég, olasz, orosz, osztrák, román, spanyol, 
svájci, svéd, szerb, szlovák, szlovén, török, ukrán (32 nyelv, illetve ország/terü-
let). Források a családnevek magyarázatának és elterjedésének vizsgálatához cí-
mű, 71 tételt tartalmazó részben feltűnik az Erdély területére vonatkozó munkák 
sokasága, amely több mint ötöde az egész anyagnak. A Göcsej, Hetés, Moldva, 
Őrség, Somogy, Sopron, Tiszakönyök, Zala megye mint földrajzi, illetve köz-
igazgatási egységekről szóló művek mellett viszont teljességgel hiányoznak a 
Duna–Tisza köze, a Tiszátúl, Észak-Magyarország, a Felvidék, Délvidék, Kárpát-
alja, Burgenland családnévanyagának feldolgozásai. Mivel nagyon szembetűnő 
ez a hiány, ezt valamiképpen érdemes lett volna magyarázattal ellátni. Persze 
ezek a munkák megtalálhatók az Általános és magyar névtan 1. (2003) bib-
liográfiájában, de így az érdeklődőt mégis másik feldolgozáshoz kell utasítani. 

A Családnevek enciklopédiájának megjelenése a családnevekkel kapcsolatos 
ismeretanyag bővülését hozza magával, ami bizonyos megállapítások újragondo-
lását teszi szükségessé. Emellett ugyanakkor lényeges a családnévanyag kétirá-
nyú számbeli változásának a felmérése is: a szaporodás és a fogyás regisztrálása. 

Ezt a mozgást befolyásolhatja a cirill betűs átírású, tévesen visszamagyarosí-
tott nevek sorsa. 

Az enciklopédiában tárgyalt névanyagot jórészt „a föld népének” családnevei 
alkotják, mivel ritka az arisztokrácia körében is használt név, mint a Károlyi 
vagy Rákóczi, de ezek gyakoriságát a névváltoztatások is magyarázzák, mint 
ahogyan tulajdonképpeni hiányukat is. 
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Domokos Pál Péter valamikor Hajdú Mihályt egyrészt játékosan, másrészt 
komolyan „neves embernek” titulálta. A szójáték értelme a ’híres-nevezetes’ és a 
’nevekkel foglalkozó kutató’ jelentésben is gazdagodott a Családnevek enciklo-
pédiájával. 
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FARKAS TAMÁS: Családnév-változtatás Magyarországon 
(A névváltoztatások tényezői és története a 20. század második felében). 

Nyelvtudományi Értekezések 159. Budapest, Akadémiai Kiadó, 2009. (116 lap)* 

1. FARKAS TAMÁS eddigi tudományos kutatói pályájának a leginkább megha-
tározó szeletét a családnév-változtatások kérdésköre teszi ki. Nem csupán az itt 
tárgyalt összefoglaló munka jelzi ezt, hanem számos olyan tanulmány, konferen-
cián megtartott előadás, amely szintén ezzel a problematikával foglalkozik. Ezek 
bemutatására itt most természetesen nincs tér, de közülük két munka kiemelését 
az alább ismertetendő kötet szempontjából is lényegesnek gondolom. 2008-ban 
az Onomastica Uralica hasábjain FARKAS TAMÁS angol nyelvű tanulmányban 
foglalta össze a magyarországi hivatalos családnév-változtatások kutatásának le-
hetőségeit, eddig elért eredményeit, és számolt be a témában egyre határozottab-
ban körvonalazódó interdiszciplináris kutatócsoportról (FARKAS 2008). E kuta-
tócsoport tagjainak és más, az adott témában működő hazai szakembereknek a 
kutatásait volt hivatott megvitatni és összehangolni más oldalról az a szakmai 
tanácskozás, amelyet 2007 novemberében rendeztek meg Budapesten „Névvál-
toztatás — társadalom — történelem (családnév-változtatások — több szempontú 
 

* A publikáció elkészítését a TÁMOP 4.2.1./B-09/1/KONV-2010-0007 számú projekt támo-
gatta. A projekt az Új Magyarország Fejlesztési Terven keresztül az Európai Unió támogatásával, 
az Európai Regionális Fejlesztési Alap és az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult 
meg. 




