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I. Bevezetés 

Előadásomban az elmúlt fél évszázad során a magyar keresztnévadásban végbement 

változásokat, annak okait kívánom bemutatni. Sorra veszem azokat a feltételezhető politikai, 

jogi, társadalmi és egyéni erőket, amelyeknek szerepük volt a keresztnévkincsünk 

átalakulásában. A vizsgált időszakot reprezentáló adatok, az egyéni kutatások, a 

névstatisztikák alapján megkísérlem az elkövetkezendő években a magyar keresztnévkincset, 

annak fejlődését jellemző trendeket is körvonalazni. 

  

II. 1945-től a rendszerváltásig 

A magyar nép életében mind politikai, mind szocio-kulturális szempontból jelentős 

változás történt 1945-ben a II. világháború befejeződésével. A német csapatok kiűzésével az 

egész ország szovjet megszállás alá került. A régi nagybirtokrendszer, az állami szuverenitás 

összeomlott; kialakult a központilag irányított diktatórikus szocialista állam.  

1. Lassú változás  

Az átalakuló társadalmi viszonyok ugyan lassan, de a névadás területén is változásokat 

hoztak. Az 1945 utáni időszakban még jó néhány évig a keresztnévadás szinte semmilyen 

korlátozás alá nem esett. Még mindig az 1894. évi XXXIII. névtörvény volt életben, mely 

szerint az anyakönyvbe azt és annyi nevet jegyeztek be, amennyit a szülő választott 

gyermekének (Nem volt ritka, hogy egy gyereknek három-négy, de előfordult, hogy 15 nevet 

is bejegyeztek). Egyedüli megkötés az volt, hogy a nevet magyaros formába kellett beírni, de 

nemzetiségi személy esetében a bejegyzett magyar névforma mellette zárójelbe szerepelhetett 

a nemzetiségi névforma is.  

A szülők névválasztása alapjaiban a háború előtti szokásokat, hagyományokat követte, 

de elkezdődött a lassú változás is. Eltűntek az úrinak, régiesnek számító nevek (Lipót, 

Kázmér, Rachel, Jozefa). Számos új név honosodott meg: például az orosz Tamara, a német 

Rita, Hedvig, Helga, a magyar Tünde, Kinga, Gyöngyvér. 

Megnőtt az egy-egy településen használt névféleségek száma. Ezt a növekedést 

először a női nevek körében figyelhetjük meg, a férfinévféleségek növekedése később 

következett be. Az 1950-es évek elején évente a szülők átlagosan 150 féle női nevet, és 116 
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féle férfinevet használtak az újszülöttek megnevezésére. A névféleségek száma ugyan nőtt, de 

a gyakran választott nevek között még mindig a megszokott „hagyományos” nevek vezették a 

toplisták élét. Ezek a nevek olyan gyakoriak voltak, hogy az első 10 név az újszülött kisfiúk 

összes névadásának a 60%-át, a lányokénak pedig több mint a felét, 55%-át jelentették.  

A névdivat stagnálását jól bizonyítják az 1945 és 1949. évi, illetve az 1959. évi gyakorisági 

adatok. A több mint 10 év alatt szinte alig találunk eltérést a gyakori nevek között. 

Női nevek Férfinevek 
Budapest,  
1945-1949  

Budapest,  
1959  

Budapest,  
1945-1949 

Budapest,  
1959 

Mária  Éva  László László 
Erzsébet  Zsuzsanna  István István 
Margit  Mária  József József 
Ilona  Katalin  János János 
Anna  Ágnes  Ferenc Ferenc 
Júlia  Judit  György Sándor 
Gizella  Erzsébet  Péter Gábor 
Teréz  Ildikó  Sándor Zoltán 
Róza  Ilona  Gábor György 
Irén  Edit  András Tibor 
 

 1959-ben azonban fölfedezhetünk két-két új nevet mind a női (Ildikó, Edit), mind a 

férfineveknél (Zoltán, Tibor), melyek már a névállomány lassú változását vetítik előre. 

 A névadásban még mindig jelen van a városi és a falusi névadás közötti különbség. 

Ezekben az években például a jellemzően városias név: Beáta, Dóra, Hajnalka, Nóra, 

Viktória; Ákos, Alfréd, Balázs, Csaba; a falvakban pedig inkább az Antal, Bálint, Julianna, 

Rozália neveket kedvelték. Ezekben az években több név először a városokban jelent meg, és 

csak néhány év eltéréssel kezdett a falu zártabb világában is tért hódítani (Csilla, Rita, Tímea, 

Tünde). A férfinevekre a hagyományőrzés a jellemző, kevés közöttük az új, divatos név, s ha 

ilyen elő is fordult, akkor az is inkább csak egyszer-egyszer. A női nevek között már több új, 

divatos név is megjelent, és az előfordulásuk is gyakoribb volt.  

 Érdekes, hogy a politika is befolyásolta a névadást. Az 1950-es évek közepétől kezdve 

egyre népszerűtlenebbé vált a Mátyás név, s ez egészen az 1980-as évek közepéig meg is 

maradt. Ennek oka, hogy Magyarország nem éppen népszerű kommunista vezérét, 

miniszterelnökét is Mátyásnak, (Rákosi Mátyás) hívták.  
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2. Az első szabályozások 

A névadás első szabályozása az 1950-es évek elején (1952. évi 19. törvényerejű 

rendelet) történt, ekkor lépett életbe az a törvény, amely már kettőben határozta meg az 

újszülöttnek adható keresztnevek számát. Újabb megszorítást fogalmazott meg az 1963. évi 

33. tvr., amely ugyan még nem korlátozta az adható neveket, csupán javasolta, hogy az idegen 

hangzású és helyesírású nevek helyett magyar hangzású és írásmódú nevek kerüljenek 

anyakönyvezésre. Ebben az időszakban az anyakönyvezetők önhatalmúlag dönthettek egy-

egy név bejegyzéséről. Munkájukat se névkönyv, se komolyabb névjegyzék sem segítette. 

Csupán a naptárakra és egy 1948-ban kiadott névjegyzékre támaszkodhattak (Babó 1948). A 

mindössze 12 oldalas Utónevek jegyzék kb. ezer anyakönyvezhető és több ezer nem 

anyakönyvezhető nevet tartalmazott. Ez utóbbiak mellett ott áll a bejegyezhető névalak. A 

nevekről ezen kívül semmilyen információ nem szerepelt, még az sem, hogy melyik női és 

melyik férfinév. Ezért nem csoda, hogy több leánygyermeket férfinéven anyakönyveztek (pl: 

Celesztin, Marcell). A névjegyzék már a megszületése pillanatában sok olyan nevet is 

tartalmazott, amely egyáltalán nem illett a magyar névrendszerbe, nem volt jellemző rá. Ilyen 

például az Abercius, Acindimus, Adolár, Bozsetyecha, Csesztmir, Dobrodaj, Haralmapius, 

Nyagoe, Pafnuc, Zsivána. Ugyanakkor ez a névjegyzékben az akkor már divatos és gyakori 

nevek közül több nem szerepelt, így például hiányzott belőle: Andrea, Anikó, Csaba, Csilla, 

Erika, Ildikó, Tünde stb. 

. 

3. A Magyar utónévkönyv megjelenésének háttere  

Az 1960-as években is a szülők többsége még inkább a hagyományosabb, megszokott 

nevet adta gyermekének. A fiúk nagy számban örökölték édesapjuk nevét. Ezt a 

hagyományőrzést tükrözi az 1967-ben készült gyakorisági lista, amelyben ugyan egy kicsit 

más sorrendben, de 80%-ban ugyanazokat a neveket találjuk mind a két nemnél, de azért 

valamiféle változás is elindul, hiszen a legnépszerűbb nevek körében megjelennek a 70-es, 

80-as évek divatnevei is: az Andrea és Zsolt.  

Női nevek Férfinevek 

Éva László 

Mária Zoltán 

Ildikó István 

Katalin József 

Erika János 
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Erzsébet Attila 

Zsuzsanna Sándor 

Andrea Tibor 

Judit Ferenc 

Ágnes Zsolt 

Az 1967. év leggyakrabban választott keresztneveinek listája 
A névadás, a nevek bejegyzése továbbra is sok gondot, fejtörést okozott az 

anyakönyvvezetőknek. Nem nevezhető különösebb segítségnek az 1965-ben napvilágot látott 

jogszabálygyűjtemény sem (Bacsó-Szilágyi 1965), amely elviekben tovább pontosította az 

újszülöttek névadását. E szerint a megszületett gyermek csak nemének megfelelő nevet 

kaphat. Nem lehet olyan idegen nevet bejegyezni, amelynek van magyar megfelelője, s nem 

lehet egybeírt kettős utónevet (pl. Annamária) anyakönyvezni. Ez a segítség is kevésnek 

bizonyult, így az óvatosabb hivatalnokok sok esetben a Magyar Tudományos Akadémia 

Nyelvtudományi Intézetéhez irányították a szülőket, hogy állásfoglalást kérjenek egy-egy név 

bejegyezhetőségéről. Ennek következtében az intézethez havonta több tucat kérelem érkezett.  

Ez a tény is sürgette, hogy megszülessen egy olyan névkönyv, amelyben szerepelnek az 

anyakönyvezésre javasolt nevek. A nevek listájának összeállításában a szakemberek mellett 

egy televíziós fölhívás kapcsán a nagyközönség is részt vett. Végeredményeként született meg 

1971-ben Ladó János szerkesztésében a Magyar utónévkönyv, melyben 1827 név (895 női és 

932 férfinév) szerepelt külön nemek szerint megosztásban. Egy-egy névalak mellett a név 

jelentése, eredete, névnapja(i), becéző alakjai, valamint rokon nevei is olvashatók. A nevek 

listájának összeállításában nagy szerepe volt a társadalmi igényeknek. Így a jegyzékbe 

belekerültek az önálló névként is bejegyezhető becenévi alakok (Aliz, Eliz, Zsóka <Erzsébet, 

Dóra<Dorottya), a felújított régi magyar személynevek (Ajtony, Apor, Kadosa, Bíborka, 

Dalma, Szemőke), az újabb keletkezésű névformák (Harmatka, Napsugár, Tavaszka), az 

idegen utónevek (Barbara, Dorisz, Félix, Viktor) és néhány kettős keresztnév is (Annabella, 

Annamária). 

A Ladó-féle utónévkönyv megjelenése megkönnyítette, és valamelyest egységesítette 

a keresztnévadást, annak ellenére, hogy egészen 1982-ig (amikor a 17. törvényerejű rendelet 

kimondta, hogy azok a nevek anyakönyvezhetők, amelyek a Magyar utónévkönyvben 

megtalálhatók) nem tekinthetjük ezt a könyvet hivatalos névjegyzéknek. Ennek ellenére az 

anyakönyvezetők az utónévkönyv megjelenésétől szinte csak a könyvben szereplő neveket 

tartották bejegyezhetőknek.  
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A könyvben megadott 1827 név igen bőségesnek bizonyult, hiszen az 1967-es statisztikát 

megvizsgálva megállapíthatjuk, hogy a felsorolt neveknek csupán egy negyedét (462 nevet) 

választották a szülők. Ebből is a női név volt a több, ott a rendelkezésre álló 895 

névféleségből 274-t (29,32%), a 932 férfinévből pedig 188 féle nevet (20,17%) kaptak az 

újszülöttek.  

 

4. A névkérvényezések korszaka 

Az utónévkönyv megjelenése mellett is folytatódott az a bevált gyakorlat, ha a szülő 

olyan nevet választott, amely nem szerepelt az utónévkönyvben, akkor szakvéleményért a 

Nyelvtudományi Intézethez fordult. Az intézetbe érkező kérvények száma nem csökkent, sőt 

az évek előrehaladtával csak nőtt. Az 1970-es és 80-as években évi átlag 120-130 kérvény 

érkezett.  

Mi volt az oka annak, hogy a szülők nem találtak megfelelő nevet gyermeküknek az 

utónévkönyvben? Az okokat főleg a társadalmi változásokban, a média, a 

tömegkommunikáció fejlődésében kell keresnünk, illetve a szülők azon vágyában, hogy 

valamilyen különleges, egyedi névvel kívánták gyermeküket fölruházni. Az 1970-es 80-as 

évek kérvényezett nevei között ma már klasszikus, hagyományos neveknek tűnő formákat 

találunk. A kérvényezett neveket az alábbi típusok jellemzik: 

a) Bibliai, mitológiai nevek, amelyek a Magyar utónévkönyvből kimaradtak (Ruth, 

Nathanel; Euridike, Izisz, Ámor) 

b) Magyar történelmi nevek (Kadocsa, Magor, Ené). 

c) A világ- és a magyar irodalomból származó névalakok (Robinzon, Zéta, Hadúr, 

Zuboly). 

d) A televíziós filmekben, sorozatokban szereplő egyének nevei (Helmut, 

Szebasztián). Ez utóbbi a Bell és Szebasztián televíziós sorozat hatására igen gyakran 

kérvényezett név volt. 

e) Egy-egy becenévi alak (Betti, Bóra, Emmi, Magdó, Netti, Örzse, Zsanka). 

f) A régi magyar személynevek csoportjába igen sokféle, feledésbe merült névalakot 

élesztettek föl a szülők (Balzsam, Borostyán, Enese, Liliom, Neste, Gyoma, Surd, Vadony; a 

közszói jelentésű Áldás, Erős; földrajzi névként is szereplő Szatmár, Zala, a családnévként 

előforduló Borsa, Novák.) 

g) Idegen eredetű nevek, melyek között több az európai nyelvekben is ismert 

névváltozat (Dária, Alexander, Ronni). De gyakori a jugoszláv nyelvterületen használatos név 

is (Danica, Danilla, Dusánka). Igen magas a finn eredetű nevek száma (Anelli, Hilka, Virpi, 
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Olavi, Pekka). Érdekes, hogy ekkor a nyugati nevek még kis számban szerepeltek, a legtöbb 

közöttük a francia eredetű női név (Nanett, Nikolett, Ninett, Röné, Zseraldin, Zsinett, Zsüliett). 

Ezeket az idegen neveket is csak csak így, a magyar helyesírásnak megfelelően lehetett 

bejegyezni. És már az 1970-es évek végén megjelent a későbbi kérvények sztárja a Jennifer 

is, melyet a szülők igen változatos és eltérő helyesírással jegyeztek le, de bejegyezni csak 

egyetlen módon, a magyar írásrendnek megfelelően lehetett: Dzsenifer.  

A nevek engedélyezését, anyakönyvezésre való javaslatát ebben az időszakban a 

szigor jellemeze. Ezt bizonyítja, hogy a kérvényezett neveknek mindössze 42%-át 

engedélyezték bejegyzésre. 

 

III. A rendszerváltástól napjainkig  

 1989. október 23-án komoly fordulat történ Magyarország életében, kikiáltották a 

Magyar Köztársaságot, ami szimbolikus kifejezése a rendszerváltás lényegének: az ország 

visszanyerte szuverenitását, a központi gazdálkodást és az állampárti rendszert fölváltotta a 

piacgazdaság, illetve többpárti demokrácia. 

 

1. A névféleségek számának növekedése 

Ennek a politikai, társadalmi változásnak az előszele tükröződik az 1980-as évek 

végén, a keresztnévkincsben végbemenő komoly változásokban is. Egyre inkább él a 

szülőkben az az igény, hogy gyermekeiknek olyan nevet válasszanak, amellyel majd nem 

csak hazánkban, de egész Európában, az egész nagyvilágban érvényesülni tudnak. Egyre 

gyakrabban jelennek meg az idegen eredetű, a magyar névrendszerben szokatlan nevek, mint 

például Anita, Dorina, Inez, Dzsenifer, Klaudia, Nikolett, Szandra, Márió, Szebasztián, 

Patrik, Dominik, Alexander stb. Természetesen ezek a nevek, ha feltűnést is keltettek, nem 

tekinthetők divatneveknek, hiszen nem váltak tömegessé. Ezekben az években a magyar 

nevek toplistáját még mindig a hagyományosabb, a magyar névrendszerbe illő nevek alkotják 

(lásd az 1983-87-es év statisztikai adatait).  

Női nevek Férfinevek 

Katalin Gábor 

Anita Tamás 

Andrea Péter 

Tímea Zoltán 

Zsuzsanna László 
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Éva István 

Ágnes Attila 

Krisztina Zsolt 

Judit János 

Mónika József 

Az 1983-87-es év leggyakoribb nevei 

Azonban komoly változás, hogy az itt fölsorolt 10-10 leggyakoribb nevet már nem az 

újszülöttek fele viselte, hiszen egyre nőtt a szülők által választott névféleségek száma. 

 

2. A névkérvények újabb hulláma  

  A már említett politikai, társadalmi változás, a szabadság szele a névadásban is 

éreztette hatását. Egyre szűkösebbnek bizonyult a meglévő utónévkönyvbe található nevek 

száma. A névadás szabályozása a régi lévén, egyre több kérvény érkezett a Nyelvtudományi 

Intézetbe. Az évi 500-600 kérvény igen színes névvilágot tükrözött. 

 
A magyar állampolgárságú kérvényezők  

Év 
 

A kérvényezők száma 
 

Az összes kérés 
nemek szerinti 

megoszlása  

Anyakönyvezésre 
javasolt kérések 

Anyakönyvezésre 
nem javasolt 

kérések 
 Magyar  Külföldi  Összes Férfi Női Férfi Női Férfi Női 
1992 519 67 586 196 323 108 238 88 85 
1993 655 25 680 239 416 136 332 103 84 
1994 145 11 156 61 84 34 63 27 21 
1995 154 7 161 39 115 23 88 16 27 

 

A kérvényezett nevek számának alakulása az 1990-es évek első felében 

 

Ezekben az években már az intézet munkatársai is jóval engedékenyebbek voltak a 

döntésekben, a névadási kérések közel 70%-át javasolták bejegyzésre. Megváltozott a 

kérelmezett nevek összetétele is.  

2.1. A női nevek körében: 

a) előtérbe kerültek az idegen eredetű nevek, melyek többségét az angol és amerikai 

nevek teszik ki (Dzsenifer, Dzsesszika, Bonita, Bonni,Kimberli). De továbbra is gyakoriak a 

francia (Alett, Arlett, Babett, Deziré, Döniz, Sarlott, Zsaklin, Zsuliett, Zsüliett), az olasz 

(Julietta, Lauretta, Leonetta, Loretta, Tinetta, Tittina), a germán (Annaróza, Brenda, 

Brunella, Gréte, Hédi, Katarina stb.), és egyéb idegen eredetű nevek (Bítia, Cipora, Atina, 

Dafné, Dára, Nyina, Jana, Fatma, Davina stb).  
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b) A szülők —ugyan kisebb számban —, de szívesen választottak gyermekeiknek 

magyar neveket is, melyeknek több csoportját figyelhetjük meg. Így találhatunk példát a 

feledésbe merült régi nevekre (Bíbor, Enéh, Liliom, Gyöngy), köznévi eredetű névalkotásokra, 

melyek főleg növénynevek (Áfonya, Berkenye, Bodza, Boglár, Borbolya, Eper, Frézia, 

Gyopár, Kála, Magnólia, Málna, Mandula, Szamóca, Sziringa, Zsálya), természeti jelenségek 

(Bóra, Riana < rianás), ásványok (Gyémánt, Platina), illetve egyéb közszói eredetű nevek ( 

Áprilka, Bóbita, Gyöngyös, Rege, Tavasz, Zengő).  

c) Igen kedvelt a magyar névadásban már ismert és használt keresztnevek becéző 

alakjának választása (Ági, Andi, Anni, Bori, Borka, Cili, Dorka, Gizi, Gréti, Gyöngyike, 

Hanni, Iluska, Juli, Katica, Klári, Magdi, Manyi, Marika, Mici, Mimi, Panka, Panni, Piri, 

Zsófi, Zsuzsi). Hasonló gyakoriságú az idegen eredetű nevek rövid, illetve becéző formájának 

kérvényezése is (Ata, Babett, Boni, Dára, Darla, Déri, Effi, Eleni, Evila, Gréte, Hédi, Kim, 

Kolina, Lara, Leonetta, Letti, Linett, Livina, Loretta, Lotte, Lotti, Mandi, Meggi, Mendi, 

Miett, Minett, Minka, Molli, Netti, Nyina, Peggi, Szanna, Szindi, Tiana, Tifani, Zorka, Zsanka 

stb.).  

 d) Kedvelt névformává vált — a német névadásban gyakori — két keresztnévből pl: 

Annadóra, Annaflóra, Annaliza, Annamari, Annaréka, Annaróza, Annasára, Annavirág, 

Máriaróza, vagy közszókból, illetve közszóból és keresztnévből álló összetételek, pl: 

Csillagvirág, Tűzvirág.  

2.2. A férfinevek 

A kérvényezett férfinevek ugyan kisebb számban jelentek meg, de eredetük szerint a 

női nevekhez hasonlóan azok is igen sokfélék.  

a) A legnagyobb számban itt is az idegen eredetű, főleg az angol nevek vannak jelen 

(Brandó, Brendon, Deján, Doren, Eliot, Krisztofer, Szkott stb.), de előfordul több más eredetű 

név is (Adin, David, Jáfet, Adonisz, Alexandros, Ámor, André, Antonió, Benitó, Frederik, 

Fremont, Gerhárd, Daren, Keán, Boga, Nyikita).  

b) A férfinevek köréből sem hiányoznak a régi magyar nevek, mint pl az Ajándok, 

Balmaz, Bojta, Bozsó, Csikó, Jutocsa, Magor, Solt, Som, Táltos, Tege, Torda, Turul, Vata, 

Zápor, Zolta. 

 A kérvényezett nevek között természetesen több olyan is, van amelyet az intézet vagy 

az írásmódja, vagy a jelentése miatt nem javasolt anyakönyvezésre ( női nevek: Kiskegyed, 

Dakota, Csiperke, Bolivia,India, Szindy, férfinevek: Dodi, Öcsi, Kisherceg,  de Vit, Misel, 

Sonny stb.). 
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3. Az új névkönyv megjelenésének igénye 

Ha a kérvényezett nevek számát bemutató táblázatra tekintünk, akkor feltűnik, hogy az 

1994-es és 1995-ös évben hirtelen csökkent a kérvények száma. Ez a névadás újabb 

szabályozásával függ össze. Ugyanis a társadalom életébe bekövetkezett változások maguk 

után vonták a névválasztás kiszélesítésének igényét is. A Ladó-féle könyv kevésnek 

bizonyult. Ezért a Belügyminisztérium kezdeményezésére 1993-ban napvilágot látott a 

Szemimpex Kiadó gondozásában az — a mára már elhíresült — névjegyzék. Ez a névjegyzék 

válogatás nélkül több mint 10000 utónevet tartalmazott. Az anyakönyvezetők ezek közül 

bármelyik nevet bejegyezhették, nem kellett már a Ladó-féle szűkebb listára szorítkozniuk. 

Igen ám, de ez a lista úgy készült, hogy az Országos Személyiadat- és Lakcímnyilvántartó 

Hivatal adatbázisából kigyűjtötték az összes személyi számmal rendelkező állampolgár saját 

és anyja nevét. Az így kapott lista amellett, hogy igen sok idegen, idegen írásmódú nevet 

tartalmazott (Awa, Chkheor, Märy, Wawrzyniecz), egy-egy névnek számtalan változatát is 

felvette (Anastasia, Anasztaszia, Anasztaszija, Anasztaszja, Anasztazia, Anasztásia, 

Anasztászia, Anasztázia). 

Ezzel a listával teljes lett a káosz. Tulajdonképpen bármilyen név bejegyezhetővé vált. 

Nagy volt a tiltakozás a nyelvészek, az anyakönyvvezetők körében. Végül ezt a jegyzéket, 

1996-ban visszavonták, s vele egy időben megszületett egy, a Ladó-féle névkönyvnél bővebb, 

több választható nevet tartalmazó névjegyzék, az Új magyar utónévkönyv (Bíró 1997), mely 

figyelembe vette a magyar hagyományok és a szokásrend mellett a megújult igényeket is. Az 

új névjegyzék a Ladó-féle könyvhöz képest 883 utónévvel (631 női és 252 férfinévvel) 

bővült, és összesen 2710 bejegyezhető utónevet tartalmazott. Ezt a jegyzéket követte 1998-

ban a Ladó János és Bíró Ágnes által összeállított, az újabb anyakönyvezhető nevek nagy 

részét részletesen is bemutató Magyar utónévkönyv (Ladó-Bíró 1998). Ez nem jelenti azt, 

hogy most már minden szülő megtalálja ebben az új bővített kiadásban gyermeke a számára 

megfelelő nevet. Továbbra is adott a lehetőség, hogyha a szülő nem talál az utónévkönyvben 

megfelelő nevet, akkor az általa választott névről szakvéleményt kérhet a Magyar 

Nyelvtudományi Intézet munkatársaitól. Ma is érkeznek az intézetbe névkérvények, de jóval 

kisebb számban. Egy évben ez átlag 100-150 kérvény, amely közel egyenlően oszlik meg a 

két nem között. Az anyakönyvezésre javasolt nevek aránya egyre nő, az intézet az 

elfogadásban igen liberális, engedékeny álláspontot képvisel. Néha ez már annyira túlzásba 

megy, hogy néha még egy-egy márkanevet is engedélyeznek keresztnévként. Így történt meg, 

hogy egy kisfiú viselheti a Lexus autómárka nevét keresztnévként.  
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4. Az Európai Uniós csatlakozás után 

Hazánk 2004-ben az Európai Unióhoz csatlakozott, és ez a változás a névviselésben is 

újabb szabályokat eredményezett. 2004. január 1-jével lépett életbe az a törvény, amely a 

keresztnevek választására vonatkozó szabályokat megerősítette, illetve bizonyos tekintetben 

szigorította. Szigorította, mert ugyan engedélyezi, hogy „A nemzeti etnikai kisebbséghez 

tartozó személyek gyermeküknek nemzetiségüknek megfelelő utónevet is adhatnak, valamint 

kérhetik saját utónevüknek a megfelelő nemzetiségi utónévre történő javítását, továbbá joguk 

van családi és utónevüknek anyanyelvük szabályai szerinti anyakönyvezéséhez.” De eddig a 

hazánkban hivatalosan nyilvántartott tizenhárom nemzetiségiek által bejegyeztetett név 

semmiféle korlátba nem ütközött. Ha valaki valamelyik nemzetiséghez tartozónak vallotta 

magát, akkor helyesírási megkötés nélkül akármilyen nevet bejegyeztethetett gyermekének. 

2004-től, azonban a nemzetiségiek is csak az érintett országos kisebbségi önkormányzatok 

által összeállított és megjelentetett nemzetiségi utónévjegyzékből választhatnak (S. Dávid 

Emese 2004). Amennyiben a saját névjegyzékében valaki nem talál gyermeke számára 

megfelelő nevet, akkor immár ő is járhatja a bürokrácia útvesztőit, vagyis külön állásfoglalást 

kell az általa vágyott név létjogosultságáról kérnie a kisebbségi önkormányzatától. Persze ha 

úgy vesszük ez a szabályozás igazságos, hiszen miért élvezzen egy országban valaki több 

jogot azért, mert ő a kisebbséghez tartozik.  

 Nem csak bennem, de több névtannal foglalkozó nyelvészkollégámban is fölmerül a 

kérdés, hogy vajon miért szükséges nálunk még mindig ennyire szabályozni, néha talán túl is 

szabályozni a névválasztás, névadás procedúráját. Miért kell egy-egy kérvény elbírálásakor 

akár 60-90 napot is várni? Ha már annyi mindenben az európai, az uniós gyakorlatot 

követjük, akkor ebben miért nem merünk szabadabbak lenni, illetve miért nem merünk 

néhány jó bevált szabályt más európai országok névadási gyakorlatából átvenni. 

Például, nagyon hiányzik, hogy egyetlen egy törvényünkben nincs megemlítve a 

gyermek érdekeinek képviselete. Senki nem nézi, hogy esetleg később a gyereknek 

kellemetlensége lehet a családi nevének és a keresztnevének komikus együtteséből (pl.: Zöld 

Pálma, Száraz Virág, Bokor Málna, Erdei Tündér, Karácsonyi Ajándék, Boros Tea, Vörös 

Hajnal, Kis Álmos stb.).  

 

5.  Hogyan tovább? 

A szigorú szabályozás ellenére a magyar névkincs egyre gazdagodik, bővül (pl. 2003-

ban több mint 300 féle nevet választottak a szülők a lányoknak, és 200 névféleségnél többet 



 11 

az újszülött fiúknak). A névanyag bővülésében két tendenciát figyelhetünk meg. Az egyik a 

divatnevek, a média, a különböző televíziós sorozatok által közvetített nevek köre. A másik a 

nemzeti identitás őrzése, a magyar hagyomány ápolása. Igen jól szemlélteti ezt a kettősséget a 

legújabb 2004-es év statisztikája, melyben világosan elkülönülnek, ugyanakkor jól megférnek 

e két trendet képviselő nevek. Nézzük például a férfinevek közül szinte minden nyugat-

európai, de az amerikai névlistákon is megtaláljuk a Dávid, Dániel, Tamás, Patrik, Martin 

vagy a lányoknál a Laura, Anna, Emma, Vivien neveket. Ugyanakkor látjuk, hogy egyre 

többen választják a tipikusan magyar utóneveket, mint a Bence, Máté, Levente, Gergő, Bálint 

neveket a fiúknál, és a Réka, Boglárka, Virág, Luca, Jázmin neveket a lányoknál.       
Fiú újszülött 
utónevek 

Első 
utónévként 

Második 
utónévként 

Lány újszülött 
utónevek 

Első 
utónévként 

Második 
utónévként 

Bence 1889 307 Anna 1414 697 
Máté 1571 332 Viktória 1059 257 
Balázs 1409 222 Réka 1031 198 
Dávid 1390 271 Vivien 1007 196 
Dániel 1325 304 Zsófia 978 205 
Levente 1264 272 Petra 975 165 
Tamás 1193 330 Dorina 946 149 
Ádám 1176 176 Fanni 924 164 
Péter 1168 391 Boglárka 920 164 
Gergő 1162 139 Eszter 898 239 
Bálint 1137 141 Lili 859 153 
Márk 1040 466 Laura 781 198 
Zoltán 950 484 Dóra 698 119 
Dominik 946 213 Alexandra 694 125 
László 926 578 Noémi 633 120 
Gábor 836 367 Nóra 607 93 
Attila 833 429 Virág 552 219 
Kristóf 826 161 Luca 542 126 
Patrik 796 168 Evelin 539 99 
Martin 784 126 Jázmin 536 122 

2004-es évben választott leggyakoribb keresztnevek 

 Ha a nevek mellett szereplő számadatokat nézzük, akkor az is föltűnik, hogy erősen 

megváltozott a toplisták élén álló nevek gyakorisága. Ugyanis még az élen álló nevek sem 

tekinthetők divatneveknek, hiszen az újszülöttek csupán 1-2%-a viseli csak őket. 

 S mi várható a jövőben? A névkincs bővülése, a kiugróan magas számban megjelenő 

divatnevek eltűnése mellett feltehetően tovább erősödik az a tendencia is, mely szerint a 

szülők egy része gyerekének mindenképpen új, senki által a családban még nem viselt, az 

európai nyelvekben is jól hangzó, idegen nevet választ, míg a szülők másik fele a nemzeti, a 

családi hagyomány őrzésére, a magyar névkincs megőrzésére, megújítására törekszik 

továbbra is.  

IV. Összegzés 

Összegzésként megállapíthatjuk, hogy a magyar keresztnévkincs változását a XX. század 

második felétől többféle jogi szabályozással próbálták központilag befolyásolni, 
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meghatározni, de ezek egyike se volt olyan erős, hogy az egyén, a civil társadalom igényei ne 

tudtak volna érvényesülni. Alapjaiban a magyar keresztnévkincs alakulását, változását az 

egyéni igények, az egyéni névízlés határozta meg.  

 Ez utóbbi fél évszázad keresztnévállomány változásaiból is jól megállapítható, hogy 

Magyarországon napjainkban a keresztnévadás szokásaiban két, jól elhatárolható trend 

rajzolódik ki: 

1. az idegen keresztnevek egyre gyakoribb és változatosabb formáinak adása, valamint 

2. a hagyományos magyar keresztnevek felélesztése, elterjesztése. 

Ez a folyamat teljes mértékben egybe cseng azzal a dilemmával, amely a mai, Európai 

Unióhoz csatlakozott Magyarországot igen sok más területen is jellemez. 

 

 Felhasznált irodalom 

 
Babó Szilárd 1948. A hatályos anyakönyvi házassági és vallásügyi jogszabályok. Budapest. 
Bacsó Jenő – dr. Szilágyi László (szerk.) 1965. Anyakönyvi ügyintézés. Budapest. 
Bíró Ágnes (szerk.) 1997. Új magyar utónévkönyv. BM Kiadó. 
Bíró Ágnes 1985 Státusszimbólum-e a keresztnév?. Nyelvi Divatok. Gondolat Kiadó. 
Budapest. 213-24. 
Hajdú Mihály 2002. Keresztnévadásunk normája. In: Balázs Géza – Jászó Anna – Koltói 
Ádám (szerk.) Éltető anyanyelvünk. Tinta Kiadó. Budapest. 211–4. 
Hajdú Mihály 2003. Általános és magyar névtan. Osiris Kiadó. 
Ladó János 1970.  A Magyar Utónévkönyv problémái. . In: Kázmér Miklós—Végh József 
(szerk.) Névtudományi előadások. II. Névtudományi konferencia. Akadémiai Kiadó. 
Budapest. 355—59. 
Ladó János 1972. Magyar utónévkönyv. Akadémiai Kiadó. 
Ladó János—Bíró Ágnes 1998. Magyar utónévkönyv. Vince Kiadó. 
Lőrincze Lajos 1970. Névtudomány és államigazgatás. In: Kázmér Miklós—Végh József 
(szerk.) Névtudományi előadások. II. Névtudományi konferencia. Akadémiai Kiadó. 
Budapest. 323—43. 
Raátz Judit 1997. A névválasztás különleges esetei: Névtani Értesítő. 75—85  
S. Dávid Emese (szerk.) 2004. Magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségek utónévkönyve. 
Aranyhal Könyvkiadó.  


