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A keresztnevek értéktükröző és értékközvetítő szerepe 
 

A nevek értékközvetítő szerepének hasznosíthatósága 

A névadásban és a névhasználatban – bármely közösség esetén – megmutatkozik az adott 

népcsoportnak a hagyományához, kultúrájához, értékrendjéhez való ragaszkodása vagy ennek az 

értékrendnek a változása, esetenként a feladása. De a névadásban és a névhasználatban benne van 

az egyéni és a korízlés, a divat, valamint sok más, nyelven kívüli, a kort dokumentáló, annak 

kultúráját visszatükröző elem is.  

Az egyes időszakok névadási módja, vonatkozzon ez a településnevekre (Gyarmat, Tárnok, 

Dénesfa, Szentmiklós, Fertőszentmiklós), utca- vagy intézménynevekre (Szent László utca, Felszabadulás 

utca, Lenin Termelőszövetkezet) a névadó, névhasználó közösség életszemléletét, gondolkodását 

mutatja meg. Nyilvánvalóan a különböző társadalmi rétegekről sokat elárul a keresztnevek 

kiválasztása is, hiszen például napjainkban más-más értékrendű közösség választja a Bendegúz, a 

Renátó és a László keresztnevet. De a nevek becézése szintén (Katica, Katus, Kati, Kata) üzenetet 

hordoz. A nemek közti nyelvhasználati eltérés, a nyelv és hagyomány kapcsolatához fűződő más-

más viszony is megmutatkozik a névdivat kapcsán.  

A névtan szociolingvisztikai közelítése jelzi a névtudomány összetettségét. Köztudott, hogy 

a népességmozgások nyomai megőrződtek a helynevekben (Magyarpolány, Tótkeresztúr, 

Németbánya), a dűlőnevekben (Rác-dűlő) vagy a települések családnévanyagában (Zechmeister, 

Popovics). Mindezek feltárása a történelmi, demográfiai, helytörténeti vizsgálatok körébe vezet. A 

népességmozgások okainak, folyamatának kutatása a különböző szomszédos vagy távolabb élő 

népek történelmének megértését is kívánja, a megtelepedett idegen anyanyelvű közösségek 

továbbélő szokásainak elfogadását is feltételezi. Mind az integrálódás, mind pedig az asszimiláció 

folyamata kirajzolódik az idegen ajkú lakosság neveinek, főként keresztneveinek vizsgálatakor.  

A névtan rendkívül sok művelődéstörténeti értéket rejt magában. Egy név eredetének a 

magyarázata, a névadás indítékának a feltárása, vagy a név jelentésének az elemzése régi korok, 

régi történetek, egykori szokások világát idézi fel. Azaz a nevekben rejlő értékközvetítéssel 

személyiséget formálhatunk. 

Két példa segítségével mutatok rá a keresztnevekben rejlő művelődéstörténeti értékekre, a 

kultúrát közvetítő szerepükre. Egyrészt egy 18. századi keresztnévállomány felekezetenkénti 

jellemzőit, másrészt a többes keresztnévadás szokását és az abból adódó tanulságokat mutatom 

be. 

 



A felekezetek keresztnév-választási hagyománya 

Míg a középkorban a magyar nyelvterületen egységes volt a névválasztás szokása, addig a 

reformáció időszakát követően a különböző keresztény felekezetek eltérő keresztnév-választási 

hagyománya alapján adtak nevet az újszülöttnek. Az eltérő szokásrend a névadást a 18. századig 

erőteljesen befolyásolta. A felvilágosodás időszakától kezdődött el a vallási alapon elkülönülő zárt 

közösségek nyitottabbá válása, a 19. században már nem minden esetben állapítható meg a 

keresztnévállomány vizsgálata alapján egy közösség vallási kötődése. 

Az alábbiakban Győr-Újváros 18. századi keresztnévállománya alapján mutatom be a 

felekezeti névadás jellegzetességeit. A 18. századot 5, egyenként húsz évet felölelő korszakra 

osztottam fel. A keresztnévállomány eredet szerinti vizsgálatában a bibliai, ezen belül az ó- és 

újszövetségi, valamint a mártirológiumi nevek csoportját különítem el. A század második felében 

4. csoportként megjelenik a névállományban egy újabb típus a női keresztnevek között. Ezek a 

nem egyházi névadás útján létrejött keresztnevek, amelyek a már létező férfinevek női párjaként 

jelentkeztek a névadásban. Kevés névegyedet tartalmazott ez a kategória, de a kialakuló divat 

jeleként számolni kell velük.  

 

A férfi-keresztnévállomány eredet szerinti összetétele 

A római katolikus férfikeresztnevek eredet szerinti csoportosítása alapján érzékelhető, 

hogy a 18. század első felében magasabb volt a bibliai eredetű (együtt az ó- és újszövetségi nevek) 

mennyisége, mint a mártirológiumi neveké (I. korszak: 12/8; II. korszak: 10/6). A III. korszaktól 

megváltozott ez az arány az utóbbiak javára: 13-féle bibliai és 16-féle mártirológiumi névre 

keresztelték az újszülötteket; majd a század 2. felében  11/17; 10/13 lett a választás eredménye. 

Egyre több olyan keresztnevet adtak, amely a védőszent nevéhez kapcsolta az újszülött nevét.  

A 18. század során a katolikus névanyagba hatféle ószövetségi eredetű név került be: Mihály, 

Ádám, Sámuel, Dániel, Dávid, Gábor. Az Újszövetségből származó nevek száma magasabb (11-féle): 

János, István, András, Pál, Péter, József, Mátyás, Tamás, Jakab, Fülöp, Simon. Elsősorban az apostolok 

nevét adták a gyermeknek, Pál-lal együtt 9 apostol neve szerepel a névválasztásban. Ezen kívül 

még a József nevet soroltam e kategóriába, feltételezve, hogy a gyermeknek Szent Józsefet, Jézus 

nevelőapját választották védőszentül, tehát a névadáskor nem az ótestamentumi vagy 

mártirologiumi személyekre gondoltak. Nagyobb a bizonytalanság az István név besorolásában, 

hiszen nemcsak Szent István vértanú (protomártír) életpéldája képezhette a névadás indítékát, 

hanem első szent királyunkat is választhatták a gyermek védőszentjeként. Középkori példák 

szerint vértanú Szent István – aki István királyunknak is a védőszentje – tisztelete nagyon 

intenzív. Az István név újszövetségi besorolását támogatta az a tény is, hogy Győr védőszentje 



szintén István vértanú, aki az 1000 körül megépített első győri templom patrociniuma is. 

Valamint Győr középkori, majd – 1743 óta – barokk címerében is ő szerepel mint a város 

védőszentje, tehát a 18. században a kultusza valószínűleg elevenen élhetett. Bizonytalanná teszi a 

névválasztás indítékának meghatározását, hogy a Szent István király nevéről történő elnevezés is 

indokolt lehet, hiszen Imre, László is gyakran választott nevek, tehát az István névvel lenne teljes a 

magyar szent királyok sora. A Simon név besorolása ugyancsak bizonytalan, hiszen ez esetben az 

újszövetségi eredet mellett szintén feltételezhetjük a mártirológiumit is, hiszen a középkor egyik 

kedvelt szentje volt Oszlopos Símeon, tehát a névválasztást az ő példája is motiválhatta. 

A 3. csoportban a szentek, mártírok neve szerepelt a névadás indítékaként: Ferenc, György, 

Gergely, Márton, László, Imre, Miklós, Bálint, Kristóf (II.), Antal (II.), Ignác (III.), Xavér (III.), Lipót 

(III.), Sándor (III.), Miklós (III.), Gáspár (III.), Sebestyén (III.), Lőrinc (IV.), Valér (IV.), Károly (IV.), 

Henrik (IV.), Miksa (IV.), Zsigmond (IV.), Adalbert (IV.), Lajos (V.). Összesen 25 szent neve alapján 

választottak keresztnevet. Az első korszak neveinek kivételével a név után zárójelben jeleztem, 

hogy melyik korszakban kereszteltek először az adott névre. A II. korszakban 2 névvel, a III.-ban 

7, a IV.-ben 7 és az V.-ben 1 új névvel gazdagodott a névállomány. Ebben a csoportban 

megtalálhatók az egész országban kedvelt nevek, mint például a Ferenc, György, Márton, Gergely, de 

mellettük megjelentek a katolikusoknál egyre népszerűbb keresztnevek is, mint az Antal, Ignác, 

vagy a németek által terjesztett Szent Sebestyén-kultusz hatására a Sebestyén. „...az Esterházyak 

egyelőre nem tisztázott körülmények között közvetlenül plántálták át birtokaikra [Szent Sebestyén 

kultuszát]…Innen sugárzott szét azután Ausztria és a Dunántúl szomszédos magyar vidékeire is” 

(BÁLINT 1977: 176).  

BÁLINT SÁNDOR szintén délnémet barokk hatásnak tartja Páduai Szent Antal fokozott 

tiszteletét. „Páduai Szent Antal tisztelete igazában a XVII. század folyamán bontakozik ki, és válik 

hazánkban is szinte egyedülállóvá” (BÁLINT 1977: 459). A későbbiekben kiemelkedően sok 

keresztnév vagy német hatásra (Antal, Sebestyén) vált egyre népszerűbbé, vagy – ezt az 

anyakönyvek szülők nevét jelölő rovatában láthatjuk –   maguk a német származásúak 

választottak német írású, hangzású, jelentésű keresztnevet: Henrik, Zsigmond, Miksa (a Maximilián 

magyar változata), Lipót (a Leopold magyar megfelelője).  

Az evangélikus férfikeresztnevek eredet szerinti elemzéséből több, a katolikus 

névkincsből levonhatóhoz hasonló, de néhány attól eltérő következtetés is megfogalmazható. 

A bibliai és a mártirológiumi nevek korszakonkénti összevetése azt mutatja, hogy a lezajló 

változás ellentétes irányú, mint a katolikus névanyagban. Ott a III. korszaktól kezdve a 

mártirológiumi névfajták száma jobban emelkedett, mint a bibliai neveké. Az evangélikusoknál a 



III.-ban még nem, de a IV. és V. korszakban a bibliai eredetű nevek aránya a mártirológiumiak 

rovására megnőtt.  

Az Ószövetségből választott nevek a következők: Mihály, Ádám, Zakariás, Sámuel, Tóbiás, Dávid, 

Dániel, Gábor, Illés. A 9-féle keresztnév a már említett József névvel bővíthető lenne. De azt ismét 

az újszövetségi nevek között tartom számon. Az Újszövetségből származó keresztnevek: János, 

István, Pál, András, József, Mátyás, Péter, Tamás, Simon, Jakab, Fülöp. Az újszövetségi nevek 

megegyeznek a katolikusoknál választottakkal.  

Mártirológiumi eredetű keresztnevek: György, Márton, Ferenc, Ferdinánd, Gergely, Georg, Benedek, 

Fridrik, Lőrinc, Imre, Gotfrid, Kristóf, László, Henrik, Gotlíb, Bertram, Zsigmond, Sándor, Konrád, Károly, 

Lajos, Teofil. A 22-féle választott név között az első három hagyományosan kedvelt név, a legtöbb 

azonban csak mérsékelten népszerű (László, Lőrinc), és sok a német származású személyek 

szokásait visszatükröző keresztnév is: Gotfrid, Gotlíb, Konrád. 

A református közösség 436 férfi elnevezettjének a névadása a választott névegyedek szerint 

nem tér el lényegesen az előzőektől. A névállomány eredet szerinti szerkezete, a különböző 

csoportba sorolt nevek arányai viszont különböznek mind a két másik felekezetétől. 

Ószövetségből vett nevek: Mihály, Ádám, Sámuel, Dániel, Mózes, Benjámin. A 6-féle név két újat 

tartalmaz a másik protestáns felekezet neveihez képest, ez a Mózes és a Benjámin.  

Újszövetségi származású keresztnevek: János, István, Pál, András, József, Péter, Tamás. Mindössze 7-féle 

név került be a névanyagba, ezek a keresztnevek megegyeznek az evangélikusoknál már 

említettekkel.  

Mártirológiumi keresztnevek: Ferenc, György, Márton, Gergely, László, Miklós, Imre, Kristóf, Sándor, 

Vilmos, Károly, Lajos. 12-féle név, az evangélikus névválasztáshoz képest a Vilmos az egyetlen új.  

Feltűnő, hogy a németek jellegzetes nevei hiányoznak ebből a névanyagból. A felekezeti 

névvizsgálat tehát az etnikai közösségek jelenlétére is tud utalni. Hiszen a német ajkú lakosság 

nagy része evangélikus, a kisebb hányada pedig katolikus. A református közösség tagjai – 

különösen igaz ez a század első felében – szinte mindannyian magyarok. 
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1. számú diagram: A három felekezet 
választott nevei eredetük szerint 



 

 

A diagram szemléletesen mutatja meg, hogy mindegyik felekezet névanyagában a 

mártirológiumi nevek száma a legmagasabb. A belső arányok a katolikus és az evangélikus 

névanyagban megközelítően azonosak. A reformátusok névválasztásában a két bibliai eredetű 

csoport közel azonos súllyal szerepel, és a mártirológiumi keresztnevek mennyisége sem tér el 

olyan mértékben a bibliai eredetű nevek számától, mint a másik felekezeteknél. A választott 

ószövetségi nevek száma azonos a nagy lélekszámú katolikus (1677) és a lényegesen kisebb (436) 

lélekszámú református vallásúak névanyagában.  

 
Az előzőekben azt mutattam be, milyen nevek, pontosabban milyen eredetű nevek 

szerepeltek a névállományban, azonban az még fontos különbségeket eredményezhet, hogy egy-

egy választott név mennyire megterhelt, hány elnevezetthez kapcsolódik. Az alábbiakban nem 

korszakonként, hanem a 18. századi összesített névanyagon, felekezetenként vizsgálom meg a 

nevek és az elnevezettek arányát.  

A római katolikus közösségben az elnevezettek százalékos aránya szerint az alábbiak 

állapíthatók meg a névszerkezetről.  

A 6-féle ószövetségi nevet az elnevezettek 12,7%-a viseli. Közülük nagy gyakoriságú a Mihály, 

közepes megterheltségűnek mondható az Ádám, a további négy kis gyakoriságú keresztnév. 

Újszövetségi eredetű nevet visel az elnevezettek 62,4%-a. Ezek között az első három igen kedvelt 

név (János, József, István), ezt a három keresztnevet viseli a római katolikus férfiak 52%-a. A Pál, 

András, Péter, Mátyás nevek közepesen megterheltek, a többi viszont alacsony kedveltségű név 

(Tamás, Jakab, Fülöp, Simon).  

A mártirológiumi eredetű 24-féle keresztnév az elnevezettek 24,9%-ának a neve. Legnagyobb 

gyakoriságú ezek közül a Ferenc (9,8%). A György, Antal, Márton, Ignác, László, Imre közepes 

megterheltségű keresztnevek. Az ide sorolt további 18-féle nevet az összes elnevezett 4,6%-ának 

választották. Ez azt jelenti, hogy a férfilakosságon belül nagyon kis arányt képviselnek.  

A római katolikus névanyagban tehát öt olyan név van, amelyhez az elnevezettek 10% 

fölötti arányban kapcsolódnak, ezek között a János és József bibliai nevek. A János bibliai besorolása 

talán egyértelmű, akár Keresztelő Szent Jánosra, akár az apostolra vagy evangélistára gondolunk, 

bizonyára sok elnevezettnek választották őket védőszentül. Az is igaz, hogy a szentek között 

szintén több népszerű János nevű van, például Nepomuki vagy Aranyszájú Szent János. Egy-egy 

pap időnként megjegyzi a János keresztnév mellett, hogy ’Evang.’, ’Nepomuk’, de sajnos nem 

következetes a bejegyzés, így a névválasztás pontos indítékát, hátterét nem lehet feltárni. A 

besorolásnál arra hagyatkoztam, hogy a név eredetileg a Bibliából került be a 



keresztnévállományba, tehát ez alapján soroltam az újszövetségiek közé. A József és az István név 

helyét már indokoltam. A negyedik nagy gyakoriságú név a Mihály (az Ószövetségből való), az 

ötödik a Ferenc. Valószínű, hogy a Ferenc esetében a legtöbb elnevezett védőszentje a középkortól 

nagyon kedvelt Assisi Szent Ferenc volt.  

Az evangélikus gyülekezet nevei között 9 ótestamentumi származású van. Az elnevezettek 

18,6%-a viseli ezeket a neveket. Csupán a Mihály név jelent 11,4%-nyi névviselőt, az Ádám, Sámuel 

ebben a közösségben is közepes megterheltségű.  A többi ószövetségi név csak színesíti a 

névanyagot, csupán 1–6 személy viseli ezeket.  

Az újszövetségi neveket választó elnevezettek a teljes evangélikus férfinépesség 66,4%-át 

adják. Ebben a csoportban található a János és István keresztnév (a kettő együtt az elnevezettek 

40%-át jelenti!), de a közepes gyakoriságú Pál, András, József, Péter, Mátyás is.  

A szentekről való elnevezés nem érint sok személyt, mindössze 15%-nyi elnevezett visel 

mártirológiumi keresztnevet. A gyakoribbak közül a György, Márton, Ferenc neveket sorolhatjuk, a 

többi nevet viselő részesedése nagyon alacsony.   

A reformátusok lélekszáma jóval alacsonyabb, mint az előző két csoporté, de azért a  

névállomány százalékos arányai összevethetőek az előző közösségekben tapasztaltakkal. Az 

ószövetségi nevek között a kis gyakoriságú Mózes és Benjámin található, a többi 4 másik két 

felekezettel megegyező név mellett. A négy közül kiemelkedik a Mihály, ennek 11,5%-os aránya 

jelenti az ide tartozó 20%-nyi elnevezett nagyobbik részét. Az Ádám és a Sámuel közepesen 

kedveltek.  

Az újszövetségi neveket viseli az elnevezettek 61,2%-a. Ezt a magas arányt szintén a János és 

István név közkedveltsége okozza (a kettő együtt 39,4%-nyi elnevezett neve).  A 4. helyen álló 

József, aztán a Péter, Pál, András közepesen megterheltek, a Tamás nevet mindössze egy személynek 

adták.  

A mártirológiumi nevet viselők aránya 18,8%. Nagy gyakoriságú név nincs ebben a 

kategóriában. A Ferenc, Márton, Gergely kedveltebbek, viszont a többi ide sorolható nevet 

mindössze 1–4 személynek választották.  

A három felekezet különböző eredetű keresztnevet viselő elnevezetteinek arányában nem 

mutatkozik határozott különbség. Az ószövetségi nevet viselők hányada, ha nem is 

nagymértékben, de a protestáns felekezeteknél – különösen a reformátusoknál – dominánsabb 

(12,7→18,6→20,0%). A mártirológiumi nevet választók viszont a katolikus közösségben vannak 

legtöbben, legkevesebben az evangélikusok között. Az újszövetségi néven élők aránya viszont az 

evangélikus közösségben a legnagyobb.  
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2–3. számú diagram: A választott férfinevek (balra) és az elnevezettek (jobbra) megoszlása a 

keresztnévállományban 

                   

Ha a különböző felekezetek névállományát nemcsak a saját közösségükön belül, hanem 

egymáshoz viszonyítva, azaz a három felekezet névállományának belső szerkezetét egymással 

összevetve értelmezzük, akkor jól láthatók a különbségek. A két diagramról leolvasható, hogy a 

18. században a reformátusok adtak legszívesebben ószövetségi eredetű nevet a megszületett 

gyermeknek, és ők választottak legritkábban a mártirológiumi nevek közül. Az újszövetségi 

eredetű nevekhez való viszonyulásban nem mutatkozik különbség a három felekezet névadási 

szokásaiban. Ennek egyik magyarázata lehet az is, hogy a protestáns felekezetek anyakönyvezése 

1747–1783 között a katolikusokéval együtt zajlott, és az egymásra hatás elkerülhetetlen volt. És 

mint az már a rábaközi névanyag vizsgálatánál is bebizonyosodott, az anyakönyvet vezető személy 

is befolyásolta, befolyásolhatta a névválasztást (VARGA 2008: 138).  

A két diagram fő különbsége az egyes kategóriába sorolt névegyedek és a választott nevet 

viselők eltérő arányaiban mutatkozik meg. Sokféle mártirológiumi név került be mind a három 

felekezet névanyagába, de a nevek nagy része nincs a gyakoriak között, ezért arányaiban kevés a 

hozzájuk köthető elnevezett. A jóval kevesebb számú újszövetségi nevet viszont – ezek egy 

részének nagy megterheltsége miatt – sokan viselik. És megállapítható az is, hogy az ószövetségi 

nevek részesedése magasabb, mint az azokat viselők aránya, amit igazol az ótestamentumi nevek 

viszonylag kis megterheltsége (kivétel a Mihály név).  

 

A női keresztnévállomány a nevek eredete szerint, valamint a nevet viselők arányában 

A női keresztnévadás színtelenebb, mint a férfiaké. A század során az összesített adatok 

szerint 39-féle keresztnevet adtak a leánygyermekeknek, ellentétben az 56-féle férfikeresztnévvel. 

Ez a szám felekezetenként még tovább csökkent: az evangélikusoknál 30-félét, a katolikusoknál 

29-félét, és a reformátusoknál 18-féle keresztnevet kaptak az újszülöttek a keresztségben a száz év 

alatt. A felekezetenkénti férfikeresztnevek számánál – 42 evangélikus, 41 katolikus és 28-féle 
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református – valóban jóval szegényesebb a női névválasztás. Sőt a korszakonkénti elemzés azt 

mutatta, hogy az 1700-as évek 5 különböző időszakában az előbb felsoroltaknál mindig 

alacsonyabb volt a választott nevek száma. 

A római katolikus közösségben összesen 29-féle keresztnevet választottak, de az egyes 

időszakokban még ennél is kevesebbet. A III. korszakbeli 21-féle név jelenti a legmagasabb 

számot.  

A 18. századi összesítés alapján az Ószövetségből 6-féle nevet választottak: Éva, Zsuzsanna, 

Judit, Sára, Rebeka, Eszter. Az Éva keresztnév az összesítésben a 3. helyen állt 15,1%-os 

részesedéssel. A Zsuzsanna, Judit, Sára közepes gyakoriságú, a Rebeka és Eszter ritkán választott 

nevek. Az újszövetségi keresztnevek között szintén 6-féle fordult elő: Erzsébet, Anna, Julianna, 

Mária, Magdolna, Márta. Az Erzsébet az első, az Anna a 4. leggyakoribb keresztnév. A Julianna, 

Mária és Magdolna közepes gyakoriságú, a Mártá-t pedig összesen 2 személynek adták. 

A mártirológiumi nevek száma magasabb, mint a bibliai neveké, 15-félét lehet ebbe a 

csoportba sorolni. Közöttük az 1. a nagy gyakoriságú Katalin név (2. pozíciószám). Közepes 

kedveltségű a Terézia, Ilona, Rozina, Klára, Zsófia, Krisztina, Rozália és Borbála. A Róza, Viktória, 

Eleonóra, Margit, Antónia keresztnevek kevésbé kedveltek.  

A római katolikus női névállományban 2 olyan keresztnév is van, amely a férfikeresztnév 

női változataként alakult ki: Karolina, Alojzia. A 18. században mindegyik ritka név. Ez a fajta 

névválasztás majd néhány évtizeddel később válik divatossá, a 18. században még csak elszórtan 

jelentkezik, egy-egy ritka példát találunk rá. „Érdekes és a korra [XIX. sz.] jellemző volt a 

férfinevekből teremtett női nevek megjelenése” (FERCSIK–RAÁTZ 1997: 25). A 19. században 

elinduló divathullám következtében valóban tömegesen választják a Franciska, Karolina típusú 

neveket (VARGA 2007: 282). 

Az evangélikus gyülekezet tagjai a 18. században 30 különböző névre keresztelték 

leánygyermekeiket. Az egyes korszakokban 17-, 25-, 27-, 18- és 19-féle név fordult elő. A II. és 

III. időszakban adott nevek száma emelkedik ki. Az egyes korszakok választott keresztneveinek 

megoszlása alapján megállapítható, hogy a mártirológiumi nevek adományozása a legjellemzőbb.  

Az ószövetségi keresztnevek száma eggyel alacsonyabb, mint amennyi a katolikusoknál 

látható volt, ez 5-féle név: Éva, Zsuzsanna, Judit, Sára, Rebeka. Az Újszövetségből 7-féle nevet 

adtak, ez eggyel több, mint az újszövetségi katolikus nevek száma. Az említett 6 néven túl a kis 

gyakoriságú Lídia került bele a névállományba.  

A mártirológiumi eredetű keresztnevek közül 19-félét választottak. A gyakori Katalin és a 13 

– a katolikusokéval egyező – közepes megterheltségű mellett a ritkán választott Marianna, Johanna, 

Dorottya, Orsolya, Júlia név tagja még a névkincsnek.  



Ebben a közösségben már 4 olyan nevet találunk, amelyek a megfelelő férfinév női párjaként 

jöttek létre: Szabina, Ludovika, Augusztina és Zenóbia (I., II., V. korszak).  

A különleges hangzású, ritka nevek felkelthetik az érdeklődést a nevet választó szülők iránt 

is. Vajon iskolázottságukat, társadalmi helyzetüket tekintve eltérnek-e ők az átlagembertől? 

Általában azt tapasztaljuk, hogy igen, vagy felekezeti, vagy etnikai, legtöbbször pedig társadalmi 

hovatartozás szempontjából általában mások, mint a körülöttük élők. Az említett Zenóbia nevet 

például a felvilágosodás korának ismert személyisége, a győri születésű Ráth Mátyás, az első 

magyar nyelven kiadott folyóiratnak, a Pozsonyi Magyar Hírmondónak a szerkesztője választotta 

leányának 1798-ban. 

A reformátusok által választott 18-féle név a következőképpen oszlik meg. Az 

Ószövetségből 5-félét emeltek be a névkincsbe: az Éva, Zsuzsanna, Judit, Sára, Rebeka 

keresztneveket. Az Újszövetségből 7-félét, közülük 6 megegyezik az evangélikusokéval, 

hetedikként az Annamária nevet tehetjük hozzá.  

Ennél a gyülekezetnél – mivel eleve alacsony az egész század során választott keresztnevek 

száma – kevés a mártirológiumi név: Katalin (2. pozíciószám), a többi közepes gyakoriságú: Ilona, 

Klára, Zsófia, Borbála.  

A 3 felekezet névállománya a benne található névegyedek eredete és azok száma szerint 

tehát nagyon sokban közös, egyező. A százalékos arányok azonban rámutatnak a névadás 

különbségeire.  

A katolikus és evangélikus vallásúaknál a 29-, illetve 30-féle név szinte ugyanolyan arányban 

oszlik meg a 3 kategória között, a reformátusoknál viszont más a választott nevek eredet szerinti 

megoszlása. Ott nem látható a mártirológiumi nevek túlsúlya. A reformátusoknál a három 

különböző kategória nevei között jóval kisebb a különbség, mint a másik két vallási csoportnál. 

Ennél a vallási közösségnél legnagyobb részesedéssel az újszövetségi nevek szerepelnek.   
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4–5. számú diagram: A választott női nevek (balra)  

és az elnevezettek  (jobbra) megoszlása a női keresztnévállományban  
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A két diagram oszlopmagasságairól leolvasható, hogy más a választott névegyedek és más az 

egyes keresztnevekhez kapcsolható elnevezettek aránya. A bal oldali diagram szerint a 

névanyagban a mártirológiumi nevek százalékos értéke a meghatározó: a katolikus és evangélikus 

nevek közt az 1., a reformátusoknál a 2. legnagyobb részesedést jelenti. A jobb oldali diagram az 

elnevezettek arányait szemlélteti: itt a mártirológiumi nevet viselők arányában más a sorrend: a 

katolikus és az evangélikus elnevezetteknél a 2., a reformátusoknál a 3. helyre került ez a 

névféleség. A protestáns névválasztás jellegzetessége mutatkozik meg abban, hogy ott az 

ószövetségi nevet viselők vannak a legtöbben, a katolikusoknál ez a csoport a 3. helyre szorult. A 

két diagram szemlélteti, hogy az egyes felekezetek elnevezettjeinek csoportjai között nincs akkora 

aránybeli különbség, mint amekkora az egyes felekezetek neveinek különböző kategóriái között 

mutatkozik.  

Megállapítható továbbá, hogy a férfi- és női névadás felekezetenkénti eredményei néhány ponton 

lényeges eltérést mutatnak. A névegyedek arányaiban többé-kevésbé egyeznek, viszont az eredet 

szerint különböző nevet viselő elnevezettek részesedése más-más. A férfiaknál az újszövetségi 

nevet viselők aránya emelkedett ki jelentős mértékben mindegyik felekezet estén. 

A század során 39-féle női keresztnév fordult elő, ebből 16-ot, azaz a nevek 41%-át 

mindhárom közösség választotta. Legnagyobb egyezés a katolikusok és evangélikusok által 

választott névegyedek számában van. 

Azaz a vallási hovatartozás és a névadási szokások összefüggése a névkincsben kimutatható. 

 

A kettős vagy többes keresztnévadás üzenete 

A magyar névadásban a 18. század végéig nem volt tapasztalható a több keresztnév 

választása, a magyar anyanyelvű közösségekben ez a jelenség ritkán fordult elő. Csak a 19. század 

közepe táján vált a több keresztnév adományozása egyre gyakoribbá. „Az országos összesítés 

számadataiból az derül ki, hogy a XVIII. század végén élt a két, sőt három név adásának szokása, 

de igen kis mértékben. Még a XIX. század elején is alig tapasztalható gyarapodás” (HAJDÚ 2003: 

583).  

Azokon a vidékeken azonban, ahol német betelepült lakosság is élt, már az 1600-as évek 

végétől, 1700-as évek elejétől fokozódó intenzitással megjelent a kettős, hármas keresztnévadás 

divatja. „Kétségtelenül frissen betelepült németek hozták magukkal a szokást, s ami érdekes, de 

általános, hogy a cigányok körében terjedt gyorsan, mint minden keresztnévújítás” (HAJDÚ 2003: 

389). Egy jellemző példa erre a Rábaközből az 1750-ben két esetben is előforduló Mihály 

Habakukk keresztnév (VARGA 2006: 190).  



Újvárosban a 18. században jelentős számú evangélikus és kevesebb katolikus német ajkú 

betelepült élt. Körükben a 18. század utolsó korszakáig elevenen élt a német nyelvterületről 

hozott többes keresztnévadási szokás, amely a századvégre viszont szinte teljesen megszűnt. A 

kettős névadás divatja jól nyomon kísérhető időben (a csúcspont az 1740-50-es évek), nemek (a 

női névadásban gyakoribb) és felekezeti (főként az evangélikusoknál figyelhető meg) megoszlás 

szerint. A gyakori kettős névválasztásban a névadás hátterében azonban nem a vallási 

motívumok, hanem a nemzetiségi, származási hovatartozás játszotta a főszerepet. A családnevek 

és egyéb adatok alapján egyértelműen megállapítható, hogy Újvárosban a 18. században a német 

ajkú lakosság élt a kettős keresztnévválasztással. Ők hozták magukkal a névadási szokásaikat, és 

ennek megfelelően a megszokott János, Mária, Anna neveket adományozták első keresztnévként. 

Mellé még egy német névadásra jellemzőt vagy egy divatos keresztnevet adtak a gyermeknek. 

Néhány nemzedéknyi idő után azonban elhalványult ez a hagyomány. Azaz a betelepült német 

ajkú lakosság átvette a magyar névadási szokásokat, feltehetően asszimilálódni kezdett. Hogy ez 

valóban így történt, arról a helytörténet bőséges adalékot szolgáltat: például a korábban német 

nyelvű újság, a Vaterland a Hazánk nevet kapta és magyar nyelvű lett, német alapítványok 

támogatták a magyar nyelvű színjátszást, és a reformkortól megkezdődött a német családnevek 

magyarosítása is. Azonban a többes névadás szokása meghonosodott magyar nyelvterületen is, a 

19. század közepétől napjainkig folyamatosan jelen van.   

Mit üzenhet egy ilyen, a névadásban máig meglévő hagyomány? Kifejezheti a múlthoz való 

kötődést, a hagyományok ápolását, a családba, a társadalomba való beépülést. Egy 19. századi 

bárói család példáját választva jól lehet szemléltetni a családi, társadalmi összetartozást. A szász 

területről betelepült német ajkú, de elmagyarosodó főbérlő első gyermekének a neve Tibor Gábor 

Miklós James Gusztáv Miksa Harlan; a másodiké Maximilian James Gusztáv Harlan Hermann Luis Ottó 

Günther, a harmadiké Tasziló Günther Maria Luis Alexander Emanuel James Gusztav Maximilian. A 

választott nevekből levonható néhány következtetés. Az egyik arra mutat rá, hogy az előkelőbb 

családok nem 2 vagy három keresztnevet, hanem jelen esetben 7, majd 8 és végül 9 nevet adtak az 

újszülöttnek. Ez a sok keresztnév jelzi a társadalmi rangot és a család német eredetét. A német 

identitást a keresztnevek egy része is tükrözi: Gusztáv; Ottó; Günther; Hermann; Maximilian. Másik 

tanulsága e névadás vizsgálatának, hogy a családhoz kötődést a névörökítéssel is erősítették. 

Miksa/Maximilian az édesapa, Gusztáv a nagyapa, James, Harlan pedig az anya testvéreinek a neve. 

Talán a többi név adásának is hasonló indítéka volt, de ez az anyakönyvekből nem deríthető ki 

(VARGA 2006: 189).  

A 18. vagy 19. századi kettős vagy többes névanyag gyakran utalt az etnikai hovatartozásra. 

A Johann Georg; Johann Gottlieb neveket német ajkú szülők adták. Sokszor éppen a vallási 



közösséghez tartozásra következtethetünk belőle: Zsuzsanna Eszter (protestáns); Maria Elisabeth 

Clara Katharina (katolikus).  

De a 20. század végének kettős neveiben is van üzenet. Itt is érzékelhető a 

hagyománytisztelet. Az ősök névadási szokása szerint kapta nevét a Nóra Karolina (evangélikus), 

illetve az Eszter Sára (református) névre keresztelt kislány. A szlovákiai magyar hallgatók egy 

részének névviselésében pedig az identitás őrzése figyelhető meg: Ildikó Réka; Tünde Emese 

keresztneveknek csak magyar alakváltozata van. Ugyancsak a nemzeti identitásra utalnak a mai 

huszonévesek kettős keresztnevei például az Ádám Günter (az édesapa német származású) vagy az 

Álmos Kerecsen nevek esetén. Akadnak olyan példák, amelyek a szülői keresztnév átörökítését 

jelzik. Az öröklődés általában a 2. névnél figyelhető meg: Ingrid Mária; Nikolett Erzsébet; Dávid 

Géza; Máté Sándor. Sőt a névadási szokás is öröklődik, ugyanis a kettős nevű gyermek szülője is 

gyakran kétnevű. A különleges csengésű, dallamos vagy alliteráló kettős nevek szintén beszélnek a 

névadóról is: Csenge Boglárka; Klaudia Imola; Anna Andrea; Bence Barnabás. Gyakran azonban azt az 

üzenetet közvetítik a választott kettős nevek, hogy nagyon erős a tömegkommunikáció hatása 

(Esztella Zsaklin), vagy éppen a divat eredményez új neveket: Napsugár Vivien; Bianka Villő; Luca 

Gerda. (Forrásul az oktatott hallgatók neve szolgált). 

Megállapítható, hogy napjainkban egyre nő azon nevek száma, amelyek nem illeszkednek a 

magyar névrendszerbe, vagy amelyek esztétikailag kifogásolhatóak. Azonban mindenki tudja, 

hogy a Jobbágy Loretta Roxána (kitalált név, de hasonló létezik!), vagy a Nagy Ágnes nevek üzenete 

egészen más, hiszen minden név akaratlanul is befolyásolja a nevet megismerő személyt, sőt a 

nevet viselő ember maga is akaratlanul igazodik a neki kiválasztott névhez. Tehát nagy a névadók 

felelőssége! Rendkívül fontos a nevekben rejlő értékközvetítő hatás tudatosítása, annak a ténynek 

a megértése, hogy a keresztnév valóban elárulja a névadó család műveltségét, kötődéseit, ízlését, 

de emellett a névlélektani hatások sem elhanyagolandók, a „név kötelez”, azaz igyekszünk a 

nevünknek megfelelően élni, viselkedni. 
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