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grÉCzi-zsoLdos enikő
Miskolci Egyetem

L E V É L S Z E K R É N Y

Pesti János írja. Mostanában számomra egészen új jelenségeket figyelhettem meg 
tágabb környezetem családi személynévhasználatban. Azért adok itt hírt ezekről, mert va-
lószínűnek tartom, hogy nem csupán helyi és nem is vadonatúj jelenségekről van szó. 

Furcsának és meglepőnek tartom, hogy egy értelmiségi családban az orvos foglal-
kozású és már nyugdíjas hölgyet a gyermekei és az unokái is keresztnevén szólítják meg. 
Nem a szokásos módon (anyuka, anyuci, anya, mama, édesanyám stb.), hanem így: Éva, 
add már ide…! Amikor ezt először hallottam, azt hittem, hogy csupán amolyan „elszólás”, 
de amikor már többször is így, a keresztnevén szólította a fia az anyját, akkor már egyér-
telmű volt, hogy állandó ez a névhasználat ebben a családban. Még arra is volt példa, hogy 
a nagymama maga említette, hogy őt az unokája keresztnevén szólítja meg. Nem tudom, 
mikor és hogyan keletkezhetett ez a névhasználati forma. Lehet, hogy „felsőbb körökből”, 
arisztokrata családokból szivárgott le ez a szokás a polgári családokba? Jó lenne tudni, 
hogy van-e nyoma a névtani szakirodalomban ennek a különös névhasználatnak.

Ehhez a témakörhöz tartozik, hogy manapság az alsóbb néprétegek személynévadá-
sára jellemző a különleges, egyértelműen idegen eredetű és hangzású keresztnevek válasz-
tása a névadás során. Mai divatos nevek: Dominik, Milán, Patrik, Krisztofer, Alex, Márió, 
Renátó, Brendon, Vanessza, Dzsenifer, Cintia, Szonja, Zsanett, Kitti, Szabina, Mercédesz, 
Alexa, Natália stb. Az újszerű, divatos keresztnévtől várják talán a szerényebb körülmények 
között élők a család rangjának, megbecsültségének emelkedését? A névadásnak ez a módja 
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már a névszociológia  vizsgálati körébe tartozik. (Hajdú Mihály nem tekintette hibának 
azt, hogy megújul a magyar keresztnevek állománya, ám azt is megjegyezte, hogy ezzel 
párhuzamosan – sajnos – visszaszorulóban van a jellegzetesen magyar keresztnevek válasz-
tása.) – Az is furcsa számomra, ha idegen eredetű családnévhez ősi magyar utónevet (ke-
resztnevet) választanak a szülők: Schőnberger Szabolcs, Schwartz Botond, Vuics Árpád stb. 

Lehet, hogy az is új jelenség, hogy a „műveltebb” szülők a gyermekek nevét csak 
hivatalos formában használják, mert a becézést komolytalannak tartják. Ezért is igyekez-
nek olyan nevet választani, hogy az ne legyen becézhető. Ez önmagában persze képte-
lenség, mert lényegében minden keresztnév becézhető. A túl szigorú szülők lényegében 
lemondanak arról, hogy becéző névvel kedveskedjenek gyermeküknek. Ez a felfogás 
számomra elfogadhatatlan. Talán azért is, mert a sznobizmus, az „úrhatnámság” egyik 
megnyilvánulásának tartom. Viszont vannak családok, amelyekben oldottabb a légkör, 
és a keresztnév becéző alakjai mellett még sokféle névhelyettesítővel szólítják meg a 
szülők gyermekeiket: Picus, Picuska, Picikém, Drágám, Kincsem, Csalafinta (mert sze-
retett csalni a társasjátékokban), Mókuska, Kis kutyám, Kis cicám, Galambom, Tubicám 
stb. Még arra is van példám, hogy az egyik családban a kutyákért rajongó kisfiú nagyon 
örült, ha efféle játékos szavakkal szólították meg szülei: Kutyuskám, Kutyuli, Kutyácska, 
Fényes eb, Kényes eb, Kis eb, Kis kutya (mert ő volt a gyermekek között a kisebb), Me-
rész eb (mert bátrabb volt a bátyjánál).
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