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Szó sincs arról, hogy családjogi pereske-
désbe akarnám elvezetni a vidám han-
gulatú nyelvművelési írásokat, hanem 

olyan problémát próbálok épp nyelvhez kötő-
dő szokásokkal igazolni, ami mindnyájunknak 
folyamatosan okoz több-kevesebb bosszúsá-
got. A román és a magyar névhasználat alap-
vető különbsége a sorrend: mi előbb mondjuk 
a családnevet és utána a keresztnevet, román-
ban fordítva.

Bevallom, fogalmam sincs, a természeti né-
pek milyen sorrendet használnak, ha egyálta-
lán ismerik a család- és a keresztnév fogalmát, 
vagy megelégednek a nagyon ötletes, találé-
kony, tulajdonságokra vonatkozó, számunkra 
az indiános regényekből ismert körülírással. 
Kétségtelenül a civilizált népeknél az a sor-
rend dívik inkább, amit a románban használ-
nak, de a japánok úgy használják a személy-
neveket, mint mi. Nem tudatlanságból, hanem 
mert ők is így szokták meg. A japánok ősi kul-
túrájához tartozó udvariasság és tisztelet jelét 
említeném még meg, amiről mélyen megha-
tódva számolt be egy román ismerősünk, miu-
tán hazatért a távol-keleti szigetországban tett 
látogatásáról. Örömének oka, hogy kiránduló-
csoportjuk minden tagját már érkezéskor ké-
szen várta a szállodában használatos kitűző, 
melyen abszolút hibátlanul leírva álltak a ven-
dégek nevei. Úgy, ahogy azt itthon is hasz-
nálják. Ismerősünk mindenekelőtt a nevé-
ben szereplő ă tökéletes leírásán csodálkozott 
a számára ismeretlen, krikszkraksznak mon-
dott japán betűk világában.

Ez az élmény van vagy huszonöt éves, nem 
tudom, ismerősünk miként használja a ma-
gyar neveket, de általában a román anyanyel-
vűek a mai napig a régi hibát követik el. Nyil-
vánosan legelőször 1990 után, az első „új” 
parlament egyik ülésén szólították úgy Do-
mokos Gézát, hogy „Poftiţi la cuvânt, domnu 

Gheza”, mire ő beszéde előtt nagyon határo-
zottan kijelentette, hogy csak a hozzá közel-
állók számára Géza vagy akár domnu Gheza, 
másoknak domnu Domokos, mert ez a csa-
ládneve. Ezzel van a baj: amikor a családnév is 
keresztnév, illetve elsősorban a székelység kö-
rében az apára utaló családnévben csak a fel-
menő keresztneve használatos, a leszármazást 
jelző -fi (-ffy) nélkül. Ezért emlegetik követke-
zetesen a tévéadók hírolvasói Kelemen Hu-
nort egyszerűen Hunornak vagy Markó Bé-
lát Bellának vagy Bellónak. És mivel hiányzik 
belőlük a japánokba belekódolt tisztelet és ud-
variasság, nem is veszik a fáradságot, hogy 
megjegyezzék neveink helyes használatát. Ők 
jól elvannak a maguk – szintén leszármazásra 
utaló – escu-jával, s bár aránylag gyakran van 
románban is a miénkhez hasonló névadás, 
megelégszenek azzal, hogy az első a kereszt-
név, aztán a családnév.

Van viszont a moldvaiak körében egy érde-
kesség: az anyajogú névadás. A mi tájainkra 
kevés moldvai vetődik el, úgyhogy nem gyak-
ran hallani az Amariei, Apreotesei, Afloricăi 
és hasonló családnevet, ami egyértelműen az 
anyára utal. Mert úgy tartják, hogy az anya 
a biztos? Vagy a sokszor, hosszú időre harcba 
szállt apa nem is mindig tért már haza, netán 
a család felbomlásakor a kisgyerek mindig az 
anyjánál maradt? Nem tudom.

Ezek a régi-régi szokásokból máig fennma-
radt névhasználati berögzülések sok tanako-
dásra adnak okot, de egy biztos: az alapve-
tő udvariasság és tisztelet megköveteli, hogy 
aki nem ismeri a névadások eredetét, az is 
ugyanúgy használja a számára idegen neve-
ket, mintha mindent tudna a régen eltávozott 
ősök titkairól. Ha viszont ragaszkodnak a saját 
szokásaiknak a másikra erőltetéséhez, az egé-
szen mást árul el – róluk.
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