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„Gondolkodtam azon,  
hogy megtartsam lány-
kori nevemet, az még-

sem olyan elterjedt, mint a 
férjem vezetékneve. Szóba ke-
rült az is, hogy vegyük fel egy-
másét. Aztán végiggondoltuk, 
hogy nálunk még nem olyan el-
terjedt, hogy az anyát így hívják, 
az apát meg úgy, és a gyere-
keket ez később kényelmetlen 
helyzetekbe sodorhatta vol-
na. Férjem átélt hasonlót, igaz, 
azért, mert a szülei elváltak, 
és ő az apja nevén, de az anyjá-
val élt. Az elsődleges szempont 
mégis az volt, hogy látsszon, 
egy család vagyunk” – magya-
rázta Réka. Gabrielláéknál vi-
szont veszekedést szított az, 
amiért nem váltott asszony-
névre: „A legfőbb érvem az volt 
emellett, hogy szépen ki van ta-
lálva a nevem, gyönyörűen ösz-
szeválogatva, és nem szívesen 
váltam volna meg tőle. Persze 
a férjem konok székely ember 
módjára hallani sem akart ró-
la sokáig, de az első kört meg-
nyertem. Még arra hajlandó 
lettem volna, hogy a kölcsönös-
ség jegyében vegyük fel egymá-
sét, de abba végképp nem ment 
bele. Gyerekünk születésekor 
egy hónapig tartott a huzavo-
na, végül csak az ő nevét vise-
li.” Arra is akad példa, hogy a 
lánykori név miatt annyit csú-
folták az illetőt, hogy alig várja, 
megszabaduljon tőle. Egy, a ne-
vét nem vállaló hölgy esetében 
ez történt, férjhez meneteléig 
tűrnie kellett a pajzán megjegy-
zéseket. 

A férfi is lemondhat a nő javára

Ferencéknél a fordítottja 
történt, a férj akarta minden-
képp elhagyni a nevét: „Ro-
mán hangzású volt a nevem, 
ezért könnyen megváltam tőle. 
Feleségem egy ismert család-
ból származik, az irántuk való 
tiszteletből vettem fel a nevü-
ket, és persze gondoltunk gye-
rekeink jövőjére is.” Zsuzsáék 
a névkettőzés mellett döntöt-
tek, mégpedig a férj javaslatá-
ra, „merthogy mindkettőnknek 

rövid a vezetékneve, az övé kis-
sé közönségesebb, az enyém 
viszonylag ritkább és neme-
si eredetű, tehát mi lenne, ha 
összevonnánk, teljesen egye-
di lenne. Én el is rendeztem 
a papírokat, és amikor a há-
zasságkötésre sor került, egy 
kissé megszeppent, a szülei-
vel ugyanis nem beszélte meg. 
Kérdezték tőlem is, hogy csak 
nem szégyellem az ő nevüket? 
Nekem egy bátyám van, elvi-

leg ő két fián keresztül vitte 
volna tovább a vezetéknevün-
ket, de egyikük meghalt fiata-
lon, a másik pedig nem nősült 
meg. Úgyhogy ez utólag az én 
küldetésem lett, két fiam és 
kisunokám révén átöröklődött 
a családom neve.”

Öt névviselési lehetőség

Feleki Ildikó anyakönyv-
vezető úgy látja, hogy „a ha-
gyománytisztelők még mindig 
többen vannak, vagyis amikor 
a nő asszonynévre vált. Nép-
szerű még a közösített név, 
amelynek nincs megszabott 
sorrendje, inkább a hangzástól 
függ, de az a gyakoribb, hogy a 
férfi ragaszkodik neve elsőbb-
ségéhez. A harmadik lehető-
ség, hogy mindenki megtartja 
saját nevét. Ilyenkor az egyete-
mi végzettség áll a háttérben, 
hogy a pár hölgytagja diplomá-
ját lánykori nevén szerezte, és 
ebből kifolyólag nem szeretne 
nevet változtatni. Cégtulajdon 
esetén is gondot okozhat a név- 
és ezáltal az iratcsere. Gyakori 

eset még, hogy a korábbi házas-
ságból gyerek van, akivel egy 
néven szeretne maradni a nő. 
Elenyésző számban ugyan, de 
arra is van példa, hogy a férfi 
venné fel a feleségjelölt család-
nevét, vagy a jobb hangzás vé-
gett, vagy mert valamiért nem 
szereti a sajátját. Újabban arra 
is van mód, és igény is mutatko-
zik rá, hogy a vőlegény megtart-
ja saját nevét, a menyasszony 
is, de hozzácsatolja jövendőbe-

lije nevét is, tehát kettős veze-
tékneve lesz azontúl.” Ilyenkor 
az utód esetén vagy az apa ve-
zetéknevét kapja a gyerek, vagy 
írásos beleegyezés alapján az 
anya összevont nevét. A házas-
ságkötés előtt álló pároknak a 
ceremónia előtt tíz nappal kell 
leadniuk az iratcsomót, megje-
lölve benne a névválasztást is. 

Lelki és objektív okok a háttérben

Vannak elméletek, amelyek 
tudatformáló hatást tulajdoníta-
nak a névváltoztatás jelenségé-
nek. Elveszti-e a nő egyéniségét, 
régi énjét, vagy épp ellenkező-
leg: a névmódosítással új esélyt 
kap az, aki le akarná zárni éle-
te korábbi szakaszát? Lázár 
Andrea családterapeuta sze-
rint családnevünk gyakorlati-
lag identitásunkhoz tartozik, 
és „amikor a házasság mentén 
megváltoztatjuk, a legnagyobb 
problémát az okozhatja, hogy 
egymásnak feszül két nagyon 
intenzív belső igény: lojálisnak 
maradni ahhoz a családhoz, 
amely felnevelt, meghatározta 

lelki és fizikai fejlődésünket, il-
letve egy saját család mellett el-
köteleződni, nyíltan felvállalni 
az új kezdetet, az új élettel járó 
új funkciókat. A névcsere min-
denképp egy fordulópont lehet 
az identitás kérdésében, mert-
hogy magamat a férjem felesé-
geként kezdem meghatározni, 
és nem szüleim gyerekeként. 
A leválási folyamatban ez egy-
fajta segítség lehet, ugyanak-
kor a változás blokkoló hatást 
is kiválthat, ha a felmenők felé 
érzett lojalitás olyan mértékű. 
Ilyenkor a dilemma hosszadal-
mas és fájó lehet. Persze van-
nak objektív okok is, főleg a 
gyerekek születésével járó ad-
minisztratív szempontok, ame-
lyek jóval nehézkesebbek, ha 
nem közös néven jelentkezik a 
házaspár.” A szakértő szerint a 
nők „áldozathozatala” nem fel-
tétlenül alárendeltséget jelent, 
sokkal inkább rugalmasságot, 
és valószínűleg inkább történel-
mi magyarázata van, merthogy 
sokáig ez volt a kötelességük, 
az elvárás velük szemben. 

A 18. századtól kötelező

A családnév a keresztény kul-
túrában keletkezett, az észak-
itáliai városállamokból terjedt 
el, és az egyező keresztnevű 
emberek megkülönböztetésére, 
pontos megnevezésére szolgált. 
Az ősmagyarok nemzetség-
nevei nem leszármazásra vo-
natkoztak, hanem gazdasági, 
katonai, társadalmi összetarto-
zást jelöltek. Mai családneveink 
a 13–14. században alakultak 
ki, és amolyan ragadványne-
vek voltak, utalva a felmenőre, 
lakóhelyre, nemzetiségre, fog-
lalkozásra vagy tulajdonságra. 
Kötelezővé és hivatalos azono-
sító adattá a 18. században vál-
tak. A magyar névhasználatra 
a keleti sorrend jellemző, vagy-
is a vezetéknév megelőzi a ke-
resztnevet.

KOSZTOLÁNYI KATA

A hagyományos házassági névviselés még mindig erősebb

A vezetéknév dilemmája

A házasságkötés előtt tíz nappal kell leadni az iratcsomót, melyben a névválasztást is meg kell jelölni

Manapság lazább a 

vezetéknév házasság-

kötés utáni alakulása, 

mint korábban. Régen 

magától értetődő volt, 

hogy a nő, mintegy 

alárendelve magát a 

férfinak, felveszi an-

nak nevét. A családjog 

értelmében a háza-

sulandóknak közösen 

dönteniük kell a név-

változtatásról, de több 

választási lehetőségük 

is van.
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Felgyorsult 
a népességfogyás
Tavaly 69 279 fővel csökkent 
Románia lakossága, ami 25,5 
százalékkal több, mint az 
előző évben mért népesség-
fogyás – közölte tegnap az 
országos statisztikai intézet. 
A bemutatott adatsor szerint 
a tavalyi év minden hónap-
jában negatív volt a termé-
szetes népszaporulat. Előző 
évben 55 176 fővel fogyott 
a népesség. Tavaly 191 496 
gyerek született, ami 5,8 
százalékos csökkenést jelent 
2016-hoz mérten. A halálo-
zások száma 1,3 százalékkal, 
260 775-re nőtt 2017-ben. 
Az állandó lakosság 2014-
ben húszmillió alá csökkent, 
pedig a rendszerváltozáskor 
még több mint 22 millió volt 
Románia lakossága. Az ENSZ 
egyik előrejelzése 2050-re 
14,5 milliós lakosságot jósolt 
Romániának, amennyiben 
nem változik a népességet 
befolyásoló főbb mutatók 
alakulása. A demográfiai ada-
tokat kedvezőtlenül befolyá-
solja, hogy mintegy 3 millió 
román állampolgár él külföl-
dön, akiknek zöme az aktív 
lakossághoz tartozik, vagyis 
közöttük sokan vannak olya-
nok, akik a gyermekvállalás 
szempontjából fontos 25–45 
év közötti korosztályhoz tar-
toznak. (GYERGYAI CSABA)

Elkezdődött 
a szóbeli érettségi
Elkezdődtek az érettségi vizs-
gák szóbeli próbái tegnap, 
a román nyelv és irodalom 
tudás felmérésével, az okta-
tási miniszter által jóváha-
gyott tanévrend szerint. A 
román nyelv és irodalom 
próba holnap is zajlik, majd 
kedden és szerdán anyanyel-
vi ismeretekből vizsgáznak 
a tizenkettedikes diákok. 
Február 16-án, 19-én és 20-
án a tanulók számítógépes 
kompetenciáit tesztelik, majd 
február 21-én és 22-én lesz az 
idegennyelv-szóbeli – számol 
be az Agerpres. Az első írás-
beli vizsga június 25-én lesz 
román nyelv és irodalomból, 
június 26-án anyanyelvből, 
június 27-én a szakosodás 
szerinti kötelező tantárgyból 
lesz,  június 28-án pedig a 
szaknak megfelelő választott 
tantárgyból kell vizsgázniuk a 
végzős diákoknak. Az óvások 
utáni végleges eredménye-
ket július 9-én teszik közzé. A 
pótérettségit augusztus 20-a 
és augusztus 31-e között tart-
ják. A végleges eredményeket 
szeptember 6-án teszik köz-
zé. (MOLNÁR RAJMOND)

Ha szerda, akkor 
Bizniszvitamin
Szerdán reggel negyed kilenc-
től ismét lesz Bizniszvitamin 
a Hargita Business Centernél. 
Az I love my job! (Szeretem a 
munkámat) című beszélgetés 
meghívottja Mihály Ágnes, 
Jakab Hunor és Szász Zsuzsa. 
Az esemény részeként ismét 
lesz bizniszreggeli, ezúttal Mi-
hály Ágnes várja finomságok-
kal a részvevőket. A rendez-
vényre előzetes regisztráció 
szükséges, a részvételi díj 10 
lej, illetve az inkubátorház 
bentlakóinak 5 lej.

Vannak elméletek, amelyek tudatformáló hatást 
tulajdonítanak a névváltoztatás jelenségének. 
Elveszti-e a nő egyéniségét, régi énjét, vagy épp 
ellenkezőleg: a névmódosítással új esélyt kap az, 
aki le akarná zárni élete korábbi szakaszát?




