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Hanna, Boglárka, Mária, Márk, 
Máté – ezeket a neveket adták 
tavaly a legtöbbször az újszülöt-
teknek Kolozsváron és Gyergyó-
szentmiklóson. Mindkét telepü-
lésen kevesebb születést és több 
elhalálozást jegyeztek, mint a 
korábbi években.

 » K. J.

Kolozsváron a Hanna és a Márk 
nevet adták legtöbben az újszü-
lötteknek tavaly, Gyergyószent-

miklóson a Máté, Dávid, illetve a Bog-
lárka és Mária név lett „dobogós”. A 
kincses városban 418 magyar gyerek 
született 2020-ban, ebből 238 fi ú és 
180 lány – tájékoztatott Oláh Emese, 
Kolozsvár alpolgármestere. A legnép-
szerűbb magy ar nevek közt volt az 
Anna, az Emma, a Sára, az Evelin. A 
magyar fi únevek közül népszerűnek 
bizonyult a kincses városban a Dávid, 
az Áron, az Ákos, a Bence és az Erik, 
de az Ádám, a Márton és a Zalán is 
kedvelt névnek számított.

Tavaly összesen 7270 gyereket 
anyakönyveztek Kolozsváron, 602-vel 
kevesebbet, mint 2019-ben. 1711 pár 
kötött házasságot, az ő számuk is jó-
val kevesebb, mint 2019-ben, amikor 
2412 pár mondta ki az igent. 2020-
ban 5063 személy hunyt el, a 2019-es 
4698 elhalálozáshoz képest. Tavaly 
közjegyző előtt 68 pár vált el, tízzel 
kevesebb, mint 2019-ben. Az önkor-
mányzat vezetősége kitüntetésben 
részesítette azt a 465 párt, amely az 
50. házassági évfordulóját ünnepelte, 
és azt a 6 kolozsvári lakost, aki tavaly 
100 évet töltött.

Kevesebb gyermek 
született Gyergyóban is
2020-ban kevesebb születést jegyez-
tek a gyergyószentmiklósi városhá-

za anyakönyvi hivatalában, mint 
2019-ben, és évek óta növekszik az 
elhalálozások száma. A házasság-
kötéseknél is jelentős csökkenés ta-
pasztalható, ami a koronavírus-jár-
ványnak is betudható, hiszen sokan 
lemondták a tavalyra tervezett eskü-
vőt. 2018-ban és 2019-ben egyaránt 
356 kisbabának állítottak ki születési 
bizonyítványt a gyergyószentmiklósi 
anyakönyvi hivatalban, 2020-ban 
azonban csökkenés tapasztalható, 
hiszen 334 születést jegyeztek. A 
nemek eloszlása közel azonos, 170 
lányt és 164 fi út anyakönyveztek. A 
névadásnál nincsenek különleges 
feltételek, szigorítások, bármilyen 
nevet választhatnak a szülők gyer-
meküknek, ami nem vul gáris vagy 
sértő. Tavaly a fi únevek közül a 
Máté, illetve Matei, a Márk és a Dávid 
volt a legnépszerűbb, lánynevek ese-
tén viszont nem tapasztalhatók olyan 
nagy arányban a megegyezések, leg-

gyakrabban a Boglárka, a Mária, illet-
ve Maria fordult elő.

MTA: Deniel helyett Dániel
Magyarországon a M agyar Tudomá-
nyos Akadémia (MTA) Nyelvtudomá-
nyi Intézete az, amely anyakönyvi 
bejegyzésre alkalmasnak minősíti az 
utóneveket. Az intézet folyamatosan 
frissíti az anyakönyvezhető nevek 
listáját. Mint az intézet közli, például 
az ősi m agyarnak tartott utóneveket 
csak akkor ajánlják bejegyzésre, ha 
hiteles, írott források  alapján tudo-
mányosan bizonyítható, hogy a ne-
vet a középkorban személynévként 
használták. Ha olyan régi névről 
van szó, amelynek jelentése hátrá-
nyos lehet a viselőjére, bejegyzését 
nem javasolják (pl. Nemél, Halaldi, 
Sánta). Elismert, maradandó érté-
ket képviselő klasszik us vagy  mai 
ismert magyar nyelvű irodalmi, mű-
vészeti alkotásokban szereplő írói 
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Mária és Márk: népszerű babanevek Erdélyben

A Hanna és a Márk, illetve a Mária és a Máté neveket adták a babáknak a leggyakrabban a tavalyi évben
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fantázianevek bejegyzését akkor 
javasolják, ha a név a magyar vagy 
az európai névkultúra valamelyik 
típusát képviseli, és az nem hát-
rányos a névviselőre. Az idegen 
nyelvi eredetű újabb utóneveknek 
a magyarban meglevő, tehát már 
meghonosodott megfelelőit ajánl-
ják bejegyzésre, ha vannak ilyenek 
(pl. Casper helyett Gáspár, Deniel 
helyett Dániel, Catharina helyett 
Katalin). Ha az idegen névnek 
nincs m agyar megfelelője, abban 
az esetben jav asolják a bejegyzést, 
ha a név valamely nyelvben, kul-
túrában, vallásban hiteles módon 
igazolhatóan névként használatos, 
jelentése a m agyarban nem pejo-
ratív (nem rosszalló hangulatú), és 
nem sértő. Fontos szempont, hogy 
a kérvényezett névről egyértelműen 
el lehessen dönteni, h ogy női vagy 
férfi utónévről van-e szó. Az utónév-
listán szereplő nevek becéző válto-
zatai abban az esetben javasolhatók 
bejegyzésre, ha az általuk képviselt 
típusnak már vannak hagyomá-
nyai a névkincsünkben. A nevek 
túlzott, többszörös becéző formáit 
a bizottság nem javasolja (pl. Icus-
ka, Katácska, Loncika, Gyuszkó, 
Misike). A férfi nevek becéző formáit 
csak akkor támogatja a bizottság 
anyakönyvezésre, ha személynévi 
használatuk a középkorra nyúlik 
vissza, és ez hitelesen bizonyítható 
is (pl. Gergő, Janó). Nem javasol-
nak bejegyzésre földrajzi névként, 
márkanévként és művésznévként, 
valamint csak családnévként hasz-
nált alakokat (pl. Gyimes, Benet-
ton, Zséda, Károlyi). Ez alól kivétel, 
ha a ma használatos földrajzi név 
bizonyíthatóan személynévi erede-
tű (pl. Abony, Apaj, Mizse), vagy a 
ma családnévként használt nevet a 
középkorban bizonyíthatóan egye-
lemű személynévként használták 
(pl. Benke, Gorda, Pető).

 » Az idegen 
nyelvi eredetű 
újabb utónevek-
nek a magyarban 
meglevő, tehát 
már meghonoso-
dott megfelelőit 
ajánlják bejegy-
zésre, ha van-
nak ilyenek (pl. 
Casper helyett 
Gáspár, Deniel 
helyett Dániel, 
Catharina helyett 
Katalin). 

 » KRÓNIKA

G ran Canaria szigetének déli part-
jától tegnap reggel elindult Ra-

konczay Gábor extrém sportoló, hogy 
egy speciális szörfdeszkán állva evez-
ze át az Atlanti-óceánt. A kétszeres Gu-
inness-rekorder a közösségi oldalán 
közvetített videóüzenetében elmond-
ta: mivel a szigeten reggel 6 óráig van 
érvényben a kijárási korlátozás, ezért 
Pasito Blanco kiköt őjéből nem sokkal 
ezután vágott neki az Antiguáig tartó 
5200 kilométeres távnak – olvasható az 
MTI-n. Tájékoztatása szerint a sötétség 
ellenére egész sok magyar ment ki a 
kikötőbe, hogy jelen legyen az indulás-
nál. „Az időjárás szuper, van egy gyen-
ge légáramlat, amely segít eltávolodni a 
szigettől. Várhatóan vasárnap délután 
érek majd olyan távolságra, ahonnan 
már nehéz lenne visszafelé haladni” – 
fogalmazott Rakonczay. Hozzátette, az 
időjárás-előrejelzés alapján napokig 
stabil északi-északkeleti szél várható, 
amely később majd keletiessé válik, 
így sokkal könnyebb lesz a kitűzött cél 

felé haladnia. A hatszoros óceánátkelő 
hajós egy saját maga által tervezett és 
épített, 5,5 x 1,5 méteres, merev testű 
SUP-pal teljesen egyedül, kísérőhajó 
nélkül próbálja meg teljesíteni a külön-
leges expedíciót, amelyet 55-65 naposra 
tervez. Elmondása alapján naponta 
átlagban 80 kilométert szeretne meg-
tenni. Kommunikációs eszközként két 
műholdas telefon és három nyomköve-
tő segíti, ezenkívül víztisztító, valamint 
vészhelyzet esetére egy mentőtutaj is a 
rendelkezésére áll, akár egy hónapra 
elegendő élelemmel.

Bevallotta, hogy az indulás előtt 
volt benne egy kis izgalom, a cápáktól 
és a bálnáktól nem fél, inkább attól 
tart, ami már megesett: indulása előtt 
néhány nappal egy nagyobb méretű 
kardhal átszúrta az egyik evezőshajó 
hasát, mert bálnának nézte, és a hal 
szigonya harminc centire behatolt a 
hajó kabinjába.

Rakonczay Gábor az első olyan ha-
jós lehet a világon, akinek állva hajtott 
szörfdeszkával sikerül áteveznie az At-
lanti-óceánt.

Rakonczay elindult, hogy állva evezze át az Atlanti-óceánt

Rakonczay Gábor extrém sportoló lehet az első a világon, akinek sikerül állva áteveznie az Atlanti-óceánon 




