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Névválasztáskor csak felelősen
Lehet akár béklyó is az egyedi, ritka utónév?

K O V Á C S  E S Z T E R

V ilágszerte számtalan tanul-
mány készült már a szülők 
névválasztási szokásairól, 

a szakvélemények pedig jellemzően 
megegyeznek arról, hogy a század-
forduló óta a népszerű és ismert ne-
vek helyett egyedieket választanak 
a szülők. Székelyföldön egy évszá-
zada bevett hagyomány volt, hogy 
a felmenők neveit örökölték a gyer-
mekek, vagy például gyakran arra 
a névre keresztelték az újszülöttet, 

amilyen névnapon született, 
de ma már ez ritkán fordul 
elő. A nevek divatosságát 
sok tényező alakítja (a nép-
szerű zeneszámoktól és iro-
dalmi művektől kezdődően 
a politikáig), nem mindig 
egyértelműen beazonosít-

ható, hogy egyik-másik utó-
név miért lesz népszerű vagy újra 
népszerű. A székelyföldi városok 
anyakönyvvezetőinek összesítésé-
ből azonban kínűnik, hogy a fi úk 
esetében gyakori kedvenc a Dávid, 
a Máté, de népszerű a Tamás, a Ben-
ce és a Gergő is. A lánynevek közül 
a legtöbb szülő tavaly az Annát vá-
lasztotta (egyébként a Székelyhon 
adatai szerint 2019-ben is ez volt az 
egyik legnépszerűbb női név), de a 
népszerűbbek sorában volt még a 
Nóra, az Eszter, a Hanna, a Laura, 

a Dorka, a Boglárka és a hagyomá-
nyosabbnak számító Mária is. 

Az anyakönyvvezetők 
csak javasolhatnak

A különleges neveknek se szeri, se 
száma: némélyiket ősmagyar vagy 
óbibliai hagyományokból eredezte-
tik (például a Villő, a Bátor, a Mór, 
a Kund stb.), mások egyértelműen 

idegen nyelvű keresztnevek magya-
rosításai (például a Kevin, a Dzsesz-
szika, a Rikárdó, a Nikolasz vagy az 
Armandó). A román törvénykezés 
csupán a gúnynévnek minősülő ne-
vekre fogalmaz meg tiltást, a magyar 
nevekre nem vonatkozik semmilyen 
szabály, ezért például a Székelyud-
varhelyi Polgármesteri Hivatal anya-
könyvvezetői ritka női vagy férfi -
név esetén a Magyar Tudományos 

Akadémia Nyelvtudományi Intézete 
által anyakönyvi bejegyzésre alkal-
masnak minősített utónevek listáját 
szokták fi gyelembe venni, tudtuk 
meg Zörgő Noémi sajtószóvivőtől. Ér-
deklődésünkre ugyanezt erősítették 
meg a térség más anyakönyvi hiva-
talainál is. „A gyakorlat azt mutatja, 
hogy általánosságban (nem csak az 
elmúlt évet nézve) például óbibliai 
neveket, ugyanakkor idegen, tehát 
nem magyar neveket is választanak 
a szülők. A törvény értelmében ez 
mind szabályszerű, így az lesz beje-
gyezve, amit a szülők kérnek, persze 
a jó ízlés határain belül” – fejtette ki 
Kertész László, a Gyergyószentmik-

lósi Polgármesteri Hivatal sajtószó-
vivője is. Egyébként kérdésünkre 
Zörgő Noémi még elmondta: extrém 
esetben vagy a magyarul helytele-
nül írt neveknél minden alkalommal 
felhívják az érintettek fi gyelmét arra, 
hogy melyik a helyes forma (például 
Timea – Tímea, Loránd, Lóránt stb.), 
és a tanácsokat többnyire el is szok-
ták fogadni a szülők. „Ritkán előfor-
dul azonban, hogy ragaszkodnak a 
helytelen formához” – jegyezte meg 
az illetékes. 

Nem biztos, hogy szükség van 
a kiemelt figyelemre

Gyermekünk nevének kiválasztá-
sakor nagyon körültekintőnek kell 
lennünk, hívja fel a fi gyelmet Sza-
lay Zsuzsanna. A székelyudvarhelyi 
pszichológus, iskolai tanácsadó fon-
tosnak tartotta hozzátenni: ne csak 
az utónév kiválasztására, hanem a 
család- és keresztnév együttesének 
hangzására is nagyon fi gyeljünk. A 
szakember egyébként úgy véli, ha 
ez a cél, a gyerekek bármilyen néven 
tudnak gúnyolódni, ezért jobb min-
dennek nem biztosítani a táptalajt: 
az egyértelműen félreérthető neve-
ket jobb kerülni. „A különlegesség 
érzése miatt vonzzák a szülőket ezek 
a szokatlan egyedi nevek, arra azon-
ban gondolni kell, hogy ez kiemelt 
fi gyelemmel is jár” – jegyezte meg 
a szakember. Kifejtette: gondoljunk 
csak bele, hogy nemcsak a gyerekkö-
zösség, de a felnőttek – sokszor a pe-
dagógusok is – akár önkéntelenül és 
minden rossz szándék nélkül is rákér-
deznek a név eredetére, rácsodálkoz-
nak, szóvá teszik. Ezek az ismétlődő 
helyzetek valóban folyton a fi gyelem 
központjába helyezik a gyermeket, 
ami néha akár teher is lehet.

A hagyományos nevek egyre 
kevésbé, az egyediek pedig 
egyre népszerűbbek

▾  KORÁBBI  FELVÉTEL:  HAÁZ VINCE

• Trixi, Mása, Astrig, Szamanta, Nikolás, Aurelio, Balambér vagy Herkules – noha a 
felsoroltak Székelyföldön még nem szerepelnek a gyakori nevek listáján, évről évre 
egyre több egyedi, különleges nevű kisbabát anyakönyveztetnek térségünkben. 
Romániában ugyanis a névválasztásra – főleg a magyar utóneveket illetően – nincs 
átfogó szabályozás, így szinte bármit lehet, a szakemberek azonban arra intenek: 
megfontoltan döntsünk egyik vagy másik szokatlan név mellett.

F elgyorsítanák az illetékesek a ko-
ronavírus elleni oltási kampányt. 

Valeriu Gheorghiţă, a kampány koor-
dinátora leszögezte: január 15-étől in-
dulhat is a második fázis, amely elején 
az idősotthonok lakóit és a dialízisre 
szoruló vesebetegeket oltják be.

A katonaorvos vasárnap este az 
Antena 3 hírcsatornának nyilatkoz-

va arról beszélt: azért válhat 
lehetővé a tempó fokozása, 
mert a kampányt sikerült 
az eredetileg tervezett idő-
pontnál hamarabb elkezde-
ni. Emlékeztetett: eredetileg 
azzal számoltak, hogy csak 
január második felében kez-

dődhet el az immunizálási 
akció, azonban – mint az köztudott 
– az első oltásokat már december 27-
én beadták, és azóta is folyamatosan 
oltják az egészségügyi dolgozókat. 
Ennek nyomán január 15-étől már el-
kezdődik a második fázis, amelyben 
a krónikus betegeket és a 65 év fölötti 

idős személyeket, valamint a straté-
giai ágazatok dolgozóit oltják be. Az 
első beoltottak az idősotthonok lakói 
lesznek. Őket a veseelégtelenségben 
szenvedő, dialízisre szoruló betegek 
követik, ezt oly módon szervezik meg, 
hogy az érintetteket a dialízisközpon-
tokból az oltópontokra szállítják, majd 
onnan vissza az otthonukba. Gheorg-
hiţă elmondta, péntekig elkészül a 
második körben érintett személyek 
számára is az oltási regisztrációt lehe-
tővé tevő platform. Emellett közzéte-
szik azon krónikus betegségek listáját, 
amelyek feljogosítanak a második kör-
ben való részvételre – ezt az Egészség-
ügyi Világszervezet ajánlása nyomán 
állították össze. A listán egyebek mel-
lett a szív- és érrendszeri betegségek, 
a cukorbetegség, a Down-szindróma, 
a túlsúlyosság, a krónikus veseelég-
telenség, a tüdőbetegségek, az im-
mundepresszió, a HIV-fertőzés vagy 
az AIDS is szerepel. Emellett minden 
megyében call-centereket hoztak lét-

re, amelyek az előjegyzéssel és a kam-
pánnyal kapcsolatos kérdésekben iga-
zítják el az érdeklődőket.

Tegnap megérkezett az országba 
a Pfi zer-BioNTech által gyártott vak-
cina újabb, 150 ezer adagos szállít-
mánya. Akárcsak az előző két alka-
lommal, a vakcina légi úton érkezett 
Bukarestbe, Kolozsvárra és Temes-
várra. A helyi oltóközpontok igényei 
szerint az ezekben a városokban 
található raktárakból osztják majd 
szét az oltóanyagot. Ezzel összesen 
már 450 000 adagnyi szérum érkezett 
Romániába. Az előző három szállít-
mányból eddig 131 370 dózist osztot-
tak szét. Vasárnap estig egyébként 
5993 személy kapta meg Romániában 
a Pfi zer BioNTech koronavírus elleni 
vakcináját, ezzel 108 294-re nőtt a 
beoltottak száma. Az oltási kampány 
kezdetétől összesen 388 személynél 
jegyeztek kisebb allergiás reakciót, 
amelyek közül 155 helyi, 233 pedig ál-
talános jellegű volt. (Balogh Levente)

Felgyorsítanák az oltási kampányt
Balázs Attila az ideiglenes ügyvezető elnök
Balázs Attilát, az RMDSZ eddigi 
gazdasági igazgatóját bízta meg 
ideiglenesen Kelemen Hunor 
a szövetség ügyvezető elnöki 
teendőinek ellátásával – közöl-
te az alakulat sajtószolgálata. 
Az ideiglenes ügyvezető elnök 
mandátuma addig tart, amíg az 
RMDSZ elnöke új ügyvezető elnö-
köt nevesít, ezt pedig a Szövetsé-
gi Képviselők Tanácsának (SZKT) 
kell megerősítenie a szavazatával 
– áll a közleményben. A csík-
szeredai születésű Balázs Attila 
2010-től gazdasági igazgató az 
RMDSZ kolozsvári főtitkárságán, azt megelőzően közgazdászként 
dolgozott az Iskola Alapítványnál. Egyetemi tanulmányait 2004-ben 
végezte el a Babeş–Bolyai Tudományegyetem Közgazdasági Karának 
marketing szakán. Az RMDSZ ügyvezető elnöki tisztsége Porcsal-
mi Bálint lemondásával üresedett meg. Porcsalmi december 10-én 
jelentette be, hogy a kormányalakítási tárgyalások után visszaadja 
megbízatását. Azt is közölte: 2017-ben eredetileg két évre vállalta a 
feladatot, amelyet aztán közös megegyezéssel a decemberi parla-
menti választásokig meghosszabbítottak.

• RÖVIDEN 

▴ FORRÁS: FACEBOOK/BALÁZS ATTILA




