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ELŐSZÓ
A Névmagyarosítás Kézikönyve egybefoglalja
azokat a tudnivalókat, melyek a névmagyarosítási
eljáráshoz szükségesek.
Tájékoztatást ad a név helyes megválasztására
s a kérelem miként való előterjesztésére. Feltárja a
legújabb rendelkezéseket és a hivatali gyakorlat
alapján kialakult és szükségessé vált intézkedéseket.
Megokolttá tette A Névmagyarosítás Kézikönyvé-nek megjelenését az a helyzet, hogy a legújabb
rendelkezéseket és egyéb fontos tudnivalókat összefoglaló tájékoztató könyv ezidőszerint nincs forgalomban. Az érdekelt közönség, a név helyes megválasztásának gondjával, napról-napra csoportosan járja
a hivatalokat, költséges és időrabló futkosással, a
hivatali előszobákban való hosszadalmas várakozással tölti idejét, míg némi felvilágosításhoz juthat. Így
gyakori az eset, hogy valami hiányosság, helytelen
vélelmezés miatt egyesek folyamodását elutasítja a
Misztérium.
Kétségtelen az is, hogy a névmagyarosítással
járó számtalan megkötöttséget rövid szóbeli úton, az
egyes darabokból álló jegyzékeket futólagos áttekintéssel alaposan megismerni nem lehet; ezért célsze-
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rűnek és szükségesnek mutatkozott a tájékoztató
adatoknak egybefoglalása és könyvalakban való
ismertetése. Ezt a célt közelíti meg A Névmagyarosítás Kézikönyve című munkának összeállítása és
tartalma.
Figyelemreméltó A Névmagyarosítás Kézikönyvé-nek az a szakasza, mely a névképzéssel foglalkozik. Példákkal is bemutatja a névképzés célszerű és
helyes alkalmazását, a rövid, egy- és kéttagú szótöveknek (gyökérszóknak) összetétel és képzés útján
való változatos kiegészítését. Ilyen úton mintegy
30 ezer tételből álló névgyűjtemény birtokába jutunk
már akkor is, ha csupán e könyv betűsoros névjegy
zekét vesszük alapul.
A könyv elején bemutatott szűkreszabott történelmi visszapillantás — a név keletkezéséről ós a magyar névről — annyit tart szükségesnek az olvasó elé
tárni, amennyit e tárgyról nagyjából megismerni
érdemes annak, aki régen nem olvasott róla és aki
azzal a ritkán jelentkező és kivételesen kedvez”
problémával foglalkozik, hogy új nevet válasszon
magának.
Kétségtelen, hogy az a magyar állampolgár, ak
talán a megszokottság miatt még ma is idegen nevet
visel, sokszor nem is tudja, vagy későn tudja meg
hogy az idegen külső, az idegen név mennyi visszásságot, kellemetlenséget és félreértést okoz kifelé é.
befelé, nemcsak saját személyének, de hazájának is
Az idegennevű magyar állampolgár, amikor abból a valóságból indul ki, hogy már számos elődje is
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magyar honos és hűséges hazafi volt, amikor azt érzi,
hogy eredeti nemzetiségének úgyszólván minden gyökerét elveszítette és csupán e haza földjén lel a múltak hagyományaiból eredő gondolatot, érzést és utódai
részére magyar jövőt, amikor a lelkiismerete szerint
is kötelezve érzi magát arra, hogy a hűségnek, a
hazafiasságnak nemcsak belső érzésével, hanem külső megnyilatkozásával is bizonyságát adja szilárd
jmagyarságának: e feleszmélés és nemesebb indulatból
fogant elhatározás előtt minden esetben az elismerés
és megbecsülés ünnepi érzésével kell meghajolnunk!
Előszó a második kiadáshoz
A Névmagyarosítás Kézikönyve elérkezett új
kiadásához, annak jeléül, hogy az érdekelt közönségnek hasznos tanácsadója és tájékoztatója a könyv.
A második kiadás bővült az időközben kiadott
rendelkezésekkel és a sokszor felvett nevek jegyzékének kiegészítésével.
Budapest,
Verbényi Ernő.

I. A név keletkezése.
Az ősvilág szövevényes rengetegeiben, a hegységek komor sziklaormain, a síkságok, völgyek füves,
lápos, nádas terepén és süppedő ingoványain, a levegő
magasságában és a vizek mélységeiben gigantikus
őslények közt kisebb és apróbb állatok tanyáztak
bujdokolva. Ezek mindegyike élte a maga sajátos
életét békességben és nagy tragédiák közepette. Az
egyik növényi eledellel táplálkozott, a másik rovarokkal; a harmadik és tizedik ragadozó volt. Az erősebb
vadászott a gyengébbre, néha az erős az erősre és aki
bírta, marta.
Köztük rejtőzködött az ember! . . .
Az ősember kezdetben védtelenül élte magányos
életét e veszedelmes környezetben. Növényevő volt,
bogyók, gyümölcsök, bizonyos gyökerek, majd rovarok, csigák az eledele. Védelmet és biztonságot nyújtó
barlangokban, vagy magas fák ágai között rendezte
be menedékét és nyugvóhelyét.
Életmódja, a körülmények, de az ösztöne is rákény szeri tették, hogy néhányadmagával összefogjon,
tömörüljön s így együttesen megalakítsák a barlanglakások mélyén lévő rejtekhelyeken, avagy kövekből
rakott hordákban (klánokban), később sátoralakú
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földházak, faházak, cölöpházak védelme alatt a családi közösséget.
Ez a társulás szükségképpen kifejlesztette az
akaratnak jel és hang segélyével való közlesét, a társalgásnak egyelőre kezdetleges módját.
Az értelem kifejezése jelekkel, taglejtéssel, vagy
tagozott és tagozatlan hangbeszéd útján történt.
Tudományos kutatásaink eredménye arra vall,
hogy az ősember társadalmi életének már e legelején
kialakult a nevek használata, már az első közösségek
idején szokássá vált a név megadása, majd az ifjak
és leányok avatási szertartása.
Az ember társadalmi együttélésének bölcsője: a
családi közösségek. Az ősember alkotta meg az egymásrautaltság kényszere alatt. A családi közösségek
egyesüléséből fejlődött ki a törzsszervezet, majd ebből
a néposztályszervezet és végül az állam.
Művelődése során a növényevő ember rátért a
halászatra, vadászatra és húsevő is lett; az idők
múlásával foglalkozása kiterjedt a nomád pásztorkodásra, később a földművelésre; a tűz feltalálásával a
fejlődésnek beláthatatlan újabb útjai nyíltak meg
számára — bányászat, ipar és kereskedelem csatlakoztak tevékenységéhez —, a társadalomba beilleszkedett egy bizonyos rend és a művelődéssel együtt
gyarapodtak a fogalmak, ezzel együtt terjedt és gyarapodott az emberek sokaságával a név és elnevezések sokfélesége.
Az ősidőkben, sőt a történelmi idők kezdetén a
neveket nem szedhették a naptárból, mint mai. Az
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egyes embereket jellemző külsőség, sajátosság, vagy
foglalkozás szerint alkalmazták a neveket és a természeti tárgyak nevének gyűjteményéből válogatták ki
az alkalmas és rendszerint találó, az embert jellemző
és többitől megkülönböztető jelzőket, neveket, amiként az még ma is szokásos félvad népeknél.
Vagy felejtjük-e a prairiek és őserdők romantikus népének, az indiánoknak hasonló neveit, mint:
Bőrharisnya, Sólyomszem, Sebesnyíl, Vadölő!
Az emberek tömörülésének, közösségekbe egyesülésének természetes okait és magyarázatát, megtaláljuk azokban a viszonyokban, melyek között az ősember élt. Ezek szükségessé tettek olynemű berendezkedést, amit az öszötönön felül az ész irányított
s aminek erejével az ember minden más élőlény fölé
kerekedett e földön.
Az állatok kizárólag ösztönük után igazodnak,
mégis gyakran meglepő példáit adják az észszerűségnek, amivel az ember csodálatát vívják ki. De fejlődési fokozatot, tökéletesedést náluk nem találunk.
Talán az ősembernek is volt alkalma megfigyelni
a hangyákat, vagy méheket, melyektől elsajátított
egyet-mást, amint csendesen, fürkészve szemlélte
munkásságukat, hogy ezek az apró lények az ideális
államrendnek minő tökéletes keretei között gondoskodnak az egyedek és tömegek ellátásáról, biztonságáról és jólétéről, minő szigorú rendben, minő szorgalommal és céltudatossággal végzik, az együvé tartozó tömegek, hihetetlenül serény és aprólékos mun-
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kájukat. Minő véres harcokat vívnak idegen elemekkel. Lárma és húzódozás nélkül teljesíti minden
egyed a maga beosztott munkáját az építés, tatarozás,
közélelmezés, egészségügy, a rendőri szolgálat és
igazságszolgáltatás terén Az államszervezetnek minden egyes tagja nemcsak munkás és harcos, hanem
egyúttal orvos, halottszállító, rendőr, bíró és végrehajtó. Nevük aligha van, de nincsen írott törvényük,
sem, nincs tárgyalás és nincsenek állami apparátusok. A gonosz cselekményt nyomon követi a büntetés,
amit a legközelebb levő tanuk, a tettenérők, szigorú
igazságmértékkel hajtanak végre.
Hiszen rengeteget lehet tanulni a természettől és
főként az állatoktól.
Mellőzöm a tudomány száraz megállapításait,
de mint kedvesen találó jellemzést idézem Herczeg
Ferenc sorait az „Álomország”-ból, melyben a szerző
a maga művészi közvetlenségével ezeket mondja:
„Minden, ami az emberben nagy, szép és jó, az
állati. Az erő, az ifjúság, a bátorság, a hűség, a barátság, aj szerelem, az anyaszeretet — szóval minden.
E részben azonban még sokat kell tanulnunk állattársainktól. Mert kétségtelen, hogy nincs délcegebb
ifjúság, mint a nemes paripáé, nincs vitézebb lovag,
mint a párduc, nincs hűségesebb barátság, mint a
kutyáé, nincs feláldozóbb anyaszeretet, mint a fogolymadáré. És mi a művészet? Ha a fülemüle énekét
hallom, ha a daru táncára gondolok, vagy a madár
fészkét néznem, akkor nagyon gyanúsnak találom a
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dolgot. Különösen azok a fészeképítők! Fúrnak, faragnak, falaznak, fonnak, szőnek ...”
Másutt Farkas Imre írja:
„Nagy divat most a szabadtéri előadás. Pedig
milyen régi divat. Milyen ősi divat. Milyen örök (divat. Csak egy előadást említek! Díszletek: fehér rózsabokor, kerek erdő, akácfavirág. Szereplők: a
fekete rigó és a csalogánya. Ez az utóbbi hajnalig
énekelt, egyszer se rekedt be . . .”
Úgy-e, gondolkozhatunk rajta? És hogy mindez
nem fejlődött és nem tökéletesedett tovább. Nem,
mert az állati ösztönös munkának, fejlődési határai
korlátozottak. De az emberi ész teremtőerejének és
hatalmának útjai beláthatatlanok.
A kereszténység előtt, sőt azután is a XV. századig, az emberek egy névvel (személynév, keresztnév) rendelkeztek. A keresztesháborúk befejezése
után kezdték alkalmazni a vezetéknevet. De az egynév kiegészítésére, a megkülönböztetésre, a mai vezetéknév használataként már a legrégibb időktől fogva szokásban volt egyeseket a szülő- vagy lakóhelyük
szerinti előnévvel felruházni (celanói Tamás, crotoni
Milon, rotterdami Erasmus, pannóniai Mihály stb.)
és kétségtelen, hogy az egynevűek megkülönböztetésére általában alkalmaztak bizonyos jelzőket, amelyek az idők folyamán átminősültek vezetéknévvé.
Keleten ma sincsenek családnevek. A régi görögök sem ismerték.
A rómaiaknál is így volt kezdetben, de már a
köztársaság idejében háromféle nevet alkalmaztak.
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Ezek az előnév (praenomen), az ius végzetű nemzetségnév (nomen) és a családnév (cognomen). (Pl. Marcus Tullius Cicero.) Bizonyos esetekben ezekhez fűzték még a negyediket, az agnonomen-t, díszül valamely kiváló cselekedet emlékére, miként a Scipióknál az Africanus és Asiaticus neveket. 1. Publius Cornelius Scipio Africanus. 2. Lucius Cornelius Scipio
Asiaticus.
Németországban a XIII. században a nemesség
kezdte használni birtokának helynevét „von” viszonyszóval. A polgárság a XVI. században kezdte alkalmazni a családnevet.
A különféle államok területén letelepedett zsidók is csupán zsidó személynevet viseltek. A régi
monarchia területén II. József császár rendelete kötelezte őket arra, hogy német vezetéknevet válaszszanak és használjanak, valamint arra is, hogy a felekezeti anyakönyveiket német nyelven vezessék. E
rendelet hatálya 1783. január 1-én lépett életbe.
Törökországban egyedül a személynév volt használatban, esetleg kapcsolatban valami nem hivatalos
jelzővel. Ott nemrég járt le Kemal pasa rendeletének hatálya, mely szerint a török állampolgárok kötelezve voltak vezetéknevet választani s azt záros
határidőn belül bejelenteni. Aki bejelentési kötelezettségét elmulasztotta, annak hivatalból adtak vezetéknevet.
Az bizonyos, hogy a magaválasztotta név mindig
tetszetősebb, mint amelyet a hatóság és a tisztelt közvélemény osztogat, mert ez utóbbi, ha nem is alkal-
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maz kimondottan csúfnevet, de mindenesetre kirívóan
jellemző sajátságot rögzít meg, kíméletlenül, mint
például annál az Ali barátunknál, aki a közvélemény
jóvoltából „félszezű” Ali néven szerepelt a társadalomban, de ő azután az adott alkalommal élve, a saját ízlése szerint „Sasszemű”-re (Kartalguezlu) szépítette a nevét.
Az apa keresztnevéből fi-végzettel alkotott vezetéknév (Gergelyfi, Mihályfi, Pálfi stb.) majd minden nemzetnél elterjedt, így a szlávoknál az -ov és
cs, a germáneredetű népeknél a -sohn, -son, -sen
végzetű nevek.

II. A magyar név.
Ezer éve múlt, hogy a Dnyeszter felőli szoros-út
vögyeiből, az évszázados őserdők sűrű lombsátrai
közül acélos izmú paripák szökelltek fel a Beszkidek
avarborította ormára.
Lobogószemű, hajlékony derekú harcosok tapadtak a nyereghez.
A felkaptató lovasok szobormereven álltak meg
a bérci fenyvek tisztásán és fürkészve, mohón kémlelték az eléjük szökkenő elragadó képet. Fénylő acélszablyájuk hegye mutatott irányt az álmok és vágyak
tündérkertje felé, a szertefutó viruló síkságra, mely
az Ung és Latorca völgye mentén tárult szét a tiszai
mák csillogó messzeségébe...
És ekkor ... az Északkeleti Kárpátok bércein
fellharsant egy soha nem hallott kiáltás ... a megin-
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dult lélek minden erejét és érzését kifejező hangorkán, mely a vihar mennydörgésével szállt tova a
zengő hegyeken, diadalmasan csapott a levegőbe, fel
a magasba, tova a lejtőkön, áttörve a falombok sűrűségén, hogy csendesen búgva enyésszen el a távoli
völgyek vadvirágos méhében... Epedve, elragadtatással, imádatosan, honi földön az első magyar név:
Álmos apánk!
Honfoglaló magyarok, Attila unokái jöttek, hogy
elfoglalják ősi örökségüket!
Jött népével a hét vezér: Álmos, Előd, Und, Kund
Tas, Huba, Tuhutum.
Ungvárnál új név zengett a magyarok ajkán
Árpád! Az új haza kapujánál pajzsra emelt ifjú vezér neve.
A múlt eme regeszerű eseményeinek vetítéséné
szittya-magyar nevek egész sora színesedik meg em
lékezetünkben: Aba, Baja, Bajna, Bedő, Bendegúz
Bogát, Böngér, Bors, Botond, Bulcs, Csaba, Csák
Dumsud, Edömér, Egecse, Ernőd, Ete, Gedő, Harkc
Huba, Kadosa, Kaplony, Keled, Kéve, Koppány, Léi
Örs, Pánd, Ság, Szabolcs, Taksony, Tas, Vajk, Zajk
Zádor, Zemera (Szemere), Zsolt, Zuárd.
Sorra jött az ezerév csodás küzdelmeinek és vi
szontagságainak fergeteges
periódusa,
váltakozva
művelődés és nyugodt fejlődés békés színfoltjaivá
újabb és újabb sarjadékokkal, újabb és újabb ne
vekkel.
A kereszténység felvételével a pogány magyar
nevek nagyrészt elenyésztek. A keresztségben nyert
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nevek közül egyesek hihetetlenül elszaporodtak, melyeknek megkülönböztetésére jelzőket alkalmaztak s
amelyek a XIV. századtól kezdve mint vezetéknevek
törvényszerű alkalmazást nyertek. Így keletkeztek a
régi jelző alapján az olyan vezetéknevek, mint: Harcos, Kardos, Kürtös, Ijas, Lovas, öklös, Sátoros, Tegzes, Legény, Szabó, Timár, Barna, Fekete, Vörös,
Kis, Nagy, Pásztor, Sánta, Suta, Balog stb., a szerint,
hogy az illetőt a közösség-bizonyos külsőség, foglallozás vagy tulajdonság szerint megjelölte.
Ezeket a vezetékneveket az utódok is örökölték,
idővel ezek is elszaporodtak, gyakran és sokszorosan
smétlődtek és okoztak, sőt okoznak ma is zavart az
lyan szertelenül elterjedt nevek, mint: Balog, Bognár, Kis, Nagy, Fekete, Kovács, Szabó, Horvát, Takács stb,
A közösség tehát újabb megkülönböztetést érzett
szükségesnek, hogy a sok hasonlónevű között meg
tudja jelölni a szóban lévő egyedet. Ezért alkalmazza
még ma is a népies szokás az ifjú és idősb megjelölésen kívül. pl. a Kovács Istvánok megkülönböztetésére, valamely jellegzetesség alapján a második jelzőt:
Kásás. Kovács István, Katona Kovács István, Énekes
Kovács István, Lovas Kovácsi István.
Gyakori eset, hogy ugyanazon családban megismétlődik a keresztnév, amennyiben az elsőszülött,
vagy másodszülött fiú az apa nevét örökli. Ebben az
esetben, egyszerűen az ifj. és id. megkülönböztetés
írja. Ha pedig mondjuk a Lovas Kovács István nemzetség még jobban elszaporodik és a családfő nemcsak
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egyik fiában, hanem az unokái, sőt a szépunokái közt
is megér egy-egy István, ilyen esetben alkalmazzák
az unokáknál a megkülönböztetést: „ifj. Lovas Kovács István István fia”, ifj. Lovas Kovács István
pál fia”.
Ezt a körülményes meghatározást a népi gondolkozás gyakran egyszerűsíti és talpraesetten rendezi,
amikor az ifj. Lovas Kovács István Pál fiát, vagyis
az unokát egyszerűen Kislovas-nak, a szépunokát
pedig ifj. Kislovas-nak mondja, aggodalomnélkül kihagyva és elfelejtve az eredeti „Kovács” nevet.
Az azonosnevűek megismétlődése és tömege zavart és bizonytalanságot okozhat minden névjegyzékben, ha nem alkalmazunk ismertetőjelet. A nagyobb
taglétszámmal rendelkező testületeknél, így a rendőrségi személyzetnél sorszámmal jelölik meg az egyforma neveket. Van például Balog I. János, Balog II.
János és sorrendben esetleg Balog XXVII. János,
vagy Szabó József és Nagy Pál.
Régebben a neveket a közösség adományozhatta
olyanformán, ahogy a mellékneveket és csúfneveket
ma is osztogatják s amelynek mindig volt és van valami sajátosan egyéni rajza. E szerint adtak megjelölést a körülöttünk szemlélhető fogalmak és tárgyak köréből, továbbá foglalkozás, vagy külső jellegzetesség alapján, olyan csoportosításból és olyan
nevet, mely az adott viszonyok között az illetőre legjellemzőbb volt.
Az osztályozott nevekből íme egy csoportosítás:
Az állatvilággal kapcsolatos nevek: Bak-os, Bá-

16
rány, Békás, Bölényt, Borz, Compó, Csigái-i, Csigés,
Csík, Csikai, Csuka, Dévér, Ebes, Egeres, Falkai,
Farkas, Fogas, Gidó, Göbölyös, Gödölye, Halas, Harcsa, Hód-i, Kárász, Kecsege, Kecskés, Keszeg, Kígyós-i, Kos, Lovas, Macskás-i, Medve-i, Mókus, Nyúl,
Nyulas-i, Ordas-, Őz, Paripás, Peczés, Pete, Pontyos,
Rák-os, Róka, Sárkány, Süllő, Szarvas-i, Vidra-i.
Madarak: Bagoly, Daru, Fecske-s, Fürj-es-i, Galamb-os-i, Gém-es-i, Gerle-i, Haris, Hattyú, Hollós-i,
Kakas, Kánya, Karvaly, Keselyű, Ludas-i, Madaras-i,
Madarász, Pacsirta, Páva-i, Pávás-i, Págó, Sas, Sármány, Seregély-es-i, Sólyom, Solym.os-i, Szajkó,
Szarka, Tikos, Túzok, Varjas-i, Veréb, Verebes-i.
Rovarok: Bogár, Bögöly, Csótán(y), Darázs, Gubó, Hangya-s-i, Legyes, Lepkés, Moly-os, Méhes, Pajor, Pók, Sáska, Szúnyog.
Az emberi testről vett elnevezések: Ajkas, Bajusz, Boka, Bél, Borda, Czombos, Csontos, Fejes, Fogas, Füles, Fürtös, Hajas, Hájas, Hús, Körmös, Lábú
Melles, Nyakas, Orros, Szakáll, Szemes, Talpas, Törzs,
Tüdős.
Az ember külsejét és egyéniségét jellemző
nevek: Balga, Balog, Barna, Bátor, Borostás, Botos,
Bús, Czifra, Deli, Ember, Erős, Ekés, Fakó, Fiú
Fürge, Göndör, Görbe, Gyenge, Hangos, Haragos,
Józan, Jámbor, Kaczér,
Kedves,
Kemény, Kondó,
Kopasz,
Kövér,
Magas-i, Mokány, Morczos, Méla,
Pajkos, Púpos, Rangos, Ravasz, Rút, Rideg, Sima,
Suta, Szende, Szép, Szívós, Szőke, Szomjas, Tar, Torkos, Vidor, Víg.
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Évszakok szerint: Nyár-i, Ősz-i, Tavasz, Tél.
Égtájak: Északi, Keleti.
Egyházi fogalmak köréből: Apát-i, Angyal,
Apostol, Barát, Érsek, Harangozó, Istenes, Kántor,
Kápolnai, Monostori, Máriási, Pap, Püspök-i, Sekrestyés.
Ételek nevei szerint: Csörge, Csusza, Gombócz.
Kása.
Foglalkozást jelentő nevek: Ablakos, Abrakos,
Abroncsos, Ács, Asztalos, Bacsó, Bádogos, Beretvás,
Bodnár, Borbély, Bőröndös, Csaplár-os, Csapos, Csengető, Csengetyűs, Cserepes, Cserző, Csiszár, Csizmadia, Csöbrös, Dagasztó, Dajka, Dalló, Dereglyés, Dézsás, Dudás, Edényes, Égető, Énekes, Ernyős, Esztergályos, Faragó, Fazekas, Fedeles, Fejelő, Fejszés,
Fejtő, Fenő, Fényező, Festő, Fésűs, Fogadós, Foglár,
Fogó, Fonalas, Fonó (Fonyó), Fördős, Forrasztó,
Fosztó, Főző, Gerencsér, Gombkötő, Gombos, Gondozó, Gubás, Guzsalyos, Gyalu-s, Gyarmatos, Gyékényes, Gyűjtő, Gyúró, Hajcsár, Hajós, Hajtó, Harangos, Harangöntő, Hintő, Horgos, Húzó, Iratos, író, Irhás, Irtó, ítélő, Ivó, Járó, Jártató, Javas, Jeges, Jós,
Kádár, Kádas, Kajtár, Kalapos, Kálhás, Kályhás,
Kamrás, Kanalas, Kancsós, Kaparó, Kapus, Kárpitos,
Katlanos, Kelyhes, Kenéz, Kemenczés, Képíró, Keék-es, Kerékgyártó, Kertész, Kergető, Késes, Köbös, Kocsmáros, Kompos, Kőműves, Kontár, Könyves, Korongos, Korsós, Kormányos, Kosaras, Koszorús, Köszörűs, Kulcsár, Kurjantó, Kúszó, Küzdő, Ladikos, Lajtorjás, Lajtos, Lánczos, Lantos, Lapátos,
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Lator, Máglyás, Majoros, Malmos, Málhás, Mérő, Mészáros, Meszes, Mézes, Mindenes, Mozsaras, Nyerges,
Nyírő, Nyomó, Nyújtó, Ollós, Öltő, Olvasztó, Öntő,
Őrlő, Orsós, Ötvöző, Peczér, Peczés, Pengető, Pereczes, Pergető, Pitvaros, Ponyvás, Rab, Rágó, Regős,
Rejtő, Rézöntő, Rokká-s, Rostos, Sajkás, Sajtos, Salakos, Sarczos, Sarus, Seprős, Serfőző, Sipos, Sirató,
Sodró, Sorompós, Söprős, Subás, Sújtó, Süveges,
Szaggató, Szakács, Szappanos, Szárító, Szemetes,
Szénégető, Szenes, Szigonyos, Szíjgyártó, Szitás, Szóró, Szövő, Szívó, Szűrös, Szűrős, Tagló-s, Tánczos,
Tapasztó, Taplós, Taposó, Targonczás, Tarisznyás,
Téglás, Teknős, Tépő, Tímár, Tolvaj, Tompos,
Tölcséres, Tömlős, Törlő, Törő, Tutajos, Tükrös,
Tűző, Udvaros, Ugrató, Üstös, Utas-i, Ütő, Üveges,
Üzér, Üző, Vájó, Vakoló, Vályogos, Váró, Varró, Vasöntő, Vedres, Véső, Vesztő, Verő, Virrasztó, Vonó,
Vontató, Zavaró, Zörgő, Zúgó, Zúzó, Zsákos, Zsellér,
Zsindelyes.
Fémek elnevezése szerint: Aczél, Ólmos-i,
Réz, Vas.
Fűszerek: Bors-os, Gyömbér, Kömény-i, Sáfrán, Szegfű.
A hét egyik napjáról: Péntek, Szombat-i.
Italok elnevezése szerint: Boros, Pálinkás,
Seres, Sörös, Ürmös-i.
Izek: Csípős, Édes, Fanyar, Keserű, Savanyú,
Sós.
Katonai vonatkozású nevek: Ágyús, Bajnok,
Baka, Bárdos-i, Bástya, Csákány, Csákó, Csata-i,
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Csatár, Dali, Dákos, Dárda-i, Dobos, Dudás, Dzsidás,
Erőd-i, Fejszés, Futár, Gerelyes, Harcos, Hős, Huszár, Íjas, Kapitány, Káplár, Kardos, Katona, Kopjás, Kürtös, Kurucz, Küzdő, Labancz, Lovas-i, Lövész-i, Lövő, Mozsár, Nyilas-i, Örs-i, Pajzs, Pallos,
pánczél Parittyás, Puskás, Pattantyús, Raj, Rangos,
Sátor-os, Sereg-i, Szablya, Százados, Szekerczés, Szuronyos, Táborit Tagló-s, Talpas, Tarsolyos, Tőrös,
Trombitás, Vári, Vasas, Vértes, Zászlós, Zsoldos.
A mennyboltról: Bolygó, Csillag, Felhő, Felleg-i, Fény-i, Gönczöl, Sugár.
Mennyiségtoni, mértani fogalmakból: Arányi,
Egyesi, Gömbi, Henger, Gyökös, Hetes-i, Köri, Kúpos, Négyesi, Osztó, Szögi.
Nemzetiségek szerint: Avar, Bajor, Bolgár,
Bosnyák, Czigány, Cseh, Dán, Gót, Görög, Kun,
Jász, Lengyel, Mór, Morva, Oláh, Orosz, Sváb, Svéd,
Szász, Szerb, Talián, Tatár, Török, Tót.
A növények köréből: Ág-i, Ágas-i, Almás-i,
Árpás-i, Babér, Babos, Barackos, Barkas, Berkenye,
Bodza-i, Boglár, Bogyó, Bojtorján, Bokor, Bokros,
Bolyhos, Borostyán, Borsós, Börzsöny-i, Bozót-i,
Bükk-i, Bükkös-i, Búzás, Csalán(y), Csalit, Cser-es-i,
Cseresznyés, Cserjés-i, Czirok, Dinnyés, Diós-i, Dudva-i, Dudvás, Egres-i, Erdei, Erdős-i, Fenyő, Füves-i,
Fűz-i, Füzes-i, Füzér, Gesztenyés, Gombás, Gubacs-i,
Gumó, Gyepes, Gyepűs, Gyertyános-i Gyökér, Gyökeres, Gyomos, Gyopár-i, Haraszt-i, ' Harasztos-i,
Hárs-i, lharos-i, Jávor-i, Juharos-i, Kacs, Káka-i,
Kákás-i, Kalász-i, Kapor-i, Kapros-i, Káposztás-i,
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Kender, Kéreg-i, Kérges-i, Kocsán, Kökény-i, Kökény es-i, Köles-i, Komlós-i, Konkoly-i, Korpás, Kőris, Körtés-i, Lapu, Lencsés, Leveles, Lombos, Magos-i, Makkos-i, Málna-i, Málnás-i, Mandolás, Megygyes-i, Mogyorós-i, Moharas, Mohos, Muharos, Nád-i,
Nádas-i, Nyír-i, Ojtó, Oltó, Oltvány-i, Pájrány-i, Pálraa-i, Pálmás-i, Pázsit, Perjés-i, Piszkés, Póré, Porzó,
Rekettyés, Répás-i, Retek, Rozsos, Rügy-i, Rügyes-i,
Sarjú-s, Sás, Somos-i, Sövény-i, Sövényes-i, Surló,
Szalmás-i, Szár, Szeder, Szedres, Szénás-i, Szilva-i,
Szilvás-i, Szőllős-i, Taraczkos-i, Tarajos-i, Térjék,
Tobzos, Tőkés-i, Tokos, Tölgyes-i, Tönköly-i, Topolya, Töves-i, Tövis-i, Torma, Tormás-i, Torzsás, Tüskés, Üröm-i, Üszög-i, Venyigés, Vesszős-i, Zsombék,
Zsuppos.
Az ősfoglalkozás köréből vett nevek: Abrakos, Almos, Arató, Ásó, Aszaló, Aszály, Asztagos,
Baglyás, Barázdás, Bér, Béres, Birkás, Boglyás,
Bojtár, Boronás, Botos, Cséplő, Csepű, Cserény, Csikós, Csordás, Csősz, Csótár, Csűrös, Ekés, Falkás,
Fejő, Földi, Fosztó, Gabonás, Gémes, Gereblyés, Gulyás, Gyapjas, Gyepes, Gyeplős, Gyűjtő,Hámos, Hantos, Hántó, Határ-i, Igás, Itató, Jármos, Juhász, Kalász-i, Kapá-s, Karám-i, Kas, Kaszás, Kává-s, Kazalos, Kecskés, Keltő, Kepés, Kese, Kerekes, Kertes,
Kerti, Kocsis, Kócz, Kondás, Kopár, Lajtos, Lépes-i,
Lisztes, Lőcs, Lovász, Magvas-i, Magvető, Majoros-i, Ménes-i, Mérő, Mező-s-i, öntöző, Őrző, Ostoros,
Pajta-i, Pányvá-s, Parlagi, Pásztor, Patkós, Pergető,
Perjés-i, Puttonyos, Rög-ös, Rostás, Sájár, Sarlós,
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Saroglyá-s, Suba, Szálas, Szalmás-i, Szántó, Szár,
Szekér, Szekeres, Szemző, Szénás-i, Szérűs, Szitá-s,
Szűr, Tanyás, Tarlós, Telkes-i, Térjék, Torzsa, Tulkos, Ugar-os, Ültető, Üszög-i, Vékás-i, Vető, Villás,
Vödrös, Zsák, Zsombor.
Pénzelnevezések szerint: Bankó, Forintos, Garas, Pénzes.
Színek: Arany, Bíbor, Barna, Fehér, Fekete,
Kékes-i, Piros, Rőt, Sötét, Veres, Vörös, Zöld-i.
Szövetek elnevezése köréből: Aba, Bársony,
Csipkés, Darócz-i, Fátyol, Fodor, Fodros, Gyolcsos,
Hárász, Sávoly, Selymes, Zsávolyos.
Társadalmi rangot jelentő nevek: Bakó, Bán,
Bíró, Bojár, Csatlós, Császár, Gróf, Herczeg, Jobbágy,
Kamrás, Király, Mester, Nádor, Nemes, Polgár, Pór,
Szabados, Vajda, Vezér.
Települések helye szerint: Alföldi, Berek-i,
Berki, Berkes-i, Berényi, Csermelyt, Dombi, Éri, Falus, Faludi, Felföldi, Fenyér-i, Földes-i, Fövenyes-i,
Gát-i, Gödrös-i, Házi, Hegyi, Hídi, Homoki, Kerti,
Laki, Lápos-i, Ligeti, Mocsári, Ormos, Ormai, Palotai, Patak-i, Pusztai, Rögös, Szállási, Sziklai, Telek-i,
Telkes-i, Telepi, Telepes-i, Toronyi, Tornyos-i, Töltési, Vári, Városi, Völgyi, Völgyes-i. Hozzá vehetjük
még: Bérezi, Halmi, Kövi, Kúti, Mezei, Oromi, Réti,
Révi, Szőllősi, Vízi.
Természeti elemek: Dér, Eső, Havas, Harmat,
Hideg, Jeges, Meleg, Szél, Szeles.
Testi fogyatékosságot, betegséget kifejező nevek:
Balog, Csorna, Csömör, Csúz, Görcs, Korcs, Sanda,
Sánta, Süket (Siket), Vak.
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Tűzzel kapcsolatos nevek: Füstös, Hamu-s,
Hamvai, Korom, Kormos, Láng, Pernye, Parázs, Üszkös, Szenes.
Virágnevek: Bimbó, Ibolyá-s, Orgona, Rózsa,
Szekjű, Viola, Virág.
Lehetne más, még kiterjedtebb csoportosítást,
összeállítani, de példának és megvilágításnak talán
ez is elég.
A magyarok kezdetben a nemzetségneveket
használták (108 ismeretes), azonkívül a tulajdonneveket. A XIV. századból való okiratokon már szerepelnek a vezetéknevek és valószínű, hogy alkalmazásuk kezdetének időpontja is oda vezethető vissza.
Az akkori és általában a régies írásmód szerint
írott családnevek még ma is gyakoriak.
Egynéhány régies betűnek felsorolása: aa — á
(Gaal), eh = esi (Chernél, Forgách), eo = ő (Georch),
eö = ö (Eöry, Eördögh), ew = ö (Dessewjfy), gh = g
(Balogh, Végh), j = i (Bezerédj), oo — ó (Tooth,
Soos), th = t (Horváth, Németh), ts = cs (Kováts,
Takáís), ua ~ o (Guary), w — v (Wesselényi, Weöres), y = i (Meszleny, Radnóthy).
A régies írásmóddal átöröklött nevek használatát a hagyományokhoz ragaszkodó elgondolás alapján meg lehet érteni. A családban régtőlfogva ekként
írták, így ez természetes és jogszerű. Nincs azonban
jogszerűsége és elfogadható alapja ama törekvésnek,
hogy a ma felvett új keletű neveket régies írásmóddal írjuk. Előreláthatóan a mai írásmód is sokban
régi lesz, mondjuk kétszáz év múlva.
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A régies írásmód még nem jelenti azt, hogy a
név viselője nemesi származású. Viszont sok régi nemesi sarjadék írta és írja nevét y helyett i-vel, vagyis
újabbkori írásmód szerint (Bátori, Jókai, Rákóczi,
Teleki stb.).
A névnek nem az adja meg az igazi becsét, értékét és tetszetősségét, hogy y-nal végződik, vagy
egyéb ódon külsővel díszes, hanem az, hogy ki áll
mögötte! Mert vannak történelmi nevek, melyeknek
ma nem a legjobb a csengése, viszont vannak új nevek, melyeket megérdemelt tisztelet és megbecsülés övez.

III. A névmagyarosítás.
A név megválasztása.
Mit tartsunk szem előtt a név megválasztásánál?
A név legyen rövid, tömör, legfeljebb 3—4 szótagú, jóhangzású és a keresztnévvel összehangzó. A
6—7 szótagú név hosszadalmas, terhes és talán viszszatetsző is. (Pl. Homoródújfalusi, Szentkirályszabadjai.)
Célszerű, ha a régi név kezdőbetűjét megtartjuk, mert ezáltal megmarad a név az eddig alkalmazott betűcsoportosításban kevesebb zavart okoz
az átírás művelete és megmaradhat az esetleg használatban volt névbetű, monogramm.
Helyes az elgondolás, ha a választandó név a
családfőnek, vagy egyik elődének valamely tényke-
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dését, foglalkozását, esetleg sajátságát rögzíti meg
és ilyen alapon megörökítője egy jellegzetességnek,
emlékezésnek vagy hagyománynak. Tehát fűződjék
a névhez valamely a családban ismert, emlékezetles
vonatkozás és lehetőleg ne legyen üres szólam, alapnélküli megjelölés.
A vonatkozás szálai eléggé szétágazóak. Kapcsolatosak lehetnek a családfőnek vagy ősének előbbi
nemzetiségével, származásával, valamely foglalkozással, hivatással, egy emlékezetes, kimagasló ténykedéssel, továbbá a letelepedés helyével s annak valamilyen megjelölésével. A letelepülők jöhettek régi
hazájukból vizen: dereglyével, hajón, Jöhettek szárazon: szekéren, lóháton, vagy gyalogszerrel. A letelepülő családfő lehetett foglalkozására nézve: zsoldos-katona, földművelő, a kézművesség valamely
ágát gyakorló iparos, esetleg tudós vagy művész. A
letelepülés, helye lehetett erdős, hegyes, dombos,
vagy sík vidék; nádas, füves rónaság; elhagyott, néptelenné vált falvak romterülete, várak alja, lakott
falvak és városok belső területe vagy külső körzete;
régi vagy egészen új telephely. Ez mindmegannyi
alap és kapcsolat egy-egy jellemző elnevezésre.
Az elmondottak alapján alkothatunk neveket
bőségesen, bizonyára választhatunk is belőle megfelelőt.
Kerüljük az olyan vezetéknév alkalmazását,
amely eredetileg keresztnév: Antal János, Gergely
Ferenc, Pál János. Úgy hat, mint akinek két keresztneve van, de nincs vezetékneve.
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Ha mégis keresztnevet óhajtunk igénybe venni,
alkalmazzuk azt összetételekben, ilyenformán: Andráskúti, Balázstelki, Gergelyszegi, Györgylaki, Jánoshídi, Nándorvári, Péterrévi, Sándorlaki stb.*
Amikor magyarosítás céljából vagy egyéb okból
nevet változtatunk, nem kell okvetlenül az immár
szertelenül elterjedt helységnevekhez és a hegyek,
folyók nevéhez folyamodnunk.
Az Abonyi, Budai, Füredi, Kővári, Radnai, Sümegi, Váradi, Varsányi stb. név hovahamarabb nagyon is sok lesz. A folyók elnevezését feltüntető nepjk: Garami, Körösi, Marosi, Sajó ugyancsak gyakoriak, hogy ne is szóljunk a hegyekről: Bakonyi,
Cserháti. Kárpáti, Mátrai, Somló, Vértes(i), vagy tegyük hozzá, a vármegyék nevét: Bihari, Somogyi,
Szepesi, Szilágyi, Zala.
Az ilyen neveket kerüljük. Ha pedig valamely
vonatkozás kedvéért mégis szükségünk lenne reájuk,
az esetben összetételekben alkalmazzuk. Például:
Névképzés.
Vizek: Bodrog, Bodva, Hernád, Ipoly, Kapós, Kőrös, Maros, Mura, Sajó, Szamos, Vág. Ezek bármelyikét összeköthetem a következő kitételek egyikével:
-éri, -falvi, -fői, -gáti, -halmi, -háti, -helyi, -hídi,
* A keresztnevek és az ebből alkotott összetételek a
lejjebb közölt betűsoros névjegyzékben nincsenek feltüntetve, tehát itt vegyük figyelembe.
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-laki, -ligeti, -közi, -kúti, -réti, -révi, -szegi, -szögi,
-szigeti, -telki, -vízi, -völgyi (Bodrogszögi, Kőröshídi,
Sajóréti, Maroskúti).
Hegyek: Bakony, Cserhát, Gyalu, Mátra, Radna,
Somló, Vértes. Kiegészíthetők: -házi, -hegyi, -laki,
-kői, -kövi, -kúti, -telki, -vári kitételekkel.
Vármegyék: Bihar, Csanád, Heves, Somogy, Szepes. Kiegészíthetők: -bérezi, -berki, -dombi, -falvi,
-halmi, -házi, -helyi, -laki, -réti, -telki stb. kitételekkel (Biharszegi, Csanádhalmi, Hevestelki).
A felsoroltakon kívül az összetételeknek még
számtalan változata kínálkozik arra a célra, hogy a
szertelenül elterjedt, egyhangú neveket ritkábban
hallottakkal vagy még inkább újakkal pótoljuk és
ezeket vegyük tekintetbe.
Vannak azonban kevésbbé elterjedt alapszók.
Itt
van például ez a név: Ág, régies írásmód szerint Ágh.
Lássuk nagyjából,
ből a tőből:
Ág-i
-aljai
-bányai
-bérci
-berényi
-berki
-bereki
-dombi
-éri
-fai
-falvi
-faludi

Ag-falusi
-fi (fia)
-fői
-földi
-gáti
-halmi
-háti
-házi
-helyi
-hegyi
-hidi
-hidai

hány nevet alkothanunk ebÁg-homoki
-laki
-ligeti
-kerti
-kövesi
-kövi
-kői
-közi
-kúti
-mezei
-ormai
-oromi

Ág-pataki
-pusztai
-réti
-révi
-rónai
-szállási
-szegi
-széki
-szeri
-szigeti
-szögi
-szöllősi
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Ág-tavi
-teleki
-telepi

Ág-telki
-tói
-tői

Ág-tövi
-udvari
-úti

Ág-vári
-vizi
-völgyi

Íme, az Ág-tőből eddig 60 jóhangzású nevet kaptunk; de képezhetjük tovább: Ág-as. Lesz tehát:
Ágas-i, Ágas-aljai, Ágas-bérczi, Ágas-kői és így tovább, akár 150 nevet alkothatunk egyetlen törzsszóból.
Erre a1 célra legalkalmasabbak a rövid, 1-2
szótagú nevek, mint pl.: Agg, Bak-os, Bot-os, Cser-es,
Dió-s, Gát, Hárs Kö-ves, Mező, Nyír, Raj, Rét, Rév,
Róna, Sár-os, Sás, Só, Szár, Tar, Vár stb. Vagy az Ó
és Új alapszó (Kisbereki, Nagybereki, Óbereki, Újbereki).
Nagyon elterjedtek a nemzetiség-nevek: Avar,
Bajor, Kun, Lengyel, Német, Orosz, Tót. Itt is dolgozhatunk összetételekkel: Avarkői, Bajorhegyi, Kunhalmi, Lengyelvári, Németvölgyi, Oroszfalvi stb. Ezzel máris eltértünk a sablontól.
Ügyeljünk arra, hogy az így képzett nevek közül ne válasszunk olyant, mely esetleg a védett nevek között szerepel.
Előfordul, hogy egynémelyik összetételnél hiányzik az összhang. Ezt a nevet természetesen kihagyjuk.
Igaz ugyan, hogy a fenti útmutatás szerint összeállított nevek majdnem kivétel nélkül i-végzetűek,
de annál kevesebb i-végezet található a betűsoros
névjegyzékben (1. 50—64 old;).
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IV. A névváltoztatás szabályai.
Lássuk most a m. kir. belügyminisztériumnak a
névváltoztatásra vonatkozó rendeletét:
A névváltoztatás szabályai (40.200/1933. B. M.
számú rendelet).
Azoknak az akadályoknak a kiküszöbölése erdeiében, melyek a névmagyarosítás népszerűsítésének
ítjában állanak, az eddig követett eljárás lényeges
egyszerűsítését, a hivatalok és magánosok tájékoz:atására pedig az új szabályoknak összefoglalását és
közzétételét határoztam el.
A névváltoztatás szabályai a következők:
(1) A m. kir. belügyminisztertől családi nevének
negváltoztatását kérheti az a magyar állampolgár,
akinek jelenlegi családi neve
a) nem magyar hangzású,
b) magyar hangzású ugyan, de a jóízlést sértő,
gúnyolásra alkalmas; továbbá olyan név, melyet nagyon sok család visel (pl. Nagy, Kovács, Tóth).
(2) Férjes, elvált és özvegyasszony férje után
viselt neve megváltoztatását nem kérheti, leánykori
családi neve megváltoztatását is rendszerint csak elvált asszony és csak abban az esetben kérheti, ha
férje nevének viselésére nem jogosult.
(3) A kérvényt akár személyesen, akár posta útján rendszerint közvetlenül a m. kir. belügyminisztériumban kell benyújtani. Közszolgálatban állók
kérvényeiket hivatali felsőbbségük útján is felter-
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jeszthetik. Községi elöljáróságok, anyakönyvvezetők,
főszolgabírók, megyei városok polgármesterei magánosoknak náluk benyújtott kérvényeit közvetlenül a
m. kir. belügyminiszterhez kötelesek felterjeszteni.
(4) A kérvény és annak mellékletei illetékkötelesek. A kérvény rendszerint 2 P,* ha azonban közalkalmazott terjeszti elő, 1 P** illeték alá esik (89.250/
1933. P. M.). Ezt az illetéket annyiszor kell leróni,
ahány nagykorú folyamodik. Ha a családfő egyúttal
kiskorú gyermekei névváltoztatását is kéri, azok után
külön illetéket leróni nem kell. A bélyeggel el nem
látott mellékleteket 30—30 f *** okmány bélyeggel kell
ellátni. A bélyeggel ellátott mellékletek illetékmentesek. Külföldön kiállított okiratra (pl. anyakönyvi
kivonatra) ugyanolyan értékű magyar okmánybélyeget kell felragasztani, amennyi az itt kiállított
hasonló okirat illetéke (anyakönyvi kivonaté 1 p****).
(5) Szegénységi bizonyítvány alapján mind a
kérvény, mind annak mellékletei bélyegmentesek.
(6) A kérvényhez a következő okmányokat kell
mellékelni:
a) a névváltoztató születési anyakönyvi kivonatát, vagy ha ilyen rendelkezésére nem áll és születése valamely hazai állami anyakönyvben van anyakönyvezve, az illetékes anyakönyvvezető által kizárólag névváltoztatás anyakönyvi feljegyzésének cél* Most 3.— pengő.
** Most 2.— pengő.

*** Most 50—50 fillér.
**** Most 2.— pengő.

30
jára díj- és illetékmentesen kiállított .,Értesítő”-t
(39.200/1933., B. M. számú rendelet);
b) ha házas, házassági anyakönyvi kivonatát,
vagy az a) pont alatt leírt módon kiállított „Tanúsítvány”-t.
c) ha kiskorú gyermekei is vannak s azok nevének megváltoztatását is kéri, mindegyiknek születési
anyakönyvi kivonatát, vagy az a) pont alatt leírt módon kiállított „Értesítő”-jét;
d) cirill betűvel írott külföldi anyakönyvi kivonatokhoz azok hiteles magyar fordítását;
e) ha a névváltoztató külföldön (elcsatolt területen) született, ott kötött házasságot, vagy gyermekei valamelyike ott született, vagy ha hazai anyakönyvben külföldi állampolgárként van bejegyezve,
— magyar állampolgárságának igazolására állampolgársági bizonyítványát, honosítási (visszahonosítási) okiratát, — esetleg azok hiteles másolatát —
vagy legalább oly községi illetőségi bizonyítványt,
mely 1921. évi július hó 21-én bírt itteni illetőségét
igazolja;
f) ha a folyamodó kiskorú, szülője vagy gyámja
beleegyezését. Ha a szülő vagy a gyám folyamodik
kiskorú gyermeke vagy gyámoltja névváltoztatásáért,,
külön beleegyező nyilatkozat csatolása felesleges, a
névváltoztatás iránti kérelmet azonban a 16. éven
felüli kiskorúaknak is alá kell írniok.
(7) Sem magyar állampolgárságát, sem büntetlen előéletét nem kell külön okirattal igazolnia a fo-
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lyamodónak abban az esetben, ha kérvényében kifejezetten kijelenti, hogy legjobb tudomása szerint
magyar állampolgár és hogy büntetve nem volt. Ez
a mentesség az állampolgárság igazolását illetően
mégis csak azt a folyamodót illeti meg, aki nem esik
az előző bekezdés e) pontja alá. Ha később bármily
módon megállapítást nyerne, hogy a folyamodó —
kijelentése ellenére — nem magyar állampolgár,
vagy a kérelem előterjesztése idejében büntetett előéletű volt, a belügyminiszter jogosult a névváltoztatását hatálytalanítani.
(8) Több nagykorú névváltoztatását közös kérvényben csak akkor kérheti, ha a folyamodók egy családnak a tagjai. Tömeges kérelmek esetén is minden
folyamodónak (családnak) külön-külön kérvényben
kell folyamodnia. Az így folyamodók szegénységét
azonban a község (város) közös bizonyítványban is
igazolhatja.
(9) A kérvényben meg kell jelölni azt a nevet,
amelyet a folyamodó új családi nevéül választott.
Közbeeső intézkedés és a vele járó idővesztés elkerülése végett ajánlatos, hogy a folyamodó több (legalább három) nevet jelöljön meg, melyekből a miniszter a sorrendben első engedélyezhető névre fogja
a folyamodó nevét változtatni.
(10) Elvi okokból nem engedélyeztetnek:
a) idegen hangzású nevek,
b) magyartalanul képzett családi nevek,
c) kettős családi nevek.
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d) történelmi (irodalom-, művészettörténeti) nevek, továbbá ismertebb nemesi (főnemesi) családok
nevei,
e) régies írásmóddal (pl. th, gh, eő, ss-el) írott
vagy,4,y”-al végződő nevek,
f) olyan családi nevek, melyeket máris nagyon
sok család visel (pl. Nagy, Kovács, Tóth).
(11) Az a közalkalmazott, aki legalább középiskolai képzettséghez kötött állást tölt be, ha 15 évi
közszolgálata és a harctéren szerzett kardos kitüntetése vagy vitézségi érme, vagy sávos sebesülési érme van, idegen hangzású családi nevének az előző
bekezdés e) pontjában megjelölt írásmóddal írott
névre megváltoztatását is kérheti. Kettőzött régies
írásmóddal (pl. thy, ssy stb.) írott nevet azonban
ilyen folyamodó sem kaphat.
(12) A (10) bekezdés d) pontja alatt említett védett nevek, továbbá az f) pont alatt említett sokszor
felvett nevek jegyzékét, valamint e rendelet füzet
alakjában készült külön lenyomatának szükséges
számú példányát a belügyminisztériumból minden
olyan hivatal (intézmény) díjmentesen igényelheti,
amely nagyobb számú névváltoztatás ügyét bonyolítja le. E hivataloknál az érdeklődőknek a jegyzékben felsorolt nevekről díjtalanul kell felvilágosítást
adni.
(13)
(14)
(15) A névváltoztatásnak az illető születési és
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házassági anyakönyvben feljegyzése felől a belügyminiszter a hazai anyakönyvvezetőknél közvetlenül,
a külföldi anyakönyvvezetőknél pedig a külképviseleti hatóság útján hivatalból intézkedik. Az érdekeltek tehát a családi nevük megváltoztatása után az
anyakönyvvezetőnél olyan új anyakönyvi kivonat
kiadását igényelhetik, melyben a névváltoztatás már
fel van tüntetve.
(16) Okmányaikat a felek a (6) bekezdés a), b)
és c) pontjában említett „Értesítő” és „Tanúsítvány”
kivételével visszakapják. Ha a névváltoztatásnak;
külföldi anyakönyvben feljegyzésére van szükség, a
külföldi anyakönyvi kivonatot és állampolgársági
(illetőségi) bizonyítványt a felek csak azoknak külföldről visszaérkezése után kaphatják vissza.
(11) Ezek a szabályok a nem nemesek családi
nevének megváltoztatására vonatkoznak. Igazolt nemes családok idegen hangzású családi neveinek megváltoztatását — a nemesség érintetlenül hagyásával
— a Kormányzó Úr Ő Főméltósága engedélyezi. Ily
kérvényeket a folyamodó pontos életrajzi adataival),
a nemességet igazoló közokirattal, a névváltoztatásban részesülni kívánó összes családtagok születési és
házassági anyakönyvi kivonataival, valamint az esetleges érdemet igazoló okiratokkal felszerelve a m. kir.
belügyminisztériumban kell benyújtani.
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Védett és lezárt nevek.
Most rátérünk, amire a rendelet hivatkozik, a
védett és sokszor felvett, lezárt nevek ismertetésére:
1. A védelemben részesítendő nevek.
(Megjegyzés: A jegyzékben a mai helyesírással
írt nevek sem ebben az alakban, sem régiesen írva
nem engedélyezhetők. A régi írásmóddal írt nevek
mai helyesírással engedélyezhetők.)
A.

*Aba
Abafi
Ábrahámfalvi
Ábránfi
Ábrányi
Acsádi
Adi

Aggházi
Ajkai
Ajtai
Ajtósi
Alapi
Almádi
Almási
Alpár
*Alsó
Alszegi
Al vinci
Amadé
Ambrózi
Andaházi
Andrási
Antalfi

Antos
Ányos
Apafi
Apáti
Apor
Apponyi
Arany
Arnótfalvi
Árpádházi
B

Babarci
Babocsai
Babóti
Bacó
Bacsányi
Bácsmegyei
Bagosi
Bai

Bajza
Bajzát
Bakai
Bakács
Bakos

Bakosi
Bakos
Bakodi
Balassa
Balassi
Balázsházi
Balázsi
Bálintfi
Bálintit
Ballá
Balpataki
Bánfi
Bánó
Bánóci
Barabási
Bárányi
3 arca
Bárcai
Bárci
Barcsai
Bardóc
Barkóci
Barla
Báró

Baros
Baróti
Barsi
Bartal
Bartók
Bartóki
Bartos
Básti
Bátor
Bátor i
Batta
Battyáni
Bebek
Becski
Bedő
Bedőházi
Bejei
Békási
Béki
*Beke
Bekény
Béldi
Belényesi
Beleznay
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Könyvünk
első kiadásának megjelenése
fenti névjegyzékbe még felvétettek:

óta a
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Sokszor felvett nevek:
Bakonyi
Bánki
Baranyai
Budavári
Fehérvári
Fenyvesi

Gyarmati
Halmai
Hámori
Hortobágyi
Kalocsai
Kaposvári

Koltai
Krasznai
Kőhalmi
I ugosi
Mohácsi
Reményi

Rózsahegyi
Romlai
Temesi
Tölgyesi
Újvári
Várhegyi
Zentai

E névjegyzékbe foglalt neveket nem lehet felhasználni. De összetétellel és képzéssel jórészük,
elsősorban a csillaggal jelöltek, felhasználhatók. Pl.
Aba védett név. Ebből a tőből azonban egész sereg
olyan nevet alkothatunk, mely nem védett (Abai,
Abafalvi, Abahalmi, Abáhídi stb.). Bán védett név, de
Bánbereki, Bánföldi, Bánházi és még jónéhány nem
védettek.
Így a lezárt és védett nevekből is alkothatunk
mintegy 2—3000 felhasználható nevet.

V. A kérelem előterjesztése.
A kérelem előterjesztésénél általában szem előtt
kell tartanunk a 40.200/1933. B. M. sz. Rendeletben
előírt szabályokat, amint azt fentebb közöltük.
Egyéb tudnivalók.
E mellett még a következőkre ügyeljünk:
aj Az állami anyakönyvi Értesítő-ben (Tanúsítvány-ban) legyen feltüntetve a vallás. (Gyakran kimarad.)
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b) Áttérés esetén a felekezeti lelkészi hivatal bizonyítványa alapján az állami anyakönyvben, ez alapon a kivonatban is szerepelni kell a vallasváltoztatás megfelelő szövegezésének. Ügyeljünk arra, hogy
ez a kivonatban fel legyen tüntetve.
c) A büntetlen előéletet és a magyar állampolgárságot a kérvényben okvetlenül fel kell említeni.
d) Kettősnév (régi és új) használatát a belügyminisztérium nem engedi meg.
e) A névváltoztatási kérelmeknél az anya vagy
feleség családi nevének felvételét újabban nem engedi meg a belügyminisztérium. Ezt ne is kérjük.
f) A 40.200/1933. B. M. sz, rendelet 11. pontja
alapján régies írásmóddal (y, th, gh) kért neveket
újabban azok részére sem engedélyezik, akik egyébként a rendeletben körülírt kellékeket igazolják.
g) A megszállva volt s felszabadult területen
illetőséggel rendelkező kérvényezők nem tartoznak
állampolgárságot igazolni.
h) Zsidók és zsidó hitről áttértek nem kaphatnak
engedélyt névmagyarosításra.
Kérvényminták.
1. A folyamodó nőtlen. Kizárólag a saját részére
kéri a névváltoztatás engedélyezését.
Nagyméltóságú
M. Kir. Belügyminiszter Úr!
Alulírott kaposvári születésű és illetőségű, bün-
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tetlen előéletű, nőtlen, magyar állampolgár vagyok,
mint ilyen, idegenhangzású családnevemnek „Agyagos”-ra (Álmos, Sasréti) leendő megváltoztatását engedélyezni kérem.
Mellékelem: 1. alatt születési anyakönyvi kivonatomat.
Mély tisztelettel:
Adler András
műszerész
(Külső felírás.)
Nagyméltóságú
M. Kir. Belügyminiszter Úrnak Budapest.
Adler András műszerész, kaposvári (Fő-utca 6.
sz.) lakos, névmagyarosítási engedélyért folyamodik.
1 db melléklet. (A külsős lapra 3 P okmánybélyeget kell ragasztani.)
2. A családfő a maga és kiskorú gyermekei részére kér engedélyt.
Nagyméltóságú
M. Kir, Belügyminiszter Úr!
Alulírott 1896. évben Sárvárott születtem, büntetlen előéletű, nős, családos], magyar állampolgár
úgy a magam, mint kiskorú Miklós és Géza fiaim
nevében tisztlelettel kérem, hogy idegenhangzású
családnevünknek „Bojtos”-ra (Berkes, Boglár) leendő
magyarosítását engedélyezni méltóztassék.
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1—3. alatt mellékelem a magam, valamint 17 éves
Miklós és 11 éves Géza fiam születési anyakönyvi
kivonatát. 4. alatt a házassági anyakönyvi kivonatot.
Mély tisztelettel:
Badics József
uradalmi erdőőr.
Badics Miklós
tanuló.
(Külső felírás.)
Nagyméltóságú
M. Kir. Belügyminiszter Úrnak Budapest.
Badics József uradalmi erdőőr, sárvári lakos,
névmagyarosítási engedélyt kér.
4 db melléklet. (A külső lapra 3 P okmánybélyeget kell ragasztani.)
3. Megszállt területen született magyar állampolgár kérelme a maga és fia részére.
Nagyméltóságú
M. Kir. Belügyminiszter Úr!
Alulírott 1894. évben Galgóczon születtem és
rákoscsabai illetőségű, büntetlen előéletű magyar
állampolgár vagyok. Tiszteletteljesen kérem úgy a
magam, mint kiskorú, 1919. évben született Ákos
fiam nevében, hogy idegen hangzású családnevünknek „Nádberki”-re (Nyilas, Nemeslaki) leendő megváltoztatását engedélyezni méltóztassék.
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Az 1—2. alatt mellékelem a magam és fiam
születési anyakönyvi kivonatát, 3. alatt házasságlevelemet, 4. alatt a visszahonosításomat igazoló hatósági bizonyítványt.
Nagyméltóságodnak alázatos szolgája:
Novák György
kereskedő.
Novák Ákos
(Külső felírás.)
Nagyméltóságú
M. Kir. Belügyminiszter Úrnak Budapest.
Novák György kereskedő, rákoscsabai lakos, névmagyarosítási engedélyt kér.
4 db melléklet. (A külső lapra 3 P okmánybélyeget kell ragasztani.)

VI. Betűsoros jegyzék
a felvehető nevekről.
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A névsorban nincsenek feltüntetve a helységnevekből, folyók és hegyek nevéből képzett vezetéknevek. (A helységnévtár és földrajzkönyv újabb gazdag anyagot nyújt azok részére, akik ilyen irányban
is tájékozódni akarnak.)

