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Abstract: The paper aims to present several trends regarding the name choices 
for people living in Romanian-Hungarian mixed families. In the case of ethnic 
minorities, the name constitutes an indicator for the bearer’s identification with 
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Numele fiecărui om are o mare însemnătate în viaţa acestuia; pe lângă faptul 
că îndeplineşte funcţia de identificare a persoanei la nivel de societate, influenţează, 
într-o oarecare măsură, şi felul în care i se va desfăşura existenţa. Multe culturi apreciază 
importanţa numelui considerând că acesta este determinant pentru destinul persoanei 
care-l poartă, iar acest fel de a gândi prevalează şi azi la multe populaţii ale lumii. Deşi 
nu-l alegem noi înşine, numele este o etichetă care poate da informaţii despre clasa 
socială din care facem parte, nivelul de educaţie şi originea etnică – ale noastre, sau, cel 
puţin, ale părinţilor noştri, având o oarecare influenţă şi asupra felului în care este privit 
individul de cei din jur şi modul în care i se desfăşoară viaţa în general.

Lucrarea îşi propune să prezinte câteva tendinţe privind alegerea numelui în 
cazul persoanelor care provin şi trăiesc în familii mixte. 

1. Pe parcursul vieţii, individul îşi impune identitatea personală în diferite situa-
ţii. În cazul minorităţilor etnice, denumirea constituie un indicator pentru identificarea 
cu grupul etnic propriu sau un semn vizibil de asimilare cu grupul majoritar, constitu-
ind astfel o determinare socială de bază. În cazul familiilor mixte, se presupune o prefe-
rinţă pentru folosirea prenumelor ce pot fi considerate neutre din punctul de vedere al 
limbii, pentru a asigura o convieţuire stabilă în mediul bilingv şi o acomodare facilă în 
oricare dintre mediile culturale.

Dreptul la nume nu primeşte o definiţie expresă ca instituţie juridică, legislaţia 
civilă mulţumindu-se doar cu determinarea modalităţilor de dobândire, modificare sau 
schimbare (v. Retea 2016).
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Semnificaţia numelui în dreptul internaţional privat are o încărcătură în plus 
faţă de dreptul civil substanţial. Numele este „cel mai puţin raţional şi cel mai cultural” 
(Malaurie 2015: 13, apud Jugastru 2016) dintre atributele de identificare a persoanei. 
Valoarea socială a numelui este dată de ceea ce implică numele, adică de apartenenţa 
individului la un grup social. Numele evocă istoria familială a unei persoane şi, în ace-
laşi timp, sugerează originea teritorială a acesteia, apartenenţa la o anumită cultură, la 
un anumit teritoriu, la un anume stat (v. Jugastru 2016).

2. Identitatea personală este construită prin suprapunerea mai multor acte indi-
viduale descrise de Davies şi Harré 1990 (cf. Aldrin 2014) ca poziţionări sociale (social 
positionings). Poziţionarea socială se produce prin utilizarea unor resurse tangibile – de 
ex. lingvistice – care plasează, din punct de vedere social, indivizii, creând poziţii, ati-
tudini sau afilieri. Astfel, utilizarea unei anumite resurse, cum ar fi alegerea unui nume 
specific, poate arăta – deşi într-un mod indirect şi complex – o anumită poziţie socială. 

Conceptul identităţii, în acestă abordare, este format din identificarea personală 
(cine sunt eu?) + apartenenţa la anumite grupuri şi categorii sociale. Identitatea indi-
vidului este codată cultural, având o funcţie de indicator al statutului social: numele 
leagă individul de societatea, de grupul din care face parte, cu un rol, în unele cazuri, în 
identificarea locului ocupat în societate.

Numele propriu este o universală antropologică de natură lingvistică, având 
următoarele funcţii majore: 1. identifică; 2. diferenţiază; 3. individualizează (Szepe 
1970: 308–309, apud Bauko 2014). Totodată, numele poate fi perceput şi ca factor 
în identitatea personală, nu doar în autoidentificarea individului, ci şi în construi-
rea identităţii, în modificarea identităţii pe parcursul vieţii (Hoffman 2010: 49–58). 
Identitatea este percepută de Assmann (2013, apud Bauko 2014) ca un fenomen 
social şi sociogenic, identitatea personală fiind influenţată de identitatea grupului, şi 
viceversa, esenţa operaţiunii construirii identităţii fiind autoplasarea în spaţiul social. 
Identitatea este totodată o entitate dinamică, modificându-se indiferent de dimensiu-
nea socio-spaţio-temporală.

Numirea este un proces care însumează o gamă largă de acţiuni, pe parcursul mai 
multor faze. Aldrin (2014) propune modelul următor:

– inspiraţie (căutarea numelui în mod mai mult sau mai puţin conştient) – 
comparaţie (părinţii compară şi evaluează variantele posibile din mai multe puncte 
de vedere) – testare (părinţii încearcă să-şi imagineze cât de bine i se va potrivi 
numele copilului, în plus observă reacţia apropiaţilor şi a prietenilor faţă de numele 
propus) – decizie propriu zisă – formalizare (în faţa familiei, respectiv în faţa auto-
rităţilor) – fază narativă (recrearea semnificaţiei alegerii numelui).

Prima manifestare a intenţiei părinţilor pentru formarea identităţii nou-născu-
tului este, deci, alegerea prenumelui. Tiparul alegerii numelui este legat de problema 
identităţii etnice, respectiv de alocarea altor resurse sociale pentru copil. În ceea ce 
priveşte resursele sociale, numelor le pot fi ataşate, în anumite contexte, unele valori 
simbolice, fiind astfel posibilă utilizarea lor ca unelte în atingerea unor scopuri de ordin 
social. Se presupune, deci, că gestul denumirii oglindeşte dorinţa părinţilor de a stabili, 
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din start, o percepţie asupra identităţii copilului: astfel, copiii cu ambii părinţi maghiari 
este probabil să aibă un prenume maghiar, iar copiii proveniţi din familii bilingve vor 
avea prenume care pot fi considerate mixte din acest punct de vedere.

Moda prenumelor preferate într-o comunitate, precum şi schimbările în pre-
ferinţa prenumelor se poate urmări studiind tendinţele din comunitatea respectivă. 
Procedura alegerii prenumelui poate fi, în unele cazuri, reglementată de tradiţiile şi 
regulile nescrise ale comunităţii în care trăiesc părinţii. În situaţia de contact lingvistic, 
specificul lingvistic al prenumelui are o importanţă mai mare decât în situaţii mono-
lingve; acest fapt se reflectă mai ales în tendinţele de alegere ale familiilor mixte. În 
cazul mediului lingvistic mixt, numele este perceput şi identificat atât de către mem-
brii propriului grup, cât şi de celălalt grup, ca un element lexical al unei anume limbi. 
Perceperea, respectiv identificarea nu depinde de etimologia numelui, de variantele 
numelui în alte limbi; faptul că un individ şi/sau o comunitate este în stare să recu-
noască apartenenţa unui nume la o anumită limbă face parte din cunoştinţa culturală 
colectivă. Alegerea unui prenume care evită în mod clar asimilarea lingvistică/cultu-
rală, are ca scop păstrarea şi cultivarea propriei limbi şi culturi (numele este, în acest 
caz, inconfundabil maghiar, cu referire la istoria/mitologia/cultura maghiară). Cei care 
caută un compromis, care vor să fie acceptaţi de ambele grupuri, vor alege nume neutre 
sau nume care sunt (aproape) identice în cele două limbi (v. Szilágyi 2005: 24–94). Un 
alt factor în alegerea numelui este modul în care este judecat numele ales de părinţi din 
punctul de vedere al societăţii; dacă este de aşteptat, de exemplu, ca purtătorul numelui 
să fie discriminat pozitiv sau negativ din cauza numelui (persoana fiind identificată, 
după nume, ca membru al unui grup etnic minoritar s-ar putea să se integreze mai difi-
cil); de exemplu, majoritatea maghiarilor îşi spun numele pe litere chiar şi în faţa celui 
mai mărunt funcţionar, cu oarecare jind, de multe ori ajungând tot la un nume scris 
greşit. De multe ori, insistând că numele fiului meu Gábor Mátyás se scrie cu accente 
pe literele respective, sunt tratată cu „Lăsaţi, doamnă, că e bine şi aşa”. Cât îl priveşte 
pe celălalt fiu al meu, numele Bence Márk a fost scris deja în toate variantele posibile: 
Benţe, Benche, Bencze, respectiv Mark, Marc. Numele meu a fost scris, la fel, în mai multe 
variante: Martha, Marita (sic!), iar pentru celălalt nume, Lilla, am căpătat deja Lila, Lili, 
Lilia). Pentru preîntâmpinarea şi evitarea problemelor de acest fel, multe familii mixte 
preferă ca după numele de familie să urmeze un prenume român sau, eventual, o com-
binaţie alcătuită dintr-un prenume românesc pe prima poziţie, urmat de unul maghiar.

Motivele alegerii unui nume în familiile monolingve sunt, de obicei, următoarele:
– motive estetice (părinţilor le place numele respectiv);
– frecvenţă (este un nume mai rar întâlnit);
– semnificaţie şi asociaţii (este numele bunicii, este un nume al unui mare rege, 

ne place semnificaţia numelui).
Alegerea numelui în familiile bilingve (mixte) poate fi un act mai delicat; numele 

trebuie să fie pe placul ambilor părinţi; acesta poate fi un lucru mai dificil decât în cazul 
familiilor monolingve. Astfel, motivele prezentate mai sus se completează cu:

– consensul în familie privind numele ales (amândoi l-au agreat);
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– uzul prenumelui în diferite contexte lingvistice.
Diferitele mecanisme ale alegerii numelui rezultă în construcţii diferite ale iden-

tităţii etnice a copilului. Astfel, în cazul familiilor mixte (bilingve), putem diferenţia 
nume care sunt percepute ca fiind româneşti, nume percepute ca minoritare (de ex. 
maghiare/ungureşti), nume care prezintă un liant între cele două sisteme antroponi-
mice sau nume care nu pot fi atribuite niciuneia dintre limbile în discuţie.

În ceea ce priveşte rezultatul denumirii în sine, se identifică trei abordări: 1. pre-
nume alcătuite din două elemente distincte, câte unul pentru fiecare limbă (etnie), 
semnalând un acord între părinţi privind egalitatea ambelor moşteniri culturale; 2. o 
alternare a numelor având rolul de a reflecta migrarea comună a părinţilor către cul-
tura celuilalt; 3. prenume care transmit identitatea etnică (chiar religioasă, în anumite 
cazuri). Toate abordările sunt acceptate, având în vedere faptul că mulţi părinţi îşi 
doresc pentru copiii lor un nume care să le placă dar care, totodată, să transmită socie-
tăţii moştenirea culturală al copilului.

Specificul lingvistic al numelor este important în special în mediul lingvistic de 
contact (mixt). Specificul lingvistic se referă la faptul că un nume este perceput şi recu-
noscut ca element lexical al unei anumite limbi (indiferent de etimologia numelui sau 
de variantele care se regăsesc, eventual, în alte limbi). Sunt considerate astfel nume 
maghiare, de ex., următoarele categorii: 

– prenume vechi ungureşti, indiferent de etimologia lor: Attila, Csaba, Emese, 
Enikő, Géza, Gyula, Réka, Zoltán; 

– nume create în perioada inovaţiei limbii maghiare (Ernő, Győző, Timea, Tünde); 
– nume create prin alte metode (de ex. diminutive-hipocoristice): Bence, Endre, 

Janka, Katinka. Numele aşa-zis creştine au apărut în antroponimia limbii maghiare 
după adoptarea creştinismului şi alcătuiesc baza ei de secole întregi: Anna, Antal, Dániel, 
Ferenc, Eszter, Éva, Mária, Zsófia, Zsuzsanna. Categoria „alte nume” este reprezentată de 
către acele prenume care au apărut în antroponimia limbii maghiare mai ales în cea 
de-a doua parte a secolului 20 (Alexandra, Edward, Ivett, Kamil, Mario, Nikolett) şi de 
acele forme străine care au, de fapt, echivalente în limba maghiară: Barbara (Borbála), 
Dominik (Domokos), Martin (Márton) etc.

În situaţii minoritare-bilingve, denumirea copiilor cu nume specific maghiare 
(deci, într-un fel, intraductibile) prezintă un fel de luare de poziţie faţă de populaţia (şi 
practica de denumire) majoritară. Astfel, în practica alegerii numelui în cazul maghiari-
lor se identifică următoarele atitudini şi aşteptări:

– numele ales să sune plăcut;
– este importantă loialitatea faţă de limba maternă;
– decizia asupra numelui ales să fie în acord cu partenerul de viaţă;
– numele ales să fie la modă;
– purtătorul numelui să nu aibă parte, în viitor, de conflicte din cauza numelui ales;
– este, totuşi, importantă toleranţa/înţelegerea faţă de naţiunea majoritară 

(românii);
– să fie un nume cu adevărat maghiar;
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– numele ales trebuie să fie pe placul apropiaţilor;
– numele ales trebuie să fie în acord cu tradiţiile familiei;
– numele ales ar trebui să evoce o experienţă plăcută (lectură, film, prima iubire 

etc.);
– să se poată constata despre nume dacă este maghiar sau român (identificare 

externă).
În Transilvania, se poate constata cu uşurinţă efectul limbii române asupra fon-

dului numelor din antroponimia maghiară. Pe de o parte se observă în forma scrisă a 
numelor (numele maghiare notate în actele oficiale sunt de multe ori greşite, traduse 
etc.), pe de altă parte – în folosirea lor în vorbirea curentă: forma oficială din acte se uti-
lizează în funcţie de context; astfel, Elisabeta se va prezenta ca atare în mediu românesc, 
sau în situaţii oficiale, dar va fi Erzsébet, Erzsi, Bözsi, Betti în mediu lingvistic/cultural 
maghiar sau informal. Din acest punct de vedere, se pune problema dacă nu cumva se 
poate considera parte integrantă a fondului antroponimic maghiar varianta română în 
folosinţă a numelor maghiare.

Numele funcţionează ca un fel de cod lingvistic, conţinutul informaţional apa-
rent şi real al numelor, precum şi stereotipiile produse de acestea sunt de fapt bazate 
pe anumite prejudecăţi socioeconomice, având în vedere că unele nume au un caracter 
etnic pronunţat, care poate duce la apariţia unor prejudecăţi/discriminări. 

Maghiarii din Transilvania sunt relativ consecvenţi în alegerea prenumelor din 
antroponimia limbii maghiare, care arată o legătură puternică cu limba maternă: Attila, 
Botond, Csongor, Hunor, Lehel, Levente, Örs, Zoltán etc. pentru băieţi, Csilla, Gyöngyi, 
Ildikó, Ilka, Réka, Tünde etc. pentru fete. S-a recurs la această metodă mai ales în perioada 
de dinainte de 1990, ca un act împotriva tendinţei de românizare al prenumelor, un fel 
de susţinere şi angajament privind identitatea maghiară (minoritară), aceste nume fiind 
practic intraductibile. Prenumele biblice şi de sfinţi au, fiecare, un echivalent în limba 
română, traducerea/transpunerea lor în limba română fiind mai la îndemână şi mult 
mai uşor de motivat de partea română (sau, în unele cazuri, de cea maghiară). Se con-
sideră, însă, a fi o oarecare punte de trecere în cazul copiilor din familiile mixte, dând 
posibilitatea de a alege un prenume neutru care, mai mult ca sigur, există în antroponi-
mia ambelor limbi. O soluţie pentru familiile mixte pare să fie alegerea unui prenume 
de origine străină; rămâne, totuşi, problema înregistrării numelui conform ortografiei 
limbii maghiare sau a limbii române.

Într-un studiu pe care l-am efectuat între anii 2000–2005 (Vremir 2016, 2017) 
pe un eşantion de 1950 de căsătorii oficiate după ritul reformat, în Cluj-Napoca, în 349 
de cazuri (17.89%) unul dintre părţi a fost ori de naţionalitate română, ori a provenit, 
la rându-i, dintr-o familie mixtă. Din totalitatea căsătoriilor mixte, în majoritatea cazu-
rilor (62.17%) soţia a fost cea de naţionalitate română. 

În cazul familiilor mixte alegerea prenumelui prezintă, deci, în multe cazuri, o 
tendinţă de asimilare. Din rezultatele studiului efectuat reiese că dintre copiii botezaţi 
reformaţi 29.76% au prenumele românesc (Andreea-Romana, Andrei-Emanuel, Anton-
Cristian, Daniel-Septimiu, Liliana-Sabina, Patricia-Ariana, Raul-Adrian, Victor); 13.1% 
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poartă nume evident maghiar (Botond, Ferenc, István, István-György, Orsolya, Tibor-
Mihály, Timea), iar majoritatea, 57.14% au fost înregistraţi cu nume neutre, de compro-
mis. Acestea se pot împărţi în următoarele categorii:

a) un nume maghiar + un nume românesc: Andrada-Imola, Júlia-Daria, Júlia-Sonia, 
Norbert-Nicolae, Sonia-Erzsébet, Vlad-Róbert, Zsófia-Alexandra;

b) prenume care există în ambele limbi, se pot scrie după regulile ambelor limbi, 
se pronunţă (aproape) la fel: Andrea (şi cu varianta Andreea), Antonia, Bianca-Renata, 
Daniel, David, Eliza, Roland.

Dintre cele 44 de nume de băieţi şi 47 nume de fete individuale, cele mai frec-
vente nume au fost următoarele: a) pentru băieţi: Robert/Róbert (6 cazuri), Dávid (5), 
András (4), Ferenc, Roland, Raul (câte 3 ocurenţe); b) pentru fete: Andrea (4 cazuri), 
Timea-Alexandra (câte 3 ocurenţe).

25.3% dintre numele studiate pot fi considerate româneşti (Alin, Septimiu, Victor, 
Vlad, respectiv Alexandra, Andrada, Andreea, Daria, Lavinia, Liliana, Romana, Sabina); 
36.7% sunt nume care pot fi considerate străine (Antonio, Eduard, Dennis, Erik, 
Leonardo, Norbert, Raul, Robert/Róbert, Roland, Rámszesz, respectiv Alessia, Alissa, 
Edina, Evelin, Francesca, Lisa, Maya, Paulina, Roberta, Viktória).

Studiul pe care se bazează prezenta lucrare a fost condus pe două planuri: 
în primul rând am studiat baza de nume ale elevilor din 6 licee clujene (române şi 
maghiare) în vederea stabilirii unui tipar în denumirea copiilor care provin din fami-
lii mixte; în al doilea rând am efectuat interviuri cu mai multe familii mixte (bilin-
gve) româno-maghiare din Cluj privind considerentele pe care le-au luat în calcul în 
momentul alegerii numelui copilului.

Pentru a alcătui o de bază de date privind prenumele dat copiilor născuţi din 
familii mixte, am accesat catalogul online a patru licee cu limba de predare română şi 
patru licee cu limba de predare maghiară. Am luat în evidenţă doar elevii din clasele de 
liceu. Pentru moment am prelucrat 146 de nume, 74 nume de fată (34 la secţia română, 
40 la secţia maghiară), 72 nume de băieţi (32 la secţia română, 40 la secţia maghiară). 

Cum se poate identifica dacă copilul respectiv provine sau nu dintr-o familie 
mixtă/bilingvă? 

Pentru a alcătui lista de nume pentru prelucrare, am parcurs cataloagele online şi 
am analizat numele elevilor din două puncte de vedere: 

A. cum se prezintă numele de familie: 1. evident maghiar (uşor de recunoscut în 
cataloagele liceelor cu limba de predare română), 2. nume compus din două elemente: 
unul român, unul maghiar, indiferent de ordinea în care apar; în ambele cazuri se poate 
presupune că familia este mixtă: în primul caz (cu numele evident maghiar), de regulă, 
tatăl este maghiar, în al doilea caz unul dintre părinţi este maghiar (se poate recunoaşte 
atât în cataloagele liceelor române, cât şi în cele ale liceelor maghiare) 

B. Din celălalt punct de vedere am analizat prenumele copiilor: prenumele evi-
dent maghiare se recunosc uşor în cataloagele liceelor române, iar cele româneşti in 
cataloagele liceelor maghiare.

În ceea ce priveşte numele de familie analizate, din cele 146 de nume complete, 
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19 nume de familii (adică 13%) sunt formate din două elemente, asta însemnând că 
părinţii au decis să poarte şi numele celuilalt. Câteva exemple: 1. numele maghiar 
este pe prima poziţie: Agoston-Vass-Coldea, Fodor-Pâgleşan, Gyorgy-Spiridon, Horvath-
Bojan, Lorinti-Moldovan; 2. numele maghiar este pe a doua poziţie: Cătănaş-Kelemen, 
Chiş-Hunyadi, Iernilă-Virag, Loghin-Adorjan, Mariţa-Thuri, Niţu-Manyoki, Sasu-Simon, 
Socaciu-Lendvai. Eu presupun că prima poziţie este numele tatălui, a doua numele 
mamei (deşi există cazuri în care numele este format din două elemente, dar ambii 
reprezintă numele unui singur părinte).

În ceea ce priveşte lista prenumelor, din cele 146 analizate, 88 sunt duble. Numărul 
acestora este distribuit aproape egal; am găsit 47 de nume în liceele maghiare (21 fete, 21 
băieţi), 41 în liceele române (26 fete, 20 băieţi). În cazul băieţilor, se observă o oarecare 
preferinţă a părinţilor de a alege nume neutre (Cristian, Marc, Robert) în combinaţie cu 
un alt nume, în majoritate nume considerate clasice (Alexandru, Andrei, Daniel, Iosif). 
Majoritatea numelor sunt notate conform normelor ortografiei române (adică fără dia-
critice, de ex. Robert şi nu Róbert). În ansamblu, se poate constata că cei care trăiesc în 
familii mixte/bilingve, preferă numele care au variante metalingvistice în ambele limbi 
(Alexandru, Andrei, Iosif, Mihai, Paul, Ştefan), alături de nume care sunt notate con-
form ortografiei oricărei limbi, însă sunt pronunţate aproximativ la fel: Alex, Cristian, 
Daniel, Marc, Mark, Robert, Robin. Un grup separat formează acele prenume în care 
ambele componente sunt percepute ca fiind româneşti: Adelin-Adinan, Andrei-Gabriel, 
Andrei-Iosif, Andrei-Mircea, Dragoş-Eduard, Mihai-Eduard, Paul-Dumitru, Vasile-Marius, 
Teodor-Paul şi altele. La fel, există combinaţii, mai rar, unde ambele prenume aparţin 
antroponimiei maghiare: Balázs-Krisztián, Ernő-Endre, Márk-Gergő, Tamás-Károly, 
Tamás-Szabolcs. În cazul acestora, numele de familie este concludent în stabilirea apar-
tenenţei la o familie mixtă: Chiş, Glodean, Pop, Tamas-Lupui. Printre prenumele com-
puse dintr-un element maghiar şi unul românesc găsim următoarele forme: (Borde) 
Kristóf-Pavel, Erik-Alin, Krisztián-Luca, (Papp) István-Bogdan. Ultimul grup este format 
din prenume compuse dintr-un nume românesc urmat de unul maghiar: (Mocodean) 
Adrian-Lóránd, (Mureşan) Edmond-Ferenc. 

Tendinţe asemănătoare se pot observa şi în ceea ce priveşte prenumele fete-
lor. Cel mai frecvent prenume în baza de nume studiată pare să fie Renata, apare 
în următoarele combinaţii: Renata-Andreea (Costea), Renata-Andreea (Tănase), 
ambele frecventează licee cu limba de predare maghiară; Paula-Renata, Renata-Hilda, 
Renáta-Izabella, Ştefania-Renata. Majoritatea numelor studiate sunt compuse din 
două elemente româneşti: Alexandra-Roberta, Anamaria-Petruţa, Bianca-Monica, 
Francesca-Alexandra, Irina-Ştefania, Ioana-Magdalena, Ştefana-Claudia şi altele. 
Asemănător băieţilor, şi în cazul fetelor am observat mai multe nume formate doar 
din elemente maghiare: Andrea-Krisztina, Anna-Teodóra, Boglárka-Evelin, Dóra-Edina, 
Éva-Kinga, Renáta-Izabella, Vivienne-Lilla, Zsófia-Kata.

În interviurile conduse cu părinţi din familii mixte, întrebările s-au referit la 
următoarele topice (în concordanţă cu modelul propus de Aldrin 2014):

– care au fost considerentele în alegerea numelui pentru copil?
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– câte prenume are copilul şi care sunt acestea?
– dacă părinţii au implicat pe altcineva în alegerea numelui, dacă s-au sfătuit cu 

cineva?
– cum au reacţionat bunicii din ambele părţi?
– cum au reacţionat prietenii?
În ceea ce urmează, mă voi referi la câteva interviuri realizate cu parteneri din 

familii mixte, fiind prezentate preponderent situaţii în care mama este de naţionalitate 
română, iar tatăl este maghiar.

Din datele furnizate de respondenţi, se poate constata că în majoritatea cazuri-
lor se confirmă principiile stabilite mai sus pentru numirea copiilor. Astfel, principalul 
factor în numirea copilului într-o familie mixtă pare să fie ca prenumele (sau cel puţin 
unul dintre ele, dacă prenumele este dublu) să existe în ambele limbi sau chiar să fie 
considerat un nume internaţional: „nume care să meargă şi-şi”, „să sune la fel în ambele 
limbi şi să se scrie la fel în ambele limbi”, „numele să existe în ambele limbi, pe lângă 
pronunţie să se asemene şi în scris”, „odată cu globalizarea trebuie să fie un nume care 
să poată fi uşor acceptat şi pronunţat şi de către alte naţionalităţi, în afară de maghiari şi 
români”, „am căutat mai ales nume internaţionale care sunt pronunţate cam la fel în mai 
multe limbi”. Se observă, în unele cazuri, dorinţa ca prenumele să aibă o semnificaţie 
aparte sau să fie legat de moştenirea familială: „Pe Zolika am dorit neapărat să îl cheme 
ca pe străbunicul (eu am avut o afecţiune şi o interacţiune deosebită cu Tatatiti), tatăl 
lui şi ca pe tatăl meu (doar că am pus în maghiară [György]) – în memoria lui, ca să fie 
aici, cu noi”, „Mama mea, cât a trăit, şi-a dorit o fetiţă pe care s-o cheme Enikő. Deci, 
în memoria mamei mele o cheamă pe fetiţa noastră Matilda Enikő”. La câteva dintre 
familiile interogate, în decizia privind prenumele copilului intervine factorul frecven-
ţei: unii preferă nume unice, ieşite din comun, nu prea frecvente în mediul lor: „Am 
dorit prenume deosebite, speciale, să nu îi cheme ca pe majoritatea copiilor (la Sienna 
era plin de Alexia şi derivate, şi Sofia), la Zolika erau mulţi Adam sau Andrei, David. ... 
Pentru Sienna, [familiei] li s-a părut neobişnuit, au cam ridicat din sprâncene! Mama 
mea nu, i-a plăcut, a considerat că este deosebit. … Prietenilor apropiaţi, din partea 
mea, le-a plăcut mult, au spus că este deosebit. Adevărul e că i se potriveşte fetiţei, e 
mai sofisticată ea, mai delicioasă”; alţi părinţi consideră că un nume prea unic nu i-ar 
face bine, în perspectivă, copilului, care oricum vine dintr-un mediu familial mixt, deci 
din start ar putea întâmpina prejudecăţi: „e o modă acum să dăm nume inventate sau 
ciudate copiilor (gen Amir, Aian, Sevan etc., astea din ce copii cunosc eu), şi nu am 
vrut deloc un astfel de nume care credeam eu că în viitor poate produce diverse reacţii 
la cei cu care va interacţiona Erik”. Ceea ce pare să fie comun la toate familiile intero-
gate este faptul că părinţii au luat decizia de a-şi numi copiii singuri, fără intervenţii 
externe (părinţi, bunici, prieteni): „Nu am consultat pe nimeni, doar că noi doi am 
fost de acord”, „Decizia am luat-o doar noi, mama şi tatăl lui, iar familiile, deşi au părut 
puţin contrariate de nume, nu au comentat deloc decizia noastră”, „Nu ne-am consultat 
cu nimeni, cred că nimeni nu are cum să ne sfătuiască în acest caz, a fost doar decizia 
noastră”, „Nu ne-am sfătuit cu nimeni, noi am fost cei care am decis asupra numelui, şi 
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toată familia a luat la cunoştinţă alegerea, nimeni nu a comentat nimic”, „Nu ne-a inte-
resat ce zic alţii. Ai mei se agitau, părinţii lui Clau, la fel. Le-am spus la toţi: ori acceptă 
decizia noastră, ori să-şi ţină opiniile pentru ei şi să nu mai vină la noi”, „Bunicii n-au 
avut niciun cuvânt în alegerea numelui, doar noi doi ne-am sfătuit.” Un ultim (dar nu 
şi cel din urmă) factor în alegerea prenumelui unui copil în familiile mixte studiate/
intervievate este cel al uzului numelui. În acest sens, părinţii din familiile bilingve şi-au 
exprimat în mai multe rânduri îngrijorarea/aşteptările privind integrarea copilului în 
mediul imediat, în special, şi în societate, în general: „nu am vrut deloc un astfel de 
nume [special] care credeam eu că în viitor poate produce diverse reacţii la cei cu care 
va interacţiona Erik”, „mi se pare foarte ok că suntem familie mixtă, copiii profită de 
ambele culturi. E ok dacă reuşeşti să treci peste anumite bariere”.

Rada şi István (părinţii Edithei)
„A fost o alegere rapidă. Voiam un nume uşor de pronunţat în mai multe limbi, să 

fie şi maghiar, dar nu cele clasice, care sunt mai greu de pronunţat. Plus că ştiam multe 
fete puternice şi frumoase pe care le chema Edith. Plus că la Kudor-Szabadi voiam un 
nume [care] să fie în ton. Nu am consultat pe nimeni, doar că noi doi am fost de acord. 
Doar Edith o cheamă, nu am vrut alt nume având deja două nume de familie [notă: 
niciunul dintre numele de familie nu aparţine soţiei]. Avem şi alţi prieteni în situaţie 
similară (ea româncă, el maghiar), acolo fetiţa se numeşte Ilinka Maria, nume care 
merge şi-şi [adică şi în maghiară, şi în română]. Fetiţele sunt prietene, amândouă merg 
la grădiniţă maghiară. Eu cred că, în general, familiile mixte preferă ca ai lor copii să 
înveţe maghiara”.

Alice şi Géza (părinţii lui Erik)
„Când i-am ales numele, în primul rând ştiam că va purta numele de familie al 

tatălui, aşa că trebuia să fie ceva care să se potrivească cu Zakariás şi, în acelaşi timp, 
ne-am gândit că, odată cu globalizarea, trebuie să fie un nume care să poată fi uşor 
acceptat şi pronunţat şi de către alte naţionalităţi în afară de maghiari şi români. După 
care am consultat un site cu o statistică cu cele mai folosite nume în Ungaria în anul 
[naşterii copilului], printre care erau Erik, Patrik etc. Am vrut să fie un nume simplu 
de la care să nu poată fi făcute prea multe prescurtări sau porecle. Acesta a fost un alt 
motiv pentru care nu am ales un nume clasic maghiar, gen Peter sau Istvan, unde ar fi 
ajuns sigur Peti şi Isti etc. Are un singur nume, căci, de regulă, al doilea nume, cel puţin 
la ortodocşi, e nume de sfânt. El este botezat evanghelic şi nu am simţit nevoia să îi dăm 
un al doilea nume, de fapt Géza chiar nu a vrut deloc să aibă şi al doilea nume. Decizia 
am luat-o doar noi, mama şi tatăl lui, iar familiile, deşi au părut puţin contrariate de 
nume, nu au comentat deloc decizia noastră, iar în timp s-au acomodat foarte bine cu 
numele. Ce vreau să mai precizez este că e o modă acum să dăm nume inventate sau 
ciudate copiilor (gen Amir, Aian, Sevan etc., astea din ce copii cunosc eu), şi nu am vrut 
deloc un astfel de nume care, credeam eu, în viitor poate produce diverse reacţii la cei 
cu care va interacţiona Erik”. 
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Liliana şi Zoltán (părinţii Siennei Csillei şi ai lui Zoltán-György) 
„Am dorit prenume deosebite, speciale, să nu îi cheme ca pe majoritatea copiilor 

(la Sienna era plin de Alexia şi derivate, şi Sofia), la Zolika erau mulţi Adam sau Andrei, 
David. Am vrut să li se potrivească. Am dorit să îmbinăm tradiţia cu noutatea, de aceea 
am ales câte două prenume. Pe Zolika am dorit neapărat să îl cheme ca pe străbunicul 
(eu am avut o afecţiune şi o interacţiune deosebită cu Tatatiti), tatăl lui şi ca pe tatăl meu 
(doar că am pus în maghiară) – în memoria lui, ca să fie aici, cu noi! Pe copii îi cheamă 
Sienna-Csilla şi Zoltán-György. Noi le spunem Sienna (Sissy) şi Zoli (Zolika, Zozo, 
bebe Zoli, Boby). Familia lui Zoli îi spune Csilla, Csilluka fetiţei. Sienna e numele pre-
ferat, dar îl acceptă din partea familiei maghiare şi pe Csilla, dar a menţionat că preferă 
Sienna. Nu am implicat pe nimeni în alegerea numelor, noi am ales prenumele. Pentru 
Sienna ne-am sfătuit foarte puţin pentru alegerea variantei maghiare, dar până la urmă 
Zoli a ales. Pentru Sienna, [celor din familie] li s-a părut neobişnuit, au cam ridicat din 
sprâncene! Mama mea nu, i-a plăcut, a considerat că este deosebit. La Zolika: mama 
lui Zoli a protestat, dar nu am fost de înduplecat, cumva aşa am simţit eu că trebuie 
să se numească – eu am ales prenumele băieţelului şi Zoli a fost de acord. Prietenilor 
apropiaţi, din partea mea, le-a plăcut mult, au spus că este deosebit. Adevărul e că i se 
potriveşte fetiţei, e mai sofisticată ea, mai delicioasă. La Zolika se aşteptau cumva să îl 
numesc aşa, deoarece mie îmi place mult Zoltán ca prenume. Cumva nu îmi imaginez 
că ar fi putut avea alt prenume, mi se pare că i se potriveşte foarte bine. Avem persoane 
în jur care sunt bilingve, dar nu aşa apropiate. Noi ne-am adaptat, mi se pare foarte ok 
că suntem familie mixtă, copiii profită de ambele culturi. E ok dacă reuşeşti să treci 
peste anumite bariere. Noi i-am învăţat că suntem familie mixtă, copiii vorbesc perfect 
româneşte şi ungureşte, între ei vorbesc mai mult ungureşte. Ne e bine aşa!”.

Katalin şi Florian (părinţii Annei Teodórei şi ai lui Flórián)
„În familie şi între prieteni sunt numiţi Teddi şi Flori. La alegerea numelui am 

avut în vedere mai ales ca să sune la fel în ambele limbi şi să se scrie la fel în ambele 
limbi. Nu ne-am consultat cu nimeni, cred că nimeni nu are cum să ne sfătuiască în 
acest caz, a fost doar decizia noastră. Doar socrul meu a fost puţin nemulţumit pentru 
că Florin a luat şi numele meu la căsătorie”.

Erzsébet şi Emil (părinţii lui Mark)
„În primul rând ne-a interesat ca numele să existe în ambele limbi, pe lângă pro-

nunţie să se asemene şi în scris, deci acesta ne-a cam redus posibilităţile. Amândoi 
purtăm numele celuilalt, aşa că un singur nume a fost de ajuns. Îl cheamă Mark (fără 
accent). Nu ne-am sfătuit cu nimeni, noi am fost cei care au decis asupra numelui şi 
toată familia a luat la cunoştinţă alegerea, nimeni nu a comentat nimic. Părinţii mei 
au fost bucuroşi mai ales pentru că soţul meu a consimţit la păstrarea numelui meu de 
familie. Astfel cele două nume de familie vor întări dubla identitate al copilului”.
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Claudia şi Peter (părinţii lui Robert)
„Am întocmit o listă care conţinea vreo zece nume, ca Robert, Oliver, Albert, 

Norbert etc.. Până la urmă Robert a ieşit numele câştigător. Numele de familie este 
maghiar, cel al tatălui. Cu asta nici nu s-a pus problema, fiindcă Clau oricum considera 
că sună mai bine decât numele ei. Am căutat mai ales nume internaţionale care sunt 
pronunţate cam la fel în mai multe limbi, Nu ne-a interesat ce zic alţii. Ai mei se agitau, 
părinţii lui Clau, la fel. Le-am spus la toţi: ori acceptă decizia noastră, ori să-şi ţină opi-
niile pentru ei şi să nu mai vină la noi. De fapt părinţii lui Clau au fost deranjaţi mai ales 
de faptul că avem un copil fără să fim căsătoriţi, ei fiind foarte religioşi”.

În concluzie, se poate constata că alegerea numelui este determinată, în mare 
parte, de uzanţele societăţii înconjurătoare. În cazul persoanelor aparţinând unei mino-
rităţi etnice, un factor determinant în numirea copiilor este şi dorinţa de a reflecta, 
prin numele dat, apartenenţa copilului (şi a întregii familii) la minoritatea respectivă 
ori, după caz, dorinţa de asimilare la naţiunea majoritară. În cazul familiilor mixte se 
observă preferinţa pentru folosirea prenumelor ce pot fi considerate neutre, împăcând, 
astfel, ambele familii.
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