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Beáta
B

Eredete Latin eredetű név, a beatus ’boldog’ melléknév nőnemű alakja. A kereszténység korában vált tulajdonnévvé.
A Beatus formát férfinévként használták és használják ma
is. A Beáta női névként már a XIII. századi iratokban fellelhető hazánkban.
Van olyan feltevés is, hogy a Beáta név Szűz Mária Boldogságos melléknevének latin megfelelőjéből származik: Beata
Virgo ’Boldogságos Szűz’.
Névnapja Március 8., 22., június 24., 29., szeptember 6., december 16.
Gyakorisága A XX. század elején kedvelt név volt, de a századfordulótól a ritka nevek közé tartozik. Az újszülöttek
gyakorisági listáján 2003-ban a 131. volt, de 2010-ben és
2016-ban már nem szerepelt a száz leggyakrabban választott név között. Az összlakosság statisztikájában 2006-ban
a 44., 2016-ban a 45. helyen állt.
Becézése Bea, Beácska, Betti, Beus, Beuska.
Rokon nevei A rövidüléssel keletkezett Bea, és a hasonló jelentésű, latin eredetű Beatrix, ennek olasz formája a Beatricse,
francia alakja a Beatrisz, becézője Trixi.

Beatrix
Eredete Latin eredetű név, mely a beatus ’boldog’ mellék
névből származik. Jelentése ’boldogító, boldogságot hozó’.
Hazánkban először egy 1234-ből származó oklevélben találkozhatunk ezzel a névformával.
Névnapja Január 18., július 29., augusztus 29., szeptember 1.,
október 14.
Gyakorisága A XX. század végén a kedvelt nevek közé
tartozott, majd fokozatosan csökkent a népszerűsége. Az
újszülöttek gyakorisági listáján 2003-ban a 75. név volt,
2010‑ben és 2016-ban már nem szerepelt a száz leggyakrabban választott név között. Az összlakossági statisztikában
2006‑ban a 77., 2016-ban a 83. helyen szerepelt.
Becézése Bea, Beácska, Beátka, Bejtus, Bejtuska, Betti, Bettus,
Beus, Beuska, Trixi.
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Bernadett

Rokon nevei A becézőjéből önállósult Trixi, valamint a hasonló jelentésű Beáta és annak rövidült változata, a Bea.
Olasz eredetű formája a Beatricse, francia a Beatrisz.

B

Bella
Eredete Az Izabella és a hasonló végződésű nevek rövidülésével keletkezett. A közszói jelentése a latin, olasz és spanyol
nyelvben ’szép, gyönyörű’.
Névnapja Augusztus 31., szeptember 1.
Gyakorisága Az újszülöttek statisztikájában 2003-ban a 237.,
és 2010-ben sem szerepelt a száz leggyakrabban választott
név között, de 2016-ban már az 55. leggyakoribb név volt.
A 2016-os összlakossági statisztikában nem található a száz
leggyakoribb név között.
Becézése Bellus, Belluska, Bellácska.
Rokon neve A -bella végződésű nevek: Anabella, Annabella, Arabella, Dorabella, Izabella, Mabella, Mirabella, Szabella, Szibella.

Bernadett
Eredete A Bernát férfinév francia megfelelőjének, a Bernard
névnek a női párja. A Bernát nevet alkotó közszavak jelentése ’medve’ + ’erős’.
Névnapja Február 18., április 16.
Gyakorisága A XX. század 80-as éveiben nagyon kedvelt név
volt, majd folyamatosan csökkent a népszerűsége. Az újszülöttek gyakorisági listáján 2003-ban a 46., 2010-ben a 72.
név volt, de 2016-ban már nem szerepelt a száz leggyakrabban választott név között. Az összlakossági statisztikában
2006-ban és 2016-ban is az 51. helyen állt.
Becézése Beri, Berna, Berni, Bernike, Betti, Detta, Detti.
Rokon nevei Rövidült alakja a Berna, latinos változata a Bernadetta, becézőből önállósult alakja a Detti, Dettina, Nadett,
valamint a latinos Bernardus férfinév női párja, a Bernarda
és annak továbbképzett alakja, a Bernardina.
Férfi párja Bernát, Bernárd.
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