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Író zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAés névhangu la t

Az író általában és szükségszerűen elnevezi alakjait; ennek módja már jelzi
a szerző "névérzékenységének" fokát, 5 kiolvasható belőle névadási gyakorla-
tának ösztönössége vagy tudatossága. A név az író szemében nem csupán egy
általánosító szó, hanem olyan jel, amely gazdag, élő tartalom foglalata: mögötte
lélek van, egyéniség, megelevenedő valóság, hangulati és fogalmi asszociációk
szövevénye. A nevek nek az írói alkotásban való szerepét számtalan nyilatkozat
igazolja. A régebbi tanulmányaimban idézett vallomások mellé néhány újabbat
mutatok föl, szinte találomra emelve ki őket az adatok kazlából.

A név jelentőségét, a személlyel való kapcsolatát az író igényével így fogal-
mazta meg Goethe: "Az ember neve nem olyan, mint egy köpeny, amely csak
úgy lebeg rajta, s ide-oda lehet ráncigálni, hanem tökéletesen rásimuló ruha,
valósággal olyan, mint a bőre: nem lehet sem levakarni, sem lenyúzni róla,
anélkül, hogy őt magát meg ne sebeznék." Másutt pedig ezt írja: "A név a
személyre egész életéri át vonzó fényt áraszt" (Dichtung und Wahrheit). E vé-
lekedése, amelyre Freud is hivatkozik, nyilván személyes érzésből, saját nevé-
hez való viszonyából táplálkozik: "Mint a legtöbb ember, én is szerelmes vol-
tam a nevembe, és ostoba fiatalok módján odafirkáltam mindenhová" - vall-
ja (uo.). Bizonyára hatottak rá Herdernek arqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAGoethe névre utaló szavai: "Te, aki
istenektől (von Göttern) vagy a gótoktól (von Gothen) származol ... " Az utób-
bi "etimológia" másokat is megejtett, a ném et szellemóriás életművének mo-
numentalitására gondolva: "Nomen est omen - ez a gótikus lélek nem vélet-
lenül viselte a Goethe nevet. Gótikus ősök ütöttek át a rokokó-német véralka-
tában; s nemcsak nevében cseng a legnagyobb európai alkotókorszak emléke"
- írta róla Márai (Napló. 1945. 354).

A közéleti ember nevéről, név és történelmi szerep vonatkozásában, érdekes
gondolatokat fejteget Pierre Daninos: "A politikai életben a nevek olyanok,
mint a gyufa: az egyik meggyullad és gyújt, a másik nem. Hajlamos volnék,
hogya történelemben ugyanolyan jelentőséget tulajdonítsak a neveknek, mint
az orroknak. Tegyük föl, hogy Bonapartet Poehetnek hívják. Az egész világ-
történelem másként alakul. [Pochet='abrakos tarisznya', de származékainak és
a poche='zseb, zacskó stb.' alapszónak is van ellenszenves, nevetséges vagy gú-
nyos jelentéshangulata.] Mert némely név magában hordja delejes varázs ere-
jét. illetőleg komikus vagy tragikus fátumát... Mindig furcsának találtam,
hogy olyan bölcs és tapasztalt Mentor, rnint Maohiavelli, elhanyagolta A feje-
delemben a név lényegi kérdését." A közéleti, politikai pályára készülőnek pe-
dig ezt tanácsolja Daninos: "Mielőtt fellép, okosan döntsön a nevéről. Szükség
esetén módosítsa az anyakönyvet. Ha nem kapott jó nevet az induláshoz, ve-
gyen föl olyat, amelyet a tömegek szinte énekelve skandálhatnak. Jó nevet vá-
lasszon tehát." De Gaulle-t és Sztálint említi igazoló példaként. (Sonia. 1953.
173-4.) Nézete nyilván nem általános érvényű, de figyelmet érdemel, ha né-
hány diktátorra, népvezérre gondolunk.
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Magánéleti vonatkozásban, illetőleg férfi és nő kapcsolatában is lehet sze-
repe a név jellegének, hangulatának. Női nevek vonzásáról tömérdek írói meg-
jegyzés szól, szépségük et, varázsukat költők serege magasztalja. Csak Kosztolá-
nyi híres vers ére (Ilona) utalunk emlékeztetőül, felesége tőle kapta a balladás
Görög Ilona írói nevet. Ö pedig, akinek meghatározása szerint költő az, "aki-
nek a szavak fontosabbak, mint az élet", ezt vallotta magáról: "Már kískorom-
ban rajongtam magukért a szavakért. Képes voltam beleszeretni egy leányba,
mert így vagy úgy hívták." (BORY ISTVAN: Nyugat 1936. II, 457.) E közlést
megerősíti felesége is: A 22 éves költő beleszeret egy szabadkai diáklányba. "A
külső körülmények... valósággal végzetszerűen egybevágnak. Nevük annyira
hasonlít egymáshoz, mintha rímként csengene az övére. Micsoda véletlen sze-
rencse. Ölbepottyant rím." (Kosztolányi Dezső 171.) A kissé ködössé túlzott
magyarázat lényege a két családnév rímelő volta: a kislányt ugyanis Lányi

Hedvignek hívták (1. Dér Zoltán: Fecskelány. Újvidék, 1970.; vö: KOVA-
LOVSZKY: Nyelvtudjlrt. 70. sz. 170).

A szorosabban vett írói névadás köréből is sok nyilatkozatot olvashatunk a
név megválasztásának jelentőségéről, gondjairól és módjáról. Déry Tibor ezt
írta Kyvagiokén című kisregényének készüléséről: "A kezdet el nem hanya-
golható nehézségei közül szóljunk a névadás ról is, az egész munka s a benne
szereplő személyek elkeresztelésérő1. Erzékeny vagyok a nevekre; föltétlenül
aszerint minősítem őket, hogy ismerőseim közül rokon- vagyellenszenves vi-
seli-e az önmagában ártatlan nevet, s milyen emlékanyaggal terheli meg. Van-
nak nevek, melyekkel a világ semmi kincséért sem akarnám megbüntetni leg-
gonoszabb szereplőimet sem, másokat szívesen adományozok azoknak, kiket
rokonszenvemmel tüntetek ki. A név korántsem közömbös elem a műben, bo-
szörkányos ereje van, befolyásolja, sőt meghatározhatja viselője sorsát. A tu-
datalattiból forr ki. - Jelen esetben könnyű volt a gondom. Hősöm nevét a "
történettel együttesen találtam ki [Kyvagiokén Polikárp], ez tehát az ő nevét
választotta címnek. A többi szereplő nevét épp csak hozzá kellett pászítani; a
kalendáriumból kerestem !ki őket" (:E:lIrod.1975. ápr. 5.).

Aldous Huxleyt egy interjú során megkérdezték, hogyan választ nevet alak-
jainak: ötletszerűen, mint Simeon, telefonkönyvből, vagy jelentenek számára
valamit a nevek? Például :E:smúlnak az évekihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAc ím ű regényében egyik-másik
alak furcsa nevének van-e különösebb jelentősége? - Az író válasza: "Igen, a
nevek nagyon fontosak. Es képtelenebbnél képtelenebb nevekbe botlik bele
állandóan az ember az életben, úgyhogy óvatosnak kell lennie." Ezután meg-
magyarázza néhány regénybeli név eredetét, asszociációs sugalló forrását (In-
terjú! Modern Könyvtár 92-3. sz. 238-9).

Részletes elemzést ad Németh László is, Nagy család című darabjáról írt m ű -

helybeszámolójában : "Megvolt a keresztelő is: a névadás egy kissé mindig elő-
húzza a jellemeket. A hősnő Kata lett; kedvencem: Bethlen Kata kemény, de
mégis vonzó, önfeláldozó nőiségére emlékezőn. Az öreg tanár: Szilasi, hisz szi-
Iasi volt az is, aki nélkül nem ábrázolhatok tanárt [szilasbalhási születésű édes-
apjára gondol]. A fiú legyen Péter, ez a név - parasztcsaládunkban nemzedé-
keken át a majoreszkó neve - a mi időnkben afféle középosztályi »úrikukó«

név lett, amellett mégis »petrus«, azaz szikla, ha most cseppfolyós is. A leány
piha voltának megfelelően: Vica, ennek a névnek a cicamozgásában mintha
mégis egy kis szív is nyílna. A darabos apáca: Klára nővér, ez bukta alakját is
kirajzolja, s valami hozzá nem illő finomságot is ad rá, amely olyasformán ül
rajt, mint az apácafőkötő . .. A kor hőse e g ysze rű e rr Tót Sándor, a téeszlány-
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tanítvány: Lidi, barátnője, a cukrászlány : Vera, ez a név nem rossz egy huli-
gán lánynak, ugyanakkor »igaz-s-t jelent, mint partneréé sziklát. A legnehe-
zebben az 56-os nyelvész neve ugrott ki (tán mert a jellem is ide-oda ingott): a
filozopteri félszegség, kényszer viccelődés, gyermeki idealizmus közt: a -K a r-

esi-e-n még csak megállapodott a névkereső index; de milyen Karcsi? Ha eny-
nyire ugrál, legyen madár, azaz inkább Vogel, hisz az indogermán nyelvcsalád
ágai között röpdös." (Mai témák 194-5.)

E taglalás is elénk tárja azokat a változatos tényezőket, amelyek - ösztönö-
sen, többé-kevésbé tudatosan vagy csak később tudatosulva - fölmerülhetnek
az alakok "elkeresztelésekor" : irodalmi és műveltségi hatások, típusformáló
eszményképek és ellenszenvek, egyéniségminták asszociációi, családi emlékek és
hagyományok, a név hangzása és írásképe, társadalmi és esztétikai hangulati
értéke, a névdivat, a jelentés rejtett, átsugárzó fénye stb.

Szinte minden író ügyel már, hogy a névadásban ne éljen igénytelen eszkö-
zökkel: egyszerű címkézésnél sokkal hatásosabb a képzeletet gerjesztő sejte-
tés; humoros-szatirikus műben is az utalásszerű, homályosan "beszélő" név si-
keres. Norman Mailer kiemeli a belső névsugallat és a közvetett jellemzés sze-
repét: "Hagyom, hadd bukkanjon fel a név magától, mert... alakjaim neve

• rendszerint valahol a műben gyökerezik. Az olcsó, kézenfekvő szimbolizmust
igyekszém elkerülni." (Interjú II, 46. Modern Könyvtár 296. sz.)

Alkotáslélektani vonatkozásban érdekes, amit az irók alakj aik megelevene-
déséről mondanak. A cselekményelőrehaladásának során öntörvényűen fejlőd-

,! nek, szinte az író akaratától függetlenül, sőt néha ellenére, s megesik, hogy
kicsúsznak a kezéből, nincs hatalma rajtuk. Önállóságuk jele, hogy nevük hoz-
zájuk nő, elválaszthatatlan sajátjuk lesz. Másutt már idéztem írók panaszát,
hogy alakjuk makacsul ellenszegült a változtatás szándékának. Itt Rónay
György jegyzetére utalok, egyik regényének idős nőalakjáról: "Semmi sem
volt olyan természetes, mint hogy Jankának hívják. Úgy született meg ... " Bi-
zonyos egyezések miatt mégis átkereszteli Amáliának. "Janka azonban nem
volt hajlandó Amália nevével élni. Szétesett, elvesztette sorsát, jellemét, egyé-
niségét. " Elölről kezdtem az egészet. Amikor odáig értem, hogy megjelenik,
habozás nélkül írtam újra Jankát. S a név egyszerre magával hozta viselőjének
légkörét, hangját, végzetét. Attól kezdve lábra állt, és elindult a saját útján.
Nem én tétetern vele a dolgokat; ő maga cselekszik, s én csak jegyzem. - Nem
lehet büntetlenül tfélrekeresztelnünk regényalakjainkat." (Vigilia 1962. máj., 32.)

Ennyire valóságosak az Író tudatában és az olvasó képzeletében élő figurák.
Igazán élővé pedig a nevük teszi őket.
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