
A Kelet-Magyarország 19B3. március 16-i száma arról szá-

mol be, hogy Vásárosnaményban Új utcaneveket adtak. A Bereg-

köz összekötő utca új neve: Naményi Pátens .II. Rák6czi Fe-

renc 1703. július lB-án a naményi táborb61 kiadott, a megyék-

hez intézett nyílt levelére emlékezve •• a Szeszfőzde utca

helyett Vammala utca" lez ut6bbi finn város; ezzel tart szoros

kapcsolatot VásárosnaménYI.

~ókai névadásáról köteteket lehetne írni, de most csak

egyetlen regény egyetlen motívumára térünk ki. Tallérossy Ze-

bulon, A kőszív-1 dmber fiai címú regény egyik figurája a követ--.
kezőképpen magyarázza meg, miért épp azt a nevet kapták lányai.

"Furcsa neveik vannak kisasszonykaimnak; sohase tudok egé-

szen megtanulni. Mar neveikben bene van historicum datum, mi-

kor születtek. Felesigem nagyon olvasot asszonysag. Mindig van

ujsag kezibe Allgemeine. Mikor legnagyobbik kisasszonykam

születe neki, akor volt görög amazon: tetszik tudni, Spatar

kapitány lánya Chariclea nagy celebritas, ki sorba kifurta tö-

rök hajókat maga oraval hajójának, miért felesig körösztöltete

első leánykát Charicleanak. Masodik leanykam neve Karolina Pia:

hiszen akor hazasodta fölsiges urunk, anak tiszteletire. Har-

madik kisasszonykam Adalgisa: akor jatszottak először Normat

pesti teatrumban, felesigem látott azt - lozsibul. Negyedik

kisasszonykam amikor megirkezte, akor volt bolond vilag: az a

Palaczky, tecik tudni? No nalunk is volt egy kis híre; hat a

negyedik lean't--kamatazért hinak Libussanak. No biz ezt sajna-

lok; de mar nem levehetem rula. No de most mar, hogy bebizo-

nyitsuk j6 hazafiusagunkat, a legutoIso kisasszonykamnak atunk

igazan magyar nevet: "Bendeguzella": hires magyar vezir utan."



Annyit jegyzünk csak meg, hogy Zebulon a .legnagyobbik

kisasszonykát· egyszerűen Karikának szólította.

Úgy gondolom, hogy nem vagyunk bővében azoknak az adat~k-

na~ amelyek egy Új név születéséről szólnak. Ezért érzem szLk-

ségesnek, hogy a jól bevált néprajz! módszerekkel megörökítsem

egy Új keresztnév születésének körülményeit.

F. I. 22 éves figuráns. 1978-ban érettségizett. Első lá-

nya született 1979-ben, neve ~. 1982-ben világra jött má-

sodik kislánya, akinek az Ábra nevet szemelték ki. A kórházban

ezt a nevet írták a szüle~ési anyakönyvi kivonatra, ám néhány

héttel késóbb értesítették őket, hogy a név nem anyakönyvez-

hetó, mert nincs benne a Magyar utónévkönyvben. Tudomásukra

hozták, hogy a Nyelvtudományi Intézettől kell kérni ennek a

névnek az engedélyezését, ha nem választanak valami .normális·,

anyakönyvezhető n~vet.

F. I.-nek ekkor eszébe jutott régi osztálytársa, e sarok

írója, s az, hogy bizonyos nyelvészeti kapcsolatokra tehet

szert általa. Érdeklödtem a névválasztás indítéka felől. Ki-

csit egzaltált, kúlöncségekre hajlamos ismerősöm azt mondta,

hogy gyermekkorában olvasta ezt a nevet John Steinbeck vala-

melyik regényében /Édentől keletre?/. Talán valamelyik néger

nő neve lehete~t. Akkor tetszett meg neki. Fölemlitettem még

F. I.-nek, hogy a nevet a lánya fogja viselni, esetleg csú-

folni fogják érte gyermektársai. Ő azonban ragaszkodott hoz-

zá. Ekkor a hivatalos úton benyújtottuk a kérvényt, amelyre

pozitiv válasz érkezett. A kislány neve Ábra lett.

Ez hát az ábra, kicsi Ábra!


