
-- 6, Hétszer-három? -- Visszamerengve elmosolyodott ••

Ige.l aranyos állat. Tudja, egymás után hétszer három köly-

ke volt, ezért ógy véltem, ez igen jÓ név neki, nem gondolja?

-- Oe igen, hogyne. Remek név, remek."

.Norbert, a névadó." Lovakról, zsokékr61 irt Vörös Atti-

la a Magyar Hírlap hétvégi mellékletében. 11982. március 27.1

Kiss ~6zsef 16idomárr6l olvashattuk: •••• ·A mester életének

volt egy nagy időszaka, amelyet Norbert neve fémjelzett. Nor-

berté, a 16é! Kiss ~ózsef fia tőle kapta a nevét, és Norbert

lett a pálya egyik legkitűnőbb lovasának, Vass ~ózsef gyerme-

kének a neve is••• •

Felt~nik egy .Morfium" nevd ló is. Jogos a szójáték. va-

jon aki rendszeresen rá fogad, talán "morfinista" lesz?

Lipták Gábor, Nyitott kapu IBp., 1982.1 címú könyvében

elmondja Bernáth Aurél festő véleményét és szellemes ötleteit

a balatoni vitorlásnevekről. "Egy 1959 júliusában kelt leve-

lében az inotai legényszállásr6l ír [Bernáth Aurél]: »A múlt-

kor Füreden néztük a vitorlások neveit, topa ~t és a teli-

találatot, a T~zmada~-at, a Juhász Gyulá-t, és Te azt mondtad,

hogy az ilyen névadás nem ilyen könny~ dolog -- mi az ördög

legyen? -- kérdezted, Tulipán? Nefelejcs? Mivel tudom, hogy

te a füredi hajÓiparban is igazgatósági tag vagy •••nem kü-

lönben az összes hajótulajdonos Hozzád fordul tanácsért, hogy

vajon az Előre, Szabadság, Kis hamis nevek nem rontanák-e a

füredi összképet -- mondom: mivel e téren kulcshelyzeted van,

nemkülönben lés nem utolsósorbani mivel én is eleget ettem már

a májamat a kikötöben ringó Zsuzsi-k, Rózsi-k, Potyká-k és
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jharminckettőj nevet, amellyel, ha vízre kerülnek, a füredi

kikötő egy csapásra európai rangra kerül.«

Azt ajánlja, lépjek azonnal porondra, és nyissak névadó

irodát [•••1

Aztán a »kellő áhítattaI olvasand6« nevek következnek.

Nincs itt módom mind a harminckettőt felsorolni [nagy kár!l,

így csak az általa kereszttel jelölt jszerinte négyszázforin-

tosj neveket írom ide, bizonyságul annak a gazdag és sokol-

dalú szellemnek, amely Bernáthot jellemezte: Álmavíz, Nádilány,

~larili, Hinária, Ring, Hívsz, Ringovény, Ittmegott, Merszeszél,

Habon, Hovate, Szélredől, Vizilia, Ingleng, Habraleng, Nemcet,

Csobogány.

Alább még felsorolja a névadó iroda árait, s megjegyzi,

hogy ha valaki alkudni mer az általa szabott árakból, azoknak

az alábbi két rezerv név ajánlható: PINAKKER és DR. STERN SAMU

üGYVÉD.

[ ••• 1 Nyilv:nvaló, hogy perbe száll Debrőczi Tibor [a ba-

latonfüredi szívszanatórium azóta elhúnyt igazgat6-főorvosal

szándékával, aki akkor nevezte el új hajóját Trinidad-nak."


