
Nevekről, szerepükről és jelentőségükről akarván sz6lni,
val6ban Ádámnál-Évánál kell kezdenünk. A Bibliában, M6zesnek
a teremtésről sz616 első könyve szerint, amikor Isten a föld
poráb61 megalkotta az első embert, és életet lehelt belé,
nincs sz6 az elnevezéséről. Az Ádám név néhány szakasszal
később, minden előzmény és magyarázat nélkül tűnik föl: az Úr
a teremtett állatokat Ádámhoz viszi, hogy az nevet adjon
nekik. Ugyancsak Ádám nevezi Évának melléje adott nő-társát,
asszonyát, "minthogy minden él6 embereknek anyja volna".

Meglepő talán, de érthető, hogy éppen e két legősibb név
eredetét és jelentését - mert minden névnek volt valami ér-
telme - nem tudjuk végérvényesen megfejteni. Val6szinű, hogy
Ádám egyszerűen ember-t jelentett ( a Biblia először csak igy
emliti, név nélkül), az Éva értelme pedig életad6, azaz nő,
anya lehetett. --- --

Ádám-Éva 6ta nevek milli6i alakultak ki az emberek meg-
jelölésére - nem sz6lva a földrajzi nevek, állatnevek stb.
sokaságár61 -, s a népek és nyelvek szerint különféle névadá-
si m6dok, névrendszerek használatosak.

A nevek sajátos elemei a tágabb értelemben vett sz6-
kincsnek. A körölöttük sejlő izgat6 talányosság, sugal16 sej-
telmesség oka talán épp az, hogy eredeti jelentésük a múlt
ködébe tűnt, elhomályosult, vagy - ha érzékelhető is - elsza-
kadtak, függetlenek tőle. Ezért is vitatják a névtan művelői,
van-e egyáltalában jelentése a névnek. Pedig nyilvánval6,
hogy a név is jel, tehát jelent vagy pontosabban: jelöl vala-
kit, valamit. Mégpedig nem egy általánositható fogalmat, ha-
nem egyetlen, meghatározott, konkrét személyt, dolgot: va-
lamelyegyéniség, egyedi dolog foglalata. És a nevek különös-
ségének, sajátos értéktöbbletének ez a másik forrása a sűri-

tett "jelentéstartalom", amely j6val gazdagabb, képzetkeltőbb
és megelevenitőbb erejű, mint a puszta sz6. Ha ezt hallom~
ember, csak egy elvont, általánosit6 képzet idéződik föl ben-
nem' Rák6czi Ferenc vagy Ady Endre neve azonban számtalan
egy~eszövődő részletet személyiséggé elevenit meg tudatunk-
ban. De még a találomra felütött telefonkönyvben látott Fejes
Marcell és Sarkadi J6zsef neve is ismeretlenül is határozot-
tabb, egyénibb képet sugall.

És mig a tud6sok vitatkoznak, az ir6k ösztönös érzékeny-
ségükkel fölismerik a nevek "jelentését" és jelentőségét, a
bennük rejlő sajátos stilusértéket, a művészi hatás lehet6sé-
gét, a névvarázst. Ez a vonz6dás a nevek belső titkaihoz az
emberi lélek ősi örökségének, a primitiv népek körében ma is
fontos szerepet játsz6 névmágiának a nyoma. Hogy az ir6t
milyen bravúros képzeletjátékra, megelevenitő-gazdagit6 asz-
szociáci6kra késztetheti egy-egy érdekes név hangzása - néha
irásképe -, arra Proustnak helynevek hangulatát festő hires
sorai mellé idézhetjük Kormos Istvánnak szinte gyermeki fan-
táziával felvillantott megszemélyesitő képeit - foly6nevekről:

"Nemük s koruk van a foly6knak, gondoltam nyolcévesen,
térdig állva a Duna zöld kiöntéseiben •.. A Duna például öreg-



asszony, paraszt öregasszony, mint keresztanyám ...
Hosszd lábd fut6atlétának "láttam" a Sebes-Köröst, fá-

radhatatlan magyar Nurminak ...
Szikráz6-csillag Loire: ő elérhetetlen, szagos-ékszeres

drilány voltj aztán partján állottam, s igazo16dott minden
képzeigésem rola: ékszerei a mélt6ságos kastélyok ...

Rábca: kosztba adott, csepű-hajd lelenc, kisebbségi ér-
zések~s oktalan öntudattal telij szeretetre vágy6 gyerek-
lány.

Zagyva: hazud6s, kockacukrot és szilvát lop6 sihederj ha
felnő, talán gyilkol is majd... .

Temze: lélekvesztőben ál16 révész, köd-sípot fdjsz, i-
dőtlen idők 6ta, világ végezetéig ...

És a Jenyiszej! Fehér kucsmá~d, medve-köpenyes, farkas-
csizmás Mikulás ...

És ti ketten ,akiket kitaláltalak, mert semmilyen tér-
képen nem voltatok, s már nem is lesztekj ketten voltatok
titokban a feleségeim, palatáblámra írva, letörölve, uJra
írva: afrikai bantu szeretőm:Csunga, s indián törzsfőnök lá-
nya:Xatande - ha látták palatáblámon neveteket, csak annyit
mondtam: "Foly6k ezek a világban." (Foly6k)

Természetes, hogy az ír6kat is elsősarban saját nevük
foglalkoztatja, az a különös tény, hogy hány hang, illetve
betű kapcsolata, egymásutánja őt magát jelenti, testi-lelki
összetettségében és bonyolultságában, egyéniség, sors, élet
foglalataként, mdltjával, jelenévei és jövőjévei. Sokan van-
nak, akik dgy érzik, elválaszthatatlanul eggyéforrtak a ne-
vükkel, s az megváltoztathatatlan és elidegeníthetetlen része
énjüknek. Adynak levelet írt egy kilétét eltitko16 nőrajon-
g6ja, de nem tudott megmutatkozni anélkül, hogya keresztne-
vét el ne árulja: "Én mint Edith, annyira Edith vagyok, hogy
nem tudom magamat ettől elválasztani." A név és a személy
összeforrottsága, a névnek az egyéniséget kifejező és jel-
képező, magába sűrítő képessége az, amit Jékely Zoltán, egy
színésznőt jellemezve, nellaságnak mond. ( Isten madara. Bo-
szorkányok a Szőlő utcában)

Goethe is hangsdlyozza név és viselője kapcsolatának
jelentőségét: "Az ember neve nem olyan, mint egy köpeny,
amely csak dgy lebeg rajta, ... hanem tökéletesen rásimu16
ruha, va16sággal olyan, mint a bére: nem lehet sem levakarni,
sem lenydzni r61a ..."

A név szimb61um-értékén elmélkedik Szép Ernő, névjegyét
nézve, némi lázongással: "Csak a puszta név van rajta ..• Egy
szegény életet jelent, egy emberi sorsot, mint a névtábla egy
k6rházi ágy fejénél, mint egy sírkő a temetőben ... örökké
hozzá vagyok kötve (e névhez). A homlokomra ragad elválaszt-
hatatlanul, nem tudom lemosni, letörölni vagy vegyileg eltün-
tetni. Milyen rabszolgaság ez is ... a belénk égetett bélyeg."

Babits Mihály versbe foglalja a névjegye keltette fur-
csa, bonyolult érzést:

"A név, mely áll e kis papíron,
kimondva sz6, mely száll tova.
Lehelet és üres jel annak,
ki nem hallotta még soha!



S e rövid név, értelme tárva,
tudjátok mégis, mit jelent~
Egész világot, önkörében,
mely zárt~n, szuverén kereng.

S világom tág, de idegennek
belé a bemenet tilos:
jaj, mért egy örök idegennek
jelzé nevét apapiros "

(Névjegyemre)

Illyés Gyula jelképes értelmet olvas
hangjaib61-betűibőlt

"Nyitja a nevet friss rig6-
füttyel az I,

rügy-szag, kikelet, élni j6,
ezt hirdeti.

Vívja a két l az eget,
szárnyal, evez!

Mord vihart jelezve sziszeg
rájuk az §..

Nevem végén az u, az a
dob, döngve: gyász

hangpárja, magány, éjszaka,
ebtutulás."

Kosztolányi egy novellájának alakja, állástalan pincér,
öngyilkosságra készül a fürdőben. S akkor szinte csodálkozva
eszmél rá, hogy neve van, s az magába foglalja egész lényét,
életét:

"Sokszor egymás után kimondta a nevét, halkan a fal felé
fordulva, belesúgta a vízbe, a csapokba •.• Nagyon elcsodálko-
zott, hogy neve is van, és hogy épp így hívják. Kasornya
Kálmán. Nem valami dallamos vezetéknév, de van benne valami
szomorú muzsika. Alapjában az is furcsa, hogy néhány betű
jelent egy egész embert. Ez a név őt jelenti, fájdalmát,
éhségét, testét .•." (Borotva)

(Érdekes, hogy a novella régebbi változatában más név
áll: Krakauer lL. Henrik, ezzel a minősítő megjegyzéssel "Nem
valami előkelő név, de ...")

A képzelet tehát igyekszik összeillést, egyezést találni
személy és név közt, igazoiván a névnek jellemet kifejező
erejéről val6 vélekedést. Németh Lászl6 úgy érzi, hogy egyik
leányának komoly neve viselőjének "képére és hasonlatosságá-
ra" változott át játékos becenévvé:



"Mi Uc6nak hívjuk. Nem emlékszem már, hogy kopott le s
gömbölyödött ki a sudár Judit név a megmaradt u betű körül
ezzé a tréfás mack6-névvé~lányom fizikumának és jellemé-
nek alighanem volt valami része benne. A nevek igyekeznek
hasonlítani ahhoz, amit megneveznek. A karcsú i, amikor lá-
nyommal érintkezésbe került, bizonyára azért telt ki Q-vá, a
tompa dé az ő hatására kezdett céként cicázni, s hogy a ~ a
sz6 elejéről elmaradt, ez már egyenesen az ő lustaságára
vall. Mert középső lányom, mint az Uc6 sz6 gömbölyű, nyájas
és tunya." (Lányaim) --

Bernáth Aurél egy becéző névrövidítés talál6 voltár61

"Ola! Anna így hívja unokahúgát, Violát. J6 rövidítés
ez. Két oknál fogva. A Viola név - s ez már misztikus téte-
leimhez tartozik - mindig j6akaratú, hiszékeny, néha kissé
tétova nőket takar. A Ola rövidítés ezt az alkatot ~ömböly-
deddé teszi, elpuhít ja. Noha Ola nem "gömbölyded" a szó val6-
di értelmében, de olyan lágy és bizalomgerjesztő, mint az
"Ola" sz6nak a lejtés. Tág, barna és hű kutyaszeme van ..."
(Utak Pann6niáb61)

Általában nem vagyunk közömbösek a nevek iránt, s lega-
lább annyi véleményt alkotunk r6luk, hogy az egyik szép,
j6hangzású, a másik furcsa, kellemetlen hatású stb. Ennek még
az egyén sorsában, boldogulásában, közéleti pályafutása szem-
potjáb61 is lehet szerepe. Vajda János ezt mondja \ " Nem
igaz, hogya név oly pöhölykönnyű dolog. Roppant sok függ a
szép, j6hangzású névtől. Ha Bonaparte Nap6leonnak például
Poschpischil a családi neve, azt hiszem, hogy sohasem vitte
volna föllebb az őrmesterségnél ... Bonaparte nevét költő sem
választhatta volna meg illőbben." (Magyarság és nemzeti önér-
zet) Szinte ugyanezt a gondolatot ismétli meg Pierre Daninas
francia író "Hajlamos volnék, hogya történelemben ugyano-
lyan jelentőséget tulajdonítsak a neveknek, mint az orroknak.
Tegyük föl, hogy Bonapartét Pochetnak hívják.Az egész világ-
történelem másként alakul. /A poche sz6 jelentése zseb,
zacsk6, pachet: abrakos tarisznya./ Mert némely név magában
hordja delejes varázserejét, illetőleg komikus vagy tragikus
fátumát ..." (Sonia)

M6ra Ferenc is érzi a nem mindennapi nevek értékét.
Mikor unokáját Ferencnek akarják keresztelni, ő tréfásan til-
takozik

"Az nem lesz j6! Sok a világon a Ferenc ... Legyen csak a
gyerek Spiridion. Majd meglássátok, hogy sokkal könnyebben
boldogul az életben, mintha Ferencnek vagy Jánosnak hívnák.
Mindenki azt mondja rá, ha a nevét meghall~hogy no, ez
valami érdekes ember lehet, akit Spiridiomak hívnak." (Pengő.
Sokféle) .

A névről val6 legelső benyomásra, a tetszésre, illetőleg
nemtetszésre a tapasztalatokon kívül számtalan írói nyilatko-
zatot idézhetnénk. Kosztolányi, akinek "névérzékenysége" Krú-
dyéval vetekszik, szinte rajong6 szavakat mond Arany János
nevéről, a képzelet színezte hangelemzéssel: ------

"Ez a név magában is csupa festőiség és zeneiség! Tün-
dökletes fény árad belőle s mennyei muzsika ... Sokszor magam



is funcsdllom, hogy az élet teremtette meg és nem valami
költő, a boszorkánykonyhájában. -Önkénytelenül is szerelmes
lesz belé az ember, csak azért, mert olyan, amilyen. Puha,
olvatag és mégse szétfolyój megejtő, igéző és mégis valósá-
gos. Próbáljátok kiejteni ... Nyílt ajakkallehelitek, mint
egy fohászt. Ajkatok közben nem mozog, n.e~ csücsörödik el,
nem gömbölyödik meg tréfásan. Torkotokból nem hördül kehes,
rút zörej. Inyhangok uralkodnak rajta. Ott, ahol a vezetéknév
érintkezik a keresztnévvel, két ínyhang simul egymás mellé,
testvérien: az QY és i, s ezek alkotják jellegét, végtelen
lágyságát.Nincs ebben a névben egyetlen robbanó ajakhang sem,
egyetlen zörgő torokhang sem. Csak egy gyönge sziszegő más-
salhangzó, az ~' a végén és egy erélyes foghang /?/ az e-
lején, az r, az is csak azért, hogy ezt az égi dallamot itt
tartsa a földön, összefogja, s a hétköznapi használatra al-
kalmassá téve, megkeményitse, mint sáraranyat a rézötvözet. -
Magánhangzói mind mélyek, és hasonló hangszínt varázsolnak
elő. A vezetéknév két nyílt magyar a-ba van ágyazva ... , s ez
a két ~Imely az egésznek tompa és komoly csillogást ad, az
orrhangú QY tőszomszédságában azt a tündérien édes, kisdedi
csalódást gerjeszti a hallgatóban, hogy a nyelv első szavát
hallja, a legősibbet és legrégibbet, melyet valaha mindnyájan
először mondtunk ki, ajkaink nélkül, lágyínyünkkel: anya.
Utána egy félig nyílt á csodálkozik és ámul valamin, majd a
dallammenetet egy rövid~ nyugodt o zárja le. - Zeneileg két
ütem ez a név, egy emelkedő és egy ereszkedő. A vezetéknév
jambusa bizakodva tör fölfelé, de a keresztnév már fáradt és
csüggedt, s a harcnak és küzdelemnek búcsút mondva aléltan
hanyatlik alá egy trocheus ütemével. - Remekíróknak eddig még
sohasem akadt olyan neve, mely belső mivoltát és művészetét
annyira hiánytalanul kifejezte volna, mint az övé." (Arany
János neve)

Az írók - férfiakról van szó - érdeklődését, vonzalmát
vagyellenszenvét elsősorban a női nevek keltik föl. Márai
Sándor írja egy karcolatában: "Ezeket a neveket szerettem:
Ágnest, mert szelíd és szőke, Editet, mert idegen, gőgös és
északias, kissé ezüstszürke. Esztert, mert dundi és vérmes.
Annát, mert olyan, mintha egy nő imára kulcsolná kezét, bol-
dogan, egyszerűen, jóságosan. Ilonát, mert ismerős, mint egy
falat kenyér. Solange-ot, mert olyan, mint egy idegen illat-
szer címej drága és fojtogató. A többit nem szerettem." (Négy
évszak)

Kosztolányi, aszóvarázs megbabonázott ja, ifjúkorában
képes volt beleszeretni egy nőbe, pusztán a nevéért. Egy
szabadkai kis diáklány is szinte végzetes hatással volt rá:
"Nevük annyira hasonlít egymáshoz, ...mintha rímként csen-
gene az övére. Micsoda véletlen szerencse. ölbepottyant
rím"-- írja férje életrajzában Kosztolányiné /a kislány ~sa-
ládi neve ui. Lányi/.

Termet, hajszín és jellem: ezt mind látja a képzelet a
névben, de tovább is játszik vele, csapong körülötte, sajátos
hangulatot, környezetet és sorsot álmodik köréje. Márai szá-
mára egy női név szinte valóságos, élő alakot jelenít meg:

"Valahol él egy nő, akit Hedvignek neveznek. Nem ismerem



6t, nem tudom, hol él, mi a családneve ••. De máskülönben
mindent tudok r6la. Meg tudom alkotni őt, mert neve teljesen
kifejezi testét és jellemét, sorsát és öltözködését, látom a
szobát, ahol lakik, ... látom ágya felett a fekete feszületet,
tudom, milyen szaga van hajának. Miért tudom? Mert Hedviq."
(Föld és ég)

Krúdy egyik regényh6se egy idegen városban meghallja,
hogy valaki egy lány után kiálb Eszténa' És máris hat a név
varázsa:

"Képzeletemben •.. fehérfalú spanyol házak suhantak el,
mintegy panorámában ... S az erkélyen sötét szemű n6k várakoz-
nak, vállukon kis mantillákban. Valahol messze ... élesen
kezdtek harangozni, sok apr6 harang sz6lalt meg egyszerre,
mintha most gyújtanák meg a gyertyákat Isten báránya kö-
rül •.." Majd egy ismer6sének hangjára eloszlik a káprázat: "s

én lassan visszatértem a messzi városb61, ahol füstöl6k,
fényl6 napsugarak, fátyolos, cigányos képű n6k kíséretében az
ereklyét hordják körül a városban a papok, és mozsarak dur-
rognak a piacon." (útitárs)

N6i nevek vonzásár61, szépségér61 tömérdek ír6i megnyi-
latkozást ismerünk, varázsukat költők serege magasztaljaj
gondoljunk a legismertebbre, Kosztolányi Ilona c. versére.

Végh György egy költ6 barátja szerelmes versciklusának
hatására habarodik bele az Eszter névbe. "Nekem is rendkívül
tetszett, és azonnal megragadta a képzeletemet. Hiszen olyan
szép volt, és már akkor a nevek varázslatában éltem, megszál-
lottan ittam magamba egy-egy vonz6 n6i név szépségét, zené-
jét. Az Anna, az Eszter, a Judit voltak a legkedvesebb ne-
veim, s talán még a Júlia, így egészen kimondva." Annyira
beleszerelmesedik az Eszter névbe, hogy ráruházza egy egészen
más nevű imádott jára, akinek emléke és élménye - egy kötet
verset írt r6la-hozzá - "most már elválaszthatatlanul egybe-
forrt Eszter nevével". (Mostoha éveim, A garabonciás diák,
Eszter.)

A nevekhez val6 vonzalmunknak vagy irántuk érzett ellen-
szenvünknek sok szubjektív indítéka, egyéni motívuma lehet. A
szerelem pedig val6ságos bűvöletet érez a kedves nevében.
Juhász Gyula verseinek sora hirdeti, hogy Anna örök. Ifjúkori
reménytelen, szenvedélyes rajongásának méltatlan emléke úgy
megbabonázta, hogy amikor j6 két évtized múlva, Szegeden meg-
tetszett neki egy szép kávéházi pincérlány, és hiába hívta
asztalához, a visszautasítás azért ütötte szíven, mert a lány
is Anna volt. .

---A- szeretett n6 nevéb61 kimondatlanul is árad6 varázst,
mely betölti megjelenít6 erejével a költ6 lényét, Szab6 Lő-
rinc verse fejezi ki megráz6 átéltséggel:

"Kiál tani szeretném, s nem lehet,
még súgni se szabad a nevedet,
még gondolni se, -jaj, elárulom,
pedig belül csak azt visszhangozom,
a hangos titkot, mely életemet
úgy édesíti, édes nevedet:
nevedet, édes, a pár sz6tagot,



mely tündéri burkoddá változott,

röpit6 közegeddé, nevedet,

mely körém gyújtja az emlékedet,

fűszerként csendit a nappalon át

s beillatositja az éjszakát

s úgy tapad a számba, tüd6mbe, hogy

már majdnem te vagy, amit beszivok,

már majdnem te: minden lélegzetem

veled itat és zsongat édesen:

édes neved betölti szivemet

s csak titka, te, vagy nála édesebb."

(A neved. Tücsökzene)

A név azonban nemcsak az irói képzelet játékának tárgya,

hanem stilusművészetének fontos eszköze is a jellemábrázolás-

ban, hangulatfestésben. Az irodalmi névadás elemzései nyil-

vánvalóvá teszik ezt. Kosztolányi igy fejti ki, milyen fontos

az iró számára alakjai nevének megválasztása; "Felületes do-

log azt hinni, hogy a név csak afféle küls6ség. Ha az élet

nem küls6ség, akkor a név sem az. Ha pedig fontos a valóság,

akkor a név is fontos ... A név maga az ember. Az iró számára

döt6k a nevek is. Ezek együtt jelennek meg alakjaikkal. Ha

van nevük, akkor már élnek is. Téves azt hinni, hogya re-

gényiró neveket keresgél nekik, s tetszése szerint ennek vagy

annak hivja 6ket." (AranyJ. nev~ Hogy születik a vers és a

regény?)

Szomory Dezs6, akinek szinrnűvei egy-egy személynevet

viselnek cimül, hasonlóan vallja a névadás fontosságát egy új

darabjáról nyilatkozva

"A cime: ~agdus~ ... Még mie16tt irom a darabornat, már

megvan a cime. Nem is tudnám másképp irni, ha már az els6

perct6l kezdve nem néven nevezhetném a figurámat. Akkor talán

nem 1S ismerném, ha nem tudnám a nevét. Bizonyos neveknek

egész fiziológiájuk van, ebben már benne van magának az alak-

nak lelki formája is, minden. Az ilyen cim, egy ilyen egy-

szerű n6i név már jelzi az irónak azt a magasabb rendű törek-

vését, hogy egy é16 karaktert adjon, egy eleven tipust, egy

igazi embert a maga egész életével."

Hogy az iró teremtményei mennyire valóságossá elevened-

nek, szintén Kosztolányi egy műhely tanulmánya mutatja. Rájuk

ruházottvagy inkább: velük született nevüket eltéphetetlen

szálak szövik egybe velük az iró tudatában:

"Csak az életben lehet miniszteri engedéllyel nevet vál-

toztatni. A képzelet birodalmában ez még sohasem eikerült.

Egy regényem irása közben felötlött bennem a gyanú, hogy a

f6szerep16 neve hasonlit egy ismert emberéhez, s esetleg azt

a hitet keltheti, mintha rá céloznék. Elhatároztam, hogya

nevet megváltoztatom. Miután már jócskán e16rehaladtam, kö-

rülbelül száz oldalon kellett visszamen6leg kitörölnöm az

eredetileg önként kinálkozó nevet és egy másikkal helyettesi-

tenem. Erre megbénult atollarn. Hetekig hevet ott a kézira-

tom, anélkül, hogy hozzányúltam volna. Undorodtam t6le. Nem

volt kedvem folytatni. Végre cselhez folyamodtam, újra visz-

szaállitottam mind a száz oldalon az eredeti nevet, sakkor



úgy ment minden, mint a karikacsapás. Közben azzal áltattam
magam, hogy hősömet majd akkor keresztelern más névre, ha
kéziratornat nyomdába adom. Természetesen erre sem került sor.
Ezekkel az álomfigurákkal nem lehet tréfálni: bosszút állnak
rajtunk." (Hogy születik a vers és a regény?) .

Hogy az ir6i képzelet szülöttei milyen öntörvényszerűen
léteznek, alkot6juk akaratát6l függetlenül, sőt annak elle-
nére, megerősiti R6nay György ugyanilyen esete egy regényének
idős nőalakjáva~

"Először semmi sem volt olyan természetes, mint hogy ...
Jankának hivják. Úgy született meg ... Hanem aztán arra gon-
doltam, hogya <Születésnap>-ban is Jankának hivják az öreg-
asszonyt ... Jankát erőszakosan megfosztottam a nevétől, és
elkereszteltem-Amáliának ... Janka azonban nem volt hajland6
Amália névvel élni. A figura szétesett, elvesztette sorsát,
jellemét, egyéniségégt. Janka, elamáliásitva, bosszúb6l ke-
resztbe feküdt a sinen, és kisiklatta vonatomat. Elölről
kezdtem az egészet. Amikor odáig értem, hogy megjelenik, ha-
bozás nélkül irtam újra Jankát. S ezzel egyszerre megjelent
az alak igazsága iSj a név magával hozta viselőjének légkö-
rét, hangját, végzetét. Att6l kezdve, hogy újra Jankának hiv-
ják, lábára állt, és elindult a saját útján. Nem én tétetem
vele a dolgokat ő maga cselekszik, s én csak jegyzem. Nem
lehet büntetlenül félrekeresztelnünk regényalakjainkat." (Ne-
vek mágiája)

Szaporithatnánk még a nevek meglepő sajátságair61, külö-
nös viselkedéséről, hozzájuk va16 viszonyunkr6l sz6l6 érdekes
vallomásokat. Mondhatnánk ugyan, hogy mindez az ir6k nyelvi
érzékenységének és képzeletjátékának tulajdonithat6, de a
mindennapi életben is ad6dik olyan érzésünk, hogy egy név
szinte babonás varázzsal hat ránk. Igaza van Thomas Mann-nak
"A nevek körül van valami titokzatosság ..." Mint mindenben,
ami embert, élőt, egyénit jelent.


