Játék és varázs Krúdy neveiben
Krúdy hatásának és újra ki
virágzón népszerűségének sok
tényezője közt nem utolsósor
ban stílusát kell említenünk,
melyről azt irta első monog
ráf usa, hogy ez a „legnagyobb
alkotása”. Aki olyan művé
szettel használja és alakítjateremti a nyelvet, mint ő, aki
oly érzékeny minden árnyala
ta iránt, s képzeletével külö
nös fé.nyt sugároz a szavakba,
az foltozott jelentőséget tulaj
donít a neveknek is. a nyelv
sajátos elemeinek, amelyek ép
pen fogalmi és logikai értelem
híján annál gazdagabb asszo
ciációs és hangulati tartalom
mal, esztétikai értékkel telí
tődnek, Természetes tehát, hogy
a Krúdy-szerű „névérzékeny”
írói alkat sűrűn fölhasználja
őket jellemzésre vagy hangu
lati hatás keltésére. Bárme
lyik könyvét olvassuk, léptennyomon találkozunk nemcsak
különös fantázianevekkel, ha
nem a nevek gazdag, színját
szó és képzeletpezsdítő hangu
lati tartalmára utaló érdekes
megfigyelésekkel.
észrevéte
lekkel, öletekkel is. tme, né
hány példa az író furcsa, meg
hökkentő vagy játékos-mulat
ságos névtárából: Bánatiné,
Emléki, Alom Béla, Almos
Ákos,
Végsőhelyi
Kálmán,
Kalkuttai, Kácsér úr. Csinost.
Dudorászi, I.udacskai, Mitskei
és Matskási, Palacki, Rumfy
Artúr, Verbénái: Késő Fáni,
Eszteri Eszter, Vilmosi Vilma,
Maszkerádi kisasszony, Köpi
Dinka asszonyság.

Tudjuk, Krúdy maga is sok
változatban tűnik föl regé
nyeiben és elbeszéléseiben: a
klasszikus mesehős. Szindbád
mellett olyan romantikus vagy
valószerűtlen nevekkel ruház
va föl ..alakmásait”, mint Re
zeda Kázmér. Józsiás, Nagybotos Viola, Kisilonka Jácint.

A különöst kedvelő Játékosság
mutatkozik meg abban is,
hogy alakjainak nevét egy
apró változtatással eltorzítja,
s ezzel furcsán epvedivé teszi:
Élestő Éva (Bukfenc). Kesthelyi úr (Boldoqult úrfikoromban), Pistoli (Napraforgó).

A nevek iránti vonzalmát
jelzi az is, hogy — jórészt ter
mékenységének
„leplezésé
re” — félszáz írói álnevet
használt, pl. ilyeneket: Abrán-

di. Borongó, Gourmand, Mé
zeskalácsi, Óbudai Remete, Ré
gi ablakok alatt sétáló. Szigeti
Harkály. Jellemző, hogy hősei

is, átváltozó-szinész módján,
szívesen választanak hangza
tos álneveket, amelyekkel új
szerepekbe élhetik bele ma
gukat: „E percben Julián .va
gyok, a tehetséges költő, és a
nő a kert alatt vár. pontban
éjfélkor" (Szindbád ifjúsága).
Krúdy különös gonddal, ösz
tönös-tudatos érzékenységgel
ügyel a névadásra. Teremtő
képzelete, a névvarázs meg
szállottjaként, egész életeket,
valóságos látomásokat álmodik
á nevekbe, név és személy má
gikus kapcsolatát, egységét
sugallva. Egy regényalakja bo
rokról és borvidékekről bölcselkedve ezt mondja: „Ha
egy
embert
Érmeüéfcinek
vagy Hegyaljainak hívnak,
nem lehetne róla rosszat fel
tételezni távolról sem. A ne
veknek szaguk van, amelyek
nyomban megütik az ember
orrát, amint hallja őket. Le
het-e elképzelni egy embert,
akit például Bakatornak hív
nak: valamely
vérszegény,
életunt alaknak, halotti fehér
harisnyában és papírszfnű fül
lel? Ellenkezőleg: életerős,
vérpiros, harsogó hangú és
nadrágszíjukkal bíbelődő em
berek jutnak eszünkbe, midőn
egyes tájakról hallunk, ahol a
jó borok teremnek" (Asszony
ságok díja).

Persze főként a női nevek
foglalkoztatják Krúdvt. Reze
da Kázmér például odáig
ment e vonzalmában, hogy a
savanyúvizekből csak nőne
műekkel keverte borát (A vö
rös postakocsi). Eszténa! —
kiáltja valaki egy leány ne
vét. s az író máris látomást
sző köréje: „Képzeletemben
fehérfalú spanyol házak su
hantak e l . .. S az erkélyen
sötétszemű nők várakoznak,
vállukon kis mantillákban.
Valahol messze — tán Sevil
lában — élesen kezdtek ha
rangozni, mintha most gyúj-

tanák meg a gyertyákat Isten
Báránya körül" (Az útitárs).
Az ifjúságtól és a szerelem
től búcsúzva, Krúdy emléke
zete egyéni tő-jellemző hangu
lati elemeket társít a női ne
vekhez: „Az Irmák budai télszagú
neve, az Arankák
strucctollas, legyezős lengése,
a Máriák ég felé fordított
szemefehére, a Katinkák affektálása, Judit ok bibliás, színészkedő szenvedélye. Sárák
anyáskodó, de erőszakos csók
ja, a Margitok apácásan kopo
gó cipősarka.. .. női nevek ál
modozó varázsa — Isten vele
tek (Kánaán könyve).
Különös ötletből születik a
játékosan egzotikus név: Rizujlett. Egy asszony így hivat
ta magát kedvesével, mert
„észrevette, hogy a férfi nap
keleti barnaságát és franciás
könnyedségét kedveli legin
kább. Csinált magának egy
nevet,
amelynek
betűiben
benne volt a Kelet és a Nyu
gat” (Napraforgó). E hölgy
egyébként nem ragaszkodott e
nevéhez. Sok szerelme volt, s
„minden férfi más néven is
merte. Babonaságból vagy a
szerelem újszerűségéből: az
asszony más és más nevet
adott magának, midőn egyik
szerelemből a másikba eluta
zott” (uo). Szinte természetes,
hogy új szerelem érzelmi kö
zösségébe új emberként, új
„nőm d'amour”-ral lépünk be:
„Minden új szerelem kezde
tén új nevet kaptam a szerel
mi keresztelőn” — mondja az
N. N. hőse.
A nők általában vagy büsz
kén és öntudatosan viselik
magukhoz illőnek érzett nevü
ket, vagy éppen ellenszenves
nek tartják, szabadulni igye
keznek tőle. önkényes, roman
tikus névcserével. Mindkét
esetre sok példát találunk
Krúdynák „ Eugénia különös
súlyt helyezett arra, hogy a
nevét betű szerint, lehetőleg
fuvolázva ejtsék ki a férfiak”
(A feltámadás). Albai Izabel
la postáskisasszony „mindig
teljes nevét írta a postai vevényekre. s bemutatkozáskor
tisztán, hangsúlyozva mondta ]
ki” (Szindbád ifjúsága). —
Egy Rozáli nevű asszony egye
nesen nevét okolja elrontott,
boldogtalan életéért:' „Ha leg
alább Alfce-nak hívnának —
gondolta magában —, mint
vidéki barátnőjét, aki har
madszor ment férjhez szent,
bolond szerelemmel. . .
Az
Aüce-oknak szerencséjük van.
Am Rozáli névvel már har
mincéves koromban öregnek
éreztem magam” (Aranykéz
utcai szép napok). Nussdorf
kisasszony, akinek Anna volt
a neve, „jobban szerette ma
gát
Tatjánának,
Júliának,
Emmának neveztetni” (Palo
tai álmok). Egy Czinfcének
nevezett hölgy csak hosszas
kérésre, szégyenkezve vallja
meg szerelmesének, hogy hoz
zá nem illő, csúnya nevet
örökölt nagyanyjától: Ciliké
(Pesti album).

Elég gyakori, hogy név és
egyéniség megfelelésére, össz
hangjára gondolva, a nevek
hez — főként a nőkéhez —
bizonyos életkort, testalkati
sajátosságot, viselkedési mo
dort, jellemvonásokat vagy
éppen hajszínt érzünk odaillőnek, szorosan hozzá tartozó
nak. Krúdy azonban, a maga
képzeletének különös képzettársításával, még a név és a
szemöldök állása között is
kapcsolatot talál: ..Nagybotos,
ha sokáig né2te egy idegen nő
szemöldökét, lassan rájött a
nevére. Más szemöldökük volt
az Ilonáknak és más a Mar
óitoknak. Az Ilonák bizonyos
várakozásteljes, kíváncsi, so
hasem kielégült szenvedéllyel
rajzolt szemöldököt viselnek,
míg a Margitok szemöldöke
tudást, meglepetést, kielégü
lést ígér a férfiaknak. Babo
nás dolog ez” (Hét bagoly).
Röpke, csapongó tallózá
sunkkal föl akartuk hívni a
figyelmet Krúdy írásművésze
tének erre a kláltón feltűnő,
de kevéssé tudatosult s alig
elemzett oldalára. Névadási
módszere és a nevekhez való
viszonya
stílusának
egyik
egyéni Jellegzetessége és mű
vei sajátosan irreális légköré
nek jelentős tényezője.
Kovalovszky Miklós

!

