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Az írói névadás Jókai késői regényeiben 

Melyek azok a stílusjegyek, amelyek megkülönböztetik Jókainak a század-
fordulón írt regényeit-kisregényeit a korábbi évtizedek alkotásaitól? A kor-
társi bírálók szókimondó, a kultikus megfogalmazástól tartózkodó része 
gyakran hanyatlást, önismétlést emleget velük kapcsolatban. Sőtér István 
1954-es, átfogó igényű tanulmánya (Jókai útja) is ilyen hangütéssel zárult: 
„Nem amaz alkotók közé tartozik, akik öregkorukban még nagy sommázá-
sokra, betetőzésekre képesek. Utolsó, jelentős alkotásai egy szétbomló művé-
szet tarka romjai közül emelkednek ki."1 Kivételt csak a Sárga rózsával, vala-
mint A gazdag szegényekkel tesz Sőtér. Bennük „korszerűbb regényforma" ke-
resését emeli ki. Rokonszenve azonban sokkal inkább a közvetlen társadalmi 
mondanivalónak, hősválasztásnak szól, mint a sajátos művészi eszközöknek. 

Ezzel szemben Bori Imre két kötetében (A magyar irodalom modern irányai I. 
és II., Újvidék, 1985, ill. 1989) az európai fin de siècle jellegzetes képviselő-
jeként mutatja be az 1880 utáni Jókait. Nem csupán a naturalizmushoz 
kapcsolja - ezt megtették már jóval korábban is - , hanem szimbolista-sze-
cessziós ihletést fedez föl még tarka, gyors kézzel odavetett áltörténeti regé-
nyeiben (Rákóczy fia 1891, A két Trenk 1893) is. A hagyományos esztétikai 
szempontokkal (például egységes művészi megformáltság, eredetiség) igen 
keveset törődik, annál többet azzal, hogy beigazolja tételét: „A századvéget 
jellemző »modernista« törekvések tűnnek fel és adnak jelt magukról Jókai 
pályájának utolsó évtizedeiben."2 Ám e szimbolista-szecessziós (sőt állítóla-
gos „parnasszista") tendenciák nem meghatározó jelentőségűek, amiről az 
olvasó könnyen meggyőződhet. Csupán egy-egy fejezet, néhány bekezdés 
erejéig vannak jelen munkásságában. Bori Imre ennek ellenére nagy számban 
leltározza őket, megjelenésüket kiterjeszti egészen az 1880-as esztendők ele-
jéig-

A vitás kérdés megítélésében közelebb állok Sőtér Istvánhoz, a probléma 
részletes kifejtése azonban nem feladata e tanulmánynak, már csak a tárgya-
lás névtani jellege miatt sem. Az 1890-et követő stílusváltás szélesebb körű 
annál, hogy pusztán két nagyobb epikumára korlátozhatnánk, mégsem jel-
lemző az utolsó szakasz egész termésére, különösen nem az említett történel-
mi regényekre. A tények tisztelete, az aprólékosságig menő megfigyelés, a 
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kalandok halmozásának visszaszorulása - ezeket tekinthetjük új stílustörek-
vése jellemző vonásainak. Mindezt meg is találhatjuk több kötetében (A gaz-
dag szegények, A tengerszemű hölgy, Sárga rózsa, A barátfalvi levita, Öreg ember... 
számottevő része), csak éppen históriai tárgyú költői munkáiban nem. 

A névadás jellegzetességei, női nevek 

Emlékeztetnünk kell az olvasót az onomasztikai kutatás kiindulópontjaira: 
az elbeszélő (vagy: szerző) élhet beszélő nevekkel (Sárvölgyi, Rideghváry), 
folyamodhat a dallamosság meglétéhez vagy hiányához, hogy így a jellem 
rokonszenves vagy taszító voltát hangsúlyozza (Eszéki Flóra - másfelől 
Maszlaczky, Straff). Választható egy harmadik megoldás is: olyan nomeneket 
kapnak a szereplők, amelyek valószerűek, megfelelnek az illető nemzeti-val-
lási-társadalmi hovatartozásának, esetleg az uralkodó névdivatnak. Adorján 
Áron, Adorján Manassé erdélyi unitárius volta éppoly kevéssé lehet kétséges 
(El), mint Brazovics Atanáz rác-görög ősei (AE); a magas rangú Kőcserepy fe-
leségét választékosan Eveimnek hívják, nem pedig köznapi módon Évának 
(KZ). Végül nem lényegtelenek az irodalmi-mitológiai képzettársítások: Cso-
konai költészete ösztönzést adhat arra, hogy Gutái tiszteletes úr komáromi 
házában Lilával (Lillával) találkozzék az olvasó (ECS). 

Szembetűnő, hogy a Mester kései alkotásaiban sokkal több a ritka, sokszor 
mesterkélt női nomen, mint a századközépen. A Nincsen ördög Diodora és 
Flamma grófnőjén nem lepődhetünk meg, mert a kastélyban ott él még az 
örökbe fogadott Cenerentola. (Magyarul Hamupipőkének szólíthatnánk, 
„keresztapja" Rossini, aki egyik operájának címszereplőjét keresztelte el így.) 
A De kár megvénülni lapjain a leányok többsége virágok neveit viseli 
(Amarillis, Iringó, Fritillaria, Passiflora, Estike, Viola). Az ilyen utóneveket -
a Violát kivéve - valószínűleg egy szülő sem választotta akkor gyermekének. 
Hiszen az Iringót a növénytan „ördögszekér"-ként, a „passiflorát" „golgota-
virág"-ként ismeri; a fritillaria magyarul koronaliliom. Francia eredetű, ám 
hazánkban nem terjedt el az Eglantine („vadrózsa"), amellyel egy dúsgaz-
dag özvegy büszkélkedik (ÖENVE). 

Bizarr elnevezéseket nemcsak kastélyokban vagy a színpadi hírességeknél 
lelhetünk, írónk a gazdag polgárság körében is elhinti őket. A fővárosi 
„divatszépségek", bálkirálynők közé tartozik Zentay Diadalma (ÖENVE), 
míg Camilla - Meritorisz Zenóné - egy Andrássy úti villában él leányával, 
Helvilával (Tf). Ezúttal nyilvánvaló a Vörösmarty-hatás: a Diadalma csupán 
a Dalma ügyes bővítése, ez utóbbi pedig a Zalán futásában vitézkedik, női 
nomenné csupán Jókai Dalma című drámájában vált 1852-ben.3 Helvila neve 
pusztán kellemes hangzása miatt került a kisregénybe. Ez a tanítónői okleve-
let szerző, aktív fiatal teremtés ritka jelenség a maga társadalmi rétegében, 
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semmiben sem emlékeztet a nagy költő két szentimentális dalának - elégiá-
jának hősnőjére (Helvila, Helvila halálán). 

Elgondolkozhatunk azon, hogy gyakran milyen megszokott, hétköznapi 
nomeneket jussoltak a rendkívüli jellemek. A tengerszemű hölgy címszereplő-
je heroina a szabadságharc alatt, utóbb férjgyilkossá süllyed; keresztneve 
alapján Erzsikéről ilyet egyáltalán nem tételezne föl az olvasó! A szerző 
együtt érez a szenvedő, erkölcsi dilemmáktól megkínzott asszonyokkal, s en-
nek tanúbizonysága például a patetikus részcím kiosztása: „A szív mártírjai" 
(ÖENVE). Eszta (hivatalosan Stella), a fiatal festőnő kénytelen vállára venni 
a mártír-sors nyomasztó terhét. A névcsere természetes azok esetében, akik 
levetik arisztokrata rangjukat: így lesz a családjában, a főúri erkölcsökben 
csalódott Amelie grófkisasszony Gratulin Lídia, hímzésből élő varrónő. 

Az említett női nevek nagy többsége túlságosan irodalmias, „regényes" 
volt ahhoz, hogy a kor fővárosi középosztálya divatossá tegye. Büky Béla4 

anyakönyvek alapján mintegy 30 női noment tart - gyakoriságuk, előfordu-
lásuk növekvő száma alapján - 1895-1899 között népszerűnek. A fentebb fel-
soroltak közül mindössze a Lidia foglal helyet közöttük (GSZ). Feltűnő, hogy 
a Bükytől jellegzetesen magyarként számon tartottak közül csupán az Aran-
ka s a Viola szerepel a szerző epikumában (Aranka: FV, Viola: BV). Jókai ko-
rábban sokat tett például a Kálmán vagy a Zoltán elterjesztéséért, ezek női 
párja, a századvégen divatozó Hajnalka, Ilma, Rózsa, Sarolta stb. azonban 
nem talál rokonszenvre nála. 

A bakfis Helvilának ugyancsak felvágták a nyelvét, tőle tudhatjuk meg 
(TJ), hogy Camilla egyik barátnőjét „Toffi"-ként emlegetik a háta mögött. 
Célzás ez a „delnő" maró pletykáira, amelyek a XVII. századot mérgező 
aqua tofana veszélyességére emlékeztetnek. Efféle szellemesen csipkelődő 
becenevek eddig jobbára hiányoztak a hölgyvilág bemutatásából! 

Férfinevek 

Egész másként áll a dolog a férfiakkal, a dzsentrikkel, előkelő csemetékkel. 
Bagotay János természetesen: Muki (TH), Lippay Tihamér meg Tityi (ML). 
Nem hiányozhatnak a gúnyos ragadványnevek: Oszkár grófnak nem jutott 
családnév, hanem ráragadt a Szép Diego (GSZ), míg Bachék talpnyalója, Len-
ke Simon megkapta a magáét a „Vatermörder" gúnyszóval A fekete vér lap-
jain. A rokonszenves zenésznek lehet beceneve, de ettől még nem válik sem 
infantilissé, sem megvetetté, amint ezt Barkó Palya (Pali) példája mutatja 
(FV). E névegyüttes csaknem pontos megfelelőjével találkozhattunk már az 
Eppur si muovéban; ez annál feltűnőbb, mert a Mester általában ügyel az is-
métlődések elkerülésére, sőt az első fénykorában szívesen használt „nemze-
ti" keresztneveket (például Béla, Endre, Kálmán, Szilárd, Zoltán) már alig 
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veszi elő. Kivétel Bárdy Zoltán A fekete vérben. Ő egyébként is emlékeztet 
névrokonára, a Kárpáthy-sarjra. 

Nomen, valamint cognomen egyaránt ritka négy esetben: Meritorisz Zeno, 
Medvési Ézsaiás, Dobokay Alasztor, Csacsina Flórián. Közülük az utolsó ket-
tő nemcsak különcködő, hanem viselőjük jellemével is határozottan ellenke-
zik. Dobokay Shelley nyomán nyerte utónevét: Alastor or the Spirit of Solitude 
(1816). Ez a nagy angol géniusz első elbeszélő költeménye. A mű cselekmé-
nyét Tótfalusi István így villantja fel: „Hősét, a Költőt, pusztákon, vizeken 
[...] keleti tájakon át űzi a vágy az eszményi szerelemért, a tökélyért, halha-
tatlanságért, míg [...] holtan nem esik össze.5 Alastor nem azonos a Költővel, 
hanem a bosszúálló Zeusz mítoszi mellékneve. Bárhogy töprengünk is, sem-
mi hasonlóságot, szimbolikus kapcsolatot sem tudunk fölfedezni a kiábrán-
dult, eszes budapesti ügyvéd és az ilyen elvont, isteni lény között. Tán nem 
is Alasztort, hanem Algernont akart írni szerzőnk (TJ)? 

A másik figura esetében szintén vaskos névadási tévedésre bukkanunk. 
Flórián barátunkról sok minden elmondható, lehet nőgyűlölő, hazafiatlan, 
gonosz rágalmazó, ám a Csacsina elnevezés, amelyhez önkéntelenül a „csa-
csiság" képzetét társítjuk, egy percig sem illik hozzá (BV)! 

A Kárpáthyak dialógiája idején és utána is az életkor szabta meg elsősor-
ban a férfinevek kiválasztását. Feltűnő, hogy az idősebbek nem viselték sem 
a felújított vagy frissen alkotott (Béla, Endre, Szilárd, Zoltán), sem a külföld-
ről átvett (Loránd, Róbert, Rudolf) nomeneket, hanem inkább a hagyomá-
nyosokat, közkedvelteket (János, István, Károly, Ferenc, Máté). Most inkább 
a felekezet, etnikum, életstílus és főként a társadalmi állás az irányadó. Aki 
szombatosnak vallja magát, az Áron (BL), a rác-görög Tarafás: Baziliusz lesz. 
A kezdetben kozmopolita felfogásúnak látszó Dumány doktor: Kornél (NÛ), 
hogy aztán dúsgazdaggá válva Silver Kingként bámulják. A lóversenyeken 
felülmúlhatatlan Oszkár grófnak (GSZ) a családnevét eltitkolja a regény, ám 
mintegy kárpótlásul elárulja, hogy a futtatásokon ő a legendás „captain 
Green". 

Gyakran középosztály alatti szereplők is - az írói megbecsülés jeleként -
teljes nevükön lépnek elénk. Decsi Sándor, Lacza Ferenc (Ferkó) (SR), Kapor 
Ádám, Paczal János (GSZ), míg Barátfalva bíróját Danavár Jánosnak hívják 
(BL). Az írói figyelmetlenség nyilvánvaló a testileg-lelkileg egyaránt derék 
közrendőr esetében, nem feledhetjük el azonban Jókai jóvátételi kísérletét. 
A színrevitel alkalmával már Parajra változik a Paczal! A cognomenek kiosz-
tása játékos kedvre mutat: Kapor Ádám élettársa Kömény Zsuzsa, az elöljá-
róságtól kiküldött fogalmazóról megtudjuk, hogy Makárnak keresztelték 
Szűköl családneve mellé. Márpedig a Makár a görög Makárioszból ered, je-
lentése: 'boldog'. De hát boldognak tarthatjuk Szűköl urat? Aki a 14. fejezet-
ben ilyen önvallomással áll elő: „Hisz én, amióta élek, csak azért vagyok a vi-
lágon, hogy leszidjanak meg kinevessenek. Ha másnak csinálok bajt, akkor 
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leszidnak, ha magamnak csinálok, akkor kinevetnek." És mekkora az ellen-
tét a névegyüttes két tagja között! Nem a boldog ember szűköl, hanem a 
megvert kutya. (Igaz, hogy a szűkölés illik a fogalmazó viharvert külsejéhez, 
alacsony beosztásához.) 

A pályakezdés táján, de a rákövetkező évtizedekben is szívesen élt a Mes-
ter a beszélő (leíró) nomenekkel. A Politikai divatokhói, a Mire megvénülünk 
lapjairól számos példát idézhetünk (Bárzsing Vilmos, Fertődy Boldizsár, 
Bálnokházy tanácsos, Sárvölgyi János). A leleplezés, a kinevettetés hangne-
mével járt együtt alkalmazásuk, ám az ilyen törekvések most mintha idege-
nek lennének tőle. Még Bachék hivatalnokainak is csupán enyhe fricska jár 
ki: a megyefőnökre, a jóindulatúan nyárspolgárias Lebegut Ottokárra gon-
dolhatunk (FV). Aztán itt van az ősmagyarságával hencegő szájhős Csunkó 
Dani, sertéskereskedő. Vajon nem a „bunkó" jut eszünkbe cognomenje halla-
tára (ML)? 

A beszélő nevek helyett Jókai most gyakran a szűkszavúság, rejtegetés 
módszerével él. Ezt szolgálják a foglalkozást, beosztást, (fő)nemesi rangot 
megvilágító generikus elnevezések. Belőlük egész csokrot köthetünk a Sárga 
rózsa alapján: számadó, talyigás, révész, orvos, csárdabérlő. Csak Durch-
lauchtként ismerjük meg Erdély abszolutizmus alatti kormányzóját, magyar 
megszólítása - fenséges vagy főméltóságú - nem hangzik el A fekete vérben. 
János Szalvátor főherceg, a rejtélyes sorsú tengeri hajós lehetett a szerző min-
tája a Capitano rajzában (APNI). Szabályos nevet ő sem kap, akárcsak sors-
társa, eszmetársa: Nemo kapitány, Verne jól ismert hérosza. Generikus no-
menekkel kell beérniök a környezetében lévő európaiaknak szintén (Donna, 
Kadét, hadnagy, kormányos), majd a történet derekán egy keresztelési szer-
tartásnak is tanúi lehetünk. Ez más Jókai-műben aligha fordul elő, amint rit-
kaság nála a Mária is; e noment adják a Capitano leánygyermekének. Áll-
junk meg itt egy pillanatra, hiszen így hívják írónk kedves unokáját, Feszty 
Máriát, aki a könyv elkészültekor már nyolcesztendős, s ez a keresztnév áll 
írónk édesanyjának fejfáján is: Pulay Mária. Ne gondoljuk azonban, hogy 
gyakoriak az életműben hasonló esetek: ellenkezőleg, a család, a rokonság 
névkészletéből csak kivételesen merített. Apja József volt, bátyja Károly, 
nomenük mégis gyéren bukkan fel a száz kötet őserdejében (például Л nagy-
enyedi két fűzfa, Kedves atyafiak); héroszait sohasem címezte így! 

Figyelmet érdemel a családnevek i-vel vagy y-nal történő írása, a nemesi 
előnevek használata. Tudjuk, A barátfalvi lévita folytatása Az elátkozott család-
nak, s a két történet főhőse azonos, nevében is. Csakhogy nem teljesen. Akit 
az 1856-os regény Gutái Lőrincként emleget, az 1896-ban már - kézirat sze-
rint is - Guthay cognoment visel. Molnár József, az utóbbi munka gondozó-
ja a Jókai-kritikai kiadásban, mindehhez a következő magyarázatot fűzi: „Az 
a Jókai, aki 1848 március 15. után sohasem használta a családi nemesi y-t, [... ] 
1896-ban, a millennium évében, a dzsentrik uralma idején tudomásul veszi a 
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korízlést, s a regényhős nevében f/i-t és y-t ír."6 A teljes nemesi előnév közlé-
se ritka, korábban épp az önarcképi elemekkel teli Lávayval esik meg (PD). 
Hargitay alispán hozzá intézett levelében olvashatjuk: „Tekintetes, nemes, 
nemzetes és vitézlő Fűzitői Lávay Béla." (A szív, amely szikrát ád az ütésre cí-
mű fejezet.) Még hosszabb titulussal ékeskednek az arisztokrata hölgyek: 
„gróf Vraniczai Vernőczy Flamma Mária". (NÖ - Nászéj című fejezet.) Az 
ilyen esetekben mindig kérdéses, hogy a címzőt vagy a címzettet kívánja-e jel-
lemezni az elbeszélő a szertartásos modorral. A lévita a századvég olvasói-
nak ízlése szerint hagyományos névalakot érdemel, de ez nem egyezik ma-
gatartásával. A népet tanító, parasztjainak élő paphoz sokkal inkább a hagyo-
mányt elvető írásmód illenék. 

A nevezetesebb regényalakok családnevének többsége helynévből ered: 
Decsi (SR), Bálványosi (TH), Bagotay (TH), Bárdy (FV), Dobokay (TJ), Lippay 
(ML), Kadarkuthy (BL), Guthay (BL), Markóczy (BV), Zentai (BV). Hang-
súlyoznunk kell, hogy e cognomenek forrása valóságos település, amelyet 
szerzőnk akár a Dvorzsák János-féle, könyvei között megtalálható helység-
névtárból is kikereshetett.7 

Nem mindig volt ez így! Az ötvenes-hatvanas évek regényalakjai gyakran 
hegységek, folyóvölgyek, sőt mocsarak nevét viselték: Kárpáthy, Garan-
völgyi, Fertőy, Hargitay, Tátray. Ez ellenkezett a hazai családnevek létrejötté-
nek megszokott gyakorlatával, mert az alap ott mindig lakott hely - város, fa-
lu, esetleg megye - volt, nem pedig lakatlannak számító földrajzi alakulat.8 

Megváltozott azonban a helyzet a XIX. század második harmadától kezdve, 
amikor az asszimilánsok egyre nagyobb számban vettek föl magyaros hang-
zású cognomeneket. Az eufonikus földrajzi elnevezések elősegítették a be-
illeszkedést akkor is, ha nem helységre vonatkoztak. (A Kárpáti [Kárpáty 
Kárpáthy] Zoltán névegyüttes roppant népszerűségét még a jelenlegi főváro-
si telefonkönyvvel is bizonyíthatjuk: mintegy harminc előfizetőt hívnak így!) 

A törekvő asszimiláns azzal is megmutathatta beolvadási szándékát, hogy 
gyermekének magyaros utónevet adott. A báró Nikkel família ifjú sarját ek-
ként Attilának „keresztelték". A jeles esemény szülői indítékairól nem ka-
punk felvilágosítást; másként történik ez Mikszáthnál. Ott nyilvánvaló, hogy 
a bukott (esetleg: hanyatló) önkényuralom ügyésze, Kléner Pál okos számí-
tásból választja az Árpád, illetve Töhötöm noment fiainak.9 írónk regényei-
ben ilyen jelenségről nem esik szó, Nikkel tüzérkapitány esete egyedülálló 
marad (DKM). 

Összefoglalóan megállapíthatjuk, hogy Jókai századfordulói epikumában 
csökken a törzsökös magyarok - kivált a földbirtokos nemesek, honoráciorok 
- száma, és ennek megfelelően alakul a névanyag is. Annál nagyobb szerep 
jut a hagyományos nemzetiségeknek, sőt a bevándorlottaknak, vendégként, 
szövetségesként érkezőknek. Sorra felvonultatja a cigányokat meg a cseheket 
(FV), szerbeket, görögöket (ML), eszményi hőssé emeli a lengyel Negrotin 
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Kázmért (ML). Nem feledkezik meg az ortodox zsidókról (DKM), szlovákul 
beszélteti a magyarul állítólag semmit sem tudó miskolci városbírót (BL). Az 
idegenes hangzású nomenekből legyen elég egy rövid ízelítő - ahol a sorrend 
az előbbi etnikai-felekezeti felsorolást követi: Manga (cigányasszony), 
Mikoláj Márton, Aramics Cirill, Dárioszné, Pap Tozsó, Mirrha, Spitzmausné, 
(lúdsütőné), Querczina András (bíró és szűcs). Ha ehhez még hozzászámít-
juk, hogy az NÖ számottevő része francia nyelvterületen játszódik, míg az 
APNI alakjai egy déltengeri szigeten küszködnek sorsukkal, olasszal kevert 
spanyolt használva az érintkezésre, akkor elképzelhető a nem magyar, sőt 
egzotikus csengésű nomenek meglepően nagy száma. 

Mindezt felfoghatjuk úgy, mint a megváltozott idők jelét: erőteljesen folyik 
a városiasodás (sőt nagyvárosiasodás) a korábbiaknál nagyobb súlya lett a 
nemzetiségeknek, az ország nyitottabbá válik a külföld, a tengerentúl iránt. 
Altalánosságokba vész azonban e magyarázat, s éppen az írói egyéniséggel, 
annak sokszor erőszakolt korszerűsödési törekvéseivel nem törődik. Az 
ÖENVE lapjain Jókai valósággal hajszolja a hírlapi szenzációkat, olyan élet-
mozzanatokat keres, amelyek felé korábban nem fordult. Hat rá a Panama-
csatorna botránya (a Lesseps-ügy), Attila sírjának keresése, orvosi könyveket 
forgatva kétszer is nekifog ugyanabban a kötetben egy agyműtét leírásának. 
Mexikói, kanadai észak-amerikai figuráit, magyar újgazdagjait a legritkább, 
hazánkban addig ismeretlen nomenekkel díszíti fel: Eglantine, Coronilla, 
Diadalma, Szerafino mérnök. A DKM-ben a kertészkedés, a botanika ragad-
ja meg képzeletét: ebből a körből gyűjti össze a női neveket, nem sokat törőd-
ve azzal, hogy a felidézett virágok metaforái, jelképei lehetnek-e a főhős vá-
lasztottjainak. Azok a munkái, amelyekben a megfigyelés, emlékezés, tény-
tisztelet irányítja tollát (GSZ, SR, TH, BL), a névadás terén sem szertelenek, 
sőt olykor - a Sárga rózsa a legjobb példa rá - egyenesen takarékoskodik a 
nomenekkel. 

Kitekintés, összefüggések keresése 

Elhanyagolt terület az imént tárgyalt korszelet írói névadásának kutatása. 
Nemcsak az átfogó, alapos vizsgálódás maradt el, a monográfiák - például 
Bródy Sándor, Thury Zoltán, Tolnai Lajos esetében - sem figyeltek fel a kor 
prózaíróinak onomasztikájára. Örvendetes kivétel Mikszáth. A kritikai ki-
adás jegyzetei sok felvilágosítást adnak az egyes szereplők elkereszteléséről, 
a nomenek és cognomenek gyakoriságáról az életműben. A nagy Palóc nem-
igen törődött azzal, hogy hőseit erősebb érzelmi-hangulati tartalmat hordo-
zó névvel ruházza fel. A kor divatos női nomenjeit szinte kerülte, noha ezek 
alkalmasak lehettek volna a fiatal nemzedék jellemzésére. A regényeiben-kis-
regényeiben felvonultatott Erzsik, Katalinok, Marik vagy Rozáliák holmi ré-
gies színt jelentettek a mikszáthi palettán. 
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Ám ez a csipetnyi régiesség nem tűnik fel, a maga korában sem tűnt fel az 
olvasóknak, és általában is elmondhatjuk, hogy e téren a szerző inkább a köz-
napiságot vállalta, mint a meglepőt és különlegeset. Különösen a családne-
vek kiválasztása mutatja, hogy mennyire követte egy-egy társadalmi réteg, 
etnikum, jellegzetes tájegységi szokásait. A bábaszéki intelligencia zöme 
szlovákos cognomeneket visel, de akad köztük lengyel eredetű mérnök, a 
Szepességből elszármazott evangélikus lelkész is. A Szent Péter esernyője va-
lódi tükre a hajdani Zólyom vármegyének! Jókaitól idegen volt az effajta hi-
telességre törekvés. Nem azt akarta érzékeltetni, hogy milyen egy meghatá-
rozott régió nemzetiségi összetétele, sokkal inkább az egész ország nemzeti-
ségekben, felekezetekben való gazdagsága, sokszínűsége lebegett a szeme 
előtt. A büszke látomás arra indította, hogy tarka névagyagot gyűjtsön, való-
színűtlenül szűk földrajzi határok közé szorítson egymástól távol élő etniku-
mokat (magyarok, rác-görögök, szlovákok, bécsi osztrákok A mi lengyelünk-
ben.) Ez kétségtelenül romantikus stílusjegy, azt azonban nehéz lenne meg-
határozni, hogy melyek az egyes stílusáramlatok névadási gyakorlatának 
legfontosabb vagy legállandóbb vonásai. Gogol, Dickens, Eötvös rendszere-
sen éltek beszélő cognomenekkel, Tolsztoj, Turgenyev, Mikszáth csak igen rit-
kán. Nyúzókat, Macskaházyakat szerepeltetni divatjamúltnak számított a 
XIX. század második felében, ám nem pusztán az időbeli hatások döntőek. 
Nem szabad megfeledkeznünk az egyes műfajok tartósan élő hagyományai-
ról. Ahol a névadással történő harsány és egyértelmű minősítésnek helye volt 
(bohózat, vígjáték, irányzatos széppróza), ott a közelmúlt realista alkotói sem 
mondtak le róla. 

Más a helyzet egy alkorszak, rövidebb fejlődési szakasz onomasztikai ku-
tatása terén. A premodern (századfordulós) naturalista vagy realista alkotók 
nyelve, névhasználata minden bizonnyal sok hasonlóságot, sőt azonosságot 
mutat. Ennek feltárásához azonban sokoldalú összehasonlításra van szük-
ség. Mi lehetne természetesebb kiindulópont, mint Jókai névadásának átte-
kintése? 

1 SŐTÉR István, A félkör, Bp., Szépirodalmi, 
1979, 470. 

2 BORI Imre, i. т., 1,125. 
3 JÓKAI Mór, ÖM, Drámák, I, Bp., Akadé-

miai, 1971, 809. (a továbbiakban: JKK). 
4 BÜKY Béla, A fővárosi kereszt névadás ható-

erői, Bp., 1961, 24., 25. NyÉ, 26. sz. 
5 TÓTFALUSI István, Shelley világa, Bp., 

Európa, 1971, 92. 

6 JÓKAI Mór, JKK, Regények, 63. k., Bp., 
Akadémiai, 1969,185. 

7 JÓKAI Mór, JKK, id. к., 170. 
8 KÁLMÁN Béla, A nevek világa, Bp., Gon-

dolat, 1969, 52. 
9 NAGY Miklós, Klió és más múzsák, Bp., 

Magyar Irodalomtörténeti Társaság, 1997, 61. 

561 



NAGY MIKLÓS 

A Jókai-regények címrövidítései-
nek feloldása: 

El (Egy az Isten), AE (Az arany em-
ber), KZ (Kárpáthy Zoltán), ECS (Az el-
átkozott család), OENVE (Öreg ember 
nem vén ember), TJ (Tégy jót), GSZ 

(Gazdag szegények), FV (A fekete vér), 
BV (A börtön virága), TH (A tengersze-
mű hölgy), ML (A mi lengyelünk), BL 
(A barátfalvi lévita), NÖ (Nincsen ör-
dög), SR (Sárga rózsa), APNI (Ahol a 
pénz nem isten), PD (Politikai divatok), 
DKM (De kár megvénülni). 
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