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Búcsú a nevemtó1
Ne gondolja senki, hogy könnyen ment. Először a gondolattal kel
lett megbarátkoznom s magamat meggyőznöm.Érvek, ellenérvek
viaskodtak bennem.

Szívben, lélekben, érzésben, kultúrában magyar vagyok. Ma
gyarnak érzem és vallom magam s annak vallottam húsz eszten
dő alatt is. Annak is ismertek, nemcsak a magyarok, a csehek
is... Hát csak éppen a nevem ne legyen magyar? .. Így szól az
egyik hang.

Becsülettel rámhagyott régi, közismert név - felelt a másik.
Ezzel a névvel is magyarnak ismertek, még a csehek is. Ezzel a
névvel dolgozom immár 24 esztendeje, s jó lelkiismerettel mond
hatom: nem hoztam szégyent rá. Ismerik így is... szeretik így is...

Mégis, mégis! Meg kellett tennem. Névmagyarosítás. Én kez
dem? Dehogyis. Jó nagyapám kezdte, aki Dosendorfból jött s
Schalkhasz-nak hívták (a hamisíthatatlan s magyarban alig
visszaadható "scharfeszesz-szel"). A "hasz"-ból "ház"-at csinált.
Ő, vagy valamelyik anyakönyvet vezető hivatalnok? Mindegy.
Így lett ilyen felemás: Schalkház. Ahogyan tréfásan szoktam
mondani: monarchikus név: fele német, fele magyar. De olyan
volt jó nagyapám is. Mindig magyar ruhában járt, bár magyarul
nem tudott. Anyanyelve német, szíve magyar. Neve: németül
kezdődik, magyarul végződik. Hát én csak befejezem, amit ő el
kezdett. Nem új nevet veszek fel, hanem a szó szoros értelmé
ben magyarosítok. Legyen az eleje is magyar, a kezdete is. Le
gyen a nevem is egészen magyar!. ..

Sokat tépelődtem, sokat gondolkoztam, azután döntöttem. S
most megvan. Itt van a kezemben az engedély. Szívem örömmel
tele, szemem mégis könnyes. Hiába, szerettem olyan felemásan
is, ahogyan rám hagyták.

S most búcsúzom tőled, becsülettel kapott, becsülettel hordott
régi nevem: Schalkház! Becsülettel hordtalak, viseltelek, becsület
tel búcsúzom!

S mielőtt leírnám új nevemet, csak azt kérem az Úristentől.

adja, hogy az újat is becsülettel viseljem, új névvel is becsületes
hűséggel szolgáljam az Úristent és magyar hazámat!
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