
Jaroslav Hašek: A megfelelő elnevezésekről 

Egyegy jó elnevezés kiötlése a legérdekesebb és legnehezebb problémák közé tartozik. Nem 
beszélek  az  irodalmi  és  tudományos  művek  címéről. Az  teljességgel  könnyű  dolog.  Leszá 
mítva  persze  a  versgyűjtemények  címét,  amelynek  lázba  kell  hoznia  és  feszültségben  kell 
tartania  az  olvasókat,  hogy  vásárolják  a  verseket.  Minden  merőben  attól  függ,  hogyan  lát 
hozzá az ember. A Kökörcsin cím nem arathat olyan  sikert, mint az,  hogy  Itt kökörcsinnek 
kellene  nyílnia;  az  ilyesmiben  a  közönség  csodálatra  méltó  varázst  lát,  és  ezt  használta  ki 
Machar is a maga rózsái esetében. 

A  tudomány  nem  ismer  ilyen  élettől  duzzadó  rajzokat,  és  nem  fordít  gondot  az  érdeklődés 
fokozására. 

Ha  valaki  könyvet  ír  a  fizikai  alapismeretekről,  egyszerűen  ezt  a  címet  adja  munkájának: 
Bevezetés  a  fizikába,  s  nem  agyal  ki  ilyesféle  szenzációs  címet:  A  természeti  törvények 
titkainak  feltárása.  A  földrajztudós  földrajzkönyvet  ír,  és  ezt  a  tömör  címet  adja  neki: 
Földrajz,  nem pedig  hogy: Hegyek,  vizek,  népek  és  városok. Az  egyetlen  költői  címet  egy 
elmegyógyász könyvén láttam: Idióták és ötletes emberek. 
Említettem,  hogy  könyveknek  címet  adni  igen  könnyű. Ha  valaki  egy  könyvtárban  kezébe 
veszi  a  katalógust,  megállapíthatja,  hogy  az  irodalom  óriási  özönében  egy  cím  néha  nem 
kevesebb, mint  száz szerzőnél  ismétlődik. A  leggyakoribb címek: Hazai dűlők, Nyári  vihar, 
Új  dal,  Kései  virág,  Látomások,  Élet  és  halál  között,  Az  asszony  vétke  és  egyéb  hasonló 
gyönyörűségek. 

A  szerzők  nem  fáradoznak  vele,  hogy megfelelő  címet  adjanak művüknek. Ha már  semmit 
sem  tudnak  kieszelni,  ráírják,  hogy Novellacsokor  vagy Két  tucat  elbeszélés,  jóllehet  a  két 
tucatból hiányzik öt írás. 
Velem is megtörtént egyszer, hogy egy elbeszélésemnek, melynek cselekménye a Vinohradyn 
játszódik,  kétségbeesésemben,  amikor  már  semmi  egyéb  nem  jutott  eszembe,  ezt  a  címet 
adtam: Milyen az élet Indiában. 

De az irodalomban az ilyesmit megbocsátják, mert a legbárgyúbb cím is tűzbe hozhat valakit, 
aki még nincs teljesen elrontva. A cím bevésődik a lelkébe, és körülfonja lélektani varázsával. 

Egyébként  a  könyvek,  elbeszélések  címe  rendszerint  semmi  egyéb,  mint  a  tartalom  puszta 
konstatálása.  Az  angol  Sterton  írt  egy  kétrészes  regényt  ezen  a  címen:  Ostobaság    és  az 
olvasó  nem  csalódik.  A  francia  La  Bruche  kiadta  Semmi  című  regényét,  és  valóban  nincs 
benne semmi. 

Nagyon szeretem ezeket a tömör és célirányos címeket. Az említett szerzők nagylelkűek, és 
figyelmeztetik az olvasót: „Ezt az Ostobaságot ne vedd meg.” 

Érdekesebb és nehezebb probléma címet  találni a  folyóiratoknak vagy hírlapoknak. Feltétel, 
hogy a cím a belső érték és irányzat tükörképe legyen. 

Ha nincs ez az érvényes szabály, úgy elszaporodnának a folyóiratok és hírlapok, mint eső után 
a gomba. 

Ismertem egy embert, aki azt mondta: 
 Művészeti havilapot szeretnék kiadni, de nincs címem. 

Egy  másvalaki  elpanaszolta  nekem,  hogy  politikai  hetilapot  akar  indítani,  de  cím  nélkül, 
úgymond, nem megy.



Az ilyen szerencsétlen ember aztán rendszerint olyan címet eszel ki, ami már létezik. 

Ha  politikai  lapról  van  szó,  a  címe  nem  lehet  más,  csak  Haladás,  vagy  Őrjárat,  vagy 
Függetlenség. 

Az  irodalmi  vagy  művészeti  lap  címe  csakis  Szőlőskert,  Megújulás,  Napraforgó,  Barázda, 
Szántóvető vagy Föld lehet, mintha csupa agrárius adná ki. 

Az antológiákkal még több a nehézség. Egyszer egy kiadó felkért, hogy keressek megfelelő 
címet egy antológiához. Kívánsága szerint a címben legyen „sok életszerű elem, telítve legyen 
az élet leheletével”. Végül is úgy sült el a dolog, mint Topič antológiája esetében. Elöl a kiadó 
neve, s utána csak annyi, hogy antológia. 

De mindez semmi a továbbiakhoz képest. Tessék nevet találni újonnan alapított kereskedelmi 
és  ipari  vállalatoknak,  aztán  nevet  találni  olyan  tárgyaknak,  újdonságoknak,  amelyek 
hamarosan felbukkannak a boltokban, és a meglepetés erejével kell hatniuk a nyilvánosságra. 
Itt  az  elnevezésbe  sokkal  több  életszerűség kell,  hogy  a  tárgy,  amelyet  kínálunk,  kitörölhe 
tetlenül  bevésődjék  a  közönség  tudatába.  A  név  legyen  színes  és  meghökkentő.  Legyen 
hipnotikus erejű, s ha például az olvasó elolvassa ezt a hirdetést: „Ön...t ivott”, a kipontozott 
valami legyen oly lényegre tapintó és meggyőző, hogy az olvasó totálisan lerészegedjék tőle, 
fehér egereket  lásson, és a hozzátartozói kénytelenek  legyenek beszállítani az alkoholistákat 
gyógyító intézetbe. 
A  név  tükre  és  eleven  lenyomata  legyen  a  tárgynak,  amelyet  hirdetéseinkben  kínálunk. Ha 
például  ezt olvassuk:  „Egyetlen  háztartásból  sem szabad  hiányoznia  a  (név) cséplőgépnek”, 
úgy ez a név legyen annyira vonzó, hogy a cséplőgép beszerzéséhez akkor is ragaszkodjunk, 
ha  bankrablást  kell  érte  elkövetnünk,  és  le  kell  rombolnunk  miatta  az  egész  házat,  hogy 
feljuttathassuk harmadik emeleti lakásunkba. 

Az újságban olvastam ezt a hirdetést: 

NAGY JUTALMAT 
fizetek annak, 

aki megfelelő elnevezést talál 
egy olyan tárgynak, 

mely nélkülözhetetlen minden családban. 
Érdeklődni lehet a Štěpanszállóban, 

szobaszám 12, 1011 ó. között. 

Elmentem. Egy jóságos külsejű, értelmes arcú úr fogadott. 

 Örülök, hogy eljött  mondta.  Aggódtam már, hogy senki sem jön. Tessék helyet foglalni, 
és gyújtson rá egy szivarra. Milyen bort iszik? A muskotályt szereti jobban vagy a moselit? 

Azt  feleltem,  hogy  szeretem  mind  a  kettőt,  s  arra  szavazok,  amelyet  ő  rendel  magának. 
Tapintatból hát magának muskotályt rendelt, nekem moselit. Mialatt iszogattuk a bort, kiki a 
maga  palackját,  a  jóságos  külsejű  úr  közölte,  hogy  feltalált  egy  gyerekkocsit,  melynek 
megvan  az  a  tulajdonsága,  hogy  egyik  helyről  a  másikra  áthelyezhető,  és  ha  vízbe  esik, 
önműködően átváltozik  ladikká. Rendkívül könnyű, és egy gombnyomásra tüstént hintaszék 
lesz  belőle.  Kiváló  tulajdonsága  az  is,  hogy  ha  felborul,  íróasztal  gyanánt  használható.  A 
jóságos külsejű úr nyolcszáz darab ilyen gyerekkocsit állított már elő gyárában, és most már 
csak az van hátra, hogy találmánya nevet kapjon. Jómaga kiötlötte a Gyermekszekér nevet, de 
nem tetszik neki.



A hideg futkározott a hátamon, arra gondolva, hogy teljesen egyedül vagyok ezzel az úrral a 
szobában. 
Ő azonban folytatta: 
 Egész héten  át  törtem  a  fejem,  éjszakákon  át  nem aludtam, mégse  jutott  eszembe  semmi, 
csak ez az átkozott Gyermekszekér. Üldöz éjjelnappal. Minden sarokból ezt a  szót hallom. 
Ni, maga  is  azt mondja: Gyermekszekér, Gyermekszekér. Mért  nevet  ki,  életemben  először 
látom. Vagy  nem  hiszi,  hogy  az  én  gyerekkocsimat  át  lehet  alakítani  ladikká?  Itt  vannak  a 
rajzok. 
Ököllel  halántékon  vágtam,  hogy  elszédüljön,  és  sietve  távoztam  a  12es  számú  szobából. 
Nem jelentettem sehol semmit, csináljanak az illetővel a szállóban, amit akarnak. 

Kevésbé tragikus kimenetelű volt a Vačlena úrral kapcsolatos eset. Vačlena úr eljárt a Nyíres 
kávéházba,  lejátszottunk együtt egy biliárdpartit, utána Vačlena úr meginvitált az asztalához, 
kiöntötte előttem a szívét. A veje kárpitos, feltalálta a háromrészes matracot, amelyet kényel 
mesen  össze  lehet  rakni,  és  teljesen  fölöslegessé  teszi  az  ágyat. Nevet  keres  a  matracának, 
hogy piacra dobhassa. A matrac  igen olcsó és  tartós. A vő megkérte Vačlena urat, kerítsen 
valakit,  aki  kieszelne  egy  megfelelő,  csattanós  nevet.  Nos  hát  Vačlena  úr  énrám  gondolt, 
mivelhogy  elbeszéléseket  írok.  Ha  ki  tudok  találni  egy  egész  elbeszélést,  akkor  egy  név, 
egyetlen szó nem okozhat nekem fejtörést. A vő nem kívánja  ingyen, biztosan elküldi majd 
nekem a találmányát. 
 Nos hát mit gondol, mi legyen a matrac neve? 
Azt  feleltem, hogy módfelett  jólesik a bizalom, de az  ilyen elnevezéseket a kabátom ujjából 
mégsem  rázhatom  ki,  hiszen  a  jó  név  a  tárgy  tükörképe.  Nem  lehet  hétköznapi,  hanem 
lélegzetelállítónak kell lennie, és a kiötléséhez bizonyos időre van szükségem. 
 Tehát holnap? 
 Igen. 
Másnap Vačlena úr, aki már leste, mikor lépek be a kávéházba, megkérdezte: 
 Megvan a név? 
  Az  este  megjött  a  bátyám,  el  kellett  vinnem  az  operába,  és  elromlott  az  egész  estém   
mentegetőztem.  Holnap feltétlenül hozom a nevet. 
 Nos, hogy hívjuk a matracot?  kezdett nyaggatni a következő napon Vačlena úr. 
  Még  nem  tudom,  mivelhogy  nevet  kieszelni  valaminek,  amit  nem  láttam,  véleményem 
szerint ellene mond a tisztességnek. 
 Jó  bólintott Vačlena úr , holnap a lakásán lesz a matrac. 
Mondhatom, remekül esett az alvás a matracon, s csakugyan tartós és olcsó. 
Mivel  attól  fogva  nem  jártam  el  a  Nyíresbe,  Vačlena  úrnak  megírtam,  hogy  döntöttem  az 
elnevezés dolgában. Olyan nevet gondoltam ki, amely nem kiabál, hanem teljességgel fedi a 
tárgyat. Javasolom a Háromrészes matrac nevet. 
Vačlena úr azóta azt híreszteli rólam, hogy nem író vagyok, hanem hülye és csaló. 

Az  idők  folyamán  sok  ajánlatot  kaptam,  hogy  eszeljek  ki  nevet  különféle  vállalatoknak  és 
tárgyaknak, s bizony nemegyszer váltak nyugtalanná ezért a napjaim.



Egyvalaki  arra  kért,  találjak  ki  nevet  a  cseh  rántásnak,  melynek  megkezdte  nagybani 
gyártását. 
Egy cukrászgépgyáros azt kívánta, legyek a névadója zsebfagylaltgépének. 

Egy hordógyár száz hektoliteres ászoksörhordók számára rendelt nálam nevet. 
Egy libatenyésztő a menyasszonyi kelengyébe való tollnak kívánt tőlem elnevezést. 

Egy  irodaberendező  társaság  azt  kívánta,  olyan  nevet  eszeljek  ki  a  társaságnak,  amelyben 
uralkodó az a gondolat, hogy a vállalat lelke a nyilvántartás. 

Egy pék azzal fordult hozzám, kereszteljem el gyümölcsízzel töltött kiflijeit. 
Egy körkemencés téglagyárépítő részvénytársaság olyan népszerű elnevezésre vágyott, mely 
szavatolná, hogy mindenütt csakis az ő körkemencés téglagyárairól beszéljenek. 
Törhettem a fejem azon is, mi lenne a legmegfelelőbb nevük a kályhalyukba dugott takarék 
betéteknek. 
Összes megbízóm közül  egyedül  a  cukrászgépgyáros  fogadta  el  javaslatomat. Zsebfagylalt 
gépét  Emil  névre  kereszteltem.  A  gyárost  ugyanis  szintén  Emilnek  hívták,  és  odavolt  a 
boldogságtól, nem tudta elképzelni, hogyan juthatott eszembe ez a pompás név. 

Elutasításra talált a Rántottliszt, a Hordóász, a Kelengypihe, a Lajstromszusz, az Ízeskifli. 
A  körkemencés  téglagyárral  és  a  kályhalyukba  dugott  takarékbetétekkel  meg  se 
próbálkoztam. 
Emilt  kivéve  az  összes  cég  azonosítja  magát  Vačlena  úr  véleményével.  Nem  író,  hanem 
hülye. 

Akadt azonban egy eset, melynek során mód nyílt rá, hogy kiköszörüljem a jó híremen esett 
csorbát. Egy nap beugrott hozzám a kávéházba Opočenský barátom, és így szólt: 

 Gyere el ma este a Rúgósba, lesz ott egy úr az új pilseni sörgyár igazgató tanácsából. Nevet 
keresnek  a  sörüknek,  hogy  vetekedjék  a  pilseni  Ősforrással.  Járt  előbb  a Májusban,  de  ott 
senki  sem  tudott  semmit  kisütni.  Elmesélte  szegény  a  kínjait.  Egész  Pilsenben  nem  talált 
embert, akinek valami eszébe  jutott volna. Egyetlen reménye Prága, de a Májusbeli kudarc 
teljesen  letörte.  Egészen  olyan,  mint  aki  öngyilkosságra  gondol,  ezért  hát  meghívtam  a 
Rúgósba. 

Az  igazgatótanácstag valóban olyan  benyomást  tett, mint aki az öngyilkosság gondolatával 
foglalkozik. Beszélt Pilsenről, beszélt a Májusról, s hozzátette, hogy a szóban forgó név miatt 
már a rendőrséggel  is összeütközésbe került. Egy borozóban ugyanis megismerkedett valami 
fiatalemberrel,  és  kiöntötte  előtte  a  szívét.  A  fiatalember  megemlítette,  hogy  neki  szoktak 
lenni ötletei, de ahhoz szüksége van kellő hangulatra. Hangulat nélkül, úgymond, ökör. 
 Itatom a fiatalembert, töltöm belé a bort  sóhajtott az igazgatótanácstag , a negyedik liter 
után nagyot ordít: Megvan! Gyáruk a Pilsen melletti Kispilsenben van. Ha Pilsenben pilseni 
sört  gyártanak,  a  magukét  nevezzék  el  Kispilseninek. Mi  tagadás,  uraim,  erre  nekiestem  a 
torkának. Rendőrt hívtak, és megvolt a botrány. 
Késő  éjszakáig  ültünk  az  asztalnál.  Mindnyájan  törtük  a  fejünket,  de  senki  nem  sütött  ki 
semmit,  és  az  asztaltársak  egymás  után  eltűntek.  Végül  kettesben  maradtunk  az  igazgató 
tanácstaggal.



Akár  hiszik,  akár  nem,  vannak  pillanatok,  amikor  egyszeriben  eszünkbe  jut  valami,  ami 
annyira  telibe  talál,  hogy  ha  előtte  bárhogy  erőltettük  volna  is  az  agyunkat  akár  ezer 
esztendeig, akkor sem sütünk ki semmit, most pedig egyszerre magától megvan. 

Megvolt a név. Váratlanul pattant ki a fejemből. A társam a teljes reménytelenség állapotában 
szendergett. 

  Megvan  már  a  sörük  neve    mondtam,  első  ízben  kiejtve  azt  az  olyannyira  tökéletes 
elnevezést, mely alkalmas lett volna rá, hogy a nyakát törje a pilseni Ősforrásnak, s az új gyár 
sörét ismertté tegye az egész világon. 
Az igazgatótanácstag arca felderült. 

 Ez aztán az ötlet  mondta, felpattanva a székről , lecsap, mint a mennykő. Szétzúzzuk vele 
a sörüket, a mienk pedig végigszáguld a világon, mint a hógörgeteg. 

Az  igazgatótanácstag felvázolt még néhány efféle érdekes képet, de  legelismerőbb kritikája 
gyanánt mégis azt a szűkszavúságot őrzöm, amellyel odaszólt a boldogult Sochurkának: 

 Vendéglős úr, akad véletlenül menetrendjük? 
 A 6.20as gyorssal megyünk Pilsenbe  lapozgatott a menetrendben, aztán hozzám fordult:  
Maga,  uram,  zseni.  Pilsen  nem  tudott  kiizzadni  semmit,  a  Május  szintúgy  nem,  Prága 
eltompult, míg végre maga kisütötte a nevet éjfél után kettőkor. Megyünk Pilsenbe. 

Az  igazgatótanácstag  a  jelek  szerint  valaha műkedvelő  színházban  játszott, mert  mialatt  a 
számlánkat fizette, nagy pátosszal jelentette ki: 

  Az  én  küldetésem  véget  ért,  becsülettel  térek  haza.  Szeplőtelen  pajzzsal,  barátom, 
szeplőtelen  pajzzsal    tette  hozzá,  miközben  a  felöltőmet  segítette  fel  rám.    Elhiszi,  hogy 
teljesen  kétségbe  voltam  esve.  Maga  arról  nem  tud,  hogy  már  negyedévvel  ezelőtt  díjat 
tűztünk ki a legjobb elnevezés kitalálójának, és az alatt az egész idő alatt egyetlenegy levelet 
kaptunk,  valami  nyugdíjas  tanítótól.  A  tanító  azt  írta,  hogy  a  pilseni  Ősforrásra  a  legjobb 
válasz  a  pilseni Őssör,  levelét  pedig  azzal  a  felszólítással  fejezte  be,  hogy  postafordultával 
küldjük el neki a kitűzött díjat, mert különben ügyvédhez fordul. Mit mondjak? Ahhoz képest 
a maga zseniális ötlete! Kitörünk vele a világba. 

Konflist béreltünk, és reggel hatig jártuk vele a legkülönfélébb éjjeli mulatóhelyeket. Társam 
egész  úton  nem  tett mást,  csak  az  új  sör  nevét magasztalta. Minden  szavából  sugárzott  az 
elragadtatás,  és  amikor  már  a  gyorsban  ültünk,  bemutatott  egy  ismeretlen  férfinak,  akit 
jómaga sem ismert: 

 Ezzel az úrral neki mernék vágni, hogy felépítsem a bábeli tornyot. 
Én  sem  maradtam  rest,  hogy  véleményében  megerősítsem,  és  Pilsenhez  közeledve 
igyekeztem  beleszuggerálni,  hogy  a  Hradzsin  meg  a  Petřín  két  olyan  elnevezés,  amelyek 
szintén tőlem származnak. Már szundikált, és csak a bajuszába dörmögte: 

 Tudom, hallottam már róla. 
Pilsenben,  a  vasúti  vendéglőben  némi  erőre  kapás  céljából  megtízóraiztunk,  aztán  fiákerrel 
mentünk egyenesen az új sörgyárba, be az igazgató tanács irodahelyiségébe, s rögtön küldtek 
az elnök úrért. 

Mihelyt az elnök úr megjelent, útitársam diadalittasan mondta neki: 
 Megvan a név, a pompás név, olyasvalami, ami itt még nem volt. Ez a név háttérbe szorítja a 
pilseni  Ősforrást,  ez  a  név  a  legmelegebb  fogadtatásra  számíthat,  és  utat  nyit  a  világba 
sörünknek.



Útitársam tovább áradozott: 

 Az úr író, jeles író... hm, elnézést kérek, elfelejtettem a becses nevét. Hogy is hívják?... No 
látja, milyen könnyen megjegyezhető név, de ha az ember egész éjjel nem alszik, aztán reggel 
vonatra ül... Elnök úr, ez a név az író úr ötlete. A Májusban nem tudtak kisütni semmit. Prága 
hallgatott,  vagy  különféle  badarságokat  agyalt  ki,  míg  aztán  ennek  az  úrnak  a  fejében 
megszületett az ötlet. Mesés név. 
 Nos hát mondja meg, mi az  szólította fel útitársamat az elnök úr. 

Az igazgatótanácstag válasz helyett zavart képet vágott, felém fordult, és így szólt: 
 Mi is az a név, amit a sörünknek adott? Én... hm, elfelejtettem... 

Álltam, mint  a  sóbálvány. Az  történt  velem,  ami mindenkivel megtörténhetik. Akárhogy  is 
törtem  a  fejem,  nem  tudtam  visszaemlékezni.  Megértettem  annak  a  bizonyos  embernek  a 
helyzetét, aki elfelejti, hogy hívják, hol lakik és mikor született. 
Mint az állhatott, úgy álltam én is tátott szájjal az elnök úr előtt... 

 Majd eszébe jut  mondta nyájasan az elnök úr , jöjjön el délután. 
Az  igazgatótanácstag,  aki  Prágából Pilsenbe hozott, meglehetősen  letörve  elvitt  a  lakására, 
lefektetett a heverőre, hogy kialudjam magam. 
Ebédre felébresztettek. A helyzet ugyanaz volt, mint reggel az igazgató tanács irodájában az 
elnök úr előtt, és nem  javult estig sem, másnap reggelig se. Azt hitték, az alkohol hatása, és 
poděbradyi ásványvizet itattak velem. 

Ott töltöttem egy hetet, de hiába. 
A  hetedik  nap  reggelén  kiugrottam  az  ablakon, megszöktem a kerten  át,  és  gyalog mentem 
Prágába,  mivel  az  igazgatótanácstag  úr  a  pénztárcámat  bezárta  a  páncélszekrénybe.  Így 
akarta  elejét  venni  szökésemnek,  mert  remélte,  hogy mégiscsak  eszembe  jut  a  tüneményes 
név. 
Egyegy jó elnevezés kiötlése a legérdekesebb és legnehezebb problémák közé tartozik...


