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NÉPETTMOLOQIA A TULAJDONNEVEKBEN.

Mint minden szerves képződés, maga a nyelv is örökösen 
változik úgy hangjának anyagában mint szókincsében. A nyelvek 
vizsgálójának mindenha tanuságosabb feladatai közzé tartozott e 
nyelvbeli elváltozásokat a legnagyobb figyelmében részesíteni, és 
ez elváltozások okának lehetőleg urát adni. Az e téren való vizsgáló
dások a többek közt arra az eredményre is vezettek, hogy a nyelvi 
átalakulások egy részénél nem elég pusztán a physiologiai magya
rázat, hogy kell még egy processusnak közre működnie, mely néha 
a physiologiának egészen felibe is kerekedik. így jutott be a nép- 
psychologia a nyelvtudomány birodalmába és mai napság már any- 
nyira megerősödött, hogy némely nyelvi jelenség magyarázatánál 
felsőbbségét határozottan el kell ismernünk a physiologia felett. 
A néppsychologia karján jelent meg a népetymologia is. Förstemann 
az 185í2-dik évben megalakult Kuhn-féle Zeitschrift első közle
ményében még mint ösmeretlen jelenséget mutatta be a nyelv- 
tudománynak, de már d8 évvel később büszkén hirdeti Weise,*) 
hogy az ujan cseperedett népetymologia minden cultur nyelvben 
és minden cultur népnél szivesen látott jövevény.

Népetymologiai tünemény rendszerint akkor áll be, ha a 
nép szelleme az előtte érthetetlen hanganyagot érthetővé igyekszik 
magának tenni. Érzi, hogy az a szó, melyet fogalmai jelöléséro 
használ nem pusztán élettelen hanganyag, nem is csak érthetetlen 
betühalmaz, és öntudatlanul előtörő szellemi tevékenysége talál 
magának utat módot, hogy életet öntsön a holt anyagba. Hogy az 
uj életre ébredt szó megfelel-e az eredetibb alak jelentésének, hogy 
fedi-e eléggé egy másik fogalmát, avval a nép szelleme nem sokat 
törődik. Hisz éppen az jellemzi a népetymologiát, hogy az értelem- 
hozó szóváltoztatást teljesen öntudatlanul, pusztán a nyelvérzék 
segítségével hajtja végre. Ilyen módon számtalanszor megtörténik 
hogy egy-egy meg nem értett szótestet egészen eltérő jelentésű 
szóval hoz összefüggésbe a népetymologia. Hogy is adhatnók más 
külömben magyarázatát annak, hogy a német schallkammer miért

\) Zűr Charakteristik dér Volksetymologie. Von Dr. 0. Weise. Zeit
schrift für Volkerpsychologie und Sprachwissenschaft. 12-ter Bánd.

Digitized by v ^ o o Q i e



NÉPETYMOLOGIA A TULAJDONNEVEKBEN. 437

változott éppen sarka ment-té ? Ny. I I I : 308,*) vagy hogy a latin 
deliberatum-ból miért akar a nép minden áron deli barátom-ot 
csinálni ? Ny. IV: 42ti.

De nem mindig ezen az úton jár a népetymologia. Néha 
annak is nyomára akadunk, hogy a nép mintha gondolna a szavak 
egymással összefüggő értelmére, mintha keresné az eredeti és az 
átalakított szókat összekötő kapcsot. Ez esetben már nem elégszik 
meg bármilyen szóval, hanem olyat keres, a mely magába foglalja 
az igaz értelmet is. Példával jobban feltüntethetjük ez esetet. Hány 
meg hány idegen vagy is érthetetlen szóval kell megküzdenie a 
magyar bakának. Egyike a leggyakrabban előkerülő katonai mű
szóknak az exercirozás. E szó nehézkes hangtorlódása éppen nem 
esik a magyar ember füle ügyébe, és úgy segített rajta, hogy a 
nehézséget okozó hangok kiejtésével egree.zíroz-zá könnyítette. 
A szegedvidéki katonának a monotonikus r betűk se voltak Ínyére 
és minthogy r : l hangváltozás külömben is közönséges nyelvünk
ben, önkénytelenül a eztlozást juttatta a baka eszébe a kezében 
levő puska és igy termett meg nz egreezíloz szóval egy szép nép
etymologia. Kálmány: Koszorúk 139. De nem mindig kedvez a 
véletlen a nép phantasiájának, sokszor nem kínálkozik alkalmas 
magyar szó, mellyel a meg nem értett kifejezést appercipiálni 
lehetne. Ilyenkor bármilyen szóval is beéri. Tagadhatatlan ugyan, 
hogy van a népetymologiai termékek közt bizonyos haladó fokoza
tosság, hogy sok fajta szónál inkább vagy kevésbé hajlandó a sza
vak összefüggő értelmére gondolni, de ez az etymologizálgatás 
inkább csak a véletlenség eredménye és nem annyira a nép szel
lemi állapotából, mint az egyes szócsoportok jelleméből és termé
szetéből magyarázódik meg.

Mint minden nyelvben úgy a magyarban is vannak szavak, 
melyek úgyszólván tartalom nélküliek és épp ennél fogva sokkal 
hajlandóbbak az elferdítésre illetőleg megmagyarosításra. Ezeknek 
is volt ugyan valaha rendes értelmük, de idők telve elhomályosul
tak, kivesztek a nép tudatából. A tulajdonnevekké vált közneveket 
értem e szókon. Nyelvünkben igen sok ezek közt az idegen eredetű

*) Gyakrabban előforduló rövidítések: Ny.=Magyar Nyelvőr; Phil. 
1cőzl.=Egyetem es Philologiai Közlöny; RM K.=R égi Magyar Költők tára. Az 
adatok egy része Lehr A., Simonyi Zs., P. Thewrewk E. és Volf Oy. tanár 
urak szívességéből kerültek hozzám, más része saját gyűjtésem. K. L
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és így kétszeresen kínálkoztak az elferdítésre. E tulajdonnevek 
értelmetlen alakjánál szabadjára van a nép phantasiája, esze- 
járása bocsátva, arra gondol bennük, a mi véletlenül eszébe jut, 
a milyen apperceptiot az idegen hangsor hallása benne felkel
tett. Sanda Trinitas-nak hittak p. régen egy helységet, és a nép 
mely csak annyit tudott felőle, hogy helynév, egyszerűen Szent 
Rontás-ra rontotta el. Ma már a törvény szabta Szent Háromság 
névre tanították a népet, és igy a mi régebben irodalmi népetymo
logia volt, ma már csak vulgáris. Általában a tulajdonnevek közt 
sokkal több a vulgáris példa mint a közneveknél és ez könnyen 
meg is magyarázható. Mert míg a tulajdonneveknél tetszésében 
állott a népnek bármire is gondolni, addig a közneveknél már nem 
kalandozhat oly szabadon képzelete, nem hághatja át oly könnyen 
azokat a korlátokat, melyeket a külömböző fogalomkörök előtte 
emeltek. A tulajdonnevek többnyire csak egy bizonyos helységben éa 
itt is egy-egy néposztálynál alakultak át, mig a köznevek országszerte 
cserélődtek fel; az előbbiek csak is bizonyos területen divatozó, 
nagyobbára idegen nevek, az utóbbiak ha idegenek is, de már egé
szen meghonosultak.

A tulajdonnevekre vonatkozó népetymologiai adataink, külö
nösen pedig a személynevek, nagyobbára nyelvünk ujabb korából 
valók; a földrajzi elnevezések közzül azonban már sokkal többet 
kísérhetünk vissza nyelvünk régibb történetébe. Először a személyi, 
azutau meg a földrajzi elnevezéseket vesszük sorba.

I.
Magyar eredetű akár kereszt- akár család neveink ritkán 

adtak alkalmat népetymologiára; de az idegen személynevek meg- 
magyarosítása a legbohókásabb elferdítésekre adtak és adnak mai 
napság is alkalmat. Hisz még szemünk előtt folyik ez a processus, 
magunk is akárhányszor hallhatjuk, hogy mily kegyetlenül csűri 
csavarja népünk azokat a szóval ki nem mondható, szájjal ki nem 
ejthető idegen személyneveket. Mindenek előtt hangtani nehézségek
kel kell megküzdeni, és csak azután lendíthet egyet érthetetlen voltán 
is. Egyszer jobban sikerül e próbálkozás mint máé.szór. Ha nem tudja 
az idegen szót egészen megfejteni, annyival is beéri, hogy magya
ros hangzásúvá teszi, vagy csak az egyik részét igyekszik megmagya
rázni. Süssmann-nfik Csüszmányra, változtatásában, avagy Pechhac- 
kér-nek Pihóker-re Ny. I I I : 308, Gottes/mmn-nak meg Gócsmáuy és
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Gotmány-ra (Ny. I I I : 326) keresztelésében a nép pusztán magya
ros hangzást, magyaros szóvéget adott az idegen szónak, a nélkül 
hogy meg tudta volna a jelentését is fejteni. De már a Neu- 
bauer-nak Ndjpír-ré. magyarosított alakjában az utolsó szórésznek 
van értelme, éppen úgy a Salpár nak, mely Szalbauer-bői magya- 
rosodott meg. Ny. X: 191. Részben van még a Friedmann név is 
értelmezve Rigmonij alakjában, továbbá Béházi, melyet a nép félig 
tréfásan Biazini-bői keletkeztetett. Totleben tábornokot egy «régi 
huszárfajta* Tótbem-nek nevezett, a ki előtt Bem is ösmeretes volt 
Főv. Lapok 1878: 156 sz. A szegedvidékiek Langsfelder-t Lancz- 
rérnek, Hászlinger-t meg Hajzlin-géruek értelmezték. Kálmány : 
Szeged népe I I : 234.

Érdekesebbek azok a névmagyarosítások, a melyekben az 
idegen szók nemcsak magyaros hangzásúvá, hanem értelemmel 
bíró szókká is változtak. Érdekes, hogy mennyire tudja a népszel
lem az idegen nyelv sajátságait a maga nyelvével egyeztetni. Ha a 
meg nem értett személynév nem hosszú, ha csak egy vagy két szótagu, 
átváltozott alakjában is ilyen formának marad meg. Ilyen módon 
vált a nádudvari Báron családnévből egy uj Bárány-Ág ; a Fischbein 
névnek meg Ispán-ná magyarosított alakja akár családnévnek is 
beválik Ny. V: 239. Krautsack-éknak se lehet okuk panaszra, hogy 
Karczag-gá magyarosította őket a nép, a Miieké-nél is sokkal elfo
gadhatóbb alakja van Miké-nek Ny. I l i : 308. Bolza grófékat job
bágyai Borzá-Tü, magyarosították, az idegenes Andrisek-bői meg 
a magyar Andrást kerekítették ki. Ny. III: 308. Bogyiszlón a 
Bausz családot meg-fca/tt&z-osították Ny. I I I : 48, Bauer-böl meg 
Bajor-1 formáltak. Miért volna helyesebb Klein a Kalán-nkl, vagy 
Vaczlav az érthetőbb Maszlag-nál. Dick-et miért ne híhatnók Tik- 
nek (Tyúk), ha Ameisz is eltűri, hogy Ónt ász (alma)-nak nevezges- 
sük. Avagy a Toperczel név birtokosa nem örömest cserélné fel 
nevét egy Perczelével?; A'ó/m-nak meg, ha tán Kan derogálna, ott a 
tiszteségesebb Kónyi Ny. 111: 308. Swendi-1 már a régi világban 
meg«ewwi-sítették. Imre: Nyelvtört. Tanulságok 61 1.

Azt ne higgyük azonban hogy népünk névmagyarosító haj
lama egyszer se járna rósz utón. Ellenkezőleg, néha nagyon is 
elvéti a dolgot, el annyira hogy inkább gúnynévnek válnék be a 
csinálmánya. Proebstl taksonyi plébános előtt is váltig szörnyükö- 
dött a templomatya hogy milyen buta ez az ide való nép. «Tisz- 
telendőséged nevét — úgymond — nem tudja megtanulni (NB.
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Paczal-n&k meg Peczér-nek hívták), pedig mindig mondom nekik, 
hogy KapszlL* Ny. III. 548. Kőrösön Freiberger is kénytelen volt 
eltűrni hogy Fergeteg a rettenetes neve, Habezeder is elhallgatta 
hogy város szerte Abéczédé urnák titulálják. Még különösebb az, 
hogy a zsidó Botenstein-höl erőn erővel Protestáns-1 csináltak 
a szatmáriak, a híres Röthschildot meg éppen Lócsing-gá vál
toztatták Ny. VIII: 451. A nem igen díszes Kotlik név megszülem- 
lésóre Gottlieb adott alkalmat, Pityer zsidóban meg Fischerjutott 
lappangásba Ny. V: 191. Hogyha kellett /wsíöltek is, csak Fürst-öt 
eltehessék lábalól Ny. I I : 284, de még attól se riadtak vissza hogy 
Spiczer-t a Peczér tisztséggel fel ne ruházzák. Néha kurtítani is 
kell egyet a szón, hogy becsületes magyar nevet csinálhassanak 
belőle. Ilyen formán szenvedtek rövidséget Puzdor és Panger 
uramék, a kiket néha napján Armbruster és Ebenspanger néven 
ismert a világ Ny. I I I : 308, Odetivald-ból meg Odalast faragtak. 
Sokszor az is megtörténik hogy a magyaros elnevezések kezdetben 
tréfás, gúnyos szándékból készültek és csak később állandósultak 
meg. Néha nem is lehet köztük biztos határt vonni. Debreczenben 
p. a forradalom idejében István nádort a Palatínus névről Palacsinta 
Pistá-nak gúnyolták, a forradalom után valóságos nevének tartották 
a czivisek. A Parma gyalogezredet is gúnyból nevezték el Barom 
ezrednek Ny. VI: 413. Hasonló módon tréfálkozott Pázmány 
Péter, midőn írásaiban Luthert sok helyt Lator Mártonra változtatta. 
A Lehel huszárokat gúnyból szintén Lehűl huszároknak nevezték, 
mert ujonezok voltak és nem sokat értek. A Beste Kara fid- bán 
meg Caraffa és kurafí vannak mintegy egyesítve (Jókai: A névtelen 
vár 447 1.), Kohn Árminnak pedig a kállaiak Kanári gúnynevet 
adtak. Ny. X II: 144.

Egészen máskép bánik el a nép a hosszú lére eresztett sze
mélynevekkel. Egy szónak nagyon hosszallja és így család meg 
keresztnevet is farag az idegen családnévből. Igen érdekes és 
tanuságos hogy az idegen személynevek megmagyarositásánál 
mennyire élt a nép lelkében saját nyelvének hasonló kifejezése, 
hogy mennyire igyekezett grammatikája jelenségeit is felhasz
nálni. A család és keresztneveket külömben is együttesen szokta a 
magyar ember használni és így a hosszú idegen szókat e szerint 
appercipiálta. A véletlenség is sokszor kezére játszott e törekvésnek, 
úgy hogy ha Berecz, vagy egy másik versio szerint Perecz Mihály 
nevet hallunk, aligha hitelt adnánk Bretzenheim ősibb voltának.
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Kos Péter szintén ilyen módon vált ki néhai Hofstetter bői Ny. V: 
191. Ki gondolná hogy Dobos Gergely bőrében tulajdonképpen 
Dobbelsberger lappang, és hogy Vászon Pál nem más, mint a német 
Weichselbaum Phil. közi. VI: 17. A becsületes Rák Istvánt vagy 
hiszik vagy se, Reichenstein hozta a világra, Bruckenthal burkából 
meg Burok Antal került elő. Plankenstein a magyar ember szájában 
Palánk István-nÁ formálódott, Grassalkovich herczegi neve meg egy 
Garasos Kováccsá sülyedt. Palmerston lordra senki se mondaná Pál 
mester alakjában hogy messze földön a hazája, i Philolog. Trans. 
1858: 23; de Cavagnac se átallotta Kára Ignácz alakjában a magyar 
honpolgárságot. Feigelstock zsidót az egész faluban csak Fájin 
Istók néven ismerik Ny. V : 191. Maximilián-1 meg Maksai MihállyÁ 
változtatták. A Lichtenstein huszárokat országszerte Lik István 
huszárjainak ismerik, Karancsit meg egy vidékén Kan Jancsi névvel 
illetik Ny. V: 52G. Néha az elmagyarosodott szókból még ki is érez
hető a tréfa vagy gúny. Giacomuci-t p. Csákány Juczi-vÁ változtatta 
a nép humora Phil. közi. V I: 17, Garibaldi-t meg Gara Bandi nak, 
Debreczenben Gané Bandi-nak csúfolják, más különben Galabárdi 
a neve. Egy régi latin könyvben Felicianus Féleszű János-nak van 
magyarázva, melyben János-nak épen annyi a helye, mint a nagy- 
kúnok Kara János vagy Kara Jankó-jában az idegen Karajanos-ból 
átalakítva. Elveszett Alkotmány I. ének. Baján egy Zaleszki nevű 
embert a nép rendesen Alenszki-nék nevez, nyilván mert a z-1 az 
articulus az utórészének nézték. így haggya el különösen a gyermek 
nyelv a z-t a következő szókban: ászló, acskó, ápfog, áptojás, álog, 
ápor. Hasonló jelenséget mutatott ki az arab nyelvben az al arti- 
culusra nézve Goldziher e folyóirat 5-ik kötetének 474 lapján. 
A Lafontaine és Bazaine névnek meg úgy akartak magyaros színt 
adni hogy Lafontai-né és Bazai-né-ra változtatták, mintha Lafontai 
és Bazai feleségéről volna szó.

De sokszor nem is nagyon töri magát a nép még azon se, 
hogy az idegen névből ő is okvetetlen személynevet faragjon. Ha 
nem kapott hamarjában az érthetetlen szóhoz hasonló hangzású 
magyar tulajdonnevet, beérte bármilyen fogalomkörbeli szóval is, 
csak magyaros legyen. Népünk e fajtabéli megmagyarosításait 
már kevésbbé ajánlhatjuk az érdekelteknek. Már csak inkább 
a Tizetter-1 türjük meg magunk közt, mint Tizökört, a hogy ő 
kelme akarná Ny. I I I : 308; bizonyára más valamire is gondolt 
emberünk mikor Feldmesser-bői minden áron fél meszelyt akart
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volna faragni Ny. IX. 569. Buchberger-nél már inkább eszébe 
juthatott a hasonló hangzású Bükberek Ny. I I I : 308; Ankerschmidt - 
nél is magyarosabb Akkorsincs s Schivarzenberg-hez is a megszóla
lásig hasonlit Sarcz ember. A szó első részét tán meg se értette ez 
utóbbinál. Weinberger-bö\ is ilyen módon vált időnap előtt vén 
ember. Debreczenben egy Hutflesz nevű úriembert Hoplesz vagy 
Koplesz-nek titulálnak czivisei, Karpeleszékét falvak szerte Kar* 
perecz-nék ismerik, a báró Seethal családból meg czethalat csináltak 
Phil. közi. VI: 17. De mitévő is legyen szegény nyelve, ha ilyen 
szóval kell megbirkóznia, mint Matlavszkovszki. A nagykárolyi nép 
nem sokat teketóriázott evvel se, hanem egyszerűen Malaczkmki-t 
csinált belőle. Ny. IX: 520. A Reuss-Köstritz név is sok gali
bát okozott volna, ha Rizskását nem csinálnak belőle. Philolog. 
Trans. 1858. p. 23. Veszprémben a nassaui herczegre látatlanul is 
ráfogták hogy naszszáju (nagy szájú) herczeg. Tikmonyt csinált a 
koma Tipman-böl, Bachman-1 meg Bakmony - nak keresztelte el Ny. 
VI: á39. Lauffert az egész falu csak Lábfej néven ismeri Ny. I I I : 
308; Baján meg a Lobi családot Lóbör névvel tisztelték meg. Ter
mészetes hogy a héber neveket se nagyon tudják megszívelni, pedig 
itt-ott ilyenekkel is meggyűl a bajok. Marhabéi p. elég különös 
névnek, de érthetőbb mint Mardche Beer, úgyszintén az Úri láb is 
inkább megjárja mint Orohléb. Az Eizik név elég hűen van meg
őrizve az Ázik szóban. Más ország népe se külömb. így p. a német 
katonák a Strassburg melletti cheval blanc nevű vendeglöt blanke 
schwalbe-ra németesítették. Walporzheim mellett bon de gout-nab. 
hívnak egy sziklát, mely idő múltával bunte kuk névvel cserélődött 
fel.]) Igen elmések az angol feliratokban levő népetymologiák is. 
St. Catherine's wheel-bb\ p. (Sz. Katalin kereke) Cat with a ívheel 
(macska a kerékkel) formálódott, és a God en compasseth us (Isten 
köztünk van)-féle házfelirat goat and compasses-szé (kecske és 
czirkalom) profánizálódott.a)

Joggal sorozhatnék fel az íróknál elő forduló népetymologi- 
ákat is. ízelítőül ime egy néhány. Dugonics Tárházijában Atramen- 
tus-1 egy másik szereplő Hátrumentes urnák szólít Phil. közi. V I: 
737. Jókai «Rab Ráby»-jában Liewenkopp dragonyos kapitány nevé
ből Lébekotty lett; a «Bálványos Yár»-ban meg Radamentus a nép

Andresen: Uber deutsche Volksetymologie.
*) Müller Miksa újabb felolvasásai 569. 1.
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ajkán Ragyamentés-nek van magyarázva. Ugyancsak e regényben 
Körös apónak nevezik a székelyek Croesus apót. A török világ ide
jéből maradtak fenn a következő magyarosított török nevek: Halom 
bég, eredeti alakja Halim bég EME. I I I : 438, Olaj bég törökösen 
Álaj bég I I I : 459, Ferhád meg Perhát-tá van átváltoztatvalü: 460.

A keresztneveken ritkábban esik meg újabb keresztelés, ha 
csak nem olyan különös mint a nagyváradi Karsch Lollion-é, kit a 
nép leginkább csak Liliom néven ismer. A Piroska név nem a 
piros szótól hanem a latin Priscá-tói származott, Estike sem az 
este hanem Eszter tiszteletére nyerte magyaros nevét. Népetymolo* 
gián alapul a Keresztély név, melynek annyi köze van a kereszt 
szóhoz, mint a keresztény-nek, mindkettő idegen szók megmagya- 
rosításából keletkezett. A Kereskény név is hasonlóképpen a latin 
Crescentius mássa. Frigyes szónknak is a német Friede az alapja, 
nem pedig a frigy ; a Béla gyöngy sem azonos a tulajdonnévvel, 
hanem a szláv bála =  (fehér) szót értettük annak v. ö. Lisznyai- 
nál: lila. A Gáspár-1 még úgy akarta a nép nyelv még érthetőbbé 
tenni hogy Gáspált csinált belőle Ny. V III: 425; a Luczá-t sem 
értették meg, úgy hogy Rucza estéjét emlegetnek sok helyt Ny. 
IX : 88. Ugyancsak népetymologia alkotása a Barna keresztnév is, 
mely az idegen Barnabás-ból rövidült el v. ö. «Barná-nak hínak, 
pedig szőke vagyok#. Stomfay család. Idegen, de szokottabb szóval 
cserélte fel a debreczeni dajka a kis Oszkár nevét, midőn egyre csak 
Osztrák urfínak czimezgette. Nagyváradon meg egy pesztonka 
Ernyő-nek szólongatta Ernőt. A czeglédi cseléd is ellenséges lábon 
állott Alfréd-dél, mindig Alföldiké-re állott szája. Ugyancsak Czeg- 
léden történt hogy egy leányzónak sehogy se jutott eszébe az 
Árpád név, pedig meddig törte rajta a fejét, hogy Búzá-nak hív- 
ják-e vagy Zab-nak.

A meg nem honosúlt idegen tulajdonnevek szintén gyakran 
magyarosodnak meg. A szent Ivó napot p. az inni igével hozták 
összefüggésbe: «Feledik mint a bölcs, a kétes holnapot, csinálnak 
karácsont és szent Ivó napot. • Nagyid. Czig. I. ének. A Virgil 
Bucolicájában előforduló Moscus név misztériumainkban Mocskos 
néven szerepel; vaksi Pila meg a latin vak Sibillá-ből keletkezett. 
Ismeretes a Peleskei nótáriusbeli tréfás Othelló: Őteló, Ötholló-iéle 
ferdítés, az angol népetymologia ugyanezt a szót Old fellow-nak 
magyarázza (1. Palmer: Folks-etymologie XXIV.). A következő 
krónikás adomát meg Jókai beszéli «A magyar néphumorról» ez.
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444 KÓNOS IGNÁC?.

értekezésében: midőn Gyöngyösinek hajlott korában versei döczö- 
gőssé váltak, asszonyának e tréfás szavára: «bizony kend már nem  
Gyöngyösi hanem Göröngyösig ezt felelte vissza: «de ám kegyel
med sem murányi Vénus már, hanem murányi Vén hús! *

Függelékül a személy nevek népetymologiájához még egy 
néhány példát akarok felemlíteni, a melyek az irodalmi nyelvben 
köznevek ugyan, d6 a nép nyelvében tulajdon, illetőleg személy
nevekké váltak. Legnagyobb részt idegen szókon történt ez a  
metamorphosis. A Máriás nevű kártyajátékot p. a magyar ejtés 
úgy tünteti fel mintha Mária névből keletkezett volna, pedig a  
franczia mariage (házasság) szó az eredete. A német Siemandel-böl a  
magyar Simon bíró’t faragott, a Gendarmerie-1 meg a köznép sok 
helyt Sánta Mari névvel illeti. Ilyen formán képzelte az egyszeri 
bíró is a tisztes Corpus Juris-1 egy ledér Korpás Juli*-nak. A praela- 
í«*-ból Pilátust csináltak, a petróleum-ot meg Péter, sőt Szent Péter 
olajának magyarázták Ny. V I: 323. Gvadányi Kontó Páljában az 
öreg Eontó, fia keresztelésekor ekkép dicsekszik a koma előtt: «hiddje 
ked, mind ezek olly nagy Ferkó nyomok (mondani akarta, olly 
nagy Phenomenok)» XII. ének. Rab Rábyban meg azt vallja az 
egyik tanú hogy «se a fizimiskája se a teremtése (physionomia — 
termet) nem hasonlított a tekintetes zsivány uréhoz 1: 234. A Laczi 
konyha elnevezés is nevét «közegyezés szerint* Dobzse László ki
rálytól vette, a ki nagyon elszegényedvén, ezen konyhákról horda- 
tott enni valót inasaival Budán. A szólás valószínűleg a lagzi kony
hából alakult. Ny. VIII: 510. Egy növénynév a Therezia Máivá a 
franczia Althée rosée-bői torzult el Ny. VIII: 539: a gácsmari kendő 
meg a koschimir megtulajdonnevesitése. Az eszterhaj és esztergály- 
sipka szók kiejtésénél nyelvérzékünk önkénytelenül az Eszter szóra 
gondol, pedig mindkettő idegen nyelvekből került hozzánk. Az 
előbbi a szláv stréha, az utóbbi meg az asztrachán névből válto
zott át, v. ö. «van egy sipkám aztragány* Eálmány: Szeged népe 
1:13. Nádudvaron a zászló-1 László néven is emlegetik; a krinolin 
egyhelyt Karolin nevet kapott, a kőiben (fegyver alsó része) meg 
Kóbi-m változott a katonai nyelvben. Ny. III: 185. Török Bálint 
almánk valószínűleg a tiirkischer weinling-bői magyarosodott meg. 
Lippai még báling almának nevezi. Pozsonyi kert I I I : 92. A hely
nevekben levő népetymologiákkal jövő alkalomkor foglalkozunk.

K ú n o s  Ig n á c z .
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