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Manci 

1. BÁRCZi GÉZA A magyar szókincs eredete 2. kiadásában a becéző név
formákról a következőket írja: „Mindezeknek az alakulásoknak természete, e 
képzők élete... sokszor nehezen megoldható problémákat vet föl" (129). 

Egyik legközönségesebb női becéző nevünknek, a Ma/zcf-nak szemügyre 
vétele teljes mértékben igazolja BÁRCZi megállapítását. 

2. Már az is kétséges, melyik névhez kapcsolódik. Három is versenyben 
van érte, koronként, vidékenként, társadalmi rétegenként váltakozó sikerrel. 
E három név: a Ma^o//za, a MargiY és a Afd/va. Ezt a tényt rögzíti egyebek 
között HALÁSZ ELŐD magyar—német nagyszótára (1957.), amelyben a Marzcf 
címszó alatt a következőket olvashatjuk: ,,Koseform von Magdo&wz, Margzr, 
Morfa". 

M a azonban a köznyelvben jobbára csak a két utóbbit — a Margff-ot és 
a MarM-t — szokás Mazzcí-nak becézni. Száz-százötven évvel ezelőtt meg in
kább a MagaW?za-hoz fűződött a AfaMcf, legalábbis névgyűjteményeink, szó
táraink erre mutatnak: „MaMfza, MzMfz/. #a#(W#%z" (SÁNDOR, Sokfele XII, 
246); „Magaa/e/za. Magaa//za. MaMcz/" (VERSEGHY, Anal. II, 82); „Mwzcza, 
AWczz, kn. ZLe/zc/ze/z" (Tzs. 1838.); „Ma^ae/Vza... Kicsinyezve, vagy rövidítve: 
Magaa, Ma#&6f, JWa##, néhutt: Ma/zcza, Mafzczz" (CzF.), vö.: „Ma/zcza, v. 
Ma/zczz, női kn Ma#aa//za" (no.); „Ma^ca, Ma/zcz, tn. nőnév, Magab/yza" 
(BALL.). — Mint látjuk, nevünknek volt A W c a alakváltozata is: csupán ezt 
közli KASSAI: „Magaa Kn.: m. r. ebből Magaa/#za elhagyvánn a' Z^Ma há
tulsó részét a' szónak. Vid. Ze/za, Ma/zrza, et in Transsylvania Mazrya, vei Ma-
Mjyr\ (A Ma/zfza azonban külön címszóként nincs fölvéve KASSAinál, viszont 
a Ifba címszó alatt a következőket olvashatjuk: „Kn. Mária-Magdolna. Az-
fj^ífa ̂ zcÁ:; Ma/zẑ za ÁTzM-WjjzajK í ^/j Afag^arafjaM, Németessen ZLe/zfj; Pé-
tsett, v. fg/zz, v. JLe/za".) 

Ellenben mint a A M n a becézőjét tartja számon a Ma»cz-t már a múlt szá
zad második felében KÖNNYE NÁNDOR (Nyr. VII, 239); s manapság egyre töb-
ben (vö. VARGA KATALIN, Becéző keresztneveink 73), mások meg — a Marzcz&a-
val együtt — a M(fr/a és a Marg/f közös becézőjeként (maga VARGA KATALIN 
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is saját gyűjtésében: i. h.), így például TOLNAI ViLMOS (MNy. XXIII, 172,174), 
szerinte a régebbi M a n >Afa«cz-val egybeesett az újabb Afűrg/f >A/űMcf. Csak 
a Margü becézőjeként említi példáid WERTNER M Ó R (Nyr. X L Y , 368). Itt je
gyezném meg, hogy 1945-ben a lerombolt Margit-híd mellett a sziget és a pesti 
Duna-part között épített kis átkelő hidat a pesti nyelv Ma/zcz'-W-nak becézte. 

A nyelvjárások névanyagában is találkozni a A W n becézővel. Göcsejben a 
Mog6fo//76z-hoz kapcsolódik (GÖNCZI, Göcsej s kapcsolatosan Hetes vidékének 
és népének összevontabb ismertetése 321), a Tolna megyei Gyulajon — a A/a/z-
c/W-val együtt — a Marm-hoz (ÖRDÖG FERENC: Népr. és Nyelvtud. V — V I , 
80), a Borsa völgye több községében meg a Marg#-hoz (GÁLFFY MÓZES, Ke
resztneveink becéző alakjai a Borsavölgyén 17,21,23, 24). Használatos a mold
vai csángók között (SZABÓ T. ATTILA: A Kolozsvári Bolyai Tudományegyetem 
[1945—1955] 455), valószínűleg a Afargff beceneveként (vö. i. m. 488), továbbá 
a szlavóniai Kórógy községben, itt a Afd/zn, MdMcd nevet PENAViN OLGA sze
rint (Nyr. L X X X H , 481) csak fiatalra mondják; közléséből az nem derül ki, 
melyik keresztnévhez kapcsolódik (a Mdno-hoz aligha, mert annak változatait 
jóval előbb sorolja föl). Fölveszi a SzamSz. is, női személynévként, de szintén 
nem jelöli meg alapnevét. A palócság körében él egy Mezzn lánynév (így Bé-
nyen: NéprÉrt. XIV, 37, 66; Helembán: Nyr. VI, 94), erről azonban azt sem 
tudtam teljes bizonyossággal megállapítani, hogy a Ma?zcf változata-e. (Ha 
igen, akkor a #m<jB/n-#jn<#orWa névalakulásra emlékeztet; vö.: KALLÓS 
EDE, Nevek és napok 73; RÁcz: Népr. és Nyelvtud. II, 46—7 és NévtVizsg. 
147.) BÁLINT SÁNDOR Szegedi Szótárában a Mdrwz becéző alakváltozatainak, a 
Mdn-nak, a Afan-nak, a Marw-nak és a Mar/jAa-nak társaságában találjuk meg 
a Afo/zcf-t a MaMco-val együtt, ezzel a megjegyzéssel:,,újabban (kispolgári)". 

3. Ez a kispolgári hangulat kétségkívül velejárója a A/a/zn névnek a köz
nyelvben is. HoRGER is ezt mondja róla: „.. .a polgári középosztály körében 
nagyon népszerű" (NNyv. I, 79). Rendkívül találóan ír a hozzá fűződő asszo
ciációkról KovALovszKY MiKLÓs: „ A keresztnevek milieuhangulatát általában 
a divat, elterjedésük köre és a ritkasági tényező adja meg. ... Bródy Lili is 
kitűnően választotta meg hősnőjének nevét: Mamo. A pesti kispolgári élet üres 
és sablonos, szegényes körét foglalja magában ez a név. «Ágnes, Klára, Wiesner 
Éva és a kis Olgi... furcsa, hogy a nevek is mások, más világ nevei, nem Man
ci... Manci... rongyos kis operettízű pesti név... Manci...»(B. L.: A Man
ci. 1932. 169.1.). D e ez a név nemcsak egy tipikus környezetet és életkört rajzol, 
jellemzi magát a hősnőt is, s rajta keresztül korunk [Kovalovszky műve 1934-
ben jelent meg. R. E.] leánytípusát, ezer és ezer MoMcf-t, aki mind tudja, hogy 
csak MűMCf lehet, és más nem. Hozzájuk forrt ez a név, magában foglalja egész 
egyéniségüket, lelkiségüket. «Radó Margit,» — elmélkedik a regény hősnője — 
«milyen furcsa, hogy én Margit vagyok. Csakugyan, éppen olyan, mint amikor 
beírattak az első elemibe... Manci újjá születhet, akkor is Manci marad. Vagy 
legfeljebb Mancimargit. D e Margit, absztrakt Margit sose lesz.» (148. 1.)" 
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( M N y T K . 34. sz. 42.) — Ugyancsak KovAiovszKY idézi Krúdyt, aki szintén 
nevünk komolytalan hangulatáról vall: „Kalkuttai asszonyát pláne Mancinak 
hívták keresztnevén, amitől az asszony mindig rosszul lett, mert szerinte Manci 
név nem pászol egy komoly, megállapodott högyhöz. Manci csak addig lehet 
valaki, amíg próbabálokra jár." (Pais-Eml. 529.) 
A név napjainkra tovább szürkült, jelentéktelenedett, hangulata átterjedt a 

továbbképzéssel alakult AfaMoW-ra is, amelyet KovALOVszKY még játszi han
gulatúnak érzett ( M N y T K . 34. sz. 27). A Manoka m a már a gépírónők, titkár
nők tipikus neve a viccekben. 

Egy ennyire elkoptatott becéző név könnyen köznevesülhet, rendszerint 
pejoratív jelentésben (vö. GÁLDi, Szótir. 275), akárcsak a 'szerető' jelentésű N. 
My&e, 6<%z&e és W a (BEKÉ: Balassa-Eml. 17 1. j. és Nyr. LXXXVII, 248). 
A W a , A:a^ a népnyelvben 'lány' jelentésben is használatos, de szintén pejora
tívan, főleg összetételekben (pl. 6orzo.F-&:afű, .%Mo-W#, jze/-&af<% stb.; /wfn-
A;o^, /%yfű-&zzff, wíca-Zca^ stb.), hasonlóképpen a ;%/a<7/of%z (pl. ̂a«cff-̂ f/o, 
Ar^zű-^f/a, fzöjz-p//a stb.) s még néhány gyakoribb leánynév (1. mindezt legrész
letesebben : SzENDREY ZsiGMOND: M N y . XXXII, 252—6), újabban különösen 
a ZJKZ.M. 

Osztozik sorsukban a M<mc/ is. A pesti nyelvben a női taxisofőröket fax/-
/wzMcz-nak hívják. Nemrég meg az Esti Hírlapban olvashattuk a következőket: 
„Nevét már sokan ismerik—igazi értékét még kevesen. Örkényi Éva gyerekkora 
óta otthonos színpadon, filmműteremben, rádióstúdióban. A közönség /%%& 
rdazmaMcfkázf, ó M & W & á M f szokta meg, a szereposztók kinevezték örök kis-
húgnak, mai gépírónőnek, klasszikus koniornának" (1963. jún. 1. 4).% A MűM-
c;, AfűMc/&a névnek ezen a légkörén az sem igen segített, ha megpróbálták „elő-
kelősíteni", és sok -f képzős társával együtt y-nal írták, főleg az úgynevezett 
báli nevekben (ZoLNAi GYULA: Msn. VII, 97—102, 145—8; vö. még: Nyr. 
XLIII, 92; Msn. V, 157; stb.). Alakváltozatai közül a Ma»<%f-t m a már nem 
használják, a Mo»co egyelőre még frissebb, kedvesebb hangzású. 
Valamikor természetesen a A W o sem volt ennyire elkoptatva. Erre vall Ka

zinczy névadása, aki Bácsmegyeyjében, mely egy Adolfs gesammelte Briefe cí
mű, ismeretlen szerzőtől származó szentimentális német regénynek a fordítása 
vagy inkább átdolgozása, hősnőjének a Mw%<% nevet választja. A z 1789-ben 
megjelent regény előszavában így okolja meg eljárását: „Reménylem, hogy azt 
a' kedvetlenséget, mellyet az idegen szók' megtartása által némelly Olvasóim
nak okozok, helyre hozom azzal, hogy a' történetet Hazánk vidékeire szállítot
tam, s' Személyeimnek Magyar hangzású neveket adok. Én ugyan szánakozva 
tekintek azokra a' gyengékre, mint akármelly Cosmopolita, a' kik sem magun-

i Aligha függ össze személynevünkkel a ma/zc! 'kismalac' köznév (TMNy. I, 552); ez és több 
társa — a mancM, mamW, /MamAwf, /no/*fo (SzALONTAi [ARANY] J: Nyr. VII, 411; Szarvas: Nyr. XII, 
193; MTsz.; BALL.; stb.) — valószínűleg a moMfo/ycd-ból alakult, játszi képzéssel. — Egyébként maga 
a Ma«c! lónévként nagyon gyakori. 
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kat, sem másokat igazán nem esmérvén, kevélyebben tekintenek a' Kül-foldi-
ekre, mint valaha a' Görög, az emberiség* legfőbb remekje, a' Barbarusokra 
tekintett: de nem tagadhatom még is, hogy boldogságomat lelem abban a' gon
dolatban, hogy nevem' hangzása kétségbe vehetetlen tanú nemzeti eredetem 
felől. Ki nem hallja inkább a* Bácsmegyey és Surányi Mantzi neveit, mintha 
Adolfot, Theodort, Leonhardot, Wilhelminét említenék? — A' kinek tetszik, 
különösségnek, nevezheti tselekedetemet; boldogító érzésem engemet íelyül-
emel ítélletin" (id.: GÁLDi, Szótir. 29). Egyébként — mint GÁLDi megjegyzi — 
a Bácsmegyey Mancijában Kazinczy ifjúkori eperjesi szerelmének, a művelt 
német polgárlánynak, Steinmetz Ninonnak állított emléket, aki még abban is 
hasonlított Mancihoz, hogy „költői hajlamú, romantikus udvarlója helyett a 
polgári élet prózai, de biztosabbnak tetsző boldogságát választotta" (i. m. 30).^ 

Csokonai számára már kevésbé rokonszenves a Mornc/ név: 
„Karcsú derekadon a váll, 
Halhéj nélkül is szépen áll; 
N e m úgy ám, mint a Afwzcfe, 
Vagy a, majd megmondám, kié. 

Szép a hajad, szép szála is, 
H a kiscsikó hordozta is, 
N e m akasztott ember haja, 
Mint a Trézi rőt vuklija." 

(Szerelemdal a csikóbőrös kulacshoz) 

4. Tárgyalt nevünk kétségtelenül újabb becézőink közé tartozik, bár nem 
annyira friss keletű, mint gondolnánk. Első adata JuHÁsz JENŐ szerint 1661-ből 
való (MNy. XXIV, 197 2. j.). A z általa idézett helyen (TörtT. 1898. 228), B. Or-
lay Miklósnak szüleihez sajátkezűleg írt gyermekkori levelében a következő 
mondatot olvashatjuk: „Sófik asszonnak, Boriskának és MoMczfWf%7&... 
szolgálatomat ajánlom." A közlő, Thaly Kálmán, a Boriska és a Mancika név 
után zárójelben odateszi: hugocskái. Sajnos, a B. Orlay és a Gr. Serényi csa
ládnak a jelzett kötetben közzétett levelezéséből nem állapítható meg, mi volt 
Orlay Mancika eredeti keresztneve. Ügy látszik, fiatalon meghalt, a későbbi 
anyagban már nem találkozunk vele, csak nőtestvérével, Orlay Borbálával, aki 
Serényi Andráshoz ment feleségül, s anyjának, Révay Anna Máriának 1674-
ben kelt végrendelete mint egyetlen leányt említi (TörtT. 1898. 232—6; stb.). — 
A Ma/zca változat első adatai is ez idő tájról valók, szintén JuHÁsz JENŐ (MNy. 
XXVIII, 41) közli őket: a XVII. századközepéről (TörtT. 1888.214),majd 1706-
ból (TörtT. 1904. 135) és 1735-ből (TörtT. 1909.459). Valami gyakori név egyik 

i A regénynek 1814-ben megjelent újabb kiadásában Surányi Manci nevét Surányi Mncü-re 
változtatja Kazinczy, tanújelét adván, hogy Ninon emléke nem halványult el lelkében a közbeeső 
huszonöt év alatt sem (vö. GÁLDi: i. h.). 
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sem lehetett, KARÁCSONY SÁNDOR ZsiGMONDnak az 1500 és 1800 közötti idő
ből merített gazdag gyűjteményében (NytudÉrt. 28. sz.) nem fordul elő 
sem a Mwzn, sem pedig a Afafzca. — Sajnos, az első Mo/zca-król sem sike
rült megállapítanom, mi volt a hivatalos nevük. A XVII. század közepe tájáról 
idézett adat az Eszterházyak családi naplójából való: Eszterházy Pál egyik fiá
nak ,,volt... körösztanyja gróf Nádasdi Ma/zcza kisasszony húgom ő klme" 
(TörtT. 1888. 214); ő minden bizonnyal Nádasdi Ferenc és Eszterházy Anna 
Júlia leánya. A két másik Mamca végrendeletben szerepel: az 1709-ből idézett 
— Sirchich István gyermeke — háromszor Ma/zca-nak (TörtT. 1904.135 kétszer, 
138) s egyszer Mancm-nak van írva a kiadásban (uo. 140); az 1735-ből idézett 
pedig így szerepel:,,.. .melyet édes aszonyom anyám húgom aszony ő kegyel
me leánykájának, Patay Ma»czd/zak adott volt..." (TörtT. 1909. 459). 

5. A Mwzcf név eredete eléggé bizonytalan. Eddig négyféle magyarázatát 
ismerjük, de egyiket sem lehet nyugodt lélekkel elfogadni. 

a. JuHÁsz JENŐ (MNy. XXIV, 197 2. j.) az ugyancsak a XVII. századtól 
adatolható M/o-vel együtt német eredetűnek tartja. A Mwzm-ról is — néhány 
évvel később — azt írja, hogy ,,képzésmódja nem világos, valószínűleg nem is 
magyar név" (MNy. XXVIII, 41). A M f d fMffzfj valóban közismert német 
becézője a AforM-nak, nálunk is főleg a Mdrwz-hoz kapcsolódik (VERSEGHY, 
Anal. II, 82; VARGA i. m. 73; KovALOVSZKY i. m. 27; GÁLFFY i. m. 21; KALLÓS 
i. m. 282; stb.), s minden, valószínűség szerint német kölcsönvétel, bár VARGA 
(i. h.) szerint lehet a Mdrwz: >Afacf alakváltozata is. De hogy a AfaMo-t miért 
mondja német eredetűnek Juhász Jenő, az számomra nem világos. Semmiféle 
német névgyűjteményben, szótárban nem találtam efféle női nevet, sokaktól 
érdeklődtem felőle, ők se hallottak róla. Ugyanígy járt Juhász Jenő véleményé
nek utánanézve HoRGER is (i. h.). Mindamellett, ismerve egyrészt a német nyelv
járási becézők tengernyi mennyiségét, másrészt Juhász Jenő lelkiismeretes, 
megbízható munkásságát, nem mondhatjuk ki határozottan, hogy tévútra ve
zetett volna bennünket. Lehetséges, hogy valahonnan előkerül majd egy ilyen 
német becéző forma. Mindenesetre feltűnő, hogy a Mafzco-val kapcsolatban 
Juhász már bizonytalanabbul nyilatkozik, nem beszél német származásról. H a 
mégis tévedett, akkor MELicnnek ez a megjegyzése vezethette félre: ,,Marczz, 
Ma/zczz, Aff'czf, Maczf (részben németek)" ( M N y T K . 15. sz. 21), bár a „részben" 
szó Melichnél is vonatkozhat a Ma?zcz-ra is. — Kazinczy, mint láttuk, éppen né
met nevekkel állítja szembe a magyar Mafzn-t, s Kassai is magyarosnak mond
ja a Mmzca becenevet, szemben a Mária-Magdoln a németes becézőiveU 

b. Sajátságosan eredezteti nevünket HoRGER ANTAL (NNyv. I, 79—81). 
Szerinte az /4/ma névből keletkezhetett, úgynevezett másodlagos ikerítéssel (vö. 
Népr. és Nyelvtud. II, 48), a következőképpen: v4»7%z. >/ÍMCf. >/4MCf-faMCf;> 

i T. LovAS RÓZSA hívta fel a figyelmemet a Magdaléna névnek osztrák-német Ma/%& becézö-
jére. Bár ezt a magyarból nem tudjuk átvételként kimutatni, mégis elképzelhető, hogy belőle alakult 
ki magyar ajkon képzőcserével a Ma/zc/. Ennek azonban kevés a valószínűsége. 
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fűMO-AfaMO. >Afa/zcf/ s csak később csatlakozott a MárM-hoz, illetőleg a 
Morgvf-hoz. 

Horgernak csak egy dologban van igaza: valóban számolni lehet fwzcf-
M a m n ikerítéssel. A magyar népmesékben szerepel ugyanis egy törpe, aki a ne
héz feladat előtt álló lányt kisegíti bajából, de a lánynak ki kell találnia a törpe 
nevét, hogy megszabadulhasson hatalmából. Ezt a törpét egyebek között Awz-
cm%z»n-nak hívják, magát ezt a népmesetípust is jFYmnmwza'-típus néven tartja 
számon a szakirodalom (KATONA LAJOS, Irodalmi tanulmányok I, 287; BERZE 
NAGY JÁNOS, Magyar népmesetípusok 1,660; vö. SoLYMOSSY: M N y . XXIII, 86). 
Az/zo/Mwzcf címmel jelent meg Arany László népmesegyűjteménye is nemrégi
ben, 1963-ban. A törpének egyébként más — szintén játszi — n e v e is van egyes 
meseváltozatokban; Krizánál 7%»c/ Karga/wj&a (vö.: KATONA: i. h.; BERZE 
NAGY: i. h.); a német változatokban is sok játszi név szerepel; pl. Zi&&e-JVe&-
A;epg»M, Er^/e-fe^/g stb. (BoLTE—PoLiVKA, Anmerkungen z. d. Márchen der 
Br. Grimm 1,490 k.). Egyéb tekintetben Horger magyarázatát merő spekuláció
nak mondhatjuk. Egyetlen adatunk sincs arra, hogy j4»»d-t valaha valahol is 
Mwzo-nak becéztek volna, márpedig az ikerített becézők, főleg a másodlagos 
ikerítések nem olyan régiek, hogy teljesen nyomuk veszhetne. A z egyetlen A m -
cwMWZcf, a törpe, pedig azért sem lehet y4?ma, mert — férfiú. 

Horger nézetét — nevének említése nélkül — átveszi KALLÓS EDE is (i. m. 
261—2), s olyan magyarázattal toldja meg, amely a névre vonatkozó adatok 
világában tarthatatlannak bizonyul. Szerinte: ,,...nemcsak az Annákat be
cézzük így [ki és mikor? R. E.], hanem a Máriákat is. Ennek az oka alighanem 
Puccini operájában, a Manón Lescaut-ban keresendő. E dalmű 1894 óta szere
pel a budapesti Opera műsorában s nálunk is közismertté tette a Mária névnek 
azt a francia becéző formáját, amely a A/ano/z-ból képződött s Afwzo/z-nak hang
zik. (Az opera szövegkönyve a XVIII. századbeli Prévost d'Éxiles híres francia 
regénye nyomán készült, az opera hősnőjének azért van francia neve.) Az opera 
hatása alatt a köztudat a magyar Ma/in-t a francia Mwzo/z-nal azonosította s 
ezáltal Manci a Mária becézőformájaként is használatba került. [Bekezdés.] 
Csakhogy a Manci név terjeszkedése evvel még nem fejeződött be. A Margitok 
és a Magdolnák becézését is a maga ügykörébe vonja." — Mint láttuk, a M a 
nón Lescaut bemutatójánál már jóval korábban becéznek Afwzcf-nak MogaW-
f%z-t is, Maná"-t is. 

c. Horger azért bonyolódott az említett valószínűtlen fejtegetésbe — per
sze Kallós hozzákötéséért ő nem felelős —, mert nem talált más magyarázatot 
a nyilvánvalóan -ez képzővel végződő A W c f névnek a -n előtt levő % hangjára. 
Megemlíti ugyan azt a lehetőséget is, hogy ez az » esetleg járulékhang lenne, de 
rögtön el is veti, mondván, hogy a kiindulásul felveendő Macf becéző név igen 
ritka, a gyakoribb Macd-nak meg nincs M-es változata (i. h.). Nos, mint láttuk, 
ilyen változat régebben bizony előfordult, sőt a A/mzca legalább olyan gyakori 
név volt, mint a Manci. Mégsem járható út a járulékhang föltevése: a Mwzcz' 
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és a Afwzca régebbi keletkezésnek, mint a Mac/ és a Afaca. Igaz, hogy 
maca 'szerető' köznevünket már Geleji Katonától idézi a NySz., s ez a 
SzófSz. szerint a Maco személynévből keletkezett, amely a Afar^, M a n a 
stb. becézője. Mások azonban szláv jövevényszónak tartják (MiKLOSicn: Nyr. 
XT, 318; BALASSA: Nyr. XVI, 20; MARiÁNOVics MiLÁN [SiMONYi]: Nyr. XLVI, 
273 és részben BEKÉ is: Balassa-Eml. 17 és Nyr. LXXXVII, 248). Beké — az 
utóbb idézett helyen — ezt írja róla: „ A szláv 7wa"ca ['Kátzchen'] azonos a szerb
horvát Maca női névvel, mely a M a n a becézője, mint az újfelnémetben M/ez, 
M é z e 'Mariechen u. Katze' (Miklosich, Berneker). A magyar maca 'szerető' 
jelentése (Vas m. Kecskemét MTsz.) nyilván ennek az átvétele...". KNiEZSA 
elutasítja a 'szerető' jelentésű maca-nak szláv származtatását, s csupán a c/ca-
maca utótagját véli azonosnak a szlovén maca 'Kátzchen' szóval (SzlJsz. I, 882). 
Azonban a Maca becézőnek a XVII. századból még semmi nyomát sem tudjuk 
kimutatni, még szláv kölcsönnévként sem, márpedig — mint láttuk— csak a 
gyakran használt lánynevek szoktak köznévvé válni. így hát a maca 'amica' 
köznév szláv eredeztetését (Kniezsa erre csak Mariánovicsot idézi) nem lehet 
teljesen elvetni, s véleményem szerint kár elválasztani ezt a szót a cfcamaca"-tól 
(erre első adatunk cffze-mafzaVf formában 1669-ből való, szintén 'amica' jelen
tésben: NySz. II, 645; vö. EtSz.). A c/camaca egyébként eszerint úgynevezett 
forradásos ikerszó (vö. PAis: M N y . XLVII, 147—8 és L, 275; RÉTHEi PniKKEL 
MARIÁN a cfca-ból való, úgynevezett osztódásos ikerítéssel magyarázza: M N y . 
V, 222—3). 

A Ma/zc;' és a Manca tehát aligha származtatható a föltett Macf, Maca be-
cézőből, jóllehet Horgertól függetlenül Macf>MaMc; alakulásra gondol Mi-
KECS LÁSZLÓ, sőt szerinte mintha TOLNAI VILMOS is ezt a véleményt vallaná. 
Mikecs ugyanis a Gcwcc családnévvel kapcsolatban a következőket írja: „vö. 
Man'a, vagy Margif >Macf>Ma«cf, TOLNAI V.: M N y . XXIII, 172 mintájára 
Gcrgc(y>Gecz>GcMc/~Gc%ce. Vö. még a Szabófalva melletti Jugán 1880. évi 
névsorában Gefzc; és Ma/zc; Nyr. X X X V I , 238" (A moldvai katolikusok 1646— 
47. évi összeírása 58). Tolnai azonban az idézett helyen nem ír Macf>Ma»c/ 
fejlődésről, másutt (MNy. XXIII, 174) pedig — mint említettük — M a n > 
Mamcz és Marg/f >Maf%cf eredeztetésről beszéld 

d. Érdekes, hogy művének egy másik helyén MiKECS — előbb ismertetett 
nézetétől eltérően — tő belseji r>M változással magyarázza a Gergcíy^Gcrcc 
és GcMcc családnév mellett a Mamcf-t is, a Marg/r-ból, nyilvánvalóan a Maro-n 
keresztül (i. m. 92), sőt — úgy látszik — SZABÓ T. ATTILA is csatlakozik ehhez a 
véleményhez (A Kolozsvári Bolyai Tudományegyetem [1945—55] 488 11—12. 
j.). Azonban egyrészt a Marcf női becenév igen ritka (vö. mégis ToLNAi: i. h., 

* Egyébként más szavakban valóban számolhatunk c előtti «járulékhanggal; vö. cw%x#, fg-
nnc, to/oMc, fwAwic, ke/gnce (HoRGER példái: i. h.), bár valószínűbb, hogy ez utóbbiban az M nem 
járulékhang, hanem elhasonulás eredménye (SÁGI ISTVÁN: M N y . X, 223; BÁRCZi, Htört.^ 166). Arra 
is akad példa, hogy -c elemű képző előtt jelentkezik az inetimologikusm./örAmca (/örAro/zcoJ <)arA/ca 
(JuHÁsz JENŐ: M N y . X X V , 196). 
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itt a AfdrfoM, A/d^a, A/or^ és M d n a közös becézőjeként van említve; s KASSAi-
nál szerepel a távolabbról ide vonható Afar&a mint a Mdrwz egyik kicsinyítője); 
másrészt a c előtti r>M hangváltozásnak két idézett esete csak akkor támogatná 
egymást, ha valamelyikük igazolva volna. 

6. Ezek után nincs más hátra, mint hogy a M a / m név -»<% végződését egé
szében képzőnek tekintsük. Természetesen összetett képzőnek, amelynek -cí 
része talán nem szorul bővebb magyarázatra (vö. JuHÁsz JENŐ: M N y . XXIV, 
197), -7% eleme viszont annál inkább. Honnan került ez az -% a képzőbe, s van-e 
más példánk az -»cf becéző képzőre: erre a két kérdésre föltétlenül válaszolnunk 
kell. 

A z első kérdés megoldásához némi kerülővel fogunk hozzá. Ügy látszik, 
hogy egy másik közismert kicsinyítünk, a -&a (~-&e) is társulhatott M-nel, s -yẑ a 
(—M&e), illetőleg -f»A;a(—wz&e) becéző képzővel is számolhatunk. Felsorolunk 
néhány idevágó becenevet: J % W % z < ; Jw//a»Ma vagy Jw/fa (VARGA i. m. 63), 
AormA:a<; Aofa/m (uo. 65), Afanw^o vagy .Wrwz&a< :Marm (uo. 74), J(«zffMA;ű, 
Jtdz.M/z&zz, J(ozm&a<; jRoz^a, 7(oẑ //a (uo. 87), ̂ ozmAra ( < : ua.; pl. Csokonai 
Dorottyájában), Z^wzjm/:ű < ; Zywz^aMMa stb. H a ezeket szembeállítjuk a Jw//, 
Xoff, Mar* vagy Man", J(oẑ ', j(Jzf vagy 7(ozf, Zfwzj; stb. formákkal, kétségte
lenül kimutatható rajtuk egy -M&a, a csonkult Aaf-, Mar- vagy Mdr-, 7(oẑ -, 
jRoz- vagy J(oz-, Zfwzj- stb. tőhöz képest pedig egy -m&a becéző képző. 

Ennek M-je többféle eredetű lehet. A z aligha valószínű, hogy a régi magyar 
-% kicsinyítő képző (PAis: M N y . X V , 128—9) folytatása volna. Más föltevések 
azonban egyaránt helyesnek bizonyulhatnak, sőt alkalmasint együttesen ma
gyarázhatják ennek az -m&a becéző képzőnek a kialakulását. 

Gondolni lehet arra, hogy a képző egészében szláv jövevénymorféma (vö. 
LACZKÓ GÉZA: NyF. 49. sz. 45), sőt hogy az említett névalakok némelyike teljes 
formájában valamelyik szláv nyelvből való átvétel (így vélekedett például a Áh-
fmW-val kapcsolatban régebben MELiCH: SzlJsz. II, 181—2). Tudjuk, hogy be
céző képzőinknek a szlávból való magyarázása egy időben nagyon divatos volt, 
később MELiCH ilyen eredeztetésüket cáfolta, á m újabban ismét fölmerült annak 
a gyanúja, hogy egyikük-másikuk nem lehet-e mégis kölcsönvétel, illetőleg nem 
játszhatott-e jelentős szerepet bizonyos szláv képzők szembetűnő homonimiája 
főleg összetett becéző képzőink — egyébként nem jövevény — elemeinek az 
összeállásában (vö. mindezzel: NévtVizsg. 146). N e m tarthatjuk kizártnak azt 
sem, hogy egyes becéző képzőink olyanféle elvonással keletkeztek (vagy inkább 
erősödtek meg), mint a -»o&, -»ó% (vö.: MELicn: M N y T K . 15. sz. 30; PAis: 
M N y . LII, 401; LIV, 477; LV, 174; BÁRCZi: M N y . LV, 170; stb.). A szakiroda
lom nem egy példát ismer idegen becéző képző átvételére vegyes lakosságú vi
déken (pl.: GÁLFFY i. m. 17; MiKECS i. m. 92), sőt az is előfordul, hogy ilyen he
lyen a homonim idegen képző elősegíti a megfelelő magyar becéző képző elter
jedtségét (vö. a csángó és román becéző nevek vonatkozásában: SzABÓ T. 
ATTILA: i. h. 450; ugyancsak román hatás állhat az -w%z, -wca képző kedveltsé-
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gének hátterében a Borsa völgyén; 1. GÁLFFY i. m. 16—7). Magyar—szlovák 
vonatkozásban például feltűnő egyebek között, hogy N A G Y SÁNDOR a váci 
nyelvjárásról írva a JforWa becézőinek sorában a jBorc«, .#orcH&a, i?ord mel
lett a ̂ ormű és ̂ ormÁcű formát is közli (NyF. 10. sz. 24). 

Mindamellett más magyarázat is szóba jöhet. Egész sor olyan gyakori női 
becéző nevünk van, amelynek a végén szintén -yz&a található, csakhogy e végző
dés % eleme nem képző, hanem az alapnév hangtestébe tartozik. Ilyenek példá
ul jrwzjm&ű (KARÁCSONY SÁNDOR ZsiGMOND: NytudÉrt. 28. sz. 65), 7 W k z 
(VARGA i. m. 54), AaroWaz (:>f,m&# no. 64), Arzjz^/z&o (:>7zMÁ:a no. 67), 
fozz&a (no. 24), KieroM&a (no. 93) stb. Belőlük a -&a végződéssel együtt képző
elemként elvonódhatott az -M is. A z efféle elvonás egyáltalán nem példátlan, 
hasonlóan keletkezett a -w képző (ZoLNAi GYULA: AkNyÉrt. XXHI/10.); sőt 
éppen az említett -n becéző képzőnek is van ilyen magyarázata: BENKŐ LORÁND 
szerint a Zxzcz névváltozatból vonták el, melynek cye eredetileg az alapnévhez 
tartozott (Nyr. LXXIV, 341; vö. HoRGER: M N y . X X X V I , 183). 

H a a fentebb említett JWzYz/m, Xafzzz/ca, MűrzVz/ca, jfwzjm&a, jRozjz/z&ű, j(o-
zm/co, j^ozm/ca, Z?wz.Mfz&%z-féle neveket tüzetesebben megvizsgáljuk, akkor ró
luk is megállapíthatunk valami hasonlót. Közülük a Aafm&a emlékeztet leg
jobban az 7/o/z&G-félékre. A Aafz»/:a fz-je tudniillik közvetlenül az alapnévből 
is magyarázható. HORGER szerint e névváltozat a jKa^/m/ra-ból keletkezett, 
egyszerejtéssel (MNy. X X X , 70), így a -&%z képző előtti » eredetileg valóban az 
alapnév hangtestébe taratoznék/ — A Jw/zM/ta mellett, amely a XVII. századtól 
mutatható ki (TörtT. 1911. 504; KARÁCSONY i. m. 67; J. FARKAS, Ungarische 
Grammatik. 1771. 262; 1779. 281; Tzs. 1838.; CzF.; TAKÁTS LAJOS, A z apát-
faival nyelvjárás 50; stb.) — ugyancsak a XVII. század közepétől idézhetjük 
a Jw/fűM/cű, JwMzzka formát is (KARÁCSONY: i. h.), amely a ./w/wzwza, /w/za/z/za 
névnek szabályos, -ka képzős becézője. így a Jw/z/z&a /z-je egy JWz%ax./w/%M%z 
kontaminációval is magyarázható. — A J(oz^m/{ű, jfozz/z&a* jRozzzz/cű hátteré
ben a j(dzja, Ĵ oza/z'a mellett ott van a j^ozma is (vö. KARÁCSONY i. m. 72), a 
7(wzjzM/<;a meg inkább a jfwz.M7zf alapnévhez (1. uo.) tartozik, amelynek a j&f-
zfd-val, ̂ ozz/za-val való kapcsolata lehetséges ugyan, de bizonytalan (BERRÁR: 
M N y T K . 80. sz. 47), s föltehető, hogy nem is vele, hanem a FrzzzjW-val függ 
össze, hiszen ennek a PPBl.-ban szereplő Fwrwj változatát (1767. 613; 1782. 
613; 1801. 675) Hétfaluban érdekes módon a .Roza/wz becézésére használják fel 
(KÖNNYE: Nyr. VII, 239). — A ZjwzjfMÁra meg a szabályos képzésű ZjwzjzTrű 
és Ẑ wẑ d/z/co keveredésével magyarázható. 

Valamennyi felsorolt név közül a Morz'M/ca érdekel legjobban bennünket. 
Ez múlt századi szótáraink szerint a AWrza becézője (Tzs. 1838., CzF., BALL.), 

i GÁLFFY MÓZES a Aafwz&d-ban -mÁro képzőt keres; úgy véli, hogy itt az -fka képző elemei közé 
ékelődött az -%-. de ennek mibenlétéről nem nyilatkozik (i. m. 16). Ugyancsak -f/z&o képzőnek mond
ja a kórógyi Ka/wz&a névformát PENAViN OLGA, hozzátéve, hogy a „legnagyobb fokú kedveskedést 
a -caz, -og, a -fAra, -^g, -&o, -/Arg, legújabban pedig az -Mra képzős nevek fejezik ki" (Nyr. LXXX1I, 
481). 
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a népnyelvből — a Veszprém megyei Nagyalásonyból — ismerem MűA-mW vál
tozatát is, ugyanilyen értékben; VARGA ezt a Mdrwz&o, Marm/ro névvel együtt 
köznyelvi gyűjtéséből idézi (i. m. 74). A Marm&a női keresztnévre a XVII. szá
zad végétől vannak adataink: WERTNER M Ó R 1690-ből (a TörtT. 1899. 698. 
lapjáról; Nyr. XLVI, 369), KARÁCSONY 1793-ból mutatja ki (i. m. 71); a szegedi 
boszorkányperekben, az 1728. évi vallatások jegyzőkönyvében is szerepel egy 
Lőrik Marmka nevű notórius boszorkány (KovÁcs JÁNOS: Ethn. IX, 360). 
E név képzésmódja sem föltétlenül idegen, szláv (vö. MiKLOSiCH, P O N . 9, 15, 
73) vagy esetleg német (vö. n. Marf/zcAe/z) hatás eredménye, hiszen a Marm&a 
mellett KARÁCSONY már 1593-ból idézi a MarWM/ra nevet, amely nyilvánvalóan 
az ő gyűjteményében ugyancsak szereplő Marm?W-nak a becézője (i. m. 71). 
A AfarMa — úgy látszik — valamikor, legalábbis egy vidéken, nagyon gyakori 
név lehetett, tudniillik köznevesült is: Zala megyéből idézi 'kikapós nő* jelen
tésben SzENDREY ZSIGMOND (MNy. XXXII, 255). 

7. A Mdrwz névnek azonban nemcsak Afarm&a, hanem AfoM&a becézője 
is van. Hetesből közli ezt a változatot FATER JÓZSEF (Nyr. XXXVIII, 191), 
ugyaninnen, illetőleg Göcsejből GÖNCZI (i. m. 321). ÖRDÖG FERENC szíves fel
világosítása szerint a A/arM-nak Mwz&a becézője m a is ismeretes ezen a vidé
ken, a Kerka menti Szécsisziget községben. A AfW%z háromfeleképpen is ma
gyarázható. Azonkívül, hogy szláv jövevény névnek is tarthatjuk, kialakulha
tott egyrészt a Afdrwz egy nyílt szótagos becéző tövének az előbb tárgyalt -«&a 
képzővel való megtoldása révén — akárcsak a M/Ad/y-ból a PBBl.-ban (1767. 
613; 1782. 613; 1801. 675) és KASSAinál szereplő Afm&a —, másrészt létrejöhe
tett a Man/z&a formából is, e név hangtestének az összerántásával. Ügy látom 
tudniillik, hogy az ismert becézési módokon kívül figyelembe kell vennünk ezt 
az utóbb említett érdekes becéző eljárást: a hosszabb becéző névalak megrövi
dítését akképpen, hogy közbülső hangok kihagyásával a név hangtestét össze
rántjuk. Ehhez az analógiát a teljes vagy kevésbé rövidített névformából és az 
erősen rövidített névformából képzett becéző párok szolgáltathatták, mint pél
dául a ./Wff&%z~./wf&a, 7/o»&a~//Azz. Szerintem inkább ilyenféle összerántással, 
nem pedig haplologiával magyarázható a X a W m W - b ó l a Aafwz&a, s ugyanígy 
az /WW-ból az 7/%&o, amely SoLTÉsz KATALIN szerint Babitsnak feltehetőleg 
egyéni alkotása (Babits 92), valamint néhány később említendő becenév, továb
bá talán a AnjfzjfM&a mellett a #'%&# (VERSEGHY, Anal. II, 81), bár ez utóbbi 
a Twz&a változata is lehet, olyanféle, mint Kalotaszegen a Aafd-ból alakult Tb&z 
(MNy. LIX, 474). De akárhogy keletkezett is a Afwz&a változat, becéző neve
ink mai rendszerében a Mana-hoz viszonyítva az egy nyílt szótagos rövidült 
tő + -M&a becéző képző képletét mutatja, azaz olyanfele alakulat, mint az ugyan
csak egy nyílt szótagos rövidült tövet becéző képzővel megtoldó Ma-ca f < : 
Mdrwz,), /-m (< : /WoJ stb. A z ilyenféle becéző képzések a régi nyelvben — 
ha egyáltalán éltek — nagyon ritkák lehettek, újabban azonban megszaporod
tak (vö. Népr. és Nyelvtud. III—IV, 71—2). 
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A MazzW-tól most már csak egy lépés kell a Afazzcz-ig (illetőleg a MűMco-
ig), s ez a lépés a becéző nevek életében oly gyakran előforduló képzőcsere: a 
mi példánkban a -zz&a végződés -&a elemének -cz-vel (illetőleg -ca-val) történő 
felváltása. Ezt a képzőcserét előmozdíthatta egy olyan tényező, amelyet eddig 
nem méltattunk különösebb figyelemre. A Ma/zcz' — mint említettük — egy 
időben a MagaaW-nak volt a kedvelt becézője. Ez a körülmény természetesen 
nem mond ellene a Márza-ból való levezetésének, hiszen névkutatóink előtt jól 
ismert az a jelenség, hogy egy-egy becéző név könnyen „gazdát cserél", azaz 
szívesen csatlakozik egy olyan másik névhez, amelynek a hangzása — főleg 
a név elején — hasonlít az alapnevééhez (vö. NévtVizsg. 149; TOMPA: M N y . 
L X , 92; stb.), márpedig a Afdr&z, a Morgfr és a MagűW/m ilyen nevek. Ráadásul 
a Magab/zza-nak a Marza-val egyéb kapcsolata is van, ami — ha a MagaWzza 
név etimológiájától eltekintünk is — a bibliai történet alapján közismertnek 
mondható. így tehát a Ma7%&o~AfoMo könnyen odaszegődhetett a M o g a b W -
hoz is. Természetesen az is lehetséges — bár nem nagyon valószínű —, hogy 
újraképzés történt mind a Afag&)/zza~Afazzcz, mind a M a r # # ~ Merne;' esetében, 
vagy legalábbis az egyikében. Akárhogy áll is a dolog, a MagabW-nak része 
lehetett a Ma7z&a~Afazzcz" képzőcseréjében, illetőleg a -yzez" képző létrejöttében. 
Mint tudjuk, a Magdolna becézői közé tartozik eredetileg a napjainkra már 
önállósult Ẑ zz/te, s emellett a ZLezzka és a Zezzcz" stb. (VARGA i. m. 72). Ezek a 
Z,e/?a névforma továbbképzései, a JLáza meg a Mag&z/ezza idegenes csonkításá
val keletkezett. A z ilyen becéző változatok sem annyira friss keletűek, mint 
gondolnánk: idegen példák nyomán — ahogy CsEFKÓ GYULA (MNy. X X V , 
368) kimutatja — a XVII. századra nálunk is meghonosodott az effajta becéző 
névalakítás, sőt csírái jóval korábban fölfedezhetők, hiszen BERRÁR JoLÁNnak 
az 1400 előtti időkből merített női névanyagában ( M N y T K . 80. sz.) is előfor
dulnak ilyen módon létrejött jövevénynevek, amelyek azután a szintén átvett 
alapnevükkel együtt máris mintául szolgálhattak hasonló csonkítások számára. 
Közöttük az i7z{/9azjzzza~fz'wz.yzfza (i. m. 36), az Ew/emza~fe/M%z (i. m. 34), a 
#n'jfma~ Tma (i. m. 32) stb. mellett ott találjuk már a Afagdb/gzza~Z^yza párt 
is (i. m. 28; vö. TOMPA: M N y . L X , 91). 

A M a g a b W mellett kialakult .L#%&a, Z^zz&e~Zezzcz' becézők megfelelése 
egyrészt előmozdíthatta a M a M & a ~ M a » n képzőcseréjét, másrészt a Ẑ zzcz" for
m a — több társával együtt — hozzájárult az -zzez' képző megizmosodásához. 
Tudniillik elég sok olyan becenevet ismerünk, amely -zzcz-re végződik, e végző
dés m eleme azonban, akárcsak a Z,mcz" névben, nem a képzőhöz, hanem a tő
höz tartozik. Ilyenek: j4zzcz, fa/zcf ( < : ̂ zzzzaj, ZLo/zo ( < : 7/a/zaj , újabban a 
Jig/zcz ( < : JezzőJ, Dazzcz ^ < : Öa"ö^, továbbá a kétségtelenül német eredetű 
frazzez' ("< : fgrezzej, ̂ (a»cf ( < : Á/myfoMmj. Sőt az is lehetséges, hogy az ef
féle -zzcf végződésnek nemcsak az zz, hanem — mint az utóbbi két név mutatja — 
a c, sőt részben az z eleme sem képző, hanem az alapnév része: ezt figyelhetjük 
meg a Cezzcz" névvel kapcsolatban, amely valamikor a Kzzzce kicsinyítője is volt 
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(Tzs. 1838.; C z F ) , m a már inkább csak az fwerg/zcza-é (1. ezt részletesebben: 
ASzeg.: Mészöly-Emi. 146). A z .Emerzzzcza-nak a népnyelvben Encf változata is 
van; ez persze magyarázható úgy is, hogy az egy zárt szótagos f w - becéző 
tőhöz -ez" képző járult, s ennek cyéhez hasonult a tő végi /» ̂ EzM-cz>^zczj; az 
is lehetséges, hogy a név végének az említett idegenes elvonásával keletkezett, 
egy jEmzereMcf alakból; de legalább ennyi joggal tekinthetjük névrövidítő össze-
rántásnak is, ugyanebből a formából (vö.: jE/Merezzcza: > Afe/zca; Bródy 
Sándortól id.: SOLTÉSZ KATALIN: Nyr. LXXXVIII, 291). Aligha kétséges, 
hogy hasonló összerántással keletkezett az Acz, amely az 7/ozza és az W » közös 
becézője, s egy hosszúnak érzett / W a , illetőleg Trezzcz' alakból vonódhatott 
össze, továbbá ilyen a Jo/azz-nak Vo/zcz be-cézője, amely a Vb/a/zcz-ból rövidül
hetett. Persze a hosszabb alakok nem is élnek mindig igazában, inkább csak 
potenciális kiindulópontjai az összerántásnak. A z 7/zc/, Tb/zcz" formák létrejöttét 
természetesen elősegíthette a korábban kialakult Ma/zcz' analógiája is, viszon
zásul azonban ezek a névváltozatok véglegessé tették az -mez' képző győzelmét, 
hiszen — bár az 7/zn, Vdzzcz' zz-je eredetileg az alapnévhez tartozik — becéző 
neveink mai rendszerében ezek ugyanúgy tagolódnak morfémákra, mint a 
Mazz&a, Mazzcz, tehát az egy nyílt szótagos csonkult tő-f-becéző képző képletét 
mutatják, azaz ilyen sorokba illeszthetők: Aía-cz, Ma-ca^Ma-zzcz; 7-cz, 
7-ca^/-/zcz; Jo-cz, Jo-co (< : Jb/azz; VARGA i. m. 61) ̂ Jo-zzcz. 

Ezzel válaszoltunk is korábban föltett két kérdésünkre: valóban számol
hatunk -zzcz' becéző képzővel, s ennek % eleme több tényező összejátszásával ma
gyarázható. Névfejtésünknek így a végére is értünk, á m nem mulaszthatjuk el, 
hogy befejezésül föl ne idézzünk két olyan tanulságot, amely túlmutat szűkebb 
feladatunkon, bizonyos mértékig általánosabb, elvibb érdekű. A z egyik ilyen ta
nulság az -(%)/zka és az -»cz' képző kialakulásával kapcsolatos, s maga is kettős 
jellegű. Egyrészt — úgy látszik — a becéző képzők egyes elemeinek keletkezé
sében is számításba lehet venni a tővég msgelevenedésének, az adaptációnak 
a lehetőségét (vö.: HoRGER, NytAl.^ 8 7 — 8 ; BÁRCZi, Bev. 8 7 — 8 ; PAis: M N y . 
L E , 401; D. BARTHA, Szóképz. 6; stb.), másrészt néhány becéző képző vizsgá
latában n e m ajánlatos figyelmen kívül hagyni a szembeszökő idegen, főleg 
szláv homonimákat, amelyek legalábbis hozzájárulhattak egy-egy összetett kép
ző megerősödéséhez, elterjedéséhez. — A másik tanulság a magyar becéző név
alakításra vonatkozik. MELiCH rendszerezése ( M N y T K . 15. sz.) óta jól tudjuk, 
hogy a magyar nyelvi becézésnek három jellegzetes módja van: az egy időben 
szinte már kiveszett s csak elszigetelten, egyes nyelvjárásokban tovább élő, de 
manapság újjászületőben levő névrövidítéj, tehát a névalak végének az elha
gyása ; azután a képzés, azaz a teljes, de gyakrabban a megcsonkított névalaknak 
képzővel, illetőleg képzőkkel való ellátása; végül az v4zzzza : >fa/z/za, ̂ zzaralf: 
>_8a/zaz-fele ikerítéses becézés. Ezeken kívül — mint említettük is — idegen 
hatásra nálunk is meghonosodott és kedveltté vált a révalak végének becéző 
tőként való felhasználása (így keletkeztek a jfza< : Afarza, D ó W < : Ö&)'zz, Fz-
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#z< : Eva-féle becéző változatok). Mindezek mellett — bár a becézés úrjai-
módjai olykor nagyon önkényesek, zegzugosak — számolnunk kell még né
hány szórványosabb, de tipizálható becéző névalakítással. Ilyen az úgyneve
zett j&zjűHMa, j%&aff típus, azután a név első szótagjának megkettőzésével ala
kuló dajkanyelvi becézés (a fáre/zc: > f % Zű/oj: >Z,a/a típus), végül — 
mint nemrégiben rámutattunk — a név második szótagjának élén álló mással
hangzó előrevetése a névkezdő magánhangzó elé, illetőleg a névkezdő mással
hangzó helyére (az ̂ W / w :>Z)a7%#, Aafa/wz: >7%fa típus). (L. mindezt rész
letesebben: NévtVizsg. 146—7; a legutóbb említett típusra vö. még: ASzeg.: 
Mészöly-Emi. 143 és M N y . LIX, 474). Az elmondottak alapján a fentiek mellé 
fel kell vennünk egy újabb becéző eljárást is: a hosszabb, képzett becéző név
alak megrövidítő összerántását, tehát a AűWfMÁra>A[afmA:o, //ofzn>7W-féle 
becézést is. 

RÁCZ ENDRE 

Manci 

Der N a m e M a n n ist einer der a m meisten verbreiteten weiblichen Kose-
namen. Er wird in der Umgangssprache undinden Mundarten — verschieden-
artig je nach Zeiten und Landschaften — sowohl auf Afagű(b/Ma wie auch auf 
Mdrfa und Marg/f bezogen. Heute ist er eine sehr abgebrauchte, auch als Gat-
tungsname übliche Form (vgl. fű%f7MOMCf 'weiblicher Taxifahrer'); früher hat er 
diesen üblen Beigeschmack nicht gehabt. Manci láBt sich mit den Varianten 
von MűMca zusammen zunáchst im 17. Jahrhundert nachweisen. Die früheren 
Erklárungen (aus dem Deutschen; aus / W a durch die verdoppelten Formen 
y4»ĉ jPa/zcz, daraus fa/zcf-Afű/zcf; aus M a n a oder J^ar^^A/am, A/ao mit 
sekundárem /%/ aus Marg/f>Marcz durch eine Lautveránderung r>») sind 
nicht zufriedenstellend. Wahrscheinlich habén wir hier eher mit cinem Suffix-
gebilde -/zn zu tun, das aus dem Kosenamen Ma/zA;ű(<Morzűj durch Verwechs-
lung der SufFixe -&a~-cf entstanden ist, wáhrend sich der N a m e Mű«A;a 
durch die Zusammenziehung der Namensform MormÁra oder durch Anhán-
gen des aus Kosenamen wie MarzM&a, Vw/m/ra abstrahierten Suffixes -MÁra an 
einen verkürzten Stamm mit einer offenen Silbe erkláren láGt. Das » des Suffi
xes -»A%z in AfarmAia u. a. mag durch falsche Abtrennung des stammauslauten-
den Konsonanten entstanden sein (vgl. Afarw&z&a, Jw/mM^), aber auch der 
slawische EinfluG darf bei der Erklárung dieser Namensformen nicht unbe-
rücksichtigt bleiben. 

E. RÁcz 
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