
és műve. Bp. 1977. 300/:

"Minden Jeruzsálembe menő ismeri az utat saját lakhelyétől

Magyarországig; Magyarországból Jeruzsálembe itt van feljegyez-

ve: Magyarország a Fisgaga víz közepénél kezdődik; innen egy mér-

földre van az a vár, amelyet Heimenburchnak neveznek; innen két

/nap/ a Rauanak nevezett vár; ettől a vártól három nap alatt

jutni a Wzzenburchnak nevezett várba, és további háTom nap alatt

a Hanenburchnak mondott várba, négy nap alatt pedig addig a vár.-:ig,

melynek neve Duldumast. Innen erdőn és számos tavon át, majd egy

folyamon t.ajónátkelve egy faluba, amely bővelkedik kenyérben,

innen egy nem messze fekvő várba ,_melynek neve Dordomest , négy

nap alatt. Innen pusztán és száraz területen, hol nem találni

vizet, három nap alatt a nagy Suouua.folyamig, amelynek a part-

ján a folyam túlsó oldalán egy Belgradanak nevezett jó és gaz-

dag vár, Bulgária kezdete."

Abban bízunk, hogy efféle kínos és sajnálatos eset Értesítőnk

további számaiban /sokkal figyelmesebb szerkesztői munka révén/

nem fog előfordulni. Mindenekelőtt a Szerzőtől, de rögtön az

Olvasótól is elnézést kér a szám tártalmáért és így a benne elc-
fordult súlyos hibáért is egyszemélyben felelős szerkesztő.

KORONA

A televízió néhány évvel ezelőtti dalénekes versenye révén

ismét országszerte éneklik a régi katonanótát: "A csornai Koro-

nára süt a nap-•.." A Korona országszerte vendéglők, kocsmák ne-

veként ismeretes. Tudomásom szerint így neveztek egy szállodát

- a Magyar Nyelv egy olvasólevele közli - Miskolcon. SZABÓ PÁL

visszaemlékezésében a mezőcsáti Koronáról szól: "Egyszer meg ...

Mezőcsáton a főispánt és vezérkarát abajgattuk mega Koronában"

/HJÍ.RSFALVIPÉTER és KATONA BÉLA szerk.: "Én szőke városom •.."

145/. INCZEFI GÉZA l828-tól közöl bőséges adatsort a makói szál-

lodanévre /Földrajzi nevek névtudományi vizsgálata 248/, a ka-

posváriról pedig a millenniumi monográfiasorozat somo6yi köteté-

ből értesülünk: "/Az ezernyolcszáz-/ harninczas években még a

régi városháza, a Korona vendéglő volt emeletes" /CSÁNKI, SomogyzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

vm. 181-2/.

61



Nyíregyházán az új Szabolcs Szálló felépülte után most korsze-

rűsítik a régit, amely azonban szintén a Korona nevet viselte.

Ennek történetéről DIENES ISTVÁN a Kossuth tér bemutatása kapcsán

a következőket írja /Szabolcs-szatmári útikönyv 105/: "Az újrate-

lepülés után 1761-ben e téren állott az első községháza, 1772-től

ismeretes, hogy a mai Szabolcs-szálló helyén volt a Városháza,

majd 1793-ban nagyobbszabású városháza épül a mai Állami Áruház-

zal szemközti telken. Itt szállt meg 1809 júniusában a Napoleon

hadai elől menekülő Ferenc császár felesége a trónörökösseI /a

későbbi V. Ferdinánddal/. Állítólag velük volt a királyi korona

is. Innen kapta a nevét a.Korona ház, később a Magyar Korona

gyógyszertár elnevezés. / •••/ 1837-ben építik fel a mai Szabolcs-

/azelőtt Korona/ -szálló helyén a Korona-há.zat, amélyben hivata-

los helyiségeket és boltokat helyeznek el. Ezt 1895-ben bontották

el a Város-Házával együtt."

Nyilvánvaló, hogy ezt a név motiválta utólagos, tudálékos eti-

mológiát nem szabad komolyan venni. Az esetek többségében bizto-

san az a helyes magyaráza~, amit INCZEFI GÉZA a makói névre ado~

li. m. 138/: "A vendéglő cégére, címe azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAnévad ő ;" A kaposvári és

a nyíregyházi épület eseménytörténete azonban arra mutat, hogy

olykor ettől eltérő motiválóval is számolnunk kell. Mivel koráb-

ban mind a kettő városháza volt, nem tartjuk lehetetlennek, hogy

ezek az épületnevek végsősoron az országcímerrel s azon a koroná-

val megjelölt hivatali épületekre vonatkoztak eredetileg, és a

házak funkciójának megváltozása után a szállodák is örökölték a

korábbi Korona neveket.utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

MEZŐ ANDRÁS
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