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BALLAGI német szótárának kiegészítésében a Gletscher magyar jelentése: „jégmező, ? jég-
ár”(!). (Deutsch—ungarisches Supplement-Lexikon zu dem Wörterbuche der deutschen und 
ungarischen Sprache von Prf. Dr. MORITZ BALLAGI. Bp., 1874. Franklin-Berlin.) 

A kérdőjel számomra kérdéses, de az igazi kérdés az, jó-e ez az új, Eötvös Loránd által alko-
tott szó, s miért nem vált máig a talán egyértelműségénél fogva közkeletűbb gleccser mellett vagy 
helyett elterjedtebbé, s hol, milyen helyeken fordul elő napjainkig a szó. De ennek megválaszolása 
egy másik közlés és egy nálamnál felkészültebb nyelvész feladata lehet. 

KIS DOMOKOS DÁNIEL 

Szerencs. Ezzel a keresztnévvel először (és utoljára) Lázár Vilmos, aradi vértanú búcsú-
levelében találkoztam (Aradi vértanúk. Szépirodalmi Kiadó, 1979. 1: 211). Mind KATONA TAMÁS 
— a két kötet mindenese —, mind NAGY IVÁN (Magyarország családai czimerekkel és nemzedék-
rendi táblákkal. Pótlék. Pest, 1868. 267), mind KEMPELEN BÉLA (Magyar nemes családok. Bp., 
1911—32. 4: 458) leírja, hogy Lázár Vilmosné, báró Reviczky Mária első — Halasy Józseffel 
kötött — házasságából három gyermek származott: Béla (1833), Madlén (1834) és Szerencs 
(1839). Lázár Vilmos 1844-ben vette feleségül az özvegyet, amikor Szerencs még öt éves volt, így 
mostohagyermekei közül ő állt hozzá a legközelebb. Most vizsgáljuk meg a névadás indítékát — 
legalábbis próbáljunk közelíteni hozzá! A legidősebb gyermek Béla neve csaknem negyedszáza-
dos felújítás eredménye (Széchenyi). A Szerencs név még ma is nóvum számunkra. 

1. Mivel ilyen keresztnevet a régiségből kimutatni nem tudunk, felújításról szó sem lehet. Az 
igaz, hogy pl. Dugonics, Vörösmarty stb. írói névadásának egyik jellegzetessége a helynévből
származó keresztnév. Szóba jöhet tehát Szerencs helység neve. Kizárni ugyan nem tudom, de 
valószínűnek sem tartom ezt a névválasztási formát. 

2. Az már inkább valószínűbb, hogy Anonymus volt a forrás. A Gesta Hungarorum először 
1746-ban jelent meg nyomtatásban, de még ebben az évszázadban magyarra fordította LETHENYEI 
JÁNOS (Pesten, 1790.) és MÁNDY ISTVÁN (Debreczenben, 1799.). Anonymus a 17. részben a kö-
vetkezőképpen magyarázza meg a Szerencse (Zerenche) hegy nevét: „...a nevének latinul 
amabilis, saját nyelvükön pedig szerelmes (zerelmes) az értelme; attól a naptól egészen mostanáig 
a szerelemről (zerelmu) Szerencsének (zerenche) hívják e helyet” (Gesta Hungarorum. Magyar 
Helikon. 1975. 95—6. PAIS DEZSŐ fordítása. A kiemelések tőlem származnak: M. L.). Mint általá-
ban a névtelen jegyző etimológiái, ez sem állja meg a helyét, legfeljebb ötletet adhatott a Halasy 
házaspárnak. A szerelmes szónak ekkor még ismerték a ’szeretett’ értelmét (vö. HBK. Scerelme
bratym). A szerencse szónak a jelentése a XIX. században már inkább ’Glück’ és kevéssé ’Schi-
cksal’. Lenne egy homonima is — bár az olvasatával kapcsolatban kételyek merülnek fel —: 
szerencs (TESz. 3: 236—7, EWUng. 1425). Ez a szó alig száz évet élt, a XIX. században már nem 
ismerték, ha netán ismerték volna is, a névadás indítékául biztosan nem szolgálhatott ez a ’Räuber’ 
jelentésű szó. 

Halasy Szerencs nem örökítette át fiára saját nevét, hanem a bizonytalan eredetű, és csak 
1843-tól adatolható (vö. FEKETE ANTAL, Keresztneveink nyomában. MNyTK. 191. sz. 3—7) 
TIBOR névre kereszteltette fiát (1871.). Igaz, hogy ezt a nevet csak a magyarok használják, illetve 
kölcsönözték a horvátoknak és a szlovákoknak. 

Hogy volt-e a Szerencs névnek utóélete, biztosan nem tudható, hiszen a régebbi névkönyvek 
(pl. LENGYEL ZOLTÁN, PÁLÓCZI EDGÁR, a GÁBORJÁNI SZABÓ testvérek stb.) nem említik. Nagyon 
valószínű, hogy Halasy Szerencsen kívül lehetett még más névviselő is: a Pesti Hírlap 1916. évi 
Naptárában (58) szerepel ez a név, sőt még a napját is megadják: június 16. 
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Miklósi. 1548 (Mathia6 Mÿkloÿ) óta Cserépfaluban élő vezetéknév. Foglalkozik vele 
KÁZMÉR MIKLÓS is (Régi magyar családnevek szótára XIV—XVII. század. Bp., 1983. 735). Igen 
helyesen állapítja meg róla, hogy a „Miklós r. egyházi személynév + -i patronimikon képző”-vel 
keletkezett. Magam a dézsmajegyzékek alapján vizsgáltam ezt a nevet az alábbi munkámban: 
„Cserépfalu személynevei (1548—1720)” (Magyar Személynévi Adattárak 27. sz. Bp., ELTE, 
1980.). E családnév a XVI. században harmincszor fordul elő változatos helyesírási formákban. 
Ám vannak alakváltozatai is, noha a Miklósi forma állandónak látszik: 

1. Miklós: Érdekes, hogy csak 1581-ben fordul elő: „Relicta Petri Miklo6” (de 1580-ban: 
„Mjklo∫j Peterne”, 1582-ben: „Relicta Petrj miklo∫ÿ), „Matthias Miklos” (gabonadézsma-jegyzék), 
„Matthia6 Miklo∫i” (bordézsmajegyzék), továbbá: „Matthaeus Miklos” (gabonadézsma-jegyzék) és 
„Matthaeu6 Miklo∫i” (bordézsmajegyzék). Hogy ez a Miklós név is használatban volt, bizonyítja az 
is, hogy kétszer is lefordították (a névfordítás a XVI. századi dézsmajegyzékekben nem ment 
ritkaságszámba): 1579: „Relicta Nicolaj Petheo”, 1582: „Nicolau6 matia6”. 

2. Miklósa: Csak 1576-ból adatolható. A bordézsmajegyzékben: „Petru6, ... Matteu6 Mik-
lo∫∫a”, a gabonadézsma-jegyzékben: „Matthia6 Miklossa” és „Matthaeu6 M˙klo∫∫a”. 

Az 1548 és 1594 közötti időszakban a Miklósi formától csak hétszer térnek el. Nyilvánvalóan 
volt ingadozás a használati formákban, és nem a decimátorok önkénye (félrehallása) okozta, hogy 
egyetlen név három változatban is előfordult. 1581 után az ingadozás megszűnik, a XVII. század-
ban, később is, sőt ma is egyértelműen Miklósi-nak írják ezt a vezetéknevet. 

MIZSER LAJOS 

A fandzsásodik jelentése a szentesi népnyelvben. Egyetemista koromban (1952—
56) Nyíri Antal tanítványaként a népi ételfélék gyűjtésével foglalkoztam Szentesen. Így maradt 
meg a csíramálé „receptje” az édesanyám (Zsiros Istvánné 1901—1993) elmondása szerint. A Ma-
gyar Néprajzi Lexikon részletesen foglalkozik a csíramálé elkészítésének módjával és névváltoza-
taival, kiemelve, hogy csíramálénak csak az Alföldön nevezik (1: 519). A lexikonban található 
anyagot már kevés új néprajzi mozzanattal gazdagítja ez a majd félévszázados lejegyzés, azonban 
szerepel a szövegben egy szó, amely kihalóban van: fandzsásodni.

„A csíramálét úgy këll csinálni, hogy mëgválogatok ëgy liter búzát, és egy tejjes napig  vízbe 
áztatom. Ezután a vizet leöntjük rulla, és ëgy másik ëgy tejjes napig ebbe a nedves állapotba for-
gatjuk, meleg hejjën, kuckóba vagy a nyakon [= kemënce nyaka]. Aztán dëszkára kiöntjük, és 
lëtakarjuk vászonruhával. Naponta kétszër-háromszor mëg këll locsolni langyos vízzel. A ruhát 
mindég nedvesen tëgyük vissza. Pár nap múlva elkezd fandzsásodni, szépen összeáll. A nyolcadik 
napra kész a csíra. Ezt húsdarálon lë këll darálni, vagy régën famozsárba mëgtörték. Ezután há-
rom-négy liter vizet öntünk rá, majd mëgszűrjük, és jól kinyomkodjuk. Ebbű palacsintatészta 
sűrűségű tésztát kavarunk liszttel, majd hagyjuk leülepëdni, ezután a híg levét lëöntjük. A fél 
liternyi sűrű ajját öntjük először a tepsibe, utána a híg levével úgy mëgtöltjük a tepsit, hogy sütés 
közbe në rotyogjon ki. Úgy fűtünk neki, mint a kënyérnek.” 

A csírásodó búzára akkor mondták, hogy fandzsásodik már, mikor megjelentek a kis haj-
szálvékony gyökerek, és átszőtték a deszkára kiöntött búzát. Vagy ahogyan a szövegben van: „Pár 
nap múlva elkezd fandzsásodni, szépen összeáll.” „Mire kész a csíra, úgy átszövik a kis gyökerek, 
hogy kockára lëhet darabolni, mëg valóságos fehér a gyökerektűl, nem is látszanak a búzaszëmek” 
— mondta Csendes Sándorné (67 éves), aki ma Szentes legjobb csíramálé-sütögető asszonya.  
A fandzsásodik szót jól ismeri, de már nem használja. „Ki érti azt már?” — mondja. 

A fandzsásodik eredetének megállapításához, ahhoz, hogy a fan szó származékával van dol-
gunk, az első támpontot RÓNA-TAS ANDRÁSnak „A nyelvrokonság” című könyve adta, amelyben  
a következőket írja: „A ... fan szó még a XV. században élt a magyar nyelvben, és sűrű, általában


