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S Z Ó -  É S  S Z Ó L Á S M A G Y A R Á Z A T O K

Szergyia. A címül írt szót LÖKÖS ZOLTÁN (A szegedi paprikatermelés: Alföldi Tudományos
Győjtemény 2: 187) jegyezte fel Szeged környékén: „Sok helyen használják szárításra a szёrgyiát.
Röszkén szélgyiá-nak mondják és nevét a szél szóból származtatják, mert igen szellıs helyen állítják
fel. A szёrgyia két egymástól 2,5-2 m. távolságra leásott kb. 2 m. magas rúdból áll, tetején vízszintesen
fekszik a szёggel vagy kötéllel odaerısített paprikarúd, a körösztrúd. A szёrgyia leásott két karója az
aszokfa (Szeged-Alsóváros) vagy potos, putos (Röszke)”. Érdekes, hogy a szergyia mellett Szegeden
szedriafa ~ szёdriafa ’a dohánypajtában elhelyezett vízszintes rúd, amelyre a dohányfüzéreket szára-
dás végett fölaggatják’ (SzegSz. 2: 461) alak is használatos. Ezt az alakot VECSERNYÉS JÁNOS közlése
alapján közli BÁLINT SÁNDOR, s hozzáteszi, hogy Sövényházán szёrgyiafa a neve.

Világos, hogy a szedriafa alak hangátvetés következtében keletkezett a *szerdiafá-ból, amely-
ben a szóközépi d hang gy-re megy vissza. Ami a szergyia szó mellett használt szélgyia alakot illeti,
ez nyilvánvalóan népetimológiás változat, amely a szél hatása alatt keletkezett a magyarban. Erre
mutat LÖKÖS ZOLTÁN tudósítása is, amely szerint a szergyiát „igen szellıs helyen állítják fel”.

Ha nem tévedek, a szergyia szó eddig nem szerepelt a magyar nyelvészeti irodalomban, s így
eredete ez idı szerint ismeretlen. VÁSÁRY ISTVÁN „Two Old-Turkie Loan Words in Hungarian”
(Hungaro-Turcica. Studies in Honour of Julius Németh. Bp., 1976. 239–47) címő közleményében
(241) hivatkozott LÖKÖS ZOLTÁN cikkére (i. m.), amelyben a szёrgyia szóra vonatkozó adatokról esik
szó, de nem vette észre, hogy a szergyiá-ban és alakváltozataiban egy török szó rejtızik.

Úgy látom, a szó etimológiai magyarázata nem okoz komoly nehézséget. Nem kétséges, hogy
a török sergi szóval van dolgunk, s az sem vitás, hogy a szó szerbhorvát közvetítéssel került a magyar-
ba. A török sergi szó a ser- 1. ’to spread out, or, to lay in order on the ground’; 2. ’to hang up in full
length and breadt on a line’ ige -gi (-gı) képzıs származéka. A régi és mai törökben a -gi jól ismert
deverbális nomenképzı, amely leggyakrabban szerszámnevek képzésére szolgál. (Vö. JEAN DENY,
Grammaire de la langue turque 573–6 [§ 868]; A. VON GABAIN , Alttürkische Grammatik 71–2 [§ 115];
C. BROCKELMANN, Osttürkische Grammatik 106–8 [§ 60]; A. ZAJĄCZKOWSKI, Sufiksy 5 [§ 66–8].)
Ezek szerint a sergi jelentése 1. ’a platform, mat, or carpet, on which wares are set out for sale’; 2.
’a temporary stall for the sale of goods’; 3. ’a collection of such stalls, a kind of fair’; 4. ’an exhibition
of the products of national industry’; 5. ’a public pay-office’ (REDHOUSE 1054).

A törökbıl a sergi átment a szerbhorvátba: a szerbhorvát sèrgija, sèrdija 1. ’prostirač na koji se
baca novac prilikom prekuplanja kakvil dobrovolnik priloga’; 2. ’mjesto gdje se što izlaže. Tako se u
Visokom zvao trijem pred tabačkom radionicom gdje su tabaci sušili kožu’ (ABDULAH ŠKALJIĆ, Turcizmi
u srpskohrvatskom jeziku. Sarajevo, 1966. 560). A török sergi szó átkerült a bolgárba is: bolgár sergija.

A török sergi szó magyar szergyia változata érdekes végzıdése tekintetében is. Tudjuk, hogy
az -ija végzıdéső alakok szerbhorvát közvetítést mutatnak. Szerbhorvát közvetítésrıl tanúskodik pl. a ma-
gyar csizmadia ’Stiefelmacher’ alak, amely a török çizmeci szóra megy vissza. A magyarban a csizmadia
elhasonulással jött létre a čizmadžija-ból. A magyar haramia ’Räuber’ alak is a szerbhorvát haramia
átvétele. A haramia az arab harami szóra megy vissza. Ez a végzıdés nem ritkán került tárgyalásra
a magyar nyelvészeti kiadványokban. Ezért azt hiszem, hogy felesleges több példát felsorolni rá.

Úgy látszik, annak idején Magyarországon komoly tevékenység folyt a dohánytermesztés terén.
Ezzel kapcsolatban Szeged környékén gazdag szókészlet alakult ki. BÁLINT SÁNDOR szorgosan össze-
győjtötte a Szegeden használt szavakat, illetıleg alakváltozatokat. Neki köszönhetjük a topos szót,
amely ’oszlop, kerítésoszlop; a szergyia rúdját tartó, villaszerően szétágazó akácfaoszlop’ értelemben
használatos. Ezenkívül Szeged környékén használták a kölyök, kölök szót ’kerítés, szergyia oszlopának
megszilárdítására szolgáló, melléjük vert erıs karó’ jelentéssel. A topos mellett hallható a potos vagy
putus ’ágas, dohányszárító oszlop’ értelemben. Manapság Szegeden a potos a főszerpaprika szikkasz-
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tására szolgál. Esıs idıben a szergyián szikkadó paprikafüzérek tetejére tesznek védelmül két, élénél
fogva egymásra erısített hosszú deszkát, amelynek régies neve koporsó.

Közismert, hogy a dohány amerikai eredető növény, amely a Balkánon keresztül terjedt el Magyar-
országon a XVII. században. Érdekes, hogy a dohány valószínőleg közvetlenül az oszmán-törökbıl került
a magyarba. A török duhan név pedig az arabból származik, valószínőleg perzsa közvetítéssel. A török szó
elterjedt a balkáni nyelvekben is. Késıbb azonban a török szó elavult, és helyére a tütün szó került, amely
a tüt- ’füstöl’ ige származéka. Ebben a helyzetben érthetı, hogy manapság Magyarországon a paprika-
és dohánytermesztés területén használatban van egy török eredető szó.

HASAN EREN

Gerzsenyı. Sárközy Gedeon, Barkaszó jegyzıje írja 1865-ben: „északról egy nevezetes hely
van, az ugy nevezett Ger’senyei hely (:praedium:) ez Gersenyei nevezető falú vólt, azon praediumot
Gersenyi István kapta Leopold Királytól” (MIZSER LAJOS, Bereg megye Pesty Frigyes helységnévtárában
1864–1865. Nyíregyháza, Levéltári Évkönyv 11: 400). Abban igaza van a leírónak, hogy a praedium
valaha falu volt, de Leopoldnál jóval régebbi: 1312-ben tőnik fel birtokosa nevében: „Kazmerius de
Kyrsan” (GYÖRFFY 1: 542). E névnek eredetibb formája az 1211-bıl adatolható Kersen személynév
lehetett (ÁSz. 459). Az ÁSz. (uo.) 1300-ban említ Zemplén megyében is egy Kersen nevő helységet.
Ma már nem él, de a PESTY-féle leírás a Zemplén megyei Örös falu határában említ egy Gerzseny nevő
határrészt. De térjünk vissza Beregbe! A falu neve a XIV–XV. században – a helyesírási és elírt válto-
zatokat nem számítva: Kirsanó (Com. Bereg. 60, LEHOCZKY TIVADAR , Beregvármegye monogra-
phiája. Ungvár, 1881. 3: 268–9). Ez annyit is jelent, hogy az eredetihez képest a korban igen ritka (ám
nem példa nélküli) elhasonulás történt, de a hangrend hamarosan helyreállt. A szó eleji zöngésedést
(Gersano) 1480-tól lehet adatolni (Com. Bereg. i. h.). Az -ó, majd az -ı kicsinyítı képzı lehet.
LEHOCZKY szerint a község neve pataknévre megy vissza: „Gerzsenı máskép Kirsanó a Kirsanya
pataktól [ti. kapta nevét]” (i. m. 1: 312). Lehet, de kevés a valószínősége. „Hogy mikor pusztult el
Gerzsenyı, bizonytalan; de valószinü, hogy a XVIII. század elején” (LEHOCZKY i. m. 3: 269); talán
az 1717-es tatárjárás következményeként. Lakói szétszéledtek a megyében, hiszen a Gerzsenyi családnév
az alábbi helyeken fordul elı: Barabás, Barkaszó, Bátyú, Beregsom, Beregszász, Borzsova, Csaroda,
Déda, Harangláb, Hetyen, Lónya, Munkács, Szernye, Tarpa, Vásárosnamény, Zápszony. A Gerzsenyi
(Kirsanó-i) nemesi család már a XIV. században megvolt.

MIZSER LAJOS

Az Elefánt helynév eredetérıl. 1. Nyitrától mintegy 13 km-rel északra, a Zobor-hegytıl
északnyugatra, egymás mellett fekszik az egykori Alsó- és Felsıelefánt, ma Lefantovce (Szlovákia).
A falu egy köznemesi családnak lett a névadója (a névváltozatokat l. GYÖRFFY 4: 378–80: Elefant,
Elephanth, Elewanth). Egyházát Szent Márton tiszteletére szentelték (1268-ban említik elıször). 1369-
ben Elefánti Dezsı Felsıelefánton Keresztelı Szent János tiszteletére alapított pálos kolostort. A falu
különleges és egyedülálló Elefánt nevére régen felfigyeltek. Bél Mátyás szerint a szicíliai leánykérı
követséggel Magyarországra érkezı és Kálmán királynak ajándékozott elefánt volt a névadás okozója
(Notitia Hungariae Novae historico-geographica IV. Viennae, 1742. 408). A XIX. század végén az
Elefánt és az Olifant hasonlósága miatt egymásból származtatták a neveket (KUBINYI FERENC: Turul
3. 1885: 176, TAGÁNYI KÁROLY: Nyitramegyei Közlöny 1887: 51. sz.). NAGY GÉZA felfigyelt arra,
hogy az Olifant a Roland mondában szerepel, és szerinte az itáliai eredető Rátótok tették ismertté
(PallasLex. 5: 840). KOROMPAY KLÁRA a ritka helynévadás eredetét kutatta (Középkori neveink és a
Roland-ének. NytudÉrt. 96. Bp., 1978.; részletes adatolással és kutatástörténeti összefoglalással), s
a Roland-ének három tulajdonnevének (Roland és kürtje, az Olifant, valamint társa, Oliver) hazai elı-
fordulásait összegyőjtve a hıs kürtjével, az Olifanttal kapcsolta össze a helynevet. A falu újabban a


