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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 Magyarországon 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 paprikaés 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 változatokat nem számítva: Kirsanó (Com. Bereg. 60, LEHOCZKY TIVADAR, Beregvármegye monographiája. 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). 1369ben 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 elıfordulásait összegyőjtve a hıs kürtjével, az Olifanttal kapcsolta össze a helynevet. A falu újabban a

