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Miklósi. 1548 (Mathia6 M˙klo˙) 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∫˙), „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
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nemi szőrzetet jelentett, de sű rű gyö kérzetet , növényzetet is. Ma már csak egyes nyelvjárása-
ink őrizték meg, a köznyelvből kiveszett” (Bp., Gondolat K., 1978. 449 — az én kiemelésemmel: 
Zs. K.). A fan szó ’sűrű gyökérzet, növényzet’ jelentését megismerve már világos volt a fan és  
a fandzsásodik szavak közötti kapcsolat. „A magyar nyelv történeti-etimológiai szótárá”-ban a fan 
szócikkét elolvasva találtam rá NYÍRI ANTAL Fa-fandzsa szómagyarázatára (MNy. 1941: 29). 

NYÍRI 1940 nyarán, amikor a halászat körében néprajzi és népnyelvi gyűjtést folytatott, épp 
Szentesen talált rá a fa-fandzsa szóra: „A fa-fandzsa szőrös fűszfatöve vaty szőrös fadërík; fa-
fandzsára tojják az ikrát [ti. a halak]. — Harcsa fatövire bënt fafandzsára [ívik]” — idézi NYÍRI 
Váradi Imre öreg halász szavait. Ezek után megállapítja: „A fa-fandzsa ’szőrös faderék’ jelentése 
azt mutatja, hogy az összetett szó második tagja, a fandzsa, a fan ’szőr’ származéka.” NYÍRI a fa-
fandzsa szófejtését a következőképpen fejezi be: „A fa-fandzsa tehát az imént vázolt hang- és 
jelentéstani fejtegetés szerint eredetileg ezt jelentette: fa-szőrös vagy fa-szőrke...” (MNy. i. h.). 
NYÍRI szómagyarázatából és a búzacsíráztatás folyamatának leírásából értelemszerűen következik, 
hogy a fandzsásodik a fandzsa szó képzett változata, és jelentése ’<mag v. növény> sűrű hajszál-
gyökeret ereszt’. Az ÚMTsz. (3: 767) Szentesről közli a lefandzsásodik igét ’<fa> gyökeret ereszt’ 
jelentéssel. 

Szentesen a csíramálét az 1960-as évek végéig főleg nagyböjtben sütötték. „Bűti étel” — 
mondták. A reformátusoknál nagyhéten fogyasztották. Mára a csíramálé édességként nálunk 
„áruvá” vált. Ügyes, szorgalmas asszonyok egész évben kínálják a piacon, az utcán ízlésesen 
csomagolva. Vajon hányan ismerik még ezt a régi tájszót? 
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