Ugocsai magyar-rumén kapcsolatok.
Közvetlenül a második bécsi döntést megelőző hónapokban V.
SCURTU rumén etnográfus bejárta a történeti Ugocsa megyének
azokat a délkeleti falvait, amelyeket Nagyrománia közigazgatása
Szatmár megyéhez kapcsolt volt s azokban számottevő s bennünket is közvetlenül érdeklő néprajzi anyagot gyűjtött, amely a
népnyelv ismeretének szempontjából is hézagot pótol. Míg ugyanis
a szomszédos Avasvidékét és Mármaros megyét több ízben is felkeresték a kutatók,1 Batarcs (Batarci), Bocskó (Bocicău),2 Komlós (Comlăuşa), Nagygérce (Gherţa-Mare), Kisgérce (Gherţa-Mică),
Nagytarna (Tarna-Mare), Turc (Turţ) és Szárazpatak (ValeaSacă) mindeddig egyiküknek sem esett útjába s e községeket az
ALR-nek, a Rumén Nyelvatlasznak anyaggyűjtői: POP SZEVÉR és
PETROVICI EMIL is elkerülték.
S. munkája egy rövidre fogott történeti áttekintéssel kezdődik, amelynek célja szerinte annak megmutatása, hogy „temeiurile stăpânirii româneşti dela Nord-Vest sunt solide şi justifi* Vasile
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cate” (124. l.). Ez az őszinteség mindenesetre elismerésre méltó.
Komoly kifogást kell azonban emelnünk az ellen, hogy S. már
a XIV. század előtti időkre nézve is azt a hiedelmet igyekszik ébreszteni olvasójában, hogy Ugocsában és Mármarosban vajdák
(t. i. oláh vajdák) léteztek. Meglepően hat az a törekvése is, hogy
a ruszinságot és a magyarságot mint az oláhságot nagy mértékben asszimiláló népet tüntesse fel. Ezzel nyílván az a célja, hogy
az egész vidék ősi oláh népiségének tanát népszerűsítse s elhitesse, hogy az ottani ruszinok és magyarok eredetileg szintén
rumének voltak. A XVI. és XVII. századi reformációt a rumén irodalomból unalomig ismert elmagyarosító szándékokkal vádolja,
de mostohának nevezi a munkácsi görög-katolikus püspökséget
is, amely szintén nem kedvezett az ugocsai ruménség nemzeti és
szellemi törekvéseinek (127. l.). A magyarság elleni kifakadások
fűszerezik azt a rumén tudósoknál – sajnos – elég gyakran ismétlődő és a betanultság hatását kiváltó fráziskészletet, amelynek jelentése oly zavarólag hat, egyébként hasznosnak nevezhető
munkákban.
S.-nak ez a magatartása már azért is meglepő, mert ismeri és
idézi SZABÓ ISTVÁNnak Ugocsa megyéről írott hatalmas monográfiáját s a bevezető rész adatainak jó részét – természetesen
okosan válogatva – abból meríti. Ennek a munkának alapján
sokkal tárgyilagosabb, a településtörténeti valóságnak megfelelőbb képet is rajzolhatott volna s népiségtörténeti észrevételei
sem lennének propagandisztikus jellegűek. Az ugocsai Avasvidékének a XVII. században feltűnő „Oláhság” nevét3 szemrebbenés
nélkül a ,,Românime” szóval fordítja s nem méltatja figyelemre
azokat a megszorításokat, amelyekkel SZABÓ él az elnevezéssel
kapcsolatban. Mert bár a „valachalis” megjelölés az avasvidéki
falvak esetében elsősorban valóban rumén-oláh népiséget takar,
ugyanakkor pedig a nagyszöllősi hegyvidéken ruszin népiséget,
mégsem szabad felednünk, hogy „az ugocsai Avasvidék „oláh”
falui sorában voltak és ma is vannak tisztán ruszin faluk is és
ezeken kívül több-kevesebb szláv eredetű lakosság jelenléte az
egyébként oláh eredetűeknek tekinthető falukban is kivétel nélkül megfigyelhető”.4 Több faluban csak újabban kerekedett felül
a ruménség (pl. Nagytarnán, Batarcson) s jelentős ruszin, de magyar népi elemeket is olvasztott magába. Jellemző az a S. által
3
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egyáltalában nem említett tény, hogy a vidék községeinek neve
részben magyar, részben pedig szláv eredetű, régi rumén helynévadásnak azonban nincs nyoma. Ellenben a latinból származtatja a Turc nevet (130. l.), amely itt nem részletezendő bonyodalmas utakon és hangtani bozótokon keresztül a ’rigó’ jelentésű
rumén sturz szóval kerül rokonságba.5 Nem csoda ezek után, ha
Ugocsa legrégibb lakóinak és telepeseinek az oláhokat tartja
(130. l.).6
SZABÓ ISTVÁN megállapította volt, hogy az ugocsai ruménség
népi kapcsolatai általában a délfelől szomszédos Szatmár megyébe
vezetnek.7 S. is felveti a kérdést: „Oşeni sau Ugoceni?” (133. l.)
s a feleletben utal arra, hogy az ugocsai rumének népviselete,
nyelve és szokásai körülbelül azonosak a szatmármegyeiek néprajzi alkatával. Emellett azonban a műveltebbnek mondott ugocsaiak regionális öntudattal rendelkeznek s ugyanezt állíthatjuk
a szatmári Avasvidék ruménjeiről is, akik a szokásaikhoz való ragaszkodást oşănie-nek nevezik.8 A mármarosi ruménséggel aránylag kevés kapcsolata volt az ugocsainak, mely utóbbi az összefüggő magyar nyelvterülettel közvetlen kapcsolatban állva, sokkal nagyobb mértékben hagyta el eredeti életformáját, a pásztorkodást. Áttért a földmívelésre és nagyállattartásra, míg a mármarosi ruménség mindmáig sokkal nagyobb mértékben tart ki a
juhpásztorkodás mellett. Bizonyára az életformák különbsége magyarázza, hogy az Avas-hegységtől nyugatra és keletre a népköltészet műfajai sem egyformán életképesek. Feltűnő, hogy az avasi
5
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ruménség csaknem elfelejtette a más vidékeken a így Mármarosban is továbbvirágzó balladát s a népi érzelemvilág gazdagságát
tükröző dojnaköltészet is satnya, szegényes. S. szerint azért, mert
az ugocsai rumén nem melankólikus természetű (145. l.). MUŞLEA
pedig a szatmármegyei Mózesfalu aránylag fejlett dojnakultuszát
hajlandó mármarosi hatásnak tulajdonítani.9 Szatmárban és Ugocsában különben maga a doină szó is feledésbe merült, a népi lírai
költészet rövidebb-hosszabb termékeinek neve e vidékeken hori,
cântece. A ballada és dojna elkallódását némiképen ellensúlyozza
a hujogatások közkedveltsége: apraja-nagyja, nemritkán szellemesen rögtönözve, nemcsak ünnepi alkalmakkor, hanem munka
közben is szorgalmasan hujogat. Az egyebütt divatozó elnevezések:
strigături, chiuituri helyett az avasi ruménség a hujogatásokat
ţîpurituri-nak nevezi. A kolindák viszonylag jól fennmaradtak,
általában a pásztoréletből, vagy a vallásosságból merítik tárgyukat.
A történeti emlékezés anyaga általában szegényes s legfeljebb
a XVII. századig nyúlik vissza. Szatmár megyében, éppúgy, mint
Ugocsában elevenen él mindmáig Rákóczi Ferenc oláh hajdújának, Pintea vitéznek emléke (149. l.).10 Pintea földesurakkal és
óriásokkal viaskodó rettenthetetlen hajdú, aki faágyújával (aghieu
de lemn) tartja rettegésben ellenségeit, míg végre hűtlen szeretője
elárulja. Sokan tudnak az 1717. évi tatárjárásról is, amely
végig pusztította a Szamos-völgyét. A jobbágyság hajdani osztálytagozódásának emlékét őrzi a sabadîş és az urbărieş szó. S. szerint
Batarcs község belsejének lakói ma is úrbéreseknek nevezik magukat, míg a község szélén a szabadosok laknak, akik annak idején megszöktek földesuruktól (149. l.).11 Kossuth Lajosra is szívesen emlékszik vissza a népi szájhagyomány, a jobbágyi terhek eltörlőjét látják benne s mint hajdani nagy császárt tisztelik: ięste
apăi aceia zîcală că o fost împărat Koşut (210. l. 218. sz.), Coşut
s’o făcut împărat (216. l. 239. sz.).
9
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Különösen gazdag anyagot nyújtanak a kutatónak azok a
babonás hiedelmek, ráolvasások, mágikus eljárások, szerelmi varázslások, stb., amelyek a rumén nép körében, valláskülönbség
nélkül, mindmáig megőrizték ősi szerepüket. A gonosz szellemek
között különösen a boszorkányokban hisznek, amelyeket magyar
szóval (bosorcoi, bosărcăi, borsocaie < boszorkány) jelölnek az
egyébként szokásos strigoiu, strigoaică helyett,12 s természetfölötti
képességeket tulajdonítanak nekik. A boszorkányokat az egész
Avasvidéken még mn’ilostive néven is ismerik. Ezeknek egy külön változata a hosszúhajú, bűbájosan éneklő erdei tündér, a Fatapădurii, aki szívesen telepszik le a pásztortűzhöz és elcsavarja a
legények fejét.
A születéssel, házassággal és temetéssel kapcsolatos népszokások szintén a szatmármegyei ruménség felé mutatnak. Bizonyára
kimutatható volna, hogy ezekben a szokásokban rumén, magyar
és ruszin elemek keverednek. A menyasszony és a vőlegény nevében egy öreg ember mondja a búcsúztatót, akinek staroste, taroste
a neve. „Búcsút venni” Szatmárban „a lua bulciug”, Ugocsában
„a lua belciug”,13 ahol a belciug, bulciug a magy. búcsú, bulcsú
átvétele.14 A vőfélynek a párját Ugocsában drujbă-nak hívják, ez
úgylátszik olyan ruszin hatás, amelynek Szatmárban nem lelem
nyomát, míg Mármarosban a druşcă alakot találjuk ’domnişoară
de onoare la nuntă’ jelentésben.15 De egyéb népi szokások terén is
sok alkalom kínálkozik az összehasonlításra. S. pl. megemlíti,
hogy Ugocsában szembajok gyógyítására használják az olyan
anyának a tejét, aki először fiúgyermeket szült. Biztos tudomásom
van róla, hogy ez a szokás pl. a marostordamegyei Jobbágytelkén
is megvan (vö. ehhez még pl. VAJKAI A., Népi orvoslás a Borsavölgyében. Kolozsvár, 1943. 129).
Népnyelvi szempontból az ugocsai ruménség szintén a szatmármegyeihez áll közelebb, bár Mármarossal is vannak azonos
sajátságai.16 Igy pl. mindenütt megvan a labiálisok többé-kevésbbé
általános palatalizációja, de a h’-val szemben Mármarosban általában s található (a ’lenni’ jelentésű a fi Sz.-ban és U.-ban a hi,
12
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M.-ban a si, a ’szál’ jelentésű fir Sz.-ban és U.-ban h’ir, M.-ban sir
stb.). S. megjegyzi, hogy az ugocsai rumén népnyelvre gyakorolt
idegen hatások között a magyar a legerősebb (156. 1.). Szűkkeblűséget kell látnunk abban a véleményben, hogy ez a hatás kizárólag
közigazgatási úton érvényesült volna.17 E hatás közvetítésében
ugyanis nemcsak a vidék magyar földbirtokosainak, hanem a közvetlenül szomszédos magyar nyelvterületnek és az ugocsai ruménséggel különösen a múltban nagy számban együttélő magyar jobbágyságnak is nagy szerepe volt. A S. által bejárt falvakban az
,,usitata lingua” az 1773. évi összeírás SZABÓ ISTVÁN által közölt
adatai szerint általában a magyar, majd a ruszin (rutén) és legvégül a rumén nyelv. A falvakban tehát évszázadokon át két, sőt
háromnyelvűség uralkodott s azt sem szabad elfelednünk, hogy
az Avasvidéket csaknem teljesen körülölelő magyar néptömbből,
amely a síkvidéket foglalta el, állandóan tartott a magyar népelemek szórványos beszivárgása. Ez a szemlélet felel meg a település- és népiségtörténeti szempontoknak, míg S. felfogása csak
gépies ismétlése annak a propagandisztikus elképzelésnek, amely
mindenütt színtiszta rumén jobbágytömegeket képzel el magyar
földesurak zsarnoksága alatt. Pusztán a közigazgatás nem közvetíthette volna azt a gazdag, a legváltozatosabb fogalomkörökbe
illeszkedő szóanyagot, amely úgyszólván az élet mindenfajta megnyilvánulását felöleli s egyáltalában nem korlátozódik felülről terjesztett kultúrszavakra.
Az alábbiakban összeállítjuk azoknak a magyar elemeknek a
listáját, amelyek S. gyűjtéséből származnak, bár szótárában nem
mindig szerepelnek. Ahol lehet, szatmármegyei és mármarosi adatokat is közlünk, a további előfordulásoktól itt általában eltekintünk.
Acar (< akár): Acar d’ie şî
Adieu (< ágyu): O spart-o
mâ ’ńece (Komlós. 185, 293);
cu adieu de fag (Kisgérce, 214);
acar o avut, acar n’o avut (Baadieu de lemn (Batarcs, 219);
tarcs. 217); – acar douo sin– o puşcat c’un aghieu (Budile
de
góron
(Kányaháza.
jánháza. Szatmár m. MUŞLEA,
Szatmár m. Muşlea, i. h. 147.
i. h. 181); puşca, aghieu (KoEgy más tanulmányomban ezt
morzán. uo. 183); aghiei de
az adatot a mármarosmegyei
lemn (Mózesfalu, uo. 184); –
Călineşti-Felsőkálinfalváról
vad’in ad’ẹaụă puşcaţ (Szaplonca.
lónak jeleztem, de tévesen, vö.
Máramaros m. PAPAHAGI, i. m.
Melich-Emlékköny, 443).
52); hageụ (Bréb, uo. 222). A
17
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PAPAHAGI-

szó kétségtelenül a kuruc-labanc
harcok idején került az itteni
ruménség és a ruténség nyelvébe, vö. „Aşa sună ca adeul
lui
Rákóczi”
(Magyar-Román
Szemle I., 166).
Adimant (a gyémánt hangalakja mutatkozik benne): cal
cu păr de adimant şî haińile
toate de adimant (Bocskó, 224,
293);
–
prund
d’ẹ-ad’iman
(Izaszacsal. Mármaros. m. uo.
137); aghimant (BUD, Poezii
pop. din Maramureş, 70).
Aldui (a) (< áld-): Să vă alduiască Dumńezău (Szárazpatak, 272); – pasări de-alduite
(Bujánháza, i. h. 178); – aldui
(Hotinka. Mármaros m. PAPAHAGI, i. m. 213); Dumnezău te
alduiască (Budfalva. BIRLEA, i.
m. I, 56).
Alepădui (a se) (< állapodni): cine a vińi să s’alepăduiască (Nagygérce, 209).
Ardobgirău (< erdőbíró): o
pus ardobgirău (Kisgérce, 212).
Bai (< baj): Cîte baiuri îs
în lume (Batarcs, 187); Numa
mă apăr de bai (Kisgérce, 194);
n’o avut bai după iel (Bocskó,
222); Nici on bai n’o avut
(Nagygérce, 260). – Nu-i bai
să hiu spândzurat (Mózesfalu.
Szatmár m. MUŞLEA, i. h. 167);
– nu-ị baị (Felsőszelistye. Mármaros m. PAPAHAGI, i. m. 34);
nu-ị baị ńimńic (Izaszacsal, uo.
27); Să nu-m fačeţ mńie baị
(Szurdok, uo. 81); nu-ţ fac baį
(Szaplonca, uo. 62). XVIII.
sz.-i adatot találunk BIRLEAnál:
şi pre pămînt era baĭ (Insemnări din bisericile Maramureşului. Bucureşti, 1909. 60).
Bănat (< bánat): C’a mńeu
dor ş’a mńeu bănat (Nagygérce, 183). – Tătă lumẹa-ị cu
bănat (Avasfelsőfalu.
Szatmár

m. BRĂILOIU, i. m. 25); Care-şi
bănue după mort, îi taie păr şi
afumă, să-i treacă de bănat (uo.
74); – cu bănat mare (XVIII.
sz. Mármaros m. BIRLEA, Ins.
mar. 94); Pân’ mi-oi fi îs cu
bănat (Nánfalva. BIRLEA, Balade, colinde şi bocete, 51); Cum
am rămas cu bănat (Budfalva,
uo. 56); Să nu-m cânte cu bănat (Bárdfalva, uo. 72); Că eu
mor de-al tău bănat (Batiza,
uo. II, 87); De bănat şi de urît
(Felsőszelistye, uo. II, 90); Şî
trăit-aị cu bănat (Máragyulafalva. PAPAHAGI, i. m. 15); Numaị bănat pă ziẹaţă (Alsóvisó,
uo. 22); Şi pă mărğińị banaturi
(Izaszacsal, uo. 32); Cum am
rămas cu bănat (Szaplonca, uo.
48); Tăt s’o aflat pă bănat
(Farkasrév, uo. 108).
Bănui (a) (< bánni): să nu-ţ
bănuieşti (Nagygérce, 177); Rău
mă
aflu
bănuit
(Nagytarna,
182); tot plâng cu bănuire
(Kisgérce, 203); – Care-şi bănue după mort (Avasfelsőfalu.
Szatmár m. BRĂILOIU, i. m. 74);
Maicile vă bănuiesc (Ráksa.
Szatmár m. MUŞLEA, i. h. 168);
nu mń-aş bănui (Avaslekence,
uo. 173); – Şî-m bănuesc după
eị (Szaplonca. Mármaros m.
PAPAHAGI, i. m. 53). A rumén
ige, a magyar bánkódni jelentését is hordozza.
Bar (< bár): Bar să moară
mititioc (’inkább’, Komlós, 185).
Még egy adatot a Szilágyságból
idézhetünk: bar doi zloţi ghe-aş
avè (VAIDA: Tribuna, 1890.
338).
Batăr (< bátor ’bár’): Să d’iniţ batăr pi-o sărucă (Szárazpatak, 236); – Hie mândre batăr câte (Kányaháza. Szatmár
m. MUŞLEA, i. h. 171); Batăn
înt’ u an o doi (Avaslekence,

9

uo. 130): Batăn cît îị maị îmbla
(Bujánháza. Szatmár m. BRĂILOIU. i. m. 30); Batăn ţ-an vedę
cručẹ (Avasfelsőfalu, uo. 45);
Batăr n-aş vëde bărbat (Avasújfalu. BARBUL. AZ avasvidéki
nyelvjárás. 69); – Batăr n’om
si laolaltă (Budfalva. Mármaros m. PAPAHAGI, i. m. 3); Batîr cît (Krácsfalva, uo. 8);
Batîr popa n’a maị h’i (Farkasrév, uo. 17); Că dor are batăr
čińe (Rozália, uo. 39); Bătăr
păru pîn clop să ịasă (Mikolapatak, uo. 16), Batăr ũ an
(Borsa, uo. 65), batăr p’ũ an
(Izaszacsal, uo. 66), batăr la
târg (Jód. BIRLEA, Cântece poporane din Maramureş. II, 7).
A kötőszó különben már a szászvárosi Palia-ban előfordul: batăr să se kulče ku tine (Gen.
XXX, 15. ed. ROQUES, 119).
Bărnaci (< barna + -aci):
Maica m’o făcut bărnaci (Bocskó, 196); – bărnač (BARBUL J.,
Az avasvidéki nyelvjárás. Budapest, 1900.43); bărnaci (Avasfelsőfalu,
Kismajtény,
Tőkésbánya. MÁRTON, ETI-Évk. 1940
–41. 123); – ọaịe bărnače (Borsa. Mármaros m. PAPAHAGI, i.
m. 214); M’o făcut mama bărnaci (Bárdfalva. BIRLEA, i. m.
II, 62). A szó Moldvában sem
ismeretlen: bou bornaciu (Şezătoarea IV, 18).
Bd’irui (a): nu bd’iruiesc a
plăti porţia (,,nem bírom megfizetni az adót”. Bocskó, 218):
figyelemre méltó, hogy itt a
’possum, potens sum’ jelentés
fordul elő.
Bd’ităngos ’csavargó’ (a bd’itang < bitang szóból képzett
melléknév, vö. beteag – betegos): nu iera de samă, iera bd’ităngos (Bocskó, 217), az alapszóra ld. még: bd’itang ’copil
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de flori, vagabund fără stăpân’
(BARBUL, i. m. 44); – a fo’ b’etănğị amândoị (Budfalva, Mármaros m. PAPAHAGI, i. m. 151);
o bgitangă d’e om (uo.).
Bd’izaş ’bizony, bizonyosan’
(< bizonyos): Bd’izaş borsocaia
i-o adus pruncu iei înapoi (Batarcs, 163); bizuaş o fost cam
la cina cę bună (Batarcs, 275);
– De bghizoaş n’am giucat
(Avaslekence. Szatmár m. MUŞLEA, i. h. 188).
Bd’izui (a) (< bízni): Nu te
bd’izui la veri (Kisgérce, 194);
– Pe čińe ńe bizuịeştị („Kire
bízol bennünket.” Bikszád. Szatmár m. BRĂILOIU, i. m. 10); Pę
čińe ị-aị b’izuitu (Mózesfalu, uo.
17); La tine s’o b’izuitụ, Şi tu
răụ-ọ-aị čeluitụ (Avasfelsőfalu,
uo.35); Că-l bg’izues’ pe tinịuţă
(Bujánháza, uo. 29); – Cu care
mă bgizuesc (Szaplonca. Mármaros m. PAPAHAGI, i. m. 51);
Nu mă bizuịesc, Gruịe, ţie (Budfalva, uo. 89); Ochilor m’am bizuit (Felsőróna. BIRLEA, i. m.
II, 186).
Beseadă (< beszéd, vö. még
szl. besěda): ai besăz („rosszat
mondanak
rólad”
Kisgérce,
285); – Scọlă-te, grăị’ o besadă
(Avasfelsőfalu.
Szatmár
m.
BRĂILOIU, i. m. 36); Să spuị
maịkị-o b’esăduţăị Mózesfalu,
uo. 17); Numa cu ale băsedz o
poţ scoate (Ráksa. MUŞLEA, i. h.
220); érdekes, hogy ezek a szatmármegyei adatok a beszéd ~
szó jelentés fejlődést mutatják
(l. erre BERNEKER, Slav. EtWb.
52–3: SANDFELD. Linguistique
balkanique, 34–5); – besadă
(Mármaros m. BIRLEA, Balade,
colinde şi bocete din Maramureş. Bucureşti, 1924. 55); Cunosc că mă čelueştị | Pă băsada
če grăeştị (Farkasrév. PAPA-

HAGI,

i. m. 108); besezi rele
(Bárdfalva.
BIRLEA,
Cântece
poporane din Maramureş II,
58).
Beteag (< beteg): de beteagă
(Komlós, 186); Da tu ieşti beteagă,
bolnavă?
(Szárazpatak,
273); – mńirla beteagă (Mózesfalu. MUŞLEA, i. h. 166); Nu
ştiu bat îi, o beteag (Bujánháza,
uo. 177); a fo[st] beteagă ea
(Báksa, uo. 216); ortacu mńeu
o fost beteag (Komorzán, uo.
220); – Supăratu-s şî betẹag
(Krácsfalva. Mármaros m. PAPAHAGI, i. m. 7); Počị muri,
mîndră,
betẹag
(Aknasugatag,
uo. 12); Da nu vedz că eụ-s bet’ẹagă? (Szaplonca, uo. 43); bet’ẹagă (Rozália, uo. 39); marhăle bet’ege (Bréb, uo. 162); La
betẹağị (Oroszkő, uo. 130); mă
culc pe pat betiagă (BIRLEA, i.
m. II, 10. Bárdfalva). Származéka betegos: o fost tăt betegoasă (Batarcs, 276).
Beteşîg (< betegség): De floarea
beteşîgului
(Nagygérce,
255); beteşîg (Batarcs, 292;
Kisgérce, 284); – De floarea
beteşâgului
(Tartolc.
Szatmár
m. MUŞLEA, i. h. 202); beteşîg
din iele (Avasfelsőfalu. MÁRTON, i. h. 125., további adatokkal).
Birtoc (< birtok): Ieu, mândruţă, n’am birtòc (Bocskó, 197);
mare bd’irtoc (Kisgérce, 214);
on birtoc întreg (Szárazpatak,
215); – cât bghirtoc are (Komorzán. Szatmár m. MUŞLEA, i.
h. 153).
Birtocoş (< birtokos): nu
sîmţă omu birtocoşu de acasă
(Kisgérce, 213); – bd’irtucuş,
bd’irtocoş ’posesor’ (BARBUL, i.
m. 44).
bizuaş ld. bd’izaş.
bizui ld. bd’izui.

Boactăr (< bakter): opt boctări pe noapte (Kisgérce, 213);
– bocter (BARBUL, i. m. 44); –
Şi boacterii o ’ntâlnit (Bárdfalva. Mármaros m. BIRLEA,
Cântece poporane din Maramureş, II. 72).
Boboańe (< babona; plurale
tantum): aşază boboańile şi
atunci oile zbd’ară (Batarcs,
281); –. boboanele de dragoste
(Bikszád. Szatmár m. MUŞLEA,
i. h. 155); – că şti bobọańe
(Bréb. Mármaros m. PAPAHAGI,
i. m. 57); az ebből képzett igére
ld.: Le bobońesc, pe oi (Batarcs, 281); – D’e nu s’ar şti
bobońi (Bréb. Mármaros m.
PAPAHAGI i. m. 57); ca să bobonia(scă) (Bárdfalva. BIRLEA,
i. m. II, 72); Vaĭ, dragă, că şti
boboańe (Farkasrév. ŢIPLEA, i.
m. 68).
Bocor (< bokor): Nevęstile
trec bocor (Nagygérce, 192).
Csak mint határozó szerepel. S.
szerint a bocor jelentése ’ceată,
mulţime’.
Boitoi (< bojt + -oi): Numa
clopu-i cu boitoi (Nagygérce,
183).
Bold (< bolt): la boldu baronului (Kisgérce, 272); – Casă
aị ca un bolduţ (Avasfelsőfalu.
Szatmár m. BRĂILOIU, i. m. 40);
In, picioare ştrumfe din bold
(Mózesfalu, uo. 62); – Marţi
în boldurị tîrguind (Bréb. Mármaros m. PAPAHAGI, i. m. 5);
mă duc în bold la Siget (Máragyulafalva, uo. 171); Şî t’e du
pă la boldurị (Oroszkő, uo.
111); mătură d’e bold (Barcánfalva. MÁRTON i. h. 127). (A
ruszinban is megvan: Id’e mińi
u bóụt kupéty cúkru. TrebusaFehérpatak. Mármaros m. S.
gy.).
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Bolonciag (< bolondság):
Dragostile nu-s iosag. Ci-s on
liac de bolonciag! (Nagygérce,
193): vö. erre a szóra TAGLIAVINI. Lex. Mars. 103.
Bondă (< bunda): jăburile
di la bondă (Bocskó, 222); –
Čere bonda d’e la noị (Szaplonca, Mármaros m. PAPAHAGI,
i. m. 62); bond’e negre (Bárdfalva, uo. 155).
Bongăruţă ’musculiţă’ (esetleg bogár szavunkkal függ öszsze): Pi tăte bongăruţele (Kisgérce, 257).
Borsocoi, Borsocae (< boszorkány):
Strîgoi,
borsocoi
(Szárazpatak, 254); îi săgętă
bursucăii pe oamiń (Bocskó,
267); Omu şi boreasa o fost
borsocoi amîndoi (Nagygérce,
271); o vińit borsocaia (Bocskó, 269); borsocăile o luat o
pruncă (Batarcs, 276); – Le
zîce borsocańe ori borsocoi (Komorzán, Szatmár m. MUŞLEA, i.
h. 215); acolo nu pot tre(ce)
borsocăile apoi (Bikszád, uo.);
Borsocăi (Bujánháza, uo.); Bosărcăi, alea umbla pă sus noaptea (Ráksa, uo.); Borsocoiu
umblă
noaptea
(Mózesfalu,
uo.); Borsocăile sânt ca cum ie
o beşică de porc (Avasújfalu,
uo.); – Dọară bosărcăile d’e l-o
luat (Szurdok. Mármaros m.
PAPAHAGI, i. m. 140); o zińit în
gražd bosărcăile (Budfalva, uo.
161); D’e noụă bosorcoį (Szaplonca. uo. 144); Voi strâgoi, voi
bosorcoi (Barcánfalva, BIRLEA,
Cântece poporane din Maramureş II, 377).
Botă (< bot): ş’o ţîpat cîte
cincizăci de bote la fund, la
unu (Bocskó, 223); să atingi cu
botă, o tăięt pe botă, scriitor pe
bote (Szárazpatak, 233, 215);
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bote de hed’ ’ramuri de viţă de
vie’ (Ugocsa m. AAF. VI–
1942. 163); – Că ię bota şî să
duce (Mózesfalu. Szatmár m.
MUŞLEA, i. h. 167); Că bota-i pe
grindă ’n casă (Tartolc, uo.
157); Boticuţa mę cę dulce (Komorzán, uo. 174); Şi din bota
mę cę dulce (Ráksa, uo. 176);
i-o dat un fluier ş’o botă (Avaslekence, uo. 188); înt’o botă
băgată (Bikszád, uo. 228); Cu
o
altă
botă
(Avasfelsőfalu.
BRĂILOIU, i. m. 77); – ịa botă
şî să duče (Izaszacsal. Mármaros m. PAPAHAGI, i. m. 28);
Iau-m bota şî mă duc (Glód. uo.
40); Mult’e bot’e am căpătat
(Desze. uo. 58); Da ị-o dat boticuţa
(Máragyulafalva.
uo.
98); cristătura d’e pă botă
(Szerfalva, uo. 170); Toţi îl bat
cu botele (Bárdfalva. BIRLEA,
i. m. II, 224).
Bumbuşcă (< gombostű): cunună cu bumbuşti (Nagygérce,
199);
Clopu
cu
bumbuştile
(Szárazpatak, 196); – bumbuşcă (Szatmár m. BARBUL, i.
m. 44); – ca ş’o bumbuşcă
(Bárdfalva. Mármaros m. BIRLEA, i. m. II, 16.). Származéka
is van: Cel cu clopu îmbumbuşcat (Szárazpatak, 196).
Calodă (< kaloda): Calòda
era tri stîlpi băgaţi în pămînt
(Batarcs, 216): – îl băga cu
grumazu şi cu mânurile în calodă şi-i da cu bota ’n cur (Mózesfalu. Szatmár m. MUŞLEA, i.
m. 229); la şcoală, o calodă
(Ráksa, uo. 229).
Cantor (< kántor): o fost
cantor şi învăţător (Batarcs,
216); on cantor, ala conducę
(Bocskó, 218).
Căzal (< kazal): (Ugocsa m.
vö. 294); – căzal (Szatmár m.
BARBUL, i. m. 44).

Celezi (< cseléd; plurale tantum); Şî celezî casî | Să crească,
să să mărească (Kisgérce, 205);
cilịezi din casă (Avasfelsőfalu.
Szatmár m. MÁRTON, i. h. 128);
–Şî čileğị d’ẹ-a hrănirẹa (Felsőszelistye. Mármaros m. PAPAHAGI, i. m. 138); čịule ịụ.’copil’
(Borsa, uo. 218).
Celui (a) (< csalni): Celuieşte coitile (Szárazpatak, 196);
s’o aflat celuit (uo. 208); Cum
m’ai
putut
celui
(Kisgérce,
234); – Ce ’n pădure ’nceluite
(Bujánháza. Szatmár m. MUŞLEA, i. h. 171); m’aị putut čelui
(Avasújfalu. BRĂILOIU, i. m.
9); Rău m’az putu’ čęluịi (Mózesfalu, uo. 21); Şî tu răụ-ọ-aị
čeluitụ (Avasfelsőfalu, uo. 35);
– tare t’ẹ-o čeluit (Szaplonca.
Mármaros m. PAPAHAGI, i. m.
71); Nu m’atîta čelui (Farkasrév, uo. 59); Pă dînsa s’o čeluịa’ (Oroszkő, uo. 110); ị-aị
čeluit (Batiza, uo. 122); Čeluit,
o čeluit (Máragyulafalva, uo.
98); Ş’or celui boii tăi (Bárdfalva. BIRLEA, i. m. II, 41); A
iubi şi-a celui (Felsővisó, uo.
77).
Cezăşi (vö. kezes): Ugocsa
megyében a táncot (danţ) megszervező legényeket hívják így,
akik vállalják a kezességet a
zenét
szolgáltató
cigányoknak
járó fizetségért (166).
Cheş (< kés): Că m’a tăię cu
cheşu (Szárazpatak, 196).
Chischińeu (< keszkenő): i-o
dat chischińeu împaturat (Batarcs, 180); – un chescheneu
roşu (Avasújfalu. Szatmár m.
MUŞLEA, i. h. 227); să nu poroncească chescheneu la clop
(Bujánháza, uo. 191); Ne legăm cu un chischineu (Túrvékonya, uo. 196); kiskineu, la
fecior kiskinuţă mititel (Mó-

zesfalu. BRĂILOIU, i. m. 67); –
Pe la brâu cu chescheneu (Batiza. Mármaros m. BIRLEA, i. m.
II, 270).
Cingeteu (< csengettyű): puńe
cingeteu pe boi (Komlós, 185).
– Hátszeg vidékén is előfordul
ugyanez a szó: śingătăụ ’clopoţel ce se pune la gîtul vitelor’
(DENSUSIANU, Graiul din Ţara
Haţegului, 335).
Cintirim (< cinterem; a szókezdő č lehet a köznyelvi cimitir hatása): Bucură-te cintirim
(Nagytarna, 232). Ld. még ţîntîrim alatt is.
Ciont (< csont): Am o iapă |
Cioante cacă (Szárazpatak, 229);
două cioante (Batarcs, 263); –
s’o făcut deal de ciont (Bikszád.
Szatmár m. MUŞLEA, i. h. 190);
Când o duc la apă | Numa
cioante cacă (Bujánháza, uo.
192); – Să-ţ rămîe čịontu gol
(Szaplonca. Mármaros m. PAPAHAGI, i. m. 44); Čịọantele pă
su’butučị (Farkasrév, uo. 102);
Čịontu la čiont (Izaszacsal, uo.
133); tăt’e cioant’ele omuluị
(Szurdok, uo. 141);. Pân’a trece
os pân os | Cioantele prin pat
în jos (Bárdfalva. BIRLEA, i. m.
146); găseşti čịoant’e d’e caị d’e
om (Borsa, uo. 157). Egy 1798ból származó felsővisói feljegyzés szerint: aŭ căzut omăt... şi
pe dimeneaţă aŭ îndeţat cumu-ĭ
čontu (BIRLEA, însemnări din
bisericile Maramureşului,. 211).
– Ld. még MÁRTON, i. h. 129.
Cipcă (< csipke): Numai cipca la zadie (Bocskó, 197); –
cipcă la clop (Avaslekence. Szatmár m. MUŞLEA, i. h. 172); –
Čipca d’in cosîţa mẹa (Glód.
Mármaros m. PAPAHAGI, i. m.
35); čipca o pun pă pîndzătura
roşie (Krácsfalva, uo. 164);
clop cu cipca-n cui (Jód. BIR-
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LEA,

Cântece poporane II. 7);
Cipca din păruţul mieu (Nánfalva, uo. II. 11): barşon cu
cipcă (Bárdfalva, uo. II, 40);
Pe chescheneu cipcă-verde (Batiza, uo. II. 270).
Ciurdă (< csorda): nici ciurdă n’avẹm (Bocskó. 217); În
ciurda
satului
(Nagytarna,
246); să îmble la ciurdă (Nagygérce. 283): – să ’mprăştii
ciurda
(Ráksa.
Szatmár
m.
MUŞLEA. i. h. 226): – o čịurdă
mîndră de boị (Izaszacsal. Mármaros m. PAPAHAGI, i. m. 31);
Fără cịurdăcă d’e boị (Izaszacsal. uo.): Cu cịurda, cu tătă
(Krácsfalva. uo. 126); Cu čịurda, cu tọată (Szurdok, uo. 139);
Sara când vine ciurdà (Bárdfalva. BIRLEA. i. m. II, 295:
103): Şi ciurda la Ieudişor
(Jód.uo. II. 318:287).
Ciurgău (< csorgó, csurgó):
La a mẹ inimă-i tău, cum e vara
la ciurgău (Nagygérce, 146);
egyéb mármarosi és erdélyi
adatokra ld. DAcR. I/2. 517.,
míg WEIGAND a szatmármegyei
Lacfaluról közöl egyet: apa
rẹtše din tšurgọụ (Jahresb. VI,
SI). A szó jelentése ’eresz, forrás’. Ld. ehhez SZABÓ T. ATTILA: ETI-Évk. 1940/41. 228-29.
Clop (< kalap): Pe purtatu
clopului (Nagygérce. 183); pingă clop (Kisgérce. 194): Cel cu
clopu ’mbumbuşcat (Szárazpatak, 196): Şi tăţ stau sub on
clop (Bocskó. 229): – cipcă la
clop (Avaslekence. Szatmár m.
MUŞLEA, i. h. 172): să nu poroncească chescheneu la clop
(Bujánháza, uo. 191): clop şi
straiţă (Ráksa, uo. 196 ); Stegarịuluị fără clop (Avasújfalu.
BRĂILOIU, i. m. 56); – clopu
cel bun cu 2 mărieşi (XVIII.
sz. vége, Mármaros m. BIRLEA,
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Ins. maram. 14); d’in clopu
bad’i (Farkasrév. PAPAHAGI, i.
m. 17); pana clopuluị (Glód,
uo. 35); Mn’ị-o bătut frundzuţa
clopu (Borsa, uo. 59); struţ în
clop (Batiza, uo. 59); păru pîn
clop să ịasă (Mikolapatak, uo.
61); Pă tit’ia clopuluị (Rozália,
uo. 116); Tăţ nuntaşiị staụ cu
clopu ’n cap (Krácsfalva, uo.
165); clopu badii (Bárdfalva.
BIRLEA, Cântece poporane din
Maramureş II, 46); Şi pune clopuţu ’n cui (Bárdfalva, uo.
148); Să pui struţuc verde ’n
clop (Jód, uo. 191). Vö. még
MÁRTON: ETI-Évk. 1940/41. 137.
Más vidékeken a colop is előfordul: colop cu mărgele (Torda-Aranyos m. Culegere de doine, strigături şi chiuituri.4 Braşov, 1923. 261); Numa colop cu
cununi (Felgyógy. Alsófehér m.
BOLOGA, Poezii poporale din
Ardeal. Sibiu, 1936. 21); o lụat
colopu d’in cap (Hobica-Urikány. Hunyad m. DENSUSIANU,
i. m. 220).
Coaci (< kovács): Ş’o ghindit c’oi hi coaci (Bocskó, 196);
– o dus coaci (Komorzán. Szatmár m. MUŞLEA, i. h. 183): –
cọačị. (Budfalva. Mármaros m.
PAPAHAGI, i. m. 152); C’o gândit c’oi fi covaci (Bárdfalva.
BIRLEA, i. m. II, 62).
Cocie (< kocsi): (Ugocsa m.
vö. 295); – Dị-ardă focu cočiile (Mózesfalu. Szatmár m.
BRĂILOIU, i. m. 18); – cočiị cu
caị
tomńite
(Máragyulafalva.
Mármaros m. PAPAHAGI, i. m.
98); caị roşî ’n cočîe (Batiza,
uo. 122); La cočîe ţigănẹască
(Máragyulafalva, uo. 98); Nici
cocie nici hinteu (Bárdfalva,
BIRLEA, i. m. II, 33); La cocia
cea din prund (Jód, uo. I, 36).
(A ruszinra ld. pl.: Kočija

máje četyry kolésa, nau peréd’i
máje rud. Trebusa-Fehérpatak.
Mármaros m. S. gy.)
Coldouş (< koldus): straiţa
cę
coldouşască
(Nagygérce,
177): Coldouş într’on pt’icior
(Komlós, 230); – colduş ’cersitor, om sărac’ (Avasvidéke.
Szatmár m. BARBUL, i. m. 45);
– Pui ị-o rămas colduş (Farkasrév. Mármaros m. PAPAHAGI. i. m. 20); D’e colduş | D’e
colduşă (Felsőszelistye, uo. 139);
Cu căruţă colduşească (Budfalva, BIRLEA, i. m. I, 56).
Conciu (< konty): Din conciu
ńevęstelor
(Nagytarna,
202);
Nevestele poartă părul în „conciu” (uo. 138); Din conciu nevestelor
(Kányaháza.
Szatmár
m. MUŞLEA, i. h. 209); – Şi
ţi-om face conciu roată (Mármaros m. BIRLEA, i. m. II, 298).
Copîrşău (< koporsó): Mńireasa-i în copîrşău (Szárazpatak, 236); Mirịasa-ị în copîrşăụ
(Bujánháza. Szatmár m. BRĂILOIU, i. m. 33); pe copîrşău
(Mózesfalu, Avasújfalu, uo. 64,
72); – Să t’e pue ’n copîrşăụ
(Szaplonca,. Mármaros m. PAPAHAGI, i. m. 46); Cum îị făčẹa
copîrşăụ! (Izaszacsal, uo. 113);
şî o vădzut copîrşău (Farkasrév, uo. 156); Să te puie ’n copârşău (Nánfalva. BIRLEA, i. m.
II, 11); Vină şi-m fă copîrşău
(Bárdfalva, uo. 137); Nici cuie
prin copârşău | Nici loc prin temeteu (Budfalva, uo. 165). Egy
régi mármarosi feljegyzésben;
amu făcut prin cumăndărĭ, şi
copî[r]şăul (BIRLEA, Ins. mar.
62).
Corman (< kormány ’guvern’); lei o avut corman de a
lor (Nagygérce, 210). Az eke
kormányvasát is a magyar kor-

mányból lett cormană szóval jelölik a rumén nyelvterület számos vidékén (DAcR. I/2. 795;
BOCĂNEŢU: Codrul Cosminului
II/III. 172–74).
Dâmb (< domb): Din dîmbu
iesta (Batarcs. 219); Noi am
şăzut sub on dîmboc (Bocskó,
217); – Da o frânge la dâmboace (Kányaháza. Szatmár m.
MUŞLEA, i. h. 177); o fugit pe un
dâmb (Bikszád, uo. 180); Tăt
dâmbu l’aleargă (Bujánháza, uo.
192); un dâmb mare (Komorzán, uo. 217); în dâmbu dela
Ion (Ráksa, uo. 180); dâmbul
mic (Avasfelsőfalu. MÁRTON, i.
h. 131); – Cine trece pe dâmbeţ
(Bárdfalva. Mármaros m. BIRLEA, i. m, II, 256); Tot o ’ntoarce la dâmboace (Bárdfalva, uo.
I, 104); dîmbăụ (Jód. PAPAHAGI, i. m. 218); dîmburos ’cu
dîmburi’ (Jód, uo. 219).
D’idără (< veder, vödör): Şî
apa cu vidăra (Kisgérce, 205);
ugeru ca d’id’eru (Nagygérce,
246); prinde d’idăra de-o toartă
(Nagygérce, 179); – Cu videra
măsurat
(Kányaháza.
Szatmár
m. MUŞLEA, i. m. 178); Ugeru |
ca ghideru (Komorzán, uo. 201);
Ugeru, ca zideru (Bujánháza,
uo. 202); – Da ịa zid’era d’e
tọartă
(Farkasrév.
Mármaros
m. PAPAHAGI, i. m. 107); Să carĭ
cu id’erea apă (Farkasrév. ŢIPLEA, i. m. 71).
D’igan (< vigan): Dacă-i mai
„d’igan”
[’binefăcut,
sdravăn,
sănătos’], îl botează la o săptămână (Ugocsa m., 164); – iară-i ghigan cum o fost (Komorzán. , Szatmár m. MUŞLEA, i. h.
212); zigan (Avasvidéke. BANCIU:
Transilvania XLVI, 58).
Származékára ld.: Că doar m’oi
înzigăni (Tartolc. MUŞLEA, i. h.
130 l. 2. j.).
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Dişmă (< dézsma): Ce da
omu să chema dişmă (Batarcs,
217). Ld. ehhez Ung. Jb. IX–
1929. 292–93. továbbá TAGLIAVINI. Appunti
etimologici rumeni: Omagiu lui R. Ortiz. Bucureşti. 1929. 172–75.
Drot (< drót): ş’o legat cu
drot două coasă (Nagygérce,
211): – drot ’sirmă, tel, fir de
metal’ (Avasvidéke. BARBUL, i.
m. 46): ş’o ’mpregiurat pădurea
cu drot (Komorzán. MUŞLEA, i.
h. 186): – drod ’telegraf’ (Márragyulafalva. Mármaros m. PAPAHAGI. i. m. 219).
Fărăgău (< faragó; a MTsz.
egyetlen adata is ugocsamegyei,
ld. még faragó ’szekerce’ CSÜRY,
Szamosh. Sz. I, 254): se aşează
supt pat săcure, „fărăgău” şi
cuţit (Ugocsa m., 161).
Fărtai (< fertály): Şî-ş ię on
fărtai de d’in (Nagygérce, 260);
– Patru fărtae de pământ
(1717. Mármaros m. IORGA, Studii şi Documente XII, 235); fîn
tri fărtae... 7 fărtae (1775.
BIRLEA Ins. mar. 135); Işi
aduce on fărtai (Alsóvisó. BIRLEA. Cântece poporane, II, 267);
Fărtaịu nu l-aị împlut (Borsa.
PAPAHAGI, i. m. 77); Orị să-l pue
’ntre fărtaịe (Batiza, uo. 121).
Feleleti (< felelet, ’felelősség’): Nu dă samă înaintea tatălui ceresc, nici on felelęti
n’are şohan (Ugocsa m., 164);
felelet’ (BARBUL, i. m. 46).
Fedeu (< fedő, födő, ’edény,
vagy koporsó fedele’): Cumperi
o fingie de lut de on litru şi on
fedeu tot de lut (Szárazpatak,
263); – Pe un fedeụ de cărbune
(Mózesfalu. Szatmár m. BRĂILOIU, i. m. 66); Fac acolo un fedeụ, şi apoi pe fedeụ pune tămîie (Avasfelsőfalu, uo, 76);
paharu-i astupat cu fedeu (Ko-
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morzán. MUŞLEA, i. h. 213); o
ulcea de lut nou, cu fedeu nou
(Ráksa, uo. 213).
Fingie (< findzsa): Cumperi
o fingie de lut (Szárazpatak,
263); – finžë ’filigean, tasă’
(BARBUL, i. m. 47).
Fioc (< fiók, ’ablakfiók’): Pe
fiocu cel fărmat, Pe fiocu fărestii (Nagygérce, 192); pe un
fioc strîcat (Komorzán. Szatmár m. MUŞLEA, i. h. 221).
Fişcarăş (< fiskális): Fişcarăş ńi-o trăbuit (Nagygérce,
184); fişcarăşu din Seleuş (Kisgérce, 214); – fişcaliş (BARBUL,
i. m. 47); – Şi legiuri fişcarăşii
(Bárdfalva. Mármaros m. BIRLEA, i. m. II, 110).
Fiteauă (< fütőkemence): În
casă nu era fiteauă (Bocskó,
267); – fit’ẹụ ’gemauerter Ofen’
(Szamoslippó. Szatmár m. WEIGAND: Jahresb. VI, 76).
Foaş (< fuvás ’vihar, hófuvás’) : Milostivńile vin cu vînt,
cu foaş mare (Nagygérce, 277);
– s’îndeamnă on foaş (Komorzán. Szatmár m. MUŞLEA, i. h.
214); Perit o si de foaş (Tartolc, uo. 173); foụaş (CANREA,
Craiul din Ţara Oaşului. Bucureşti, 1907. 81). A szó már egy
XVIII. századi erdélyi szövegben előfordul: ploĭa cu foaş’
(DRĂGANU:
Dacor.
III–1924.
249). Más vidékeken a fotag-ot
(< fuvatag) használják hasonló
jelentéssel (Bihar m. Bulletin
Linguistique IV–1936. 133).
Fodre (< fodor): Subt cot,
mâneca e strânsă şi formează
„fodre” (Ugocsa m., 17).
Foitui (a se) (< fojtani): să
foituiesc acolo, nu mai ies afară
(Kisgérce, 287); Atâta lume iera,
că să fuituię oamińi (Bocskó:,
218); – sîă fụoịtuịeşt’e ’fullado-

zik’ (Ráksa. Szatmár m. MÁRTON, i. h. 132): mîă fuịtuịesc
(Mózesfalu. uo.); sîă fuịtuịe
(Komorzán uo.).
Font (< font): Şî m’a vinde
cu fontu < Szárazpatak, 196);
– font (BARBUL, i. m. 47); –
Fierele-s de noauă fonţi, Fierele-s de un fontuţ (Bárdfalva.
Mármaros m. BIRLEA, i. m. 138);
Şi cu fontu măsurată (Jód, uo.
168).
Gaci (< gatya): Şî ţî-s dragi,
cât îs cu gaci (Nagygérce, 182);
– Ie-l de fundu gacilor (Kányaháza. Szatmár m. MUŞLEA, i.
h. 171): Ş’în gaci | Gândaci (uo.
211): Ieu brăcinaru din gaci
(Mózesfalu. uo. 242); – Gatii pe
sub cioareci n’am (Bárdfalva.
Mármaros m. BIRLEA, i. m. II,
218). Ld. még roit alatt is.
Găzdac (< gazdag): N’o fost,
maică, de găzdac (Batarcs, 108);
Da mă daţ la cei găzdaci (uo.
207); – găzdag ’bogat, avut’
(BARBUL. i. m. 47); – Harnic
eşti tu şi găzdac (Bárdfalva.
Mármaros m. BIRLEA, i. m. II,
39); Una-i hîdă şi găzdacă (Hernécs. PAPAHAGI, i. m. 11); čẹa
găzdacă (Izaszacsal, uo. 31);
bătrîn şi găzdac (Glód, uo. 36);
Da ńe dă la om găzdac (Szurdok, uo. 81); un fečịor d’e găzdac (Bréb, uo. 93).
Ghezeş (< gőzös ’vonat’):
Fa[ce]-ţ-ai
ghezeşel
de nuc
(Bocskó. 186); ghezăşu te duce
’n lume (Batarcs, 187); – gheizeş ’tren, car cu vapor’ (BARBUL,
i. m. 48): – La staţie la gheizăş (Jód. Mármaros m. BIRLEA,
i. m. I, 81): Bate Doamna gheizăşu (Bárdfalva, uo. II, 17);
Duče-m’oị cu geizăşu (Farkasrév. PAPAHAGI, i. m. 19); Tre’
gezeşu pîngă voị (Alsóvisó, uo.
23).

Gubă (< guba): Iarna se
poartă „guba” sau „pętecul”, o
haină de lână groasă care ţine
locul sumanului din alte părţi
(Ugocsa m., 18); o breaslă a gubaşilor (uo.); – Şî mń-am lăsat
guba
’n
uşă
(Avaslekence.
Szatmár m. MUŞLEA, i. h. 165);
Sî m’am băgat în gubă (Mózesfalu uo. 218); – Cânele nost’
nu-i cu gubă (Jód. Mármaros
m. BIRLEA, i. m. I, 61); Ţipă
guba şi curaua (Bárdfalva, uo.
II, 303: 162); D’ẹ-a si h’ia d’ẹ-o
gubuţă (Farkasrév. PAPAHAGI, i.
m. 21); O mîndra-ị cu gubă sură
(Glód, uo. 61); guba’n beserecă
(Sajó, uo. XXIX. l.); gubă, lecric şi cuşmă (Budfalva, uo. 153).
Gută (< guta): Du-te ’n gută
să te omoară (Nagygérce, 191);
– Ce te-aş hi lăsat în gută (Bujánháza. Szatmár m. MUŞLEA, i.
h. 170). Ld. még MÁRTON, i. h.
134.
Haită (deverbális főnév a hăitui < hajtani igéből): haită ’goană, fugă’, L-o luat la haită pandurii (Batarcs, 213). Ezt a jelentést általában a szintén magyar eredetű hăitaş hordozza
(ld. DAcR. II, 344; le-o fugărit
tăte ’n hăitaş: Ráksa. Szatmár
m. MUŞLEA, i. h. 217), míg a
haită szónak egyéb másodlagos
jelentései fejlődtek.
Hamńiş (< hamis): femeia
asta îi hamńişă (Nagygérce,
272); – Şî mult aị fos’ hămńişucă (Bujánháza. Szatmár m.
BRĂILOIU, i. m. 32); hámiş
(CANDREA, i. m. 82); – gura
mńi-ị hamńeşă (Izaszacsal. Mármaros m. PAPAHAGI, i. m. 28);
Tu moarte hamişă eşti (Bárdfálva. BIRLEA, i. m. I, 116); Am
bărbat tare hamniş (uo. II,
274).
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Haznă (< haszon, haszna): Îi
de haznă (Nagygérce, 265); nu-i
de haznă descîntecu (Kisgérce,
289); – haznă ’folos, roadă’
(BARBUL. i. m. 48); n’am avut
nici eu haznă (Budfalva. Mármaros m. BIRLEA. i. m. I, 56);
Nici o haznă nu ţi-am luat
(Bárdfalva. uo. 27); N’avui
haznă de dânsa (Bárdfalva, uo.
II. 23): N’ai avea haznă ţării
(Nánfalva, uo. 195).
Hăznăli (a) (< használni):
Nu-i poate hăznăli ńime (Bocskó. 279): – hăznălësc ’folosesc’
(BARBUL, i. m. 48); – Mármarosban a haznă-ból képezett hăznui használatos: Ţara nu ţî hăznui (Máragyulafalva. PAPAHAGI,
i. m. 16): Ea nemic n’o hăznuit
(Bárdfalva. BIRLEA, i. m. II,
73). stb. (A ruszinra ld. pl.:
Dréva sut’ meteróvi i hosnúje se
na
nalévo.
Trebusa–Fehérpatak. Mármaros m. S. gy.).
Hed’ (< hegy ’szőlőhegy’):
Vińit-o acolo la hęd’ (Nagygérce. 272): – să meargă unde-i
heghiu (Bujánháza. Szatmár m.
MUŞLEA. i. h. 214); de pe heghiurile baronului (Kányaháza, uo.
226): heĭghĭŭ ’viie’ (CANDREA, i.
m. 82).
Ide tartozik a higiu ’pădure
deasă şi tufiş, prin care nu poate străbate mergând omul sau
animalul’: Am adus nuelele din
higiu
Dumbrăvi
(Nagysink.
Nagyküküllő m. ld. Ţara Oltului 1909. 21–22. sz. 6. l.); hiğị
’pădure deasă’ (T. DINU: Grai
şi Suflet I, 137); higiu ’pădurice
cu tufe dese, mărunte’ (PĂCALĂ,
Monografia comunei Răşinariu.
Sibiu, 1915. 139); higiŭ ’pădure
deasă’ RĂDULESCU–CODIN, Muscel, 39). A DAcR. a higiu alakot
a huciu változatának tartja (II,
390, 416), de nézetét, melynek
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komoly hangtani akadályai vannak, nem indokolja meg. A ’szőlőhegy’ jelentés tehát a rumén
nyelvterület szélső vidékein található (vö. még hiţ ’vie’: HETCO,
A berettyómenti román nyelvjárás. Belényes, 1912. 41), míg
egyebütt a ’sűrű, bozótos erdő’
jelentés mutatja a hegyvidéki
ruménség szerepét a magyar
eredetű
szó
jelentésváltozásában (’hegy’ ~ ’erdő’).
Heliu (< hely) ’házhely, telek’: hęliu unde o fost (Szárazpatak, 215); mę[rge] pe hęliuri
(uo.); – Demineaţă-i fi pe heli
(„helyben leszel”, Jód. Mármaros m. BIRLEA, i. m. I, 66): Mersu-ţi-o hiru pe heli | C’ai hrănit
cânii de-feli (Bárdfalva, uo. II,
300).
Hetică (< hektika): Hętica,
pętica | Mere la beserică (Komlós, 230); – Szatmár- és mármarosmegyei adatokra ld. MÁRTON: ETI-Évk. 1940–41. 135.
Hibaş (< hibás): Să nu se
uite
(femeia
însărcinată)
la
„coldăuş, hibaş [’bolnăvicios’],
hiretici” (Ugocsa m., 161); – h’iboş (Szaplonca. Mármaros m.
PAPAHAGI, i. m. 222).
Hiie, Hiia (< híja): ieu ştiu
ce mń-i hiia să dau pruncului
(Ugocsa m., 167); Numa cît
mńi-i hię mńie (Batarcs, 186);
Nu-i hiia să pui mîna (Kisgérce,
194); – Numa de mine eị h’ie |
Să h’iu, măịculuţă mę (Avasfelsőfalu. Szatmár m. BRĂILOIU,
i. m. 47); numai de-o piele de
drac m-i hiie (Komorzán. MUŞLEA, i. h. 189); Scoate-l când a
hi hiię (Bujánháza, uo. 171); –
Nu-ị h’ia lumẹa să ştie (Farkasrév. Mármaros m. PAPAHAGI, i.
m. 103); Nu mă ieie, nu mi-i hia
(Bárdfalva. BIRLEA, i. m. II,
143); De te-a ajunge hiea (T.

Bud. Poezii populare din Maramureş. Bucureşti, 1908. 15).
A magyar eredetű szó a lipsă
’hiány, szükség’ szót helyettesíti,
míg az îi hiia kifejezésnek ’kell,
szükséges’ a jelentése. Ld. ehhez TAMÁS, Fogarasi István kátéja. 96. s. v. lipsă.
Hir (< hir): nici de hir nu leam auzit (Bocskó, 226); n’o avut
nici hir de oareunde (Batarcs,
280): Oarice hir trăbă să-ţ vie
(Kisgérce, 285); – hir ’veste,
faimă’ (BARBUL, i. m, 48); – să
le hie pomană pă hiru (1741.
Glód. Mármaros m. BIRLEA, Ins.
mar. 110); če h’irị adučị (Borsa.
PAPAHAGI, i. m. 27); rău h’ir
ţ’am adus (Budfalva, uo. 92);
Če h’ir i în orăşel (Farkasrév,
uo. 102); Zińit-o h’irịuţ în ţară
(Farkasrév, uo. 108); H’irįu-i
marsă | Pînă ’n ţara čẹa turčască
(Batiza, uo. 121); Să duci hiruţu’ în ţară (Bárdfalva. BIRLEA. Balade, colinde şi bocete
din Maramureş, 18); Făr de hir
am auzit (Bárdfalva, uo. 57);
Apoi mi-o mers hiru ’n Lăpuş
(Somosfalva, uo. 284); înhirluit
’foarte vestit’: Este-on pământ
înhirluit (Bárdfalva, uo. I, 16).
Holdă (< hold ’gabonaföld’):
Şi la holdă m’o mînat (Bocskó,
190): Pintre holde jîdoveşti
(Szárazpatak, 206); în pămînt
şi holde (Kisgérce, 289); –
Pintre holde jidoveşti (Mózesfalu. Szatmár m. MUŞLEA, i. h.
179); – o holdă ńesăčerată
(Hernécs. Mármaros m. PAPAHAGI, i. m. 12); Mare hold’ am
săčerat
(Budfalva,
uo.
90);
Gătat-aị, sie, holda (Farkasrév,
uo. 99); Hold’ele nesăčerat’e
(Sajó, uo. 117); Săcerând prin
holde (Batiza, uo. 82); Nu dau
mesel de palincă | Pentru-o hol-

dă de cânepă (Szaplonca, uo.
II, 278).
Hunţiut (< huncut): hunţiută femeie (Kisgérce, 272);
– Numai cumu-s mai hunţfut
(Mózesfalu. Szatmár m. MUŞLEA, i. h. 173); – De če ọameńi-s hunsfuţ (Jód. Mármaros
m. PAPAHAGI, i. m. 222); Pe-a
mea samă jib hunsfuţi (Bárdfalva, BIRLEA, i. m. II, 261);
Tot o hunţută de fată (uo.
279).
Iobagiu (< jobbágy): Iel
scotę pe iobagi să lucre la
domńi (Kisgérce, 214); – ĭobaž ’supus, colon, sclav’ (BARBUL, i. m. 49); s’o strîcat, iobăgiile alea (Bujánháza. MUŞLEA,
i. h. 229); – Strâgătoarea iobagilor
(Jód.
Mármaros
m.
BIRLEA, i. m. I, 25).
Iosag (< jószág): Dragostile
nu-s iosag (Nagygérce, 193);
o ţinut iosaguri multe (Batarcs,
216); nu ięsă iosagu în imas
(Bocskó, 218); om, iosag (Szárazpatak, 265); – ala-i iosagu
mai slab (Mózesfalu. Szatmár
m. MUŞLEA, i. h. 223); D’ipt o
ţîră d’ë iosag (Bikszád. BARBUL,
i. m. 65); – cu impărţiastina
(sic!) iosagurilor (MIHÁLYI J.,
Máramarosi diplomák a XIV.
és XV. századból. MáramarosSziget, 1900. 638); şi alte iosagurĭ (1766. Budfalva. Mármaros m.) BIRLEA, Ins. mar. 63);
Nici eşti gazdă de iosag (Jód.
BIRLEA Cant. pop. II, 9); N’ar
cere mare iosag (Bárdfalva, uo.
39); Fără boi, fără iosag (Felsőróna, uo. 180).
Ircă (< irka): In şcoală n’o
fost pomană de ircă (Batarcs,
216).
Iţie (<ice): Mńie o iţie de
d’in (Batarcs, 181); Mńie îţie
de d’in (Bocskó, 190); o iţîie de
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unt (Batarcs, 217): – horinca
cu 7 potor iţie. vinu cu 4 potor
iţie (XIX. sz. eleje. BIRLEA,
Ins. mar. 14): Să bem in cu
iţia (Alsóróna. PAPAHAGI, i. m.
41): Şî bẹa zin cu iţia (Oroszkő. uo. 111).
Jăb (< zseb): S’o împlut
pline jăburile dila bondă (Bocskó. 222): – žëb ’buzunar’ (BARBUL. i. m. 55); – mă puńe ’n
žepu tăụ (Budfalva. Mármaros
m. PAPAHAGI, i. m. 4); Să o puị
în žeb (Rozália, uo. 115); le
poartă în žeb (Aknasugatag,
uo. 166); Să-m bag mâna până
’n jăb (Jód. BIRLEA, Balade, colinde şi bocete, 10).
Jebchendeauă (< zsebkendő):
trei »chischińęie« în trei colori,
apoi cinci »jebchendeauă, pęrţ,
bumbuşti....« (Ugocsa m., 168).
A lakodalmi pántlikás pálcára
keszkenőket és zsebkendőket is
kötnek.
Lăcată (< lakat): unde uo
pun mîna, nu stă lăcată (Kisgérce, 272); – şî punea lăcată
(Bujánháza. Szatmár m. MUŞLEA, i. h. 228); – o pus lăcată
(Izaszacsal. Mármaros m. PAPAHAGI, i. m. 29); Pă cămar’ o
pus lăcată (Borsa, uo. 110);
Saịe lăcăţîl’e (Szurdok, uo. 141);
Pus-o lăcată şi zar (Bárdfalva.
BIRLEA, i. m. I, 54); Pusă-i lăcată şi zar (Jód, uo. 47); Köznyelvi alakja: lacăt, vö. DAcR.
II/2. 75.
Lăcădam (< lakodalom): Iel
acolo şăde, acolo-i lăcădamu lui
(Nagygérce, 271); – Tătarii
n’o fost iei de lăcădam („a tatárok nem telepedtek le, nem
időztek állandóan”, Mózesfalu.
Szatmár m. MUŞLEA, i. h. 180:
CLXVII). A lăcădam a magyar szó régebbi ’habitaculum’
jelentését őrzi (ld. erre CZU-
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III. 1269–70).
A hangfejlődésre vö. alcam <
alkalom.
Larmă (< lárma): nu faceţ
larmă (Batarcs, 216); – face
larmă (Avasfelsőfalu. Szatmár
m. MUŞLEA, i. h. 221); Dacă
face larmă (Avasújfalu. BRĂILOIU, i. m. 73); larmă (Kismajtény, Tőkésbánya (MÁRTON, i.
h. 140); – larmă ’n cap mńị-or
fa’ (Farkasrév. Mármaros m.
PAPAHAGI, i. m. 21); larmă;
(Barcánfalva, MÁRTON, i. h.
140).
Leş (< les): s’o dus sara în
lęş (Szárazpatak, 273); – (vö.
még: La Farcaşleş, acolea la
bradz.
(Ráksa.
Szatmár
m.
MUŞLEA, i. h. 225).
Luhăr (< lóhere): Toamna,
luhăr
şi
trifoi
(Nagygérce,
183); – luherĭ ’trifoiŭ’ (Szatmár m. BARBUL, i. m. 50).
Mai (< máj): Să le triacă la
duhuri ńecurate | Pin mai (Szárazpatak, 251); – ş’ apoi să
mănânce maiu din iel (Bikszád. Szatmár m. MUŞLEA, i. h.
213); – mai ’ficat’ (Krácsfalva. Mármaros m. PAPAHAGI, i.
m. 224); Din mai | De sub mai
(Jód. BIRLEA, i. m. II, 48). Vö.
még MÁRTON, i. h. 141.
Marhă (< marha): sălăşîme
de marhă (Kisgérce, 213); di
la timitiu marhilor (Batarcs,
263); apăi marhile tăte or peri
(Nagygérce, 278–79); Bună şi
la marhă (Komorzán. Szatmár
m. MUŞLEA, i. h. 199); Sân şi
marhă de pădure (Avasfelsőfalu, uo. 221); mărg marhele
de să culcă (Mózesfalu, uo.
223); – potop în marhele cele
cu
coarne
(„szarvasmarhák”,
Bréb. Mármaros m. a. 1810.
BIRLEA, Ins. mar. 49); o marhă
grasă (Borsa. BIRLEA, Balade,

colinde şi bocete, 14); Cu mărhucă (Nánfalva, u. o. 88); Marhă „n ocol nu-i vedea (Bárdfalva, uo. 117); Murguleţ marhă rotată (Felsőkálinfalva, uo.
II, 171): La marhă-ị limbariţa
(Farkasrév, PAPAHAGI, i. m.
156): şade lîngă marhă (Szaplonca. uo. 159); laptele de la
marhăị (Budfalva, uo. 161);
păntru marhăle bet’ege (Bréb,
uo. 162): daụ la marhă (Krácsfalva, uo. 163); să nu mănînče
mărhăile (Izaszacsal, uo. 167).
Mazăluit (a măzălui < mázolni ige múltidejű melléknévi
igeneve): casa este »măzăluită«,
adică unsă cu lut, atât pe jos
cât şi pe pereţi (Ugocsa m.,
136); iera măzăluite cu alb
(Batarcs, 216); – mazalău ’vakolókanál’
(Kismajtény.
Szatmár m. MÁRTON, i. h. 143).
Mejde (<mesgye): la mejde,
mai tare umblă borsocăile (Batarcs, 282). A magyarból való
a
kolozsmegyei
Magyarfrátáról közölt méjghie ’răzor’ is
(ld. ehhez PAŞCA, Glos. dial.
41).
Meştergrindă (< mester gegeranda): Socrii mirelui prind
colacii, îi lovesc de meştergrindâ (Ugocsa m., 136); .– în
mijlocul căsii sub meşter-grindă. (Jód. Mármaros m. BIRLEA,
i. m. II. 338).
Meşteşig (< mesterség): cu
acela
meşteşîg
(Szárazpatak,
208): ce meşteşîguri poate să
aibă (Bocskó, 224); – meşt’ërşig ’măestrie’ (Szatmár m. BARBUL, i. m. 50); – o vrut fa’
çareče meşterşugurị (Budfalva.
Mármaros m. PAPAHAGI, i. m.
154): Eu am meşteşugu mńeụ
(Aknasugatag, uo. 166).
Mindiar (< mindjár[t]): mindiar m’ar face scrum (Batarcs,

188); Că mindiar ne despărţim
(Szárazpatak, 235); ş’o spart
bătaia
mindiar
(Nagygérce,
212); – Şedz puţîn aicia că
minghiart
ghiu
(Komorzán.
Szatmár m. MUŞLEA, i. h. 189).
Mintenaş (< menten + -aş):
poate şî pt’eri mintenaş (Bocskó, 253. l. 1. jegyzet):; – apoi
mintenaş să fă câne (Komorzán. Szatmár m. MUŞLEA, i. n.
214); mintenaş i-o zint stupchii
(Mózesfalu, uo. 224); Mintenaž
ne
despărţîm
(Avasfelsőfalu.
BRĂILOIU, i. m. 43); Mintenaş
zińe popa (Avasújfalu, uo. 57);
– Ca să sosim mintenaşi (Jşd.
Mármaros m. PAPAHAGI, i. m.
193); Mintenaş îi fi sub pat
(Bárdfalva. BIRLEA, i. m. II,
247).
Moloşag (< mulatság): Şî
fă moloşag mare (Szárazpatak,
257);
La
tăte
moloşagurile
(Nagygérce, 261); fac borsocăile mulăciag (Kisgérce, 289);
– o făcut urieşu un mulătşag
(Bujánháza. Szatmár m. MUŞLEA, i. h. 181); – mălăčẹag
’joc, petrecere’ (Rozália. Mármaros m. PAPAHAGI, i. m. 225);
Ld. még: Şi face mare mulătaş
(Jód. BIRLEA, i. m. II, 353); A
ruszin eredetű hoştină szó jelentése szintén ’petrecere’ (< hostyna).
Moşînă (< masina ’mozdony’): Bată-te focu moşînă
(Batarcs, 187); – Care mânâ
maşina
(Bárdfalva.
Mármaros
m. BIRLEA, i. m. II, 17). A ghezeş ritkábban használt szinonimája. – A ’gyufa’ jelentésű
moşină szóra ld. pl. MÁRTON, i.
h. 142.
Motor (< motor ’gépkocsi’):
De pot mę[rge] cu mòtoru
(Nagygérce, 198); – d’int un
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motor
(Máragyulafalva.
Mármaros m. PAPAHAGI, i. m. 16).
Mulătui (a) (< mulatni):
Tăţ bęu şi mulătuiesc (Nagygérce, 178); – ca să mulătuiască frumos. (Bujánháza. Szatmár. MUŞLEA, i. h. 181); şî o
mulătuit (Mózesfalu, uo. 229);
să molătesc laolaltă (Tőkésbánya. MÁRTON, i. h. 143); –
şi o mălătuit tăţ Ţigańiị (Farkasrév. Mármaros m. PAPAHAGI, i. m. 156); să mulătuịesc
(Krácsfalva, uo. 164).
Musai (< muszáj): Musai
părăstas să h’ie (Szárazpatak,
236); o fost musai să-i plătiască (Nagygérce, 277); – musai
să
hie
ciuntată
(Komorzán.
Szatmár m. MUŞLEA, i. h. 217);
o fost musai să margă (Bujánháza, uo. 229); – musaị să ziị
(Farkasrév. Mármaros m. PAPAHAGI, i. m. 21); mńị-a h’i musaị (Izaszacsal, uo. 67); N’ẹ-a
h’i musaị (Szaplonca, uo. 70);
Aesta-ị musaị să mọară (Krácsfalva, uo. 73); musai să dau
(Borsa. BIRLEA, i. m. 15); Musai capu de culcat (Nánfalva,
uo. 50); C’aiesta-i musai să
moară (Bárdfalva, uo. 94).
Notarăş (< nótárius): Notarăşu îmbla zdrenţos (Batarcs,
216); notarăşu o făcut contratu (Kisgérce, 214); Numa notarăşu o ştiut scrie (Szárazpatak, 215); – dela Domnu notarăş (Avasvidéke. DENSUSIANU, Antologie dialectală, Bucureşti, 1915. 66).
N’elcoşî (a se) (a magyar
eredetű n’alcoş ’nyalka, hetyke’
szóból képezett ige, jelentése ’a
se mândri’): Mîndră nu te ńelcoşî (Szárazpatak, 195). Vö.
ehhez: n’alcoş ’fălos, mîndru,
cochet’ (BARBUL, i. m. 51); továbbá: C’o murit de nielcoşie
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(Nánfalva. Mármaros m. BIRLEA, i. m. I, 31).
N’emńiş (< nemes): în nemnis (Bocskó, 209); te încinge
ńemńeşeşte (Nagygérce, 179);
– ş’o fost ńemiş (Mózesfalu,
Szatmár m. MUŞLEA, i. h. 180);
Fost-o ńemiş, avea cartea nemeşîgului
(Bujánháza,
uo.
229);
D’ëla
ńemńişu
bogat
(Avasfelsőfalu. BARBUL, i. m.
51); – nemiş Muntean Vasîlie,
notariş a satului (1828. Sajó.
Mármaros m. BIRLEA, Ins. mar.
148–49); lăcuitorĭ nemiş din
sat din Budeşti (1743. BIRLEA,
Ins. mar. 63); Hei săracu’ nemişu’ (Bárdfalva. BIRLEA, Cant.
pop. II, 222); Nemişa ’fata de
viţă nobilă’ (Petrova, uo. 283).
Vö. még: aceia o căpătat nemńeşîg (Ráksa. Szatmár m. MUŞLEA, i. h. 181); cerca nemişigul
în Maramurăş (1752. BIRLEA,
Ins. mar. 65); apoị tăt ńemńeşigu o pk’icat (Szerfalva. Mármaros m. PAPAHAGI, i. m. 170).
N’imuric (< nyomorék): Care-s slabd’, ńimurigi (Bocskó,
267); îi ńimuric pe vęci (Nagygérce, 277); vö. még: tăţ pruncii i s’o ńimuricit (Bocskó,
279); – ńimuric (Kismajtény.
Szatmár m. MÁRTON, i. h. 144).
N’ip (< nép): de ce o spus
la ńip afară (Kisgérce, 214);
că o odătuit ńipu (Batarcs,
216). Ez a más vidékről nem ismeretes magyar eredetű szó
alighanem a szabadságharc idején honosodott meg a szatmári
rumének között.
Odor (< udvar): să-m vez
urma
pin
odor
(Nagytarna,
182); – Cîntă afară, prin odor
(Avasújfalu. Szatmár m. BRĂILOIU, i. m. 71); In odor prohodeşte (Avasfelsőfalu, uo. 77);
Rămîị, casă şi odorụ (Buján-

háza. uo. 30); meargă în odoru
(Mózesfalu. MUŞLEA, i. h. 180);
– Pe la odoraşul meu (Alsóróna. Mármaros m. BIRLEA, i.
m. II. 94).
Oiagă (< üveg): Mńireasa-i
ca oiaga (Nagytarna, 171); –
Ce-ţ înţin cu de uiagă (Bikszád. Szatmár m. MUŞLEA, i. h.
157); Zină dragă, cu uiagă
(Tartolc, uo. 173); o uiagă de
v’o cinci litri de pălincă (Avaslekence, uo. 187); înt’ o uieguţă iau un pchic de ghin (Komorzán, uo. 207); pahar de
uiagă (Komorzán, uo. 207); –
Ţucu-te uiagă ’n fund ... Uieguţă,
iubit
vas
(Bárdfalva.
Mármaros m. BIRLEA, i. m. 79,
s Horea uiegii szövegében);
Din o uiagă de horincă (Batiza, uo. II, 78); Tăt zinuţ d’in
trii uịeğị (Glód. PAPAHAGI, i.
m. 40). – Vö. még MÁRTON, i.
h. 153.
Oltońi (a) (< oltani):, doi
tăciuń de măr oltońit (Kisgérce, 290); ii oltońi în oarecare
lemn sălbatic (uo.); – oltoĭësc
’închiagă,
vaccinează’
(Szatmár m. BARBUL, i. m. 51); vö.
még: O creangă de oltoan (Alsóróna. Mármaros m. BIRLEA,
i. m. I, 124).
Oşcolie (< oskola): Să giucăm la oşcolie (Kisgérce, 194);
– Tăţ umblă pă la oşcolă
(Ráksa. Szatmár m. BARBUL, i.
m. 68); l’o dus la uşculă (Ráksa. MUŞLEA, i. h. 216).: – Făr’
dieciel din oşcoliţă (Bárdfalva.
Mármaros m. BIRLEA, i. m. II,
289); Domnişor dela işcoală
(Mármaros m. T. BUD, i. m.
29).
Păitaş (< pajtás): o gîńit
că-i păitaş (Kisgérce, 290).
Pălincă (< pálinka): Palinca-i mare zlobd’ie (Nagygérce,

179); pălincă oi bę (Batarcs,
189); Şi pălinca lapte h’ert!
(Bocskó, 197); Şi tata pălincă bîn (Kisgérce, 202); – Şî
tata pălincă bând
(Bikszád.
Szatmár m. MUŞLEA, i. h. 170);
Câtă palinc’ am băut | Altu
n’o băut borcut (Kányaháza,
uo. 171); cinci litri de pălincă
(Avaslekence, uo. 187); trabă
să-ị închini cu palincă (Bujánháza, uo. 207); beu palincă
(Mózesfalu, uo. 208); n’o băut
pălincă de la Jîd (Ráksa, uo.
214); N’ič păl’inca nu o lasă
(Vámfalu. BARBUL, i. m. 59);
dă pălincă şi ceva să mînce
(Avasfelsőfalu. BRĂILOIU, i. m.
75); – Bẹaụ o lẹacă d’e palincă (Farkasrév. Mármaros m.
PAPAHAGI, i. m. 21); Palinca
ţ-oị îndulči (Sajó, uo. 120); Palincuţă d’e čẹa tare (Barcánfalva, uo. 123). Mármarosban
igen gyakori a ruszin eredetű
horilcă, horincă is (rusz. horíụka): o uiagă de horincă (Batiza. BIRLEA, i. m. II, 78);
Beam horincă pipărată (Nánfalva, uo. 98); cu ţîpoụ d’e pă
masă şî cu horincă (Krácsfalva. PAPAHAGI, i. m. 164); Care
horilcă nu bẹa (Izaszacsal, uo.
32).
Származéka: pălincie ’locul
unde se fierbe ţuica’ (Am fost
şi ieu la pălincie la Halmei.
Nagygérce, 271).
Palţău (< pálca): on palţău
cu pęrţ ’pántlikákkal díszített
menyegzői bot’ (Ugocsa m.,
168). Régebben az un. cemători
’meghívó legények’ zörgőkkel
és pántlikákkal ellátott bottal
a kezükben hívták meg a lakodalmi vendégeket (botă cu zurgalauă şî pęrţ). – Szatmár
megyében is meg van a palţău,
vagy
botă,
amelyet
szintén
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pántlikák (partă, tb. perţ) és
csörgők (ţurgalauă) díszítenek
(MUŞLEA, i. h. 153).
Partă (< párta ’pántlika’):
n’am birtòc, numai parta pingă
clop (Bocskó. 197); – partă
saŭ pantl’ică (Szatmár m. BARBUL. i. m. 57). Ld. még palţău
alatt.
Pedic (< pedig): pedic io nu
o-am făcut (Batarcs, 196).
Pintileu (< pendely): Scurtat-o
pintileu
(Szárazpatak,
195): – Fusta de pânză se
numeşte
„pindileu”
(Szatmár
m. MUŞLEA, i. h. 128); Pendeleu
’npăturat
(Bikszád,
uo.
170).
Pinztarăş
(<
pénztáros):
pinztarăşu
o
zîs
(Kisgérce,
272). (Rusz. pínztár ’pénztáros’. BONKÁLÓ, A rahói kisorosz nvelvjárás leíró hangtana, 28).
Pipă (< pipa): cu pipa ’n
gură (Bocskó, 219); avę o
pt’ipă aşa de lungă (Szárazpatak. 274); – pipă (Avasvidéke: Magyar–Román Szemle
III. 30): – k’ipa cu cănačị
(lzaszacsal. Mármaros m. PAPAHAGI; i. m. 68); Avẹam k’ipă
şi dohan (Farkasrév, uo. 100).
Pîrjoli (a) (< perzsel): cîn
am pîrjolit mńelu (Nagygérce,
229); – ịarba să pîržoleşte
(Mikolapatak.
Mármaros
m.
PAPAHAGI i. m. 38); Cu sprunčeńe poržol’it’e (Szaplonca, uo.
44).
Pîros (< peres, pörös): Dracu o fost pîroş cu Dumńezău
(Nagygérce, 228); – să-ĭ fie
părăş (1702. Borsa. Mármaros
m. BIRLEA, Ins. mar. 45).
Porţîie (< porció ’adó’): ieşti
datori porţîie (Batarcs, 216);
plătim porţîe (Kisgérce, 194);
nu bd’iruiesc a plăti porţîia
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(Bocskó, 218); – să plătească
porţîie
(Ráksa.
Szatmár
m.
MUŞLEA, i. h. 180); dare, adecă
porţie (Komorzân, uo. 184); –
Porţia musai să iasă (Bárdfalva. Mármaros m. BIRLEA, i. m.
II, 232); Şi ţi-i plăti de porţie
(Jód, uo. 319); čindzăčị d’e creiţarị porţîe (Szerfalva. PAPAHAGI, i. m. 170). A porţieş ’iobag’ szóra Id.: Porţieşu’ săracu’
(Bárdfalva. Mármaros m. BIRLEA, i. m. II, 222); Portieşu ’om
de rând, iobag’ (Petrova, uo.
283); nemişi şi porţieşi săteni
Vişeuluĭ-de-josu
(BIRLEA
Ins.
mar. 205).
Az ’adag’ jelentésű porció-ra
is van példánk: o porţîie de fân
(Batarcs, 181). Mindkét jelentését szótározza a Lexicon Budense (527).
Magyar–latin eredetű a ruszin pórcija is (a lengyel porcya-ból származtatja BONKÁLÓ,
A rahói kisorosz nyelvjárás leíró hangtana. Gyöngyös, 1910.
32).
Potică (< patika): de n’ar h’i
potica (Nagygérce, 192); – Numai potica o ţîne (Bikszád.
Szatmár m. MUŞLEA, i. h. 170);
Dă-i Doamne potica ’n casă
(Mózesfalu, uo. 167); Şî potičele d’in lume (Avasújfalu.
BRĂILOIU, i. m. 17); – La potic’ am alergat (Budfalva. Mármaros m. BIRLEA, Balade, colinde şi bocete, 60); Dă-i Doamne potica ’n casă (Nánfalva, uo.
II, 101); Du-te mândru la potică (Bárdfalva, uo. II, 228);
D’ẹ-ar aduče pot’ica (Borsa. PAPAHAGI i. m. 24).
Prăbăli (< próbálni): Şî o
’ncui, ş’o prăbălesc (Kisgérce,
272); – Prăbăluie, doar’ oi
ieşî (Bárdfalva. Mármaros m.
BIRLEA, i. m. I, 54); prăbăluesc

’a proba, a încercà, a experimentà’ (T. BUD, i. m. 81).
Pustă (< puszta): Di ce-am
făcut cale pe pustă (Batarcs,
196); după o pustă (Kisgérce,
113): – Numaị pustă d’alăsa
(Farkasrév. Mármaros m. PAPAHAGI, i. m. 108); drumu prin
pustă (Bárdfalva. BIRLEA, i. m.
II, 259).
Răcaş (< rakás): am văzut
un răcaş de femei (Szárazpatak,
273).
Rădie (< rédia, régyija
marhalevél,
marhapasszus’:
CSÜRY, Szamosh. Szót. II, 265):
Cum îi rădia pe boi (Batarcs,
185): Rădia-i scrisă pe faţă
(uo.): – scrie altal r’egh’ie
(Nagymadaras. Szatmár m. S.
POP: Dacorom. V–1929. 223.
Nem érdektelen az egész mondat
ideiktatása:
„Noroc,
ia
aci’ţi dau d’e felpinz o mńie d’e
lei, ş’apoi t’e du la ţedulhaz şi
scrie altal r’egh’ie ca şi pociŭ
mere acasă cu zuuă.”). Régi,
talán brassói adatot idézhetünk
IORGÁtól: făceam marfă reghiea
pă numele mieu (Acte rom. 276
–77). DRĂGANU a magyarországi
latinságból származtatja (Dacorom. V–1929. 896). Ugyancsak
brassómegyei
adatot
találunk
E. MOROIANUnál is: vinea cu
recie (’permis, pasport’. Hoszszúfalu. Din ţinutul Săcelelor.
Bucureşti, 1931. 66). Hunyadés szilágymegyei adatokra ld.
VICIU, Glos. 73.
Răgălie (< regalia ’úrjog’):
ş’o vîndut răgălie aciia (Kisgérce, 213). Rumén értelmezése:
„arenda pentru fiertul ţuicii’.
Răvaş (< rovás): Tăt omu,
hęliu omului unde o fost, îl avę
pe on răvaş (Szárazpatak, 215);
on răvaş însemnat pe botă (Batarcs, 216); – tată gazda are o

listă pe răvaş (Komorzán. Szatmár m. MUŞLEA, i. h. 228); –
răvaş (Borsa. Mármaros m.
MÁRTON, i. h. 147); Merge birău
acasă | Pune răvaşu pe masă
(Bárdfalva. BIRLEA, i. m. II,
232).
Rępeloghep (< repülőgép):
Rępeloghep = îţi moare on părinte (Kisgérce, 285).
Roandă (< ronda): o roandă
de femęie (Kisgérce, 272).
Roit (<rojt): In partea de
jos, zadia e adausă şi locul acesta se chiamă »roit« fiind înnădit cu »cănaci« (Ugocsa m.,
139); – în partea de jos a gacilor sunt cusuţi nişte ciucuri
numiţi »roit« (Szatmár m. MUŞLEA, i. h. 127); – „Borşenii se
mai caracterizează şi prin aceea
că gatiile lor sunt cele mai
lungi, până în dreptul gleznelor, iar la capăt având roịturị
(= împletitură flocoasă)”. (PAPAHAGI, i. m. XXIV).
Rond’ (= rongy): rond’uri
fierbinţ (Ugoosa m., 161): „Rond’iile”, adică scutecele (uo. 163);
numa pingă rănd’ (Batarcs,
280); – Îl spală cu rangiuţ, spălătoare de corp, şi cu sopun
(Mózesfalu. Szatmár m. BRĂILOIU, i. m. 62); – să o ungă pe
o rantie (Mármaros m. BIRLEA,
Ins. mar. 78. 1812); In răntii e
învăscut
(Szaplonca.
BIRLEA,
Balade, colinde şi bocete, 87;
Trei cămeşi, patru cu randa
(Bárdfalva, uo. 304). L. ehhez
még TAMÁS: MNy. XXXIX–
1943. 389–90.
A rantie származékára ld.: am
un purcăraş | Rînticos, rînticos
(Szárazpatak, ‘230). Ugyanezzel
a szóval van dolgunk a ’cal tânăr, rău ţinut şi slab’ jelentésű
rânticos esetében, amelyet S.
POP teljesen tévesen a magy.
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harantékos
(sic!)
átvételének
tart DRĂGANU ötlete alapján
(Dacorom. V–1929. 223). Valószínűleg a rokonjelentésű, spârticos képmására alakult a rantie szóból.
Rondioş (< rongyos): cu acei
rondioş de cai (Bocskó, 223);
Noa, vidieţ rondioş voi (uo.);
Vedeţ, voi rîndioş voi (uo.).
Rujă (< rózsa): Crescut-o o
rujă ’mplută (Batarcs, 181);
Rujă ca dumińeca (Nagygérce,
191); – Şi mândrucă ca o
rujă (Avaslekence. Szatmár m.
MUŞLEA, i. h. 165); o rujă de pe
câmp (Bikszád, uo. 190); Cu-o
rujă mare (Tartolc, uo. 202);
Scọte ruža din pămînt (Avasújfalu. BRĂILOIU, i. m. 49); Şi
ružîcă d’in gred’ină (Mózesfalu,
uo. 20); Să sape rădăcină de
pelin negru cu ruje albe (1812.
Somosfalva. Mármaros m. BIRLEA, Ins. mar. 78); La obraz
ruže roşîe (Izaszacsal. PAPAHAGI, i. m. 29); cu ružị albe-ị
îngrădit (Bárdfalva, uo. 3); Să
pue ružị în fereştị (Bréb, uo. 4);
Ca ruža să mńị-o dee mńie
(Krácsfalva, uo. 94).
Săbăciag (< szabadság): o
d’init on cotună pe săbăciag
(Batarcs, 280; magyaros mondatszerkesztés); săbăčag (Szatmár m. BARBUL, i. m. 52); Dămị o lună săbăčag (Farkasrév.
Mármaros m. PAPAHAGI, i. m.
20); Şi vină pe săbăşag (Jód.
BIRLEA. i. m. I, 66); Iuon îi pe
săbăşag
(Bárdfalva.
uo.
II.
199).
Sabadîş (< szabados ’libertus’): sabadîşî nu lucra la domń
(Batarcs, 216).
Sălăşime (< szállás + -ime):
sălăşîme de marhă (Kisgérce,
213); Cîn ş’a fa [ce] jarapăru
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sălăşime (Nagygérce, 250). Jelentése ’loc de odihnă’.
Sobă (< szoba): o mărs la iel
în sobă (Kisgérce, 288: 483); –
„soba” – camera de locuit –
şi „casa mare”, rezervată oaspeţilor (Avasvidéke. MUŞLEA,
i. h. 125); – casele sunt formate dintr’un simplu antreu mai
încăpător din care dai într’o
cameră mai mare numită sobă
(Mármaros m. PAPAHAGI, i. m.
IX); Să-ş mătoare sobele (Bárdfalva. BIRLEA, i. m. 85).
Sopon (< szappan): Bată-vamaru
sopoańe
(Nagygérce,
192); – Cu sopon şi cu albele
(Batiza. Mármaros m. BIRLEA,
i. m. II, 79); Din cenuşă sopon
bun | Şi m’ar face soponele | Să
să soponiască iele... Io-s albă
nesoponită
(Bárdfalva,
uo.
107); Mîndra mẹa s’o sopońit |
Cu sopon d’ẹ-un zlot d’ẹ-arğînt
(Szaplonca. PAPAHAGI, i. m. 62).
Sudui (a) (< szidni): aşa cum
o suduit iei (Batarcs, 277); –
Când o ghinit bat, suduind
(Ráksa. Szatmár m. MUŞLEA, i.
h. 214); Ie păcat a-l sudui (Mózesfalu, uo. 222); Mult o si tă’
suduiţ (Avasújfalu. BRĂILOIU, i.
m. 49); – Lume, nu te-oi sudui
(Felsőszelistye.
Mármaros
m.
BIRLEA, Cântece poporane II,
309); Nu mă suduie când doarme (Batiza, uo. 310: 222); Rusule, t’ẹ-oị sudui (Máragyulafalva. PAPAHAGI, i. m. 16); El
mă suduịa’ pîn casă (Glód, uo.
36); Şî Petrẹa lẹ-o suduit (Izaszacsal, uo. 78).
Surzui (a) (< szerezni): oi
surzui ńeşte oamiń de acii
(Nagygérce, 283); – surzuĭësc
’cîştig, agonisesc’ (Szatmár m.
BARBUL, i. m. 53).
Suşig (< szükség): că m’o lod’it suşîgu (Nagygérce, 177); –

Vine târgu, suşâgu (Kányaháza. Szatmár m. MUŞLEA, i. h.
178): – avîndŭ suşig mare
(1717. Felsőszelistye. Mármaros
m. IORGA, Scris. ard.-mar. I,
235): chitelenindu-mă eŭ de şuşugurile meale (XVII. sz. vége,
IORGA. uo. 233); Cînd aŭ fost
suşig de fîn (c. 1740. BIRLEA,
Ins. mar. 60); La vremẹa cu suşîgu (Desze. PAPAHAGI, i. m. 95);
cîn n’ai criţarị e suşîg (Jód, uo.
233).
Şăbe (< seb): cu şăbe în spate
Batarcs, 280).
Şatră (< sător): Cum să răşt’iră tîrgu di la şătre (Szárazpatak, 245); Casa voastă-i sus
în şatră (Batarcs, 189. ’magherniţă, şandrama’); – Cu ţundréle dela şatră (Bikszád. Szatmár m. MUŞLEA, i. h. 170); –
Pintea pîn şatră să primbla
(Budfalva. Mármaros m. PAPAHAGI, i. m. 91); La mândra pe
lângă şatră (Bárdfalva. BIRLEA,
i. m. II, 69. ’pridvor, târnaţ’);
Şi mi-aş pune şatra ’n prag
(Felsővisó, uo. 76. ’baracă’).
Şohan (< soha): Şohan nu
ń-or poronci (Kisgérce, 201);
şohan n’o umblat (Bocskó, 267);
n’o fost şuhan ńimńic (Szárazpatak, 268); – Şohan nu o om
afla (Bujánháza. Szatmár m.
BRĂILOIU, i. m. 30); Să nu vadă
şohan sọre (Avasfelsőfalu, uo.
45); n’o vădzut soare şohan
(Avaslekence. MUŞLEA, i. h.
188); n’are şohan copchii (Bikszád, uo. 213); – Şohănită nu-l
dezvară
(Nánfalva.
Mármaros
m. BIRLEA, i. m. I, 33); N’a avut
şohan (Jód, uo. II, 5); Să n’am
năroc şohan (Bréb. PAPAHAGI,
i. m. 5); Şohăńit năroc să n’aị
(Desze, uo. 9); nu să scumk’e
şohan (Hernécs, uo. 12); nu ńe
ved’em şohan (Borsa, uo. 26);

n’o fost şohan (Felsőszelistye,
uo. 34); noroc şohan să nu-ţ aị
(Szaplonca, uo.
44); Şohan
činst’e nu mńị-aị dat (Izaszacsal, uo. 67); Şohăńit să n’aveţ
saţ (Máragyulafalva, uo. 76).
Tărcat (< tarka): boii mîndrii
cei
tărcaţ
(Nagytarna,
202);
jarapăr
tărcat
(Nagygérce, 249); – Cal tărcat (Szatmár m. BARBUL, i. m. 53).
Tău (< tó ’tó, tócsa, mocsár,
pocsolya’):
Adăpele-s
tăurile
(Batarcs, 207); o mărs la tău
cu olu de apă (Bocskó, 276); La
a mẹ inimă-i tău (Nagygérce,
146); – un tău de lapte (Avaslekence. Szatmár m. MUŞLEA, i.
m. 187); la orice tău (Komorzán, uo. 222); unde-o fost mai
răle locuri, în tăuri (Bikszád,
uo. 228); – Unde-i tăuţu’ mai
lat (Bárdfalva. Mármaros m.
BIRLEA, i. m. II, 158); Tăt’e mor
brọaşt’ele ’n tăụ (Farkasrév.
PAPAHAGI, i. m. 58); Cîn ’ngẹaţă
tău vara (Batiza, uo. 122).
Teleciu (< telek): O d’ińit
ingileru tîrzîu, o făcut napă, teleciu (Kisgérce, 214); on telec
de douăzăci şî şăsă de holde
(Batarcs, 217); – aŭ dat telecul săŭ, cu pămînt cu totu pe
sama beserici (Szerfalva. Mármaros m. BIRLEA, Ins. mar. 184
85. 1776/77).
Telepădui (a se) (< telepedni): S’o tilipăduit pe locu acela
(Nagygérce, 209); Ungurii s’o
telepăduit (uo. 210); – s’o telepăduit aici (Mózesfalu. Szatmár
ni. MUŞLEA, i. h. 124).
Teminbgirău (< törvénybíró): o pus teminbgirău lîngă
iel (Kisgérce, 212). A törvény
rumén
megfelelője
egyébként
turvin, ld. pl. turvin ’Versammlung, Beratung’ (Maidan.
Bánság. WEIGAND, Jahresb. III,
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329). A szó jelentése SCURTU
értelmezése szerint ’ajutor de
primar’.
Timitiu (< temető): di la timitiu marhilor (Batarcs, 263);
La timitiu aiesta rumîńesc (Kisgérce, 272); – Bucură-te temeteụ. (Bujánháza. Szatmár m.
BRĂILOIU, i. m. 32): Cine mę’ la
temeteụ (Avasfelsőfalu. uo. 40);
Şădẹ-a-umbră ’n temeteụ (Avasújfalu, uo. 57); Bosărcăi.. ies
noaptea din temeteu (Ráksa.
MUŞLEA. i. h. 215): – la temeteŭ (1805. Szaplonca. Mármaros
m. BIRLEA. Ins. mar. 171); temeteu in părţi l-am scos (1807.
uo. 170); La portiţă ’n temeteụ
(Budfalva. Mármaros m. PAPAHAGI. i. m. 3): La fečịorị d’e
temet’eu (Farkasrév, uo. 19);
Bucură-te temeteu (uo. 69); să
nu-l înrọape în ţint’irim şî ’n
temeteụ (Rozália, uo. 84); Nici
în sfântu temeteu (Jód. BIRLEA,
Balade, colinele şi bocete, 22);
Temeteu-i
îngrădit
(Alsóróna,
uo. 126): Otavă prin temeteu
(Nánfalva, uo. II, 117); loc în
temeteu (Bárdfalva, uo. II, 30).
Tistaş (< tiszta +-aş): Rumińi tistaş o fost mulţ (Batarcs,
217): pe obraz şî pe ochi n’are
păr, îi tistaşă (Kisgérce, 268);
on loc tistaş în drum (Szárazpatak. 273); o fost om tistaş
(Nagygérce, 279); – O oală aşa
kistaşă (Mózesfalu. Szatmár m.
BRĂILOIU, i. m. 62); Ion rămâne
chistaş
(Mózesfalu.
MUŞLEA.
i. h. 200); i s’o rupt coasa pă
locu tistaş
(Kányaháza, uo.
227): tistaš ’rein’ (Tartolc. WEIGAND, Jahresb. VI–1899. 81).
Tizădie (< tized): boctărie o
mărs pe tizăd’ii, patru tizăd’ii,
opt boctări pe noapte (Kisgérce,
213). A szó a községnek tizedek
szerinti
múltbeli
tagoltságára
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utal (Kétegyházán is használatos a hasonló jelentésű tizedea.
S. gy.).
Topancă (< topánka): Toamna şi iarna femeile poartă în picioare opinci sau „topănci”
(ghete) (Ugocsa m., 18); – Mireasa... în picioare are „topânci”
(Ráksa.
Szatmár
m.
MUŞLEA, i. h. 153); Mń-ar lua
topânci cu ţînte (uo. 173). A ruszinban: topánky: ’cipő’ (Trebusa-Fehérpatak. S. gy.).
Tornaţ (< tornác): târnaţ
(Ugocsa m., 135); s’o culcat în
tornaţ (Batarcs, 280); – La
cele mai multe case găsim un
„târnaţ” prin care se intră
(Szatmár m. MUŞLEA, i. h. 125);
Meri în capătu turnaţului (Komorzán uo., 221); tărnaţ (Kismajtény, Tőkésbánya. MÁRTON,
i. h. 152); tîrnaţ (Avasfelsőfalu,
uo.).
Trufăli (< trufálni ’tréfálni’):
Acolo
„trufălesc”
împreună
(Ugocsa m. 166); – trufălësc
’glumez’ (Szatmár m. BARBUL,
i. m. 54); – a trăfui ’a glumi’
(Jód. Mármaros m. PAPAHAGI,
i. m. 235). A trufălesc mellett
megtaláljuk a trufă ’glumă’ (<
trufa) főnevet is (BARBUL, i. m.
54; PAPAHAGI, i. m. 235).
Ţîmbăraş (< cimbora+-aş):
ca să h’iu ţîmbăraş (Bocskó,
277).
Ţîntîrim (< cinterem): Nu
mă ’ngroape ’n ţîntîrim (Batarcs, 207); Bucură-te ţîntîrim
(Nagygérce, 233); peste ţîmţîrim (Batarcs, 282); – Pă din
jos
de
ţintirim
(Komorzán.
Szatmár m. MUŞLEA, i. h. 165);
Bucură-te,
ţintirime
(Avasújfalu. BRĂILOIU, i. m. 58); Bucură-te sintirim (uo. 16); ţintirim
(Avasfelsőfalu. MÁRTON, i. h.

128);
ţink’irim
(Kismajtény,
uo.);
–
ţintirimul
besariciĭ.
(1725. Borsa. BIRLEA, Ins. mar.
45); s’aŭ cunoscut roa pe iarba
în ţintirim (1772. Leordina, uo.
128); Însemnarea ţintirimurilor
(1805–6. Szaplonca, uo. 171);
Nici în verde ţintirim (Jód.
BIRLEA. Cânt. pop. I, 103); Pe
din sus de ţintirim (Bárdfalva,
uo. II. 23); să nu-l îngrọape în
ţînt’irim
(Rozália,
PAPAHAGI,
i m. 84): Cu iarbă dîn ţint’irim
(Batiza uo. 122).
T. BUD, i. m. 83 megjegyzi,
hogy a „ţintirim = cimitir lângă
biserică, dacă e afară din sat,
se numeşte temeteu, pl. temeteauă.” Vö. még A. ŢIPLEA i.
m. 117. – Ld. még cintirim
alatt is.
Uioş (< ujjas): Sumanul bărbaţilor se chiamă „uioş”. E lung
până din jos de şale, făcut din
lână de oaie de coloare albă
(Ugocsa m., 17); – uĭoş (Szatmár m. CANDREA, i. m. 38).
Urbariş (< úrbéres + urbariu):): Ciia care lucra la domń,
era urbariş (Batarcs, 216).
Vaioage (pl. t. < vályog):
bârnele sunt înlocuite cu „vaioage”, pământ în formă de cărămidă nearsă (Ugocsa m., 135);
– Ţîganii, cân fac voioage
(Bikszád. Szatmár m. MUŞLEA,
i. h. 223).

Varmegie
(<
vármegye):
ń-am ţînut de Bereg varmegie
(Batarcs, 217); – un cotună
hormeghĭescu (Szatmár m. Ráksa. CANDREA–DENSUSIANU–SPERANTIA, Graiul nostru, II, 61);
– oarmeghe ’comitat, judeţ’
(Mármaros m. T. BUD, i. m. 80);
N’ičị la casa Oarmegi (Máragyulafalva. PAPAHAGI, i. m. 15);
m’am dus d’e bună voịe la Oarmegi în Siget (Aknasugatag, uo.
170). Egy 1593-ból keltezett osztálylevélben: de cătră slavită
varmegie
(MIHÁLYI,
Máram.
dipl. 639).
videră ld. d’idără.
vigan ld. d’igan.
Zar (< zár): O băgat chęia
ş-o fost în vręme la zaru ăla
(Kisgérce, 290); – Şi sare zarul (Kányaháza. Szatmár m.
MUŞLEA, i. h. 227); descuia toate
zarurile (Avasújfalu, uo. 227);
zar
(Kismajtény,
Tőkésbánya,
Avasfelsőfalu. MÁRTON, i. h.
155); – lăcată şi zar (Bárdfalva. Mármaros m. BIRLEA, i.
m. I, 54); Pusă-i lăcată şi zar
(Jód, uo. 47); Pusă-ị lăcată şî
zar (Sajó. PAPAHAGI, i. m. 120);
Zarul d’ela uşă (Farkasrév, uo.
145); limbúţa la zar (Barcánfalva, Borsa. Márton, i. h. 155).
Zăslău (< zászló): on zăslău
mîndru (Batarcs, 181); – zaslăŭ ’flamură, steag, stindart’
(Szatmár m. BARBUL, i. m. 55).
Összeállításunkból kihagytuk azokat a szavakat, amelyek eredetére nézve különböző okoknál fogva nehéz volna egyértelmű,
határozott álláspontra helyezkednünk. Ilyen szó pl. a jordă ’nuia,
vargă’ amelyet a DAcR. szláv eredetűnek tart ugyan, de helyenként lehetségesnek tartja a magyar közvetítést is (II,2 33). Egy
bocskói kurjongatásban fordul elő (Am o mîndră cît o jordă | Nu
o pot duce la holdă, 197:136). Az a körülmény, hogy a szóvégi -ă
hatására több helyen nem következett be a tőszótag -o-jának dif-
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tongálódása (ld. a joardă alakot), talán újabb átvételre utal. Feltűnő azonban, hogy a MTsz. zsorda ’pálca-vastagságú hosszú ág,
hosszú karó, pózna’ szavunkat csak Erdélyből ismeri s ez viszont
a rumén eredet mellett szóló szóföldrajzi körülmény.
Hasonló, nem egészen mellőzhető nehézségekkel állunk szemben a rum. dutcă (kicsinyítve: dutcuţă) esetében, amelyet az
MEtSz. elavulófélben lévő, csak a székelységben használatos dutka
’négykrajcáros pénzdarab, kisértékű pénz neme’ szavunk átvételének tart. BRÜSKE és DRĂGANU azonban a ruszinból származtatják
(vö. Jahresb. XVI-XIX–1921. 24; Dacorom. IV–1927. 1079). Valószínű, hogy ez az eredetileg Lengyelországban vert pénznem
több forrásból került a ruszinba és a ruménbe, aminthogy a pénznemek nevei gyakran a vándorszavak bonyodalmas útjait járják.
Érkezhetett a szó északról, Ugocsában, valamint Mármarosban
lehet magyar eredetű is (ld. De-ai călca tot pe dutcuţă: Szárazpatak, 169; Trei ouţă de-o dutcuţă: Bárdfalva Mármaros m. BIRLEA, i. m. II, 306:189; o dutcuţă d’e dzăče creiţarị: Izaszacsal.
PAPAHAGI, i. m. 167).
SCURTU megjegyzi, hogy Turc községet az 1940. évi csapatösszevonások közbejötte miatt nem látogathatta meg (AAF. VI,
123). Gyűjtését tehát kiegészíti az az anyag, amelyet egy hallgatóm 1941. nyarán öthetes turci tartózkodása alatt gyűjtött.1 Ez
az anyag – bár nem bőséges – mégis sejteti, hogy módszeres
helyszíni kutatások eddigi ismereteinket messzemenően egészítenék ki. Addig is a fentiek kiegészítéseképpen álljon itt a következő
turci szójegyzék:
Ač ’dulgher’ (< ács, 94); Adăušag ’datorie’ (< adósság, 94);
Alegădui (< elégedni, 67: pentru asta n’o fost alegăduiţ); Ardămăli (< érdemelni, 64: Macar cum o fost, n’o ardămălit); Astalîš
’tâmplar’ (< asztalos, 94); Baị (< baj, 64); Bet’ag (< beteg, 94);
Bizui (< bízni, 38: Čińe ’n tată bizuịe, šohan nu să čeluịe); Bọcter
(< bakter, 68: Da-ị întrabă bọcteru); Boịt (< bojt, 76: Că ịešt cu
boịturị pâ šele): Bolt (< bolt, 64: s’o dus în bolt; Burcut (< borkút, 64: fărină d’e burcut ’szódabirkarbóna’); Čelui (< csalni, 38:
šohan nu să celuịe); Clăpač (< kalapács, 64: adă un clăpač);
Clop (< kalap, 90); Cóčie (< kocsi, 44); Copăršeụ (< koporsó,
94); Covač (< kovács. 64); Čont (< csont, 94); Čorozlă (< csoroszlya, 90; az eke alkatrésze): Čuf (< csúf, 75: Šî čufu fečorilor);
Čufului (< csúfolni, 75; Čińe m’o čufuluit); Dărab (< darab, 64:
1
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Oị aduče ịeu čeva dărab d’acasă); Dohăńi (a dohan-ból képezett
ige. 66: c’am dohăńit); Dugăụ (< dugó, 94); Făgădăụ (< fogadó,
94): Fărăgăụ ’bardă’ (< faragó, 94); Fed’eụ (< fedő, 43: am păsăluit
acolo la ọlă un fed’eụ); Fered’eụ (< feredő, 94); Filiherţ (< felhérc. 90); Foglalăụ (< foglaló, 90; a szekér része); Gač (pl. t. <
gatya, 90); Găzdan ’bogătaş’ (< gazdag, 94); Ghep ’maşină’ (<
gép. 94); Gută (< guta, 65); Hăitui ’a vîna’ (< hajtani, 92); Hamiš ’viclean’ (< hamis, 94); Haromfogăụ (harapófogó, 94); Haznă
(< haszon, 57: n’am avut nič o haznă din ịel); Hed’ (< hegy, 76:
In pọlele hed’uluị); Hibă ’greşală’ (< hiba, 95); Hibaš (< hibás,
64: un cal hibaš d’e ot’); Holdiţă (< hold + -iţă, 88: D’e če holdiţă
d’e grîụ); Hordăụ (< hordó, 95); Hunţfut (< huncfut, 92); Ielentiš (< jelentés, 95); Ilăstrău (< élesztő, 64: S’o dus în bolt... după
ilăstrău); Ištalăụ (< istálló, 95); Lacăụ (< lakó, 95); L’eụčurị
(pl. < lőcs, 90); Lipid’eu (< lepedő, 95): Lọịštrom (< lajstrom, 40:
O făcut lọištrom); Luhăr (< lóhere, 95); Lupoụ (< lopótök, 43);
Meghiš (< mégis, 95); Mind’ar (< minygyár, 64: Mind’ar ţî l-oị
tra); Mint’enaš ’îndată’ (menten + -aş, 92); Mńirišîg (< nyereség,
95): Mulătui (< mulatni, 48: s’o mulătuit tătă dzîuụa); Musaị
(< muszáj, 64: că-ị musaị să daụ); N’alcoš (nyalka + -oş, 64: Pă
rînd îị ńalcoš omu); Ocăš ’cuminte’ (< okos, 95); Ovor ’curte’
(< udvar, 95); Pălincă (< pálinka, 95); Plăịbas (< plajbász, 95);
Pocroţ (< pokróc, 95); Popt’iroš (< papiros, 95); Rablăụ (< rabló,
95); Rendăụ (< rendőr, 70: Rendău, dacă o cătat ţedula); Rîngot’i
’a se învârti’ (< rángatni, 85: Mîndră nu t’e rîngot’i); Rît (< rét, 95);
Rudă (< rúd, 90); Ruţa sọrelui ’floarea soarelui’ (< rózsa, 93);
Sabăụ (< szabó, 70: sabăul ăla care ị-o curuit čucurị); Sudui
(< szidni, 69: o prins a sudui); Šăịnăli (< sajnálni, 95); Šaroglă
(< saroglya, 87: Pă šarogla caruluị); Šogor (< sógor, 65: Šogore,
ịe globu ăla); Šohan (< soha + -n, 81: Šohan nu-s cu voịe bună);
Tašcă ’giantă’ (< táska, 95); Tăụ (< tó, 80): L’a mę irimă îị tăụ);
T’istaš (< tiszta + -aş, 95); Trufă ’glumă’ (< trufa, 95); Ţedulă
(< cédula, 69); Uịoš (< ujjas, 90); Valăụ, (< válu, 80: Ca ši vara
la valăụ); Vid’er, D’id’er ’găleată’ (< veder, vödör, 95); Ţinor
(< zsinór, 65: care o lod’i maị mult la žinor; tekézésnél használt
kifejezés).
A több évszázadra terjedő együttélés a magyarsággal, a magyar műveltséggel és a magyar néppel – a fentiek bizonysága szerint – tehát nemcsak az állami és közigazgatási műszókincs elemeivel (fişpan < főispán, jîndar < zsandár, cotună, catană < katona, pandur < pandur, solgobd’irău < szolgabíró, stb.) gyarapí-
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totta az új életformákkal megismerkedő ruménséget, hanem a mindennapi élet nem hivatalos jellegű, s éppen ezért sokkal mélyebben
gyökerező szókészletét is közvetítette.2 De pusztán lexikálisnak
sem minősíthetjük a magyar hatást. A kétnyelvűség mindmáig
megszokott jelenség Ugocsában, ahol különösen az idősebbek közül
ma is sokan beszélnek magyarul s így magyaros észjárást tükröző
mondatszerkesztések gyakran fordulnak elő: ’nu bd’ruiesc a plăti
porţîia’ = ’nem bírom megfizetni az adót’ (Bocskó, 218), ’nici de
hir nu le-am auzit’ = ’hírt sem hallottam róluk, hírből sem ismerem őket’ (uo. 226), ’di ce o spus la ńip afară, că n’o fost slobod
să spuie’ = ’miért beszélte ki a népnek, holott nem volt szabad beszélnie’ (Kisgérce, 92), stb. Látjuk tehát, hogy puszta szóátvételeknél többről van szó.
Eléggé meglepő, hogy a jó húszévnyi trianoni időszak oly csekély mértékben módosította az ugocsai és általában az erdélyi ruménség népi szó- és kifejezéskészletét. MUŞLEA pl. tíz évvel Trianon
után arról panaszkodott, hogy a szatmármegyei ruménség változatlanul tovább használja a magyar közigazgatási műszavakat.
Azt is szóvátette, hogy az avasvidéki görög-katolikus papok odahaza, családi körben, magyarul beszélnek.3 A közigazgatási műszavak az ugocsai rumén népnyelvben sem tűntek el, sokkal jobban összenőttek a falu hagyományőrző életével, semhogy márólholnapra eltűnhettek volna. Még a népköltészet is befogadta őket,
a bíró, a szolgabíró, a főispán, a zsandárok gyakori szereplői a
különféle versben elbeszélt eseményeknek, különösen a kurjongatásoknak éppúgy, mint a jegyző és a pap (notarăş, popă). A bíróról pl. a következő kurjongatások szólnak SCURTU gyűjtésében:
2

Ld.
erre
A
magyar
eredetű
rumén
kölcsönszavak
művelődéstörténeti értékelése c. dolgozatunkat: ETI–Évk. 1942. 349–94.
3
,,Şi astăzi, după zece ani dela Unire, aproape toate numirile
funcţiunilor administrative şi diferiţii termeni tehnici au rămas ungureşti. E extrem de trist – şi totuşi trebue să o spunem – că unii din
preoţii Oşenilor continuă să vorbească, în familie ungureşte.” (AAF.
I, 133). – Sokkal derűlátóbban ítélte meg a rumén köznyelv hatását
a mármarosi rumén népnyelvre Papahagi (ld. i. m. LIV. l.). A román
tisztek tekintélyének tudja be, bogy a placă ’tessék’ helyett a poftim
térfoglalásáról számolhat be. Sajnálja, hogy ez a kifejező „latinizmus”
a prózai poftim-mal szemben tért veszít. A latinizmus persze csak
anyagában latin, szellemében a magyar tessék utánzata! – Ugyancsak
Papahagi
említi,
bogy
a
mármarosiak
a
következő
mondattal
szokták
kigúnyolni
a
sok
magyar
szót
használó
szatmáriakat:
,,o
fost
mare harvizu şi a dus tăte boroşhordauăle d’in sinaş k’ert” (i. m.
LXIV–V; Drăganu: Dacorom. IV–1927. 1074), azaz „nagy árvíz volt
s a szénáskertből mind elvitte a boroshordókat”.
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Morţî tăi, bgirău bătrîn,
Bę şî apă, nu tăt d’in,
Că-i sări din bgirăie
Şî ti-or puńe sub călcîie!
(107. sz.)
Tri cuţîte am la mińe,
Nici unu nu taie bińe,
Da tăię-or iele ’n său,
Pă spătiţă la bgirău!
(125. sz.)
Cîte mândre-am avut ieu,
N’o avut solgobgirău!
(161. sz.)
Még kevésbbé képezhették az államhatalom függvényét a nem
közigazgatási szavak. Az államhatalomra támaszkodó köznyelv
kétségtelenül hódított, de inkább a városokban, a falvak népe kevésbbé érezte a „regáti urak” nyelvének nivelláló hatását. A
hagyományőrző népnyelvi és az egységesítő köznyelvi erők kölcsönhatását érdemes volna külön tanulmányban megvizsgálni.
A bocskói Vasile Paleşnic pl. használja az a reuşi igét és a köznyelvi şcoală szót: o gătat şî iel şcolile, da n’o răuşît să h’ie şî
iel popă (220). A batarcsi Marta Bricioc pedig egy sereg magyar
szó kíséretében az animal ’állat’ ismeretét árulja el: două cioante
de ańimale di la timitiu marhilor (263). Egy másik szövegben az
ińimic ’duşman’ szóval: találkozunk (226). Érdekes megfigyelni,
hogy ezek az előkelőbb nyelvrétegbe tartozó szavak is a népnyelvi
kiejtés szokásaihoz alkalmazkodnak. A hagyományőrző magatartás a magyar eredetű helynevekkel kapcsolatban is megmutatkozik. Dűlőneveket ugyan nem közöl SCURTU – s ez az ilyen természetű rumén folklorisztikai munkák megszokott helynévgyűjteményeit szem előtt tartva, eléggé felötlő – de falu- és városnevekre hivatkozhatunk az ő szövegei alapján is. A szatmármegyei Sárközt pl. a román közigazgatás Livada-ra keresztelte
át, ennek ellenére azonban az öregebbek nemzedékéhez tartozó kisgércei Tămaş Ştreangu régi jó magyar eredetű nevén emlegeti:
Am avut un domn tare bun, aici în Şărtiuz o şăzut (272). MUŞLEA
említi, hogy Avasújvárost a rumének Iuarăş-nak nevezik, bár
hivatalosan Oraşul-Nou lenne a neve.4 Fővárosunk neve: Pest is
előbukkan egy kisgércei kurjongatásban, amelyben kedvesét magasztalja a legény:
4

AAF. I–1932. 121.
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C’a mę mîndră Mărică,
Nu-i în tătă D’erţa-Mńică,
Nici în Tur, nici în Boińeşti,
Poate nici în Călińeşti,
Numai o mîndră la Pęşt!
Nici aceia nu-i aşę,
Numai samînă cu ię!5
Talán valamelyik magyar népmese hatását kell sejtenünk a
Cenuşosu c. népmesében előforduló Tiuca-Varoş és Liba-Varoş
(< Tyukváros, ill. Libaváros) elnevezésekben (226. l.). A mesebeli császár kénytelen a mindenki által lenézett hamupipőkeszerű
legénykét vejéül fogadni mert ennek sikerül megszereznie leányának gyűrűjét. A fiatalokat azonban nem engedi be a palotába.
Egy kiérdemesült baromfiólba költöznek, de a vőt ez nem keseríti el. Álöltözetben siet apósa segítségére, ellenségeit sorra megveri s mikor a császár érdeklődik, hogy hová való, ezt feleli: Ieu
sunt din Tiuca-Varoş şi din Liba-Varoş. A császár nem érti el
a célzást. Csak mikor kiderül a hős kiléte, vonulhatnak be a fiatalok a palotába. E mesével kapcsolatban egyelőre meg kell elégednünk annak leszögezésével, hogy az ugocsai rumén népmesékben akadnak magyar nevű képzeletszülte helységek.
Az eddigi gyűjtések alapján összeállítható magyar eredetű
szóanyag túlnyomóan olyan elemekből áll, amelyek más vidékeken is előfordulnak. A magyar elemek kutatása, sajnos, még nem
jutott el odáig, hogy az egyes románlakta, vagy vegyes lakosságú vidékeken az egyes községekig lehatoló tájmonográfiákat
valósítson meg, s így ma még nehéz volna pontosabban körvonalazni, mi az, ami csak bizonyos szűkebb környezetben, ami szélesebb övezetben s végül, ami az erdélyi közrumén népnyelvben
terjedt el s gyökeresedett meg. Nagy valószínűséggel állítható
azonban, hogy pl. az a se alepădui ige inkább csak az erdélyi
ruménség északi és nyugati települési sávjaiban fordul elő6, ahol
egyébként is nagyobb számú magyar eredetű jövevényszóra számíthatunk, mint az ilyenekben szintén nem szűkölködő hunyadi,
szebeni és fogarasi ruménségnél. A helyhezkötöttséget, egyre jobban megszokó és az ezzel kapcsolatos életformákat mindinkább
elsajátító ruménség egy másik ’megállapodni, letelepedni’ jelen5

201. l. 181. sz. Az itt előforduló községek: Kisgérce, Túrterebes,
(v. Túrvékonya), Bujánháza és Kányaháza.
6
Hasonló jelentésű a békésmegyei ruméneknél használatos a se
alipui. Vö. ehhez NyK. XLVIII–1931. 96. Bihari adatokra ld. DAcR.
I, 118.
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tésű igét is átvett: a se telepădui, amelyet Szatmár megyéből és
Ugocsából ismerünk (ld. fenn)7. Egyéb idevágó szavak mellett,
amilyenek birtoc, birtocoş, heliu, iosag, teleciu, temeteu, ţintirim,
ki kell emelnünk a lăcădam ’locuinţă’ szót, amelyet szintén csak
Szatmárból és Ugocsából ismerünk. A ritkább előfordulású magyar eredetű táj szavak közé tartoznak még a batăr-ral rokonjelentésű bar, továbbá bd’izaş, bocor, căzal, cheş, fărăgău, foaş,
a se foitui, hęd’, jebchendeauă, a măzălui, mindiar, n’ip, păitaş,
pedic, răcaş, rępheloghep, roandă, şăbe, a trufăli, zăslău. Erős
magyar-rumén kétnyelvűségre mutatnak az efféle határozók és
kötőszavak: bd’izaş, mindiar, pedic, amelyekre csak északerdélyi
adataink vannak, míg pl. a mintenaş, şohan az erdélyi rumén népnyelvben mindenütt otthonos.8
Sokkal szervesebb lenne a magyar hatásokról rajzolt kép, ha
SCURTU rendszeresen összegyűjtötte volna a népviselet, a földművelés, a gazdasági udvar, a házépítés és az állattartás műszókincsét. Az itt ismertetett anyag tehát sok szempontból alapos
kikészítésre szorul s nem tarthat igényt a teljességre. Bizonyítja ezt a turci gyűjtés is (ld. fenn), amely ötletszerűsége ellenére is nagyszámú olyan magyar elemet tartalmaz, amelyet nem
találunk meg SCURTU dolgozatában, pedig feltehető, hogy legtöbbje – ha ugyan nem valamennyi – a többi rumén lakosságú
7

A mózesfalvi Ion Moiş szerint a mózesfalviak ősei a mármarosi
Bárdfalváról jöttek: „o fost oarece om ou patru feciori, cu oile o ghinit
la deal, aici la Hută, ş’apoi s’o telepăduit aici, ş’apoi o făcut sat.”
(Muşlea, i. h. 124). – A nagygércei Ion Coţan szerint a falut mármarosiak és moldvaiak alapították: altu o vińit di la Maramureş, altu
di la Rumânia [a România népi alakja], di acolo din Răgatu cătă
Rusîia.” Ugyanő mondja, hogy a rumének megelőzték a magyarokat:
„Rumîńii o fost tilipăduiţi aici mai întîi” (209–10). A ruszinokat nem
is említi. – Az ilyenfajta néphagyomány sokszor lehet hasznos a településtörténész
számára,
de
legtöbbször
felülvizsgálatra
szorul.
Egészen
más természetűek azok a legendás elképzelések, amelyek a kontinuitás
felülről
terjesztett
tanának
beszüremkedését
bizonyítják.
A
turci
Dumitru Leş pl. a legteljesebb jóhiszeműséggel jelentette ki, hogy a rumének három-négyszáz éve laknak a környéken, ahová a tatárverő Traján
császár telepítette őket: „D’apoị Rumîńi o d’init aịiče amu-s tri patru
sute de aị. I-o adus Traịan, care ị-o prăpăd’it pă Tătari, carị o fost
aci.” (Dávidovics, i. h. 35). A 75 éves Dumitru Leş Ferenc József előtt
emlegeti még Árpád királyt, Szent Istvánt és Mária Teréziát. – Kolostorok környékén, úgylátszik, nem ritkaság az olaszországi eredet tudós
legendájának leszállása a nép körébe. A mármarosmegyei Jód templomának sekrestyése szerint: bătrîńiị ğičẹaụ că eị o zińit d’in ţara Tălianului, că d’ẹ-acolo sîmt’em noị (Papahagi, i. m. 158).
8
A mintinaş ’îndată’ Moldvában is felbukkan (Munţii Sucevei,
Şezătoarea II, 42).
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ugocsai faluban, sőt igen gyakran egész Erdélyben, esetenként
pedig még a Kárpátokon túl is előfordul. Ezeket is lehetőleg a
hozzáférhető szatmári, mármarosi és egyéb vidékekről származó
adatok kíséretében soroljuk fel:
Ač (< ács): aci (Kismajtény.
J.,
A
berettyómenti
román
Szatmár m. MÁRTON, ETI-Évk.
nyelvjárás. Belényes, 1912. 44.).
1940/41. 122); ač ’lemnar’ (BARLd. még DAcR. I, 106 és MÂNBUL, i. m. 42); – E mesterségDRESCU, Elem. ung. 34–5.
névre legrégibb adatunk Coresi
Újabbkori mármarosi adatot
1560/61. évi Evangheliar-jából
nem ismerünk (vö. pl. Cu hore
való (DRĂGANU, Alciu, aciu:
s’o d’estul’it: PAPAHAGI, i. m. 42).
Dacorom. IV–1927. 750–51.
Ardămăli (a) (< érdemelni):
Adăušag (< adósság): adaŭardămălesc ’érdemel’ (Alsó-feşag ’dătorie’ (BARBUL, i. m. 42).
hér m, MOLDOVÁN, i. m. 809);
ALEXICS szerint
még Bihar
dermelì (CABA V., Szilágy várés Aradmegyében
használatos
megye román népe, nyelve és
(Magy. el. 16–7).
népköltészete. Bécs, 1918. 96);
Alegădui (< elégedni): alëardëmëlësc, ardëmlësc: Copilul
găduĭësc ’me îndestulesc’ (BARbun ardem(e)leşte să fie lăudat
BUL, i. m. 43): sau alegâduitu
(STAN V, Magyar elemek a móPop Tamaş din Rogoz cu şocok
nyelvében.
Nagy-Szeben,
goru seu (1593. MIHÁLYI, Ma1908. 25); adărmăli ’érdemelni’
ram. dipl. 638). A szónak a régi
h. n. (N. GEORGESCU-TISTU: Dacomármarosi
jogi
műnyelvben
rom. III–1924. 1092); dărmăli:
’megelégíteni, megegyezni, hozče sokot’ešt’ĭ kă dărmălèšti ’ce
zájárulni’ jelentése volt. Vö.
que tu crois que ça vaut’ (Bimég: au fostu la alegădaşu
har m. Bull. Ling. IV–1936.
acesta (no. 638). Egyéb észak135).
erdélyi adatok: s’au alegăduit
Szatmár és mármarosmegyei
vidicul pre acea... s’au fost
adatokat nem ismerünk.
alegăduit atunci (c. 1682. SzaAstalîš (< asztalos): Copîrmosmakód. Beszterce-Naszód m.
şău îl cumpără dela astalîş
IORGA, Documente romîneşti din
(Mózesfalu. Szatmár m. BRĂIarchivele Bistriţei II, 33. BucuLOIU, i. m. 66); Copîrşău astareşti, 1900); mă al’egădesc ’mă
lîşu îl face (Avasfelsőfalu, no.
aleg cu ceva, megelégszem’
76);
astalişu
(Tőkésbánya.
(AL-GEORGE FL., A Felső NagyMÁRTON, i. h. 123); – am plăSzamos völgyének román nyelvtit la astaluş (c. 1750. IORGA,
járása, Budapest, 1914. 33);
Scris, ard.-mar. I, 54); astalişu
alegădesc ’îndestulesc pe ci(Barcánfalva.
Mármaros
m.
neva’, mě alegădesc ’mă îndesMÁRTON, i. h. 123); staliş (Bortulesc’ (Szilágyság. VAIDA: Trisa, uo.).
buna, 1890. 334); alegăduesc
Burcut (< borkút ’savanyú’megelégszik’ (MOLDOVÁN, Alsóvíz forrás’): Borcutu o fost din
fehér vármegye román népe:
bătrâni,
de
mult
(Bikszád.
Alsófehér
vármegye
néprajza
Szatmár m. MUŞLEA, i. h. 228);
I2, 809. Nagy-Enyed, 1899); mă
Altu n’o băut borcut (Kányaalegădesc ’megelégszem’ (HETCO
háza, uo. 171); – Beà-mi-aş
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vin şi cu borcut (Bárdfalva.
Mármaros m. BIRLEA, i. m. II,
291). A szó általában ismeretessé vált az erdélyi borvíz
(rum. borviz) révén. – BERNEKER etimológiai szótárában a
ruszin nyelvjárások borkut, burkut szavát a b rkati származékaihoz sorolja s ezért a a DAcR.
is ruszin eredetűnek tartja a
magy. borkut szót, azt írván,
hogy a ruszin szó a magyarban
csak
népetimológiával
került
összefüggésbe a bor-ral és a
kút-tal. Ezért az erőltetett ötletért nyilván a DAcR. szerkesztője felelős. E téves származtatás további terjedésére és
cáfolatára vö. MEtSz. I, 474.
Clăpač (<kalapács): călăpač
’ciocan’ (Szatmár m. BARBUL,
i. m. 44); clopaciu (Szatmár m.
Magyar-román
Szemle
III,
235): – călăpaciu (Alsófehér
m. MOLDOVÁN i. h. 810); colopacĭŭ (STAN, i. m. 31); käläpać, kolopać, kläpać (Arad, Bihar m. ALEXICS, i. m. 68); călăpač (Szilágy m. CABA, i. m. 95);
clăpač (Berettyóvidéke. HETCO,
i. m. 45).
Mármarosi adatunk egyelőre
nincs.
Čorozlă (< csoroszlya): čorozla (Avasvidéke. BARBUL, i.
m. 56); – ciorosla, (Alsóberegszó. Szilágy m. BOCĂNEŢU:
Codrul Cosminului II/III, 164);
cioroslă (Kusaly. Szilágy m. VICIU. Glos. 31); cioroslă ’fierul
în formă de cuţit, fixat în grindeiul plugului, care face tăietura pe care o întoarce cormănul’ (Beszterce-Naszód m. ?
PAŞCA. Glos. dial. 18); tšoroslan ’Pflugschar’ (Vaskóh. Bihar m. WEIGAND, Jahresb. IV
– 1897. 332); čorosglanŭ, čorosklanŭ, čoroslanŭ, čyurusklan

(Bihar m. Bul. Ling. IV–1936.
152–53); cioroslán ’cuţitul plugului care taie pământul’ (Facsád, Krassó-Szörény m. DAcR.
I2, 466).
Mármarosi adatot nem ismerünk.
Čufului (a) (< csúfolni): cufulësc ’bat joc’ (Avasvidéke.
BARBUL, i. m. 45); – csufului
(1816. Batrochomyomachia... in
Rumuneste
de
Koncz
Jósi:
Ungaria IV–1895. 325); cifuluesc (az olasz cifolare-hoz idomított alak: BOBB, Dict. 206,
és uo. 207: ciufuluit ’ludificatus’); ciufû ciufuleştĭe ’batjocura batjocoreşte’ (Szilágyság.
VAIDA: Tribuna, 1890. 345);
Cine m’a ciufuluit (Felgyógy.
Alsófehér m. BOLOGA, Poezii
poporale din Ardeal. Sibiu,
1936. 84); Nu te ia nu te iubeşte | Numa te ciufuluieşte
(Kismindszent, uo. 139); m’ai
ciufuluit ’m’ai întors cum ai
voit, m’ai înşelat, celuit’ (NoVACOVICI,
Cuvinte
bănăţene.
Oraviţa, 1924. 7.). Ld. még
DAcR. I2, 497-98.
Dărab (< darab): i-o făcut
dărăbuţă
(Bujánháza.
Szatmár
m. MUŞLEA, i. h. 162); Numai
tăt câte-o darabă („egy darabig”, Tartolc, uo. 173); Pe un
dărăbuţ de sat (Túrvékonya,
uo. 179); câte-un dărab (Bikszád, uo. 215); – on dărab de
păr (Petrova.
Mármaros
m.
MÁRTON, i. h. 130); Tot dărabe
oi tăià (Bárdfalva. BIRLEA, i. m.
II, 161); Dărăburi şi sfăşii late
(Batiza, uo. 183); Cu dărăburi
de slănină (Bárdfalva, uo. 215);
un darab d’e munt’e (Borsa.
PAPAHAGI, i. m. 157); un darab
d’e caş... cît’e o darabă (Alsóvisó, uo. 173); cât’e un darab
(Izaszacsal, uo. 167); darab d’e
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pk’ită (Szerfalva. uo. 170). Erdélyszerte, sőt a Kárpátokon
túl is elterjedt szó. Vö. ETIÉvk. 1942. 367.
Dohăńesc (a dohan származéka): dohăńësc ’fumez’ (BARBUL. i. m. 46):–Dohăńịa’ moşu
’n căsuţă Desze. Mármaros m.
PAPAHAGI i. m. 58); Az alapszóra nézve ld. pl.: dohan ’tăbac, tutun’ (BARBUL, i. m. 46);
beşică de porc, de pui dohan în
ea (Avasújfalu. Szatmár m.
MUŞLEA, l. h. 215); Avẹam
k’ipă
şi
dohan
(Farkasrév.
Mármaros m. PAPAHAGI, i. m.
100). Az erdélyi rumén népi
köznyelvnek e szava már Sinkay György 1806-ban Budán
megjelent Povăţuire cătră Economia de câmp című mezőgazdasági kézikönyvében több ízben előfordul (GÁLDI: MNy.
XXXIX–1943. 366).
Dugăụ (< dugó): şî pui un
dugău (Kányaháza. Szatmár m.
MUŞLEA. i. h. 226); dugăŭ ’dugó,
astupar’ (BARBUL, i. m. 46). –
Egyéb adatok: dugan, dugău
’dop’ (VAIDA: Tribuna 1890.
349): CABA, i. m. 96; Transilvania XLVI, 36 (Kolozsvár környéke).
Mármarosi adatot nem ismerünk.
Făgădăụ (< fogadó): ’ospătărie’ (BARBUL, i. m. 46); – colo
jos ia fogodăŭ (XIX. sz. eleje.
Somosfalva. Mármaros m. BIRLEA, Ins. mar. 77, uo. még fogodarĭ ’fogadós’); Ţi-oi fa ţieun fogodou (Bárdfalva. BIRLEA,
Balade, colinde şi bocete, 19);
Şi-m cumpăr’ on fogodău (Jód,
uo. 61): De-ar fi fogodău de
piatră (Bárdfalva. BIRLEA, i. m.
II, 17); Trec pe lângă fogodău
(Batiza, uo. II, 309:220); Şî t’e
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du la fogădăụ (Aknasugatag.
PAPAHAGI, i. m. 12).
Fered’eụ (< feredő): fered’ëŭ
’scaldă, baie’ (BARBUL, i. m. 47);
– Şi să face feredeu (Bárdfalva. Mármaros m. BIRLEA,
i. m. I, 108).
Filiherţ (< felhérc): feleherţ
’ceatlăŭ; un lemn găurit care împreună sulişoriĭ loĭtrelor’ (BARBUL, i. m. 46). – Egyéb adatok:
felehèrţ ’crucea carului’ (Szilágyság. VAIDA: Tribuna 1890.
350); fęlęhęrţ (CABA, i. m. 88);
aşa numitele cruci... sunt prinse
prin câte-o verigă de feleharţ
(Szelistye. Szeben m. BANCIU:
Transilvania XLVI, 33); fëlëharţ (STAN, i. m. 33); felehárţ
’lemnul care cîrmeşte căruţa’
(GREGORIAN, Graiul din Clopotiva. Bucureşti, 1937. 58); fel’eharţ ’crucea carului’ (DENSUSIANU, Graiul din Ţara Haţegului, 317), stb. Ld. még DAcR.
II, 93.
Mármarosi adatot nem találunk írott forrásokban.
Foglalăụ (csak Turcról ismeretes; a magyar foglaló jelentésére Ld. MTsz. 609)
Ghep (< gép): un ghep de cotat
în
pământ
(Bujánháza.
Szatmár m, MUŞLEA, i. h. 229);
ghip (BARBUL, i. m. 48).
Mármarosi adatot nem ismerünk.
Hăitui (a) (< hajtani): ld.
DAcR. II, 345, továbbá: hăĭtuĭësc ’mînă, goneşte, alungă’
(BARBUL, i. m. 48).
Haromfogăụ (< harapófogó):
harapăŭfogăŭ ’cleşte de fer’
(BARBUL, i. m. 48). – Egyéb
adatok: haromfogàuě ’clesce de
fer de scos cuie’ (Szilágyság.
VAIDA: Tribuna 1890. 357); haromfogău (CABA, i. m. 97) hạrạmpawă ’tenailles’ (Beszterce-

Naszód m. Bull. Ling. VI–
1938. 192); hărăpauě (MOLDOVÁN, i. h. 813); harapău ’cleşte’
(Boncnyires.
Szolnok-Doboka
m. PAŞCA, Glos. dial. 33).
Mármarosi adatunk nincs.
Hibă (< hiba): hibă ’eroare,
greşală’ (BARBUL, i. m. 48); va
afla ceva pahiba (sic!) (1820.
Bárdfalva. Mármaros m. BIRLEA. Ins. mar. 17). – Egyéb
adatok: hiba sa acésta scaunul
varmeghii sau tabla o va îndrepta (1784. PUŞCARIU, I., Documente pentru limbă şi istoriă
II. 108); hibă (HETCO, i. m. 47);
calu are o hibă, fečoru are o
hibă (Székudvar. Arad m. s.
gy.); hibă ’cusur, păcat’ (DENSUSIANU, i. m. 320; CABA, i. m.
98): hibă ’nyavalya’ (STAN,
i. m. 36); hibă (Nagyküküllő m.
Tribuna 1884. 582); hibă ’eroare’ (AL-GEORGE FL., i. m. 34);
pentru mńine nu-ĭ hibă (V. V.
HANEŞ, Din Ţara Oltului. Bucureşti, 1921. 117); n’am hibă=
nici nu-mĭ pasă (Munţii Sucevei. Şezătoarea III, 15). Vö.
még DAcR. II, 389.
Hordăụ (< hordó): ăị ca hurdăụu (Kismajtény. Szatmár m.
MÁRTON, i. h. 136); hordău
(Avasvidéke.
Magyar-román
Szemle III, 30); – hordăŭ
’hârdău, poloboc’ (ŢIPLEA, i. m.
110). A DAcR. II, 364–65 adataihoz ld. még: hurdóĭu (1788.
MOLNAR, Sprachlehre, 63); buţi
şi hărdaie (1800. IORGA, Anciens
documents de droit roumain.
Paris–Bucarest,
1930–31.
I,
174): 2 hărdae vechi (1820.
Râmnic. Arhivele Olteniei XI–
1932. 76); Dak-a zburat hurdavili după kočiyi (Bihar m. Bull.
Ling. IV–1936. 162); hîrdău
(Várorja. Beszterce-Naszód m.
Buletinul Institutului de Filo-

logie Romînă „Alexandru Philippide” IV–1937. 57), stb.
Ielentiş (< jelentés): ĭelentiş
’insinuare, anunţare, notificare’
(BARBUL, i. m. 49).
Ilăstrăụ (< élesztő). Csak
Turcról ismeretes.
Ištalăụ (< istálló): iştalău
’grajd, coşar, poiată’ (BARBUL,
i. m. 49). – Ca mujd’eoru la ştalăŭ (Mármaros m. ŢIPLEA i.
m. 37).
Lacăụ (< lakó): (BARBUL i. m.
50); Gyula, Kétegyháza (s. gy.).
Leučurị (pl. t. < lőcs). Szatmár- és mármarosmegyei adataink nincsenek.
Lipid’eụ (< lepedő): să scoate
supt un lepedeu (Bikszád. Szatmár m. MUŞLEA, i. h. 190); apoi
îi pune lepedeụ (Avasfelsőfalu.
BRĂILOIU, i. m. 75); Il pune pe
lepedeụ (Mózesfalu, uo. 62); –
La lelia sub lepedeu (Bárdfalva.
Mármaros m. BIRLEA, i. m. II,
294:97); Şi ţi-ai face un lepedeu
(Jód, u. o. 317:285); Pă rudă-ị
şî lip’i’deu (Krácsfalva. PAPAHAGI i. m. 165).
Lọịštrom (< lajstrom). Csak
Turcról ismerjük.
Lupăụ (< lopótök). Egyéb
adatok: Lopó ’cucurbita lagenaria’ (BENKŐ Nomina vegetabilium-ából idézi E. POP: Ţara
Bârsei II, 234); lopău ’cucurbetă de tras fluide’ (MOLDOVÁN,
i. m. 814; CABA, i. m. 98); Lompău: ’sipho vinarius: lopó, szivárvány: der Heber, Weinheber’ (Lex. Bud. 357); pe; uliţa
mândri-i tău | nu pot mé fără
lompău (Szilágyegerbegy. Şezătoarea XIX, 175); lămpăụ
(Székudvar. Arad m. s. gy.).
Szatmár- és mármarosmegyei
adatokat nem ismerünk.
Mńirišîg (< nyereség): mńirişig ’dobândă, cîştig’ (BARBUL,
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i. m. 50). – Egyéb adatok: miruşag ’Gewinnst’ (1822. MOLNÁR,
Wb. 60); Mirişugu ’dobîndă’
(Lex. Bud. 394); mirişug ’nyereség” (MOLDOVÁN, i. m. 814);
mńirişug (AL-GEORGE, i. m. 34);
mirişig (HETCO. i. m. 48); mńirişig (CABA, i. m. 99). Ld. még
MÂNDRESCU, El. ung. 90.
Mármarosi adatokat nem ismerünk.
Ocâš (< okos): ochîş ’învěţat,
deştept, isteţ, sfătos’ (BARBUL,
i. m. 51). – Egyéb adatok:
Okosh. Prudens (An. Ban. 99);
ocoş ’cuminte, înţelept’ (Bánság. DENSUSIANU, i. m. 327);
ocoş (Gyula, Kétegyháza. s.
gy.); ocoş ’schlau’ (Vaskóh. Bihar m. WEIGAND, Jahresb. IV–
1897. 330); okošyu (Bontesd.
Bihar m. Bull. Ling. IV–1936.
162); ocâş (HETCO, i. m. 49);
ocâş, ụăcâş ’cuminte, deştept,
ager’ (Szilágyság. VAIDA: Tribuna, 1890. 369); ocoş (MOLDOVÁN, i. m. 815); ocoş (Zsinna.
Szeben m. D. ŞANDRU–F. BRINZEU. Printre ciobanii din Jina.
Bucureşti, 1934. 28). A Lex.
Bud. is szótározza: Ocoşu ’rationalis,
rationabilis,
ratione
praeditus; prudens, sciolus, argutator’ (459). Származéka: a
se ocoşi: mai mult povestea şi
se ocoşia decât muncea (S. ALBINI, O seară în Brustureni. ap.
BREAZU. Povestitori ardeleni şi
bănăţeni până la unire... Cluj.
1937. 108).
Mármarosi adatunk nincs.
Plăibas (< plaibász): plăĭbas
’creĭon’ (BARBUL, i. m. 52). –
Egyéb adatok: Plăibasu ’cerusă’ (Lex. Bud. 510); ploibaz
(HETCO, i. m. 49); ploibas (CABA,
i. m. 99; AL-GEORGE, i. m. 34).
Közvetlenül a németből: blevaĭs (Bánság. BORCIA: Jahresb.
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X, 179); pleivas ’Bleistift’ (Gorj.
Mehedinţi. WEIGAND, Jahresb.
VII, 86); pliváis (Bánság déli
része. Anuarul Arhivei de Folklor III, 153); plivas (Zsinna.
Szeben m. ŞANDRU–BRINZEU, i.
m. 102).
Mármarosi adatunk nincs.
Pocroţ (< pokróc): pocroţ
’straĭŭ, ţol’ (BARBUL, i. m. 52);
– procuţ ’scoarţa pe pereţi’
(Borsa. Mármaros m. MÁRTON,
i. h. 146). Beszterce-Naszódban
is a procuţ alakváltozat járja
(AL-GEORGE, i. m. 34; Bull.
Ling. VI–1938. 192), míg a
Szilágyságban (CABA, i. m. 99)
és a Berettyó mellékén a pocroţ
(HETCO, i. m. 49).
Popt’iroš (< papiros): popt’iroş ’hîrtie’ (BARBUL, i. m. 52);
– Egyéb adatok: Pepiros. Papyrus (An. Ban. ld. DRĂGANU:
Dacor. IV–1927. 156); poptĭiròş (Szilágyság. VAIDA,: Tribuna 1890. 374); piporuś (Bihar m. ALEXICS, Magy. el. 89);
piporuš (Gyula, Kétegyháza. s.
gy.). Ld. még MÂNDRESCU, El.
ung. 97. A magyarból magyarázandó pl. a kőtelendi popir
(Kolozs m. Şezătoarea XX, 36),
míg a klopotivai pạpir lehet német eredetű is (GREGORIAN, i. m.
60).
Mármarosi adatot nem ismerünk.
Rablăụ (< rabló): rablău ’lotru, hoţ’ (BARBUL, i. m. 52). –
Egyéb
adatok:
rablău,
’fur,
lotru,
jăfuitor’
(Szilágyság.
VAIDA: Tribuna, 1890. 374;
CABạ, i. m. 100; HETCO, i. m. 49;
Bihar m. ALEXICS, i. m. 92;
MOLDOVÁN, i. m. 816).
Mármarosi adatunk nincs.
Rendăụ (< rendőr). Csak a
turci gyűjtésből ismeretes.

Rîngoti (a se) (< rángatni).
Csak a turci gyűjtésből ismerjük.
Rît (< rét): rît ’fînaţ, livadă,
cîmp’ (BARBUL, i. m. 52); rît cu
flori (Ráksa, MUŞLEA, i. h. 168);
– rîturi cu flori bătrâne...
Este-on rîtuţ lângă vale (Bárdfalva. Mármaros m. BIRLEA,
i. m. II. 37); Câte floricele ’n
rît (Batiza, uo. 180); Frundză
verde-a
rîtului
(Máragyulafalva. PAPAHAGI, i. m. 14); Iarba
d’e la rîturele (Mikolapatak, uo.
38) ): Numa tătăižă ’n rît (Szaplonca, uo. 44); pă un rîtuţ (Izaszacsal, uo. 112); Ard’e d’ealu,
arde rîtu (Farkasrév. ŢIPLEA,
i.m. 44).
További erdélyi és moldvai
adatokra ld. ETI-Évk. 1942. 377.
Rudă (< rúd): cu o rudă, o
botă de orişice (Mózesfalu.
Szatmár m. BRĂILOIU, i. m.
66); rud’e (Kismajtény. MÁRTON, i. h. 148); Când ie soarele
de-o rudă (Komorzán. MUŞLEA,
i.h. 228); – doĭ praporĭ, gata,
cu rude cu tot (1836. Aknasugatag. Mármaros m. BIRLEA, Ins.
mar. 144); Unde-i vede ruda
goală (Bárdfalva. BIRLEA, Cântece poporane II, 20); Facă-ş
gard din rude nouă (Batiza, uo.
309 : 218); Am doụă rud’e d’e
h’ịer (Izaszacsal. PAPAHAGI, i. m.
146); D’ẹ-a prind’e doị caị la car
(Farkasrév, uo. 22); rudă ’régi
területmérték’: s’aŭ dat ţintirimurile pă gazde sup număr.
Zab Grigorie o rudă (1725. BIRLEA, Ins. mar. 45; Ruda constă
din 12 sucurĭ, uo. 241. l. 1. j.).
Sabăụ (< szabó): sabăŭ ’croitor (BARBUL, i. m. 52). – Că
am haińe la sabăụ (Máragyulafalva. Mármaros m. PAPAHAGI,
i.m. 97); saboŭ pl. saboi (ŢIPLEA, i. m. 116).

Šăịnăli (a) (< sajnálni): şăĭnălësc ’compătimesc, îmĭ pare
reŭ’ (BARBUL, i. m. 52); şainălesc (MOLDOVÁN, i. h. 8171; şeinălesc (HETCO, i. m. 50); şăinăli
’compătimi’ (CABA, i. m. 100;
uo.: şăinălẹt’ ’compătimire’).
Šaroglă (< saroglya): şoroglă
(BARBUL, i. m. 56). – Egyéb
adatok: siregla ’clastrum portatorium’ (BOBB, Dict. II, 572);
şireglă ’clathri gestatorii: saroglya, sarogja, sereglje: das
Schragel’ (Lex. Bud. 645); şireglă (MOLDOVÁN, i. m. 817;
CABA, i. m. 101); şịr’églă ’partea
dinapoi a căruţei formată din
două lemne împreunate prin
speteze, prin care trec mici
dreve de fier’” (GREGORIAN, i. m.
62); şeriglă ’partea dindărăt
dela coşul căruţii, încovoiată
pentru a ţinea puţin fân pentru
cal’ (COSTIN, Graiul bănăţean,
1927); şiriglă (Szelistye. Szeben
m. BANCIU: Transilvania, XLVI,
34).
Šogor (< sógor): şogor ’cumnat’ (BARBUL, i. m. 53); – cu
şogoru seu (1593. MIHÁLYI, i. m.
638); aŭ frate, aŭ şogor (XIX.
sz. eleje. BIRLEA, Ins. mar. 76);
Na-ţi, şogore, nevasta (Bárdfalva. BIRLEA, Balade, colinde
şi bocete, I, 27); şogor, şogoriţă
’cumnat, cumnată’ (T. BUD. i.
m. 82).
Tašcă (< táska): Şi-o scris
numele pe taşcă (Komorzán.
Szatmár m. MUŞLEA, i. h. 184);
taşca s-o golit (Avasfelsőfalu.
(BARBUL, i. m. 54); – Din taşcă de păcurar... Din tăşcuţa cea
bumbită (Bárdfalva, Mármaros
m. BIRLEA, i. m. I, 43); Curvă
fie taşca mea (Jód, uo. II, 207).
Ţedulă (< cédula): ţîdulă’ reţetă
medicală’
(Tőkésbánya.
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Szatmár m. MÁRTON, i. h. 127).
– Egyéb adatok: să-ńi faci
ţidula ’(„bilete de vite’. Királyhalma. Nagyküküllő m. Dacorom. V–1929. 140); o vińit un...
kălăuz... să dăm tsîdul’il’e (’vasuti jegy’. Bihar m. Bull. Ling.
IV–1936. 159). Pintru bań nu
căpăta ńis ŭo ţîdulă (Várorja.
Beszterce-Naszód m. G. ISTRATE:
Buletinul Institutului de Filologie Romînă „Alexandru Philippide”. IV–1937. 89). Régebbi
adatok: ni-au slobozit... ţădulă
după obiceiu (1777. Vrancea. A.
SAVA, Documente putnene I,
107. Focşani, 1929); tidulă ho-

tarnică ’határleíró irat’ (1780.
Uo. 110); ţidúlă (1788. MOLNAR,
Sprachlehre, 92, 385); ţădulă
’scheda, schedula’ (Lex. Bud.
108); dându-să clisieruluĭ la
fieşte-care mort ţidulă sub număruşĭ (1826. ST. STINGHE, DOcumente privitoare la trecutul
Romînilor din Şchei III, 73).
Ţinor (< zsinór): şinor ’gaetan’ (BARBUL, i. m. 53); – Cu
şinorul deslega-ti-om (Poienile
lui Ilieş. Mármaros m. BIRLEA,
i. m. II, 362); şinură ’şnur, găitan’ (T. BUD, i. m. 82). Származéka: înşinurat ’cu găitan, cu
şnur’ (uo. 36).

Említésre méltó, hogy az ugocsai ruménség nyelvében használatos magyar szavak jó része meg van a kárpátaljai ruszinoknál is, aminthogy a ruménségre gyakorolt magyar hatás, igen
sok rokon vonást mutat a ruszinságra gyakorolttal. BONKÁLÓ
SÁNDOR tartalmas dolgozatára támaszkodva9 az Ugocsában és a
ruszinoknál egyaránt előforduló magyar eredetű szavakat a következőkben sorolhatjuk fel: ad’ív ’ágyú’; alč, jalč, ’ács’; aldomaš (a rumén köznyelvbe átment szavakat is felvesszük); astáloš; baj; banuváty; bárná; betega ’beteg’, bet’uh ’betegség’; birtok; bitanga; bizívno (vö. bizoaş); bizuvaty; bokor; bosorkaňa;
bovt ’bolt, bót’; byrív ’bíró’; cimbora; čaluvaty; čyngytlovyk
’csengettyű’; čípka; daráb; duhán; engeduvaty; feleluvaty; findţa;
fiškalyš; fogadovo; gát’i; gázdá; hajtáš ’Treibjagd’; hamišnyj;
hordív; huncut; hyr ’Ruf, Gerücht’; chosén ’haszon’; chotár ’határ’: ýća ’eine halbe Masz, die Halbe’; jóvság; katuná; keltuvaty;
kestemán ’keszkenő’: kezeš; kin; kip ’kép’ (rum. chip); kočija; kočiš; konta ’konty’: koporšív; kóvdoš ’koldus’; levč ’lőcs’; lopív
’Weinheber’: márha; mentuváty; mešter; meštergerenda; mešteršig; némeš; ňalkoš, ňalkyš ’Stutzer, der Fesche’; ňeruvaty ’nyerni’;
orjáš; pájtáš; pántlyk, pantlyka; párta; pédig, pedyg; pípa;
probaluváty; render, rendir; rakáš; rováš, raváš; rud, rudá; ryt
’rét’; sabív; sáláš; sáma; šovgor; tarkátyj; telek; temetív; topánka; varmedá, varmeţa; vároš; ţeb.
9

320–40
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Al.

Bonkáló,

Die

ungarländischen

Ruthenen:

Ung.

Jahrb.

I–1921.

E szavak általában közvetlenül nyelvünkből kerültek a ruszinba, de vannak esetek amikor valószínűvé tehető, vagy pedig
biztosan kimutatható a rumén közvetítés. Valószínűnek mondható
pl. a ňalkoš, ňalkiš esetében, még pedig az -oš, -yš végződés miatt.
A magy. nyalka ugyanis a ruménben sohasem fordul elő *ňalcă
alakban.10 Ez az alak, ha meg volna, akkor nőnemű -a végződésénél fogva nem volna alkalmas arra, hogy a büszke, fennhéjázó
legény jelzője legyen. Más helyen foglalkoztunk azokkal az esetekkel, amikor a magyar szó etimológiai hangalakja valamilyen
oknál fogva nem teszi lehetővé, hogy az átvett melléknév zökkenőmentesen, közvetlenül illeszkedjék bele a rumén melléknevek
nemek szerint tagolt rendszerébe.11 A ruménbe átkerült -a-végű
magyar melléknévnek olyan hangalakot kell felvennie, amely hímés nőnemű főnevekkel egyaránt szerepelhet. Így válik a magyar
tiszta rumén tistaš-tistaşă alakpárrá, a barna pedig bărnaciubărnace lesz a hím-, ill. nőnemben. Nem kell tehát a rumén ńalcoş,
magyarázása céljából egy magyar nyalkás alakot feltételeznünk,
amint ezt pl. ALEXICS és MOLDOVÁN teszik, mert az -oş végződés itt
is azt a célt szolgálja, hogy a melléknevet hímneművé avassa, oly
hímnemű alakúvá tegye, amelynek könnyedén képezhető a nőnőnemű alakja is. Mivel pedig ez a folyamat a rumén nyelvben játszódott le, a ruszin ňalkoš, ňalkyš a rumén ńalcoş-nak, nem pedig közvetlenül a magyar nyalka szónak az. átvétele. Ugyanígy a
ruménből került vissza a magyarba a Szalonta környékén feljegyzett nyalkos.12
Lényegében ugyanezt mondhatjuk a ruszin tarkátyj ’varius,
varii coloris’ (BONKÁLÓ, i. h. 338) melléknévről, amely igen valószínűen a rumén tărcat (nn. tărcată) átvétele s nem közvetlenül a
magy. tarka mása. CIHAC és DRĂGANU hajlandók ugyan arra, hogy
a rum. tărcat alakot egy nemlétező *a tărca ige igenévi származékának tartsák,13 valószínűbb azonban, hogy ezúttal is a különböző nemű alakok képzésére alkalmas hangalak szerkesztéséről
10

Az Erdélyben mindenfelé előforduló ńalcoš-ra ld. Barbul, i. m.
Bil. Hetco. i. m. 48; Bihar m. Şezătoarea XXV–1929. 130; Arad és
Bihar m. Alexics, i. m. 86; Moldován, i. m. 815; pě rînd ì omû
nĭalcoş ’cu încetul devii ceva; în urmă se vede ce se alege’ (Szilágyság.
Vaida: Tribuna 1890. 369); Al-George, i. m. 34; Kétegyháza (Békés
m. s. gy. stb.
11
Ld. Bull. Ling. II-1934. 47–8.
12
Közli: Szendrey ZS. Nyr. XLIV, 407.
13
Dict. d’ét. II, 531; Dacorom. V–1929. 338. A tárgyesetből való
származtatást
Drăganu
nem
tartja
valószínűnek
(vö.
Dacorom.
IV–
1927. 754).
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van szó s így inkább azt kell mondanunk, hogy ennek a célnak
elérésére ebben az esetben az -at végű melléknevek (pl. buzat) és
a hasonló végződésű melléknévi igenevek (pl. încovoiat) szolgáltak mintául. Más esetben az -aciu végződéshez folyamodtak (pl.
şărgaciu ’sárga’), de a cél mindig a nemek szerinti egyeztetésre
alkalmas hangalak volt. E magyarázat helyességéből önként következnék a ruszin tarkátyj rumén eredete, míg a tarkástyj, tarkanýstyj ’ua.’ hasonló célú ruszin belső fejlődési eredménye lesz. Rumén közvetítésre gondolhatunk a ruszin tarčanyj esetében is. A
ruménben a szónak tărceat, tărceată változata is van14 s ennek
-č-je aligha fejlődhetett a ruszinban. Bizonyos, hogy ebben az
esetben inkább ruszin *tarčatyj alakot várnánk s nincs kizárva,
hogy ilyen hangalakú változat is létezik.
Ez a néhány kiragadott példa is eléggé mutatja, hogy a ruszin nyelvterület szomszédságában letelepedett ruménség a magyar hatásokat nemcsak elfogadta, hanem azokat továbbítani tudta
a ruszinság felé. Elvben lehetségesnek kell tartanunk, hogy a ruszinság is közvetített magyar hatásokat a ruménség felé. E kérdések tisztázása későbbi kutatások feladata15 s ezeknek érdekességén
mitsem változtat az a tény, hogy a két népre gyakorolt közvetlen magyar hatás sokkal jelentősebb volt, mint az, amelyet
egymás között közvetíthettek. A ruménség által közvetített hatások
a ňalkoš szó bizonysága szerint nem okvetlen korlátozódtak a
pásztorkodás területére, hiszen évszázadok óta magyar népi és nemesi életformákat is elsajátítottak mindkét nép fiai, de hogy a
pásztorkodás és általában az állattartás szókészletében akadhatnak rumén kézvetítésű magyar szavak, azt a tarkátyj, tarčany
szavak sejtetik. A rumén tărcată, tărceată a tarkaszőrű bárány és
14

Pl. târciat ’amestec de păr alb cu negru eşit din încrucişarea
unui berbec cu o oae de păr diferit’ (Muscel. M. Lungianu, Icoane
din popor, 28); a nőnemű alakra ld.: potcă tărcịată (Aranyosfő. TordaAranyos m. AAF. V–1939. 156. 174); tărceată ’oaie tărcată’ (Szelistye.
Szeben m. Banciu: Transilvania XLVI, 56; a hn. tărcat nn. többese
Şandra–Brînzeu szerint tărčẹte a szebenmegyei Zsinnán (i. m. 244).
Ld. még tarce ’equus maculosus’ (Lex. Bud. 697).
15
A
ruménségre
gyakorolt
ruszin
hatásról
általánosságban
tájékoztat H. Brüske, Die russischen und polnischen Elemente des Rumänischen: Jahresb. XVI–XIX, 1–69. További irodalmat közöl több vitatható nézet kíséretében Drăganu, Românii în veacurile IX–XIV. Bucureşti, 1933. 596–97; M. C. Ştefănescu, Elementele ruseşti-rutene din
limba românească şi vechimea lor. Iaşi, 1925; D. Scheludko, Nordslavische Elemente im Rumänischen; Balkan-Archiv I–1925. 152 kk.; Ştefănescu munkájáról P. Skok írt tartalmas ismertetést: Slavia VI–1928.
758-66.
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juh közkedvelt jelzője, de tehénnel és ökörrel kapcsolatban is
használják.
A magyar hatás általában a legerősebb mind a ruménségre,
mind pedig a ruszinságra. T. PAPAHAGI közelebbi bizonyítás nélkül megkockáztatta ugyan azt az állítást, hogy a mármarosi ruménségre gyakorolt idegen hatások között a ruszin a legerősebb,16
DRĂGANU azonban elismerésreméltó tárgyilagossággal helyreigazította tudós kartársának ezt a téves ítéletét.17 Nézetének érvényességét teljes egészében kiterjeszthetjük az ugócsai ruménségre
is. A ruszin elemek száma feltűnően kevesebb, művelődéstörténeti
hátterük is kevésbbé tagolt, bár – különösen a multban – a
ruszinsággal való együttélés és a rumén–ruszin kétnyelvűség
időnként és helyenként jelentékeny arányú lehetett.18 SCURTU
szövegeiből feltűnően kevés ruszin eredetű rumén szót állíthatunk
össze s míg pl. PAPAHAGI mármarosi gyűjtésében a ruszin hatás
jóval észrevehetőbben nyilvánul meg, amazokból jóformán csak a
következőket idézhetjük: a cuşăi ’a gusta’ (Cine o şti cuşăi: Szárazpatak, 195; szatmármegyei adat: Îi dă de trii ori să cuşeiască.
Komorzán. MUŞLEA, i. h. 203) < rusz. kúšaty ’kosten, essen’ (BERNEKER, SLETWB. 652); hăt, hęt ’foarte, prea, departe’ (Cînd a fost
hăt la on loc: Nagygérce, 179; Să pot ţîpuri hăt mult: Bocskó,
196; Şî hęt ti-oi arunca: uo. 252) < rusz. het (BRÜSKE i. h. 26,
szerint csak Moldvában és Bukovinában használatos); hîd ’csunya,
undok’ (passim) < rusz hyd ’undor’ (BRÜSKE, uo.); hodin (SCURTU
értelmezése szerint jelentése ’gros, bine făcot’, de valószínűbben
’wert, würdig’: O fost cocon hodin: Bocskó, 218) < rusz. hóden
(BRÜSKE nem említi); horoman ’gyermekjáték, melyet leányok
játszanak a templom körül’ (fac horoman sau buturęle: Szárazpatak. 242) ~ rusz. choróm ’Korridor, Gang’, chorómy ’Hausflur’
(BERNEKER, i. h. 397); izvagńiţă ’brânză pregătită ca să fie păstrată pentru iarnă’ (azonos a PAPAHAGI által említett izvarniţă
’zăr’ szóval; ruszin származtatására vö. DAcR. II, 934; DRĂGANU:
Dacorom. IV–1927. 1083); a bölcsődalokban ismétlődő gyermek16

„In primul rând trebue relevată cea ruteană (ti. influenţa) care
este şi cea mai pronunţată” (i. h. LXXIII).
17
Dacorom.
IV–1927.
1078.
Ezt
Drăganu
természetesnek
találja,
mert a magyar befolyás: „a fost mai multilaterală: a intrat prin viaţa
socială,
agricolă,
comercială,
industrială,
bisericească,
militară,
prin
administraţie,
etc.”
–
Sajnálhatjuk,
hogy
Scurtu
ezt
az
ismertetést
nem olvasta el.
18
A batarcsi Iacob Ciote emlékszik még arra, hogy „Amestecat,
grăięu
şi
rumîńęşte
şi
rusăşte
în
Higă,
Tarna-Mńică,
Dumbrava,
Hoarca şi Mociră.” (Scurtu, i. h. 217).
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altató liu, liu, liu DRĂGANU szerint a rusz. luli-luli (uo. 1085);
a măhăi ’a face mişcări în toate părţile, a ameninţa’ (şi amîndoi o măhăit cu coasa: Nagygérce, 211)19 < rusz. macháty ’schwenken, schwingen’ (BERNEKER, i. h. II, 4); prańic ’maiu, obiect de
lemn cu care se bat rufele când se spală’ (Cu limba cît on prańic:
Nagygérce. 78; o femęie prăńicîn în vale: Bocskó, 269; N’a scăpa
ńeprăńicat: Szárazpatak, 196) < rusz. prajnik ’mosósulyok’ (BOK20
SAY–RÉVAY–BRASCSAJKÓ, Magyar-Ruszin Szótár, 320) ; a zoli ’a
spăla, a freca cu săpun’ (Ş’ar rezoli cămeşa | Cît ce cît o ar zoli |
Albă ca a mę n’a hi: Batarcs, 188:54) < rusz. zolyty ’einlaugen,
waschen’ (BRÜSKE, i. h. 45 moldvai tájszónak mondja).
Valószínűnek tartható, hogy a mármarosi és ugocsai ruménség nyelvének alaposabb átkutatása csak megerősítené azt a sejtésünket, hogy az ugocsai nyelvjárás jóval kevesebb ruszin elemet
szívott fel, mint a mármarosi. Ez pedig a településtörténet szempontjából megint csak arra mutatna, hogy az ugocsaiak általában
dél felől érkeztek mai lakhelyeikre s hogy az általuk asszimilált
ruszinság alig hagyott nyelvi nyomokat a vidék rumén népnyelvében. Ez a rumén népnyelv már az északabbra vándorlás előtt
tele volt magyar elemekkel, ruszin elemekkel azonban csak akkor
bővült, amikor a rumén települési hullám a ruszin nyelv- és települési terület közelébe érkezett.
Tamás Lajos

19

Mármarosban is előfordul: Da o scos dalbă sabgie | Ş’odată ş’o
măhăit (Budfalva. Papahagi, i. m. 90).
20
Mármarosban: Cu un prăńicuţ d’e brad... C’a dzîče că-ị prăńicată (Izaszacsal. Papahagi, i. m. 66).
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Az idézett helynevek jegyzéke.
Az alábbiakban a magyarul idézett helynevek rumén megfelelőit áillítjuk össze C. MARTINOVICI és N. ISTRATI Dicţionarul
Transilvaniei, Banatului şi celorlalte ţinuturi alipite (Cluj, 1921)
c. helynévtára alapján:
Aknasugatag – Ocna Şugatag (M)
Alsóberegszó – Bârsăul de jos
( Szilágy m.)
Alsóvisó – Vişeul de jos (M)
Aranyosfő – Scărişoara (TordaAranyos m.)
Avasfelsőfalu – Negreşti (Szt)
Avaslekence – Lechinţa (Szt)
Avasújfalu – Certege (Szt)
Avasvidéke – Ţara Oaşului
Barcánfalva – Bârsana (M)
Batarcs – Batarci (U)
Batiza – Botiza (M)
Bárdfalva – Berbeşti (M)
Bükszád – Bicsad (Szt)
Bocskó – Bocicău (U)
Bomenyires – Bonţ (SzolnokDoboka m.)
Buntesd – Bunteşti (Bihar m.)
Borsa– Borşa (M)
Bréb – Breb (M)
Budfalva – Budeşti (M)
Bujánháza – Boineşti (Szt)
Desze – Deseşti (M)
Facsád – Făget (KrassóSzörény m.)
Farkasrév – Vad (M)
Fejérd – Feiurd(eni) (Kolozs m.)
Felgyógy – Gecagiul de sus (Alsófehér m.)
Felsőkálinfalva – Călineşti (M)
Felsőróna – Rona de sus (M)
Felsőszelistye – Sălişte (M)
Felsővisó–Vişeul de sus (M)

Glód-Glod (M)
Halmi – Halmeu (Szt)
Hernécs – Hărniceşti (M)
Hobica-Urikány – Uricani Hobiceni (Hunyad m.)
Hosszúfalu – Satulung
(Brassó m.)
Hotinka – Hoteni (M)
Izaszacsal – Săcel (M)
Jód – Ieud (M)
Kányaháza – Călineşti (Szt)
Királyhalma – Crihalma (Nagyküküllő m.)
Kisgérce – Gherţa mică (U).
Kismajtény – Moftinul mic (Szt)
Kismindszent – Mesentea (Alsófehér m.)
Klopotiva – Clopotiva
(Hunyad m.)
Komlós – Comlăuşa (U)
Komorzán – Cămărzana (Szt)
Krácsfalva – Crăceşti (M).
Kusaly – Coşeiu (Szilágy m.)
Laposhidegkut – Mocira (Szt)
Leordina – Leordina (M)
Magyarfráta – Frata (Kolozs m.)
Majdán – Maidan (KrassóSzörény m.)
Máragyulafalva – Giuleşti (M)
Mikolapatak – Văleni (M)
Mózesfalu – Moişeni (Szt)
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Nagygérce – Gherţa mare (U)
Nagymadaras – Şoimul (Szt)
Nagysink – Cincul mare (Nagyküküllő m.)
Nagytarna – Tarna mare (U)
Nánfalva – Năneşti (M)
Oroszkő – Repedea (M)
Petrova – Petrova (M)
Ráksa – Racşa (Szt)
Resinár – Răşinari (Szeben m.)
Rozália – Rozavlia (M)

Szamosmakód – Mocod (BeszterceNaszód m.)
Szaplonca – Săpânţa (M)
Szárazpatak – Valea Sacă (U)
Szelistye – Sălişte (Szeben m.)
Szerfalva – Sârbi (M)
Székudvar – Socodor (Arad m.)
Szilágyegerbegy – Tămăşeşti
(Szilágy m.)
Szurdok – Strâmtura (M)
Tartolc – Târşolţ (Szt)
Tőkésbánya – Groşi (Szt)
Turc – Turţ (U)
Turvékonya – Tur (Szt)

Sajó – Şaieu (M)
Sárköz – Livada (Szt)
Somosfalva – Corneşti (M)

Vaskóh – Vaşcău (Bihar m.)
Vámfalu – Vama (Szt)
Várorja – Nepos (Vărărea) (Beszterce-Naszód m.)

Szamoslippó – Lipoveni (Szt)

Zsinna – Jina (Szeben m.)
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