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A rumén nyelvatlasz első három kötetének 
magyar eredetű anyaga 

 
 
A napjainkban kiadás alatt álló rumén nyelvatlasz (Atlasul 

Lingvistic Român I—II. és Atlasul Lingvistic Român Mic I—II.) 
eddig megjelent, illetőleg hozzánk is eljutott köteteit1 vizsgálgatva, 
számos magyar eredetű, illetőleg magyarból kölcsönzött kifejezésre 
bukkantam. Az adatok elég nagy száma arra ösztönzött, hogy rend- 
szeresen foglalkozzam a kérdéssel.2 Így gyűjtöttem össze az alább 
felsorolt 313 kifejezést. Mindent elkövettem ugyan, hogy gyűjtemé- 
nyem minél teljesebb legyen, az atlasz gazdag anyaga és a tér- 
képek zsúfoltsága miatt azonban valószínűleg több adat ki- 
kerülte figyelmemet. Csak azokat a kifejezéseket írtam ki, melyek- 
nek magyar eredetéhez, illetőleg magyarból való kölcsönzéséhez 
semmi kétség nem fér. A şifoner (sifonér), rac (rák), doctor-doftor 
(orvos) măştihoi (mostoha) stb.-szerű szavakat éppen ezért figyel- 

                                               
1 A rumén nyelvatlasznak 1938-40 közt három kötete jelent meg: 

a) Atlasul Lingvistic Român. Publicat ..... de Muzeul Limbii Române 
din Cluj, sub conducerea lui Sextil Puşcariu, profesor la universitatea 
din Cluj, membru al Academiei Române. Partea I. (ALR. I.) Vol. I.: 
Părţile corpului omenesc şi boalele lui. De Sever Pop, conferenţiar la 
universitatea din Cluj. Cluj, 1938. Rövidítve: ALR. I-1. 

b) Micul Atlas Lingvistic Român ... Partea I. (ALRM. I.) Vol. I. 
Părţile corpului omenesc şi boalele lui. De Sever Pop ... Cluj, 1938. Röv. 
ALRM. I-1. 

c) Atlasul Lingvistic Român .... Partea II. (ALR. II.) Vol: I.: 
A) Corpul omenesc, boale (şi termeni înrudiţi); B) Familia, naşterea, 
copilăria, nunta, moartea, viaţa religioasă, sărbători; C) Casa, acare- 
turile, curtea, focul, mobilierul, scule. De Emil Petrovici, profesor la 
universitatea din Cluj Regele Ferdinand I. Sibiu. Sibiu, Muzeul Limbii 
Române. Leipzig, 1940. Röv. ALR. II-l. 

A kiadás állapotáról azóta semmit sem tudunk. 
2 Az ALR. I-1, és ALRM. I-1 magyar vonatkozású anyagával 

Blédy Géza is foglalkozott. (Magyar Irodalomtörténet 1939. Emlékkönyv 
Kristóf György hatvanadik születésnapjára. Kolozsvár, 1939. 39—62. Az 
ALRM. I-1 magyar anyagát teljes egészében, az ALR. I-1 anyagából 
csak mutatóban közölte nehány térkép magyar anyagát. Az egyes adatok 
előfordulási helyét nem jelöli. Több lényeges adat elkerülte figyelmét. 
Anyagát nem betűrendben, hanem a térképek sorrendjének megfelelően 
adja elő. Ezért dolgozatomban ezt a két kötetet is feldolgoztam. 
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men kívül hagytam. Mivel nyelvatlasz-adatokról van szó, az alább 
közölt anyagnak is természetesen elsősorban nyelvföldrajzi szem- 
pontból kellene értékesnek lennie. Ebből a szempontból azonban 
a rumén gyűjtőktől közzétett adatok nem egészen megbízhatóak. 
Gyűjteményemben előfordul egy-két régebben átvett magyar ere- 
detű szó (ilyen pl. a mai, beteag, tămăduesc), melyeknek elterjedtsé- 
gét meglehetősen pontosan vázolhatjuk az atlasz adatai alapján, az 
esetek többségében azonban az adatok meglehetősen gyérek. Ennek 
oka szerintem a gyűjtők ponthálózatának ritka volta, a tanulmá- 
nyozott pontok közti igen nagy távolság. POP SEVER, a nyelvatlasz 
egyik gyűjtője 301 helység nyelvét tanulmányozta. Gyűjtés köz- 
ben saját bevallása szerint is 30—50 km távolságra választott ki 
egy-egy pontot. A másik gyűjtő, PETROVICI EMIL 85 pontot tanul- 
mányozott s minden 90—100 km-re állt meg. E nagy ugrások 
következtében természetesen számos népnyelvi adat kimaradt gyűj- 
tésükből. Itt van pl. a magyarból kölcsönzött és már évszázadok 
óta meglehetősen elterjedt ţintirim (templomudvar, temető) szó. A 
rumén gyűjtők mindössze 16 erdélyi és 1 moldvai helységből közlik. 
A rendelkezésemre álló jelenlegi és történeti adatok tanúsága sze- 
rint azonban e szó élettere jóval nagyobb. Közismert Erdély rumén- 
lakta területén, Bukovinában, sőt Moldvában is egész Jászvásár 
(Jaşi) vidékéig. Terhes szavunkat (a ruménben tăroasă alakban él) 
csak három helységből közlik (Barcánfalváról, Borgóprundról és 
Borosjenőről). Adataink szerint ez is általánosan használt Erdély 
ruménlakta területén.3 Más közismertebb magyar eredetű szóra vi- 
szont azért találunk csak egy-két adatot, mert a gyűjtők kérdőívé- 
ben nem fordult elő. Az ezekre vonatkozó adatok a véletlennek kö- 
szönhetők. Ebből a szempontból tehát az itt közölt adatok kiegészí- 
tésre szorulnak. A közölt kifejezések száma mindenesetre szép ered- 
ménnyel kecsegteti a kutatót. Különösen a ház, az udvar, az építke- 
zés stb. érdemel különös figyelmet. Az alább közölt 313 kifejezés kö- 
zül 146 vonatkozik a házra, az udvarra és az építkezésre. Elég sok 
kölcsönszót találtam az emberi testre és ennek betegségeire vonat- 
kozó anyagban is (emberi test részei: 34, betegségek: 20, az emberi 
testtel kapcsolatos más kifejezés: 38, népélet: 14, vallásos élet: 14). 
 

                                               
3 Ezeket az adatokat dr. Tamás Lajos egyetemi ny. rendes tanár úr 

volt szíves rendelkezésemre bocsátani. Ezért és az anyag feldolgozására 
vonatkozó útbaigazításaiért e helyen is hálás köszönetet mondok. Ugyan- 
csak itt mondok köszönetet dr. Szabó T. Attila egyetemi ny. rk. tanár 
úrnak és Brüll Emánuel ref. kollégiumi tanár úrnak, kik állandóan 
figyelemmel kísérték munkámat, s nagy segítségemre voltak a tanulmá- 
nyozott pontok magyar nevének megállapításában. 
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A kölcsönzés módja, az ezzel kapcsolatos alaktani és hangtani válto- 
zások szempontjából még több érdekes adatot talál itt az érdeklődő. 
Az alaktani sajátságok közül mindössze a raggal, illetőleg jellel el- 
látott kifejezések átvételére (pl. şifont, torumbu) és a magyar igék- 
nek a rumén igerendszerbe való beiktatására hívom fel a figyelmet 
(kopogtat—copoctotli, makog—măcăgui, pakol—pocoli, pislákol— 
pişlacoli, sétál—şiti, vakol—văcăli, de a jelentő mód jelen idő tár- 
gyas   ragozás   egyes   harmadik   személyében,   mivel    valószínűleg    ezt 
hallották a leggyokrabban, megmaradt az érintetlen magyar alak: 
văcăle). A hangtani jelenségek közül különösen a rumén köz- 
nyelvben szokatlan hangok átvétele érdemel figyelmet (pl. ạ: ạ, 
gọzdọ, sivbạ, vạcsem; ö:büt’öcur, ó:felcōt’aş; ü:büt’öcuri, cömü- 
veş). A csíkmegyei Csíkszentmihály ruménségének nyelvében még 
a környező székely népnyelvre oly jellemző á:ạ ejtést is megtalál- 
juk [pl. gạrd (kerítés), alvạn (állvány), zạr (zár) stb]. Mindez 
fényes bizonyítéka annak, hogy a kölcsönszavakkal együtt nagyon 
gyakran meghonosodik egy-két az illető nyelvben szokatlan, gyak- 
rabban hallott hang is.4 Itt-ott találkozunk nehány hangsúlyköl- 
csönzéssel is (pl. badog, reformatuş.) 

Ez általános természetű megjegyzések után át is térek az 
anyag betűrendes közlésére. A címszó után a rumén népnyelvi ala- 
kok következnek, majd ezek után előfordulási helyük megyék sze- 
rint. A megyéket betűrendbe szedve s rövidítve jelzem,5 kivéve az 
ókirályságbelieket, melyek csak ritkán fordulnak elő s a rövidí- 
tések számát tetemesen növelték volna. Az előfordulási helyek fel- 
sorolása után az adat forrását jelzem. Közlöm a gyűjtők kérdő- 
ívének megfelelő címszavát is. Sok esetben ugyanis a nyelvi adat 
jelentését csakis ennek segítségével állapíthatjuk meg. 

 

                                               
4 E jelenség egyébként Erdélyben nem is olyan ritka. Egyes helye- 

ken a magyarság is átvett egy-egy jellegzetesen rumén hangot. A szol- 
nokdobokamegyei Ördöngösfüzesen pl. a veláris illabiális â hangot 
észleltem a magyarság nyelvében. (Vö. MNy. XXXVII, 207.) Gáldi 
László az ilyen hangkölcsönzéseket kétségbe vonta ugyan (Vö. MNy. 
XXXVII, 358—60.), de ezek után. el kell ismernünk, hogy igenis lehet- 
ségesek. 

5 A következő rövidítéseket alkalmaztam: Af.—Alsófehér, A.—Arad, 
Bé.—Békés, BN.—Beszterce-Naszód, B.—Bihar. Br.—Brassó, Cs.—Csík, 
F.—Fogaras, Hsz.—Háromszék, H.—Hunyad, Kk.—Kisküküllő, K.—Ko- 
lozs, KSz—Krassó-Szörény, M.—Máramaros, MT.—Maros-Torda, Nk.— 
Nagyküküllő, Szt.—Szatmár, Szeb.—Szeben, Sz.—Szilágy, SzD.—Szolnok- 
Doboka, TA.—Torda-Aranyos, T.—Temes, Tr.—Torontál, U.—Udvarhely. 
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A. 
 

ablak fn.6 ọblọc:7 Érkenéz (B) [ALR. II—1, 122/MN.8 oblon— 
ablaktábla]; obloc: Borosjenő (A) [ALR. II—1, 141/273. firidă— 
vakablak]; oblac -i: Biharrósa (B), [ALR. II—1, 131/235. femeia di- 
retică prin casă — az asszony takarít a házban]. Vö. még vak- 
ablakkal. :m. ablak. Nyelvünkben is szláv kölcsönszó ugyan, de a 
ruménbe minden bizonnyal a magyar nyelvből került. Vö. EtSzt. 6. 

abrosz fn. ’terítő’ aboros: Borosjenő (A); abros: Csíkszent- 
mihály (Cs) [ALR. II—1, 148/MN. boccea—terítő, pokróc]. : m. 
abrosz. Vö. EtSz. 9—10. 

ács fn. aci: Kismajtény (Szt) [ALR. II—1, 115/222. tâmplar— 
asztalos]. :m ács. 

ágyékos mn. ’sérvéses’ ad’icoş: Nagyléta (B) [ALR. II—1, 125. 
hernie—sérv és ALR. I—1, 136. vătămat—sérvéses]. Szárm. s-o 
ad’icoşet: Piscolt (B) [ALR. I—1, 147 mă vatăm—sérvet kapok]. 
:m. ágyék. 

állás fn.’ az épülő ház mellé készített álló és dolgozó hely ’ 
alaş: Fenes (Af), Borosjenő, Ópécska (A), Borgóprund (BN), Bi- 
harrósa, Oláhszentmiklós (B), Csernátfalu (Br.), Alsóárpás (F), Pet- 
rilla (H), Mikeszásza (Kk), Nádasszentmihály (K), Maroshévíz (MT), 
Barcánfalva (M), Héjjasfalva (Nk), Avasfelsőfalu, Kismajtény, 
Tőkésbánya (Szt), Polyán (Szeb), Oláhbaksa (Sz), Bethlen, Nagy- 
búny (SzD), Magyarpeterd (TA) [ALR. II—1, 123/238, schelă— 
állás]. 

                                               
6 A címszó után rövidítve jelzem azt is, hogy az illető kölcsönszó 

milyen szófajhoz tartozik: fn.=főnév, ht.=határozószó, i.=ige, ind. 
szó=indulatszó, mn.=melléknév. 

7 A vastagon szedett hang a hangsúlyos szótagot jelzi. Nyomda- 
technikai okokból a hangsúlyos о̨, ę és ạ jelölését kénytelen voltam el- 
hagyni. 

8 Az atlasz megfelelő kötetét jelző rövidítés (ALR. I-1, ALR. II-1, 
ALRM. I-1) után a kötet lapszáma, majd az adatot tartalmazó térkép 
száma következik. Az ALR. I-1, és ALRM. I-1, esetében a lapszám és a 
térképszám ugyanaz, mivel egy lapon csak egy térkép található. Az 
ALR. II-1, lapszáma után gyakran MN. található a térképszám helyén. 
Ez azt jelenti, hogy a közölt adat a térkép szélén közölt térképezetlen 
anyagból való. Ugyanezt a rövidítést használja az atlasz is. (MN.=mate- 
rial necartografiat—térképezetlen anyag). 
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állvány fn. ’gestell’ alvạn: Csíkszentmihály (Cs) [ALR. II—1, 
123/238. schelă—állás]. 

aranyér fn. ’hemorrhoiden leidend’ о̨rо̨ńer: Érkenéz (B) [ALR. 
II—1, 58/MN. hemoroizi—aranyér]. 

aranyeres mn. ’an hemorrhoiden leidend’ о̨rо̨ńereş: Kismajtény 
(Szt) [ALR. II—1, 58/MN. hemoroizi—aranyér]. 

asztalos fn. ’tischler’ о̨stо̨loş: Érkenéz, Oláhszentmiklós (B), 
Kovászna (Hsz); astăluş: Fenes (Af), Petrilla (H), Héjjasfalva 
(Nk); asteluş: Magyarpeterd (TA); astalişu: Nádasszentmihály(K), 
Barcánfalva (M), Avasfelsőfalu, Tőkésbánya(Szt), Oláh- 
baksa (Sz), Bethlen (SzD); staliş: Borsa (M) [ALR. II—1, 155/222. 
tâmplar—asztalos]. 

avas mn. auşit: Tőkésbánya (Szt) [ALR. II—1, 10/19. slănină 
râncedă—avas szalonna]. 
 

B. 
 

bádog fn. badog: Érkenéz (B), Csíkszentmihály (Cs), Avas- 
felsőfalu, Kismajtény (Szt); badoc: Barcánfalva (M), Tőkésbánya 
(Szt); bad’ic: Oláhszentmiklós (B) [ALR. II—1, 120/232. acoperiş 
de tablă—bádogfedél]. 

baj fn. baul cela: Alsóapsa (M), Felsőfernezely (Szt), Torda- 
vilma (SzD) [ALR. I—1, 19. és ALRM. I—1, 119. epilepsie— 
nyavalyatörés]; Mikelaka (A), Kétegyháza (B) [ALR. I—1, 143. 
el sufere de epilepsie—nyavalyatörésben szenved]. : m. baj Vö. 
EtSzt. 230. L. még szívbaj. 

barnás mn. bărnaci: Borosjenő (A), Biharrósa (B); bărnaci: 
Ópécska (A), Érkenéz, Oláhszentmiklós (B), Nádasszentmihály 
(K), Borsa (M), Avasfelsőfalu, Kismajtény, Tőkésbánya (Szt), 
Oláhbaksa (Sz), Nagybúny (SzD); bârnaci: Aranyosfő (TA), [ALR. 
II—1, 3/5. oacheş—barnás]. 

bendő fn. bind’e: Kismajtény (Szt) [ALR. II—1, 38/MN. 
burtă—has]; bind’e de aie: Nádasszentmihály (K) [ALR. II—1, 
132/255. geam de beşică—hólyagból készült ablakszem].: m. bendő. 

bér fn. a fost bir la popa, o vică dă bir: Oláhszentmiklós (B) 
[ALR. II—1,110/MN. ce să dă preotului care umblă cu iordanul— 
mit adnak a papnak, amikor házszentelésre jár?]. : m. bér. Ere- 
dete vitatott. Az EtSzt. szerint a magyarból került a ruménbe 
(360—1). 

beteg mn. beteag: Ompolykisfalud (Af), Almásegres, Felső- 
simánd, Háromalmás, Soborsin (A), Corneşti-Târg (Bălţi), Kovin, 
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Ovka (volt Szerbia), Kétegyháza (Bé), Marosborgó, Szentjózsef, Új- 
radna (BN), Magyarcséke, Nagyléta, Nagyürögd, Piskolt, Tataros 
(B), Movila Ruptă, Râşcani(Botoşani), Brassó (Br.), Aluatu (Cahul) 
Cârlibaba (Câmpulung), Gura Roşie (Cetatea-Albă), Vasláb (Cs), 
Breáza, Újsinka(F), Bodzaforduló, Erősd, Kézdimártonos(Hsz), 
Dupapiátra, Felsőlapugy, Kosztezsd, Prevalény (H), Küküllősoly- 
mos (Kk), Erdőfelek, Mocs, Székelyjó (K), Ferend, Kölnök, Maj- 
dán, Óborlovény, Rekettyő, Szamosréve, Zsidóvár (KSz), Borsa, 
Budfalva, Jód, Petrova(M), Kisszentlőrinc, Mezőrűcs (MT), Kál- 
bor, Medgyes, Oláhivánfalva, Olthidegkút, Zoltán (Nk), Târgu- 
Neamţ (Neamţu), Szamosdob (Szt), Bojca, Ecsellő, Rehó (Szeb), 
Alsószopor, Felsőkaznacs, Felsőszivágy, Vármező (Sz), Alparét, 
Csicsógyörgyfalva, Csokmány, Szamosjenő (SzD), Alsószolcsva, 
Felsővidra, Borrév, Bükkfalva, Kisbecskerek (TA), Bánlak, Nagy- 
kőcse (Tr); beteag és bolnav: Kissajó (BN); bolnav és beteag 
Sângerei (Bălţi), Romoly (BN), Vajdahunyad (H), Oláhbükkös 
(Kk), Dános (Nk), Tordavilma (SzD), [ALR. I—1, 133. és ALRM. 
I—1, 190. bolnáv—beteg]; Măceşul de jos (Dolj). Boian (Hotin), 
Piua Petrii (Jalomiţa), Negreni (Olt), Furcenii-Vechi (Tecuci), 
Zimnicea (Teleorman) [ALR. II—1, 55/MN. beteag de picioare— 
fájóslábú]; Mikeszásza (Kk) [ALR. II—1, 55/109. zace în pat— 
fekszik]; beteag de un ochi: Gordineşti (Hotin), Mădârjac (Jaşi), 
Cuizovca, Perisecina (Orhei), Boloteşti (Putna), Osica de jos (Ro- 
manaţi), Beştepe (Tulcea) [ALR. I—1, 67. és ALRM. 1—1, 100. 
chior—félszemű]; bet’iag: Budfalva (M) [ALR. II—1, 143. el sufere 
de epilepsie—nyavalyatörésben szenved]; bet’eag: Ópécska (A), 
Tuzla (Cetatea-Albă), Bethlen, Nagybúny (SzD) [ALR. II—1, 
54/MN. nu-i acătării—alkalmatlan]; beteji bolonz: Biharrósa (B), 
[ALR. II—1, 57/114. balamuc—elmegyógyintézet]; bet’ag d’i gută: 
Aranyosfő (TA) [ALR. II—1, 59/118. amigdalită—mandula gyul- 
ladás]; betag: Valea-Lungă, Cricov (Dâmboviţa), Pestişani 
(Gorj), Kovászna (Hsz), Nucşoara (Muscel), Saharna (Orhei), 
Mirceşti (Roman), Căuşanii-Vechi (Tighina), Somova (Tulcea) 
[ALR. II—1, 55/MN. beteag de picioare—fájóslábú]; bet’ag: 
Oláhbaksa (Sz) [ALR. II—1, 55/109. zace în pat—fekszik]; bet’ag: 
Héjjasfalva (Nk) [ALR. II—1, 55/MN. boleşte—betegeskedik]; 
bet’ag: Borsa (M) [ALR. II—1, 54/MN. aiureală—delirium]; betag 
de deot’: Avasfelsőfalu (Szt); bet’ag de potcă: Ópécska (A), 
Bethlen (SzD) [ALR. II—1, 62/123. potcă—ígézés]; bet’ag: Boros- 
jenő (A), Biharrósa, Érkenéz (B), Petrilla (H), Kismajtény, Tő- 
késbánya (Szt), Nagybúny (SzD) [ALR. II—1, 62/124. lăuză— 
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betegágyas]; bet’ag: Oláhszentmiklós (B) [ALR. II—1, 56/MN. 
boală de naştere—születési betegség]; beciag (olv. becság): Val- 
kány(Tr.), [ALR. II—1, 55/MN. beteag de picioare—fájóslábú]; 
a foz beciag g’e vărsat: Magyarpeterd (TA) [ALR. II—1, 23/45, 
ciubit de vărsat—himlőhelyes]; Gilád, Kiszetó (T), Gád (Tr) 
[ALR. II—1, 62/124. lăuză—betegágyas]; bit’ag: Maroshévíz (MT) 
[ALR. II—1, 56/MN. se molipseşte—megfertőződik]; biciag (olv. 
bicság: Csernabesenyő (KSz) [ALR. II—1, 56/MN.]; bieciag (olv. 
biecság): Gilád (T) [ALR. II—1, 54/MN. boleşte—betegeskedik]. 
Szárm. betegos: Mikeszásza (Kk), Héjjasfalva (Nk) [ALR. II—1, 
53/105. bolnăvicios—beteges]; Ráksa (Szt) [ALR. I—1, 133 és 
ALRM. I—1, 190. bolnav—beteg]; betegos: Csíkszentmihály (Cs) 
[ALR. II—1, 53/105. bolnăvicios—beteges]; bet’egos: Sztrimba (H), 
Felsőilosva, Kékesújfalu, Oláhlápos (SzD), Aranyosfő (TA) [ALR. 
I—1, 133. bolnav—beteg];; Borosjenő, Ópécska (A), Borgóprund 
(BN), Biharrósa, Érkenéz, Oláhszentmiklós (B), Alsóárpás(F), 
Petrilla (H), Barcánfalva (M), Kiszetó, Tőkésbánya (Szt), Oláh- 
baksa (Sz), Bethlen (SzD), Aranyosfő (TA) [ALR. II—1, 53/105. 
bolnăvicios—beteges]; bet’ăgos: Mikelaka (A), Bél, Mézged, Rév (B). 
Gyergyóhollós (Cs), Strezakercisora (F), Alsóapsa, Bárdfalva (M), 
Ráksa, Szamosborhíd (Szt), Mojgrád (Sz), Maroslekence (TA) 
[ALR. I—1, 133. bolnav—beteg]; becegos (olv. becsegosz): Dobra 
(H), Sveti Mihajlo (volt Szerbia) [ALR. II—1, 53/105. bolnăvi- 
cios—beteges]; becegos: Novákfalva (KSz), Kiszetó (T), Valkány 
(Tr) [ALR. II—1, 53/105. bolnăvicios—beteges]; beciăgos: Stej- 
vaspatak, Vecel(H), Nagyzsupán (KSz), Sistaróc(T) [ALR. I—1, 
133. bolnav—beteg]; bicigos: Csernabesenyő (KSz) [ALR. II—1, 
53/105. bolnăvicios—beteges]; s-o betejit: Recea (Bălţi) [ALR. 
II—1, 55/MN. beteag de picioare—fájóslábú]; fumee bit’ejită: Ma- 
roshévíz (TA); becejită: Héjjasfalva (Nk), Magyarpeterd(TA) 
[ALR. II—1, 62/124. lăuză—betegágyas]. : m. beteg. 

betegség fn. beteşig din iele: Avasfelsőfalu (Szt) [ALR. II—1, 
127. boală dintru iele—paralizis]; beteşig: Nádasszentmihály (K), 
Barcánfalva (M) [ALR. II—1, 56/MN. boală de naştere—születési 
betegség]; are beteşigu cel greu: Komorzán (Szt.) [ALR. I—1, 143. 
el sufere de epilepsie—nyavalyatörésben szenved]; bet’eşig: Érke- 
néz, Magyarcséke (B), Kismajtény (Szt), Nagybúny (SzD) [ALR. 
II—1, 56/MN. se molipseşte—megfertőződik]; Bárdfalva (M), Mó- 
zesfalu (Szt) [ALR. I—1, 143. el sufere de epilepsie—nyavalya- 
törésben szenved]; Barcánfalva (M) [ALR. II—1, 56/MN. boală 
de naştere—születési betegség]; bet’ăşig: Felsőkaznacs (Sz) [ALR. 
 

 
125 



[Erdélyi Magyar Adatbank] 

I—1. 143.]; beteşug: Maroslekence (TA) [ALR. I—1, 122. oftică- 
heptika]; Csíkszentmihály (Cs) [ALR. II—1, 56/MN. boală de na- 
ştere—születési betegség]; Alsóárpás (F), Bethlen (SzD) [ALR. 
II —1, 57/MN. boală molipsitoare—ragályos betegség]; bet’eşug: 
Aranyosfő (TA) [ALR. II—1, 56/MN.]; ni să pare că-i de beteşugu 
hăl uscat: Héjjasfalva (Nk) [ALR. II—1, 42/84. sfrijit—lefogyott, 
kiasszott]; bit’eşugu: Maroshévíz (TA) [ALR. II—1, 56/MN. se 
molipseşte—megfertőződik]; beceşug (olv. becsesug): Novákfalva 
(KSz) [ALR. II—1, 56/MN. boală de naştere—születési betegség]; 
Nagyzsupán (KSz) [ALR. I—1, 143. el sufere de epilepsie—nyava- 
lyatörésben szenved]; becejug (olv. becsezsug): Sveti Mihajlo (volt 
Szerbia [ALR II—1, 56/MN.]; beciăşug (olv. becsăsug): Vajda: 
hunyad, Vecel(H); beciăjug (olv. becsăzsug): Sistaróc, Szenesfalu 
(T) [ALR. I—1, 143.]: m. betegség, illetőleg m. beteg + rumén şug 
képző. 

betlehem fn. ’gyertyával kivilágított csillag, vagy a betlehemi 
jelenetet tartalmazó házikó, melyet karácsonykor házról-házra hor- 
danak a betlehemesek’ betleem: Gád (Tr) [ALR. II—1, 111/MN. 
umblă cu vicleimul—jár a betlehemmel]. : m. betlehem. 

bika fn. pare că iej bică: Dobra (H) [ALR. II—1, 50/MN. po- 
reclă pentru un om gros—a kövér ember gúnyneve]. : m. bika. 

bokréta fn. bocrietă dim busuoc: Mirceşti (Roman) [ALR. 
II—1, 102/MN. pămătuful de busuioc (cu care se aghesmuieşte)— 
az a bazsalikom csokor, mellyel a szentelt vizet preckelik]. : m. 
bokréta. Az EtSzt. szerint (459) eddig csak alapszavát, a bokrot 
közölték a ruménből, mint magyar jövevényszót. 

bolond mn. bolond, bolonz: Biharrósa, Érkenéz (B); bolund, 
bolunz: Fenes (Af), Oláhszentmiklós (B), Petrilla (H), Nádasszent- 
mihály (K), Tőkésbánya (Szt), Oláhbaksa (Sz), Aranyosfő, Ma- 
gyarpeterd (TA) [ALR. II—1, 55/MN. nebun—bolond]; Illye (B), 
Dupapiátra, Stejvaspatak(H), Vármező (Sz), Alsószolcsva, Bor- 
rév (TA); bolund: Szamosberence(Szt) [ALR. I—1, 134. smintit 
—zavart, elmebeteg]; bolund: Melegszamos (K) [ALR. I—1, 64. 
uituc—feledékeny; casa bolunzilor: Fenes (Af), Petrilla (H), Ná- 
dasszentmihály (K), Tőkésbánya (Szt), Oláhbaksa (Sz), Aranyosfő, 
Magyarpeterd (TA) [ALR. II—1, 57/114. balamuc—elmegyógyinté- 
zet]; bolind: Borosjenő, Ópécska (A), Kiszetó (T), Gád (Tr). [ALR. 
II—1, 55/MN. nebun—bolond]; Felsőlapugy (H), Almafa (KSz.), 
Bükkfalva (T) [ALR. I—1, 134. smintit—zavart]; bolînd de cap: 
Soborsin (A) [ALR. I—1, 135. és ALRM. I—1, 193. ameţit—bódult]; 
bolîndu: Rehó (Szeb) [ALR. I—1, 119. epilepsie—nyavalyatörés]; 
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casa bolînzilor: Ópécska (A); şpitala bolîndă: Valkány (Tr) [ALR. 
II—1, 57/114. balamuc—bolondok háza]. Szárm. o bolăndzît: 
Bükkfalva (T); o bolunzit: Csombord (Af), Alsószolcsva, Borrév 
(TA); bolînzeşti: Rév (B) [ALR. I—1, 119. epilepsie—nyavalya- 
törés]. 

bolt fn. mătură d’e bold: Barcánfalva (M) [ALR. II—1, 150/MN. 
mătură—seprű].: m. bolt. 

bors fn. borş: Călugăra (Bacău), Recea (Bălţi), Borceag(Ca- 
hul), Boian (Cernăuţi), Topraisar (Constanţa), Trebisăuţi (Hotin), 
Stefăneşti (Ilfov), Cărăneşti (Jalomiţa), Mezőszabad (MT), Pipirig 
(Neamţu), Mărginea (Rădăuţi), Furcenii-Vechi (Tecuci), Ghimpaţi 
(Vlaşca) [ALR. II—1, 15/MN. ce e acru—micsoda savanyú]. — A 
felsorolt adatokból látható, hogy általánosan használt szó az egész 
dákó—rumén nyelvterületen. Feltehető ugyan az is, hogy a Kárpá- 
tokon túli ruménség nyelvébe a törökből került, de könnyen el- 
képzelhető e bolgár—török eredetű szó átvétele a magyarból is. 

borzas mn. borzoş: Csombord, Ompolykisfalud (Af), Naszód 
(BN), Nagyléta, Piskolt, Tataros (B), Gyergyóholló, Vasláb (Cs), 
Magyarbénye, Oláhbükkös (Kk), Melegszamos, Székelyjó (K), Kis- 
szentlőrinc, Görgényhodák (MT). Oláhlápos (SzD), Borrév (TA); 
borzoş: Sztrimba (H), Szamosberence (Szt), Mojgrád (Sz), Sza- 
mosjenő (SzD); borzoş: Erősd (Hsz), Felsőilosva, Tordavilma 
(SzD) [ALR. I—1, 66. sbârlit—borzas]. : m. borzos. 

bölcső fn. belcie, belciaă: Érkenéz(B), Nádasszentmihály 
(K); belciü: Biharrósa; belci: Oláhszentmiklós(B) [ALR. II—1, 
75/MN. leagăn—bölcső]. 

búcsú fn. la mănăstire la bulciu: Tőkésbánya(Szt) [ALR. 
II—1, 97/MN. pelerinaj la mănăstire—búcsújárás]. : m. búcsú. 

bunkó fn. buncă: Érkenéz(B) [ALR. II—1, 152/MN. maiu de 
bătut pământul—döngölő, bunkó]. : m. bunkó. 

bütyök fn. büt’öcuri: Érkenéz(B) [ALR. II—1, 38/76. ouăle pi- 
cioarelor—boka].: m. bütyök. 
 

C. 
 
cédula fn. ţîdulă: Ópécska, Tőkésbánya (Sz.) [ALR. II—1, 

111. reţetă medicală—orvosi recept].: m. cédula. Igaz ugyan, hogy 
a magyarba is a közlatinból került, de abból, hogy a ruménben 
csak Erdélyben használt SZÓ (legalább is az atlasz tanúsága sze- 
rint), biztosra vehetjük, hogy magyar kölcsönszóval van dolgunk. 

cigány fn. gomboş ţigań: Érkenéz (B) [ALR. II—1, 134/260. 
tigan de laie—kóborcigány, vándorcigány]. 
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cínterem fn. ţintirim: Csíkszentmihály (Cs), Héjjasfalva (Nk), 
Avasfelsőfalu (Szt); ţinkirimu: Oláhszentmiklós (B); ţinţirim, 
ţinkirim: Nádasszentmihály (K), Kismajtény (Szt), Nagybúny 
(SzD), Magyarpeterd (TA); ţînţirim: Borgóprund (BN); ţinkirim: 
Fenes (Af), Borsa (M), Maroshévíz, Mezőszabad (MT), Pipirig 
(Neamţu), Oláhbaksa (Sz); sînt’irim: Barcánfalva (M); ţińt’erim: 
Aranyosfő (TA). 

comb fn. ţîmp: Kovin (volt Szerbia), Felsőlapugy (H), Re- 
kettyő, Zsidóvár (KSz), Bánlak, Nagykőcse (Tr) [ALR. I—1, 56. 
coapsă—comb]. 

cölöp fn. ţulap, ţulepi: Biharrósa(B) [ALR. II—1, 126/MN. 
1. pari, 2. stâlpi—1. karók, 2. cölöpök]. 

cukor fn. ţucur: Borosjenő, Ópécska (A), Érkenéz, Oláhszent- 
miklós (B), Kismajtény (Szt). Kiszetó (T) [ALR. II—1, 15/MN. ce 
este dulce—micsoda édes?]. 
 

Cs. 
 
család ~ cseléd fn. ciolad,-uri: Kismajtény(Szt); ciled, -uri: 

Biharrósa(B); cilezi din casă cu părinţi cu tăt: Avasfelsőfalu 
(Szt); şeled,-uri: Kiszetó (T) [ALR. II—1, 68/135. familie—csa- 
lád]; ăj duci ciled dă sufletu: Biharrósa (B) [ALR. II—1, 69/137. 
am luat un copil de suflet—örökbefogadtam egy gyereket].: m. 
család ~ cseléd. Ez utóbbi gyermek-et jelent. 

csatorna fn. ciotîrnă: Mezőszabad (MT); cetărnă: Oláhbaksa 
(Sz); cetărńă: Érkenéz (B), Kismajtény (Szt); cetîrnă: Ópécska 
(A), Nagybúny (Sz); şetîrnă: Dobra(H), Valkány (Tr), Gilád (T); 
şetîrńe: Kiszetó (T); şecerńe: Magyarpeterd (TA); cit’ernă: Tőkés- 
bánya(Szt), Aranyosfő (T A); citerne: Avasfelsőfalu (Szt); ciu- 
t’ernă: Nádasszentmihály (K) [ALR. II—1, 121/233. uluc la strea- 
şină—csatorna]. 

cseléd fn. l. család. 
cserép fn. cęrepuri: Érkenéz (B); şirepuri: Borgóprund (BN), 

Maroshévíz (MT), Bethlen (SzD); cirip: Ópécska (A), Biharrósa, 
Oláhszentmiklós (B), Oláhbaksa (Sz), Aranyosfő (TA); ciripă: Bo- 
rosjenő (A); şirip: Magyarpeterd (TA) [ALR. II—1, 120/231. 1. 
ţiglă, 2. olană—1. cserép, 2. kupáscserép]. 

csiga fn. cigă, ciji: Borosjenő(A); şigă, şij: Maroshévíz (MT) 
[ALR. II—1, 151/MN. macara—csiga (eszköz); ciga grumazulu: 
Kismajtény (Szt) [ALR. II—1, 22/MN. partea dinapoi a gâtului— 
nyakcsigolya]. 
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csipa fn. cipă: Kisszentlőrinc (MT), Piskolt (Sz) [ALR. I—1, 
15. és ALRM. I—1, 24. urdori—csipa]. 

csipás fn. cipaş: Nagyléta (B) [ALR. I—1, 15. és ALRM. I—1, 
24. urdori—csipa]: Tataros (B), Budfalva (M), Tordavilma(SzD) 
[ALR. I—1, 68. şaşiu—(kancsal]. 

csókás mn. ciocuş: Melegszamos (K), Görgényhodák (MT), 
Ráksa, Szamosberence (Szt), Alparét, Kékesújfalu, Szamosjenő 
(SzD), Alsószolcsva (TA); cieucuş: Mojgrád (Sz); ciocaş: Székelyjó 
(K); şiocuş: Erdőfelek, Mocs (K), Borrév (TA) [ALR. I—1, 68. 
şaşiu—kancsal].: m. csókás: ’kékes szemű, kancsal’. Vö. CzF. V, 
1036., Dicţionarul Academiei Române I, II, 313. POP SZEVÉR, Daco- 
romania V, 171., PUŞCARIU, Dacoromania V, 40., DRĂGANU, Dacoroma- 
nia VI, 269. és BLÉDY, 60—1. 

csomó fn. ciumog: Ráksa (Szt); ciomog de păr: Sztrimba 
(H); ciumoc: Szamosborhíd (Szt) [ALR. I—1, 9. smoc de păr— 
hajtincs]. : csomó. Az EtSz. szerint (1138) a ruménből eddig csak 
a ciumă alakot közölték. Vö. még BLÉDY, 59 és TREML, NyK. 
XLVIIl, 307. 

csonka mn. săptămâna ăi cioncă: Héjjasfalva (Nk) [ALR. 
II—1, 110/MN. săptămână luminată—csonkahét]. 

csont fn. ciont: Kétegyháza (Bé), Romoly (BN), Bél, Illye, 
Magyarcséke, Mézged, Nagyléta, Nagyürögd, Piskolt (B), Erdőfelek, 
Melegszamos, Mocs, Székelyjó (K), Bárdfalva, Budfalva, 
Borsa (M), Kisszentlőrinc (MT), Felsőfernezely, Komorzán, Sza- 
mosborhíd, Szamosdob (Szt), Felsőkaznacs, Felsőszivágy, Moj- 
grád, Vármező (Sz), Kabalapatak, Szamosjenő (SzD); os és ciont: 
Sztrimba (H), Felsőilosva (SzD); ciont és os: Felsősimánd (A), 
Naszód (BN), Rév (B), Alsóapsa, Jód, Petrova (M), Mózesfalu, 
Ráksa, Szamosberence (Szt), Alsószopor (Sz), Alparét, Csicsó- 
györgyfalva, Csokmány, Kékesújfalu, Oláhlápos, Tordavilma 
(SzD) [ALR. I—1, 5. os—csont]; ciont: Marosborgó (BN); ciontu 
gol: Illye, Vaskohmező (B); Melegszamos (K), Petrova (M), Felső- 
kaznacs (Sz); ciạnt’ile gal: Rév (B); ciontvas: Piskolt (B); şiont: 
Felsőilosva (SzD); şontu: Romoly (BN) [ALR. I—1, 7. ţeastă— 
koponya]; ciontu dăla obraz: Nagyürögd (B); ciontu fălcilor: 
Illye(B); ciontu dîn obraz: Rév(B); ciạnt’e: Kétegyháza (Bé); 
ciọntele obradzului: Komorzán (Szt); ciont’e: Melegszamos (K) 
[ALR. I—1, umerii obrazului—járomcsont]; ciontu d’ila gîltan: 
Sztrimba(H); ciontu gîltanului: Petrova(M) [ALR. I—1, 37. mărul lui 
Adam—ádámcsutka]; ciontu spt’inării: Komorzán, Mózes- 
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falu (Szt), Kabalapatak (SzD) [ALR. I—1, 40. şira spinării—hát- 
gerinc]; ciont’ile grumazîlor: Avasfelsőfalu (Szt); ciontu t’eptului: 
Tőkésbánya (Szt); ciontu grumadzului: Borsa (M) [ALR. II— 
24/MN. andreaua gâtului — nyakcsigolya]; ciontul din spată — 
cioantele dela spate: Oláhszentmiklós (B) [ALR. II—1, 35/MN. 
spate—hát]; ciont: Érkenéz (B), Nádasszentmihály (K), Avasfelső- 
falu, Kismajtény, Tőkésbánya (Szt); cioant’e: Barcánfalva (M), 
Nagybúny (SzD); şọnt’e d’e om: Bethlen (SzD) [ALR. II—1, 
45/90. oseminte—holttetem].: m. csont. 

csontos mn. are ciо̨nt’e mari, ciontoş: Nádasszentmiihály (K), 
Avasfelsőfalu (Szt), Oláhbaksa (Sz), Nagybúny (SzD); ciontoş: 
Ópécska (A), Érkenéz, Oláhszentmiklós (B), Barcánfalva, Borsa 
(M), Kismajtény (Szt); şontos: Bethlen (SzD) [ALR. II—1, 45/89. 
osos—csontos]. : m. csontos. A şontos alak valószínűleg úgy kelet- 
kezett, hogy a magyar csont tőhöz a rumén -os képző járult. 

csúfol i. ciufuleşte pă altu: Oláhbaksa (Sz) [ALR. II—1, 
21/MN. se strâmbă—arcát fintorítja].: m. csúfol-ból képzett ige. 

csukló fn. ciuclă, ciuclaă: Érkenéz (B) [ALR. II—1, 27/MN. 
încheietura mânii—csukló]. : m. csukló. 
 

D. 
 
dalol i. dănăleşte ’horeşte’ : Nagybúny (SzD) [ALR. II—1, 

11/MN. cântă—énekel]. 
darab fn. on drob d’e pîăr: Naszód (BN); on dărab de păr: 

Petrova (M) [ALR. I—1, 9. smoc de păr—hajtincs]; un dărab de 
lemnu: Biharrósa (B) [ALR. II—1, 137/254. surcea—szálka]. 

derék fn. dric, jos la dric: Kiszetó (T) [ALR. II—1, 37/MN. 
crucea şalelor—keresztcsont]. 

derékalj fn. dricală: Ópécska (A), Gilád, Kiszetó (T), Valkány 
(Tr) [ALR. II—1,137/MN. saltea (umplută cu paie)—szalmazsák]; 
derecae: Mikeszásza (Kk); dricală: Dobra (H), Novákfalva (KSz); 
drica Bethlen (SzD); dricariu: Avasfelsőfalu, Kismajtény (Szt), 
Oláhbaksa (Sz), Nagybúny (SzD) [ALR. II—1, 138/MN. chilotă— 
dunyha, derékalj]. 

dob fn. dobă: Nagyürögd, Tataros (B) [ALR. I—1, 42. pântece 
—has]; dobi: Larga (Jaşi) [ALR. II—1, 110/MN. ce obiceiuri mai 
aveţi la anul nou— milyen újévi szokásokat ismer még?]; doba: 
Oláhszentmiklós (B) [ALR. II—1, 38/MN. burtă—has]. 

dobos mn. dobos: Oláhszentmiklós (B) [ALR. II—1, 32/63. bur- 
tos—pocakos]. 
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dohányzik i. duhăneşt’i: Biharrósa (B) [ALR. II—1, 61/MN. 
orbalţ—orbánc].: m. dohány-ból képzett ige. 

domb fn. dâmbul mic: Avasfelsőfalu (Szt) [ALR. II—1, 
48/MN. ce e mic—micsoda kicsi?].: m. domb. 

döglik i. d’ugul’eşt’e, o d’ugulit: Mezőszabad (MT) [ALR. II—1, 
49/97. mă tolănesc— heverek, henyélek].: m. dögöl-ből képzett ige. 

drót fn. t’ee dă drot: Borosjenő (A); cârlig de drodu: Alsóár- 
pás (F) [ALR. II—1, 121/MN. ce fel de încuietoare de lemn aveti 
—milyen fazáruk van?]; gard dă drot: Borosjenő (A), Borgóprund 
(BN), Mezőszabad (MT), Héjjasfalva (Nk), Bethlen, Nagybúny 
(SzD); drot: Érkenéz (B), Avasfelsőfalu, Tőkésbánya (Szt); drod: 
Barcánfalva (M) [ALR. II—1, 125/MN. ce fel de îngrădituri aveţi 
—milyen kerítést ismer?]. 

dúc fn. duţ,-uri: Érkenéz (B) [ALR. II—1, 137/265. cuşca po- 
rumbeilor—galambdúc]; Piskolt (B) [ALR. I—1, 41. cocoaşă— 
púp].: m. dúc. ’galambdúc, púp’. 

dúcos mn. duţoş, cu lipt’ii în spate: Kismajtény (Szt) [ALR. 
II—1, 28/56. cocoşat—púpos]; Piskolt (B) [ALR. I—1, 70. cocoşat 
—púpos].: m. dúcos. ’púpos’. 

dupla mn. duflọ ọblọc: Érkenéz (B) [ALR. II—1, 122/MN. 
oblon—ablaktábla]. : m. dufla. 
 

É. 
 
ék fn. ic, -uri: Oláhszentmiklós (B), Kismajtény (Szt), Gád (Tr) 

[ALR. II—1, 131/254. surcea—forgács, ék]. : m. ék. 
esztendő fn. l.újesztendő. 

 
F. 

 
fa fn. 1. keresztfa, májusfa. 
farsang fn. la moş îm făşangu: Aranyosfő (TA) [ALR. II—1, 

108/215. moşii— karácsony estéje].: m. farsang. 
fátyol fn. fat’ol: Érkenéz (B), Mezőszabad (MT); fak’elu: Alsó- 

árpás (F) [ALR. II—1, 80/160. vălul miresei—menyasszonyi 
fátyol]. 

fedeles fn. fedeleş: Fenes (Af), Csernátfalu (Br), Gura Sărătii 
(Buzău), Borceag (Cahul), Valea-Lungă-Cricov (Dâmboviţa), Mă- 
ceşul de jos (Dolj), Turtucaia (Durostor), Alsóárpás (F), Kovászna 
(Hsz), Piua Petrii (Jalomita), Mikeszásza (Kk), Nádasszentmihály 
(K), Borsa (M), Balş, Isbiceni (Romanaţi), Polyán (Szeb), Sveti 
Petăr (Szerbia), Bethlen (SzD), Magyarpeterd (TA), Somova (Tul- 
 

131 



[Erdélyi Magyar Adatbank] 

cea); fid’ileş—fid’iliş: Borgóprund (BN), Csíkszentmihály (Cs), 
Maroshévíz, Mezőszabad (MT), Oláhbaksa (Sz); fidileş: Recea 
(Bălţi), Ciocăneşti (Câmpulung), Boian (Cernăuţi), Oniţcani, Sa- 
harna (Orhei), Pipirig (Neamţu), Coropceni (Vaslui) [ALR. II—1, 
148/288. fedeleş—fedeles (víztartó hordócska]. 

fedő fn. fede: Kiszetó (T), Valkány (Tr.); fede: Fenes (Af), 
Biharrósa (B), Dobra, Petrilla (H), Maroshévíz (MT), Bethlen 
(SzD), Aranyosfő (TA); fide: Mezőszabad (MT) [ALR. II—1, 
142/MN. abajur—lámpaernyő].: m. fedő. 

félkótya mn. felcot’aş: Alsószopor (Sz) [ALR. I—1, 134. smin- 
tit—elmezavart, őrült]. 

fest i. o feşt’it-o: Fenes (Af), Borgóprund (BN), Oláhszentmik- 
lós (B), Mezőszabad (MT), Héjjasfalva (Nk, Bethlen (SzD) [ALR. 
II—1, 142/MN. icoana e zugrăvită—a kép ki van festve]. Szárm. 
feşt’ală: Érkenéz (B), Kismajtény (Szt) [ALR. II—1, 127/245. 
albăstreală (în var)—kékítő, kék festék (a mészben).: m. fest. 

fiók fn. fioc,-i: Oláhszentmiklós (B), Dobra (H) [ALR. II—1, 
136/MN. dulap—szekrény]. : m. fijók. 

firhang fn. firhọng: Érkenéz (B), Dobra (H), Maroshévíz 
(MT), Héjjasfalva (Nk), Kismajtény (Szt); firhọngă: Aranyosfő 
(TA); firhong: Oláhbaksa (Sz), Bethlen (SzD), Magyarpeterd 
(TA); ferhangu: Alsóárpás (F); ferhang: Borgóprund (BN); fe- 
rang: Kiszetó (T); firang: Borosjenő, Ópécska (A), Krassószékás 
(KSz), Gilád (T), Valkány (Tr); ferhọng: Barcánfalva, Borsa (M); 
felengu: Tőkésbánya (Szt); filonguri: Nádasszentmihály (K), 
Nagybúny (SzD); firong: Oláhszentmiklós (B); Petrilla (H), Avas- 
felsőfalu (Szt); fironda: Biharrósa(B); ferang: Csernabesenyő, 
Novákfalva (KSz), Sveti-Mihajlo (volt Szerbia); firuạncă: Zsdrelo 
(volt Szerbia) [ALR. II—1, 139/MN. perdele—függöny]. 

fog fn. l. szemfog. 
fojt l. sîă fotueşt’e, are tuşă: (Ráksa (Szt; mîă futuesc: 

Mózesfalu (Szt); sîă futue: Komorzán (Szt) [ALR. I—1, 114, 
astmă—asztma]; să năduşe, să fotueşt’e: Érkenéz (B) [ALR. 
II—1, 23/MN. se înnăbuşe—fullad]. 

fordító fn. ford’ită: Nádasszentmihály (K), Mezőszabad (MT), 
Avasfelsőfalu (Szt); ferdetă: Barcánfalva (M); forgită: Magyar- 
peterd (TA) [ALR. II—1, 129/250. clanţă—kilincs]. 

forgács fn. sforgacie, sforgăcî: Barcánfalva (M) [ALR. II—1, 
47/93. ţandără—forgács]. 

forgató fn. fărgăt’e: Petrilla (H); fergece: Dobra (H) [ALR. 
II—1, 129/250. clanţă—kilincs]. 
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forgó fn. forgă ġila mână: Magyarpeterd (TA) [ALR. II—1, 
27/MN. încheietura mânii—csukló]. 

frász fn. are fras: Almásegres (A) [ALR. I—1, 143. el sufere 
de epilepsie—nyavalyatörésben szenved]. 

fricska fn. frişcă: Mezőszabad (MT), Bethlen (SzD); flişcă: 
Kismajtény (Szt) [ALR. II—1, 7/MN. bobârnac—fricska]. : m. 
friska. 

fufru fn. fruf: Érkenéz (B), Kismajtény (Szt) [ALR. II—1, 
4/7. părul din frunte—homlokhajzat]. : m. fufru (hajzat). 

fullad i. să fulădęşt’e: Oláhbaksa (Sz) [ALR. II—1, 23/MN. 
se înneacă (în apă)—vízbefullad]. : m. fullad-ból képzett ige. 

fundamentum fn. fundamęnt: Fenes (Af), Borosjenő, Ópécska 
(A), Borgóprund (BN), Alsóárpás (F), Dobra, Petrilla (H), Krassó- 
székás, Novákfalva (KSz), Maroshévíz (MT), Sveti Mihajlo (volt 
Szerbia), Kismajtény (Szt), Bethlen (SzD), Valkány (Tr); fonda- 
ment: Nádasszentmihály (K); fondoment: Érkenéz (B), Mezősza- 
bad (MT); fundо̨mentu: Csíkszentmihály(Cs); fundument: Oláh- 
baksa (Sz), Magyarpeterd (TA); fodoment: Oláhszentmiklós (B), 
Barcánfalva, Borsa (M), Avasfelsőfalu, Tőkésbánya (Szt); fudu- 
ment: Biharrósa (B); fundamenătu, fundamente: Jeiăni(Isztria) 
[ALR. II—1, 116/213. temelie—fundamentum, alap]. — A szó az 
isztriai ruménban is megvan, ez azonban nem zárja ki azt, hogy 
az erdélyi ruménség nyelvébe ne magyar közvetítéssel került 
volna. 

fütő fn. fit’eu: Nagybúny (SzD), Maroshévíz (MT), Oláhbaksa 
(Sz) [ALR. II—1, 147/285. maşină de gătit—spór, fűtő]. 
 

G. 
 

gabonás fn. găbănaş: Mezőszabad (MT), Nagybúny (SzD); 
gọbănọş: Csíkszentmihály(Cs) [ALR. II—1, 122/MN. cămară— 
kamra, gabonás]. 

gaz fn. goz: Biharrósa, Érkenéz, Oláhszentmiklós (B), Ciocă- 
neşti (Câmpulung), Csíkszentmihály (Cs), Nádasszentmihály (K), 
Barcánfalva (M), Mezőszabad (MT), Marginea (Rădăuţi), Avas- 
felsőfalu, Tőkésbánya (Szt), Oláhbaksa (Sz), Bethlen, Nagybúny 
(SzD), Aranyosfő, Magyarpeterd (TA); goz és peri rău: Kismaj- 
tény (Szt) [ALR. II—1, 4/MN. gunoiul din ochi—piszok a szem- 
ben]; ceva goz orice: Tőkésbánya (Szt) [ALR. II—1, 31/MN. ce 
e aspru—micsoda érdes?]; goz de pae: Nagybúny (SzD); hezaş 
cu goz: Avasfelsőfalu (Szt) [ALR. II—1, 115/MN. acoperiş de paie 
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—szalmafedél]; goz: Kismajtény (Szt) [ALR. II—1, 125/MN. ce 
fel de îngrădituri aveţi—milyen kerítést ismeri?]. 

gazda fn. gọzdọ: Csíkszentmihály (Cs) [ALR. II—1, 80/MN. 
cel care strigă darurile la nuntă—aki az ajándékokat kikiáltja a 
lakodalomban és ALR. II—1, 83/164. paharnic (la nuntă)—pohár- 
nok (italkezelő) a lakodalomban]; gazda: Novákfalva (KSz) 
[ALR. II—1, 83/164.]. 

gerinc fn. l. hátgerinc. 
gombos mn. gomboş ţigań: Érkenéz (B) [ALR. II—1, 134/260. 

ţigan de laie—kóborcigány, vándorcigány]. 
guta fn. gută: Csombord, Mogos, Ompolykisfalud (Af), Almás- 

egres, Felsősimánd, Háromalmás (A), Kétegyháza (Bé), Kissajó, 
Marosborgó, Naszód, Romoly, Szentjózsef, Újradna (BN), Bél, 
Illye, Magyarcséke, Mézged, Nagyléta, Nagyürögd, Piskolt, Rév, 
Tataros, Vaskohmező (B), Capu Codrului, Cârlibaba, Coşna (Câm- 
pulung), Csíkszereda, Gyergyóbékás, Gyergyóholló, Vasláb (Cs), 
Breáza, Fundáta, Strezakercisora, Újsinka (F), Bodzaforduló, 
Erősd, Kézdimártonos (Hsz), Dupapiátra, Felsőlapugy, Kimpulu- 
nyág, Livazény, Prevalény, Puj, Stejvaspatak, Szászváros, 
Sztrimba, Vajdahunyad, Vecel (H), Küküllősolymos, Magyarbénye, 
Oláhbükkös (Kk), Erdőfele, Melegszamos, Mocs, Székelyjó (K), 
Gödemesterháza, Görgényhodák, Kisszentlőrinc, Mezőrűcs (MT), 
Alsóapsa, Bárdfalva, Borsa, Budfalva, Jód, Petrova (M), Dámos, 
Kálbor, Medgyes, Oláhivánfalva, Olthidegkút, Zoltán (Nk), Felső- 
fernezely, Ráksa, Szamosborhíd, Szamosdob, Szamosberence(Szt), 
Bojsza, Ecsellő, Nagyszeben, Rehó (Szeb), Alsószopor, Felsőkaz- 
nacs, Felsőszivágy, Mojgrád, Vármező (Sz), Alparét, Csicsógyörgy- 
falva, Csokmány, Felsőilosva, Kékesújfalu, Oláhlápos, Szamosjenő, 
Tordavilma (SzD), Vijnicioră (Strojineţ), Alsószolcsva, Aranyosfő, 
Borrév, Csertés, Felsővidra, Maroslekence (TA), Enisala (Tulcea), 
Voineasa (Vâlcea) [ALR. I—1, 179. apoplexie—gutaütés]. 
 

Gy. 
 
gyalog fn. mărg d’elog pă jos: Oláhszentmiklós (B); măr cu 

d’elojie: Oláhbaksa (Sz) [ALR. II—1, 35/70. (merg) pe jos—gyalog 
(megyek)]. 

gyalu fn. lemnul negeluit: Fenes (Af), Magyarpeterd (TA); 
scândura negeluită: Csernátfalu (Br) [ALR. II—1, 31/MN. ce este 
aspru—micsoda érdes?]. 

gyengés mn. gengeş: Felsőfernezely, Szamosberence (Szt) 
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[ALR. I—1, 133. bolnav—beteg]; gęngęşu: Ráksa (Szt) [ALR. 
I—1, 62. slab—gyenge]; d’end’eşel: Oláhbaksa (Sz) [ALR. II—1, 
41/82. plăpând—gyenge]. : m. gyengés. A d’end’eşel alkalmasint a 
m. gyengés továbbképzett alakja a rumén -el kicsinyítőképző 
segítségével. 

gyík fn. l. torokgyík. 
gyufa fn. g’ufă: Dobra, Petrilla (H), Maroshévíz (MT); g’ufie: 

Csíkszentmihály (Cs) [ALR. II—1, 142/276. chibrituri—gyufa]. 
 

H. 
 
haj l. párnahaj. 
hang fn. ţîne hangu: Ciocăneşti (Câmpulung) [ALR. II—1, 

23/MN. îşi drege glasul—köszörüli a torkát]. 
harapó fn. harapaă: Oláhszentmiklós (B) [ALR. II—1, 

132/MN. cleşte de foc—csípővas (mellyel a szenet kiveszik a kály- 
hából)]. : m. harapó (harapófogó). 

hátgerinc fn. (hatgęrinţ (olv. hátgerinc): Piskolt (B) [ALR. 
I—1, 40. şira spinării—hátgerinc]. 

ház fn. l. tyúkház. 
hegedű fn. umblă cu duba şi cu hid’ęde: Borosjenő (A), Bihar- 

rósa (B) [ALR. II—1, 111/MN. tovărăşia flăcăilor la crăciun—a 
legények kísérete karácsonykor]. 

heptika fn. heptică: Újradna (BN), Bél, Illye, Piskolt, Rév (B), 
Puj (H), Felsőfernezely, Szamosberence, Szamosdob (Szt), Csicsó- 
györgyfalva (SzD); hectică: Szentjózsef (BN), Székelyjó (K); 
hetică: Marosborgó, Naszód, Romoly (BN), Sztrimba (H), Meleg- 
szamos (K), Bárdfalva, Budfalva, Jód, Petrova (M), Komorzán, 
Mózesfalu, Ráksa, Szamosborhíd (Szt), Felsőszivágy, Vármező 
(Sz), Alparét, Csicsógyörgyfalva, Felsőilosva, Oláhlápos, Szamos- 
jenő, Tordavilma (SzD); heftică: Soborsin (A), Kissajó (BN), 
Stejvaspatak, Szászváros, Vajdahunyad, Vecel (H), Sistaróc (T), 
Borrév, Mezőrűcs (TA); efticá: Mikelaka, Szemlak (A), Kölnök, 
Krassóvermes, Majdán (KSz), Kovin, Ovka (volt Szerbia), Kis- 
becskerek, Szenesfalu (T), Nagykőcse(Tr); eptică: Bükkfalva, Fe- 
rend (T), Bánlak (Tr); iftică: Berszászka(KSz); atică: Jeiăni 
(Isztria) [ALR. I—1, 167. oftică—tüdővész]. : m. hektika—hef- 
tika—heptika. 

heptikás mn. hăpticaş: Nagyürögd (B) [ALR. I—1, 144. 
astmă—asztma]. 
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hiba fn. hibă la ăt’: Érkenéz (B) [ALR. II—1, 58/MN. tra- 
homă—trahoma]. 

hibás mn. hibaş d’în făcut: Ópécska (A) [ALR. II—1, 56/MN. 
boală de naştere—születési betegség]; hibaş d-on ăt’: Kétegyháza 
(Bé) [ALR. I—1, 67. chior—félszemű]; hibaş la plumîń: Mézged 
(B) [ALR. I—1, 122. oftică—tüdővész]; hibaş la buze: Érkenéz 
(B) [ALR. II—1, 8/MN. (om cu) buze răsfrânte—vastagajkú 
ember]. 

híja (vminek) fn. i hia on d’int’e: Felsősimand (A), Kétegy- 
háza (Bé) [ALR. I—1, 69. ştirb—csorba]. 

hitvány mn. hitian: Marosborgó, Romoly, Újradna (BN), 
Illye, Nagyléta, Nagyürögd, Rév (B), Pojorâta (Câmpulung), Jur- 
căuţi (Cernăuţi), Gyergyóbékás (Cs), Mocs (K), Bárdfalva, Jód (M), 
Gödemesterháza (MT), Felsőfernezely, Szamosborhíd (Szt), Alsó- 
szopor, Felsőkaznacs (Sz), Alparét, Csicsógyörgyfalva, Kékesúj- 
falu, Szamosjenő (SzD), Broscăuţii-Vechi, Ciudei, Vijniciora (Sto- 
rojineţ), Şcheia (Suceava) [ALR. I—1, slab—sovány]; hitian: 
Borgóprund (BN), Boian (Cernăuţi), Mărginea (Rădăuţi), Avas- 
felsőfalu, Kismajtény, Tőkésbánya (Szt) [ALR. II—1, 49/MN. 
slab—sovány]. : m. hitvány ’sovány, vézna’. 

hívő fn. ’szekta tag’ hive, hiveaă, hive: Érkenéz (B) [ALR. 
II—1, 96/192. sectari—szekta tag]. : m. hívő. 

hold fn. holdă: Magyarpeterd (TA) [ALR. II—1, 48/MN. ce e 
mic—micsoda kicsi?]. : m. hold, ’föld darab’. 

hordó fn. ă ca hurdău, zice gros: Kismajtény (Szt) 
[ALR. II—1, 50/MN. poreclă pentru un om gros—kövér ember 
gúnyneve]. 

horog fn. horogu: Tőkésbánya (Szt) [ALR. II—1, 134/MN. 
vătraiu—piszkavas]. 

horpasz fn. horpos, horposă: Biharrósa, Érkenéz (B) [ALR. 
II—1, 41/MN. şold—csípő, lapocka].: m. horpasz ’az állat vékonyá- 
nál levő horpadás, mely jóllakás után kitelik’. 

horvát fn. un orvat de om: „au lucrat Croaţi la păduri; erau 
oameni tari (horvátok dolgoztak az erdőben; erős emberek voltak)“: 
Kiszetó(T) [ALR. II—1, 50/MN. poreclă pentru un om gras —a 
kövér ember gúnyneve].: m. horvát (nép). 
 

I. 
 
ideges mn. ă idęgeş: Nagyléta (B) [ALR. I—1, 123. bătaie de 

inimă—szívverés, szívdobogás]. 
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istápoly fn. işpitau, -uri: Biharrósa (B), Nádasszentmihály (K), 
Héjjasfalva (Nk), Kismajtény (Szt), Oláhbaksa (Sz), Nagybúny 
(SzD), Magyarpeterd (TA); işpital: Petrilla (H); işpitaru: Fenes 
(Af), Borosjenő (A), Aranyosfő (TA); işpitari,-e: Ópécska (A), 
Borgóprund (BN), Krassóva (KSz), Maroshévíz(MT), Gilád, Ki- 
szetó (T); şpitaiu: Oláhszentmiklós (B), Bethlen (SzD) [ALR. 
II—1, 57. spital—kórház]. 

istálló fn. ...dă iştală: Oláhszentmiklós (B) [ALR. II—1, 
150/MN. mătură de curte— udvari seprű]. 

istáp fn. ştapuri: Csíkszentmihály(Cs) [ALR. II—1, 61/MN. 
cârjă—mankó].: m. istáp (elavult szó, ’mankó, támasz’). 

íz fn. iz gre: Borsa(M) [ALR. II—1, 6/MN. putoare—bűz]. 
 

J. 
 

jaj ind. sz. a: Illye, Magyarcséke, Nagyléta, Nagyürögd, 
Piskolt, Rév (B), Cârlibaba (Câmplung), Vasláb (Cs), Bodzaforduló 
(Hsz), Mocs (K), Alsóapsa, Bárdfalva (M), Kisszentlőrinc (MT), 
Szamosborhíd (Szt), Felsőkaznacs (Sz), Borrév, Maroslekence (TA); 
aă: Szemlak (A); au: Bükfalva (T), Bánlak, Nagykőcse (Tr); 
o: Mózesfalu, Ráksa (Szt), Kabalapatak (SzD) [ALR. I—1, 141. 
vai—jaj!]. 

jégverem fn. egvęręm: Érkenéz (B), Kismajtény (Szt) [ALR. 
II—1, 127/MN. gheţărie—jégverem]. 

jószág fn. la osag pune ceva roşu la cọdă ori la lanţuri: Boros- 
jenő (A) [ALR. II—1, 64/128. cum apăraţi copilul de deochiu— 
hogyan óvják a gyereket az ígézéstől?]. 

juss fn. vod’on, uş: Érkenéz (B); uşu mńiresei: Kismajtény 
(Szt) [ALR. II—1, 84/167. zestre—hozomány]. 

 
K. 

 
kakasülő fn. cocoşile: Érkenéz (B); cocoşile: Bethlen (SzD); 

cocoşle: Kismajtény (Szt) [ALR. II—1, 117/225. chinga căpriori- 
lor—kakasülő ’a szarufa két ágát összetartó keresztgerenda a pad- 
láson’]. 

kalap fn. lampо̨cо̨lọp: Alsóárpás (F), Héjjasfalva (Nk); clop: 
Borosjenő (A), Borgóprund (BN), Érkenéz, Oláhszentmiklós (B), 
Nádasszentmihály (K), Barcánfalva, Borsa (M), Avasfelsőfalu, 
Kismajtény, Tőkésbánya(Szt), Oláhbaksa (Sz), Nagybúny (SzD), 
Magyarpeterd (TA) [ALR. II—1, 142/MN. abajur—lámpaernyő]. 
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kalitka fn. căliscă: Barcánfalva (M), Avasfelsőfalu (Szt), ga- 
liscă: Borsa (M), căletcă: Novákfalva (KSz) [ALR. II—1, 137/265. 
cuşca porumbeilor—kalitka]. : m. kalicka, kalitka. 

kályha fn. cahă: Érkenéz, Oláhszentmiklós (B), Barcánfalva 
(M), Kismajtény (Szt) [ALR. II—1, 114/MN. sobă—kályha]. 

kancsi mn. cạnci: Piskolt (B), Oláhbükkös (Kk); cạnciş: Illye. 
Rév (B) [ALR. I—1, 68. şaşiu—kancsal]. 

kántor fn. cantor: Fenes (AF), Biharrósa, Érkenéz, Oláhszent- 
miklós (B), Csernátfalu (Br), Kovászna (Hsz), Krassószékás (KSz), 
Mezőszabad (MT), Polyán (Sze), Sveti Mihajlo (volt Szerbia), 
Gilád (T) [ALR. II—1, 90/179. cantor—kántor]. 

karfa fn. carfă, carfie; Krassószékás (KSz) [ALR. II—1, 
135/MN. fuşteii dela scară—a létra rúdja]. 

kaszten fn. cọsten: Dobra (H); cọstăn: Bethlen (SzD); cọstinu: 
Magyarpeterd (TA); castăn: Borgóprund (BN), Polyán (Sze); cọsta: 
Héjjasfalva (Nk) [ALR. II—1, 136/MN. dulap—szekrény]; cọstăn: 
Maroshévíz (MT); cọstinu: Magyarpeterd (TA) [ALR. II—1, 
136/MN. lada miresei—a menyasszony ládája]. : m. kaszten ’szek- 
rény, kihúzható fiókos szekrény’. 

kasztli fn. cosli: Kismajtény (Szt); cozliu: Oláhszentmiklós (B) 
[ALR. II—1, 136/MN. lada miresei—a menyasszony ládája]. : m. 
kaszli ’kihúzható fiókos szekrény’. 

katolikus mn. 1. római katolikus. 
kefe fn. kęfę d’e văruit: Tőkésbánya (Szt) [ALR. II—1, 

150/291. bidinea—meszelő]; kęfę: Biharrósa (B), Nádasszentmihály 
(K), Héjjasfalva (Nk), Oláhbaksa (Sz), Bethlen, Nagybúny (SzD), 
Magyarpeterd (TA); kęfę: Érkenéz (B), Mezőszabad (MT), Avas- 
felsőfalu (Szt), Polyán (Szeb), Aranyosfő (TA); kefe: Borosjenő 
(A), Oláhszentmiklós (B), Dobra, Petrilla (H), Borsa (M), Kismaj- 
tény, Tőkésbánya (Szt); kęfe: Barcánfalva (M) [ALR. I—1, 
149/MN. perie de haine—ruhakefe]. 

kehel i. o k’ehelesc: Szamosjenő (SzD) [ALR. I—1, 146. tu- 
şesc—köhögök]. : m. kehel-ből képzett ige. 

kékítő fn. kikitîă: Csíkszentmihály (Cs) [ALR. II—1, 127/245. 
albăstreală (în var)—kékítő]. 

kendő fn. t’ind’e: Fenes (AF) [ALR. II—1, 138/MN. scoarţa 
pe pereţi—faldísz]; t’ind’e: Mikeszásza(Kk) [ALR. II—1, 60/MN. 
compresă—borogatás]. 

kép fn. k’ip: Kovászna (Hsz) [ALR. II—1, 19/MN. mutră— 
pofa]; k’ipu lu isus hristos: Nagybúny (SzD) [ALR. II—1,111/MN. 
(umblă) cu vicleimul—(jár) a bétlehemmel]. : m. kép ’arc, bild’. 
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keresztfa fn. kerestfă: Kismajtény (Szt) [ALR. II—1,151/293. 
pârghie—emelőfa]. 

kert fn. kęrtu pă după ę: Biharrósa (B) [ALR. II—1, 89/178. 
curtea bisericii—a templom udvara]. 

ketrec fn. cătreţ: Tőkésbánya (Szt), Bethlen (SzD), Magyar- 
peterd (TA); cotreţ, -ă: Borosjenő (A) [ALR. II—1, 136/264. cote- 
ţul gâinilor—tyúkketrec]. 

kilincs fn. kilinci, -ur: Érkenéz, Oláhszentmiklós (B), Oláh- 
baksa (Sz); călenci: Csíkszentmihály (Cs); clinciu: Avasfelsőfalu 
(Szt); clenci: Kismajtény (Szt) [ALR. II—1, 129/250. clanţă— 
kilincs]. 

kopár mn. coparu: copar Mézged (B) [ALR. I—1, 12. chel— 
kopasz]. 

kopasz mn. copos: Illye, Nagyürögd, Piskolt, Tataros, Vas- 
kohmező (B), Szamosdob (Szt), Alsószopor (Sz); copos: Alsóapsa 
(M), Szamosborhíd (Szt), Szamosjenő (SzD); copoş: Aranyosfő, 
Csertés (TA); copoţ: Kisszentlőrinc (MT); pocoş: Komorzán, 
Ráksa (Szt) [ALR. I—1, 12. chel—kopasz]; copos: Oláhszentmiklós 
(B); copos: Kismajtény (Szt); copoţ: Csíkszentmihály (Cs) [ALR. 
II—1, 19/MN. spân—szakálltalan, bajusztalan]; copos: Érkenéz 
(B); Szárm. pocositură: Avasfelsőfalu (Szt) [ALR. II—1, 3/MN. 
chelie—kopaszság]. : m. kopasz, kopac. 

kopogtat i. copoctotlesc: Érkenéz (B) [ALR. II—1, 118/MN. 
cineva bate la uşă—valaki kopogtat]. : m. kopogtat-ból képzett ige. 

koporsó fn. copîrşe: Aranyosfő (TA) [ALR. II—1, 91/MN. 
dau de pomană—alamizsnát adok]. 

kórház fn. corhaz: Biharrósa, Érkenéz, Oláhszentmiklós (B), 
Kismajtény, Tőkésbánya (Szt), Oláhbaksa (Sz) [ALR. II—1, 
57/113. spital—kórház]; corhaz de ọmiń bolonzi de cap: Érkenéz 
(B); corhazu cel dă beteji bolonzi: Biharrósa (B) [ALR. II—1, 
57/114. balamuc—elmegyógyintézet]. : m. kórház. 

korsó fn. corşó: Borsa (M); corşă: Maroshévíz (MT) [ALR. 
147/MN. demigeană—korsó]. 

kóstol i. cuştulesc: Felsősimánd (A), Kétegyháza (Bé), Kissajó, 
Romoly (BN), Illye, Nagyléta, Nagyürögd, Rév, Tataros (B), 
Sztrimba (H), Erdőfelek, Mocs, Székelyjó (K), Felsőfernezely, Sza- 
mosberence, Szamosborhíd, Szamosdob (Szt), Alsószopor, Felső- 
szivágy, Mojgrád, Vármező (Sz), Csokmány, Felsőilosva, Kékes- 
újfalu, Szamosjenő, Tordavilma (SzD), Felsővidra (TA); cuştu- 
luesc: Szentjózsef, Újradna (BN), Jód (M), cuştului: Marosborgó 
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(BN); cuştuli: Csicsógyörgyfalva (SzD) [ALR. I—1, 82. és ALRM. 
I—1, 125. eu gust—kóstolok]. 

kosz fn. cos: Érkenéz (B) [ALR. II—1, 61/121. rapăn—rüh. 
kosz]. 

koszorú fn. cosoră: Magyarpeterd (TA); cusură: Fenes (AF) 
Ópécska (A), Biharrósa (B), Alsóárpás(F), Dobra (H), Oláhbaksa 
(Sz); cusuraă, cusurăle: Borosjenő(A) [ALR. II—1, 117/225. coso- 
roabă—tetőzetgerenda]. : koszorú ’az a gerenda, mely az épület 
falára van fektetve s ezen nyugszik a többi gerenda’. 

kótya mn. l. félkótya. 
kovász fn. îs mînjît cu lapce covăsit: Dobra (H) [ALR. II—1, 

103/MN. uniti—görögkatolikusok]. 
kőműves fn. cömüvęş: Kismajtény (Szt); cömieş: Csíkszent- 

mihály (Cs); cămńieşu: Barcánfalva (M); kimieşu: Nagybúny 
(SzD), Magyarpeterd (TA); t’imńieşu: Tőkésbánya (Szt) kimińeşu: 
Nádasszentmihály (K) [ALR, II—1, 114/221. zidar—kőműves]. 

kulimász fn. culimо̨s: Csíkszentmihály (Cs) [ALR. II—1, 
117/MN. tencuială—mészvakolat]. 

kupás (cserép) fn. cupe: Érkenéz (B), Kovászna (Hsz), Petrilla 
(H), Nádasszentmihály (K), Maroshévíz (MT), Avasfelsőfalu, Tő- 
késbánya (Szt), Oláhbaksa (Sz), Nagybúny (SzD) [ALR. II—1, 
120/231. 1. ţiglă, 2. olană — 1. cserép, 2. kupáscserép]. : m. kupa. 
 

L. 
 

láb fn. labe dă cocostâlc: Kiszetó (T); [ALR. II—1, 44/MN. 
picioare lungi şi subţiri—hosszú, vékony lábak]; labă, labi: Piua- 
Petrii (Jalomiţa), Somova (Tulcea); laba mâinii: Căzăneşti (Jalo- 
miţa), Zimnicea (Teleorman), Ghimpaţi (Vlaşca) [ALR. II—1, 
25/MN. antebraţ—alkar]. 

lámpás fn. glaje de lămpaş: Mikeszásza (Kk) [ALR. II—1, 
142/MN. sticlă de lampă—lámpaüveg]. 

lárma fn. larmă: Borosjenő, Ópécska (A), Oláhszentmiklós (B), 
Alsóárpás (F), Dobra, Petrilla (H), Mikeszásza (Kk), Barcánfalva 
(M), Maroshévíz, Mezőszabad (MT), Strehaia (Mehedinţi), Riom- 
falva (Nk), Avasfelsőfalu, Kismajtény, Tőkésbánya (Szt), Polyán 
(Szeb), Oláhbaksa (Sz), Bethlen, Nagybúny (SzD), Gilád (T), Ma- 
gyarpeterd (TA), Gád (Tr) [ALR. II—1, 14/28. gălăgie—zaj, 
lárma]. 

léc fn. gard d’e leţur: Érkenéz (B), Nádasszentmihálv (K), 
Borsa (M), Bethlen (SzD); lęţur: Avasfelsőfalu (Szt); leţur: 
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Tőkésbánya (Szt) [ALR. II—1,138/268. gard de laţuri—léckerítés]; 
gard de leţur: Borgóprund (BN); gard leţeş: Oláhszentmiklós (B) 
[ALR. II—1, 125/MN. ce fel de îngrădituri aveţi—milyen keríté- 
sük van?]. 

leltár fn. leltar: Oláhszentmiklós (B); letaru Oláhbaksa (Sz) 
[ALR. II—1, 88/MN. inventar—leltár]. 

leltározás fn. leltarozaş: Kismajtény (Szt) [ALR. II—1, 
88/MN. inventar—leltár]. 

lepedő fn. l’eped’e: Bethlen (SzD) [ALR. II—1, 138/MN. 
scoarţa pe pereţi—faldísz]; lepede de lînă: Héjjasfalva (Nk); 
lipid’eu: Biharrósa (B), Maroshévíz (MT) [ALR. II—1, 148/287. 
pătură (de lână)—gyapjú pokróc]; lepedeu: Mikeszásza (Kk) 
[ALR. II—1, 148/MN. boccea—csomó, kötés]. 

Lucifer fn. luţifer: Oláhszentmiklós (B), Nádasszentmihály 
(K); luţîfer: Maroshévíz (MT); luţifer: Kismajtény (Szt); luţîfer: 
Barcánfalva (M), Nagybúny (SzD); luţîfăr: Polyán (Szeb); lucifer: 
Gilád(T) [ALR. II—1, 92/184. Scaraoţchi—Sátán]. 

lutheránus mn. lutăranăş: Oláhbaksa (Sz) [ALR. II—1, 
104/MN. reformaţi—református]. 
 

M. 
 

máj fn. maiu: Csombord, Mogos (Af), Almásegres, Felső- 
simánd, Háromalmás, Mikelaka., Soborsin, Szemlak (A), Mărăşti- 
Vale, Moineşti, Văşieşti, Râpile, Serbeşti (Bacău), Comseşti, Tă- 
tăruş (Baia), Kétegyháza (Bé), Kissajó, Marosborgó, Naszód, Ro- 
moly, Szentjózsef, Újradna (BN), Bél, Illye, Magyarcséke, Mézged, 
Nagyléta, Nagyürögd, Piskolt, Rév, Tataros, Vaskohmező (B), Alu- 
atu, Cahul, Cociula, Goteşti (Cahul), Capu Codrului, Cârlibaba, 
Coşna, Paltiniş, Pojorita, Vatra Moldoviţei (Câmplung), Csíkszere- 
da, Gyergyóbékás, Gyergyóholló, Vasláb (Cs), Grumezoaia (Fălciu), 
Dupapátra, Felsőlapugy, Prevalény, Puj, Stejvaspatak, Szász- 
város, Sztrimba, Vajdahunyad, Vecel (H), Jaşi, Ciurchi, Trifeşti 
(Jaşi), Küküllősolymos, Oláhbükkös (Kk), Melegszamos, Mocs, 
Székelyjó (K), Rekettyő (Ksz), Alsóapsa, Bárdfalva, Borsa, Bud- 
falva, Jód, Petrova (M), Gödemesterháza, Görgényhodák, Kisszent- 
lőrinc, Mezőrűcs (MT), Broşteni, Ceahlău, Răpciuni, Gârcina, 
Târgu-Neamţ, Tazlău (Neamţu), Boloteşti, Câmpurile de jos, Nisto- 
reşti, Ogoară (Putna), Şipotele Sucevii, Straja, Tereblecea (Rădăuţi), 
Miron Costin (Roman), Felsőfernezely, Komorzán, Mózesfalu, 
Ráksa, Szamosberence, Szamosborhíd, Szamosdob (Szt), Alsó- 
szopor, Felsőkaznacs, Felsőszivágy, Mojgrád, Vármező (Sz), Alpa- 
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rét, Csicsógyörgyfalva, Csokmány, Felsőilosva, Kabalapatak, Ké- 
kesújfalu, Oláhlápos, Szamosjenő, Tordavilma (SzD), Şcheja(Su- 
ceava), Lieşti, Muncelu, Nicoreşti (Tecuci), Sistaróc (T), Alsó- 
szolcsva, Borrév, Csertés, Felsővidra, Maroslekence (TA), Adam, 
Stoişeşti (Tutova), Parajd (U), Lipovatu (Vaslui [ALRM. I—1, 
ficat—máj]. 

májusfa fn. mauşfọ: Érkenéz(B) [ALR. II—1, 112/MN. 
arminden—májusfa]. 

makog i. măcăgueşte : Csíkszentmihály (Cs) [ALR. II—1, 
16/32. bâlbâe—makog]. 

makogó mn. măcăgău: Csíkszentmihály (Cs) [ALR. II—1, 
11/MN. bâlbâit—dadogó]. 

malter fn. văcălęşte cu t’ină (cu mо ̨ltăr): Nádasszentmihály 
(K) [ALR. II—1, 116/MN. unge peretele cu pământ—mázolja a 
falat]; maltăr: Fenes (Af), Érkenéz, Oláhszentmiklós (B), Ciocă- 
neşti (Câmpulung), Boian (Cernăuţi). Dobra. (H), Nádasszentmi- 
hály (K), Csernabesenyő, Krassószékás (KSz), Barcánfalva, Borsa 
(M). Maroshévíz, (Mezőszabad (MT), Marginea (Rădăuţi), Avas- 
felsőfalu, Kismajtény (Szt), Sveti Mihajlo, Zsdrelo (volt Szerbia), 
Gilád, Valkány (T); maldăr: Borosjenő, Ópécska (A), Biharrósa 
(B), Novákfalva (KSz) [ALR. II—1, 117/MN. tencuială—malter]. 

mandula fn. mandulă: Nádasszentmihály (K), Maroshévíz 
(MT), Héjjasfalva (Nk), Kismajtény (Szt), Bethlen (SzD), Kiszetó 
(T); mundulă: Mezőszabad (MT) [ALR. II—1, 22/MN. amigdale— 
mandulák]. 

mankó fn. mancă, măncaă: Avasfelsőfalu(Szt) [ALR. II—1, 
61/MN. cârje—mankó]. 

mánus fn. manoş: Mikeszásza (Kk), Mezőszabad (MT), Héjjas- 
falva (Nk), Bethlen, Nagybúny (SzD); manoşă: Maroshévíz (MT), 
Magyarpeterd (TA); manăş: Petrilla(H); mо̨nо̨ş: Csíkszentmihály 
(Cs) [ALR. II—1, 140/MN. arătător (la ceasornic)—óramutató]. 

marha fn. carńe de marhă: Avasfelsőfalu (Szt) [ALR. II—1, 
51/MN. carne—hús]; bol’ę numa, g’e mărha Borsa (M) [ALR. 
II—1, 54/MN. boleşte—betegeskedik]. 

masina fn. moşină: Oláhszentmiklós (B); moşină: Kismajtény 
(Szt), Oláhbaksa (Sz); moşînă: Nádasszentmihály (K), Mezőszabad 
(MT), Avasfelsőfalu. Tőkésbánya (Szt), Bethlen (SzD), Magyar- 
peterd (Ta); maşină: Borosjenő, Ópécska (A), Biharrósa (B) [ALR. 
II—1, 142/276. chibrituri—gyufa]. : m. masina ’gyufa’. 

mázol i. măzălęşt’e: Érkenéz (B) [ALR. II—1, 116/MN. unge 
peretele cu pământ—mázolja a falat]. : m. mázol-ból képzett ige. 
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mázoló fn. mazală: Kismajtény (Szt); mazalîă: Érkenéz (B) 
[ALR. II—1, 125/241. mistrie—vakolókanál]. 

mester fn. męşter: Érkenéz, Oláhszentmiklós (B), Nádasszent- 
mihály (K), Maroshévíz (MT), Avasfelsőfalu (Szt), Polyán (Szeb), 
Oláhbaksa (Sz); męşter de lemn: Csíkszentmihály (Cs), Mezősza- 
bad (MT), Héjjasfalva (Nk) [ALR. II—1, 115/221. dulgher ács], 
meşter: Sveti Petăr(volt Szerbia) [ALR. II—1, 114/220. zidar— 
kőműves]. 

meszel i. mesuesc pereţi: Avasfelsőfalu (Szt) [ALR. II—1, 
127/246. văruim casa pe dinăuntru— belülről meszeljük a házat], 
m. mész-ből képzett ige. 

meszelő fn. mesele: Ópécska (A), Biharrósa, Érkenéz (B), 
Kismajtény (Szt), Magyarpeterd (TA); mesăle: Nádasszentmihály 
(K); mesălă: Avasfelsőfalu (Szt), Oláhbaksa (Sz); mesălă: Bar- 
cánfalva (M), Nagybúny (SzD) [ALR. II—1, 150/291. bidinea— 
meszelő]. 

mocskos mn. mocicoş Mezőrűcs (MT); moşcoş: Medgyes(Nk) 
[ALR. I—1, 131. jeg—piszok, mocsok]. 

mocsok fn. mocioc: Oláhbükkös (Kk) [ALR. I—1, 131. jeg— 
mocsok, piszok]. 

mocsokság fn. mociocşag: Vasláb (Cs) [ALR. I—1, 131. jeg— 
mocsok, piszok]. 

mulat i. să molătesc laolaltă: Tőkésbánya (Szt) [ALR. II—1, 
67/MN. cum se prind frate de cruce—hogyan kötik a kebelbarátsá- 
got?]. : m. mulat-ból képzett ige. 

mutató fn. mutată: Biharrósa, Érkenéz, Oláhszentmiklós (B), 
Avasfelsőfalu. Kismajtény (Szt), Oláhbaksa (Sz) [ALR. II—1, 
140/MN. arătăor la ceasornic—óramutató]. 
 

N. 
 

nád fn. nadă: Érkenéz, Oláhszentmiklós (B), Nádasszentmihály 
(K), Kismajtény (Szt) [ALR. II—1, acoperiş de stuf—nádfedél]; 
nadá: Borgóprund (BN) [ALR. II—1, 131/254. surcea—forgács, 
gally]. 

náthás mn. nathăş: Kismajtény (Szt) [ALR. II—1, 54/107. cu 
guturaiu—náthás]; nathaş: Nagyléta (B); nadhaş: Piskolt (B) 
[ALR. I—1, 112. guturaiu—nátha]. 

Ny. 
 

nyomorék mn. ńimuric: Felsőkaznacs (Sz) [ALR. I—1, 70. co- 
coşat—púpos[; ńimuric de picior: Érkenéz (B) [ALR. II—1, 
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55/MN. beteag de picioare—fájóslábú]; ńimuric: Oláhszentmiklós 
(B), Kismajtény (Szt), Oláhbaksa (Sz) [ALR. II—1, 58/115. olog— 
sánta, béna] 

nyoszolyó fn. misilecă, misileci: Oláhszentmiklós (B) 
[ALR. II—1, 81/162. însoţitorul miresei la nuntă—a menyasszony 
kísérője a lakodalomban].: m. nyoszolyó többesének egyesszámú 
átvétele. 
 

O. 
 

okos mn. care- nănaşa ocuşă: Aranyosfő (TA) [ALR. II—1, 
73/MN. ce faceti cu copilul după ce s’a născut—mit csinálnak a 
gyerekkel, miután megszületett?]. 

olaj fn. olo: Borosjenő (A), Érkenéz (B), Tuzla (Cetatea-Albă), 
Nádasszentmihály (K), Barcánfalva, Borsa (M), Marginea (Ră- 
dăuţi), Avasfelsőfalu (Szt), Oláhbaksa, (Sz), Magyarpeterd (TA); 
olo: Valkány (Tr); ulo: Petrilla (H) [ALR. II—1, 63/MN. unt 
de riţină—ricinusolaj]. 

orbánc fn. orbanţ: Borosjenő, Ópécska (A), Petrilla (H), Ki- 
szetş (T), Valkány (Tr); orbọnţ: Csíkszentmihály (Cs) [ALR. II—1, 
61/MN. orbalţ—orbánc]. 

óriás fn. oriaş: Kismajtény (Szt) [ALR. II—1, 39/78. uriaşi 
—óriások]. 

orvosság fn. orvoşag: Illye, Magyarcséke, Nagyürögd (B) 
[ALR. I—1, 109. és ALRM. I—1, 148. doctorie—orvosság]. 
 

P. 
 

pádimentum fn. padimęnt: Érkenéz (B), Nádasszentmihály 
(K), Mezőszabad (MT), Kismajtény (Szt), Oláhbaksa (Sz), Bethlen 
(SzD) [ALR. II—1, 123/237. podele—padló]. 

pájesz fn. paes: Érkenéz (B) [ALR. II—1, 5/9. perciuni— 
pájesz]. 

pakol i. pocolim: Héjjasfalva (Nk) [ALR. II—1, 148/MN. boc- 
cea—csomó, kötés]. 

palánk fn. palanc: Tőkésbánya (Szt); palant: Borsa (M), Mező- 
szabad (MT), Avasfelsőfalu (Szt), Magyarpeterd (TA); pălan: 
Alsóárpás (F) [ALR. II—1, 125/MN. ce fel de îngrădituri aveţi— 
milyen kerítésük van?]; pălanc: Dobra (H); pălant: Borgóprund 
(BN), Barcánfalva (M), Maroshévíz (MT), Héjjasfalva (Nk), Beth- 
len (SzD); palạngu: Fenes (Af), Petrilla (H) [ALR. II—1, 138/267. 
gard de uluci— deszkakerítés].: m. palánk, paláng, palánt. 
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pálca fn. palţă: Érkenéz (B) [ALR. II—1, 148/MN. cârje— 
mankó]. 

paplan fn. poplon: Ópécska (A), Érkenéz (B), Mikeszásza 
(Kk), Héjjasfalva (Nk), Kismajtény (Szt), Bethlen, Oláhszentmik- 
lós (SzD); poplon: Maroshévíz (MT); plopon Dobra (H), Nádas- 
szentmihály(K), Mezőszabad (MT), Oláhbaksa (Sz), Magyarpeterd 
(TA); ploplon: Tőkésbánya (Szt); poclon: Nagybúny (SzD) 
[ALR. II—1, 197/MN. plapomă— paplan].: m. paplany, paklany. 

párkány fn. părcanu: Aranyosfő (TA) [ALR. II—1, 143/MN. 
cadru la icoană—képkeret]. 

párnahaj fn. părnăha, -uri: Kismajtény (Szt); părnăhau, 
părnăha: Tőkésbánya (Szt); părnăha d’e perină: Oláhbaksa (Sz) 
[ALR. II—1, 138/MN. faţă de pernă—párnahaj]. 

párnazsák fn. părnăjac: Mezőszabad (MT) [ALR. II—1, 
137/MN. saltea umplută cu paie—szalmazsák]. 

pászma fn. o pozmă: Mézged (B) [ALR. I—1, 9. smoc de păr 
—hajtincs]. 

páter fn. patăr: Héjjasfalva (Nk) [ALR. II—1, 96/MN. călu- 
găr—szerzetes]. 

patika fn. pot’ică: Aranyosfő (TA) [ALR. II—1, 59/MN. alifie 
—kenőcs]. 

patikárus fn. poticaroş: Érkenéz (B), Kismajtény (Szt); potica- 
răş: Borosjenő (A), Avasfelsőfalu (Szt); pot’icarăş: Fenes (Af), 
Ópécska (A), Oláhszentmiklós (B), Nádasszentmihály (K), Bar- 
cánfalva (M), Tőkésbánya (Szt), Polyán (Szeb), Oláhbaksa (Sz), 
Bethlen (SzD); pot’icariş: Mezőszabad (MT); poticо̨riş: Csíkszent- 
mihály (Cs); pot’icareş: Petrilla (H); pot’icaru: Maroshévíz (MT), 
Borgóprund (BN) [ALR. II—1, 56/112. farmacist—gyógyszerész]. 

pating fn. fuńie sau potîngu: Magyarpeterd (TA) [ALR. 
II—1, funia clopotului—harangkötél]. 

patyolat fn. pot’ilatî: Mikeszásza (Kk) [ALR. II—1, 80/160. 
vălul miresei—menyasszonyi fátyol]. 

pecsét fn. peşet: Bethlen (SzD) [ALR. II—1, 21/MN. alunică 
—anyajegy]. 

pemzli fn. pęnzli: Kismajtény (Szt) [ALR. II—1, 149/MN. 
pensulă—ecset]. 

pincér fn. pinţăr: Borosjenő (A) [ALR. II—1, 82/164. pahar- 
nic la nuntă— borkezelő a lakodalomban]. 

pingál i. pingălită: Borosjenő (A), Tőkésbánya (Szt) [ALR. 
II—1, 142/MN. icoana e zugrăvită—a kép ki van festve].: m. 
pingál-ból képzett ige. 
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pipa fn. t’ipă: Nádasszentmihály (K) [ALR. II—1, 121/MN. 
scoaba din uşorul uşii—az ajtófélbe vert ütköző]; pipă: Dobra 
(H); t’ipă: Barcánfalva (M), Tőkésbánya (Szt) [ALR. II—1, 
135/MN. ţăţâni—ajtósarok].: m. pipa ’az a derékszög alakú erős 
vasszeg, mely az ajtót sarkánál fogva tartja’. 

pislákol i. pişlacoleşte: Érkenéz (B) [ALR. II—1, 145/282. 
focul mocneşte— a tűz pislákol].: m. pislákol-ból képzett ige. 

pisze mn. nas pis: Ópécska (A), Érkenéz(B), Kismajtény 
(Szt) [ALR. II—1, 5/MN. nas cârn—pisze orr]. 

piszkáló fn. piscală: Érkenéz (B), Kismajtény (Szt) [ALR. 
II—1, 147/285. jăruitor—piszkafa]. 

pléh fn. plehu: Alsóárpás (F); plev: Fenes (Af), Borosjenő, 
Ópécska (A), Borgóprund (BN), Biharrósa (B), Nádasszentmihály 
(K), Oláhbaksa (Sz); plec: Sveti Mihajlo(volt Szerbia), Krassó- 
székás (KSz), Valkány (Tr); plec: Gilád (T); ple: Dobra (H), Me- 
zőszabad (MT), Novákfalva (KSz), Bethlen (SzD), Magyarpeterd 
(TA); ple: Petrilla (H), Maroshévíz (MT), Kiszetó (T) [ALR. 
II—1, 120/232. aceperiş de tabla-bádogfedél]. 

pocok fn. poţoc: Érkenéz (B) [ALR. II—1, 131/254. surcea— 
forgács]; poţog: Oláhbaksa (Sz); cui dă poţoc: Oláhszentmiklós (B) 
[ALR. II—1, 152/285. piron—nagy vasszeg, pocokszeg]. : m. pocok 
’ék, nagy vasszeg’. 

pofa fn. pofa: Érkenéz (B), Dobra (H) [ALR. II—1, 19. mutră 
—pofa]. 

pogány mn. pogan: Oláhszentmiklós (B) [ALR. II—1, 49/MN. 
poreclă pentru un om umflat de gras—a nagyon kövér ember 
gúnyneve]; fată pogană: Aranyosfő (TA) [ALR. II—1, 71/141. fată 
fecioară—szűzleány]. 

pohárnok fn. paharnic: Boian (Cernăuţi), Alsóárpás (F), Ná- 
dasszentmihály (K), Barcánfalva, Borsa (M), Oláhbaksa (Sz), 
Nagybúny (SzD) [ALR. II—1, 83/164. paharnic la nuntă—bor- 
kezelő a lakodalomban]. 

pokróc fn. pocroţ Érkenéz, Oláhszentmiklós (B) [ALR. 
II—1, 148/287. pătură de lână—gyapjúpokróc]; procuţ: Borgó- 
prund (BN), Borsa (M) [ALR. II.—1, 138/MN. scoarţa pe pereţi— 
dísz a falon]. 

prédikáció fn. predicaţie: Barcánfalva (M), Mezőszabad (MT); 
predicaţîe: Avasfelsőfalu. Tőkésbánya (Szt); predicọţie: Csík- 
szentmihály (Cs), Nagybúny (SzD); predicaţă Bethlen (SzD) 
[ALR. II—1, 94/188. predică—prédikáció]. 
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púp mn. pup: Ompolykisfalud (Af), Nagyléta (B), Kisszent- 
lőrinc (MT) [ALR. I—1, 41. és ALRM. I—1, 58. cocoaşă—púp]. 

púpos mn. strîmb, pupoş: Csombord (Af); i pupoş d’i spat’i: 
Magyarcséke (B) [ALR. I—1, 41. cocoaşă—púp; pupoş: Maroshévíz 
(MT), Oláhbaksa (Sz), Bethlen (SzD) [ALR. II—1, 28/56. cocoşat 
—púpos]. 

 
R. 
 

ragályos mn. rọgaoş: Kismajtény (Szt) [ALR. II—1, 57/MN. 
boală molipsitoare—ragályos betegség]. 

ragyás mn. ă rạd’aş: Nagyléta (B) [ALR. I—1, 117. vărsat— 
himlős]. 

rántó fn. rantă: Oláhbaksa (Sz) [ALR. II—1, 121/MN. 
scoaba din uşorul uşii—az ajtófélbe vert kampó]. 

rápor fn. l. zápor. 
református mn. reformatoş: Héjjasfalva(Nk); reformatoş: 

Oláhszentmiklós (B); răformatoş: Avasfelsőfalu(Szt) [ALR. II—1, 
104/MN. reformaţi—reformátusok]. 

retesz fn. retezu dela zar: Héjjaspatak(Nk); răt’ej: Aranyosfő 
(TA); rătezu: Călugăra(Bacău), Borceag(Cahul) [ALR. II—1, 
120/MN. limba dela clanţă—a kilincs nyelve]; răt’ez: Maroshévíz 
(MT), Aranyosfő (TA) [ALR. II—1, 129/250. clanţă—kilincs]; 
răt’edzu: Larga (Jaşi), Borsa (M) [ALR. II—1, 121/MN. ce fel de 
încuietoare de lemn aveţi—milyen fazáruk van?]; răt’ezu: Furceni- 
Vechi (Tecuci) [ALR. II—1, 121/MN. scoaba din uşorul uşii—az 
ajtófélfába vert kampó]. 

ricinus fn. riţinuş: Érkenéz (B), Nádasszentmihály (K), Sveti 
Mihajlo (volt Szerbia), Avasfelsőfalu, Tőkésbánya (Szt); reţinuş: 
Kiszetó (T) Valkány (Tr); răţinuş: Mezőszabad (MT); riţănuş: 
Oláhbaksa (Sz); riţiuş: Borosjenő (A) [ALR. II—1, 63/MN. unt de 
riţină—ricinus olaj]. 

rigli fn. riglu dila fergheceu: Dobra (H) [ALR. II—1, 120/MN. 
limba dela clanţa uşii—a kilincs nyelve]; rigli: Érkenéz (B) [ALR. 
II—1, 121/MN. scoaba din uşorul uşii—az ajtófélbe vert kampó]. 

római katolikus mn. romо̨i catolic: Nádasszentmihály(K), 
romọi cọtolicuş: Kismajtény (Szt); remu catolic: Boian(Cernăuţi) 
[ALR. II—1, 103/MN. catolici—katolikusok]. 

rostély fn. gard de roşt’ee: Ópécska(A), Kismajtény (Szt), 
Bethlen (SzD) [ALR. II—1, 138/238. gard de laţuri—léckerítés]. 

rovás fn. răvaş: Borsa (M) [ALR. II—1, 3/MN. încreţeste 
fruntea—ráncolja a homlokát]. 
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rúd fn. rud: Kovászna (Hsz); rudă: Fenes (Af), Novákfalva 
(KSz) [ALR. II—1, 151/239. pârghie—emelőrúd]; rud’e: Érkenéz 
(B), Petrilla (H), Kismajtény (Szt); rudur Héjjasfalva (Nk); 
rudz: Dobra (H), Mezőszabad (MT); rud’i: Oláhszentmiklós (B) 
[ALR. II—1, 86/171. năsălie—ravatal]. 

 
S. 
 

sajtó fn. şatîă Alsóárpás (F), Novákfalva (KSz), Gilád (T) 
[ALR. II—1, 151/MN. macara—emeltyű, csiga]. : sajtó ’emelő- 
szerkezet’. 

sánta mn. şantă: Ópécska (A), Gád (Tr) [ALR. II—1, 38/75. 
şchioapătă puţin—kissé sántít]. 

sápadt mn. şapot, -ă: Kismajtény (Szt) [ALR. II—1, 20/MN. 
palid—sápadt]. 

sarok fn. şarc, -ur: Borosjenő (A), Kiszetó (T); şarcă. şărci: 
Ópécska (A); şargă, şărgi: Gilád (T) [ALR. II—1, 135/MN. ţăţâni 
—sarok]. 

sas fn. şoş: Mezőszabad (MT), Héjjasfalva (Nk), Oláhbaksa 
(Sz); şăş: Bethlen (SzD); şăh’i: Nádasszentmihály (K) [ALR. 
II—1, 126/MN. 1. pari—karók, 2. stâlpi—oszlopok]. : m. sas ’fa- 
oszlop’. 

sátor fn. şatră: Fenes (Af), Borosjenő, Ópécska (A), Borgó- 
prund (BN) Biharrósa, Érkenéz, Oláhszentmiklós (B). Csernátfalu 
(Br), Csíkszentmihály (Cs), Pestişani (Gorj), Kovászna (Hsz), Dobra 
(H), Nádasszentmihály (K), Csernabesenyő, Krassószékás, Kras- 
sova, Novákfalva (KSz), Barcánfalva (M), Maroshévíz, Mezősza- 
bad (MT), Héjjasfalva (Nk), Avasfelsőfalu, Kismajtény, Tőkés- 
bánya (Szt), Polyán (Szeb), Sveti Mihajlo (volt Szerbia), Oláhbaksa 
(Sz), Bethlen, Nagybúny (SzD), Zimnicea (Teleorman), Gilád, 
Kiszetó(T), Aranyosfő (TA), Gád, Óbesenyő, Valkány (Tr) [ALR. 
II—1, 134/259. baracă (la bâlciu)—vásáros bódé]; şator: Zsdrelo 
(volt Szerbia); şatorlap, ţelt: Krassószékás (KSz); şoatăr: Jeiăni 
(Isztria) [ALR. II—1, 122/MN. cort—sátor]. 

selyp mn. şeipelęst’e: Érkenéz (B) [ALR. II—1, 17/33. peltic— 
selyp]. : m. selyp-ből képzett ige. 

sétál i. mă duc şi mă şităeşc: 01áhszentmikşl (B) [ALR. II—1, 
37/74. mă duc la plimbare—megyek sétálni]; mă şetălesc: Piskolt 
(B); mă sătălesc: Felsőfernezely (Szt) [ALR. I—1, 96. mă plimb— 
sétálok]. : m. sétál-ból képzett ige. 

sifon fn. şifon: Oláhszentmiklós (B) [ALR. II—1, 136/MN. 
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lada miresei—menyasszony ládája]; şîfont, şifoant’e: Barcánfalva 
(M) [ALR. II—1, 136/MN. duláp—szekrény]. : m. sifon; a şîfont: 
alak a magyar szó tárgyas alakjának nominativuskénti átvétele. 
Gyakori jelenség. Vö. DRAGANU, Dacoromania, IV, 753—4. Több ha- 
sonló magyar jövevényszót felsorol (but < m. bút, căput < m. 
kaput, tărhat < m. terhet, tărcat < m. tarkát, valost < m. választ). 

simít i. o şimtueşte: Csíkszentmihály (Cs) [ALR. II—1, 
166/MN. unge peretele cu pământ—mázolja a falat]. : a magyar 
simít-ből képzett ige. 

símító fn. şimitto: Héjjasfalva (Nk); şimită Nádasszent- 
mihály(K); şîmită: Dobra (H) [ALR. II—1, 125/241. mistrie— 
vakolókanál]. 

slájer fn. şlaer: Fenes (Af), Borgóprund (BN), Oláhszent- 
miklós (B), Ciocăneşti (Câmpulung), Kovászna (Hsz), Dobra (H), 
Borsa (M), Héjjasfalva (Nk), Mărginea (Rădăuţi), Kismajtény 
(Szt), Bethlen (SzD) [ALR. II—1, 80/160. vălul miresei—menyasz- 
szonyi fátyol]. 

soha ht. n-o avut prunci şohan: Érkenéz (B); n-o avut copk’i 
şohan: Héjjasfalva (Nk) [ALR. II—1, 71/142. femeie stearpă— 
meddő asszony]. 

sövény fn. gạrd de şüven: Csíkszentmihály (Cs) [ALR. II—1, 
138/268. gard de laţuri—léckerítés]. — m. sövény ’élő, vagy fonott 
kerítés’. 

spárga fn. şpargă: Fenes (Af), Borosjenő, Ópécska (A), Érke- 
néz, Oláhszentmiklós (B), Alsóárpás (F), Dobra, Petrilla (H), Mi- 
keszásza (Kk), Nádasszentmihály (K), Mezőszabad (MT), Tőkés- 
bánya (Szt), Bethlen (SzD) [ALR. II—1, 151/294. sfoară—spárga]. 

spór fn. şpor: Dobra (H), Borsa(M), Kismajtény (Szt); şporu: 
Érkenéz(B); şporu: Fenes (Af), Oláhszentmiklós (B), Barcán- 
falva(M), Tőkésbánya (Szt) [ALR. II—1, 147/285. maşină de gătit 
—tűzhely]. 

surgyé fn. şurde: Érkenéz (B) [ALR. II—1, 137/MN. saltea 
(umplută cu paie)—szalmazsák]. : m. surgyé ’szalmazsák’. 

süly fn. are şu: Nagyléta (B) [ALR. I—1, 113. uimă—tályog, 
kelevény]; î şuu la măsîăle: Valkány (Tr) [ALR. II—1, 59/MN. 
durere de măsele—fogfájás]; are şu în grumaz: Budfalva (M) 
[ALR. I—1, 114. astmă—asztma]; şui, -uri: Kiszetó (T) [ALR. 
II—1, 58/MN. hemoroizi—aranyér]. 
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Sz. 
 
szag fn. saga: Kismajtény (Szt) [ALR. II—1, 6/MN. miros— 

szag]. 
szakácsné fn. socăciţă: Borosjenő, Ópécska, Érkenéz, Oláh- 

szentmiklós (B), Mikeszásza (Kk), Nádasszentmihály (K), Barcán- 
falva (M), Avasfelsőfalu, Kismajtény (Szt), Oláhbaksa (Sz), Nagy- 
búny (SzD), Aranyosfő (TA); socăşiţă: Dobra (H), Csernabesenyő 
(KSz), Mezőszabad (MT), Bethlen(SzD); socoşiţă: Novákfalva 
(KSz) [ALR. II—1, 82/163. bucătăreasă (la nuntă)—szakácsné 
(a lakodalomban)]. : m. szakács + rumén -iţă kicsinyítő képző. 

szálka fn. salcă: Érkenéz (B) [ALR. II—1, 47/93. ţandără— 
szálka, szilánk]. 

szállás fn. sălaşă: Dobra (H); salaşurile: Fenes (Af) [ALR. 
II—1, 123/MN. acareturi—gazdasági épületek]. 

szalmazsák fn. sălmăjac: Borosjenő (A), Oláhszentmiklós (B); 
solmojac: Kismajtény (Szt) [ALR. II—1, 137/MN. saltea (umplută 
cu paie)—szalmazsák]. 

számol i. sămăleşte: Nagybúny (SzD) [ALR. II—1, 2/MN. 
gândeşte—gondolkodik]. : m. számol-ból képzett ige. 

szegés fn. segiş: Érkenéz (B) [ALR. II—1, 118/228. coama aco- 
perişului—a háztető gerince]. 

szegez i. o segezlim pă păret’e: Érkenéz (B) [ALR. II—1, 
152/296. ţintuesc—rászegezem]. : m. szegez-ből képzett ige. 

szem fn. l. tyúkszem, vakszem. 
szemfog fn. semfog („e cam ungureşte“—magyarul van): Ér- 

kenéz (B); dinţii ochiului (szemfog, a magyar kifejezés tükör- 
szava): Csernátfalu (Br), Alsóárpás (F), Kovászna (Hsz), Mike- 
szásza (Kk), Héjjasfalva (Nk); dinţii dela ochi: Bethlen (SzD) 
(ALR. II—1, 16/MN. dinţii canini—szemfogak]. 

szeplős mn. seplőş: Nagyléta (B) [ALR. I—1, 26. pistrui— 
szeplő]. 

szín fn. sin: Kovászna (Hsz), Bethlen (SzD) [ALR. II—1. 
123/MN. şopron—szín, fészer]. 

szívbaj fn. are sivbạjạş: Kisszentlőrinc (MT) [ALR. I—1, 143. 
el sufere de epilepsie—nyavalyatörésben szenved]. 

szoba fn. soba: Ópécska (A), Biharrósa (B), Măceşul de jos 
(Dolj), Krassószékás (KSz), Balş (Romanaţi), Zsdrelo (Szerbia); 
sobă: Sveti Mihajlo (Szerbia), Csernabesenyő (KSz), Kiszetó (T), 
Valkány (Tr) [ALR. II—1, 122/236. odaia cea mică (de locuit)— 
kisszoba]; soba: Borosjenő (A), Sveti Petăr (Szerbia), Gilád (T) 
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[ALR. II—1, 116/MN. odaie (întunecoasă)—(homályos) szoba]; 
soba ecstra: Csernabesenyő (KSz); soba: Biharrósa (B) [ALR. 
II—1, 115/MN. odaia cea gătită—fogadó szoba]. 

szombatista fn. sombotişt’e: Érkenéz (B); sîmbotişt: Bethlen 
(SzD); sîmbătişci: Gilád (T) [ALR. II—1, 96/192. sectari—szekta 
tagok]. 

szökés mn. sőükęci: Érkenéz (B) sekeci: Kismajtény (Szt) 
(ALR. II—1, 3/6. bălan—szőke]. : m. szőkés. 

szúrkos mn. surcoş vason: Érkenéz (B) [ALR. II—1, 147/MN. 
muşuma—viaszos vászon]. 
 

T. 
 

talp fn. bătucitură în talpă: Oláhszentmiklós (B) [ALR. II—1, 
39/77. bătătură—bőrkeményedés, tyúkszem]. 

támad i. mă tămădesc: Felsősimánd, Mikelaka (A), Kétegy- 
háza (Bé), Magyarcséke, Nagyléta, Piskolt, Rév, Tataros (B), 
Sztrimba (H), Székelyjó (K), Szamosberence, Felsőfernezely (Szt), 
Alsószopor, Mojgrád, Felsőkaznacs, Vármező (Sz), Alparét, Sza- 
mosjenő, Tordavilma (SzD); mă tămăduesc: Mogos (Af), Hăjdieni 
(Bălţi), Kissajó, Marosborgó (BN), Vaskohmező (B), Corni (Boto- 
şani), Joseni, Săgeata (Buzău), Cârlibaba, Pojorîta (Câmpulung), 
Băneasa (Constanţa), Cernăuţi (Cernăuţi), Taşlâc (Cetatea-Albă), 
Gyergyóholló (Cs), Mârşani (Dolj), Dupapiátra, Vecel (H), Cesmir 
(Ismail), Ulmu (Jalomiţa), Magyarbénye (Kk), Oláhbükkös (K), 
Nagyzsupán (KSz), Alsóapsa, Petrova (M), Rădeşti, Piţigaia (Mus- 
cel), Broşteni, Ceahlău, Târgu-Neamţ (Neamţu), Cuizovca (Orhei), 
Butur (Oroszország), Balta Doamnei (Prahova), Nistoreşti Ogoara 
(Putna), Szamosborhíd, Szamosdob (Szt), Ecsellő, Nagyszeben 
(Szeb), Felsőszivágy (Sz), Felsőilosva (SzD), Cosăuţi (Soroca), 
Broscăuţi-Vechi, Vijnicioara (Storojineţi), Şcheia (Suceava), Gura 
Galbenă (Tighina), Aranyosfő, Csertés (TA), Beştepe (Tulcea), Pa- 
rajd (U) [ALR. I—1, 137. és ALRM. I—1, 195. mă vindec—meg- 
gyógyulok]. : m. támad. 

tányér fn. păsulă în tăńeri: Novákfalva (KSz); un taer cu 
pesul: Krassószékás (KSz) [ALR. II—1, 110/MN. ce se dă preo- 
tului care umblă cu iordanul—mit adnak a papnak, mikor szen- 
telni jár?]. 

tartó fn. tartău: Oláhszentmiklós (B) [ALR. II—1, 124/MN. 
corfă—kosár] 
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tégla fn. t’eglă, -e: Borsa (M) [ALR. II—1, 120/213. 1. ţiglă, 2. 
olană—1. cserép, 2. kupáscserép]; Borosjenő (A), Biharrósa, Ér- 
kenéz (B), Nádasszentmihály (K), Borsa (M), Maroshévíz (MT), 
Kismajtény, Tőkésbánya (Szt), Oláhbaksa (Sz), Bethlen, Nagy- 
búny (SzD); teglă: Avasfelsőfalu (Szt) [ALR. II—l, 125/242. că- 
rămidă—tégla]. 

téglás fn. t’eglaş: Borosjenő (A), t’eglar: Biharrósa, Oláhszent- 
miklós (B), Nádasszentmihály (K), Barcánfalva (M), Maroshévíz 
(MT). Kismajtény, Tőkésbánya (Szt), Bethlen, Nagybúny (SzD) 
[ALR, II—1, 126/243. cărămidar—téglavető]. : m. téglás ’tégla- 
vető’; a teglar alak a magyar tégla + -ar nomen agentis képző 
összetételéből keletkezett. 

terhes mn. tăroasă: Borgóprund (BN), Barcánfalva (M); 
grо̨să ori tărhătо̨să: Borosjenő (A) [ALR. II—1, 72/143. (femeie) 
însărcinată—terhes (asszony)]. 

tisztál i. tistăleşti: Oláhszentmiklós (B) [ALR. II—1, 131/253. 
(femeia) diretică (prin casă)—(az asszony) takarít (a házban). : 
m. tisztál-ból képzett ige. 

tok fn. tog dă perină: Biharrósa (B) [ALR. II—1, 138/MN. 
faţă de pernă—párnahuzat]. 

toka fn. toca: Nagyléta (B) [ALR. I—1, 34. bărbie—áll]. 
toldás fn. toldaşu: Nádasszentmihály (K) [ALR. II—1, 131/254. 

surcea—szálka, forgács (amit az asztal lába alá tesznek, hogy 
ne billegjen)]. 

tornác fn. tărnaţ: Érkenéz, Oláhszentmiklós (B), Nádsszent- 
mihály (K), Kismajtény, Tőkésbánya (Szt), Oláhbaksa (Sz), Nagy- 
búny (SzD), Magyarpeterd (TA); tîrnaţ: Fenes (Af), Borosjenő,, 
Ópécska (A), Borgóprund (BN), Dobra, Petrilla (H), Novákfalva 
(KSz), Maroshévíz, Mezőszabad (MT), Avasfelsőfalu (Szt), Beth- 
len (SzD), Gilád, Kiszetó (T), Furcenii-Vechi (Tecuci), Aranyosfő 
(TA), Valkány (Tr) [ALR. II—1, 121/234. pridvor—tornác]. 

torokgyík fn. torodic: Érkenéz (B), Kismajtény (Szt) [ALR. 
II—1, 60/119. anghină difterică—torokgyík]. 

torony fn. torumbu,-uri: Borosjenő (A), Biharrósa, Oláhszent- 
miklós (B) [ALR. II—1, 89/177. clopotniţă—torony].: m. toronyból 
~ torombú vagy toronyba ~ toromba, torumba > torumbu. Ez az 
adat is a ragos, illetőleg jellel ellátott alakok kölcsönzésének gya- 
koriságát bizonyítja. Vö. MNy. XXXV, 112. és XXXVII, 112. 

törpe fn. törpe: Kismajtény (Szt) [ALR. II—1, pitici—törpék]. 
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Ty. 
 

tyúkház fn. t’ucază: Kismajtény (Szt) [ALR. II—1, 136/264. 
coteţul gâinilor—tyúkketrec]. 

tyúkszem fn. ochiu de găină (a magyar kifejezés tükörszava): 
Mezőrűcs (MT), Szamosborhíd (Szt) [ALR. I—1, 187. băşics la dege- 
tele picioarelor—tyúkszem]; Csombord, Ompolykisfalud (Af), 
Szentjózsef (BN) [ALRM. I—1, 188. bătătură în talpă—tyúkszem, 
bőrkeményedés a talpon]; Petrilla (H) [ALR. II—1, 39/77. bătă- 
tură—tyúkszem, bőrkeményedés]. 

 
U.—Ü. 

 
újesztendő fn. uestende sa anu no: Érkenéz (B) [ALR. 

II—1, 99/197. anul nou—újesztendő]. 
ülő fn. 1. kakasülő. 
ütköző fn. ütcăză de zạr: Csíkszentmihály (Cs) [ALR. II—1, 

12/MN. scoaba din uşorul usii—az ajtófélbe vert ütköző]. 
üveg fn. uagă la lampă: Dobra (H), Barcánfalva, Borsa (M), 

Avasfelsőfalu (Szt), Kiszetó (T), Aranyosfő, Magyarpeterd (TA), 
Valkány (Tr) [ALR. II—1, 142/MN. sticlă de lampă—lámpaüveg]; 
Krassószékás (KSz) [ALR. II—1, 89/MN. ce obiceiuri deosebite 
aveţi la înmormântare—milyen különös temetkezési szokást is- 
mer?]; Novákfalva (KSz) [ALR. II—1, 110/MN. ce se dă preotului 
care umblă cu iordanul—mit adnak a papnak, mikor szentelni 
jár?]; oagă: Tőkésbánya (Szt), Nagybúny (SzD); agă: Borosjenő, 
Ópécska (A), Biharrósa, Oláhszentmiklós (B), Kismajtény (Szt) 
[ALR. II—1, 142/MN.]. 

 
V. 
 

vagyon fn. vod’on, uş: Érkenéz (B) [ALR. II—1, 84/167. zestre 
—hozomány]. 

vakablak fn. vо ̨cо̨blо̨c: Érkenéz (B); fereastră rbă (a vak- 
ablak tükörszava): Alsóárpás (F), Dobra (H), Mikeszásza (Kk), Ná- 
dasszentmihály (K), Mezőszabad (MT), Héjjasfalva (Nk), Oláh- 
baksa (Sz), Gilád (T) [ALR. II—1, 141/273. firidă—vakablak]. 

vakol i. văcăleşt’e: Mezőszabad (MT), Héjjasfalva (Nk), Kis- 
majtény, Tőkésbánya (Szt), Nagybúny (SzD) [ALR. II—1, 124/240. 
tencuieşte—vakol]; Borosjenő (A), Dobra (H), Nádasszentmihály 
(K) [ALR. II—1, 116/MN. unge peretele cu pământ—mázolja a 
falat]; Ópécska (A) [ALR. II—1, 124/239. lipeşte (casa)—tapasztja 
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(a ház falát)]; văcălęşte: Mikeszásza (Kk), Maroshévíz (MT), Po- 
lyán (Szeb); văcăleşte: Borgóprund (BN), Alsóárpás (F); văcă- 
lui: Csernabesenyő (KSz); o văcăle (vakolja: Fenes (Af) [ALR. 
II—1, 124/240. tencuieşte—vakol]. 

vakolás fn. văcălaş: Borgóprund (BN), Mikeszásza (Kk), Tő- 
késbánya (Szt), Oláhbaksa (Sz), Nagybúny (SzD), Magyarpeterd 
(TA) [ALR. II—1, 117/MN. fencuială—vakolás]; Aranyosfő (TA) 
[ALR. II—1, 124/239. lipeşte casa—tapasztja a háze]; văcăluială: 
Alsóárpás (F) [ALR. II—1, 117/MN. : m. vakolás, a văcăluială 
alak a vakol ige névszói származéka. 

vakszem fn. vạcsem: Nagyléta, Piskolt (B), Vasláb (Cs), Sza- 
mosdob (Szt); ăt’u ărb (a magyar kifejezés tükörszava): Tataros 
(B), Kisszentlőrinc (MT), Szamosjenő (SzD); ăciu ăl ărb: Vaj- 
dahunyad (H), Mezőrűcs (MT) [ALR. I—1, 14. és ALRM. I—1, 20. 
tămplă—halánték]. Vö. Gáldi, MNy. XXXVIII, 152. 

vályog fn. vaog,-ă: Biharrósa (B), Nádasszentmihály (K), 
Mezőszabad (MT); vaogă,-ge: Avasfelsőfalu (Szt), Oláhbaksa (Sz); 
vaugă: Borosjenő, Ópécska (A), Dobra (H), Kiszetó (T) ] ALR. 
II—1, 125/242. cărămidă—tégla]; gard dă vaugă: Borosjenő (A) 
[ALR. II—1, 125/MN. ce fel de îngrădituri aveţi—milyen keríté- 
sük van?]. 

vályú fn. vală, dă plevu: Biharrósa (B); vală: Fenes (Af), 
Krassószékás (KSz), Sveti Mihajlo (Szerbia); vală: Zsdrelo (Szer- 
bia) [ALR. II—1, 121/233. uluc (la streaşină)—ereszcsatorna]. 

vánkos fn. vancoşă: Héjjasfalva (Nk) [ALR. II—1, 138/MN. 
chilotă—dunyha ]. 

vászon fn. vason: Érkenéz, Oláhszentmiklos (B) [ALR. II—1, 
147/MN. muşama—viaszos vászon]. 

véka fn. vică: Oláhszentmiklós (B) [ALR. II—1, 110/MN. ce 
se dă preotului care umblă cu iordanul—mit adnak a papnak, mi- 
kor szentelni jár?]. 

verem fn. l. jégverem. 
virraszt i. virostolesc: Érkenéz (B) [ALR. II—1, 85/169. pri- 

vighează (mortul)—virrasztja (a halottat)].: m. virraszt. 
vőfély fn. vöfi: Érkenéz (B); vefi: Kismajtény (Szt); vil- 

fe: Oláhbaksa (Sz) [ALR. II—1, 81/162. însoţitorul miresei (la 
nuntă)—a. menyasszony kísérője (a lakodalmi menetben)]. 
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Z.—Zs. 
 

zabola fn. zăbală: kivéve Románia déli részét, az egész tanul- 
mányozott területen uralkodó alak. [ALR. I—1, 27. zăbală—száj- 
szélpállás]. 

záp fn. zap: Ópécska (A), Borosjenő, Biharrósa, Oláhszentmik- 
lós(B) [ALR. II—1, 135/MN. fuşteii dela scară—a lajtorja zápjai, 
keresztpálcikái]. 

zápor fn. ’himlő’ zapor: Mikelaka (A), Bél, Nagyürögd (B), 
Melegszamos (K), Grörgényhodák, Mezőrűcs (MT), Szamosberence 
(Szt), Mojgrád, Rehó, Vármező (Sz), Alparét (SzD), Alsószolcsva, 
Borrév (TA) [ALR. I—1, 116. és ALRM. I—1, 161. scarlatină— 
skárlát]; Szemlak(A), Illye, Nagyürögd (B), Erdőfelek, Mocs, 
Székelyjó (K), Felsőfernezely, Ráksa, Szamosberence (Szt), Felső- 
szivágy (Sz), Csokmány, Szamosjenő (SzD), Maroslekence (TA) 
[ALR. I—1, 115. és ALRM. I—1,160. pojar—bárányhimlő]; rapor: 
Alsóapsa (M), Bojca (Szeb), Csicsógyörgyfalva, Kabalapatak, 
Tordavilma (SzD) [ALR. I—1, 116. és ALRM. I—1, 161.]; Bárd- 
falva, Budfalva, Petiwa (M), Komorzán, Mózesfalu (Szt), Oláh- 
lápos (SzD) [ALR.I—1, 115. és ALRM. I—1, 160.]. 

zár fn. zar: Fenes (Af), Borosjenő, Ópécska (A), Biharrósa, 
Oláhszentmiklós (B), Alsóárpás (F), Petrilla (H), Mikeszásza (Kk), 
Nádasszentmihály (K), Barcánfalva (M), Maroshévíz, Mezőszabad 
(MT), Héjjasfalva (Nk), Avasfelsőfalu, Kismajtény, Tőkésbánya 
(Szt), Polyán (Szeb), Bethlen, Nagybúny (SzD), Aranyosfő (TA) 
[ALR. II—1, 129/249. broasca uşii—ajtózár]; răsăritọria zaruli: 
Fenes (Af); retezu dela zar: Héjjasfalva (Nk); limbuţa la zar: 
Barcánfalva, Borsa (M), Maroshévíz (MT), Tőkésbánya (Szt); 
căţălu zarului: Biharrósa(B); dzar: Ciocăneşti(Câmpulung) 
[ALR. II—1, 120/MN. limba dela clanţa uşii—az ajtókilincs 
nyelve]. 

zsák l. párnazsák. 
zsibbad i. s-o jibodlit Piskolt (B) [ALR. I—1, 150. és ALRM. 

I—1, 208. îmi amorţeşte piciorul—elzsibbad a lábam]. 
zsúp fn. juk’: Boian (Cernăuţi); jupk’: Tőkésbánya (Szt); 

jîpk: Alsóárpás (F); jip: Csernátfalu (Br) [ALR. II—1, 115/MN. 
(acoperiş) de paie—szalmafedél]. 

 
Márton Gyula. 

 
 
 
 
 

155 



[Erdélyi Magyar Adatbank] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

MUTATÓ. 
 
 

Dolgozatom elején már röviden érintettem a feldolgozott 313 
kifejezés fogalomkörök szerinti megoszlását. Befejezésként ilyen 
csoportosításban sorolom fel az atlasz magyar eredetű anyagát. 

 
A) Emberi test, életműködés, betegségek és rokonkifejezések. 

 
ágyékos fog kopár púp 
aranyér fojt kopasz púpos 
aranyeres forgó kórház ragályos 
avas frász kóstol ragyás 
baj fricska kosz rápor 
barnás fufru kótya ricinus 
bendő fullad láb rovás 
beteg gerinc lárma sánta 
betegség guta máj sápadt 
bolond gyalog makog selyp 
borzas gyengés makogó sétál 
bütyök gyík mandula süly 
cédula hang mankó szag 
comb hátgerinc mocskos számol 
csiga heptika mocsok szem 
csipás heptikás mocsokság szemfog 
csókás hiba náthás szeplős 
csomó hibás nyomorék szívbaj 
csont híja okos szőkés 
csontos hitvány olaj talp 
csúfol hordó orbánc támad 
csukló horpasz óriás toka 
dalol horvát orvosság torokgyík 
derék ideges pájesz törpe 
dob ispotály pálca tyúkszem 
dobos istáp pászma vakszem 
dohányzik íz patika verem 
döglik jaj patikárus zabola 
dúc jégverem pecsét zápor 
dúcos kancsi pisze zsibbad. 
félkótya kehel pofa púp 
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B) Család, születés, lakodalom, halál. 

 
bölcső hegedű nyoszolyó szakácsné 
család juss patyolat terhes 
cseléd leltár, pincér vagyon 
fátyol leltározás pohárnok virraszt 
gazda mulat slájer vőfély 
 

C) Vallásos élet, ünnepek, szokások. 
 
bér fa Lucifer prédikáció 
betlehem farsang lutheránus református 
bokréta hívő májusfa római katolikus 
búcsú kántor páter szombatista 
cinterem katolikus pating torony 
csonka koporsó pingál újesztendő 
esztendő kovász pogány prédikáció 
 

D) Telek, építkezés. 
 
ács istálló mester tégla 
állás kalitka nád téglás 
állvány kert palánk tyúkház 
asztalos ketrec pléh vakol 
bádog kőműves sas vakolás 
bunkó kulimász símít vályog 
cölöp kupás sövény vályú 
drót léc szállás véka 
forgács malter szegés záp 
gabonás mázol szegez zsup 
gaz mázoló szín tégla 

 
E) A ház és berendezése. 

 
ablak harapó korsó pislákol 
abrosz ház koszorú piszkáló 
csatorna horog lámpás pocok 
cserép kakasülő lepedő pokróc 
darab kalap mánus rántó 
derékalj kályha masina retesz 
dupla karfa meszel rigli 
ék kaszten meszelő rostély 
fedeles kasztli mutató rúd 
fedő kefe pádimentum sajtó 
fiók kékítő pakol sarok 
firhang kendő paplan sifon 
forgató kép párnahaj spárga 
fundamentum keresztfa párnazsák spór 
fűtő kilincs pemzli surgyé 
gyufa kopogtat pipa szálka 
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szalmazsák tisztál ütköző vászon 
szoba toldás üveg zár 
tányér tornác vakablak vászon 
tartó ülő vánkos zár 

 
F) Vegyes. 

 
bika cukor hold soha 
bolt domb jószág szúrkos 
bors gombos marha soha 
cigány gyalu sátor szúrkos 
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