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Ördöngösfüzes helynevei 
1. 

A Szamosújvártól mintegy hat km-re fekvő Ördöngösfüzes a Mezőség 
északi peremének egyik legrégibb magyar települése. Nevét 1268-ban említik 
először Villa Fyiizes alakban; kérdéses azonban, hogy ezt a Füzest kell-e 
értenünk rajta, vagy valamely más települést; A falura vonatkozó első biztos 
adatunk 1332-ből való. Ez Fises, egy valamivel későbbi adat Fyuses néven 
említi. Nevének később előforduló változatai; 1369: Phyzes, 1456: Füzes,1 

1715: Ördöngös fűzős (!) (OL. E r d . F isc . XIIV2. Fasc . 2, B . ) . 1770: Ör
döngös Füzes (i. h. 9. H.),' 1776: Ördöngös Füzes (i, h. 9. K.), 1779: Ördön
gös Füzes (i. h. 9. L.). Kétségtelen tehát, hogy' eredetileg F - s n e k ~ Füzes
nek nevezték, mint annyi mág fűzfában gazdag emberi települést. Az Ördön
gös jelző, illetőleg előtag valamivel későbbi keletű lehet; a név ilyen alaku
lását minden bizonnyal valamilyen népi hiedelem sugallatta.2 A falu ,§ a 
környék rumén lakossága a községet Fisesnek, nevezi. A megszállás évei' 
alatt használt hivatalos elnevezés (Fizestd Gerlei) nem népi eredetű s ily 
rövid idő alatt nem is honosodhatott meg. 

Az utóbbi időben oly szép eredményeket felmutató helynévkutatás fel
adata valamely település vagy településcsoport jelenlegi és történeti helynév
anyagának rendszeres összegyűjtése, hogy így adatokat szolgáltasson a tör
ténetírás, elsősorban természetesen a településtörténet és népiségtörténet 
számára. Azonban éppen azért, mert a helynévgyűjtés oly szoros kapcso
latban áll az említett tudományágakkal, már maga a gyűjtő és rendszeres 
feldolgozó sem térhet ki egy-két könnyebb természetű, csak a vizsgált terü
letet érintő település- ás népiségtörténeti kérdés elől. így mindenekelőtt érin
tenünk kell röviden azt a kérdést, hogy a falu alapításában, fenntartásában', 
a határ részeinek elnevezésében melyik népelem játszotta a döntő szerepet. 
A rendelkezésünkre álló történeti adatok szerint3 Ördöngösfüzeist a; magyar
ság alapította és tartotta fenn az évszázadok hosszú során. Míg az okleveles 
adatok csak támpontokat szolgáltatnak e történeti tény számára, a falu 
belynévanyaga e megállapítást számos bizonyítékkal kétségtelenné teszi. A 
íalu lakossága ma csak kétharmad részben magyar; a lakosság egyharma
dát a rumén elem alkotja. A ruménség betelepülése azonban mindenesetre 

1 Vö. KÁDÁR JÓZSEF, DE. KÉTHY LÁSZLÓ és TAGÁNYI KÁROLY: Szolnok-
Doboka vármegye monográfiája. Deésen, 1901. V, 356. Mivel csakis az V. 
kötetre hivatkozom, a KÁDÁR, L m . utalás mindig erre a kötetre vonatkozik. 

2 A falu keletkezéséről ma is több hagyomány forog közszájon különösen 
az öregek körében. Az egyik ilyen szájhagyomány szerint, melyet Kádár is 
említ (i. h.), a falu helyén valamikor fűzfában gazdag lápos, mocsaras terü
let volt. Éjjelente egyesek szikrát láttak a füzesből kipattanni s, ezért elnevez
ték Ördöngösfüzesnek. A név aztán átöröklődött az itt létesített emberi tele
pülésre is. E szájhagyománynak alapja, valami igaza mindenesetre van. 
A Cégei tóból eredő Nagypatak ugyanis közvetlenül a falu mellett folyik, 
egykor lehetett itt mocsaras, lápos terület a mai Ásórít, Fesőrtt és Berek 
helyén. Mivel a korhadásnak indult fűzfa rendszerint foszforeszkál a sötét
ben, gondolhatnánk arra, hogy a nép képzeletét ez a tényező mozgatta meg. 

s L. erre vonatkozólag KÁDÁR, i. m. 357—67. 
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késői keletű. Ezt bizonyítja mindenekelőtt az ai körülmény, hogy a falu ne
vét a magyar elemnek köszönheti, sőt a ruménség is a magyar nevet vette 
kölcsön. Ezt bizonyítja továbbá a rumén elemnek a faluban való elhelyez
kedése is. Ez a népelem javarészt a falutól északkeletre elterülő nagy lege
lőnek, az ú. n. Lankának a faluval érintkező részén lakik. Jóllehet a rumén
lakta rész teljesen egybeforrt a magyarlakta résszel, az ú. n. Feszéggel, 
mind a mai napig nem terjesztették ki reá ez utóbbi nevet. Ennek oka csakis 
az lehet, hogy a ruménség a falu mai alakjának kialakulása u tán szivár
gott be, s mivel a falu belterületén nem volt szabad hely, a falu szélén tele
pült le. A rumén elem kései betelepülését bizonyítja az a körülmény is, hogy 
az összegyűjtött gazdag jelenlegi és történeti helynévanyagból alig egy-kettő 
rumén eredetű. Ennek oka csakis az lehet, hogy mikor a rumén elem beszi
várgása megkezdődött, az egész batár magyar kézben volt s mindenik határ
résznek megvolt régi magyar neve. A ruménség tehát nem tehetett egyebet, 
mint átvette, vagy legjobb esetben lefordította a magyar batárneveket. Az 
alábbiakban a rumének használta neveket sorolom fel négy csoportban,4 

Az első csoportba az a kevésszámú helynév tartozik, melynek rumén 
eredete kétségtelen. Ezek a következők: Boloványok ~ Bolovan5 (bolovan 
holoveni ,szikla' Rostja híggya ~ Podu rosiji, Vultur és Pojánák ~ tm 
Ijoien. Kétségtelenül rumén eredetű a Dénetes Dani fundujja, Maneses fun
dujja, Kóróty fundujja és a Sándormezö fundujja helynevekben előforduló 
fundaij <~ fund .valaminek alja, feneke', továbbá a Gyirászim lázujjának 
utótagja is.6 A történeti forrásokban mindössze a Pojánák és a Vultur for-

4 E felsorolás kissé részletes ugyan, de szükségesnek tartom a következő 
okokból: Már az előbb idézett helyen felsorolt adatok alapján is jogosan 
állíthatjuk, hogy az ördöngösfüzesi ruménség csak egészen későn szivárgott 
be a faluba. Egykori birtokosai, a felsorolt családok, továbbá a falu életében 
fontos szerepet játszó egyének mind magyarok. Az első rumén eredetű név
vel esak a XIX. század közepén találkozunk. Okleveleink hallgatását azon
ban a rumén történészek és nyelvészek azzal magyarázzák, hogy a rumén 
elem mindig békés gazdálkodó és pásztorkodó nép volt, tehát nem is volt 
miért megemlíteni. A helynevek szolgáltatta bizonyítékokat nem lehet így 
félremagyarázni. Egy helyet, legyen az akár falu, akár út, szántó, kaszáló, 
legelő, kút stb. mindig az nevez meg, mindig az lát el névvel, aki először 
veszi birtokba. Ha eaekután figyelembe vesszük azt, hogy az alább felsorolt 
rumónek használta helynévanyagból esak alig egy-kettő rumén eredetű, a 
többi magyar kölcsönzés, ennek oka csakis az lehet, hogy a ruménség utóbb 
települt le a faluban. 

5 A helyneveket a Szabó T. Attila összeállította jelrendszerrel jelölöm 
(L. tőle Kalotaszeg helynevei. I. Adatok. Kolozsvár, 1ÍM2. 335—6). Jelrend
szerét mindössze a nyilt e (ej hang jelével egészítettem ki. A magyar helynevek 
jelölésével kapcsolatban külön is felhívom a figyelmet arra, hogy a magán
hangzók félhosszúságát, ami különösen az azonszótagú l, r és 3 hang előtt 
fordul elő, egyszerűség kedvéért nem jelölöm. Az a és é nagybetűs alakját, 
jóllehet iai nagybetűkkel is ugyanazokat a hangokat jelöltem, mint a kis
betűsökkel, A-val, illetőleg É-vel kellett jeleznem nyomdatechnikai okokból. 

8 A fund —* funduj változást 1. Dénes Dani funduja alatt a betűrendes 
felsorolásban. Ugyanott magyarázom a lázuj kifejezést is. Ez utóbbi a 
magyarban régi kifejezés. Már 1259-ben előfordul helynévben. (Vö. OklSz. 
577—8): A ruménben is előfordul mint köznév. Sáineanu a szerbből szármáz-



220 

dul elő. Azonban az elsőt is csá 1840-ből említi egy okleveles adat, az utób
bit pedig még későbbről, 1864-ből.7 

A második csoportban azokat a neveket sorolom fel, melyeknek más ne
vük van a magyarban és megint más a ruménban. Ezek: Diósáj ~ Kosta wu-
cilor, Faluhíggya ~ Podu hál maré, Fészegucoa ~ Ulicora, Gödréstit ~ 
Brumm pásuni, Kisucca ~ La cimitiiu, Kovácsgödre ~ Gropa úümtsului, 
Nagyuccu. ~ Drumu statului, Olászilvás ~ Pruniste, Ronmántémetö ** 
Tsintirim rumén névváltozatok egyikére sincs okleveles adatunk. Nyilván
való tehát, hogy újabb keletű nevekkel van dolgunk. 

A harmadik csoportba a lefordított helynevek tartoznak. Számuk sok
kal nagyobb, mint az előbbi két csoporthoz tartozóké. Elsősorban azokat so
rolom fel, melyek teljes egészükben rumének: Árkok köze <~ hitre páraie, 
Falu- v. Pássinsikátora ~ Ulicora satidui, HidekkúMövisse ~ La rázom, 
Kispalák ~ Valeamniká. Körissseg ~ Rakoltsa, Magyaros <**> La alunis, 
Malamkút ~ Fvntina móri, Nagyerdő ~ Pádurea hál maré, Ösvényeiken *» 
La kárárus, Pázsint ~ Pazisfe, Sürüfák >~ La pomni hei, des, Udvarkert ~ 
Gradina kurtsi, Vinyikés —> La kurpenis, Vinyikési kút ~ Fíntina kurpe-
nimlui. —• A magyarból fordított nevek közt több olyan is van, melynek 
egyik tagja magyar személynév, vagy magyar köznév. Akasztódomb ~ Kosta 
kastáülor, Ásórít <y. PSitu din zas, Berekúttya ~ Drumu la_ berek, Csergő-
árka "y Páráit cergmduj, Döktemelö ~ Tsinfiritnu zifelor, Etyháserdeje <v 
Pádurea klezi, JEtyhássikátora ~ TJUcora Mezi, FalurUtye ~ RUu satuluj, 
Fésőrít r*> puu din sus, Gróferdeje ~ Pádurea grófidul, Gyepmező árka ~ 
Páraii lu depmezeu, Kertek ~< Gradina lu Laii, Kizsbüken ~ Gropa lu kiz-
büken, Kormoshíggya ~ Podu kormosului, Kórótyhtggya — Podu korodului, 
Miszegetö gödre ~ Gropa lu misegetö, Miszegetö ríttye ~ Rilu lu misegetö, 
Nemesek erdeje ~ Pádurea nemnesüor, Nyergesárka ~ Páráu nergesului, 
Pergetté kertye ~ Grádina pörgőié, Sipaskert ~ Gradina lu Sipos, Székej-
sígárkg <~> Páráu sehejsigului, Zsédemi út ~ Drumu zedemului.6 

A negyedik csoportba a kölcsönvett helynevek tartoznak. Ezeknek egy 
részét tőalakbanjvette át a ruménség: Bihámfar ~ Bihan, Cichegy ~ Tsits-
hed, Csergő ~ Cergeu, Csipánka ~ Cipanka, Darabantak erdeje ~ Dará
ban, Éme%ő ~ Emezö, Felmező ~ Felmezeu,, Fingaskút ~ Fingoskut, Ga-
rádicsak '*» Garadits, Gyepmezö ~ D'epmezeu, Hosssúér <— Hosuer, 'Hosszú-
fődek ~ Hosufödek, Jászlos ~ Iaslos, Kapus <•*< Kápusu, Kerégdomb ~ 
Kerégdomb, Kirájpál ~ Kirajpal, Kormos ~ Kormos, Kosársürü ~ río-
éarsir, Láb ~ Laö, L%,eí ~ Ligeí, Maktárná ~> l a moktár, ~ Maiamcsere 
~ Molomisere, Maiampad ~ Malampod, Mátéborza ~ Maiiborza, Mísáj-
gödre ~ i¥ism, Miszegetö ~ Miseigetö, Mulatódomb ~ Mulatáu, Nádaskúi 
~ Nadáskut, Nyerges <- N'erges, Nyírkút ~ N'irkuí, Ökörmező ~ íJ&er-

tatja (358), Adamescu—•Oandrea a magyarból (700). Az ördöngösfüzesi ma
gyarság nyelvében rumén kölesönszó. 

7 Az említett adatokat 1. a megfelelő címszó alatt a betűrendes fel
sorolásban. 

8 Az itt felsorolt helynevek közül a Kgsta kostaíilor, a Pádurea Jelezi 
és az Uücgra Mezi érdemel különösebb figyelmet. A kölcsönzéssel kapcsola
tos hangtani változásokat 1. az egyes címszók alatt a betűrendes fel" 
sorolásban-
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mező, Pindzverem ~ Pinzverem, Puszta-szőlők ~ Pustasele, Sándormező ~ 
Sandormezeij, Sarkakit <~ Sárkalahi, Sóskid ~ Soskut, Sükedbalázs ~ 
Sikedbalaz, Svággödre ~ Svággödre, Szározárok ~ Sarozarok, Székejsíg 
~ Sekejsigu, Tégláktiá ~ Lcü fegrfe, Tekenyős *> Tekeúis, Tisztabükk ~ 
Tistabik, Tövisáríttye ~ Z« tuisar, Vajdaháza ~ Yaidahaz, Válukná ~ Lö 
halauá.9 —• A magyarból kölcsönzött helynevek közt több olyan is van,, melyet 
a leggyakrabban hallott ragos és jeles alakban vett át a ruménség. Könnyebb 
áttekinthetőség kedvéért ezeket is külön sorolom fel. Néhány -ba, -be ragos 
alakban átvett magyar helynévre már felhívtam egyszer a figyelmet (MNy. 
XXXVII, 112.). Később még találtam néhányat s ezért helyénvalónak talá
lom valamennyit felsorolni: Cser ~ La őer&a, Cseródal ~ Kosta lu bérbe, 
Fellak, ~ La falódba, Kórágy ~ La koroiba. Lak ~ La lódba. Pad ~ 
Podba, Ásópad ~ Podba din zos, Fesőpad ~ Podba din sus, Cserespad ~ 
Cerespodba, Sombokor ~ Simbokorba, Szilas <~ Silozba, Veréte ~ Yere-
fí'öea. Veréte teteje <v D'OIJÍ veréUbea, Veréte ajja ~ Sw verefibea, Kizs-
zsédem ~ Zedembe mniku, Nazzsédem ~ Zedembe maré. Nem egy helynév
ben előfordul a -öa, öe raggal átvett helynév genitivusi alakja is: Fellakútt-ya 
fe»; Drumu falodbi, Kóróccsorgója r* Páráu koro{bi, Padúttya ~ Drumu 
podbi, Padi sikátor ~ UHcgra podbi, Szilasárkg ~ Porán silozbi, Szilazs-
büke ~ Fázehi silozbi.10 —• A r. Máiárisfe (m. Majar) alakot a ni. Majarast-
ból, tehát a magyar név tárgyragos alakjából, a r. BidirodUe ~ m. Bigyiró-
fődek helynevet pedig a m. bigyiró, krumpli' köznév többesjellel ellátott alak
jából származtatom. Itt kell megemlékeznem a Fundoia lu Dénez Dani és 
a többi funéuj-jsd összetett helynévről is. A funduj rumén eredetű ugyan, 
de a fundoia miaígyarból való visszakölcsönzés, a m. fundujja átvétele.11 

Magyarból kölcsönzött területnóv a Nyilak ~ Nilurile is. Természetesen nem 
a Nyilak alakot vették át, hanem a név egyesszámú Nyíl alakját, melyből 
aztán továbbképzéssel ISiluri, illetőleg határozott névelősalakban Nilurilelett 

A jelenlegi és történeti helynevek azonban nemcsak településtörténeti 
szempontból tanulságosak. Sok esetben világot vetnek a falu határában be
állt fontoisabb gazdasági, vízrajzi ós más természetű változásokra is. Ha 

9 A rumén nevek jelölésében nem egy esetben látszólagos következetlen
ségre bukkan az olvasó. A magyarból kölcsönzött nevek szóvégi ő hangját 
ugyanis néhány esetben a magyar ö hanggal jelölöm (pl. Gropa lu misegetö, 
Ekermesö). Tudom,' hogy az ő hangot a rumén ajkú ember rendszerint eu-
nak vagy iw-nak ejti, néhány esetben azonban magyar ö hangot hallottam. 

10 A kölcsönzés következtében előállott hangtani változások köziül a leg
szembeötlőbb a Kórógy helynév gy > j változása- Tudjuk, hogy a magyarból 
kölcsönzött szavak ny hangja a ruménben j (i)-vé változott. Vö. pl. m. 
Enyed > r. Antid > Aiud, m. Aranyos* > r. Arines > Ariies stb. Ugyanez 
történt a magyar gy hanggal is: Kórógyba > Korodba > Koroiba. 

11 A m. fundujja alak a ruménben "fundoie lehetett először, majd ebből 
a rumén nyelvben ismert kettőshangúsodással (pl. lat. solem > r. soare, 
népies ejtéssel soré, lat. molem > r. moaré ~ more, lat. autumna > r. 
atoaninü > toamna ~ tgmná, SLT, egészen új keletű bomba > Erdélyben elég 
gyakran bomba) fundoaie ~ fundoie lett. Ennek határozott névelős alakja 
a fundoia. Gondolhatnánk esetleg arra is, hogy a rumén alakváltozat végző
dése azonos a r. -oaie augmentátiv képzővel, de szerepét nem látom indokolt
nak a, helynévben. 
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ebből a szempontból vizsgáljuk meg az összegyűjtött helynévanyagot, min
denekelőtt az ötlik szemünkbe, hogy a falu határának régen jóval nagyobb 
részét borította erdő, mint ma. Egyes esetekben már maga a jelenlegi hely-i 
név is ilyesmire enged következtetni. A ma legelőként használt Cser, Cseres
pad, Kőrisszeg, a szántó Cseródai és íai bokros Szilazsbüke minden bizony
nyal erdős terület volt. Máskor okleveles adaitaink alapján állíthatjuk ugyan
ezt. Ilyen hely pl. a Fésőpad (sz.) és Székejsíg (sz.,, 1.)./ Erdő boríthatta egy
kor a Lanka nevű legelő egy részét is. Ezt a Lankában található Pojánák 
nevének jelentéséből következtethetjük (r. poianá 'erdei tisztás'). Az erdő 
visszahúzódásával párhuzamosan kiszáradt az onnan lefolyó patakok és 
árkok egy része is. A határ több árkában éppen emiatt ma már csak tartós 
esőzéskor van víz. Egy-egy árok, patak idővel el is tűnt, s vele együtt a, név is 
feledésbe merült. A Nyírkutárka, Csésberek pataka, Fűzfák árka, Lak pa
taka, Mészégető tó, Sóspatak, emlékét ma már csak okleveles adataink őrzik. 
A ma is ismert Bigyirófödek, Lenkért és az egyik oklevél említette Kölesföld 
helynév viszont az illető területen egykor termelt gazdianövényekre enged kö
vetkeztetni. Egy másik oklevélből̂  kiírt Jó nyű és a, ma is használt Nyilak 
név a földosztás ősi módját, az Ásóforduló és Fésőforduló elnevezés viszont 
a tagosítás előtti s az ősi földközösségből kisarjadt fordulós gazdálkodás em
lékét őrzi. A Nemesiicc-a, Nemesek erdeje, Darabantak erdeje, Zsettérházgk 
a falu lakosságának régi társadalmi rétegeződésére, az Akasztódomb és Tör-
vényfa alatt nevek pedig a régi világ szigorú törvénykezési módjára vetnek 
világot. 

Az ördöngösfüzesi magyar népnyelv néhány hangtani jelenségét (í-zé&j 
a > a változás, továbbá a-zás és e-zés) már ismertettem röividen.12 Ezeket! a 
sajátságokat a helynevekben is megtaláljuk, sőt több helynév alapján e nép
nyelvnek még más érdekes sajátságaira is utalhatunk. A helynevekből ki
hámozható fontosabb népnyelvi sajátságok ezek: 1. a <C Q, ha á előzi meg: 
Asótáblq, Csergöárka, Csipánkg,, Feüakpofájg, Fesőtáblg,, Gyepmezőárkg, 
HentertábláJQ, Jászlas, Kormosárkg, Kösbüsötáblg, Lakajjába, Mátéborza 
árka, Nádgskút, Nyergesárkg, Nyirkútárkg, ördögárkg, Yajdaházg, Zsellér -
házak; 2. f-zés: Ásófaluvígen, Ásórít, Coptelki színafük, Ideskút, Faluríttye. 
Faluvígen, Gyönygyires, Hutárszílbe, Kisőmezö, Ligeti színafük, Mísájgödre, 
Miszegetö, Nímeti erdő mellett, Pindzverem, Székejsíg, Úrbíresi legelő; 
3. a-zás: Árkak köze, Borzas, Darabantak erdeje, Fingmkút, Garádicsak. 
Horgas. Kormos, Majar, Maiamcsere, May arás, Sipaskert; 4. e-zés: Gödres-
úi, Pérgené k&rtye; 5. mássalhangzó ikerítődés: Dénezs Báni fundujjm 
Kóróty fundujja, Moneses fundujja, Sándormező fundujja, Gyirászim 
lázujja, Hidekkúttövisse, Rózsásmezölapmsa; 6. az azonszótagú l kiesés© I 
ezzel kapcsolatban az előző magánhangzó megnyúlása: Ásófaluvígen, Ásó
forduló, Ásópad, Ásórít, Ásósándormező, Ásótáblg, Ászeg, Bigyirófődek, 
Cseródai, Faluföggye, Fésöforduló, Fesőtáblg, Fésőrít, Fésösándormezö, 
Fészegucca, Hosssufödek. Közitíisöiábla, Lakódala], Mísájódatu, Miszegetö. 
ódala, Nagyóáal, Pusztaszőlők ódala, Tötyfakút; 7. a -nál, -nél határozó 
rag -l hangjának lekopása: Agyagjukakná, Kerésztné, Maktárná, Nyirkútná, 

12 L. tőlem: Zártabbá- és nyiltabbáválás az ördöngösfüzesi nyelvjárás
ban. Magyar Népnyelv. I, 118—21. 
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Téglákná, Yálukná, Yízipuskákná; 8, rövidülés: Gyönygyires, Hosszúberek, 
Hosszufődek, Kosársürü, Miszegető, Sipaskert; 9. régibb hangállapot megőr
zése: Kizsbüken, Szilazsbüke. A megőrzött régiségek közül a több helynévben 
szereplő áj ,szük völgy, hegynyílás' szavunkra (Dijósáj, Mísáj), továbbá ség, 
.monticulus, collis' (Székejsíg) és talán séd ,rivulus fluentum' (Kiszsédem, 
Nazzsédem) szavunkra hívhatom fel a figyelmet. 

Mielőtt áttérnék a helynévanyag betűrendes közlésére, érdemes röviden 
utalnom azokra a külső és belső (lelki) tényezőkre is, melyek a falu helynév-
anyagának keletkezésében közreműködtek. Sok hely, határrész térszíni for
májától, a talaj, a földfelszín emelkedéseinek és mélyedéseinek alakjától 
kapta nevét. A gyakrabban előforduló térszíni formanevek a következők: 
áj (Dijósáj, Mísáj, Tövisáj), árok ,kisebb völgy' (Árkatí köze, Nyergesárka, 
Szározárok, Szilasárka), domb ,kisebb talajkiemelkedés' (Akasztódomb, Ke-
régdomb), far ,a domb hátsó nyúlványa' (Bihámfar), gödör ,-kisebb vagy 
nagyobb mélyedés' (Kizsbükengödre, Mísájgödre, Miszegetőgödre, Gödresút), 
hegy .magasabb, meredekebb talajiemelkedés' (Cichegy), lapos ,sík földterület 
domb tetején, kisebb fennsík' (Róssásmezö lapossá), ódal (oldal), a hegy, a 
clomb vagy a völgy lejtős része' (Mísájódala, Miszegetőódala, Cseródal, Lak
ódala), pad .líapos dombtető' (Pad, Cserespad, Maiampad), pofa ,domb 
elülső, ormós része' (Fellakpofája), rít (rét) .lapos, kaszálható terület' (Rít, 
Ásórít, Fésörít), lekenő ~ lekenyő ,teknőszerű mélyedés' (Tekenyős). A domb, 
a hegy felső részét rendszerint íeíó'nek (Rózsásmező teteje, Veréte teteje), 
alacsonyabban fekvő részét pedig áj (alj)-nak nevezik (Kőrisszegajja, Nagy
ér dőaj ja). 

Nem egy határrészt növénytakarójáról neveztek el: Kizsbüken, Szilazs
büke, Tisztabükk, Cser, Dijósáj, Gyepmező, Kőrissz&g, Magyaros, Sürüfák, 
Ssilas. Szőlők, Vinyikés stb. 

Előfordul több olyan helynév is. mely a • terület egykori vagy jelenlegi 
tulajdonosának nevét őrzi. Ilyenek: Bar a cseréje, Bárdi sikátora, Benedek 
Marci kúttya, Benedekszeg, Dénezs Dani fundujja, Faragó János sikátora, 
Gyirászim lázujja, Hentertáblájq,, Hidekkút, Jó nyíl, Kirájpál, Korma's, 
Márkovicsné kertye, Mátéborza, Moneseá fundujja, Papod sikátora, Pergené 
kertye, Pergené kúttya, Sándormező, Simon laka, Sipaskert. Az itt felsorolt 
személynevek közül mindössze a Gyirászim és a Márkovics biztosan idegen 
eredetű. Az első valószínűleg a rumén Gerasim, népiesen D'irasim család
névvel azonos,13 az utóbbi pedig zsidó családnév. Idegen eredetűnek látszik 
a Moneses név is, de ha figyelembe vesszük, hogy 1856-ból Monos alakban 
említik, majd 1866-ból Monosses alakban, kételkednünk kell idegen ere
detében (L. KÁDÁR, i. m. 362—3.). A többi családnév magyar; viselői a Jó, 
Király, Kormos és Moneses kivételével ma is élnek a faluban. A helynévadás 
módja szempontjából különösen a Kirájpál és a Kormos fontos, mert! ezek
ben puszta személynév vált helynévvé. Ez a magyar helynévadás egyik leg
ősibb módja.14 A Sükédbalázs név viszont azért érdekesb mert egykori tulaj-

13 Vö. STEFAN PASCA: Nume de persoane si nume de animale in fara 
Oltului. Bucuresti, 1936. 243. 

14 SZABÓ T. ATTILA; A helynév gyűjtés jelentősége és módszere. MNy^ 
XXX, 166—7. és kny. 8—9. — ITa., Puszta személynevek helyneveinkben. Kris
tóf emlékkönyv, Kolozsvár, 1939. 269 kk. — Ü»., A személynevek helyneveink-
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-donosa testi fogyatékosságának emlékét is megőrizte. Egy-egy helyet a benne 
gyakrabban megforduló állatról neveztek el. Az Ökörmező ma is ökörlegelő, 
a Hanygyavár hatalmas hangyabolyaától kaphatta nevét. 

Sok helynevet az illető területen, vagy a közelében található mesterséges 
tereptárgy magyaráz. Ilyenek pl.: Agyagjukakná, Maktémá, Téglábná, 
Válukná, Vízipmkáná, Keresstné. A tereptárgy idővel természetesen eltűnhet, 
a helynevek azonban még sokáig megőrzik emlékét Ilyen helynév pl. Ördön-
gösfüzesen a Maiamcsere. Maiamkert, Maiampad. A vízimalom már rég el
pusztult ugyan, azért e nevek alapján még egykori helyét is pontosan meg 
lehet állapítani. Gyakran előfordul iá helynévadásnak az a módja «j 
mikor a tereptényező puszta neve jelöli a környező területet is. A Kosárkút, 
Garádicsak, Hidekkút név pl. nemcsak magát a kutat, a forrást, illetőleg 
a földlépesőket jelöli, hanem környéküket is. Más esetben a iszóhanforgó hely, 
vagy a rajta, illetőleg közelében található tereptárgy kiterjedése, nagysága, 
valamely szokatlan tulajdonsága szolgálí az elnevezés alapjául. Ilyen 
helynevek pl. Ideskút, Fingaskút, Hosszuér, Hosssufödek, Kizsbüken, Kis-
paiak, Kisucca, Kizzsédem, Nagyerdő, Naiyhíd, Naíypatak, Nagyucca, 
Nazzsédem, Rósija, Szárazárok. — A hely fekvése, más területhez való vi
szonya szintén fontos tényező. A Bátoni patak Báton község felől, al Goptelki 
patak Coptelke felöl folyik. A Berekúttya a Berek nevű határrósz felé vezet, 
a Cichegyepataka a Cichegyből ered, a Pázsintkúttyaja. Pázsintban található. 
A Felmező, Fellak magasabb fekvésű, az Ásópad, Ásótábla viszonylag ala
csonyabb fekvésű helyet jelöl. Gyakori az alatt és mellett névutóval összetett 
helynév is: Bükk alatt, Berek alatt, Nímeti erdő mellett, stb. 

2. 
A jelenlegi és történeti helynévanyagból levont következtetések s a 

helynévadás fonfosabb mozzanatainak ismertetése után áttérek a helynevek 
egyenkénti vizsgálatára. Előbb mindig a helynév irodalmi alakját, utána 
pedig népnyelvi alakját közlöm. Ha a címszó után nincs jelezve népnyelvi 
alak, ez azt jelenti, hogy a népnyelvi alak megegyzik & címszóval. A nép
nyelvi alak után az illető hely rumén. névváltozata következik. Ezután a 
U-ben azt jelzem, hogy a vázlaton a név helyrajzi elhelyezkedését melyik 
szám jelöli. A forrás jelzeteket is []-be teszem.15 A ( )-be tett rövidítések a 
kérdéses terület talaj- és gazdálkodási viszonyaira vonatkoznak.16 Az okle
veles adatok felsorolása után a helynévre vonatkozó tudnivalókat, magyará-

ben. Magyar Népnyelv II (1940), 81 kk. és kny. Dolg. a debr. Tisza I. tud. 
egy. Magyar Népnyelvkutató Intézetéből. 9. sz. Debrecen, 1940. 3 kk. 

15 A következő forrásokat néztem át: KÁDÁH, i. m. 367—8. Rövidítve: K. 
— Széki egyházmegye levéltára. Röv.: Sz. — Az Ördöngös füzesi ref. egyház 
levéltára. Röv.: E. It. —> Magyar Nemzeti Múzeum Erd. Fisé. XIlVz, Fasc. 2-
B, 9. H, 9. K, 9. L, 9. M, Röv.: Múz. — A Magyar Nemzeti Múzeum Néprajzi 
Osztályának könyvtára. Röv.: Múz. N. — E két utóbbi forrás adatait gyűjte
ményéből Szabó T. Attila bocsátotta rendelkezésemre. 

16 Rövidítéseim ezek: á, = árok, e. = erdő, gyű. = gyümölcsös, h. =f 
híd, k. = kaszáló, kt. = kert, l. = legelő, p. = patak, r. — rét, se. — szántó, 
szö. = szőlő, te. = temető. — A ~ jel a magyar és rumén adatok közt a 
váltakozás jele. 
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zatot közlöm.17 A *-gai jelölt helynevek csak történeti forrásból mutat
hatók ki.18 

Agyaglyukaknál Agyagjukaknú 
[70]. Az Ásópad [69] ós Temető 
[25] közt található kisebb gödrök, 
lyukak közvetlen környéke. Innen 
hordja a falu lakossága a ház föld
padlójának mázolásához szükséges 
agyagot 

Akasztódomb ~ Kosta kostáiilor 
[221] (sz., részben puszta térület). 
1766: Akasztódomb [K.]. — A Sza
mosújvár fele haladó megyei úttól 
jobbra emelkedő meredek domb. 

Nevét kétségtelenül egykori kí-
végzőheily voltától kapta. A rumén 
név előtagja a rumén helynévadás
ban meglehetősen gyakori coastá, 
népies ejtéssel kosta ,oldal, domb
oldal' szó határozott névelős alakja, 
utótagja pedig a magyarból köl
csönzött aka&tau többes genitivusi 
alakja. A kostái az akastdi-ből a 
szókezdő hangsúlytalan a lekopása 
útján keletkezett.19 Abból a körül-

17 Az 5 jegyzetben említettem, hogy jelenlegi helynév-anyagomat a 
Szabó T. Attila használta jelrendszerrel gyűjtöttem össze. Az ő módszerét 
követtem az anyag rendszerezésében és feldolgozásában is. 

18 I t t jegyzem meg, hogy Ördöngösfüzes jelenlegi helyneveit 1937 júliu
sában gyűjtöttem ösísze. Akkor néztem át a helybeli ref. egyház és a széki 
ref. egyházmegye levéltárának Ördöngösfüaesre vonatkozó okleveles anyagát 
is. Anyagomat azonban közbejött akadályok (többszörös katonai behívás, 
egyetemi tanulmányaim befejezése stb.) miatt és megfelelő térképvázlat 
híján csak most dolgozhattam fel. Kedves kötelességemnek teszek eleget, 
mikor köszönetet mondok mindazoknak, kik anyagi és erkölcsi támogatá
sukkal segítettek munkámban. A legtöbbet volt tanáromnak, Szabó T. Attilá
nak köszönhetek. A helyjnévgyüjtést és népnyelvkutatást ő kedveltette meg 
velem, neki köszönhetem azokat az alapvető ismereteket is, melyek első 
gyűjtésem sikerét biztosították, ö készítette elő és biztosította a gyűjtés 
külső, anyagi feltételeit is. Az anyag feldolgozásában szintén nagy segítsé
gemre volt. CSETERKY jÁNosnak, a falu ref. lelkipásztorának is sokat köszön
hetek. Ott tartózkodásom alatt az ő szíves vendégszeretetét élveztem. Gyűjtő
munkámban is készséggel segített: rendelkezésemre bocsátotta az egyházi 
levéltár és á széki egyházmegyei levéltár ide vonatkozó anyagát, nem egyszer 
gyűjtőutamra i a elkísért és segített az anyagot összegyűjtenem. Nagy segít
ségemre volt DR. SALLAK GYÖRGY orvos is, ki mint a falu szülöttje, a határt 
jól ismerte s készséggel adta meg a kért felvilágosításokat. I t t mondok 
köszönetet azoknak a falusi gazdáknak is, kiktől anyagomat összegyűjtöttem. 
Különösen Kasszián Márton és néhai Benedek Márton volt nagy segítsé
gemre. Az elsővel végeztem 1942 őszén az anyiag ellenőrzését és kiegészí
tését is. 

19 Az erdélyi vegyes magyar-rumén vagy kizárólag rumén lakosságú 
falvak helynévanyagában gyakran előforduló Akastei: Kastel magyar erede
tére Szabó T. Attila hívta fel először a figyelmet (MNy. XXXVII, 121—2). 
Egyik nemrég megjelent tanulmányiában (Adatok a kolozsmegyei újábbkori 
rumén helynévkincs magyar elemeinek ismeretéhez. Melich-Emlékkönyv 
1942. 367 és kny.) újabb adatokat sorakoztat fel az Akastei: Kastei magyar 
eredetének bizonyítására. A helynév magyar eredete csakugyan kétségtelen: 
m. akasztó > r. akastau, többesben akastei, majd ebből a szókezdő hangsúly
talan magánhangzó lekopása után kastei. Az a hang lekopását kétféleképpen 
is magyarázza. Első tanulmányában népetimológiával, az Akasteinek a 
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menyből, hogy a helynévben a töb- domb néven ismert terület al jára 
besszámú alakot találjuk, a r r a kö- vonatkozó okleveles adat. Ma ezt az 
vetkeztethetünk, hogy az akastau, elnevezést nem ismerik. 
ahastái a rumén népnyelvbe köz- Alól a falun [179]. A falu alsó, 
névként ig átkerült. Szamosújvár fele eső végének kör-

* Akasztófa alatt. 1779: Akasztó- nyéke. 
fa alatt [Múz.] —• A ma Akasztó- Alsó faluvégén Asófaluvígen [ l ] . 

rumén helynévadásban gyakran szereplő coastá ,hegyoldal, oldal' szóval való 
téves összekapcsolásával, második tanulmányában pedig a rumén nyelv 
egyik hangtani jelenségével, a hangsúlytalan szókezdő a hang lekopásával 
hozza kapcsolatba. Igaz ugyan, hogy e jelenség a megleni ruménben ma is 
általános s szórványosan előfordul az isztriai ruménben és a dákó-ruménben 
is (vö. pl. az Atlasul Lingvistic Román Mic I. első kötetének 135. sz. térképé
vel: a Szilágyság, Bihar, Szatmár és Máramaros vármegyie kivételével sm 
azvárlu ,hajítok' igét zvárlu-nak ejtik), de a dákó-ruménben már sok év
századdal ezelőtt lezárult. A főnevek közül különben is csak alig egy-kettő 
vesztette el szókezdő a hangját (pl. lat. autumna > atoamna > toamna, agnel-
lus > amiéi > miel) s ezek is a dákó-rumén nyelvtörténetnek abban a korában, 
mikor az a nőnemű birtokos névelőt a szó elé is tehették (Vö.< Buscariu Szex
ül, Dacoromania I, 372—3). A Kastei a hangjának lekopását viszont nem 
vihetjük vissza ebbe a régi korba. Ha ezt figyelembe vesszük, más magya
rázatot kell keresnünk. Véleményem szerint a magyarázatot a rumén köz- és 
népnyelvnek abban a ma is érvényben levő sajátságában kell keresnünk, 
hogy a hosszú magánhangzót nem szereti, s ha bizonyos esetekben netalán 
mégis előadódnék egy;-egy, igyekszik azt megrövidíteni. Különösen könnyen 
megy ez akkor, ha hangsúlytalan a magánhangzó. I t t Erdélyben pl. gyakran 
hallhattuk a klasa doa ,a második osztály' kifejezést. Majdnem mindenki 
így ejtette, jóllehet így írják: clasa a doua. I t t két azonos magánhangzó, két 
a hang került egymás mellé. Mivel a rumén beszédtempó meglehetősen 
gyors, nem képezték külön mind a kettőt, hanem összevonták. Az így össze
vont képzésű a előbb hosszú ee-nak hangzott, majd a rumén nyelvnek említett 
hangtani sajátsága következtében megrövidült. Ugyanez történhetett véle
ményem szerint az Akastei (m. akasztó r. többese) szóval is. Mivel a legtöbb 
esetben La akastei, illetőleg KQSta akasteiilor összetételben fordult elő, az 
egymás mellé került hangsúlytalan két a hang a fent vázolt módon egybe
olvadt (La akastei > Lakastei, ugyanígy a másik is), majd megrövidült: 
Lakastei, Kostakasteiilor. Mivel a két a közül az Akastei o-jának hangsúlya 
volt gyengébb (a la és kQsta a-ja ugyanis nyelvtörténeti okokból hangsúlyos), 
a szétválasztás alkalmával a megmardt a-t a nyelvérzék természetesen a la, 
illetőleg a Kgsta szóhoz tartozónak érezte: La kastei, Kgsta kasteiilor. Annak 
viszont, hogy Erdély bizonyos részein, elsősorban a vegyeslakosságú vidéke
ken (így pl. Kalotaszegen) az Akastei alak használatos, az az oka, "hogy a 
magyarsággal való sűrű érintkezés következtében a rumén lakosság érzi a 
kapcsolatot a m. akasztó és a r. akastei közt. — A szerkesztő szerzői 
minőségében szükségesnek tartja megjegyezni, hogy a Melieh emlékkönyv 
367. 1.-ról idézett cikkében ugyan azt írta, hogy a Kastei szóeleji hang
vesztéssel fejlődött az Akastei-bó\, de korántsem gondolt, mint ahogy 
MÁRTON fejtegetéséből nyilvánvalóan nem is gondolhatott mint okra arra a 
rumén nyelv régebbi korszakaiban érvényesült hangvesztési jelenségre, 
melyre MÁRTON idézett adatokat. Egyébként a szerző fenti fejtegetése teljesen 
meggyőző magyarázatát adja az Akastei > Kastei változásban megállapít
ható szóeleji hangvesztésnek. 



Á falu alsó, Szamosújvár fele eső 
vége. Nevezik Ássegnek is. 

Alsó forduló ÁSÓ forduló [180]. 
184.1: Az alsó Fordulón a' Kereszt
nél [Sz.]. — A tagosítás előtti 
váltógazdálkodás emlékét őrzi. A 
határ másik részét Fésőfordulóxmk 
nevezik. 

*Alsó lapos. 1830: Álso lapos 
(szénafű) [Sz.]. — Ma nem ismerik 
ezt az elnevezést. Adatok híján nem 
tudom térképvázlatomon elhelyezni. 

Alsópad Ásópad ~ Podba din 
sos [69] (sz.). 1835: Alsó Pad (e.) 
[K.]— A Pad nevű határrész [66] 

alsó, alacsonyabban fekvő része. 
Újabban tulajdonosáról kezdik ne
vezni Henter táblájának is. A ru
mén név & m. Pad helynév -ba ha
tár ozóragos alakjának, s a r. din 
zos ,alsó' szókapcsolat összetétele. 

Alsó rét Ásórít ~ Ritu din zos 
[131] (k.). — A falut délkeleti 

irányban elhagyó megyei út s a 
Nagypatak [128] mellett elterülő ka
száló. Rajta túl van a Fésőrít. Áru
mén alakváltozat előtagja a ni. rét 
(í-zve rít) átvétele. Az i > í válto
zásra nézve vö. lat. rivulus > tiu. 

Alsó Sándormező Ásósándormező 
[182] (sz.). 1644: Alsó Sándorme-
zeje [K.]. — A Sándormező alsó, 
Nagy patak fele eső része. 

Alsó tábla Ásótábla [211] (sző.). 
1644: Alsó tábla [KJ. — A Szőlők 
[209] alsó, falu fele eső része. 

Alszeg Ászeg [1]. — A falu ala
csonyabban fekvő, Szamosújvár felé 
eső része. L. Alól a falun címszó 
alatt is. 

*Andrák mezeje. 1769: Andrák 
mezeje. 1835: Androk mezeje [K.]. 
Közelebbit nem tudok róla mon
dani. Ma nem használják. 

Árkok köze ÁrkaJc köze ~ íntre 
parajé [146] (sz., k., gyű.). — A 
Liget [145] egyik része. Két árok 
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határolta, terület. A rumén név a 
magyar fordítása. 

"Aszaló. 1830: Aszaló [Sz.]. Fele
désbe merült helynév. 

Bara cseréje [147] (sz., k.). —A 
Ligetnek az Árkak közén innen, 
tehát falu felé eső része. Egykor 
erdő lehetett. Kalauzom szerint 
egykori tulajdonosától, Bara János
tól kapta nevét. 

*Barabásbükke, 1835: Barabás-
bükké (e.) [K.]. —• Ez az adat való
színűleg a Tisztabükk néven ismert 
erdő valamelyik részére vonatkozik. 
Ma e név ismeretlen. 

Bárdi sikátora [3]. — Az Ászeg 
egyik sikátora. Nevét a mellette 
lakó gazdától kapta, 

*Barlag. KÁDÁR említi 1715-bőL 
Valószínűleg a Parlag elírása, eset
leg alakváltozata. Ma ilyen nevű 
hely sincs a határban. 

Bátoni lanka [39]. — A Lan
kának [33] a Bátoni patak környé
kén elterülő része. 

Bátoni patak [37] (P-). — A 
szomszédos Bálon község felől folyó 
patak. A Lanka falu felé eső részé
ben egyesül a Coptelki patakkal 
[35] és Kispalák [11] néven folyik 
át a falu közepén a Nagypatakba. 

*Behán. 1622: Behan, 1644: Be-
han [K.]. — Minden bizonnyal a 
ma Bihánfar néven ismert területre 
vonatkozk mindkét alak. A kérdéses 
területet ilyen néven ma egyáltalán 
nem emlegetik. 

*Behány megett (sz.). KÁDÁR 
említi 1622-ből. Ez az adat a ma 
Bihán farnak nevezett terület mö
gött elterülő határrészre vonatko
zik. Ma ilyen alakban nem hasz
nálják. 

*Behán rété. KÁDÁR említi 1654-
böl. Ma ezt az elnevezést sem hasz
nálják. 

Benedek Marci kútja Benedek 
Marci kúttya, [149] (forrás). — A 
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Benedekszegben [148] található bő
vizű forrás. A helynév tulajdonosá
nak nevét őrzi. 

Benedekszeg [148] (e., k.). 1679: 
Benedekszege (földrósz). 1766: Be
nedekszegi [K.]. 1779: Benedek 
Szögiben [Múz.] — A Liget [145] 
egyik része.. 

*Benhasat. 1715: Benhasat [K.]. 
Ma ismeretlen e helynél; térkép
vázlatomon sem tudom elhelyezni. 

Berek ~ La berek [183] (sz.). 
Először 1779-ből mutatható ki a 
Berek alatt névből. A Kórógy [190] 
és Pázsint [132] közt elterülő szántó 
neve a Nagy patak partján. Ala
csony, patakmenti fekvése s neve 
alapján jogosan feltehető, hogy egy
kor bokros, füzes terület lehetett. 
Folytatása lefelé, Szamosújvár felé 
a Hosszuberek. A berek szó hely
névként az egész ország területén 
előfordul [OklSz.]. Általában vize
nyős lapályokat, folyók mellékét el
lepő és sűrű bokrokból álló erdőcs-
két jelent. L. még Csésberek címszó 
alatt. 

*Berek alatt. 1779: Berek aMi 
(sz.) [Múz.]. — Ez az adat a Berek 
alsó részére vonatkozik. Ma ilyen 
alakban nem használják. 

Berek útja Berek úttya ~ Dru-
mu ki berek [184]. — A Berek mel
lett haladó dűlőút neve. A rumén 
alakváltozat a r. drum ,út' és a ni. 
berek összetétele. 

Bigyiróföldek Bigyirófódek ~ Bi-
dirodile [41] (1.). — A Lanka [33] 
egyik része. Régen itt valószínűleg 
hosszabb ideig bigyirót (burgonyát) 
termelhettek. A rumén név a ni. 
bigyiró szó valamely ragos, illetőleg 
jellel ellátott alakjából, valószínű
leg a k többesjellel ellátotti bigyirók-
ból keletkezett a többesszámú nő
nemű határozott névelő hozzáadá
sával. A zöngétlen magyar mással
hangzó a rumén népnyelvben gyak

ran zöngésül. Az árpástói rumón-
ség pl. a magyaroktól Szekérútrmk 
és Szássúttyán&k nevezett helyet 
Sekereiid illetőleg Drumu sasudului 
néven ismeri (Még feli nem dolgo
zott adatok.). A m. bigyirók-ból te
hát előbb bidirog, majd a rumén 
többesjel (-i) s a határozott névelő 
hozzáadása után a g jésülésével 
bidirogtte lett, 

Bihánfar Bihámfar ~ La bihan 
[150] (sz,). 1715: Behanfar (sz.) 
[Múz.]. 1769: Behan fara. 1812: 
Beham és Bekam far [K,]. 1826: 
Bichanfar. 1830: Bihánfari Föld 
(sz.). 1831: Bikanfaron (sz.). 1835: 
Bihán for [Sz.]. 1864: Bihán far 
[K.]. 1884: Bihánfar (sz., 1.) [Sz.]. 
1899: Bihán far [Múz.]. É. n,: 
Bihán far (sz.) [Sz,] és Bihánfar-
nál (sz., 1.) [E. lt] — A falu hatá
rának délnyugati részében található 
a Ligeten [145] túl. A helynév utó
tagja a ,hirtelen g meredeken meg
szakadó hegyvég'-et jelentő fair 
szavunkkal azonos [MTsz.]. Előtag
ját magyarázni nem tudom. Lehet, 
hogy helynévvé vált személynévvel 
van dolgunk. Erre enged következ
tetni az a körülmény is, hogy 1622-
ből és 1644-ből Behan néven említi 
KÁDÁR, 1654-ből pedig, amint azt 
már láttuk, egy Behán rété nevű 
helyet említ. 

Boloványok Boloványak ~ La 
bolovan [73] (1,). — A Lanka [33] 
sziklás, köves része. Rumén eredetű 
név (r. bolovan, többesben bolovani, 
népies ejtéssel bolovan 'szikla, nagy 
kő'). A magyar név minden bizony
nyal a r. bolovan-nak a m. többes
jellel ellátott alakja, Hangtani 
szempontból azonban nincs semmi 
akadálya annak sem, hogy az 
egyesszámú bolovan-ból magyaráz
zuk. Az m jésülése ugyanis magán
hangzóközi helyzetben előfordul az 
ördöngösfüzesi népnyelvben (pl. 
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tekenyő, Tekenyös, rományok, szap. 
pamyaz). 

*Bor;ozda alja. 1769: Borozda 
aj ja [K.]. — Ma mint helynév is
meretlen. A borosda szó egyébként 
ma is él az ördöngösfüzesi nép
nyelvben ,barázda' jelentésben. 

Borzos Bor sas [95] (e.). 1840: 
Borzos [Sz.]. Borsas [E. lt.]. — A 
Lanka [33] erdős, de még legeltet
hető része. Nevét vagy a borz nevű 
állattól, vagy a bodza, ördöngös
füzesi ejtéssel borsa nevű fától 
kapta. A bors szó egyébként mint 
gúnynév is előfordul a faluban. 
Rendszerint a mérgeskedő, lobbané
kony természetű embert csúfolják 
így-

Bükk [47] de.). — A Tiszia-
bükk közelében elterülő bükkerdő. 

Bükk alatt [48] (1.). — A Bükk 
aljában elterülő legelő. A Lankához 
[33] tartozik. 

Bükkpataka Bük patakja [218] 
(p.). — A Bükk mellett folyó patak. 
Nevezik Ssilazsbükke patakjának is. 

Cichegy ~ La isitshed [116] 
(sz.). 1679: Csiczhegy (földrész) 
[K.]. 1715: Csics hegie (sz.) [Máz.]. 
Csúcs hegye. 1766: Csicshegy. 1835: 
Csiczhegy (,&). 1864: Csicshegy 
[K.]. — A Székelység [112] oldalá
ból kiemelkedő kúpalakú, meglehe
tősen meredek domb. Szabó T. At
tila véleménye szerint (Bés hély-
mvei, Erd. Tud. Füz 101. sz, 20. 
és MNy. XXXVIII, 124.) aligha
nem személynévi eredetű névvel 
van dolgunk. 

Cichegye pataka [117] (p.). — A 
Cichegy mellett folyó patak neve. 
A Nagypatakba ömlik. 

Cigánytemető Cigántemetö [31] 
(te.). —. A falu néhány cigány csa
ládjának temetkezési helye. A Ma-
gyairtémető [25] közelében talál
ható. 

Coptelki lanka [38] (1.) — A 

Lankának [33] nevezett legelőnek a 
Coptelki patak közelében elterülő 
része. 

Coptelki patak ~ Valea Tsopului 
[35] (p.). 1840: CsopMki patak [E. 
lt.) — A szomszédos Coptélke ~ 
Tsop felől folyó patak neve. A falu 
északkeleti részének, a rumének
lakfia Lankának közelében egyesül 
a Bátoni patakkal [37] ós Kispa-
tak [11] néven folyik tovább a 
Nagypatak fele. 

Coptelki patak kútja Coptelki 
patak kúttya ~ La, curgáu [36] 
(forrás). — A Coptelki patak part
ján található bővizű forrás a Kő
risszeg [74] aljában. Itt jegyzeni 
meg, hogy a kút szó az ördöngöst-
füzesi népnyelvben forrást is je
lent. A rumén név a m. csorgó ~ 
csurgó köznév átvétele. 

Coptelki szénafűk Coptelki szé
nájuk ~ Ftnatsele Tsopului (sz., 
k.). — A szomszédos Coptélke <*' Tsop 
határához tartozik ugyan,' de az ör-
döngösfüzesiek birtoka, tehát meg 
kell említenünk. Mivel Coptélke 
tiszta rumén lakosságú falu, a ma
gyar név csakis az ördöngösfüzesi 
magyarság körében ismeretes). Ré
szei: La curgau, Ratund®, Pucitábg 
~ La putsita és La pirlose. Ezeket 
nem vettem külön bele helynévjegy
zékembe 

Cser ~ La cerbe [118] (1.). 1769: 
Cser [K.]. —• Neve régi csereserdő 
voltából magyarázható. A rumének 
használta név a -ba>, -be helyhatá-
rozóragos alakban átvett helynevek 
csoportjába tartozik. 

Csierespad ~ Cerespodba [98] 
(L). — A Bátoni patak [37] és a 
Coptelki patak [35] közt található 
magas, lapos legelő. Egykor való
színűleg cserfák borították. A terü
letnév utótagja lapos dombtetőt je
lent. Ördöngösfüzesen is elég gya
kori térszíni formanév (L. még 
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Maiampad, Pad). A rumén alak a 
-ba, -be ragos átvételek csoportjába 
tartozik. 

Cserespad teteje Cserespat te
teje. — Az előbbi legelő felső, ma
gasabban fekvő része. 

Csergő -» La cergeu [103] (sz.). 
1769: Csergő [K.]. Csergőbexm (sz.) 
[Múz]. 1870: Csergő (határrész) 
[E. lt.]. 1884: Csergő [Sz.] é. n.: 
Csergő (kenderföld) [E. lt.]. A 
Csergöhegy helynévben már 1679-
ben előfordul. — A falutól délke
letre elterülő dombos határrész a 
Székelység [112] s a falu közt. Ne
vét nem tudom értelmezni. A falu 
lakóinak magyarázata szerint! az 
itt folyó árok (Csergöárka) vizének 
csergő C~ csörgő) hangjától kap
hatta nevét. A rumén alak nyilván
valóan magyar kölcsönzés. 

Csergöárka Csergöárka ~ Pá
ráll cergeului [104] (á.). —A Cser-
gőből lefolyó árok neve. 

* Csergöhegy 1679: Csergöhegy 
(földrész) [Kj. — A Csergő nevű 
határrészre vonatkozó első ada
tunk. Ilyen alakban ma nem is
merik. 

Csergő-utca Gsergőncoa [30].— 
A falunak a Csergő felé vezető ut
cája. 

Cseroldal Cseródul ~ Kosta lu 
Cerbe [135] (sz.). 1864: Cser oldal 
[K.]. 1884: Csereoldalon (sz., ter
méketlen) [Sz.]. é. n.: Csereoldalon 
(sz.., terméketlen) [E. lt.]. — A fa
lutól délre elterülő domboldal. Nevét 
egykori esereerdő voltától kapta. 
Ezt bizonyítja egyébként az is, hogy 
1884-ben egy része még terméket
len terület volt. A rumének hasz
nálta név a r. coastá' .hegyoldal, ol
dal' (népies ejtéssel kosta) szó ós a 
m. cser szó -be helyhatározóragas 
alakjának összetétele. 

Csésberek Cséssberek [231] (sz.). 
1622: Csecs (Chech) berke (sz.) 

Gmczyberke. 1679: Csecsberek (föld
rész). Csésberek. 1769: Csécsbe-
rek [K.]. 1779: Csesz Berekben 
(sz.) [Múz.]. 1812: Csősberek. 1864: 
Csisberek [K.]. 1893: Csésberek 
(dűlő) [Sz.]. 1899: Csésberek 
[Múz.]. é. n.: Csésberekhe (kender
föld) [E. lt,]. — Az akaisztódombon 
[221] túl, tehát Szamosújvár fele 
elterülő határrész. Egykor vizenyős, 
bokros hely lehetett. Ma is van 
benne egy darabka forrásos hely, 
melyet nem lehet művelni (Vö. Be
rek-kel). A név előtagját nem tu
dom magyarázni. 

* Csésberek főn [232]. 1779: 
Csesz Bérek Főn (sz.) [Múz.]. — A 
ma Csésberek néven ismert terület 
tetejét, magasabban fekvő részét ne
vezhették így. Ma nem használják 
ilyen alakban. 

* Csésberek partja. 1831: Csecs 
berek partya mellett (sz.) [E. lt.]. 
— A Csésbereken egykor átfolyó 
patak környéke. Vö. ''Gsécsberek 
pataka. 

* Csésberek patakánál [233] 
(sz,). 1779: Gsét ~ Csesz ~ Csez 
Berek Patakánál (sz.) [Múz.]. — 
A Csésbereken régebben átfolyó pa
tak. Már rég kiszáradhatott, mert 
csak itt-ott jelzi egykori medrét egy-
egy vizenyős hely. 

Csipánka Csipánka >~ La cu-
panka [42] (1.). — A Lankának 
a Bükk felé eső része. Valószínű, 
hogy nevét a szív. Scepan (< lat. 
Stephanus) személynév -ka kicsi-
nyítőképzős alakjára vezethetjük 
vissza. Mint személynév már a 
XIII. század elején előfordul Che-
pan, olv. Csé(e)pán alakban. Rövi
dült alakváltozata is volt: Csép, 
melyből számos képzett alak kelet
kezett: Ckepa, Chepe, Chepk, Chepm 

küd, Chepku. Mint helynév is régi 
keletű és meglehetősen elterjedt1 az 
egész magyar nyelvterületen: Cse-
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pán, Csepány, Csépány, Csépán-
falva, Csépánfölcie, Gsépántelke, 
C\sipánhása, stb. (Vö. EtSz. 941— 
3). Nincs kizárva azonban az sem, 
hogy egy Csépárka helynév értel
metlenné vált alakja. 

Csorgó [94] (forrás). —• A Ma
gyartemető [25] közelében található 
forrás és közvetlen környéke. 

Darabontok erdeje Darabontok 
erdeje ~ Pádurea dárabanüor: La 
darában [51] (e.). 1832: Darabon
tok Erdeje (e.) [Múz.]. — A határ 
keleti részében .található a Nemesek 
erdeje [62] közelében. Egykor a da
rabontoké volt. A darabontok, amint 
tudjuk, a várak szolgálatában, álló 
közemberek voltak. Háborús idő
ben fegyverrel szolgálták kenyér
adójukat, békében viszont a gazda
ságban dolgoztak mint mindenes 
férficselédek. Az ördöngösfüzesi da
rabontok valószínűleg a iszamosúj-
vári várat szolgálták. KÁDÁR em
líti (i. m. 363), hogy 1848 őszén 
nemzetőrséget alkottak, de sokan 
közülük Urbán szászrógeni tábo
rához csatlakoztak. Számuk, úgy 
látszik, elég tekintélyes lehetett. A 
rumének használta név a magyar 
helynév fordítása. A két rumén 
alakváltozat közül a La: darában ér
demel különösebb figyelmet. Ezt a 
darabtínt egyesszámú alakból ma
gyarázhatjuk. A rumén nyelvérzék 
a szóvégi t-t tévesen tárgyragnak 
értelmezte és elhagyta: m. darabant 
•̂  r. darában, többesben dárábani, 
majd az n jésülóse után darában. 

Dénes Dani funduja Dénezs 
Dani fundujja ~ Fundoia lu Dé
nes, Dani [185] (k.). -^ Egy be-

szögellés a Nagyerdő [154] aljában. 
Az erdőbe így beszögellő mélyedést 
Ördöngösfüzesen is funduj-n&k ne
vezik (L. még Kórógyfunduja, 
Moneses-, Sándormeső-). A funduj 
kifejezés a rumén fwnd fllj, fenék' 
i-vel megtoldott alakja. A szóvégi 
j eredetét többen igyekeztek tisz
tázni, ide egyik magyarázat sem ki
elégítő. Az egyik magyarázat sze
rint (Vö. SZABÓ T. ATTILA Í. m. 40), 
a rumén nyelvben a szó végéhez 
illesztett hímnemű határrozott név
előből, az í-ből keletkezett jésülés 
által: fundul > fundul' > funduj. Ezt 
a magyarázatot mintegy kiegészíti 
egy másik,20 mely szerint a szóvégi 
-l névelő a magyar egyes 3. sze-
mélyü birtokos személyrag, a mja, 
-je j hangjának hatása alatt jésült: 
funditl-ja, > fundul'a > funduja, 
majd ez utóbbiból a magyar nyelvér
zék tévesen elvont egy funduj nomi-
nativusi alakot. Teljesség kedvéért 
megemlítem a harmadik magyará
zati kísérletet is.21 Ez az ugyancsak 
Ördöngösfüzesről közölt (MNy. 
XXXVII, 207) várnj, ,unokabáty' j 
hangjának erredetét akarja tisz
tázni. Valószínűnek tartja, hogy a 
váru-i ,az ö unokabátyja' alakból 
kell kiindulnunk. Itt az -u megőr
zött tővéghangzó, a j-nek hangzó i 
pedig a 3. szentélyű személyes név
másnak birtokos értelemben hasz
nált dativusa. E három magyará-
zási kísérlet közül a második kö
zelíti meg leginkább az igazságot. 
Igaza van annyiban, hogv a j ke
letkezése kapcsolatban van e -ja,, -je 
magyar birtokos személyraggal s 
hogy a funduj nominaiivusi alak 

20 L. BLÉDY GÉZA: Influenza limbii románé asupra limbii maghiare. 
Studiu lexicologic. Sibiu, 1942. 14. Több hasonló kölesönszót sorol fel: drakuj 
,Ördög', hocuj ,tolvaj', lunguj ,hosszú', niácuj ,bél\ mósuj ,öreg\ mutuj 
>néma, boldogtalan', prosztuj ,buta, ügyetlen', prunkuj .gyermek' stb. 

21 GÁLDI LÁSZLÓ; Oláh nyelvjárási elemek a magyarban. MNy. 
XXXVII, 360. 
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téves elvonás eredménye. Téved 
azonban akkor, mikor azt mondja, 
hogy a j a szóvégi -l hímnemű ha
tározott névelőből keletkezett. Ezt 
ugyanis a rumén népnyelv Erdély-
szeríe nem ejti ;és hihetőleg nem is 
ejtette (fitndul helyett pl. fundu-t, 
ómul helyett omu-t, lupui helyett 
lupú-t ejt), tehát nem is jésülhe-
fett. Sokkal valószínűbbnek tartom, 
hogy az említett -ja, -je birtokos 
személyrag a fundu, lásu népnyelvi 
határozott névelős alakhoz járult 
(fundu-ja, lázu-ja) s ebből vonta 
el aztán a magyar nyelvérzék téve
sen a funéuj, lázuj, mosuj sík no-
minativusi alakot. Érdekes, hogy a 
rumén lakosság aztán visszakölcsö
nözte e rumén eredetű kifejezést: 
fundu ja > fwndoie > fwndoie, hatá
rozott névelővel fundgm (Vö. a be-
vezetéssiel). 

*Dikánfar. 1766: Dikanfar [K.]. 
— Valószínűleg a Bihánfar elírása, 
esetileg alakváltozata. 

Diósáj Dijósáj ~ Kosta nuci-
lor [234] (sas.). 1679: Diósáj (föld
rész) [K.]. — A Csésberek [231] 
felett elterülő szántó. Az utótag régi 
áj szavunkat őrzi. Jelen esetben a 
völgy dombos környékét is jelenti. 
A rumén név a coastá (népies ejtés
sel kosta ,oldal, hegyoldal' szó ha
tározott névelős alakjának s a nuc 
,diófa' szó többes birtokos esetének 
összetétele. 

Dögtemető Döktemető ~ Tsinfi-
rimu sitelor.- T'emefeu zitelor [96] 
— Az elhullott szarvasmarhák el-
földelésére szolgáló terület. A r. 
helynév (jelentése: a szarvasmar
hák temetője) előtagja a magyarból 
kölcsönzött cinfetem és ,ttetnetöl szó, 
utótagja pedig a r. vita (ördöngös-

füzesi ejtéssel ziia) többes birtokos 
esetű alakja. 

Édeskút Ideskút [13] (kút). —j 
A ref. templom közelében található 
iíatókút a Kispata.k partján. 

Egyházerdeje Etyházerdeje ~ 
Pádurga kl®zi [63] (e.). — A ref. és 
gör. kat. egyház tulajdonát képező 
erdő a határ keleti részében. A ru
mén név a r. pádune .erdő' határo
zott névelős alakjának s a magyar
ból kölcsönzött kleziie szó össze
tétele. A szókezdő e hang lekopását 
hangsúlytalan voltával s a két; szó 
összetételié révén keletkezett magán-
hangzótorlódással magyarázom. 

Egyházsikátora Etyhás&ikáiora 
~ Ulicora Mezi [17]. — A ref. egy
ház közelében található kis sikátor. 
A r. helynév előtagja a r. iditm szó 
kicsinyítő képzős alakja, utótagja 
viszont a. magyarból kölcsönzött 
kleziie. 

Émező ~ La emezö [138] (sz.). 
1769: Éhmező. 1864: Éhmezö ~ 
Éjmezö [K.]. — Lak [136] és Si--
poskert [201] közt elterülő szántó
földek neve. Nem tudom értelmezni 
nevét.21a 

Faluföldje Faluföggye [186] (sz., 
k.). '1812: Faluföldje [K.]. — A 
falu tulajdonát képező birtokrész a 
Kórógyban [190]. 

Faluhídja Faluhíggya ~ Podu 
hal maré [12]. — A Kispalákon ta
lálható híd a falu középpontjában. 

Falu rétje Falurtttye ~ BÜÜH. 
mtului [187] (k. és egy kicsi sz.). 
1884: /.(alu) rétje [Sz.]. é. n.:/.(alu) 
réttye [E. lt.]. —• A község tulajdo
nában levő kaszáló neve. 

Falusikátora [7]. — A Bárdi siká
torán [3] innen, léhát a falu köz-

21a Nagyon gyakori helynév. Értelmezésekor számbajöhet az éh '1. fames, 
mmger; 2. famelicus, hungrig' köznév. Ebben az esetben a szemlélet a föld, 
illetőleg teriilet sovány voltából indulhatott ki [A szerk. j . 
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pontja fele található sikátor neve. 
Nevezik Pázsintsikátorának is. 

Faluvégen Faluvígen. A határ
nak az Alszeggel [l] érrintkezo ré
sze. 

Faragó János sikátora [6]. Ne
vét a, mellette lakó gazdától kapta. 

* Felig. 1776: Felág [K.]. — Va 
lószínüleg a Fettak név elírása, 
esetleg alakváltozata. Ma ilyen 
alakban nem ismerik. 

Fellak ~ La falódba [108] (az., 
k.) 1622: Fettak (sz.) 1769: Fel lak 
[K.]. 1779: Feilakban (sz.) [Múz.]. 
1812: Fellak [K.]. Fellakba, [E. l t j , 
1864: Fellak [K.]. 1870: Fellak (ha
tárrész) [E. l t j . 1884: Fellak (k.) 
[Sz.]. 1899: Fettak [Múz, N.]. é. n,: 
F ellakan [E. lt.]. — A határ észak
keleti részében található magas tér
ség, lapos terület, A helynév utó
tagja valószínűleg lak , villa, domi-
cilium; Wohnung' szavunkat, őrzi' 
[NySzt, 509]. E szóról egyébként 
tudnunk kell, hogy a magyar nyelv
terület egyes pontjain (pl. Bihar 
megyében) jelenthet vizenyős helyet 
is (Vö. MNy. XXXV, 258—61). 
Ördöngösfüzesen azonban nemcsak 
ezzel a jelentéssel, de még magával 
a lak kifejezéssel sem találkoztam. 
A rumén alakváltozat a magyar 
név -ba, -be ragos alakjának átvé
tele: Fellagba > Falogba > Falód
ba. A g -> d változás előidézésében 
minden bizonnyal a Pad ~ Podba 
helynév analógiás hatása játszott 
fontos szerepet. Ugyanakkor nem 
szabad figyelmen kívül hagynunk a 
nyelv kényelemszeretetét sem, E két 
távoleső hang egymás utáni kép
zése meglehetősen kényelmetlen. Mi 
vei a d képzési helye sokkal köze
lebb esik a b képzési helyéhez, a 
nyelv ezáltal erő- és munkamegta
karítást ért el. Hasonló módon ke
letkezett a Svággödre az eredetibb 
Sváb gödre alakból. 

Fellak pofája Fellak pofája 
[109] (sz., k.). — A Fellaknak M i -
tóborza [106] fele eső része. 

Fellak útja Fellak útiya ~ 
Drumu falodbi (dülőút). — A Szé
kelység és Mátéborza közt vezető 
dülőút. A Fellak mellett is elhalad. 
A rumén név a Falódba genitivusi 
s a árum ,úf szó határozott névelős 
alakjának összetétele. 

Felmező ~ Pe felmezeu [64] 
(e.). 1835: Fehmzö (e.) [K.]. — A 
Fellak felett elterülő erdős terület. 

Felső forduló Fesö forduló 
[50]. —• A határnak északkeleti, ke
leti és délkeleti . része. A régebbi 
fordulós gazdálkodás emlékét őrzi ez 
is, akárcsak az Ásóforduló elne
vezés. 

* Felső-Jászlos [152]. 1715: Fel
ső jászlos [K.]. Felso-Jaszlos (k.) 
[Múz.]. — A Jászlos [151] felső, 
magasabban fekvő részére vonat
kozhatott. Ma ezt az elnevezést nem 
ismerik. 

* Felső-lapos. 1830: Felső Lapos 
(szénafű) [Sz.] •—Feledésbe merült 
helynév. Adatok híján valószínű 
helyét sem tudom megállapítani. 

Felsőpad Fésöpad ~ Podba din 
stís [71] (sz.). 1715: F^lsöpad (sz.). 
1779: Felső Pad (sz,). 1835: Felső 
Pad (e.) [KJ . — A Pad [6] nevű 
határrész felső része. 

Felsőrét Fésörít ~ Rttu din sus 
[102] (k.). — A falutól délkeletre 
elterülő kaszáló az országút s a 
Nagypatak [128] mindkét partján. 
A faluhoz közelebb eső része az 
u. n. Ásórít. 

Felsősándorinező Fésősándor-
mfizö [188] (sz.). — A Sándormező 
[181] felső, magasabban fekvő része. 

Felsőtábla Fésőtábla [213] 
(szö.). 1664: Felső, tábla [ É J . — A 
Szőlők [209] felső része. Alatta van 
a Középső- és Alsótábk. 

Felszeg Feszég ~ Susen [19] — 
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A falu felső, Lanka felé eső része. A 
rumén név a r. MIS ,fenn' szó szár
mazéka, 

Felszeg-utea Fészegucca ~ UU-
cgra [20]. 1779: Félszeg Utca 
[Múz.]. 1899: Félszeg (utca) [Múz. 
N.]. — A Felszegen átvezető utca. 
Nevezik Kisuccának is. Folytatása 
a Lanka útiya. 

Felül a falun Fejül a falun [101]. 
A falu 'délkeleti végének környéke. 

Fingoskút Fingaskút ~ La fin
goskút [156] (forrás).—^4 határ leg
gazdagabb vizű forrása a Ligetben 
[145]. Nevét valószínűleg bugy
borékoló hangjától kapta. 

*Füzesi tó. 17'15: Füzesi tó [K.]. 
piscina quaedam Füzesi ló dicta eu-
jus claustrum desíructum paucis 
sumptibus reparari posset, ob de-
fectum aquae nullos continet! pisces 
[Múz.]. —• Minden bizonnyal a; ma 
Táncnak nevezett helyre vonatkozik 
mindkét adat.. A tó m<á már nincs 
meg. 

* Fűzfák árka. é. n.: Fűzfák árka 
[E. 11]. — Ma e nevet nem ismerik. 
Valószínű helyét sem tudom meg
állapítani. 

*Fűzkút, 1622: Füzkút (k.). 
1644: Füzkúi [K.]. — Ezt a hely
nevet sem ismeri ma senki. A for
rás vagy kút már rég kiszáradha
tott, a név pedig feledésbe merült. 

Garádicsok Garádicsak ~ La 
gapadic [157] (©.>. — A Nagyerdő-
nek [154] Pázsit [132] fele eső ré
szében található, mesterségesen ké
szített földilépcsők környéke. A ru
mén név a magyar kifejezés meg
csonkított alakja. 

Gátközt Gátköszt [238]. — A falu 
északkeleti végétől nem messze iá 
Malomkerten [168] régen vízima
lom volt. A malmot a Nagypatak 
megduzzasztott vize. hajtotta, A duz-
ziasztó-gátak a malom pusztulása 
után szintén eltűntek. Emléküket s 

helyüket azonban e helynév még 
mindig őrzi. 

Gödrös-út Gödresút ~ Dmmu 
pásuni [49] (út). — A Sombokorból 
[59] vezetett a falu fele a Lankán 
keresztül. Nevét minden bizonnyal 
gidres-gödrös voltától kapta. Az út 
maga ma már nincs meg, a, víz el
mosta, A név még közismert az 
egész faluban. 

Gróf erdeje ~ Pádurea grofului 
[52] (©.). — A Darabontok erdejé
nek [51] Veréte felé eső végében ta
lálható erdő. Egykor valamelyik 
grófi család tulajdona volt. Később 
az állam tulajdonába került. Innen 
a Kincstár eredeje elnevezés. Ma a 
község birtokolja, A rumén név a 
magyar fordítása. 

Gyepmező ~ La D'epmeze'u [122]. 
1622: Gyepmező (sz.). " 1679: 
Gyepmező (földrósz). 1766: Gyep-
mező. 1812: Gyepmező [K.]. 1831: 
Gyepmezőn (sz.) [E. lt.). 1864: 
Gyepmező [K.]. 1884: Gyepmező 
(sz.) [Sz.]. é. n.: Gyepmeső (sz., 1.) 
[E. lt.]. — A Vultur [130] alatt el
terülő szántóföldek a határ déli ré
szében. Egykor, iamnt nevéből kö
vetkeztethetjük. Jegelő., füves terület 
lehetett, A rumének használta név 
a magyar kifejezés átvétele. . 

Gyepmező árka Gyepmező árka 
~ Paráij lu depmezeu [123] (á.) — 
A Gyepmező mellett húzódó árok. 
Csak esős időben van benne víz. A 
rumén név a r. páráu .patak, árok' 
szó s a m. gyepmező rumén birto
kos névelővel ellátott alakjának ö s 
szetétele. 

Gyirászim lázuja Gyirászim Iá-
zujja [219] (e.). — A Szilasbükke 
erdőben [217] egy Gherasim, népies 
ejtéssel Gyirászim nevű rumén em
ber egy kis tisztást vágott. Ma már 
benőtte ugyan az erdő, de a név még 
mindig ismert, A helynév utótagja 
a m. láz jtisztás' szónak ruménből 



visszakölcsönzött alakja. A szóvégi 
j eredetének magyarázatát 1. Dénes 
Báni funáuja címszó alatt! 

Gyöngyeres Gyöngyires [85] (e.). 
1715: In Promontorio Gyöngyéres 
dicto (szö.) [Múz,]. Gyöngyeres. 
1769: Gyöngyeres. 1835: Gyöngy
éres. 1864: Gyöngyeres [K.]. 1870: 
gyöngyéres (határrész) [E. lt.]. 
1899: Gyöngyéres [Múz. N.]. é. n.: 
gyöngyéres [E. lt.]. — A Lanka [33] 
erdős része. Nevét valószínűleg tisz
ta, kellemes vizű forrásától kapta. 
A NySzt. szerint gyöngy szavunk
nak jkellemes, angenehm' jelentésié 
is volt a régiségben. 

* Halász pariaga. 1715: Haláss 
pariaga [K.]. Halacz Pmlaga (sz.) 
[Múz.]. — Feldésbe merült helynév. 
Adatok híján térképvázlatomon sem 
tudom elhelyezni. 

Hangyavár Hanygyavár [153] 
(e.). — A Liget felett emelkedő, 
kúpalakú erdős domb neve. 

Határszélben Határszübe. — A 
határnak a szomszéd helységek ha
tárával érintkező része. 

Henter táblája Hente<r táblája 
[72] (sz.). — Az Alsópad névválto
zata. A tagosítás óta kezdik így ne
vezni ma is élő tulajdonosáról. 

Hidegkút Hidekkiit [158] (k., 
sz.). 1679: Hidegkút (földrész). 
1715: Hidegkút. 1864: Hidegkút 
[K.]. —• A Lügetnek [145] Fingas-
kút alatt elterülő része. A helynév 
előtagja valószínűleg személynév. A 
Hideg családnév ma is ismert a fa
luban, KÁDÁR ig többször említi a 
XIX. századból (i. m. 362). A te
rületnév utótagja laz egykor olt ta
lálható forrás, vagy kút emlékét 
őrzi. Ma nyoma sincs. 

"Hidegkút csorgója [141]. 1766: 
Hidegkút csorgója [K.]. — A Hideg
kútiban egykor található csorgó 
neve. Ma nyoma sincs, a név is fele
désbe merült. Valószínű, hogy 
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ugyanazt a forrást jelölte, melytől 
a Hidegkút is kapta nevét. A Hi
degkút név eredetileg csak magát a 
csorgót jelölte, később azonban te-
rületnévvó vált, s a lakosság a csör
gőt ismét elnevezte. 

* Hidegkút oldala. 1715: Hideg
kút oldala (sz.) [Múz.].— Ma ezt az 
elnevezést nem használják. Minden 
bizonnyal a ma Hidegkútnak neve
zett határrész oldalát jelölték így. 

Hidegkút tövise Hidekkút tövissé 
~ La rázom [159] (k., sz.). — A Hi-
degkúton valamivel túl található 
kaszáló és szántó. Régen tövises, 
tüskés terület lehetett. A rumén ne
vet 1840-ből említi először egy 
okleveles adat. L. Resor alatt. 

Hidegkút útja Hidekkúi úttya 
[160]. — A Hidegkút nevű határ-
rész fele vezető dülőút. 

Horgos Horgas [235] (sz.). 
1644: Horgas. 1679: Horgas. 
1812: Horgas [K.]. 1820: az 
Horgos nevezetű Papi földnek. .. 
(sz.). 1821: Horgos (sz.). 1822: 
Horgos ~ Horgas (sz.). 1824: az 
úgynevezett Horgosi Papi föld... 
(sz.). 1826: Horgos (sz.). 1829: a' 
Horgosbeii Papi föld felett. .. (sz.) 
[Sz.]. 1831: Horgasba (sz.) [E. lt.]. 
1864: Horgos [Kj. 1884: Horgas 
(sz.) [Sz.]. — A Szamosújvár fele ve
zető megyei úttól jobbra elterülő 
szántóföld az Akasztódomb [221] 
és a falu közt. 

Horgos pataka Horgaspatakja 
[236] (á.). 1821: ezen kérdésben 
forgó helyet, mely Horgos pataká-
nak neveztetik... [Sz.].— A Horgos 
nevű határrészből levezető, az év 
nagy részében száraz árok. Ezzel a 
névvel jelölik az árok közvetlen kör
nyékét1 is. 

Hosszúberek Hosszúberek [189] 
(k., sz.). 1622: Hozsuberek (k.) 
[K.j. —ABereknek [183] a Sándor-
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mező alatt elterülő hosszú nyúl
ványa. 

Hosszúér Hosszúét' ~ La hosuew 
[161] (sz„ k., e.). 1622: Hozzwer. 
1644: Hosszúér. 1864: Hosszáét 
[K.J. 1884: hosszúér (sz., k.). 1893: 
hosszuer [Sz.]. é. n.: hosszúér (sz.) 
[E. I t j . — A Ligetnek [145] a Jászlos 
[151] felett elterülő részét nevezik 
így. A rumén név magyar köl
csönzés. 

* Hosszúér bérce, 1715: Hoszt-
ztrns (!) bercze (k.) [Múz.]. 1812: 
Hosszú ér bércze [K.]. — Vezetőim 
valószínűnek tartották, hogy ez az 
adat a nua Hangyavárnak newzett 
dombra vonatkozik. A Hangyavár 
csakugyan a Hosszúér közelében ta
lálható. 

Hosszúföldek Hosszufődek ~ La 
hosufödek [162] (sz.). 1715: Hossza 
földek (k.) [Múz.]. 1864: Hosszú 
földek [Kj. 1899: hosszú földek 
[Múz. N j . — A Hosszúér végében 
található terület, A tagosítás előtt 
hosszú nyilakból állott, innen a név. 

Hugyódomb Hugyádomb [93] 
(}-). — Legelő a Cserespad [98] 
tetején. 

Jászlos Jászlos ~ JM iaslos 
[lől] (sz,, k., e.). 1766: Jászlos. 
1864: Jászlos [K.J. 1870: jífeto? 
[E. lt.]. — A Hosszúér alatt talál
ható terület. Nevét térszíni formájá
tól kapta. A rumén név magyar át
vétel. 

*Jó nyil. 1769: Jo npiZ [K.J, 
1779: Jó nyílban (sz.) [Múz,]. — 
Feledésbe merült helynév. Előtagja 
családnév. A Jó család ma már ki
veszett ugyan, de KÁDÁR 1675-ből, 
1681-ből és 1702-ből is említi (i. m. 
359—60.). Közelebbi adatok híján 
nem tudom megállapítani, hol lehe
tett e hely. Nem lehetetlen, hogy a 
ma Nyilak néven ismert terület va
lamely részét, jelölte. 

* Kancsó vápa. 1864: Kantsó 

vápa [K.]. — Ma ezt a területnevet 
sem ismerik. 

Kapus ~ Kápusu [92] (e.). — A 
Lankának [33] Kosársürü [53] és 
Sombokor [59] közt elterülő része. 
Valószínű, hogy az egykor ott talál
ható mezőkapu, azaz g, határt, vagy 
a falu közvetlen környékét körül
vevő gyepűn hagyott átjáró emlékét 
őrzi. 

* Kendertónál (sz.). 1831: A 
kendertónál (sz.) [E, lt.]. — Való
színű, hogy a ma Tóucnak nevezett 
helyet [99] nevezték így régen. 

Kerekdomb Kerégdomb [163] 
(k.:, sz., e.). — A Bihánfar [150] fe
lett emelkedő kerek domb. Nevét tér
színi formájától, alakjától kapta. 

Keresztnél Keresztné [202] (sz.). 
1841: „Az alsó Fordulón a' Kereszt
nél lévő 16 vékás papi földre néz
ve..." [SzJ. — A Horgosnak falu fe
lőli végében található Krisztus-ke
reszt környéke. 

Kereszt hídja Keress híggya 
[203]. — Az előbbi hely közelében 
folyó Zsédemi patak felett található 
híd a megyei úton. 

Kertek ~ Grádina lu Ltíii [54] 
(k.; gyü.). — A Veréte [56] közelé
ben található kertszerűen művelt te
rület. Rumén nevét jelenlegi tulaj
donosától, Dénes Lajostól kapta. 

Kertek megett [55] (sz.). — Az 
Alsópadnak [69] a falu telkeivel, 
kertjeível érintkező része. 

*Kertmegi. 1757: a' Kertmegi 
nevű Szőlőhegyben [E. I t j . —• Való
színűnek tartom, hogy ez adat az 
előbbi, a Kertek megett néven is
mert térületre vonatkozik. 

Későmező Kísömezö ~ Kisemezö 
[220] (sz.). 1679: Kesemező (föld
rész). 1754: Kese mező. 1766: Kise
mezö. 1812: Késő mező [K.J. 1831: 
Késemesőn (sz.) [E. lt'.]. 1864: Kese 
mező. Késő mező „állítólag itt ké
sőbb érik meg a gabona, mint a ha-
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tár többi részében, innen a neve" 
[K.]. 1884: külső mező (sz.) [E. l t ] . 
— A Kirájpál [222] felett elterülő 
határrész. Nevét nem tudom értel
mezni. A falusiak körében ma is az 
a magyarázat hallható, hogy északi 
fekvése miatt a határnak ebben a 
részében a gabona későbben érik be, 
mint a többiben. Nem lehetetlen 
azonban az Sem, hogy személynévi 
eredetű helynév. 

*Két árok között, 1779: a Sza
golj nevezetű helyben . . . . a Két 
Árak Között (k.) [Múz.]. — Okleve
les adatunk minden bizonnyal a ma 
Árkok közének nevezett helyre vo
natkozik. 

Kincstár erdeje Kinstár erdeje 
(e.) — A Gróf erdeje nevű hely név
változata. L. ott. 

Király Pál Kirájpál ~ La kiraj-
pal [222] (sz.). 1864: Király Pál 
[K.]. 1899: Király Pál [Múz. N . ] . 
1910: Kirájpál (dűlő) [E. lt.]. — Az 
egyik legősibb magyar helynévadási 
formát őrzi, azt t. i., amikor a tu
lajdonom puszta neve válik a terület 
nevévé (Vö. a bevezető résszel). A 
rumén név magyar kölcsönzés. 

Kisbükkön Kizsbükem ~ Kizbü-
ken [206] (gyü., szö., k.). 1779: A 
Kis Bükkőn (szö.) [Múz.], 1812: 
Kisbük szőlő [K.]. 1830: A' Kis 
Bükki .szöllö [Sz,]. 1831: Kisbükkön 
(szö.) [E. lt,]. 1864: Kis bükön [K.]. 
A Szőlők [209] és a Nagyoldal [204] 
közt elterülő terület. Okleveles, ada
taink szerint már 1779-ben is volt 
benne szőlő. Nevéből ítélve, egykor 
bükkerdő boríthatta. A kis előtagot 
a Bükktől való megkülönböztetés 
szüksége magyarázza. A bükén utó
tag bükk szavunk régibb bik ~ bük, 
tehát rövid k hangzós alakját őrzi. 
A határozórag előtti váltóhangban 
jelentkező ö: e hangváltást a nép
nyelv e-ző sajátságával magyaráz
hatjuk. 

Kisbükkön gödre Kizsbüken göd
re ~ Gropa lu Kizbüken [207]. — 
A Kizsbüken hatalmas mélyedése, 
gödre. A rumén alakváltozat a ma
gyar név rumén birtokos esetének és 
a r. groapa .gödör' szónak az össze
tétele. 

Kisbükkön útja Kizsbüken úttya 
[208]. — A Kizsbüken felé haladó 
dűlőút. 

Kispatak ~ Yalea mniká [ l l ] 
(p.). 1779: Kis Patak [Múz.]. — A 
Bátoni patak és Goptelki patak 
egyesüléséből keletkezett g éppen a 
ref. templom mellett lefolyó patak 
neve. A rumén név a magyar for
dítása. 

Kis-utca Kisucca ** La cimitiiM 
[10]. 1779: „Plateolae vulgo Kis 
Utca dictae, ab occidente pariter 
Plateae Eelszeg Utza voteitaífe* 
[Múz,]. — A g. kat. templomnál 
kezdődő g a ref. temető felé haladó 
utca neve. A r. cimitiiu név való
színűleg a r. cimifir,, ,temető' és a 
magyarból kölcsönzött femefeu szó 
keveredéséből keletkezett. 

Kiszséden Kizzsédem >~ Zedem-
be mniku [223] (sz,). 1864: Kis-
Zséden [K]. — A Szamosújvár fele 
haladó megyei úttól jobbra talál
ható dombos határrész. Tőle nyu
gatra van a Nagyzséden. A helynév 
utótagja valószínűleg régi séd, síd 
.rivulus, fluentum' szavunknak 
helyhatározóragos alakjából kelet
kezett a szókezdő s zöngésülése ál
tal. A szóvégi n > m hangváltozás 
a zséden alak ragos voltának elho:-
mályosulása után következhetett be, 
mikor kezdték -be raggal ellátva 
használni. A rumén név már ennek 
a -be helyhatározóragos alaknak az 
átvétele. 

Kormos Kormos "*» Kormom 
[119] (sz.). — A Cser [118] alatt el
terülő szántóföld. Öreg vezetőm sze
rint régebben legelő volt. Ez is olyan 
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személynévi eredetű helynév, mint 
Kirájpál. Ma a Kormos családnév 
nem fordul ugyan elő a faluban, 
KÁDÁR azonban 1590-ből említi (i. 
sai. 357). Ez okleveles adat szerint 
1590-ben a s-zamosújvári várnak 11 
puskása volt Orrdöngösfüzesen. 
Egyikük Kormos Máté volt. Említi 
a Kormos nevet még 1612-ből és 
1614-ből is (i. h.). A rumén lakos
ság változatlanul átvette a magyar 
nevet. A Kormom a m. Karmosnak 
rumén határozott névelős alakja. Az 
-l lekopásáról vö. Dénes Dani fun
dálja címszó alatt mondottakkal. 

Kormos árka Kormasárkg [120] 
(á.). 1812: Kormosárka [K.]. 1830: 
Kormos Árkába, Kórmos árkánál 
(sz.) [Sz.]. 1831: Kormosárkánkl 
(sz.) [E. lt]. é. n.: Kormos árok 
[Sz]. — A Kormosból lefolyó patak 
neve. 

Kormos hídja Kormashíggya ~ 
Podu kormosulnj [121]. — A Kor
mosárka felett található híd a me
gyei úton. 

Kórógy <~ Koroíba [190] (sz.). 
1766: Korodgya [K.]. 1779: Ko
rongban (!) (sz.) [Múz.]. 1864: 
Korogy [K.]. é. n.: Korogy (sz.) 
[E. lt.]. — A falu Szamosújvár felé 
eső végénél található határrész a 
Nagypataton túl. A Kórógy név 
meglehetősen régi keletű; már 1153-
ból említik Couroug alakban. Ma is 
előfordul a magyar nyelvterület több 
pontján. A m. kóró ,frutex; dürre 
Planze' köznévből keletkezett a -gy 
névszóképző hozzáadásával. Tehát 
ugyanolyan területnév, mint So
mogy, Szilágy, Nyárágy, Halmágy 
és még számos -gy helynévképzős 
nevünk.22 A rumén alakváltozat a 
magyar név -ha helyhatározóragos 
alakjának átvétele: Kórógyba > Ko

rodba > Koroíba. A gy > j válto
zásról 1. a 12. sz. jegyzetet, 

Kórógycsorgója Kóróccsorgója 
~ Páráti koroibi [191]. 1766: Ko
rod csorgója [K.]. — A Kórógyból 
lefolyó patak neve. A Nagypatakba 
[128] ömlik. A rumén név a ma
gyarból kölcsönzött Koroíba birto
kos esetének s a r. páráit .patak' 
szónak az összetétele. 

Kórógyfunduja Kórótyfundujja 
~ La fimdoie [192] (sz.). — A Kó
rógy nevű területnek a Nagyerdőbe 
[154] beszögellő része. A funddijxa, 
vonatkozó tudnivalókat 1. Dénes 
Dani funduja címszó alatt, a ru
mén fundgie keletkezését pedig a 
12. számú jegyzetben. 

Kórógyhídja Kórótyhíggya ~ 
Podu korodului [193]. — Híd a 
Nagypatakon [128] a Kórógy nevű; 
határrész közelében. Érdekes, hogy 
a rumén alakváltozatban az előbb 
megismert Koro{ba-Koroibi magyar 
kölcsönszó helyett az újabban átköl-
csönzött Korod alak fordul elő. 

* Kórógypataka. 1769: Kórógy
pataka [K.]. — Ez az adat kétség
telenül a Kórógyból egykor lefolyó 
patakra vonatkozik. A patak azon
ban kiszáradt s vele együtt neve is 
feledésbe merült, 

Kosárkút [164] (kút., k.)., e.). 
— A Liget [145] egyik része. Ere
detileg csak a kutat jelölte e név. 
később annak környékére is vonat
koztatták. 

Kasársűrű Kosársürü ~< La ko-
éa-rsir [53] (1.). — A Sombokor 
[59] és Vajdaháza [97] alatt terül 
el a határ északkeleti részében. A 
kosárfonáshoz szükséges vesszőt ma 
is innen szedik a füzesiek. A hely 
név utótagjáról tudnunk kell, hogy 
főnévi jelentésben is él a magyar 

22 A -gy névszóképzős helynevek rendszeres feldolgozását 1. GYÖRKÉ JÓZSEF, 
A -gy névszóképző. MXy. XXXVI, 34—41. 
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nyelvterületen és sűrű, bokros, fia
tal erdőt jelent [MTsz.]. A rumén 
lakosság használta név a magyar 
átvétele. Az ü hangot, mivel a ru
ménben szokatlan, a hozzá legköze

lebb álló magánhangzóval, illabiális 
párjával, az i-vel helyettesítették; a 
szóvégi ü, hangsúlytalan lévén, le
kopott. 

Kovásáj -~ GrQpa namtsului 
[43]. — A Lanka [33] egyik résize. 

Nevét kétféleképpen is magyarázhat
juk. Feltehető, hogy mai köves és 
régi áj szavunkat őrzi. Mivel szinte 
az egész terület egy nagy gödör, be
mélyedés, az áj elnevezés talál reá,. 

Az előtag viszont az utótaghoz iga
zodó hangrendi illeszkedéssel köny-
nyen magyarázható köves szavunk
ból: Kovesáj > Kovesáj > Kovasáj, 
majd ebből nyúlással a mai Kovás
áj. Ezt a feltevést támogatja az a 

/ i \ 
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körülmény is, hogy csakugyan köves 
területről van szó. Mindjárt mel
lette kezdődik a Kövecses [45], 
mely nevét szintén köve®, kavicsos 
voltától kapta. Az öregebb emberek 
emlékezete szerint azonban nevét 
egykori tulajdonosától, egy Kovmáí 
nevű német embertől kapta. Ebben 
az esetben a szóvégi -ál > -áj vál
tozást a falu helynévanyagában elő
forduló áj végű helynevek (Dijósáj, 
Mísáj) analógiás hatásával kell ma
gyaráznunk. Az öregek származta
tását látszik bizönvítlani a. r. Gropa 
namtsului ( — a német gödre) név 
is. Érdekes egyébként, hogy jóllehet 
a német elemet ma egyetlen család 
sem képviseli a faluban, s az átvizs
gált okleveles anyagban sem talál
koztam vele, mégis valószínűnek kell 
tartanunk, hogyha nem is mint fü
zesi lakosnak, valamelyik szász vagy 
sváb családnak volt birtoka a ha
tárban. Erre enged következtetni a 
Svággödre helynév is. 

Kovásájgödre [44]. — Az előbbi 
helyen található* nagy mélyedés, gö
dör neve. 

* Kölesföld [140]. 1779: A Fel
lakban á Köles Földön (k.) [Múz,] 
—• Ez az adat a Fellaknak egykor 
kölestermelésre használt részére vo
natkozik. A kölestermelés csökkené
sével a név is feledésbe merült. 

Közbülső tábla Közbüsö tábla 
[212] (sző.). — A Szőlők [209] kö
zépső része. Nevezik Középső tábla-
nafc is. 

Kőrisiszeg ~ Rakottm [74] (1.). 
1818: Kőris szeg. 1819: Kőrisszeg 
(e.). 1.821: Kőrisszeg (e.). 1822: Kő
risszeg nevű e r d ő . . . 1824: Kőris 
Szeg (e.). 1826: . . . a Körwszeg nevű 
hellyben. 1838: Kőris szeg (e.). 1839: 
kőris Szegi Erdő [Sz.] „Az Ördön
gös Füzesi ev. ref. Ekkla' Körisszeg 
nevű Erdejének eleitől fogva való 
állapottyán . . . " [E. lt.]. 1840: ,....az 

úgy nevezett Kőris-Szegben, mely
nek szomszédja n(ap)keletre a Po-
jánából lejáró út, délre a falu Bor
zos nevű erdeje mellett le járó út. 
— Nyugatra a Czoptelki p a t a k . . . " 
[Sz.]. „ . . . egy darab Cziher helyet 
az ugv nevezett Kőris Szegben" [E. 
lt.]. 1864: Kőrisszeg [K]. 1870: Kő
ris szeg (határrész) [E. lt.]. 1884: 
köiis szeg (.1.) [Sz.]. 1910: Köris
szeg (dűlő) [E. lt.] — Legelő a Bá-
toni patak [37] és a Coptelki patak 
[35] között. Régen erdő borította. 
1840-ben egy része már eiheres, bok
ros terület, a múlt század vége fele 
viszont már az egész területet legel
tették. 

Kőrisszeg alja Kőrisszeg ajja 
[75] (1.). — Az előbbi határrész 
alja, alacsonyabban fekvő, alsó ré
sze. 

Kövecses [45] (1.). — Köves, ka
vicsos domb a Lankában [33] a Ko-
vásájon [43] túl. 

Kövecses kútja Kövecses kúttya 
[46]. — A Kövecsesben található 
forrás neve. 

Láb ~ Pe lab [169] (sz.). 1770: 
Lob [E. lt.]. — A Pázsint nevű 
domboldal [132] alatt elterülő ha
tárrész, A Berek [183] folytatása 1 
egészen a falu délkeleti végéig ter
jed. Nevét kétségtelenül fekvésétől 
kapta. 

Lak ~ Lódba [136] (sz.) 1766: 
Láck. 1769: Lak [K.]. 1779: Lak 
(sző.) [Múz,]. 1812: Lak [KM 
1831: Lakba (sz.) [E, lt.]. 1844: 
Lakk (k., sz.). 1893: Lakk (dűlő) 
[Sz.]. — A Lügef [145] alatt el
terülő határrész. Nevével kap
csolatban 1. Fellak. A rumének 
használta alakváltozat a magyar 
név -foa, -be ragos alakjának átvé
tele: Lúgba ~> Logba > Lódba. 

Lak aljában Lak ajjába [137]. 
— A Lak alacsonyabban fekvő, -or
szágút fele eső része. 
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Lakhídja Lakkhíggya [142b — 
Híd a Lak alatt a Nagypatakon. 

Lak oldala Lakódala [143] (sz., 
e. ós kevés szö.). 1770: „Parsilla 
Sylvae Lak oldala, alias Malom Cse
réje diéta." 1779: „in Loco vulgo 
Lak oldala alias Malom Cseréje vo-
eitato" (szö.) [Múz.]. — A Lak lej
tős része. Erdős részét ma is Ma
lomcserének nevezik. 

' L a k patakia. 1832: „ . . . Lak 
patakán, melly ezen Erdőnek (t. i. 
a Malonicseró-nek) változhatattlan 
Határa egészen a' Dél és-- napnyu-
got közt lévő Szegeletéig.'' [Múz.]. 
— Egykor a Lak mellett folyó pa
takot nevezték így. A patak kiszá
radása után neve is feledésbe me
rült. 

Lanka ~ Lunká [33] (1. és falu-
rész). 1770: „Az Ö. füzesi határba 
a Lanka felé lévő minden :ió olto-
vány gyümöltis fát..." [E. lt.]. 1864: 
Lanka (czoptelki). Lanka (bátoni) 
[K.]. 1870: Lanka (határrész) [E. 
lt.]. 1899: Lanka (út) [Múz.]. — A 
falu északkeleti végénél kezdődő 
nagy legelő. így nevezik a legelő
nek a falu belterületével érintkező 
részén létesült rumén teliepet is. A 
Lankának két nagy része van: Bá
toni lanka és Goptelki lanka. A ma
gyarság nevezi Legelőnek is. A 
lanka szóról tudjuk, hogy a ma
gyar nyelvterületi nagy részén él. 
Alakváltozatai: lanka, lonka, longa, 
lanka. Jelentése is elég változatos. 
Jelenthet enyhe lejtőt, menedékes 
hegyoldalt, hegyoldal lépcsőzetesen 
emelkedő részét, víz melletti helyet 
s folyóvíz lassú folyású helyét 
(MTsz.). Ördöngösfüzesen az első, 
tehát ,enyhe lejtő' jelentése él. 

* Lanka patába, 1769: Lanka 

pataka [K.]. — A Lankán ma két 
patak folyik át: a Goptelki patak 
és a Bátoni patak. Hogy okleveles 
adatunk e kettő közül melyikre vo
natkozik, azt eldöntleni nem tudom. 
Ma ugyanis így egyiket sem ne
vezik. 

Lanka útja Lankaéttya [34]. — 
A Lankán áthaladó dűlőút. 

Legelő. A Lanka névváltozata. 
Lenkert, [165] (sz.). 1769: Len

kért [K.]. — Tisztás, szántható te
rület a Nagyerdőben [154]. Régen 
lent termelhettek benne s innen a 
Lenkert elnevezés. 

Liget Lüget ~ Liget [145] (sz., 
k.). 1779: A Lügethen Benedek Sze-
giben (k.) [Múz.]. 1864: Liget [K.]. 
1870: Liget (határrész) [E. lt.]. 
1893: Liget [Sz.]. 1899: Lüget 
[Múz. N.]. 1910: Liget (dűlő). Lü-
geten [E. lt.]. — A Nagyerdő [154] 
felett húzódó szántó ós kaszáló. 
SZABÓ T. ATTILA is említi e helyne
vet Szásznyíresről.23 A források ott 
is inkább Liget néven említik szem
ben a mai TJiget-tel, valószínűnek 
tartja azonban, hogy a Lüget az 
eredetibb alak. A források íróit 
ugyanis a köznév szokottabb liget 
alakja befolyásolta. Az ördöngös-
íüzesi Lüget területnévre vonatkozó 
adatok is ezt a feltevését igazolják. 
A rumén lakosság használta alak
változat ebből a szempontból nem 
irányadó, mivel az ü hang helyett, 
mely nyelvükben nincs meg, hangr 
helyettesítéssel más esetben is i-t e j
tenek. Vö. pl. Kosársürü > r. Ko-
súrsir. 

Ligeti szénafük Lügeti színafük 
[166] (k.). — A Liget fűtermő, 
használható része. 

Magyar temető [25] (te.). — 

23 L. tőle: Nires—Szásznyires település-, népiség-, népesedés- és helynév
történeti viszonyai a XIII—XX. században. EM. XLII (1937), 252 és ErdTud-
iúz. 91. sa. 59. 
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A falu magyar református lakossá
gának temetkezési helye. Nevezik 
Temetö-nek, Ótemető-nek is. 

Major Major ~ Maiáriste [24] 
(ke.). — A falu régi oltoványos 
kertje. A rumén név valószínűleg a 
Majapas helynév tárgyragos alakjá
ból keletkezett. 

Magtárnál Maktámá <~ La 
moktar [16]. — Egy kicsi idomb a 
ref. templom közelében. Régen egy
házi magtár volt itt. A rumén név 
a magyar átvétele. 

Malomcsere Maiamcsere ~ La 
mohjmcem [167] (e.). 1770: „Par-
silla Sylvae Lak oldala, alias Ma
lom Cseréje dicía." 1779: „ . . .in 
Loco vulgo Lak oldala alias Malom 
Cseréje vocitato" (sző.). 1832: „ . . . a 
Malom Cseréje (e.) . . . a Lak pata
kán melly ezen Erdőnek változha
tatlan határa egészen a' Dél és 
napnyugott közt lévő Szegeletéig az 
holott kezdődik az Erdő déli oldalán 
le jövő Nyir kut Árka, melly hason
lóképpen meg határozza a' Déli ol
dalát" [Múz.]. 1835: Malomcsereje 
[Kj. — A Lak oldalának [143] er
dős része. Régen vízimalom volt a 
közelében a Nagypapákon. A hely
név ennek emlékét őrzi. 

Malomkert Maiamkert ~ Grá-
dina móri [168] (sz.). — Az előbb 
említett malom telke, kertje. Sza
mosújvár város tulajdonát képezte 
a malommal együtt, A világháború 
után kisajátították s kiosztották a 
falu rumén lakossága közt. A ru
mén név magyar fordítás. 

Malomkút Malamkút ~ FmUna 
móri [139] (forrás). — A Lakban 
[136] található bővizű forrás a Ma-
lomcsere és a Malomkert közelében. 

* Malmon felül. 1812: Malmon 
felül [K.]. —• Valószínűleg az előbb 
említett vízimalom környékéről van 
szó. 

Malompad Maiampad *» Mo-

lompod [170] (sz.). 1864: Malom
padja [Kj. 1884: malompad (sz.) 
[Sz.]. é. n.: Malompad (sz.) — A 
Gátközt [238] felett található lapos 
terület. Aljában volt az előző hely
nevekben emlegetett vízimalom. Ne
vét ettől s térszíni formájától kapta. 

Malom sikátora Maiam sikátora 
[4]. — A falu alsó, tehát Szamos
újvár fele eső végében is volt régen 
egy kis vízimalom a mostani mal
mon felül. A malomhoz vezető siká
tort ma is Maiamsikátorának ne
vezik, jóllehet a malom eltűnt. 

Markovicsné kertje Márkovics-
né kertye [32] (kert). — Világhá
ború előtti tulajdonosának, egy 
Markovies Sándor nevű jegyző fe
leségének nevét őrzi. 

Mátéborza ~ Mafiborm [106] 
(L). 1864: Máté borsa [Kj. — Le
gelő a határ északkeleti részében. 
A név előtagja személynév, utótagja 
vagy a borz nevű állattól, vagy a 
bodzafától származik. (Vö. Borsos). 
A rumének a magyar nevet vették 
át: m. Mátéborza > r. Mattborza, 
majd a i jésülés© után Maiiborza. 

Mátéborza árka Máléborza árka 
[107] (á.). — Az előbbi határrész
ben található árok. Csak tartósabb 
esőzéskor van benne víz, 

* Mátéborza vége. 1835: Máté 
Borza végi (e.) [Kj. — Adatunk a . 
Mátéborza nevű terület valamelyik 
szélső részére vonatkozik. Ma ilyen 
alakban nem használják. Egyébként 
fontos azért is, mert elárulja, hogy 
1835-ben a Mátéborzának legalább 
is a szóban forgó részét erdő borí
totta, 

Méhesáj gödre Mísáj gödre ~ 
La misai [89] (1.). — A Lanka [33] 
egyik nagy gödre. A név előtagja 
méhes szavunk i-m alakja, utótagja 
pedig régi áj .hegynyilás, gödör' 
szavunk. Eredetileg valószínűleg 
csak Mísáj-nak nevezték. Később 
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azonban áj szavunk elavult, jelen
tése elhomályosult s megtoldták az 
áj elhomályosult jelentésével szinte 
teljesen azonos jelentésű gödör sza
vunkkal. Ezt a föltevést igazolja 
egyébként a rumén alakváltozat is, 
mely a m. Mísáj átvétele. 

Méhesáj gödre kútja Mísáj 
gödre kúttya [91]. Rakott kúts az 
előbbi helyen.. 

Méhesáj oldala Mísájódala [90] 
(1.). — Közvetlenül a Méhesáj kö
zelében található domboldal. Ez a 
név is azt bizonyítja, hogy a Mísáj-
gödre nevezetű helyet régebben egy
szerűen esak Mísáj-rmk nevezték. 

Mészégető Miszegetö *•> Mise-
getö [124] (1.). 1864: Mészégető 
[K.]. 1884: Mészégető (sz., 1., k.) 
[Sz.]. 1899: Mészégető [Húz, N.] . é. 
n.: Mészégető (1., sz,. k., terméket
len) [E. lt .] . — Az ördöngösfüzesi 
határnak Oláhvásárhely felé eső ré
szében található. Nevét csak 1864-
ből említi egyik okleveles adatunk. 
Mészégető tó alakban azonban már 
1766-ban előfordul. Meszes dombol
dal, az alja mocsaras. Itt lehetett 
az említett tó. A Aliszegető alak a 
Mészégető í-ző alakja, az í azonban, 
akárcsak a második szótag hangja 
megrövidült. 

Mészégető gödre Miszegetö gödre 
~ Grgpa. lu misegetö [125]. — Az 
előbbi hely gödrös része. A rumén 
név a magyar fordítása. 

Mészégető oldala Miszegetö ada
ta [126] (1.). — A Miszegetö nevű 
határrész lejtős része. 

Mészégető rétje Miszegetö ríttye 
~ RHu lu misegetö [127] (k.). — A 
Miszegetö lapos, vizenyős része. Itt 
lehetett egykor az a tó, melyet az 
alábbi okleveles adat említ. A ru-
ménség a magyar nevet vette át, 
illetőleg fordította le. 

* Mészégető tó. 1766: Mészégető 
ló [K.]. — A tó ma már nincs meg, 

de valószínű, hogy az előbbi címszó 
alatt tárgyalt réten lehetett. Ez 
szolgáltathatta egykor a domboddal-
ból bányászott mészkő égetéséhez 
szükséges vizet. 

Mogyorós Magyaros ~ La alunis 
[86.]. — A Lankának [33] mogyo-
rófában gazdag része. A Magyaros 
név a népnyelv a-zó sajátságát tük
rözi. A rumén lakosság a magyar 
nevet fordította le. 

Moneses funduja Moneses fun-
dujja ~ Fundoia lu Moneses [194] 
(k.). — A Sándormező [181] felett 
található gyepes mélyedés a Nagy
erdő aljában [155]. A név előtagja 
személynévi eredetű. A Moneses név 
ma ismeretlen ugyan a faluban, de 
KÁDÁR 1866-ból még említi Monos-
ses alakban (i. m. 363). 1856-ból 
viszont a Monos Antal nevet említi 
(i. m. 362). Valószínűnek tartom, 
hogy ez utóbbi a név eredetibb alak
ja. A funduj utótagról 1. Dénes Dani 
funduja. A rumének használta név 
keletkezését a 12. számú jegyzetben 
ismertettem. 

Mulatódomb ~ . La mulatáii [195] 
(sz.) .—AKórógy [190] felett emel
kedő domb neve. A hagyomány sze
rint azért nevezik így, mert a sza
mosújvári urak régen ide jártak 
üdülni, mulatni. Valószínű, hogy 
ezt a magyarázatot a nép képzelete 
szülte. Ez egyébként elég gyakori 
név keletkezését többen igyekeztek 
megmagyarázni, de egyik magyará
zat sem kielégítő (Az eddigi kísér
leteket 1. SZABÓ T. ATTILA, Dés hely
nevei. 43.). A rumének használta 
alakváltozat a m. Mulató átvétele. 

*Mulató oldal. KÁDÁR említi 1769-
ből. Az előbbi területét nevezhették 
így. Ma csak Mulatódomb. elneve
zése közkeletű. 

* Nádasfarnál. 1831: Nádasfar-
nál (sz.) [E. lt.]. — Ma; ezt a terű-
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létnevet sem használják. A Nádas
kút közelében, lehetett. 

Nádaskút Nádaskút ~ La ná
daskút [171] (k.). 1622: Nádaskút 
(k.). 1644: Nádaskút. 1679: Nádas
kút (földrész). 1715: Nádas kut 
(sz., k.) [Múz.]. Nádaskút. 1769: 
Nádaskút. 1812: Nádaskút (sz.). 
1830: A' Nádaskútnál (sz.) [Sz.]. 
1864: Nádaskút [K.]. é. n.: Nádaskút 
(ez.) [Sz.]. — Forrásos hely a Liget
ben [145]. Még ma is található kö
zelében egy-egy szál nád. Egykor 
csak magát a forrást jelentette, ké
sőbb területnévvé vált. A rumének a 
magyar nevet vették át. 

Nagyerdő -~ Pádurea hál maré 
[154] (e.). — A Cseroldal [135], Pá-
zsint [132] és Sándormező [181] fe
lett húzódó hosszú erdő. Szamosúj
vár város tulajdona. 

Nagyerdő aljában Nagyerdő aj-
jábg [155] (sz., k.). — A Cseroldal
nak, Pázsintnak ós Sándormezőnek 
a Nagyerdővel érintkező része. Ne
vét alacsonyabb fekvésétől kapta. 

Nagyhíd Natyhíd [114]. 1812: 
Nagyhíd [K.]. — A Székelység árka 
felett található híd a megyei úton. 
Egyik okleveles adatunk Székelység 
hídja néven említi 1769-ből. 

Nagyhídnál Natyhídná [115] 
(k.). 1826: „Vagyon egy Papi Föld, 
az ugy nevezett Nagy Hídnál. .." 
[Sz.], 1831: Nagy hídnál (sz.) [E. 
lt.]. — A határnak a Nagyhíd kö
zelében elterülő része. 

Nagyoldal Nagyódal ~ Kosta ce 
maré [204] (puszta s egy kicsi sz.). 
A falutól északnyugatra húzódó ma
gas hegyoldal. Közvetlen folytatása 
a Szőlők nevű terület. Nevezik Olá-
hegy-nék is, mivel tulajdonosai java 
részt a közelében lakó rumének. 

Nagy oldal-útj a Nagyódalútiya 
[205]. •— A Nagyoldal alatt húzódó 
dűlőút. 

Nagypatak Natypatak ~ Valea 
maré [128] (p.). — A falu alatt folyó 
patak neve. A falu határának vizét 
ez gyűjti össze. 

Nagy-utca Nagyucca [2]. 1899: 
Nagy (utca) [Múz. N.]. — A megyei 
útnak a falu belterületén áthaladó 
része. 

Nagyzsóden Nazssédem ~ Sé
dembe maré [224] (sz.). 1864: 
Nagy-Zséden [K.]. — A Kiszséden-
től nyugatra, a falu felé található. A 
zséden utótagról 1. Kiszséden. A ru
mének használta alakváltozat a ma
gyar név -5a, -be ragos átvétele, 
részben fordítása. 

Nemes-utca Nemesucca [9]. — A 
Falu hídjától [12] a Nagypatak felé 
vezető utca. A hagyomány szerint ez 
volt a falu magva, ebből fejlődött 
ki lassan a mai Ördöngösfüzes. 

Nemesek erdeje ~ Pádurea nem-
nesttor [62] (e,). — Erdő a határ 
keleti részében, az Egyházerdeje 
[63] közelében. Nevét egykori tu
lajdonosaitól kapta. 

"Nemesek vágotja [68], 1832: Ne
mesek vágottya [Múz.]. — Ez m 
adat minden bizonnyal a Nemesek 
erdejére vonatkozik. Az erdőnek ak
kor irtásos részét jelölhette. Az ir
tást közben ismét benőtte az erdő, 
aztán a helynév is feledésbe merült. 

Németi erdő mellett Nímeti erdő 
mellett [237].— A füzesi határ Sza~ 
mösújvárnómeti (népiesen Nímeti) 
község határának erdős területével 
érintkező része. 

Nyerges ~ Nerges [65] (1.) 1835: 
Nyerges (e.). 1864: Nyerges [K.]. 
1884: Nyerges (sz.. terméketlen) 
[Sz.]. 1910: Nyerges (dűlő) [E. lt.]. 
Mátéborza [106] felett terül el. A 
domb pereme nyeregszerűen behor
pad, innen a neve. Régi és elterjedt 
térszíni formanév az egész magyar 
nyelvterületien [OklSz.]. A rumé
nek a magyar nevet vették át. 
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Nyergesárka Nyergesárkq ~ Pá
ráll nerg&sului [105] (á.). — A 
Nyergesből levezető árok. Csak esős 
idő esetén van benne víz. A rumé
nek használta név a r. párán ,patak' 
határozott névelős (alakjának és a 
magyarból kölcsönzött Nerges hely
név birtokos esetü alakjának össze
tétele. 

Nyilak ~ Nilurih [61] (sz.). — 
Tagosítás előtt hosszú, keskeny föld-
sávakból állott ez a határrész,. A 
név az ősi magyar nyilas földosztás 
emlékét őrzi. Meglehetősen elterjedt 
az egész magyar nyelvterületen. A 
rumének a helynév egyesszámú 
alakját vették át g látták el a r. -uri 
többes jellel; tehát továbbképezték a 
magyarból kölcsönzött alakot, 

Nyírkút ~ La nirkut [172]. — 
Forrás a Lügetben [145]. 

Nyírkútarka Nyírkútárka. 1832: 
, , . . . H J ' Malom Cseréje (a ) ...a' Dél 
ós napnyugott közti lévő Szegeletéig 
az holott kezdődik az Erdő déli ol
dalán le jövő Nyir kuí Árka, melly 
hasonlóképpen meg határozza a' 
Déli oldalát." [Múz.]. — A Nyírkút 
nevű forrás vizét levezető, az év 
nagyrészében száraz árok neve. 

Nyírkútnál Nyírkútná [173] (a , 
k.). —• A Nyírkútnak nevezett for
rás környéke. 

Oláhhegy Oláhegy. — A Nagyoldal 
[204] névváltozata. Oláhegy nevét 
onnan kapta e puszta, müvelésre 
szinte alkalmatlan terület, hogy tu
lajdonosai jelenleg rumén gazdák. 

Oláhszilvás Olászüvás ~ Pru-
niste [22] (gyü.). — Ezelőtt pá r év
tizeddel jól ismert helynév volt. A 
Lankának [33] nevezett rumén falu
rész szilvafában gazdag telkeit, kert
jeit nevezték így. Idővel a szilvafák 
kipusztultak s ennek következtében 
a név is kezd feledésbe merülni. Ma 
már csak az öregek emlékezetében 
él. 

* Opek árka. KÁDÁR említi 1812-
ből. Valószínű, hogy az "Opert árka 
elírása, esetleg alakváltozata. 

* Opert árka. 1766: Opertárka 
[K-I. — Feledésbe merült helynév. 
Adatok híján térképvázlatomon 
sem tudom elhelyezni. 

*Opet árka. KÁDÁR említi 1812-
ből. Az Opert árka elírásáról tehet 
szó. 

*Ország útja. 1812: Országútja 
[K.]. — Adatunk a ma Csináltút-
nak nevezett megyei útra vonat
kozik. 

*Or,szágúton felül. 1910: Orsz(ág) 
utón felül [E. lt.]. — A Csináltút 
környékét jelölhették így. Ma nem. 
találkoztam az elnevezéssel. 

Ötemető. 1910: Ó temető [E. lt.]. 
— A Magyartemető [25] névválto
zata. Ez elnevezés az Új temető lé
tesítése után keletkezhetett,, tehát 
mindössze néhány évtizedest. 

Ökörmező ~ La ekermezö [87] 
(1.). —• A Lankának [33] egyik része. 
A rumén lakosság is a magyar ne
vet használja.. 

Ördögárka Ördögárka ~ La er-
degarka [129] (1.). 1835: Ördögárka 
(e.). 1864: Ördögárka [K.]. — Az 
oláhvásárhelyi határszélben talál
ható hatalmas, szakadékoktól torzí
tott, mély árok neve. Jelenleg az év 
nagy részében száraz,, záporok al
kalmával azonban nagy vízmieny-
nyiség rohan le rajta a völgybe. 
Ilyenkor nem egy sziklát sodor 
magával. Az ördög jelzőt valószínű
leg mély, szakadékos voltáért kap
hatta. A neve a ruménbe is átke
rült. Mivel az ö hang ,a nxménből 
hiányzik, illabiális párjával, az e-
ve] helyettesítették, akárcsak az 
előbb tárgyalt Ökörmező helynévben. 

Ösvényeken Ösvényeken ~ La 
kárárus [79] (1.). — A Lanka, [33] 
egyik része. Nevét a legelőről haza
térő állatok verte ösvényektől kapta. 
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A rumén lakosság a magyar nevet 
fordította le. 

Pad ~ Podba [66] (sz,). 1864: 
Pad [K.]. 1870: Pad (határrész). 
1884: Pad (k.. ter.) [Sz.]. 1899: Pad 
[Múz. M-J. 1910: Pad (dűlő), é. n.: 
Pad (k., 1., sz.) [E. lt.]. — A falutól 
keletre elterülő nagykiterjedésű 
szántó a Lanka [33] szomszédságá
ban. Részei: Alsó- és Felsőpad. Ne
vét térszíni formájának köszönheti. 
(Vö. Csérespad.). A ruménség hasz
nálta alakváltozat a -ha, -be ragos 
alakban átvett helynevek csoport
jába tartozik. 

Pad útja Pad iátya ~ Drumu 
podbi [67] .— A Padból a falu felé 
vezető út. A rumén helynév előtagja 
a r. drum ,út' szó, utótagja pedig a 
magyarból kölcsönzött Podba geni-
tivusi alakja. 

Padi sikátor ~ ülicora podbi 
[23]. —• A Pad felé vezető kis siká
tor neve. A rumén név előtagja a r. 
ulifd ,utca, sikátor' kicsinyítő kép
zős alakja. Az utótaggal kapcsolat
ban 1. az előbbi címszót. 

Papóci sikátora [8]. Nevét a mel
lette lakó magyar gazdától kapta, 

Pázsit Pázsint ~ Paziste [132] 
(1., k.). 1769: Pásint. 1864: Pásint 
[K.]. 1870: Pázsint [E. lt.]. 1899: 
Pássint [Múz. N.] . — A falu bel
területe s a Nagyerdő [154] közt 
elterülő községi legelő ós kaszáló. 

Pázsit alja Pássint aj ja [134]. 
—: A Pázsint aJsó^ falu felé eső sze
gélye. 

*Pázsit bükké. 1835: Pá-sint bük-
ke (e.) [K.]. — Ez az a d a t a Pázsint 
egykori erdős részére vonatkozik. 
Az (erdőt már rég kiirthatták. Ne
vét sem ismerik. 

Pázsit kútja Pássint kúttya ~ La 
pazinkut [133] (ku.). — A Pázsint 
aljában található kőkút. Érdekes, 
hogy a falu rumén lakossága; a ma
gyar kifejezést vette át, jóllehet a 
Pázsinioi Pazisfének nevezi. 

Pázsit sikátora Pázsint sikátora 
~ Ulicora satului. — A Falu siká
tora [7] névváltozata. 

Pénzverem Pindzverem ~ Pinz-
verem [227]. 1864: Pénzesverem 
[ K ] , — Gödör a Szilasbükke [217] 
tetejében. A magasan fekvő, elha
gyatott, bokros gödör állandóan fog
lalkoztatta a nép képzeletét s számos 
mende-monda keletkezésére adott al
kalmat,24 A rumén lakosság is a 
magyar nevet használja. 

Pergőné kertje Pergéné kertye m 
Gradina párggie [76]. — A határ
nak egykor kertszerűleg művelt r é 
sze a Szilasbükke [217] és Kőris
szeg [74] alatt. A név még a' fordu
lósgazdálkodás idejében keletkezhe
tett; előtagja személynév. A Pergő 
családnév ma ismeretlen ugyan 
a faluban, de KÁDÁR már 1715-ből 
is, s azután is többször említi (i. 
m. 360—2). Az eredeti Pergőné s 
a mai Pergené alak ő > e hang
változásának menete valószínűleg 
ez lehetiett: Pergőné > Pergené. A 
rumén alakváltozata magyar Pergő 
személynév s a rumén oaia, képző 
összetétele, E képző használata a 
rumén személynévképzésben meg
lehetősen gyakori. A férj nevéhez 
hozzátéve, a feleséget jelöli (Vö. 
PASCA ISTVÁN, i. m. 144—5.). 

Pergőné kútja Pergené kúttya 
[77] (ku.). — Ezelőtt néhány évti
zeddel az; előbbi helyen volt egy 

24 E mende-mondák legtöbbje szerint a gödör mélyében nagymennyiségű 
arany- és ezüstpénz van. Egy másik szájhagyomány szerint a gödörből alagút 
vezetett Szamosújvár városába. Egykor a szamosújvári örmények ide mene
kültek a tatárok elől. 
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kút. A ma már kiveszőfélben levő 
név ennek emlékét őrzi. 

*Pofa. 1766: Pofa [K.]. — Ez az 
okleveles adat minden bizonnyal a 
Fellakpofája nevű helyre vonat
kozik. 

Pojánák -~ ím poien [88] (1.). 
1840: Pojárna [Sz.]. — A Lankának 
[33] egyik része. E szláv eredetű szó 
rumén közvetítéssel kerülhetett a 
falu magyar helynévanyagába. Mi
vel a ruménben ,erdei tisztást, erdő
ben található füves, virágos terüle
tet' jelent, feltehető, hogy egykor 
erdei tisztás volt a ma legeltetésre 
használt terület helyén. A Lanká
nak ezt a részét tehát erdő borít
hatta. 

* Pojánából lejáró út. 1840: „... a' 
sokszor meg nevezett Kőris Szegi 
Erdeje: (mellynek Szomszédja n ke
letre a' Pojánából le járó ut.. ."• 
[E, lt.], — Az út ma is megvan, de 
Lanka úttya néven ismerik. 

Pusztaszőlők ~ Pustasele [214] 
(1.). — Magas domoldal a falutól 
nem messze a Szőlők [209] és Kis-
zséden [223] közt. Egykor szőlőt 
művelhettek rajta. Nevezik Puszta-
szőlők ódalán&k is. A rumén név 
magyar kölcsönzés. 

Pusztaszőlők oldala Pusztaszölök 
ódáid: — Az Í előbbi hely névválto
zata. Mivel az előző név rövidebb, 
inkább azt használják. 

*Resor. 1840: Rezor [Sz,]. — Ma-
Rázora alakban él a rumén lakosság 
körében és a Hidegkút tövisének 
rumén neve. Hogy egykor a magyar 
lakosság is használta volnia, arra 
bizonyítékunk nincs. 

Református templom Református 
iemplam [<$]. — A falu magyar re
formátus lakosságának temploma. 
Felsorolásomba inkább azért vettem 
bele, mivel néhány hely helyének 
meghatározásakor hivatkozom reá. 

Rét' Rít [144] (sz.). — A Nagy-

patak és a megyei út közt terül el 
a falu alsó, Szamosújvár felé eső 
végétől nem messze. Nevét lapos, 
alacsony fekvésétől kapta. Régeb
ben kaszáló lehetett. 

Romántemető •» TsinUrim [29]. 
A falu román lakosságának temet
kezési helye a Kisbükk [206] aljá
ban. 

Ropó [110]. A Fellaknak [108] 
felső,, Erdőszombattelke felé eső ré
sze. 

Rósia hídja Rósija híggya ~ 
Podu rosiji [174]. —• A falu határát 
inkább déli, mint délkeleti irányban 
elhagyó megyei úton található híd. 
A híd közelében egy vörös bádoggal 
fedett gőzmalom van. Innen a ma,-
lom környékének Rosim rumén neve 
(rosie ,piros'). A név a magyarba 
is átkerült Rósija alakban. A híd 
még a falu határához tartozik, 
maga a terület azonban már nem. 

* Rózsaberek. 1910: Rozsaberek 
(dűlő) [E. lt,]. Ez az adat a m a 

Ríi-mik nevezett helyre vonatkozik. 
Rózsásmező «~ La rozomezö [229] 

(L, sz.). 1644: Rosasmezö. 1812: 
Rossasmező [K.]. 1831: Rosás me
zén (sz.) [E. lt.]. 1864: Rózsásmesö 
[K.]. 1884: rózsásmesö (sz., k., ter
méketlen) [Sz.]. — Az Akasztódomb 
[221] fölött terül el. A falusiak fel
világosítása szerint nevét vöröses 
talajától kapta. Ezt a magyarázatot 
nem tartom valószínűnek. Sokkal 
inkább feltehető, hogy egykor sok 
vadrózsabokor volt e területen s in
nen a neve. 

Rózsásmező laposa Rózsásmező 
lapossá [199]. A Rózsásmező lapo
sabb része. 

Rózsásmező teteje [230]. A Ró
zsásmező felső, magasabban fekvő 
része. 

Sarkalat ~ Sarkalatú [100] (e.). 
1766: Sark alatt [K.]. — Erdő a ha
tár északkeleti részében. Valószínű-
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nek tartom, hely e helynév a sarok 
— sark névszóból képzelt sarkattik 
ige származéka: sarkattat ,valami-
nek, pl. erdőnek kiszögellő, kiugró 
rész-e', majd ebből ;az 11 raegrövidü" 
lése után: sarkalat. A rumének 
használta név a magyar kifejezés 
rumén határozott névelős alakja. 
Az -l névelő azonban, mint annyi 
más* esetben, itt is lekopott. 

Sándormező <~ Sandormezeii 
[181] (sz.). 1622: Sándormezö (sz.). 
1769: Sándor mezeje [K.]. A Sándor 
Mezéihsn (sz.). [Múz.]. 1812: Sán
dor mező [K.]. 1831: Sándor mező 
(sz.) [E. l t j . 1864: Sándormezö 
[K.j. 1884: Sándormezö (sz.) [E. 

lt.]. Sándormezö [Múz. N.] . é. n.: 
Sándormezö (sz.) [E. lt.]. — Szántó 
a határ Szamosújvár fele eső részé
ben. Nevét egykori tulajdonosától 
kapta. Ezt a nevet vette át a rumén 
lakosság is. 

Sándormező funduja Sándor
mezö fimdujja [196]. — A Sándor
mezőnek a Nagyerdőbe. [154] beszö-
gellő része. A név keletkezését 1. Dé
nes Dani funduja címszó alatt. 

* Scelem patak. KÁDÁR említi 
1754-ből. Ma senki sem tud róla kö
zelebbit mondani. Térképvázlatomon 
sem tudom elhelyezni.24* 

*Simona padja. 1766: Shnonu 
Padja hellyén [K.], — Feledésbe 
merült helynév. Egykor valószínű
leg a Padnak [66] valamelyik részét 
jelölték így. A név előtagja a falu
ban ma is ismert Simon családnév. 
KÁDÁR m á r 1599-ből említi az ör-
döngöisfüzesí családok közt (i. m. 
357). Később is előfordul (i. m. 
358—9). 

* Simon laka. 1715: I n loco 
Parlag Simon laka subdieti (sz.) 

24a Valószínűleg a Zs éde m pa 
alakban látott előtagjának elírásából 
Az idézett forrásban különben rengeteg 

[Múz.]. — Adatok híján helyrajzi-
lag nem tudom rögzíteni. Lehet, 
hogy a Lak nevű területnek egy Si
mon nevű ember tulajdonát képező 
részét , nevezték így, mjnti pl. &M 
előbb említett Simám, padja eseté
ben. 

Síposkert Sipaskert ~ Grádina 
lu Sípos [201] (k., gyü.). — Egy
kori tulajdonosáról elnevezett terü
let a Pázísint [132] alatt, A Sípos . 
családnevet már 1614-ből említik 
Öndöngösfüzesről (KÁDÁR i. m. 357). 
Azután is többször előfordul (i. m. 
362). Ma is meglehetősen elterjedt 
név a faluban. 

Sombokor ~ Simbokorba [59] 
(sz.,k.). 1769: Sombokor [K.].1776: 
a Sombokor alat való Sugolyaban 
(k.). 1779: A Sombokorba, (k.) 
[Múz.]. 1812: Sombokor [K.]. 1831: 
Sombokorba (k.) [E. lt,]. 1835: 
Sombokor (e.). 1864: Sombokor 
[K.]. 1870: Sombokor (határrész) 
[E. lt.]. 1884: sombokor (k.) [Sz,]. 
1899: Sombokor [Múz.N.] .— Szán
tó, kaszáló a ha tár északkeleti ré
szében. A rumén lakosság a magyar 
név -ba belyhatározóragos alakját 
vette át. 

Sombokori szénafűk Sombokori 
színafük [60] (k., sz.). — A Som
bokor kaszálható része. Ma részben 
ezt a területet is szántják, művelik. 

Sóskút ~ Soskut [197]. — Kút a 
Berekben [183]. Vize ma egyáltalán 
nem sós. Valószínű tehát, hogy a 
név előtagja családnév. 

Sóskútnál Sóskútmá ~ La sós
kút [198]. — A Sóskút moicsaras, 
vizenyős környéke. 

* Sóispatak. 1769: Sóspatak [K.]. 
1779: Sos pataka (p.) [Múz.]. — 
Egykor a mai Sóskút közelében le-

í a k neve Scedem <~ Szedem ~ Sédem 
vagy sajtóhibából keletkezett formája. 
• elírás, illetőleg sajtóhiba van [A szerk.] -
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betett ia Bereknek [183] Láb [169] 
felé eső végében. Ma ilyen nevű pa
tak nincs a faluban. 

* Sóspatakon túl. 1770: „a Sóós 
patakon tul... Lab nevezetű hely
ben" [E. lt.]. — Ez okleveles adat
ból megállapíthatjuk, hogy a Be
reknek [183] a Sóspatakon túl el
terülő s a Lábbal [169] érintkező 
részét nevezhették így. 

Süket Balázs Sükedbalázs ~ Si-
kedbaluz [82] (1.). — A Lanka [33] 
része. Egykori ulajdonosának nem
csak nevét őrizte meg a helynév, ha
nem hihetőleg testi fogyatékosságá
nak emlékét is. 

*Sürű almafák. 1884: Sürii al
mafák [K.]. — Ez az adat minden 
bizonnyal a m a Sürüfák néven is
mert területre vonatkozik. 

Sűrű fák Sürüfák ~ La pontúi 
hei des [ l l l ] ; (1.). — A határ keleti 
részében található a Fellak [108] 
mellett. 

Svábgödre Svággödre ~ La 
Spaggödre [176]. — Nagy gödör a 
Bihánfar [150] tetején. Tulajdonosa 
németajkú ember lehetett s innen 
e név. 

Szajkaszeg [21] (sz.). — E te
rületnév előtagja Bésen is előfordul 
a Szajkamnlom, Szajkapatak és 
Szajkaucca nevekben. Eredeti alakja, 
okleveles adataink tanúsága szerint 
Smlka volt. Az l jésülése által kelet
kezett Szajka alak újkeletű lehet, 
mivel a ruménség még a jé sületlen 
Szálka alakot kölcsönözte át (Vö. 
SZABÓ T. ATTILA, i. m. 53—4). Az 
ördöngösfüzesi ruménség helynév
anyagában nem találkoztam e terü
let nevével. 

* Szajkaszék. 1766: Szajha szék 
[K.].-Ez az adat minden bizony
s a i az előbbi helynév elírása vagy 
alakváltozata. 

Szárazárok Szárazárok ~ La 
mrozarok [175] (©.). 1779: a Száraz 

árokban (k.). [Múz.]. — A Lüget 
[145] egyik része. A helynév elő
tagja az ördöngösfüzesi népnyelv 
egyik érdekes sajátságát tükrözi: az 
a, ha az előző szótagban á van, g-vá, 
majd több szóban még (zártabbá, 
o-yá változik: száras > száraz > 
száraz. 

Székelység Székejsíg ~ S&kei-
siffu [112] (1.. sz.). 1835: Székely
ség (e.). 1834: Székelység [K.]. 
1899: Székelység [Múz, N.] — A 
határ délkeleti részében található 
dombos terület. Székelység erdeje 
alakban már 1769-ből említik. A 
név előtagja valószínűleg saemély-
névi eredetű. A Székely családnév 
ma ismeretlen ugyan a faluban, ok
leveles adataink azonban gyakran 
említik: 1700-ból, 1712^-ből, 1898-ból 
(Vö. KÁDÁR, i. m. 3 6 0 ^ 3 ) . Az utó
tag elavult ség, mon+iculus, ,collis; 
hügel' szavunk. Mai nyelven tehát 
így nevezhetnők: Székely domb ja. 

Székelység árka Székejsíg árka 
~ Páráu sekeisigului [113] (á,). — 
A Szókelységből lefolyó árok. 

* Székelység erdeje. 1769: „Szé
kelység erdeje,, ez a község erdeje" 
[K.l. — Az előbbi helyre, esetleg 
annak valamely részére vonatkozó 
adat. Ma ezt a nevet nem ismerik. 
A Székelysége't borító erdőt kiirtot
ták ;s ennek következtében annak je
lölése is feleslegessé vált. 

* •Székelység hídjának 1769: 
Székelység Májánál (a darabontok 
után) [K.]. — A Székelység árka 
felett található híd egykori neve le
hetett. Ma Nagyhíd néven ismerik. 

Székelység pataka. 1826: ,a 
Székelység patakja...' [Sz.]. — A 
Székelység árka régi neve. Ma ezt a 
nevet nem ismerik. 

*Szentiványi határszéle. 1769: 
Ssentiványi határ széli [K.]. — E 
Kádár említette adat a határnak a. 
szomszédos Vasasszentivány hatá-
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rával érintkező részére vonatkozik. 
Ma nem található a határnevek 
közt. 

Szilas ~ Silozba [215] (sz.). 
1769: Ssilos. 1864: Szilas [K.]. — 
A Szilasbükke mellett elterülő ha
tárrész neve. A rumének használta-
név a -ba, -be ragos kölcsönzések 
közé tartozik. 

Szilasárka Szilasárka ~ Farán 
süozbi ]216[ (á.). — A Sziilasból le
folyó árok neve. A ruménség a ma
gyar nevet fordította le. Az utótag 
a magyarból kölcsönzött Silozba ge-
nitivusi alakja. 

Szilasbükke Szilazsbüke ~ Fá-
zetu silojbi [217]. 1835: Szilas 
Bükké (e.) [K.]. 1870: Szilas bük 
{határrész) [E. 1.J. — Bokros terü
let a Szilasnak nevezett területen. 
Régebben bükkierdő lehetett. A ru
mén lakosság a magyar nevet for
dította le, illetőleg vette át. 

Szilasbükke patiaka Szilazsbükp 
patakja [218] (á.). — A Szilasbük-
kébŐl lefolyó patak neve. Nevezik 
Bük patakjának is. 

* Szőlőhegy. 1864: Szöllöhegy 
[K.]. 1899: Ssöllöhegy [Múz. N.J 
1910: Ssöllöhegy [E- W.J. — A ma 
Szőlők néven ismert területre vonat
kozó adatok. Ma így nem emlege
tik, csak Szőlők néven. 

Szőlők ~ Zi, [209] (szö.). — 
A falutól északkeletre található sző
lőhegy neve. Részei: Alsó-, Középső-
és Felsőtábla. 

Szőlők alatt [210] (sz.). 1831: 
Szöllő alatt [E. lt.]. — A Szőlők 
lábánál elterülő szántóföldek neve. 
Nevezik Szőlők ajjáaak is. 

Szőlők alja Szőlők ajja ~ Su 
M. 1884: a szöllök alja (sz.) [Sz.]. 
jé. n,: Ssőllőkalja (sz.) [E. lt.]. — 
Az előbbi terület névváltozatai. 

Szőlők sikátora [5]. — A Sző
lők fele vezető sikátor. 

•Szfflőfö. 1769: Szóílőíd [K.].— 

A Szőlők tetejét jelölhették így egy
kor. Ma ezt az elnevezést nem hasiz-
nálják. 

*Szugoly (k.). 1779: „a Szu-
goly nevezetű helybenn... a Két 
Árok Kőzött" (k.) [Múz.]. - A m a 
Árkok közének nevezett hely [146] 
valamely részét nevezhették így. 

*Tekenyő. 1766: Tekenyő [K.]. 
A ma Tekenyősnék nevezett hely ne
vének elírása, vagy alakváltozata 
lehet. 

Tekenős Tekenyős ~ La iekenis 
[177] (sz,). 1644: Tekenős [K. | 
1779: A Tek&nyösbe (sz.) [Múz.]. 
1864: Tekenős [K.]. 1884: Tékenös 
(sz., k.). 1893: Tékenös [Sz,]. — A 
Liget [145] aljában elterülő határ-
rész. Nevét térszíni formájától kap
hatta. 

* Tekenős oldal. 1779: Tékenös 
oldal [K.], —• Valószínűnek tartom, 
hogy a Tekenyős nevű terület olda
lát nevezték így. 

Temető [25] (te.). 1831: A Te
metőn, műkor tilalmasba esik. . . 
[E. l t ] . — A falu magyar lakossá
gának temetkezési helye. Nevezik 
Magyartenvetőiíek és Őtemefönek is. 

Temetőárok [27] (á.). — A Te
mető mellett húzódó árok. 

Temető sikátora [26]. A Temető 
felé vezető kis sikátor. 

Tégláknál Téglákná ~ La tegle 
[80] (L), — A Lanka [33] egyik ré
sze. Régen téglaégető lehetett e he
lyen. 

*Tér. 1812: Tér [K.]. — Ada
tok híján közelebbit nem mondha
tok róla, 

Tisztabükk ~ Tistabik [78] (e.). 
1818: Tiszta bükk (e.). 1822: Tiszta
bükk (e.) [Sz.]. 1832: tiszta Bük 
(e.) [Múz.]. 1835: Tiszta bükk (.&.)• 
1864: Tisztabük [Kj. 1870: Tiszta 
bük (e.) [E. lt.]. 1884: Tisztabükk 
(e.) [Sz.]. 1899: Tisztabük [Múz.N.1 
1910: Tisztabükk (dűlő) [E. lt,]. — 
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Egykor bükkerdő lehetett; ma ve
gyes: tölgy, cser, bükk egyaránt ta
lálható benne. A rumén lakosság a 
magyar nevet vette át. A rumén 
alakváltozat i hangjáról vö. Liget. 

Tóuc ~ Tauts [99] (1.) Okleve
les adataink Füzesi tó és Kendertó 
néven is említik. — E helynév 
értelmezésekor a m. tó alakból kell 
kiindulnunk. Ebből ia rumén lakos
ság ajkán az ui kicsinyítő képző 
hozzáadásával Tmds lett. Ezt a ma
gyar lakosság aztán Tóuc alakban 
kölcsönözte vissza (Vö. Szabó T. 
Attila MNy. XXXVI, 262). Ha fi
gyelembe vesszük ajzt, hogy Kádár 
egy Tok nevű kaszálót említ 1622-
ből, gondolhatunk arra is, hogy e 
hely eredeti magyar neve Tők lehe
tett, 

* Tók. KÁDÁR említi 1622-ből Tök 
alakban. Feltehető, hogy az előbbi 
hely eredeti neve ez volt. 

*Tó mellett, 1779: á To mellett 
(.92.) [Múz.]. — A ma Tówmak ne
vezett helyre vonatkozik valószínű
leg ez az adat is. Ma nem hallható 
a lakosság körében. 

Tölgyfákat Tőtyfakút [178]. — 
Kút a Ligetben [145]. Vezetőim sze
rint régebben egy nagy tölgyfa volt 
a közelében. 

*Töryényfa. Ezt az adatot is 
Kádár említi 1769-ből. E meglehe
tősen elterjedt név a mai Akasztó
dombot jelölhette egykor. 

Tövisáj rétje Tövisáríttye ~ 
La tuisar [200] (sz.). — A határ
nak Szamosújvár fele eső részében 
található szántóföld. Valószínűnek 
tartom, hogy régi áj ,szűk völgy, 
hegynyílás' szavunkat őrzi ez a terü
letnév is. Az áj szó j-je valószínűleg 
hasonult az utána következő r-bez 
(Tövisárríttye), majd ebből rövidü

léssel Tövisáríttye lett, A rumén la
kosság ,a magyar nevet vette át. Az 
előtag öv > ui hangváltozására más 
példát is hozhatunk fel. A m. üveg 
~ öveg szó pl. az erdélyi rumén-
ség körében nagy területen -ujaga 
alakban él. Az utótag egy részének, 
az -ittye, hangcsoportnak elhagyá
sát nem tudom kellőleg megmagya
rázni ugyan, de hasonló esetekkel a 
rumén helynévanyagban nem egy
szer találkozunk. Szásznyíresen pl. 
a magyar lakosságtól Középárok
nak nevezett helyet a ruménség 
T'ozepar néven ismeri.25 A név vé
gének lekopását minden bizonnyal 
a hangsúly hiánya., a kiejtésbeli 
gyengeség idézte elő. 

Udvarkert ~ Grádina kurtsi 
[14]. — Jelenleg a Sáliak család, 
tulajdonát képező lakás és telek 
neve. Az urasági telek és lakás ud
var elnevezése Erdélyszerte általá
nos. A rumén lakosság a magyar 
nevet fordította le. 

Újtemető [28] (sz.). 1910: Uj-
temetö [E. lt.]. — Az Alsópad [69] 
egyik része. Közvetlenül a tagosítás 
előtt temetkezési helyül jelölték ki. 
A tagosítás alkalmával azonban úgy 
oldották meg a kérdést, hogy a már 
betelt temetőhöz csatolták a szüksé
ges területet & ennek következtében 
az Alsópadnak ez a része továbbra 
is megmaradt szántónak. Az Újte
mető név azonban rajta maradt. 

Űrbéresi legelő Űrbíresi legelő 
[40] (1.). — A Lankának [33] egyik 
része. 

Vajdaháza Vajdaházq, ~ Vaj-
dahaz [97] (e.). 1864: Vajdahása 
[K.]. 1899: Yajáahása [Múz. N.]. 
—• A határ északi részében található 
erdős terület. A név előtagját sze
mélynévnek tekinthetjük, bár ilyen 

25 L. a 23 jegyzetben id. tanulmány 33. l.-ját. 
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személynevet az e település név
anyagából nem tudunk kimutatni. 

Vályúknál Yálukná **> La ha
laim [81] (1.). — A Lankának [33] 
a Coptelki patakon innen, tehát a 
falu felé elterülő része. A Lankán 
legelő nyáj itatására itt elhelyezett 
vályúktól kapta nevét. A rumén la
kosság is a magyar nevet vette át. 
A szőeteji v > h hangváltozás az 
erdélyi rumén népnyelvben gyakori. 
Vö. pl. r. vulpe .róka' > hulpe. 

Venyigés Vinyikés ~ Kurpeúis 
[83] (L). 1864: Venyigés [K.]. — 
A Lanka, [33] egyik része. A hely
név a venyige köznév régebbi ,vé-
nike ~ venytke' alakját tartotta 
fenn. Az első szótag e > i hangvál
tozása szerintem hasonulással ma
gyarázandó. A rumén lakosság a 
magyar nevet fordította le. 

Venyigési kút Vinyikési kút ~ 
FínUna kurpenisului [84]. — Ita-
íókút az előbbi területen. 

Veréte «*-> Verefibea [56] (sz., 
e.). 1766: Bérét (!), Verétéj [K.]. 
1776: Veréte n. h.-ben (k.). 1779: 
A Vetrétebemx (k.), Az Veréte (k.) 
[Múz,]. 1835: Vereté (©.). 1864: Ve
réte [K.]. 1870: vereti (határrész) 
[E. lt,]. 1899: Veréte [Múz. N.]. — 
A határ északkeleti részében elte
rülő erdő és szántó. Nevét nem tu
dom értelmezni. A rumén alakvál
tozat a -fed, -be ragos átvételek cso
portjába tartozik. A szóvégi a-t nő
nemű határozott névelőnek nézem. 

Veréte alja Veréte ajja ~ Su 
verefibea [57] (©.). — A Veréte 
alsó, alacsonyabban fekvő része. 

Veréte teteje ~ B'alu verefibea 
[58] (e.). — A Veréte magasabban 
fekvő része. 

Vízipuskánál Vízipuskáná [15]. 
—• A falu vízfecskendő jenek állandó 
helye a községháza közelében. 

25a B helynév egyébként ismeretes 

Vultur [130] (1., sz.). 1864: Vul
tur [K.]. 1899: Vultur [Múz. N j . 
— Magas begy a határ délkeleti 
szálében. Rumén eredetű helynév. 
Vezetőm szerint régen sasok ta
nyáztak a tetején, s innen a neve. 
Sokkal valószínűbb azonban, hogy 
személynévi eredetű területnév. 

* ZtfzMla. 1644: Zoztella, 1812: 
SzessMla [K.]. KÁDÁR említ 1622-
ből Zoztetta rét helynevet is. — 
Adatok híján sem értelmezni, sem 
térképvázlatomon elhelyezni nem 
tudom. Alighanem mindenik adat a 
forrásszerkesztők elírása. 

*Zugo. 1779: Zugo (sz.) [K.]. 
— Ma ezt a területnevet sem is
merik. 

* Zséden [228].25a 1766: Zsédei 
[K.]. 1779: A Zseden nyílban [Múz. 
—• Ma csak Kis- és Nazzséden alak
ban ismerik, 

* Zsédenoldala. 1679: Zeden-
oldala (földrész) [K.] .— A Kis- és 
Nagyzséden oldalas, lejtős része. Ma 
ezt az elnevezést sem ismerik. 

Zséden árka Z sédem árka, 
[225] (á.). — A Kis- és Nagyzsé-
denböl lefolyó árok. Ez a ma még 
élő név is bizonyítja, hogy egykor 
az egész térületet Zsédén-iaék ne
vezték s a Kis- ,és Nagyzséden név 
csak később keletkezett. 

* Zséden pataka. 1766: Zséden 
pataha [K.]. Zseden ~ Szedem Pa
takába [Múz.]. 1812: Sedán pataka 
[K.]. 1821: „Sédem patakára vég
gel rúgó és Horgos nevű Papi 
szántó." 1824: „az Öfűzesi Határon 
a' Séden patakára járó útnak hosz-
szábol . . . " [Sz.]. — Ma Zsédem-
árkának nevezik. 

Zsédeni út Zsédemi út ~ Dru-
mu zedenmluj, [226]. — A Kis- és 
Nagyzséden fele vezető dűlőút. 

Désakua határából is [A szerk.]. 
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Zsellérházak Zsellérházak [18]. 
— A református templom közelében 
található egy-két kicsi lakóház. A 
ref. egyház tulajdona mindenik s 
rendszerint szegény családok lak
nak benne. Ellenszolgáltatásként a 

1. Alsó falu végén: Alszeg. 2. Nagy
utca. 3. Bárdi sikátora. 4. Malom si
kátora. 5. Szőlők sikátora. 6. Faragó 
János sikátora. 7. Falu sikátora: 
Pázsit sikátora, 8. Papóci .sikátora, 
9. Nemes-utca, 10. Kis-utca, 11. 
Kispalák. 12. Falu hídja. 13. Édes-
kút, 14. Udvarkert. 15. Vízipuská
nál. 16. Magtárnál. 17. Egyház
sikátora. 18. Zsellérházak. 19. Fel
szeg. 20. Felszeg-utca. 21. Szajka-
szeg. 22. Oláhszílvás, 23. Padi si
kátor. 24. Major. 25. Magyarte-
meto: Ótemető: Temető. 26. Temető 
sikátora, 27. Temetőárok, 28. Új-
temető. 29. Romántemető. 30. Cser-
gő-utca. 31. Cigány temető. 32. Mar-
kovicsné kertje. 33. Lanka. 34. 
Lanka útja, 35. Copfelki patak. 36. 
Goptelki patak kútja. 37. Bátoni 
patak. 38. Goptelki lanka. 39. Bá
toni lanka, 40. Űrbéresi legelő. 41. 
Bigyiróföldek. 42. Csipánka, 43. 
Kovásáj. 44. Kovásáj gödre. 45. 
Kövecses. 46. Kövecses kútja. 47. 
Bükk. 48. Bükk alatt. 49. Gödrös
ü l 50. Felsőforduló. 51. Darabon
tok erdeje. 52, Gróf erdeje: Kincs
tár erdeje. 53. Kosársürü. 54. Ker
tek. 55. Kertek megett, 56. Veréte. 
57. Veréte alja. 58. Veréte teteje. 
59. Sombokor. 60. Sombokori szé" 
nafük. 61. Nyilak. 62. Nemesek er
deje. 63. Egyházerdeje. 64. Fel
mező. 65. Nyerges. 66. Pad. 67. 
Pad útja. 68. *Nemesek vágóija. 69. 
Allsópad. 70. Agyaglyukaknál. 71. 
Felsőpad. 72. Henter táblája. 73. 

templomot s a ref. elemi iskolát ta
karítják. KÁDÁR már 1754-ből em
líti ezeket, a zsellérházakat (i. m. 
364). Akkor az egyikben az egy
házit lakott, a másik kettőben pedig 
két levélhordó. 

Boloványok. 74. Kőrisszeg. 75. Kő
risszeg alja, 76. Pergőné kertje. 77. 
Bergőnó kútja. 78. Tisztabükk. 79. 
Ösvényeken, 80. Tégláknál. 81. Vá
lyúknál. 82. Süket Balázs. 83. Ve-
nyigós, 84. Venyigési kút. 85. 
Gyöngyeres. 86. Mogyorós. 87. 
Ökörmező. 88. Pojánák. 89. Mé
hesáj gödre. 90. Méhesáj oldala. 91. 
Méhesáj gödre kútja, 92. Kapus. 
93. B^ugyódomb. 94. Csorgó. 95, 
Borzos. 96. Dögfemetö. 97. Vajda
háza. 98. Cserespad. 99. Tóuc. 100. 
Sarkalat. 101. Felül a falun. 102. 
Felsőrét, 103. Csergő. 104. Csergő 
árka. 105. Nyerges árka. 106. Má
téborza. 107. Mátéborza árka, 108. 
Fellak. 109. Fellak pofája. 110. 
Ropó. 111. Sürűfák. 112. Székely
ség. 113. Székelység árka. 114. 
Nagyhíd. 115. Nagyhíclnál. 116. 
Cichegy. 117. Cichegye pataka, 118. 
Cser. 119. Kormos. 120. Kormos
árka. 121. Kormos hídja. 122. 
Gyepmező. 123. Gyepmező árka. 
124. Mészégető. 125. Mészégető 
gödre. 126. Mészégető oldala. 127. 
Mészégető rétje. 128. Nagypatak. 
129. Ördögárka, 130. Vultur. 131. 
Alsórét, 132. Pázsit, 133. Pázsit 
kútja. 134. Pázsit alja,. 135. Cser-
oíldal. 136. Lak. 137. Lak aljában. 
138. Érmező. 139. Malomkút. 140. 
*Kölesföld. 141. *Hidegkút csor-
gója, 142. Lak hídja, 143. Lak ol
dala. 144. Rét, 145. Liget. 146. Ár
kok köze. 147. Bara cseréje. 148. 
Benedekszeg, 149. Benedek Marci 

A helynevek szamszerinti felsorolása 
A számok a térképvázlat számai. Két helynév között a: azt jelenti, hogy ugyanarra a 
helyre vonatkozó helynév-alakokról van szó. A helynév előtt álló * a kérdéses helynév-

kihalt voltára utal. 
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kútja. 150. Bihánfar. 151. Jászlos. 
152. *Fefeő-Jászlos. 153. Hangya
vár. 154. Nagyerdő. 155. Nagyerdő 
aljában. 156. Fingoskút. 157. Gará-
dicsok. 158. Hidegkút. 159. Hideg
kút tövise. 160. Hidegkút útja. 161. 
Hosszúér. 162. Hosszúföldek. 163. 
Kierekdomb. 164. Kosárkát'. 165. 
Lenkert. 166. Ligeti szénafűk. 167. 
Malomcsere. 168. Malomkert. 169. 
Láb. 170. Malompad. 171. Nádas-
kői 172, Nyírkút. 173. Nyírkútnál. 
174. Rósija hidjai. 175. Szárazárok. 
176. Svábgödre. 177. Tekenyös. 
178. Tölgyfákat 179. Alól a falun. 
180. Alsóforduíló. 181. Sándormező. 
182. Alsósándormező. 183. Berek. 
184. Berek útja. 185. Dénes Dani 
funduja. 186. Falu földje, 187. Falu 
rétje. 188. Félsősándormező. 189. 
Hosszúberek. 190. Kórógy. 191. 
Kórógy csorgó ja. 192. Kórógy fun
duja. 193. Kórógy hídja. 194. Mo-
neses funduja. 195. Mulatódomb. 
196. Sándormező funduja. 197. 

Sóskút. 198. Sóskútnál. 199. Ró 
zsásmező laposa. 200. Tövisáj. 201 
Síposkert, 202. Keresztnél. 203 
Kereszt hídja, 204. Nagyoldal 
Oláhhegy. 205. Nagyoídal-útja. 206 
Kisbükkön. 207. Kisbükkön gödre 
208. Kisbükkön útja, 209. Szőlők 
210. Szőlők alatt: Szőlők állja. 211. 
Alsótábla. 212. Közbülsőtábla. 213, 
Felsőtábla, 214. Pusztaszőlők. 215 
Szilas. 216. Szilas. árka. 217. Szilas 
bükké. 218. Bükk pataka: Szilas-
bükke pataka, 219. Gyirászim lá
zujai. 220. Későmező. 221. Akasztó
domb. 222. Király Pál. 223. Kis-
zséden. 224. Nagyzséden. 225. Zsé-
den árka. 226. Zsédení-út. 227. 
Pénzverem. 228. *Zséden. 229. Ró
zsásmező. 230. Rózsásmező teteje. 
231. Csésberek. 232. Gsésberekfőn. 
233. Csésberek patakánál. 234. 
Diósáj. 235. Horgos. 236. Horgos 
pataka. 237. Németi erdő mellett. 
238. Gátközt. 

MÁRTON GYULA 

Románia magyar irodalmának bibliográfiája 1942-ben 

A romániai magyar irodalomnak az 1942. évre vonatkozó bibligrá-
fiáját a nagyszebeni Egyetemi Könyvtár hivatalos adatai, valamint a 
romániai magyar nyomdáktól és egyházaktól kapott közvetlen értesülé
seim alapján, állítottam össze. Bibliográfiám így azokat a kisebb egy
házi kiadványokat és naptárakat is feltünteti, amelyeket az Egyetemi 
Könyvtár kötelespéldányainak jegyzékében nem találhattam meg. 

Az 1942. évi bibliográfia mégsem mutatja a romániai magyar 
könyvkiadás várható növekedését, hanem sok tekintetben visszaesésről 
számol be. Igaz ugyan, hogy az 1942. évi bibliográfia 54 kiadványt 
tüntet föl, ami a múlt évihez (52) képest valamelyes számszerű, növe
kedést jelentene, de ha tekintetbe vesszük, hogy ebből 5 naptár tulajdon
képpen az 1941. évről elkésett kiadvány, akkor csökkenést állapíthatunk 
meg. Ezt a csökkenést a tudományos és ismeretterjesztő művek nagy 
visszaesése okozta, főképpen az, hogy a D é l e r d é l y i és B á n s á g i 
T u d o m á n y o s F ü z e t e k című kiadványsorozatot külső akadályok 
miatt nem lehetett tovább folytatni. 

Ha az 1942. évi bibliográfiát közelebbről tanulmányozzuk és az 




