
Rom. Oris, Oris, Orísa, Orásani, Oráseni < magy. Varjas 

Orá^a vagy O r W a Nagy Tázló (Bakó tartomány) egyik baloldali 
mellékfolyójának neve. Az Órapa patak, melyet CW%m-nak is neveznek, az 
aZ-Om&Wm nevű forrásvidéken ered. Ettől a pataktól kapták nevüket az 
Orapa, Orápa JXfa/e, Orá^a ,áwa?M vagy Ora^wa helységek, melyeket Orfpa, 
O r W Jfare-nek is ejtenek és írnak stb. (Bakó tartomány, Tirgu Oona rajon.) ̂ 

GnsTAV WEiGAND — nagyon helyesen — a magyarból eredeztette ezt 
a helynevet.* Valóban, a Tázló völgyében vannak más helynevek is, ame
lyek csángó eredetűek, akik valaha sokkal nagyobb számban éltek ezen á 
vidéken.3 Ugyanígy a Tázló egyik másik mellékfolyója, a 2Vaa%a is a magy. 
wWaa szó származéka. Vö. Erdélyben a következő folyó és falu nevekkel: 
JVWas folyó ég falu a volt Arad, Kolozs és Temes megyében,* #aa"áW (^(Wá^eW-
%M^weac^ falu a volt Kolozs megyében, ̂ a<fe^ ^aJe^W-gáaegc^ a volt Kis-
Küküllő vármegyében, A^aáaaa a volt Maros-Torda vármegyében, A^W^, 
három falu a volt Szilágy (AWMW-ffWoaWw, AW%gW-ro?m%j és Kolozs 
megyében (A^a^gW r o m m ^ A Tázló menti 2̂ a<f̂ a patak neve 1442-(ől* 
kezdődőleg szerepel az oklevelekben. A pataktól kapta a nevét a A W * m 
falu is. 

Ugyancsak magyar eredetű a Z W a W falu és völgy neve (%Wap%-
nak is írják)̂  <] magy. ZWaa <C ZWaa (vö. Erdélyben, a Szeben és Torda 
megyei ZWwf-ZWoa falu- és völgynevekkel).* 

^ D. FBTmzESCtr, Dictionar topografio gi statistio al Bominiei Bncuresti, 1872, 
333, 334, 512. Marele dictionar Geográfia al Bominiei, IV, 596, 597. 

^ G. WEiGAism, Jahresbericht des Instituts für rumánische Sprache zu Leipzig, 
X X V I - X X I X , 87. 

^ lappén az Orága patak mellett levő Stufu falut (Sándnleni község) is csángók 
lakják. 

* EniEZSA IsTVÁe, Erdély víznevei, Kolozsvár. 1942, 12. 
^ SiLVESTBn MoLDOVAN §i NicoLAE ToGAisr, Dictionarnl nnmirilor de localitáti 

ou poporatinne romina din Ungaria, Szeben, 1909. 150, 151. — loBGTT lOBDAif, Nume 
de locuri rominesti in B. P. B. I. Editura Academiei B. P. B. 1952, 78. 

*M. CosTÁOHEScn, Doeumentele moldovenesti inain te de Stefan cel Maré, lasi, 
1932, I, 167. 

^ M. diet. geogr. al Bom. IV, 192. 
* ZdK&ytfZ-de Mwfőp /MMmf-ZWwfJ, Z W o ^ W More magy. MoroaZwdoa, #ag%/Z«daa, 

Id. MOLDOVAI—TOGAN, i. m. 132. ; KNTEZSA i. m. 22. 
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Magyar személynevek szolgáltak alapul a Tázló völgyi járóZeo&W, #tr-
#eg#, Z^wx%ceg#, ̂ oZo?7W)?̂ eg(%, ̂ Tw^areg^ és Fer^e^^^ (1546-ban Ferepeafö alak
ban fordul elő, mely 0m%% Féregé volt) falvak nevének. Az ^Ér^eoa%2 hely
név, hasonlóan alakult a &%6dkxzm (<C magy. ̂ zo6ó <^ gzoód %> rom. ga6a%+a%» 
képző) helynévhez, az .árdew személynévből (<[ magy. személynév ^r(fő^/o 
melyhez az -a%% képző járul, jB»r%eg#, amelynek régebbi alakja ^arMeg^", 
lehetséges hogy a J9&f%a személynévből ered (<^ magy. Zxzrwâ , Z^cáeeg^, 
^oZomo%eg(i, T̂ y/zaregfi és Ferpep# a magyar jDwMcg, ̂ oZomo?) (szókezdő g-sel 
ejtve), y2?»6Ír <C (m%ír, Ferea <C vereg magyar személynevekből erednek. 
G. WsiQAND a Fereaepfö helynevet a magyar wrög szóból származtatja, jól
lehet van a szónak pereg változata is. Amint azt az 1546-ban kelt oklevél 
bizonyítja, a falut első birtokosa, Oa%d Fereg-ről nevezték el. A Féreg család
név igen gyakori magyar név, ami bizonyítja, hogy a moldvai Féreg család 
magyar eredetű lehetett. G. WsiGAND a magyar W c g személynévből szár
maztatja a -BekmZ, a Tázló egy másik baloldali mellékfolyójának a nevét is. 
Hasonlóképpen úgy véli, hogy a TV&z&W is (magyar alakja TázZó^) magyar 
eredetű. 11 Tekintetbe véve, hogy a Tázló völgyében sok magyar eredetű 
helynév van, magától értetődő, hogy magyar eredetre gondolunk Omaa 
esetében is. 

G. WsiQAND szerint e helynévnek a magy. oároa szó az alapja. Nehéz 
azonban megérteni, hogy egy patakot miért neveztek volna orag-nak, azaz 
,,város"-nak. Annál inkább, mert Oroaa völgye közelében a múltban egyetlen 
nagyobb, város jellegű helység sem volt. 

Sokkal helyesebben magyarázta e helynevet M. CosTÁCHESCU, aki 
az orága-t szintén a magyarból származtatja, és úgy véli, hogy az O r W 
helynév alapjául egy Ong, (Ma, Oráa, OrtaeacW^ magyar eredetű moldvai 
feudális család neve szolgál. Hasonlóképpen a volt Botolani megyei (ma 
Botolani rajon) Ordaam is (Ordgem-JOeaZ, Oráge%i-FoZeJ az Orág családtól 
kapta a nevét. A régi moldvai oklevelek kiadója azt állítja — nagyon helye
sen —, hogy helytelen az Omaem, Orogam helynév eredetét az omg szóban 
keresni. N e m fogadhatjuk el azonban azt a feltevést, hogy az (Wg, (Ma 
személynév a magyar nyelv Orogz szavából ered .̂  Ennek a román nyelv
ben Orog alak felelne meg, amely Erdélyben román családnévként meg
található. 

Az Ong, (Mg, Orág, Orága neveknek olyan magyar szóból kell szár
mazniuk, amely vagy o , vagy oá-val kezdődik (vö. magy. oámg, ̂ á^óg, Fdroá, 
FágárWy stb. %> rom. orog, o^og, Oracfea, OgorW stb.) és amelyik -g (gj-sel 
végződik. Ugyanakkor ennek a magyar szónak személynévként és helynév
ként egyaránt elő kell fordulnia. Ilyen alak a magyar #ar;ag melléknév, amely 
áo&ryá főnév-g képzős származéka. Far/aga magyarban személynévként és hely
névként egyaránt gyakran előfordul. Az Olt egyik jobboldali mellékfolyóját és 

» CosTÁcsESCtr, Doc. mold. i. m. I, 106. 
i°Ami az JFráJ személynevet és az .EWó/oZ&a (> rom. ^ánkoro^ Hunyad rajon) 

helynevet illeti, Id. EJsriEZSA, i. m. 224. 
" WEIGA3TD, i. h. 
^ Egy Coafe Or*f vagy OrípeacW nevű személyt, 1448-tól mint divánbojtárt emle

getnek (CosTÁOHEScn i. m. í, 314, 315 ; II, 453 —458). Egy OH^-FZW nevű személy után 
nevezték el a Szeret melléki F&zdemt falut (I. BoGDAN, Documentele lui Stafan cel Maré, 
Bucuresti, 1915. I, 376, 379). 

^CosTÁCHESCU, i. m. II, 458. 
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a mellette levő falut Far<yy#a-nak nevezik. Megszokott jelenség a magyar 
nyelvjárásokban az r; ̂  nyy hangcsoport-változás. Ennek a helynévnek a 
román alakja FargrA%a, FtrgrA^. Hasonlóan a volt Arad megyében levő F&rwza, 
For%*aW helynév a magyar Far;oa-ból származik. A szókezdő %%z- át nem 
alakulása o-vá, valamint az rgr (<^ magy. r^yj mássalhangzó csoport jelen
léte azt mutatja, hogy újkeletű átvétellel van dolgunk. ** A régebbi kölcsön-
sjzavakban a magyar ixz-nak a román nyelvben hangsúlytalan o- felel meg 
(ha a «a- hangsúlyos, akkor oa-vá alakul át). Hasonlóan az -oa, -<%&, -ea kép
zőnek a román nyelvben nagyon gyakran -*a, -ta felel meg, pl. vÉÁ;oa Z> ̂ áct^ 
(falu a volt Szilágy megyében),^ j[rÁx)a > ^rcA*a (falu a volt Bihar megyé
ben), Cmfoa (a régebbi alakja ,ácy%(A%a volt: 1352) > ^É^m^/a^ (falunév a 
volt Alsó-Fehér megyében), ^/reg]> ,á(yr%g (falu a volt Bihar, Szatmár, 
Szolnok-Doboka és Aranyos-Torda megyében), ̂ &foa ̂ > g(xf^ (falu a volt 
Arad és Bihar megyében), JM&oa > J&zcta (falú a volt Szilágy megyében), 
F&r^oa > FdnyAda, FtrgrA^ (az Olt jobboldali mellékfolyója és falu a volt 
Udvarhely megyében) stb. Ami az O r W alak szóvégi -a hangját illeti, vö. 
#zr&wa Z> ̂ árcoaa (patak és falu a volt Bakó megyében), G^rea > G»r^o 
(falu a volt Szatmár megyében), #odoa>#odoaa (falu a volt Maros-Torda 
megyében) és .BWdaa (falu a volt Szatmár megyében), ^eArea %> CAwA^a 
(falu a volt Szilágy megyében), JToWoa > ComM^ao (falu a volt Szatmár 
megyében), J*fa%/yea (^árowyoa meg#yeaj> jMWöaa (falu a volt Maros-Torda 
megyében), #e5ea ^»aaebeajxi(a&^ %> ̂ a6%aa (falu a volt Szatmár megyé
ben) stb.i? 

Az Ona személynév Ona alakban is megtalálható.^^ Valószínűleg ez 
volt a név eredeti alakja. Az (Ma alak az r jétlenülésével magyarázható 
meg, mely különösen a moldvai nyelvjárásra jellemző, de gyakori a többi 
nyelvjárások szláv és magyar eredetű szavaiban is. 

A jételenült r után, », e, ea helyett $, a, a jelenik meg, a p M , ptraa(ê  
p$ra, pt?4a, a <$rt, #r(a, a AofdH, Aofdraafe, Aofara, r%( (ra(^ <C re( stb. 

Az (Waem helynév, melyet a moldvaiak (Waam-nak ejtenek, az On^, 
O m a családnévből származik : Orta + -a%% képző. A helyneveknek ez a 
képzési módja főleg Moldvában és Erdély északi részében nagyon gyakori. 
Vö. jármoaem (vö. ]lrmáaea#j, vÉommem (vö. j4vmmeai#,), ̂ a%be%%, i&taoWm, 
^dWcem, B r a W e m (vö. ̂ mWea(»^, Coak%» (vö. Co@fea#,), Cre^?z% (vö. Cre^eaW^ 
ZWgfoW%í (vö. Z)mgo^2^ ^e<kkaem, G%%rgre%% (vö. (rm/yea#,), 7epMre%%, 
JXfdfaae%» (vö. J*farőgea(%̂ , Jf%r^oce%%^* stb. Mivel Munténiában az a mással-

i* A román nyelv magyar jövevényszavai o hangjának viselkedésére vonatkozó
lag ld. E. PETBOVici, O particularitate a fonetismuhii maghiar, oglindita in elementele 
maghiare ale limbii romíné „Stndii gi cercetari gtiin̂ ifice", Academia R. P. B. Filiala 
Gluj, anul V (1954), 3—4. az. 439 és kk. — tTA. Egy magyar hangtani sajátság tükröző
dése a román nyelv magyar kölesönszavaiban. MNy, LH, 6 kk. 

" KaiEZSA, Keletmagyarország helynevei, DEÉBiJózsEF — GÁLDi LÁSZLÓ, Magya
rok és románok, Budapest 1943. I, 286; MoLDOVAN—ToGAif, i. m. 

i*EjsriEZSA, i. m. 177. 
" Sándnleni fahi (Tlrgu Oena rajon) Néptanácsától szerzett értesüléseimből úgy 

tűnik, hogy a község magyar lakossága már nem használja a völgynek régi magyar 
neveit, az Ompo-t és Omp$ca-t, hanem új helyneveket alkottak, melyeknek alapjául 
a román hangalak szolgál. Az Ofdfo, Oráfa ̂ w ó m és (Wptco falvakat a csángók Oropr 
fofw, JVogrM Om^o fof«, ̂ áwam /oZw és Oráywo pofoc /oWo-nak nevezik. (Az írásmód 
azonos a Sanduleni néptanács írásmódjával.) 

" I . BOGDÁN, i. m. 376, 379. 
i» Ld. CHOSTÁCHESCU i. m. II., 888 és kk. 
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hangzó után a helynevek -em alakja -am alakban jelentkezik (vö. _#or(Wam, 
CaZ^arMaa7z», jFr^mz^aaM*, GA*m6oaaM2 stb.), a moldvai alakok, akárcsak az 
erdélyiek és az olténiaiak, az -a -j- -em ( a m ^ esetében „írodalmiasodtak", 
az e-t (a-t) a-val helyettesítve : ífoZoaom,^ Or^am', fe(roaa%%/i f ep&kam^ 
stb. 

így tehát az Ona, OHa személyneveket és az Ortaa, Oroaa, OraaaM* 
helyneveket be kell sorolnunk a román nyelv ama nagyszámú magyar elemei 
közé, melyek azt bizonyítják, hogy a magyar % hang, a román nyelvvel kap
csolatban levő magyar nyelvjárásokban, következtetésképp a csángó nyelv
járásban is, bilabiális jellegű volt. Moldva más magyar eredetű helynevei
ből is feltehető a # hang bilabiális ejtése pl. ̂ áooao és CWasa'm.^ Egyéb
ként a csángó nyelvjárásban a o hangot a mai napig bilabiálisán ejtik. A csángó 
nyelvjárás var;% szavát, amelynek Faryoa származékából erednek az Or»a, 
(Ma, O r W , Oroaa alakok, Benkő Loránd fonetikusan ^ar;á^ formában 
jegyezte le (az általam használt átírásban %or*%j. 

Kolozsvár. " 
PBTBOVICI EMIL 
^akadémikus 

Roum. Oris, Orís, Orisa, Orásani, Oraseni < hongr. Yaijas 

En Moldavie (provínce de Bacau, Roumaníe), il y a ím ruísseau nőmmé 
Oraaa, (Ma%, et des noms de villages formés du nom de ce ruísseau. G. WBIQAND 
(Jahresberícht des Instituts für rumánische Spráche zu Leípzig, X X V I — 
X X I X , 87) a fait déríver ce nom de ruísseau du mot hongroís #áro&. Dans 
cetté région íl exíste, en effet, un grand nombre de noms de líeux d'orígíne 
hongroise, ce qui rend l'étymologíe hongroise du nom de ruísseau Oroaa 
assez probable. Ge qui est plus diffícile á s'imaginer, c'est la dénomination 
d'un ruísseau du nom de „ville" (Wroaj. 

M. COSTACHESCU (Documentele moldovenesti ínainte de §tefan cel 
Maré, lasi, 1932. H, 458) se trouve sur une píste plus juste en faísant dériver 
le nom de ruísseau en questíon du nom de personne (Ma, (Ma, Oma, d'orígíne 
hongroise. II pense au nom de personne hongr. Oro&z « orosz 'russe'). Cetté 
supposition est, néanmoins, injustifíable, puisque ce nom d'orígíne hongroise 
vit sous la forme d'Oroa dans le roumaín de Transylvanie. 

Les noms Ona^^OHa^/Oraa, etc, doivent provenír d'un mot hon-
grois commencant par o- ou par vá- (cf. hongr. Wroa, tx&yáa, Fára^, F<Wr-
W y , etc. > roum. oraa, ograa, Orocka, OaorAe*, etc.) et qui se termine par 
-a (-aj. Ce qui plus est, ce mot hongroís dóit figurer á la fois comme nom 
de personne et nom de líeu. Tel est l'adjectíf hongroís wrfoa, ce dérívé du 
substantíf var/á ('eomeille'), pourvu du suffíxe -a. A u suffíxe hongroís -oa, 
-oa, -ea correspond, en roumaín, assez fréquemment -̂ a, -2a (p. e. hongr. 

" A moldvaiak Bofofówt nak ejtik. 
'i A Zsil-völgye lakói ezt a helynevet fe&opemt-nek ejtik. 
" Falu Tlrgu-Jiu rajonban. Lakói uP^^eW-nek ejtik. 
«*Studii §i cereetari gtiintifice, Academia B. P. B. Filiala Chij, V, 449, 468. 
" MNy. MI, 23. 
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jlr&oa, i&freg, fT&ka, ̂ áAx?g, Fa/g'yűw > roum. ^IrcA^, ^r/a, Zfcwf^, 7&%da, 

Par oonséquent, nous devrons ranger le nom de personne Or»a ̂ / Oná 
et les noms de lieuz O r W , Omsa, eto. parmi les aláments hongroís, bien 
nombreux, de la langue roumalne, quí prouvent que la consonne hongroise 
^ avait un caraotére bilabíal dans les dialectes hongroís en connexion avec 
la langue roumalne, et, entre autres, dans le csángó (díaleete hongroís de 
Moldavie). 

E. PBTBOVICI 

# 


