ZSIGMOND Gyozo

Az erdelyi 1 magyarsag
csillagnevhasznalatar61
(Kivonat)
A dolgozat a csillagnevgy(fjtes es a csillagnevekre vonatkoz6 irodalom. attekintese utan a szerzo 1980 es 1994 kozotti
romaniai gy(fjteset (12 megye, 32 helyseg, tobb, mint 90 adatkozlo) es annak
kiertekeleset kozli (nepi nevmagyarazat,
nevismeret es -hasznalat, tertileti sajatossagok es ktilonbsegek, egybevetes a roman vonatkoz6 irodalommal, interetnikai
·hatasok, stb.). Az elemzest tobb szempont szerinti mutat6 egesziti ki
A. Bevezetes

I. Elozmenyek a szakirodalomban
Jelentos csillagnevgy(fjtest vegzett
LUGOSSY J6zsef (1855). Ra hivatkoztak, az o
adatait egeszitettek Ici aztan tăbben (Ipolyi,
KANDRA KABOS , TOROCZKAI-WIGAND
EDE), es megpr6baltak tobb-kevesebb sikerrel
azonositani a lejegyzett neveket. A mult szazadbeli nepi csillagismeret gazdagsagar61 arulkodik
peldaul, hogy IPOLYI Arnold LUGOSSYT6L
258 csillagnevet tett kozze (MN VII.k.729.). Kiemelten ajânlatos sz6lni KALMANY Lajosr61 es
JANK6 Janosr61, kik munkaikban tobbek kozt
kitertek csillag(kep)neveinkre, a csillagoknak a
nephagyomanyban val6 vizsgalatara is.
A 20. szazadi gy(fjtesek csillagnevanyaga
a 19. szazadbeliekehez viszonyitva nagyon megcsappant. HERMAN Ott6, R6HEIM Geza,
SZENDREY Akos, SZENDREY Zsigmond,

BEKE Odon nevet emelem ki szazadunk elso feI~nek kutat6i koziil. Sz6rvanyosan bar, de tăbbse
giik utal erdelyiektol szarmaz6 adatokra is. Alapmunkak a temaban ERD6DI J6zsef, MANDOKI
Llszl6, SCHALK Gyula tobbnyire osszehasonlit6 jellega, eddigi es ujabb adatok alapjan kiilonfele osszegezesekre torekvo tanulmanyai. Az egyik
leggazdagabb jelenkori neprajzi gyujtes a BOSNYAK Sandore. Jelen tanulmanyomban (szîves
engedelmevel) utalok f61eg a GyimesvO!gyben
vegzett (kozolt illetve keziratban levO) gy(ijtesere.
A mai Magyarorszagot illetaen az Alfold
(innen gy<Ilt a legtobb csillag(kep )nev fOleg a
mar a mult szazadban LUGOSSYT6L megkezdett majd peldaul KALMANY Lajos es BARNA
Gabor altal folytatott gyujteseknek koszonhetoen) meg a Pa16csag szamîtanak az eddig legjobban kutatott tertiletnek. A mai Magyarorszag hatarain tul majd rninden iranyban megvolt a pr6balkozas a felzark6zasra. Delvideken LABADI
Karoly, KOV Acs Endre; Felvideken BODOK
Zsigmond tett tăbbet e teren. Erdelyben az elozmeny: rnindenekelott JANK6 Janos, R6HEIM
Geza, SZENDREY Zsigmond muveinek megfelelo reszei; es Llzar Istvan, HERMAN Ott6,
CSURY Balint, MURA.DIN Llszl6, NAGY Olga, GUB Jeno, ENYEDI Emese munkaiban az
idevag6 vonatkozasok.
Jelen pr6balkozasom tehat uttoro jellega.
Atfog6 gyujtest kovetaen kesziilt egyfele osszegezes.

II. A gyffjtesrOI
1980 es 1994 kozott gyujtottem a temaban România 12 megyejenek 32 helysegeben,
megpr6balva erinteni a Karpatokt61 nyugatra eso
magyar neprajzi-tărteneti tajak majd rnindegyiket. Tobb mint kilencven adatkozlot kerdeztem
Ici nagyobb reszletesseggel a „pa16c kerdoîv"
(P6CS-HOPPAL 1970) felhasznalasaval . Igyekeztem minei atfog6bb kepet nyerni: a kerdezettek kozt mondhatni rninden korosztaly es itteni
vallas kepviselve van.
Altalaban a helybeliek velemenyet is figyelembe veve valasztottam meg adatkozloimet.
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B. Elemzes

I. Csillag, nev, nevertelmezes
Fenyes pontoknak Jatszo egitestek a csillagok a nepi meg a tudomanyos terminologia
szerint is. Viszont a magukbol fenyt nem sugarzo bolygokat (peldâul a Venuszt), meg az tistokosoket, meteoritokat is csillagoknak tartja a nep
(nem ugy, mint a csillagâszat ). A csillagokrol
sz6lva pedig nem beszel a naprol; ezuttal en sem
sz6lok rola, ervenyesftve a ma is altalânos nepi
szemleletm6dot, mely szerint a nap s a hold nem
csillag2 (Nyr.1901.534.).
„Csillag" szavunk az ebben a jelentesben
regen hasznâlt „hugy" szavunkat valtotta fel. Valoszfniileg a k6dexek korât61 hasznâlatos, es a
„hugy" sz6hoz hasonloan osi, finnugor eredetiI
hangfesto szob61, a „csillog" igebol szârmazik
(ERDODI 1970). Azert tertem ki erre is, mert e
teren szinten arnyalhatunk a remaniai magyar
nephagyomâny ttizetesebb vizsgalatâval. Egyfe161 leszogezhetjtik az archaikus szohasznalat tovâbbeleset, gondolva a hugy szo kozelmultbeli
megletere Erdely egyes tajain (!. meg a mutatoban: Kaptdrhugya, Kaszah6ggya).
II. Csoportositasok

II.1. A nevek eleterol
II.la. A „erdelyi magyar" csillagos eg
A magyar csillagnevek illetve csillagkepnevek koztil a Magyar Neprajz VII. kotete
(SZABO L.1990. 729.) hetet tekint âltalânosan
ismertnek, a Magyar Neprajzi Lexikon
(1977.513.) nyolcat emlit a csillagmonda cfmszo
alatt, jelezve, hogy „a gyiijtesek ki nem elegfto
volta miatt ismerjtik rosszul ezt a ternat". Valamelyes osszefoglalasat a magyar csillagneveknek es -legendâknak KULIN Gyorgynel (1980)
talaltam meg, TOROCZKAI-WIGANDNAL
(1988), valamint BODOK Zsigmondnâl (1992).
fgy az emlitett konyvek adatait hasznaltam fel
osszehasonlftâsi alapul.
Adatkozloim egyenkent atlag Mt csillag,
csillagkep.illetve altaluk annak szamitott neverol

tudtak. Beleszamitva az olyat is, mint: hull6csillag, tistokos. Bovebben szolok errol az adatkoz16kr61 frva. Az eddigi szakirodalomban nem volt
utalas arra, hogy egy ember hâny csillagot (annak tartottat ismer). Altalânossagban a kovetkezo
csillagok, csillagkepek illetve azoknak tekintettek nevet ismerik az erdelyi magyarok:
I.Nagy Gbncbl (Ursa Maior), 2.Tejut
(Via Lactea), 3.hull6csillag (meteor), 4.iistbkbs,
5. Hajnalcsillag (Vinusz) 6. Va csoracsillag (Vinusz) 6.Fiastyuk (Pliiades).
Kivetelesen bar, de nem egyszer elofordult az is, hogy az adatkozlo (minden esetben cigâny szarmazâsu) egyetlen csillag- illetve csillagkepnevet sem tudott mondani (Peldâul:
Nal,5) 3.
A kovetkezo a helyzet a csillagismeret
teren napjainkban a magyarsagnâl. Minden esetben a tâjegyseg neve utan azt koz!Om, hogy oszszesen hâny csillag-, csillagkep neverol tudnak
ott; zarojelben a (csak kivetelesen tOrteneti) forrâs megnevezese, amennyiben nem sajât (illetve
nem csak sajât) gyiijtesre hivatkozom:
Alcsfk
10
Also-Feher
10-13
(LA.ZAR 1896.99-109. )
Aranyosszek
9
Bansag
10
Banyavidek
8
. IO
Barcasag
9
Bukovina
Doroszlo (Vajdasâg)
3
(KOVACS 1982. 12.)
Dravaszog (Horvâto.)
8
(LABADI 1991. 621-623 .)
Felcsik
10
Gyergyoszek
9
Gyimes
8
(BOSNYAK 1982.74.,1993.10.)
11
Haromszek
Havad (Marosszek)
7
(NAGY O. 1989 )
9
Homor6d mente
Hortobagy
16
(BARNA 1982.811-816.)

Kalotaszeg
Karancskeszi
Kaszonszek
Maramaros
Mezoseg
M6cvidek
Moldva

N6grad
Nyarad mente
S6videk

8 11
(JANK6 1892, Nyr 1901)
9
(FEJOS 1985.121-124. )
9
9
11
4
16
(BOSNYAK 1980.27-29,
Szab6 T.1957.458-462.)
7
(HOPPAL 1982)
9
12
(GUB 1994)
8

Szatmar
Szilagysag
Torda, Aranyosszek,
Torock6
Udvarhelyszek
Zagyvarekas

10

12
(JANK6 1893 )

9

6
(P6CS 1964)
Fontosnak tartom megjegyezni , hogy
az elObbi adatok hozzavetolegesek, . es fOJeg
ott, ahol a nephitet targyal6 szakirodalomra hivatkozom: szamolni kell azzal, hogy ez esetekben a szerzok nem tertek ki, csak azon nevekre (s megfelelOikre), melyekhez hiedelmek fiIzodtek. Azonban peldaul az, hogy aho! osszehasonlfthat6k ujabb adatok regebbiekkel, ott
mindig ez ut6bbiak szama a nagyobb: jelzi, j6
lenne a csillag(kep)nevek mielobbi osszegy(fjtese.
Mfg a mai Magyarorszagot illetoen az
Alfold, a Hortobagy nepenek a csillagismerete, a
csillagokkal kapcsolatos nephagyomanya mutatkozik gazdagabbnak, szfnesebbnek, a mai Erdelyt illetoen a ki.ilonbozo tâjegysegek magyarsaga hason16 helyzetben van az eddigi kutatasi
eredmenyek alapjân. Lehetove teve· a tajegysegenkenti alaposabb osszehasonlftast: elkeszftet-

tem a csillagnevek tajegysegenkenti mutat6jat (I.
a Fi.iggelekben).
Az erdelyi magyarsag osszesen (kb.) 33
csillagot, csillagkepet nevez(ett) meg 116 neven
es 26 alak- illetve ejtesvaltozattal. Ezekbol azonosftott, lokalizalt: 19; reszben, pontatlanul
azonositott: 4; azonositatlan: 10.
Sajatos esetek: 1. amikor a csillagot nev
nelki.il ernlitik (A 133). 2. amikor egy nev tobb
csillagkepre vonatkozik (Hetfej(f sarkany,
Heteveny).
A legtobb nevtipus (ut, szeker, palca,
kotl6 csirkekkel) es a legtobb nevvaltozat a legismertebb csillagokhoz, csillagkepekhez kapcso16dik. Zar6jelben a nevvaltozatok (nevparok)
szama: Tejut (23 a 116-b6l), Fiastyuk (18), Vacsoracsillag (11), Goncol-szeker (9). Hason16 a
helyzet az alak- illetve ejtesvaltozatokkal: Goncolszeker (12), Fiastyuk (6), Tejut (5), Vacsoracsillag (4).

II.lb. Hasznaltsagi, ismertsegi fok szerint a csillagnevek alabbi csoportjait ki.ilănitem
el:
1. centralis (kozismert) nev : 7 csillag(kep)nek (az osszes 21,2 %-a) 80 neve (az osszes
68,9 %-a)
2. kvazicentralis (helyileg ismert): 8
(24,2 %) - 17 neven (14,6 %)
3. periferiâlis(alig ismert): 18 (54,5 %) 19 neven (16,3 %)

II.le. Ismertsegi kori.ik, koruk szerint lehet a csillag(kep)nev
1. aktiv (minden korcsoport alta! hasznalt) : 45 (38,7 %)
2. passziv (csak a. tărteneti forrasokban
elofordul6: 28 nev, jelălve kb. 15 csillagkepet ;
b. a fiatalabbak, a 30-40 ev alattiak altal nem ismert: 42, az osszes 36,2 %-a; c. nehany faluban
csak a fiatalok altal ismert: 1, a Sarkcsillag e neven, s ez az iskolanak tudhat6 be): 71 (61,3 %)
A szituaci6vâltozas, mely soran elnevezo
es nev viszonya megvaltozik Erdelyben szinten
follelheto. Megnyilvanulhat alaktani, hangtani vaJtozasban a nev eredeti jelentesenek elhomâlyosula-
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sat kovetâen (Peldăul ilyen a Kaszahugya - kaptdrh6ggya nepetirnol6gias alakvaltozas) avagy,
mert mas nyelvet kezd hasznalni az elnevezo.
Elidegenedett helynevrol (ZSIGMOND
1991) a csillagnev eseteben is lehet sz6. Ilyennek
talălhatja a romanos1tast, illetve talălhatta regebb
a keresztenyesitest ellenerzessel ttlro nevhasznal6 a romanos vagy egeszen roman illetve a kereszteny jellegff csillagnevet. Idovel megszokotta, majd elfogadhat6va valhat az effajta a haszna16ra eroszakolt nev is.
Sokkal termeszetesebb az eleg gyakori
jelentestapadas rniatti alakvăltozas (Ustokoscsillagb61 Ustăkos, Goncolszekerbol Goneai, K.iraly
kardjab61 Kard stb.) meg a ki.ilOnfele lexikalis
valtozasok: 1.lexikâlis cs0kkenes: Goncălszeker
- Goneai 2. lexikalis bOviiles: Szeker - Goncăl
szeker 3. lexikâlis·roicsere!Odes: Isten szekere Găncăl szekere, Hadur utja - Szent Peter utja.
A nevkovesedes a helyneveknel altalaban a leggyakrabban hasznăltakat erinti. Ez a neveket es alakvaltozataikat tekintve maskent latszik a csillagnevek eseteben. Azonban ez latsz6lag van 1gy. Ugyanis egy-egy falun beli.ii a legismertebb csillagnevek va16ban elobb kăvesednek,
mint a ritkabban hasznaltak, alig ismertek. Az ellentrnondas oka, hogy a legismertebb csillagneveknek tăjegysegenkent szamos valtozata jăn,
jătt letre, ti.ikrozve a maga m6djan annak nyelviszemleletbeli jellegzetessegeit. Innen az erdelyi
centrălis csillagnevek sz1nessege, bovelkedese
valtozatokban: megfelel ez a tăj es kăzăssegei
ki.ilonfelesegenek.
11.2. Strukturalis-tematikai osztălyozas
a.Felepites, szerkezet szerint csillagneveink Erd61yben:
1. egyszerfiek, egyelemfiek: 17 (14,6 %)
2. osszetettek, tobbelemfiek: 99 (85,3 %)
Il.2a.1.Az alapelemek rendszere
a. A ket szemeiynevbOI, s nem kăznev
b61 . atakult alapelem (bazisnev): QjjmJ;jJ,_
SdntaffilJi..
b. A leggyakoribb koznevi alapelem:
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I . Egitestnev: a „csillag" sz6. 39 elnevezesben van benne (33 ,6 %). Ehhez meg hozzâszamithatjuk az ugyanilyen jelentesff regi
„hugy" szavunkat: benne 2 nevben (1,7 %).
2. Gazdâlkodasra, birtoklasra, foglalkozasra utal6: Beres. Fel-kenyer, Het csibe sa
/sQJ1Q,_ Kaszas, Szlndsszeker
3. Kozlekedest szolgal6 tajresz, eszkoz
neve: Hadak utja. Isten szekere. Litra. TUnderek
forduloja
4. Kepzettarsitassal keletkezettek:
a. Alak (anyag, târgy, tortenes) neve:
Kard. Kereszt. Koszoru. Utra Szarvasnyom.
Oldhtdnc,_Szent Peter pdlcdia
b. Tisztsege, range, allapote: Het vezer.
L<Jvagocşka

c. Hiedelemleny neve: Hetfeju sdrkdny
d. Elvont dolog neve: Ejjeli kegyelet
5. Ismeretlen, bizonytalan eredetfi nev:
Heteven(y)
6. Ofoku alapelem: Goncol. Kaotdr
7. Kettos funkci6ju elemek: Szekeres.
Kaszds. Ostăkăs
II.2a.2. A megki.ilănbozteto elemek
(lokalizatorok) rendszere
a. Szemelynev: Or~ csillagja, Szent
Peter pdlcdja, Găncălszeker. Csaba utja, Mdria
csillaga. Jancsika-szektfr
b. Koznevb61:
1. Nagysâgot, meretet, mennyiseget kifejezo: Kicsi Găncol-szektfr, Nagy Goncol, Kil
kaszds, Egesz kenyer, Felkenyer, Het vezer, Hetfeju sdrkdny
2. Az alapelem anyagâra, szinere, âllapotara utal6: fl.QbgQ csillag, Hull6csillag,
Ezustcsillag, Aranypdlca Feher Găncăl
3. A megjelenes, lathat6sag idejere
utal6: Hajnaksillag. Vacsoracsillag
· 4. Allatnev: R6kacsillagL Szarvasnyom,
Kf211Q;_cs illag
5. Leny, hiedelemleny neve: Sdtdncsillag, Tunderek fordul6ja, Sz<tpasszony vdszna
6. Alakra utal6: Koszorucsillag, Farkos
csillag, R6kacsillag

7. Irânyra, iranyjelzesre: Vezercsillag,
Eszaki csillag
8. Foglalkozâsra, tisztsegre, târsadalmi hovatartozâsra: Kiraly kardja, Nagvgazdak
csillaga, Szegenyek csillaga
10. Nemzetisegre: Ciganyok utja. ~
d6k csillaga, Oldhtanc. Szekelyek csillaga
l l . Ismeretlen eredetff: Minkuj palca
12. O foku (nem differenciâl6dott
alapelem): Kereszt Beres
13. Kettos funkci6ju elemek: Kaszas.
Ostokăs

11.2 b. Tematika szerinti csoportok:
l .Irânymutat6k: Eszaki csillag, Uti csillag, Vezercsillag.
2.Idomutat6k:
a.evszakcsillagok: nem ismeretesek.
b.napszakra, 6rara utal6k: Hajnalcsillag, Vacsorakori csillag, Ejfelcsillag.
3. Az emberi elet es târsadalom ktilăn
fele vetiileteinek ttikrăzoi:
a.Tortenelmi esemenyeket, emlekeket
felidezâk: Csaba utja,
Kiraly kardja, Hadak utja, Lovagocska.
b.Hiedelemvilâggal, vallâsi eJettel ăsz
szeftiggâk: Sdtdncsillag,
Tiinderekutja, Angyal utja, Maria csillaga, Hetfeju sarkdny.
c.Foglalkozâsokra, tisztsegekre utal6k:
Kaszascsillag, Beres.
d.Eszkăzre, targyra, elelemre vonatkoz6k: Utra, Felkenyer,
Szeker, Furucsillag, Polyvas ut.
e.Etnikumok nevet idezâk: Ciganyok
utja, Zsid6csillag, Olahtanc.
f.J6leti, kozossegi viszonyokra utal6k:
Szegenyek csillag, Nagygazdak csillaga.
g.Allatok kepet idezok: Fiastyuk, R6kacsillag.
h.Elsodlegesen a csillag tulajdonsagara
utal6k: Ezi.istcsillag, HoldkfsertJ csillag, Ostă
kăscsillag.

11.3.
Eredet szempontjab61 sokszor keptelenseg dănteni (peldaul azonos elkepzelesek is Iehetnek ktilănbăzo eredetuek). A helyhez, idoponthoz kătest illetoen szinten hason16 a helyzet.
Gyakran elOfordulhat a tăbb csoportba tartozas
(vă. ERDODI 1970).
I.Eredet szerint, tărteneti szempontb61 a
kăvetkezo csoportokat ktilănitem el Iegalabb neMny peldat adva amennyiben ez lehetseges (Vă .
SCHALK 1973, ERDODI 1970):
1. 6smagyar mitol6gia nyomait orzok:
Hadak utja, Csaba utja, Hetfeju sarkany, Tiinderek fordul6ja.
2. Okori klasszikus hagyomanyokra,
asztrol6giai hatâsra vall6k:
Tejut, Szekeres, Kaszas.
3. Kereszteny eredetffek: Szent Peter
palcdja, Ur Jezus csillaga, Maria csillaga.
11.4. Nepi csillagnevmagyarazatok
A nevek alakjahoz, szerkezetehez, eredetehez, eletehez egyarant fllzodik, f(!'zodhet nepi
nevmagyanizat (ZSIGMOND 1993. 119-120.).
Ezek es a nevek jellege alapjan kesztilt a kăvet
kezo csoportosftas:
1. Tortenetijellegffek: A 14, 15, 17, 18,
19, 20, 22,24, 31, 33, 35
Kiemelt fontossagunak mutatkozik a
honfoglalas es altalaban a haboruk, menektilesek
ideje; a nev szerint emlftettek: Csaba kiralyfi, Arpad, Szent Llszl6.
2. Hiedelem- vallâsi vonatkozâsuak: A
4, 17,36,40,59,64, 69, 73,94, 97, 122, 133
3. Eredetmagyarâz6k: A 4, 11, 14, 17,
18, 20, 22, 23, 30, 34, 36, 132.
4. A nevadâst magyarâz6k: A 3, 40, 44,
46, 53, 57, 61 , 104, 106, 115, 116, 119, 122, 123,
124, 127, 128, 130, 131.
5. Anekdotikusak, trefâsak: A 23,30.
6. Idot, idopontot, iranytjelzOk: A 5, 24,
31,40,44,45,50,57, 74, 78, 82,88,89, 118, 120.
Az elso ket csoportba tartoz6 (a tărtene
Iemmel, hittel ăsszeftiggo) magyarazatok, nevek
a magyar nyelvteriilet mas reszehez kepest nagyobb szama, aranya: igenyt jelez, hianyt p6tol.

IIl. A nevhasznalati kor, az adatkozIOk retegzOdese
Adatkozloim mindegyikenek hite, tudâsa
a csillagokr61 nagyon hasonl6. Unyegeben egysegesnek mondhat6, bâr az egysegen belii] szinesseg, vâltozatossâg tapasztalhat6 a reszletekben, es ez peldâul a teriileti elszigeteltseg mertekevel, a felekezeti hovatartozâssal, a kiilonbozo
etnikai rahatâsokkal, a mas-mas tOrteneti adottsagokkal magyarazhat6, ugynevezett transzilvan
sajatossagokkal is tehât.
A vallasi (nem nagy) kiilonbsegek -reformatusok, katolikusok, unitâriusok es reformatusok kozt - alig tiikrozodtek. Hogy Erdelyben kevesebb magyar csillagnevben van benne valamely szent neve, mint a mai Magyarorszagon: ez
bizonyâra a szentek kultuszât tagad6 itteni protestâns vallasu tobbseg megletenek, hatâsânak a
kovetkezmenye.
Az egyeni csillagismeretrol sz6lok tovabba. Az adattârban noha koz!Om, ki.hany csillagot, csillagnak, csillagkepnek tartottat ismer, es
koziili.ik hânyat tudna megmutatni, ebbol nem lehet megtudni, hogy tudomanyos ertelemben ez
pontosan mit is jelent. Van aki nev nelki.il is szamon tart csillagot (pi. Na3), van aki (Bo2,Dâl
stb.) tCibb „csillagot" ismer, de val6jaban (tudomânyos alapon) egy se csillag. fgy van, aki val6jâban tobb csillagot ismer annal, mint akinek a
neve utân az adatkozlok nevsoraban nagyobb
szam all, leven, hogy o tudja, hogy a hu116csillag,
az iistokos nem csillag, hogy a Hajnalcsillag meg
a Vacsoracsillag egyetlen bolyg6 ket neve (PI.:
Lal es La2, Koll esete ez).
Olyasrnire, hogy egy valaki ismeretanyaga sokkal meghaladja a masoket a remaniai magyarsag koreben (a szakembereket, amator csillagaszokat leszâmitva) nem talaltam peldat: a jelenlegi helyzet viszonylag megâllapodott, alland6sult tehat. A varos nepe eseteben se becsiilom
sokkal nagyobbra a kiilonbsegeket: az iskola kiegyenlito szerepet tCilt be, melyet az ott szinten
meglevâ hagyomanyoz6das csak erosit, kevesebb teret hagyva a ketsegteleniil heterogenebb
târsadalom tagjainak kiilonbozosegeik e teren
va16 megnyilvânulasara.
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A nâk altalaban bovebben, ârnyaltabban
vallanak, tCibb mindenben hisznek, mint a tenylegesen az eget, csillagokat jobban ertâ, ismero ferfiak, kik hitrol sz6lva is hajlamosak inkâbb a tudasukr61 beszelni; ugy, hogy igyekeznek - a n61cnel gyakrabban - a racionalis es politikai gondolkodas cenzurajat alkalmazni.
A korki.ilonbseg eleg sokat szamitott, de
nem az idosebb meg a kozepkoru korosztalyt illetoen. Annal inkabb az emlitett korosztalyok es
a fiatal (tizen- es huszonevesek) nemzedek eseteben. A fiatalok mennyisegileg j6val kevesebbet
tudtak mondani a temâban es j6val gâtlâsosabban. Oket inkabb befo-lyasoltâk az irott forrasok.
Iskolaban (13-19 eves) tanul6k koreben
falun (Magyarszovaton) es vâroson (Sepsiszentgyorgyon) egyarant vegeztem felmerest a szukebb vilagkepet illetoen.
Ami a csillagokat, csillagoknak tartottakat illeti, vâroson egyenkent atlagban ket csillagot tudtak megnevezni, falun negyet. A kivetelek
vâroson legfeljebb negyet-otOt, falun hatot-hetet
(Nagy Goncăl, Sarkcsillag, Hajnalcsillag, Tejut).
Megmutatni varoson egyet is kevesen tudtak voina a nev szerint ismertek koziil; falun legalabb
egyet-kettot (Goncolszeker, Tejut) majd mindenki meg is tudna mutatni. A fiatalok kozi.il (f6leg
vâroson) tobben tudjak (de nem sokan), hogy az
iistCikos, a Hajnalcsillag, Vacsoracsillag, hull6csillag nem csillag; altalaban jobban, tobben ismerik a Sarkcsillagot es a Kis Goncolt.
Kovetkezeskeppen elmondhat6: tCibb
szempontb61 (tudomanyos ertelemben is) hianyp6tl6nak tekinthetjiik a csillagokkal kapcsolatos
szajhagyomanyt.
A foglalkozas ki.ilonbOzâsege csak kisebb
elteresekhez vezetett. A pasztor, juhasz - nem eloszor tapasztalom - nem ismer lenyegesen tobb
csillagot, viszont a mas foglakozâsuakt61 is szâmon tartott az id6beosztâst, tâjekoz6dâst segito
csillagr61 tobbet tudott, leven ebben erdekeltebb ,
mint peldaul fcildmuves târsa (vă. VAJKAI 1948).

IV. Interetnikai kapcsolatok
A csillagokr61 vallott elkepzelesek, hiedelmek interetnikai vonatkozasair61 eddig erinto-

legesen volt sz6. A vegyesen lakott teleptileseken
A româniai interetnikai i:isszefiiggeseket
termeszetes a kălcsănhatâs . Româniaban persze
illetoen peldaul a Tejuttal kapcsolatban mar
mindenekelott a român hatas illetve a românok~a
LUGOSSYnal talâlunk Szatmâr megyei (magyar
hatas eroteljesebb ervenyestilesevel lehet szahatasra vall6) nemet adatot (MANDOKl
molni.
1962.288.), IPOLYinal (1854.270.) pedig românt.
A mezosegi Magyarszovat (Suatu) falu
lak6inak ugy 30 %-a, a videk lakossaganak pedig
C. Zar6resz
a ti:ibbsege român. Verespatak (Roşia Montană)
mokânysagi teleptilesen a magyarsag a 10%-ot
I. Kovetkeztetesek
se teszi ki. Az emlitettek eseteben keritek sort
Mint altalâban, az erdelyi magyar nepi
ăsszehasonlitâsra a helyszinen vegzett szur6pr6hiedelmek, ismeretek: a csillagnevekkel kapcsobaszer(f felmeres alapjân.
latosak is, sajâtos i:isszetettsegre vallanak. Az
A vilagkep targyalt elemeinek fontossâăsszetev61< egy resze regebbi „pogany" vilagkegat huzza ala, hogy a feltetelezett român hatas . pek maradvanya, mas resze egyhazi hittetelek
alig mutathat6 ki, csekely Szovat eseteben; es
hatasara vall, megint masok ujonnan keletkeztek
nem annyira atvetelt mintsem nagy merteku sze(peldâul a meg mindig nem âltalânos elkepzeles
genyedest (a nyelvromlassal jar6t) eredmenyearr61, hogy a nap is csillag; de a folyamat fOleg a
zett Verespatakon. Azonban meglete mindket
ti:imegkommunikâci6 erosodo hatâsânak betudhat6an feltart6ztathatatlannak mutatkozik).
helyt ketsegtelen. Biztosra veheto egy csillag nevenek eseteben (vă.A 124,126.) a mezosegi, ketEs mindet befoty&solta a nep rnindenkori
tapasztalata, az egyetemes emberi mozgat6 ruto eseteben (vă . A 9,10, 105) a Nyugati-havasokg6k. Peldaul igy lehet a Hadak utja Szepasszony
beli falu beolvad6ban levo magyarjainal.
Vaszna vagy eppenseggel Szent Peter utja egy
A magyar hatast Szovâton a helybeli româsik hiedelernki:irben. Hasonl6 funkci6t ti:ilt be:
mânoknal jelentekenynek lâtom. Val6szinuleg a
Ciganyok utja nev es magyarazattipusa elsodleigy a konfrontâci6 felismeresenek legcsekelyebb
ges a magyarsâgnal (Mandoki 1962.300.), tehat
jele sem mutatkozik.
âtvetelnek szâmit a Drumu ţiganilor itteni roman
Hogy az osi egitestlatâs sokat vesztett bar
elnevezes meg a hozzafilzăttek szinten (A 26,27).
szînessegebfil, de ujabb szinek azert tapadtak
Az emlitettekkel csak jelezni kivanom,
hozza, ,az kis reszben a kereszteny mitol6giânak
(mennyel, szentekkel, angyalokkal kapcsolatban),
hogy mennyire j6 lenne p6tolni azt a sok hianyossagot, mely az interetnikai vizsgalatok teren
nagyreszt az asztrol6giânak (peldaul csillagj6slâs,csillaghullâs vonatkozasaban), mely hivatalos
hâtrattatja a jobb eredmenyek elereset.
Nelktilăzve az elegendo ăsszehasonlitasi
tudomany szâmba ment huzamosabb ideig, es a
j6reszt ebbol sarjadz6 csizi6knak (peldaul idoj6salapot csak erdekessegkent teszem hozzâ az eddigiekhez, hogy ket, nemreg megjelent kănyvben
las egitestekbol) es reszben az ujabb tudomânyos
eredmenyeknek, ti:imegkommunikaci6s eszki:imilyen szâmban szerepelnek magyar illetve român nepi csillag(kep)nevek. VULCĂNESCUnâl
zi:iknek ( peldâul idomeres, urutazas) tudhat6 be.
( 1987.406.) 44 nepi nevrol es kărtilbeltil ugyanIndokolatlan az egitestek fontossagâhoz
ennyi latin megfelelorol esik sz6 a roman mitol6kepest szegenyedestink csillag(kep)nevekben,
viszont termeszetes, ha a hiedelemvilag folyamagia kapcsân; BODOK (1992.120-134.) a nephagyomânybeli csillagos egrol sz61va 400-nal tăbb
tos, olykor rohamos metamorf6zisat tekintjtik.
Korunk velejar6it, a gyorsul6 idot.
nepi csillagnevet ki:izi:il, 172-t azonositas nelktil ,
88 esetben megadva a latin megfelelot.
Idomutat6 csillagaink ma j6reszt nem
ti:iltik be regen oly sokat ero szereptiket, a ktili:inA VULCĂNESCU alta! felsorolt nevek
ki:izt csak elvetve van olyan, melyne~ hasonl6 jefele mechanikus meg elektronikus idomero, 6ramutat6 eszkozeink meg nev szerinti szâmontartalentesu magyart feleltethetnok meg.
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sukat is hatterbe szoritottak. A csillagokb61 idopontokra kovetkeztetes tobbnyire a multe, amint
azt Erdely-szerte mondjâk (A 140-141.).
Az allatOvek ismereterol a mai romaniai
magyarsag koreben nem szereztem tudomast.
Egyesek konyvekbol hallottak r61uk a horoszk6ppal osszefi.iggesben, melybol va16 jovendoles
szinten ritkasagnak _ szâmit, es csak erre szakosodottakra tartoz6nak tekintik. Valamikor az
emlitetteknek mega veli.ikjar6 asztrol6giai ismereteknek, hiedelmeknek va16szfnilleg nagyobb
fontossagot tulajqonftottak tajainkon is, de erre
csak regi nepi kalendariumokb61, egyes nepi târgyakon megjelenftettekbol stb. lehet csak kovetkeztetni (L.pl.: PAP 1993.10,53,71,75. valamint
MNL 1979.579.; Jelkeptar 1990.21-22.). Egyetlen (meg nem nevezett haromszeki) adatkozlom
emlitette, hogy ismeri az allatov csillagkepeit
naptarb61, de az egen felismerni nem tudna oket.
A ma a csillagaszat nyelveben es reszben
a nepnyelvben hasznalt csillag- es fOleg csillagkepnevek az 6kori mezoporamiaiak kepzeleteben, nyelven jottek letre (BARTHA 1980) s kesobb kiegeszi.iltek gorog-r6maiakkal meg (kis
szamban) ujkoriakkal. A csillagos egrol szerzett
ismeretei az emberisegnek nemcsak evszazadokon, de evezredeken at hagyomanyoz6dtak.
Szerves elemei leven a kultura melyszerkezetehez tartoz6 vilagkepnek: melyek, nagymulruak a
hangsulyozottan emberkozpontu szemleleten
alapul6 nepi vilagkep reszeikent is. A nepek kozti ki.ilOnbsegek, hasonl6sagok a nepi csillagterkepeken j61 megnyilvanqlhatnak; ti.ikrozodhet,
hogy a ki.ilonfele kozossegek hogyan tagoljak
kepzeleti.ik, nyelvi.ik, hiti.ik, gondolkodasuk fi.iggvenyeben (szamolva persze a kolcsonhatasokkal
is) egyazon vilagot ugy, hogy az kozos vilagunk
marad bar, de mas es mas lesz egyuttal. Szfnezik
a ti.ikrozodo a csillagos egre is kiveti.ilt tObbe-kevesbe sajatos sziiksegletek, szokasok. Ezen szfnezest szolgalja remelhetoleg magyar vonatkozasban rnindenekelott az erdelyi magyar idevag6
adatok ezen kozlese, elemzese is.
Csillagneveink ki.ilonos figyelmet erdemelnenek rnind a nyelveszek es torteneszek, roind
a neprajzosok reszerol. HAJDU Mihaly frja (Ut-
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mutat6 nevtani temaju dolgozatok, pâ!yamunkak
adatainak osszegyujtesehez. 5.): „Egyre kevesebb
nepi csillagnev el mar a koztudatban, pedig valamikor a magyarsag csillagismerete igen fejlett lehetett. Az idosebbek emlekezeteben elO csillagnevek osszegyujtese felbecsi.ilhetetlen erteku!"

C.II. Osszefoglalâs
Vajon elmondhat6-e KANDRA Kabossal ma is, hogy „A magyar csillagos eg meg mindig varakozason feli.il gazdag ?" Bar nemcsak a
mult szazad vegebelinel, de a szazadelejinel is
j6val szegenyesebb csillagvilag rajzol6dott ki jelen munkam alapjan: uj nevekke1 4 , mondakkal
meg egyfele osszegezessel egesziilt ki tudasunk e
temakorben.
A csillagmagyarazas ma szUkszavubban,
mint regen, de ugyancsak korok, szemleletek sajatos osszetettseget mutatja: magia, animatizmus ,
anirnizmus, 6kori mitol6giâk, vallasok, asztro16gia, kereszteny tanok, nepi tudomanyossag, iskolab61, konyvekbol kiszurt, atk6dolt tudas, hiedelemanyag elemei egyarant megtalalhat6k a romaniai magyarok csillagokkal kapcsolatos nephagyomanyaban.
A vilagegyetemrol es benne a csillagokr61
jelenleg a falun elo szajhagyomany j6val kevesebbet mond, mint szazadunk elejen, de tobbet armai,
arnit e teren az atlagiskola (vilagi es egyhazi) azatJagembemek varoson most nyujt: szerepe fgy a
meglevo hiany p6tlasa is (vo.ERDODI 1970).
Fiiggelek
ADATTAR
A csillagok az erdelyi magyar nephagyomiinyban
A tovabbiakban az emlflcndo csillagok, csillagkepek (es
csillagoknak lartottak) ismertsCgCnek hozzâvel6 leges sorrcndjebcn idezem, az ăltalam 1980-1994 kiiziilt România ktiliinbiizil videkein gyUjliill anyagol (illetve ulalok ră):
Nagy Giinciil, Nagymedve (Ursa Maior)
I. Alcsfk:

A Goncălszektfrt vagy Hetevenyt egesz evbe lehet ltftni.A
helyb valtoztatja; hol alabb, hol fennebb van. Meg van fittyenve a rtidja (Svn4 ).
2. Bănsag :
Dăncălszektr (Ât), Doncălcsil/ag (W3) Goncolszektr
(lgl .2)

3. Felcsfk:
Goncolszeker vagy Hetew!ny. Negy csil/ag a negy kerek, a
rtidja Mrom csil/ag. A ht!trol a mtisik neve, hogy Heteveny.
N6ta is van r6/a ( Bo3 ):
Fe/jott mtir a Goncolszeker,
Ragyognak a csil/agok.
4. A Heteveny, mini egy szeki!r. „Ej, ha bi!foghatnek abba
a szeki!rbe, es sfrii/hetnek vele egyet.1"-mondttik. Vannak a kerekek es kicsi csil/agok a rtidja. Ujstig uttin lfz napra /ehei j61
ltitni.
Mikor az angya/ok Mtiritinak rnegjelentek, akkor alakult
ki. Tobb angyal akart jonni, s azok szekerre/ indultak el. Nem
ertek el Maritihoz, mege/6zli!k Oket a szarnyas angya/ok (Bol).
5. Homor6d mente:
Hogy a Fiastytik sa Gonco/szeker mennyire vannak egymtist6, abb6 /ehei tudni hdny 6ra van (Szp/ ).
6. Mez6seg:
Gonco/szeker. Altalânosan ismert. Es fâleg e neven.
7. A romanoknăl Kâru (Carul = a szeker) mâre a ncve
(Szoll).
8. Mokilnysilg:
Gonco/ szekere. Negy kerek s egy e/ore (Ve4).
9. Ktiru mare (Ve3 ).
.
IO. Romilnoknill: Caru mare (Vei ,2). TUkărfordftilsban:
nagy szeker.
I I. Szililgysilg:
Egy csil/ag (nem tudom hogy hfvjtik), olyan mintha szekerre jarnak. Azok stitoros ciganyok. Sok csi/lag van, sok gyermeke v6t annak.
12. Egesz Erdclyben cncklik, hogy:
Hei csil/agb6/ vana Goneai szekere,
Hei szeretom is volt nekern egyszerre.(Bo l , La3 , Szh,
Szo9,Szp3, Te I, Ze3 stb.)
Tejut (Via Lactea)
13. Als6-Feher:
Polyvtis Ut*, Tejtit (la/-3).
14. Aranyosszek:
A Tejtiton meni Szent Ldsz/6, ltitszik a Iova patk6jtinak a
nyoma (Vil2).
15. Bilnsilg:
Hadak titja, Tejtit
A Hadak Utjar61 is katonak jottek Szent lstvdn segffsegere mikor a hazat alapftottak (Vi!2). kt!t masik adatkoz/6 is hal/ani velt erro/ (VC4,5).
16. Barcasilg:
Tejtitnak mondjuk. Nytiron ltitszik j6/ (Btil ).
17 . Felcsfk:
A Ht!tfejtJ Sarkifny* olyan homaly, mint egy ul az egen.
Montak a hi!t vezer elii/ ltitszik, mnelvikekbol /ett a sarkifnv, az
Ur Jezus biinteti!sib6/ (Bo l).
.
.
.
18. Csaba Utja, Tejtit. Csaba kiralyfi azon /unt el. Edesanydm szokta mondani, tăie tu dom:
Uftod az egen a Tejtit partit, Csaba kirtilyftnak arany patk6ja nyomtit ( Bo3 ).
19. Gyergy6szek:
A Hadak Utjar6/ mondttik, hogy Csaba kirtilyft azon jâ
vissza majd segfteni (Szhl).
20.Hilromszck:
Hadak Utja, azi mondttik menekiiltek valakik, s azok nyoma ltitszik, aze hfvjtik fgy. Egyik hatalmas megverte volt a rnasikat ( Kol ).
21. Csaba kiralyfit a szekelyek azon varjak vissza ( Be I).
22. Homor6d me nte:

A Hadak Utja az hosszti fehi!r fe/h6, abba a csillag, azt
mondttik az a lovaknak d nyoma, ott mente a had (Szp3).
23 . Kalotaszeg:
Csaba Utja olyan felho elnytilva, sok-sok apr6 csillag. A
cigtiny esz6rta oii a sza/mtit, mondjtik. A cigtiny ugye nem tudja j6/ megrakni a szekeret (Va3 ).
24. Kilszonszek:
A magyarok mik6 bevtindoroltak a Hadak Utjtinak az irtinyat kOvettek (Ujl ).
25. Mez6seg:
Ciganyokuccsa (utja),Hadak uccsa (utja) (Bol ,2, Szo/-11)
Eredetmondăja Magyarszovăton illtalilnosan ismert, es
mindenki trefăs tiirtenetnek veszi, nagyon is evililgi vo natkoză
sa, hangulata miatt. A mond ât Csaba kirillyfir61 nem ismerik;
magyarăzataik a ktivetkez6k:
26. Drumu Tiganilor (Szol l) illeni roman neve, va/6szfnt1
tiikorfordftas magyarb6/.
27 . Tărtenete a magyar megfelelojc: O furat s-apoi o pierdut tiganii paiele (Szo 11 ).
28. Mikor van egy tit az egen, mintha koszorti lenne, az a
Cigtinyok utja (Szo7).
29 . A cigtinvok hordjtik a sza/mat, eveszftellek a koti!sbo
(Szol ).
.
'
30. Ementek /opni swlmat a cigtinyok. Ahogy mentek, a
szeki!rro elhul/atttik. Az ltitszik az egen (Szo4).
31. Nyarâd mente:
Azonjottek bea magyarok (Szi2).
32. S6videk:
Mondtdk, ÂrpM s Attila azon jar/ (Kor I).
33. Szatmilr:
Haboruskodtak. S oii a Hadak Utjan joii Szent Ltisz/6 a
seregevel segfteni (Ci 1).
34. Szilagysag:
A cigtinyok eladttik a btizat a magyaroknak.Fujt a szet.
Egy kari!j kenyert!t, s egy tanyt!r /iszti!. Amfg eliink aze ke
d6gou unk. Az az a csil/ag, amelyiken ez ltitszik (Na3).
35. Udvarhelyszck:
Csaba kiralyfi ement Âzsitiba, hozzan segftseget. ltt hagyta Erdetybe egy reszt!t a nepinek, orizzek az orsztigot, s azttin
ot/ jott vissza a Hadak Utjan segfteni az illmaradottaknak
('Zel).
Vcnusz (Venus)
36. Bansilg:

Az Esthajnalcsil/ag SztJz Maria fogantattisatul kezdve jelenl meg (6t2) .
37. Hajnalcsil/ag, Estcsil/ag (6t4,5) . Vacsoracsillag(Igl).
38. A Hajnalcsillagfii/gytJll, tudtuk 3 6ra. Esthajnali csillag (Bui).
39. Bilnyavidek:
Esti csillag, Hajnalcsil/ag (Ko l ,2). A Hajnalcsil/ag ttJnik
el /egkisobb(Ko I).
40. Barcasâg:

Regebb addig tartolltik n bOjtot, amfg fejoll a Vacsoracsillag (Nc2).
41 . Fclcsfk:
Hajnalcsil/ag, mondjtik tigy is a Maria csillaga*.
42. A nap szentiil el, mar ltitni a Vacsoracsillagot. Mondjtik meg Esti csil/agnak, Ur Jt!zus csillagjanak* (Bo3).
43. Haromszek:
Este feljott az Estei csi/lag, Vacsoracsil/ag.
44. Ejjel lu1rom koriil jelenl mega Hajnalcsil/ag. Huszon0/ evig va/tron juhptisztor a Pelesken, s oit ahhoz igaz6dtunk,
akk6 mingyti kelni kel/ett ( Kol ).
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· 45 . Homor6dmente:
Tiszta idObe, miko joi ldrszik, a Hajnalcsi//ag negy ora koriil jon fel(Szpl ).
46. A Vacsoracsillag, ahogy soreredik, md ldtni. Mondtdk
meg H6dkfseră csi//agnak• (Szpl).
47. Kalotaszeg:
Kdnta ejjel ,,lgyekeu.iink hazafete -mondtdk a kdnrdsok-,
me fejott a Hajnalcsi//ag''(Va2).
48 . Egyik kdntaenekben emlegerriik is a Hajnalcsi//agot:
Tiindoklă szep Hajnali csillag,
Kegyelemmel fenylă virdg,
Fe/jott a szep Hajnalcsi//ag,
Mely Berlehenfeleff vi/log.
Mely az lsren bdrdnya,
Tiindoklik ragyomdnya.
Ennyire em/ekszem belăle. Regebb a fonolufzba gyakoroltuk ezeket, hogy karâ-csonyra j61 tudjuk 6ket (Ya2).
49. K:iszonszek:
A Hajnalcsillag keletenjăfel (Ujl).
50. Mez6seg:
Vacsoracsi/lag, Vacsorai csi//ag. Zsidocsillagnak is
mondjtik.Ez bUjik kordbban (Szo 4).
51. Român nevei itt: Luceafar, Luceafar de seara
(Szoll) .
52. Ez a legfenyesebb (Szo7).
53. Zsidocsi//agnak is mondrtik a Vacsoracsi//agor, addig
rartorr a szombar este. A zsidok erră tudjdk meddig ke bojrolni
nekik (Szo2). Evvel cgyetcrt a (Szo3)-as adatktizltl is . Szcrintc:
Ez van lege/ebb feljăve. Nyugat felăl.
54 . Hajnalcsil/ag. Âltaldnosan ismerr.
Ez ut6bbi cs a Yacsoracsillag ktizt a helybclick nem lâtnak tisszeftiggesl. Mind a kctt6 kclct fcl61 jtl fe (Szo2,3).
55 . Mokânys:ig:
Hajnali csillag, Vacsorai csillag
56. Român neve: Luceafar (Ycl,2).
57. Udvarhelyszck:
A Hajnalcsillagrol lehet tudni koriilbeliil hdny ora (Zel).
58. ltt jegyzem meg, hogy (a Ycnuszon kfvUI) mas, bizonyâra iskolâban mcgismcrt, mcgjegyzetl bolyg6neveket is emlftettek nekem (elvetve) csillagnevckkcnt: Merkur, Szaturnusz,
Jupiter (Ve2,4). Jupiter, Szaturnusz, Mars (Koll).
Osttiktis
59 . B:insâg:
Sdrtincsillag•. Ostokbs.farka van (6ti,2).
60. Osrokoscsillag.Je/zi, hogy lufboru /esz(6t3).
61. Felcsfk:
Hdborur, bajr jelzerr az Osrokoscsil/ag. Mint bekotorr
zstik, ugy nez ki. "Kosd be ugy a zstikor, legyen jo iistoke " mondjdk. (Bo3).
62. Haromszck:
Az Ostokoscsillag ha megjelenik, hdboru lesz, oii, amelyik
irdnyba fordu Ir ( Kbl ).
63. Az Osrokbs lufborur jelenr, mondtdk. S '/4-be ugy is
volt (D:il).
· 64. Homor6d mente:
Miko megjelenik hdboru /esz, mondtdk (Szp2,3).
65. Van kicsi es nagy is be/6/e (Szp4).
66 .Mezl!seg:
Ostokoscsil/ag, Ostokos. (Szol-11). Megvdtozik a vildg,
hdboru lesz (Szo I).
67 Az Osrokoscsi//ag minden Mr evbe jelenik meg, hdborut jelent, mondtdk regebb. fgy is volt (Szo4).
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68 . Nagy farkos csi//ag, az lsten kiildte, a vildghdboni jele vor (Szo2).
69. Az Ostokoscsi//agor ordognek mondruk. Az fenyes
nyomtatorud az egen. Ldrram, ekfsert egy este. Amik6 lefut egy
fenyes csillagfete az egen, akko az ordog kătăzkodik (Szo6).
70. Roman neve farkos csillagot jelent sz6 szerint s haborut jelez:Srea cu coada (Szo 11 ).
71. Mokanysag:
Farkos csi//ag. Hdborut jelent. Ez igy igaz (Ye4).
72. A sok ismetlcst elkeriilend6 ideztem csak ennyi adatkozlOt, emlîtettem ennyi taj-egyseget.
Fiastyuk (Pleiades)
73. Alcsfk:
A zab akkor kezd fejezni, mikor megldrja a Hetevenyt
(Szrn4).
74. Als6-Fehcr:
Nagyenyed kornyeken „csi//agos " enekje/zi a bd/ veget:
Magasan van a Fiastyuk,
Haza kene menni (La/).
75. Aranyosszek:
A Fiastyuk or csillag. Csak ejfet urdn leher ldtni (Vd2).
76. Bansag:
Fioscsil/ag, Kotloscsi//ag. Ke/etre jă fel, nyugatra mulik

e11611;.

_

77. Fiasryuk: o/yan, mint a korlo a csirkekkel (614).
78. A Kotloscsi//ag her csillag. Leher rudni rola mennyi
ora /ehei (lg l).
79. BanyavidCk:
Van aki tudja a Fiastyukrol, hogy hdny ora (Kol).
80. Fclcsfk:
A Fiastytik het csi//ag, e lărre a Hajnalcsi//ag (Bo I).
81. Gyergy6szck:
'
Hdny ora ejje/, tudjdk rola egyesek (Szhl).
82. Kâszonszck:
A Fiastyuk hat csi//agbol dii, arro meg /ehei ejje d//apitani (ăssze/ s telen), hogy lufny ora (Uj I).
83. Mâramaros:
Kotloscsi//ag (Fr4).
84. Mez6scg:
Fiastytik, Fiascstik. Itreni adatkozlăim eredeterăl nem rudnak.
85. lsmert a Korlo a csirkekke/ e/nevezes is.
86. Gainusa (=tytikocska) itt a roman ncve (Szol l).
87. A Gainusa noveli a rotobtizdt, creste cucuruzii c-o
iesit. A Gainusa huzza a kukoricăt - sz6lt a magyarazat magyarul is, romanul is (Szol l).
88. A mcgfigyelcs hozzăvet6lege s pontossagat bizonyîtja
a mcgallapîtas, hogy 6szt61 tavaszig lâthat6 (Szo4,l l). Enncl is
ttibbct tud cgy helybcli juhâsz:
89 . A Fiastyuk augusztust6/ van dpri/isig.Miko hogy vana
Fiastyuk ( mint a Nap nappal) , annyi ora (Szo5).
90. Nyâr:id mente:
Keleten Ul fel. Ahogy a Nap nappa/, va/ahogy tigy mutarja a Fiastytik, hogy lufny ora ejjel. Her csillagb6/ dii (Szi2).
91. Udvarhelyszck:
A Heteveny egy nagyobb csi//ag, s urdna e/nytilva kisebbek (Zc3 ).
Hu//ocsi//ag (meteor).
92. Bânsâg:
Făleg augusztusban van sok hu//ocsi//ag (6t5).
93. Barcasag:
Ha Hullocsi//agor /dr valaki, ke gondolni valamire s beteljesiil (Nel).

94. Hâromszek:
Melyik Jelire a vildgnak esik a Bolygo csillag, azon a felin
ha/dit je/ent (Kii2).
95.
Meghal, aldnek a csil/agja lefutoft (Dai).
96. Homor6d mente:
Mindenkinek van egy csillaga (Szp2,3).
97. Kalotaszeg:
Leeseft a csillag, valaki meghal (Va2,3).
98. Kâszon:
A Hul/ocsi/lag vana/ar hagy maga utdn, miko lehul/, vaia·
ki meghal (Ujl) .
99. Mezllseg:
ldllsebb adatkiizl15im, de a kiizepkonlak (Peldaul: Szo4)
is, âllftjâk, hogy regebb tobb csillag volt, es gyakrabban huli·
tak.
I 00. A magyarâzat: tiibbcn haltak mcg, es sanlbbcn kiivettek cgymast az elhalâlozâsok (Szol-7,9-11.) .
101. Stea cazatoare (=lehull6 csillag) fgy hfvjâk iu românul (Szol l).
102. Ăltalânosan ismen hicdelem, minden adat.ktizlllm
hallott r61a, hogy a lehull6 csillag kimul6 elet jele; (ha nem is
tulnyom6, de) tăbbsegUk nincs meggyllzlldve err61.
Kismcdve (Ursa minor)
·
103. Legelterjcdtebb clnevczesc tajainkon : Kis Gonco/.
104. Alcsfk:
A Jancsika-szektfr negy csillag s meg hdrom. A Goncolszektfrhez hason/ft, csak kisebb (Szm3).
105. Mokânysâg:
Caru mic, Kdru mik (=kis szektfr) romdnul (Vel,2). De
(gy hfvja magyar is (Vc3).
Orion
106. Bansag:
Kaszdscsil/ag. Csak hal/oftam rola (6t5). A Kaszdscsillag
Kelet felol gyt1n, s megyen. Mint egy kasw, olyan (lgl).
107. Mez6seg:
Kaszâscsillag van, tudom, de megmutatni nem tudom
(Szo4).
108. Szatmar:
Csak hal/oftam a Kaszdscsillagrol (Cel).
Sarkcsillag (Stella Polaris)
109. Alcsfk:
Furticsillag(Szm4) .
110. Als6-Feher:
Sarkcsillag. Csak a fiatalabbak ismerik az iskoldbOI
(Lal).
111 . Ez ut6bbi mcgallapftast crvcnycsnek tanom cgesz
România magyarlakta videkcire.
112. Bansag:
Eszaki csillag vagy Sarkcsil/ag (Ve3) .
113. Kaszonszek:
A Sarkcsillag az eg kozepe (Uj l ).
114. Mokânysag:
Stea polara (=Sarkcsillag) roman ncvc. Az iskolâban hallottak r6la, megmutatni nem tudjak (Vel ,2).
Orion ove (Orion , , )
115. Als6-Feher:
Szent Nter pd/cdja. Egyenesbe hdrom csillag (Lal-3).
Ftflkenytfr
116. Mezllseg:
Hdrom csillag (Szo4). A Fetkenyer hdrom csillag hdrom- ·
szog a/akba; este tigy tizenegykor a Fiasiytiktol jobbra
(SzolO).

Vezercsillag, Vdndorcsillag•
(Azonositâsa gondot jelent: peneb
(BODOK 1992.
134.), Hattyu? (fOROCZKAJ-W. 1988. 37.))
117. Bansag:
Vezercsillag (Ve2,4,5).
118. A Vezercsillag vagy Vdndorcsil/ag (Utl,2) lassan
men Def Jeli az ig kozepitol (Oli).
Kard, A Kirdly Kardja* .
119. Mcztlseg:
A magyarăzat az alakot celozza. „A vige Jeli mind elhalvdnyul. A Fiasrytik sa Gonco/-szeklr koru/ofte vannak (Szo4).
Kit Kaszds*( Reszbcn az Orion)
120. Fclcsfk:
Egisz evbe ldthato a Vacsoracsillaghoz koze/, tigy I I ora
tdjt (Bol).
121 . Egy ido utdn aztdn magdto eltt1nik (Bo3).
Hetfejt1 Sdrkdny•
(E neven l.meg: A 14.)
122. Fclcsfk:
A Tejtit vegine/ (amelyikfennebb van, oft) van tobb csillag, av mondtdk Hetfejt1 Sdrkdnynak. Edesapdm mondta, hogy
idovdltozdst jelent, ha feltt1nik (Bo3).
Eszaki Korona (Corona Borealis)
123. Felcsfk:
A Koszorticsillag nem messze a Vacsoracsillagtol. Folotte van, olyan mint egy koszorti (Bo 1).
Utra•, Fustyia*.Fusryej•
124. Mezllseg:
Az emHtctt nevu csillagkcpek (Szo4,5,6,9, l0) azonositasara az adatkiizlllk nem vallalkoztak. Fustei az 3 csillag, mejen
amerre a hold (Szol l).
125. Hdrom csi/lag egy sorba (Szo7).
126. Roman adatkiizlllm szerint: a Fustei hdrom csillag,
megy egyufl a holddal. Kozel hozzd a Caru sa Drumu tiganilor
(Szol I).
Hauyu (Cygnus) ?
127. Maramaros:
Kereszt (Az azonosităsr61: BODOK 1992. 102.). 6t csillagb61 all (Fr4) .
Szegenyek csi/laga*
128. Szilagysag:
K6borol az lgen. Nyugat Jeli ldtszik. Ez a legszebb csillag
(cigdnyul: cserhtfnya). Md a nagygazddki gyenglbben virft.
Az Ur llzus mutai/a meg nekem (Na3).
Nagygazddk csillagă* (Na3)
129. Szilagysag:
Nem olyan sztfp a Nagygazddk csillaga mint a szeglnyektf
(Na3).
Rokacsillag*
130. Alcsfk:
Mintha egy roka ossze lenne tekeredve. lnkdbb ossze/,
DK-re ldtszik ez a csoport csil/ag. Ritkdn /ehei ldtni (Szm4).
Ezustcsil/ag*
131. Szilagysag:
Egesz evbe ldtszik. Kiso este kelet Jeli (Na3).
Lovagocska •
132. Barcasag:
Egy helybili nemei/o/ hal/011am, hogy a nyo/cadik csillaga a Gonco/nek a Lovagocska (Ne I).
(Betlehemi csillag)
133. Aranyosszek:
Krisztus swletisekor csil/ag je/ent meg. Azota minden hetven esztendâbe mutatkozik (Vă2). Nev nelkUl volt megemHtvc.
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134. Az lillatiivek ismereter61, velUk kapcsolatos hicdelmekr61 a mai româniai magyarsâg kiirebcn (kiizvellentil) nem
szerezlem ludomăsl.
Nepdalok es csillagok
135. Mezllscg:
Helybcliek ăltal ismert csillagos enekek:
J.Holdvilagos. csillagos az ejszaka 2.Hull a csil/ag. kedves edesanytfm 3.KibtJjt mar az Esthajna/i csillag 4.Htfrom
csil/ag van az egen egy sorba 5.Megyen mtfr a Hajnalcsi/lag
lefe/I 6. Csillagok, csillagok, szepen ragyogjatok 7.Csil/ag,
csi/lag ,szep Hajnali csil/ag 8.Sl1rl1 csil/ag ritktfn ragyog az
egen.
9. Fe/jătt mtfr a Găncălszekir,
Ragyognak a csillagok.
IO. Hit csi/lagb6/ van a Găncăl szekere,
Hi t szeretăm is volt nekem egyszerre.
Es mcgtoldolla mindezt egy csujtf/tfssal, rikoltoztfssal:
Csillagos az eg a/ja,
Nem j6/ van a fejem a/ja.
Edes r6zstfm, igazftsd meg,
Vgyis erted vagyok betegi
(Szo4)
136. Als6-Feher:
Nagyenyed kiirnyeken „csillagos" cnek jelzi a băl vcgct:
Magasan van a Fiastylik,
Haza kine menni (La I).
AdatkiizlOk:
Ha az adalkiizlllk adatail kiemell (siilctebb) szâmok kiivetik, ezek azljelzik, hogy ki hâny csillagol, csillagkepel (kivcte- .
lesen csillagfelet) ismer (legalâbb ncvr61) tudomâsa szerinl. A
zâr6jelbcn lev(l kiemell szâmok arra utalnak, hogy kiizUltik ki
hânyat ludna megmutatni.
Ah - Kezdialbis, Hâromszek
(I) MIHALY ErL.Sebct 1920 7, (S)
(2) MIHALY Istvan 1916 (mălnâsi szârrnazâsu) 7,(S)
Be - Belafalva, Hâromszek
(I ) ORBAN Lilzâr, 1905, kal., paszlor, erdiilll munkas, hfres bicskakeszftll 9, (8)
Bi - Bikafalva, Udvarhelyszek
(I) BEOO Lajos, 1914, ref., gazda 7,(7)
Bo - Csfkborlsova, Felcsfk
(1) ER6SS Antal, 1921, kal., gazda 9,(9)
(2) ER6SS Enikll, 1958, kal. (csfkrâkosi sztilelesU) 2, (2)
(3) GERED Margil, 1919, kal. (20 cves korâig a szomszc!dos
Csfkszentmikl6son (Felcsfk) lakoll) 7 ,(7)
Bot - Bothâza, Mezllseg
(I) NAGY Sândor 1934
(2) NAGY Săndorne K. Ilona 1936
Bu -Bunyaszekszard
(1870-tlll 1980-ig lctez(l falu a Bânsăgban)
(I) IHASZ Janos, 1923, ref., gazda (jelcnleg lgazfalvân
el) 8,(8)
(2) IHASZ Terez, 1923, ref., gazdasszony (-//-) 8,(7)
Bu - Barcaujfalu, Barcasâg
(I) SOOS Anna, 1932, evangclikus 7,(6)
Ce - Krasznacegcny, Szatmâr
(I) SZANISZLO llona, 1903, ref. 8,(6)
Oli - Dălnok , Hâromszck
(I) MARTON Eva, 1913, ref., volt cscled 2,(2)
De - Szekclyderls, Udvarhelyszek
(I) BARTHA Bâlint, 1926, unit, egyhlizi hivatalnok 2,(2)
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Fr • Felsllr6na, Mâramaros
(1) FETKO Pâvel, 1952, gazda (ukrân) 7,(7)
(2) POLJANCSUK Juljânâ, 1959, (ukran) 7,(7)
(3) POLJANCSUK Nyikolâj, 1928, ort., gazda (ukrân)
7,(7)
(4) SZENDERSZKI Janos, 1938, gazda 9,(9)
Ho - Hodgya, Udvarhelyszek
(1) BACZO Bela, 1907 8,(8)
lg - lgazfalva, Bânsâg
(I) PAPPNE SANDOR Ilona, 1940, ref., tanarnll 5,(2)
Kol - Koll6, Banyavidek
(I) BALAZSFY Bela, 1915 (ensebctbanyai sztiletes(f)
11, (5)
(2) TEGLAS !ren, 1938 5,(5)
Kor - Korond, S6videk
(I) MOLNOS Andrâs, 1933, Jehova tanuja, loplâsz 6,(5)
(2) MOLNOS Julianna, 1945
Ko - Sepsikilriispatak, Haromszck
(I) DEMETER J6zsef, 1901 , pâszlor 7,(7)
(2) PAKULAR Berta, 1939 (cig:iny) 1,(1)
(3) SZANTO J6zsef, 1905 5,(4)
La - Magyarlapâd, Als6-Feher
( l) GERGEL Y Istvan, 1951 , ref., tanar 7,(6)
(2) SIPOS Arpad, 1935, ref., gazda 8,(8)
(3) SIPOS Margil, 1943, ref. 8,(8)
Na - Szilâgynagyfalu, Szilâgysag
(I) BOLDIZSAR Gyiirgy, 1950 (cigâny) 2,(1)
(2) CSENGETTY0S Lâszl6 („Sanyi"), 1926 (cigany)
6,(6)
(3) CSENGETTY0S Terez („Sanyine, llka"), 1927 (cigany) 8,(8)
(4) MAJOR Eszlcr, 1936, ref„ 1anf16nil
(5) VARGA Juliânna („BOLDIZSARNE"), 1932, cigâny
szarrnazasu 0,(0)
Ne - Ncgyfalu , Barca.,ag
(I) HOCHBAUER Fcrencnc Gaspar Sara, 1922 7,(6)
(2) KOPE Ilona, 1931 6,(6)
Ot • Otclek, Bansag
(I) KERESZTES Istvan, 1922, kalol., gazda 7 ,(7)
(2) KERESZTESNE STO!AN Margil, 1924, kal., volt
szobalâny
(3) TALPA! Magdolna, 1949, kat., titkârnil
(4) TALPA! Tercz, 1919, katolikus 8 ,(6)
(5) SZAKAL Rozalia, 191 7, katolikus
Pa - Parajd, S6videk
(I) FULOP Margit, 1951 6,(4)
(2) FULOP Mihâly, 1948, ref., âllategeszscgtigyi (vadasz)
6,(4)
Po - Aranyospolyân, Aranyosszek
(I) ZSIGMOND lbolya 1939 ref. 9,(5)
Sz • Gycrgy6szârhegy, Gyergy6
(I) GURZO Fercncnc Kiillil Margil, 1922 7,(7)
Szi - Nyaradszentimre, Nyarad mente
(I) BENEDEKFI R6zsa, 1931, ref. , foldm.
(2) PALFI Karol y ,1919, ref., fcildm.(gr6li csalad ut6da)
9,(9)
Szm - Csfkszcntmarton (illcni adalkiizlilim a kiizseg egykor kiiliinall6 rcszen, Csckefalvan laknak; Alcsfk)
(I) BAJKO lstvan, 1946 6,(6)
(2) BAJKO Katalin, 1955
(3) BALLA J6zscf, 1922, kal., gazda 6,(6)
(4) NAGY Matyas, 1914, kat., gazda es ezerrnesler 9,(9)

(5) SZOCS Denes, 1912, kat., gazda (55 eve jt>u ci ide
6,(6)
(6) SZA VA Antal,
Szp - Homor6dszcntpăl, Homorod mente
(I) GABOS Domokos, 1924, ref., juhăsz es gazda 9,(9)
(2) GERED Andras, 1910, ref., gazda 9,(7)
(3) GERED Jula, 1912, ref. (homor6dalmăsi szillctes(I) 9,(6)
(4) NEMA Geza, 1960 (cigăny) 8,(7)
Szo - Magyarszovat, Mczliscg
(I) KIS Mărton, sziiletett 1908-ban, unilJlrius, fciklmllvcs; 8,(8)
(2) MANESZES BULGER R6za,sz.1903-ban ,ref'onnă1us,
fcild.; 7,(7)
(3) CSETE Gcrgclyne BfRO Erlscbcl, sz.1908-ban, unii„
fcild .; 7,(7)
(4) BODOR Erzscbcl, sz.1941-bcn, unit.,JOldm. ; 9,(8)
(5) SZEKELY Andnl•, sz.1929-ben, unii., juhasz; 9,(9)
(6) SZEKELY Anna, sz.1928-ban, uniL.,fcildm.; 9,(9)
(7) ASZTALOS Mărtonne KIS Erzsebcl, sz.1917-bcn,
ref„filldm.; 9,(9)
(8) TOTH Eva,sz. 1965-bcn, ref„ akkor meg tanul6. 7,(4)
(9) MANESZES Siira, sz.193 I-bcn,ref„ fcildm. 9,(8)
(10) MARTON Anna, sz.I931-bcn, fcildm. 9,(9)
(11) CRIŞAN, Maria, sz.1920-ban, ortodox, f61dm. 8,(8)
(12) BODOR A!Jlad, 1969
(13) MARTON Gyt>rgy, 1965
Te - Telekfalva, Udvarhelyszek
(I) ORBAN Berta, 1909, ref„ 8,(8)
Uj - Kăszomljfalu , Kaszonszek
(I) BARTA Uszl6, 1933, kal„ gazda 9,(9)
(2) BARTHA BemadcUe 1971 (lanăr, jclcnleg Csfkszeredăn lakik)
Va - Magyarvalk6, Kalotaszeg
(I) KOVACS Istvan, 1950, ref.(rnernt>k, jclenleg Sepsiszenlgytlrgytln ci) 8,(8)
(2) KOVACS Mărton, 1920, ref„ gazda 7 ,(7)
(3) KOV ĂCS Mărtonne L6RINCZ Erzsebcl, 1927, ref. 7,(7)
Va - Vărfalva, Aranyosszck
(I) FODOR Andăs , 1947, unii„ crdesz 7,(4)
(2) FODOR Mikl6s, 1920, unii„ gazda 7,(7)
Ve - Verespalak, M6cvidek
(I) AIDA Viorica, 1941, ortodox 4,(2)
(2) ALMASAN Doru, 1960, ortodox, bănyăsz 4,(3)
(3) FALICS Lăszl6, 1930 3,(2)
(4) ZLACZKINE L6RJNCZ Anna, 1907, unit. 5,(5)
Ve - Vegvar, Bănsag
(I) id.CZUDAR ISTVAN, 1923, voii kanăsz cs csordtfsbojttfr 7,(7)
(2) FORRAINE CZUDAR Julianna, 1923 8,(8)
(3) KORSOS Peter, 1903 6,(5)
(4) KORSOS Săra, 1940
(5) TAMASY Măria, 1928
VI - Magyarvisla, Kalolaszeg
(I) SZALLOS lslvan. 1936 6,(6)
Ze - Zctev8ralja, Udvarhelyszck
(I) JAKAB Mihaly, 1932, kal., gazda 7,(7) ·
(2) PETRA Terez, 1954
(3) SANDUL Y Anna, 1911 , kal. 7 ,(7)
(4) SANDULY LAJOS, 1955
Kăszomljfalub61)

Erdelyi magyar nepl cslllag(kep)nevek mutal6ja
Belllrendbcn ktlzltlm a nepi neveket, lehetlileg mellckclve
a csillagnevek magyar es latin ludomanyos nevcl is: zar6jelbcn.

Dlill bc11lvel frva kilzltlm a csak regebbcn ismertnek lekinthetli csillag- cs csillagkepnevekel. A + jel arra utal, hogy az
ille1G nevel a fiatalabbak, a 30-40 ev alattiak, nem ismerik. Az
azonosilăsl illellien ăllalăban Btidtlk (1992.120-134.) alapjăn
jărok el (A kive1el1 a năla fel nem LUnte1eu nevek azonosilasa
jelenli).
(Orion tive ?)
Aranyp<f/ca 1
(Nagy Gtinctil, Ursa Maior)
Bence szekere 2
(Alcor)
Beres 3
4
Bfres
(Al cor)
1
Bfr6 p<flctfja
(Orion ove ?)
Bolyg6 csillag
(hul16csillag, meteor).
(Tejllt, Via Laclea)
Cigănyok uccsa
(Tejlll, Via Laclea)
Cigănyok lllja
(Tejul, Via Lactea)
Cigănyu1
(Tejul, Via Lac1ea)
Cigăny uuya
Csaba lllja
(Tejul, Via Laclea)
(Nagy Gtinctil, Ursa Maior)
Dtlncillcsillag
(Nagy Gtinctil, Ursa Maior)
Diinoolszeket
5
Egesz kenylr
?
(Tejul, Via Lac1ea)
Eg orsztfgutja 1
5
(Tejut, Via Lac1ea)
Eg utja
Ejfl/csi/lag 2
?
(Tejlll, Via Lactea)
Ejjeli kegyelet 6
(Venusz, Venus)
Escsillag
(V cnusz, Venus)
Eslcsillag
(V enusz, Venus)
Eslei csillag
(Venusz, Venus)
Esleji csillag
(Venusz, Venus)
Esleli csillag
(Venusz, Venus)
Estelli csillag
(Venusz, Venus)
Esthajnalcsillag
(Venusz, Venus)
Esthajnali csillag
(Venusz, Venus)
Esli csillag
(Sarkcsillag, Slella Polaris)
Eszaki csillag +
EzUslcsillag +
?
(Usltiktis, comeles)
Farkos csillag
(Nagy Gtinctil, Ursa Maior)
Fehcr Gtlnctll +
(Orion tive ktirUli 3 csillag ?)
Fclkenyer +
(Fiaslyllk, Pleiades)
Fia•
(Fiaslyuk, Pleiadcs)
Fiascsillag
(Fiastyllk, Pleiades)
Fiascsuk
Fiaska
(Fiastyllk, Pleiades)
(Fiastyllk, Pleiades)
Fiaslik (+)
(Fias1yllk, Pleiades)
Fia•lyllk
(Fiaslyllk, Pleiades)
Fiokoslyuk
(Fias1yuk, Pleiades)
Fioslyllk
(Sarkcsillag, S1ella Polaris)
Fur6csillag 1
(Sarkcsillag, Stella Polaris)
Furllcsillag +
Fuslyej +
?
?
Fuslyia +
Gilltlnszeker
(Nagy Gtinctil, Ursa Maior)
Gtlnce-szeker
(Nagy Gtinctil, Ursa Maior)
Gtince szekere
(Nagy Gtinctil, Ursa Maior)
(Nagy Gtinctil, Ursa Maior)
Gonci szeUr5
Gt>nci szekere ·
(Nagy Gt>ncill, Ursa Maior)
Gtinctij szeker
(Nagy Gtinctil, Ursa Maior)
(Nagy Gtincill, Ursa Maior)
Gtinct>I
(Nagy Gtlnctil, Ursa Maior)
Găncălcsillag
(Nagy Gtinctil, Ursa Maior)
Gtincill szekere
(Nagy Gtlnctil, Ursa Maior)
Gtinctilszeker
(Nagy Gtinctil, Ursa Maior)
Gtincilnszeker
(Nagy Gtinctil, Ursa Maior)
GOncăn szekere 2
(Nagy Gtinctil, Ursa Maior)
Gtincilrszckcr
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Gonoo szeker
Hadak tltja
Hadtlr tltja +
Hajnalcsillag
Hajnali csillag
Het csibc s a kotl6 +
Het vezer +
Hetemen +
Heteven
Heteveny
Heteveny
Hetfeja sărkany +
Hetfeja sărkăny +
Holdklsen'.5 csillag +
Hul16csillag
Isten szekere (+)
Jancsika-szeker +
J ancsika szekere +
Karoli Trojăn (+)
Kaptdr1
KaptdrhOdja 7
Kaptdrhugya 7
Kard +
Karu mare
Karu rnik
Kaszah0ggya 3
Kaszas (+)
Kaszâscsillag (+)
Ket kaszas +
Keresv5
Kiraly kardja +
Kisbires 8
Kicsi Goncolszeker
Kis Goncol
KoszorU 5

Koszorllcsillag +
Kotl6+
Kotl6scsillag
Kotl6styuk (+)
Ko11ajias 9
KoncOI szekere
Lednygyul!s1
Letra +
Lovagocska +
Măria csillaga +
Minkuj palca(+)
Nagygazdâk csillaga +
Nagy Gănctil
Nagyut +
Oldhtanc5
Pajvas ut (+)
Polyvăs ut (+)
Pozdorjas ut (+)
Rendcsillag5
R6kacsillag +
Sdntakan'il
Sarkcsillag
Satancsillag +
Szalma tlt (+)
Szalma utja (+)
Szalmdsut 10
Szarvasnyom 11
Szegenyek csillaga +
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(Nagy Goncol, Ursa Maior)
(Tejtll, Via Laclea)
(Tejul, Via Laclea)
(Venusz, Venus)
(Venusz, Venus)
(Fiastyuk, Pleiades)
(Fiastyuk, Pleiades)
(Fiastytlk, Pleiades)
(Fiastyuk, Pleiades)
(Nagy Gănctil , Ursa Maior)
(Fiastyuk, Pleiades)
(Via Laclea cgy reszlete?)
(Tejtlt, Via Lactea)
(Venusz, Venus)
(hul16csillag, meteor).
(Nagy Găncol, Ursa Maior)
(Kis Gonctil, Ursa minor)
(Nagy Goncol, Ursa Maior)
(Tejut, Via Lactea)
(Fiastyuk, Pleiades)
(Fiastyuk, Pleiades)
(Fiastytlk, Pleiades)
?
(Nagy Gănctil, Ursa Maior)
(Kis Gonctil, Ursa minor)
(Orion)
(Orion)
(Orion)
(Reszbcn az Orion)
(Hauytl, Cygnus ?)
(Alcor)
(Kis Gonctil, Ursa minor)
(Kis Gonctil, Ursa minor)
(E.'7llki Korona, Corona Borealis)
(!kaki Korona, Corona Borealis)
(Fiastyuk, Pleiades)
(Fiastyuk, Pleiades)
(Fiastyuk, Pleiades)
(Fiastyuk, Pleiadcs)
(Nagy Goncol, Ursa Maior)
(Fiastyllk, Pleiades)
(Okorhajcslir, Bootes ?)
(Venusz, Venus)
(Orion ove ?)

?
(Nagy Gonctil, Ursa Maior)
(Tejut, Via Lactea)
(Fiastytlk, Pleiades)
(Tejut, Via Lactea)
(Tejut, Via Lactca)
(Tcjut, Via Lactea)

(Szlriusz, Sirius)
(Sarkcsillag, Stella Polaris)
(Ustăkos, cometcs)
(Tejut, Via Lactea)
(Tcjut, Via Lactea)
(Tcjut, Via Lactea)
(Zsirăf, Camelopardalis)
?

Szekelyek csillaga 12
Szekeres (+)
Szent Peter pa(l)caja +
Szent Peltir pacaja +
Szent PCtăr tltja +
Szenvonos 2
Szepasszony Vaszna 13
Szinasszeker(+)
Szfnasszeker ul(+)
Tejtlt
Tejtlt
Tej tltja
Teteveny
Tcut
TUndt!rek fordu/Oja14
Tytlkos csillag (+)
Ur Jezus csillagja +
Ostăkăs
Ostăkoscsillag

Vacsoracsillag
Vacsorai cs_illag
Vacsorakori csillag
Vadgalambfo1 15
Vandorcsillag +
Hattytl ?
Vezercsillag +
Hattytl?
Zsid6csillag +
Zsid6k csillaga +

(Szatumusz, Saturnus)
( Nagygănctil, Ursa Maior)
(Orion ove)
(Orion ăvc)
(Orion ove)
?
(Tejtlt, Via Lactea)
(Nagygoncol , Ursa Maior)
(Tejtlt, Via Lactea)
(Tejtlt, Via Lactea)
(Tejtlt, Via Lactea)
(Tejtlt, Via Lactea)
(+) (Fiastyllk, Pleiades)
(Tejtlt, Via Lactea)
(Tejtlt, Via L.actea -elăgaz6- resze)
(Fiastytlk, Pleiades)
(V enusz, Venus)
(Usltikos, cometes)
(Ustokos, cometes)
(Venusz, Venus)
(Venusz, Venus)
(Venusz, Venus)
(Fiastytlk, Pleiades)
(Dcneb?(Btidok 1992.134.),
(Toroczkai-W. 1988.37.)
(Dcneb?(Btidok 1992.134.),
(Toroczkai-W. 1988.37.)
(Venusz, Venus)
(Venusz, Venus)

Mutat6 indexe
1JANKO 1893
2JANKO 1892
lNyr 1901. 199-200.
4SZENDREY 1924. 254 .
5LAzAR 1896
6TOROCZKAl-WIGAND 1988. 16.
7B600K 1992. 97.
8 HERMAN 1914. 628.
9 Nyr.1901. 199.
tOszENDREY 1924. 253 .
11 BODOK 1992. 55 .
12TOROCZKAl-W. 1988. 17„28.
IJLUGOSSY 1855. 253.
14LUGOSSY 1855. 62.
15B600K 1992. 47.
Cslllagnevek tajegysegenkentl mutat6ja
Csillagnevek (az adatkozlllk megftelese szerintiek) tajegysegenkent*:
Alcsfk:
Fia.•tytlk (Fijastytlk, Fiascsillag, HetevenM)** , Furllcsillag
(Sarkcsillag), Gonctilszeker (N agygăncol , ? Hcteveny), Hadak
tltja (Tejtlt), Hajnalcsillag, Hull6csillag, Kisgonctil (?Jancsika
szeker), R6kacsillag, Ostokos (Ustokoscsillag), Vacsoracsillag.
Als6-Feher:
Fia.•tytlk, Gonctilszcker (Nagy Gănctil) , Hajnalcsillag, Hul16csillag, Kisgonctil, Sarkcsillag, Szent Peter palcaja, Polyvas tll
(Tcjtlt), Ostăkăscsillag, Vacsoracsillag (Zsid6k csillagaM).
Tărtencti adatok (LAzAR Istvan 1896.100-101.):

Egesz kenyer, Eg utja, Felkenyer, Fiascsillag (Olăhtilnc),Ginci
szeker, Hajnali csillag (Hajnalcsillag), Kereszl, Koszoru, Rendcsillag, Szenl Peter pălcăja, Ostiikiis csillag, VacsoracsiDag.
Aranyosszek:
Fiastyuk (Fijastyuk), Giincălcsillag (Giinctilszcker, Giinci
szekereM, Nagygtincăl) ,
Hajnalcsillag, Hu.116csillag,
Kisgtinctil, Sark-<:sillag, Tejut (Szalmăs utM, Osttiktiscsillag,
Vacsoracsillag (Vacsaracsillag).
Tiirteneti adatok Torda, Aranyosszek, Torock6 videker61
(JANKO 1893):
Bir6 pălcaja (Aranypalca, Szent Peter palcaja), Eg or,•z~gtltja
(vagy nev nelkUI?), Felkenyer, Fiastytlk, Fur6csillag, Gănctil
szekcre, Hajnalcsillag, Hull6csillag, Kaszascsillag, Kercszt,
Ostti-kiis, Vacsoracsillag.
Bânsâg:
Dăncălszeker (Gănciilszcker, Dtinciilcsillag), Esthajna:Jcsillag
(Vacsoracsillag, Esthajnali csillag), Eszaki csillag (Sarkcsillag), Fiastyuk (Fiostytlk, Kotl6scsillag, Kotl6styukM), hlajnalcsillag, Hull6csillag, Kaszascsillag, Satancsillag (0sttiktis, Ustăkiiscsillag), TejuL (Hadak tltja), Vezeresillag (Vandorcsillag).

Vacsoracsillag.
BiharM:
Esti csillag (Esthajnalcsillag, Escsillag), Fijastyuk, Giinciirszeker (Giincii szeker, Szinasszeker), Kaszăs, T.ejut (Hadak
uuya, Szent Petăr uuya, Szînâsszeker ut,Tej uttya)
Bukovina (BOSNYAK 1977, 1994):
Fiastyuk ( Heternen, Csokros csillag, Tyukos csillag), Giincă1
(Bence szckere, Kăncăl szckere), Hadak utja (Csaba ulja, T<ejul), Hajnalcsillag, Hull6csillag, Kicsi Giinciil, Szent tRetcqpăl
căja, Ostiikiiscsillag, Vacsoracsillag.
Delvidek:
Doroszl6 (KOVAcs•••1982.12.):
Kotl6scsillag, Hull6csillag, Osttikiis.
Drăvaszăg (LĂBADI••• 1991.621-623.):
Esthajnalcsillag (Vacsoracsillag, Vadlcgcl(j), Fiastyuk, Giinciilszcker, Kaszâscsillag, Okiirvezet6 csillag (Hajnalcsillag),
Sănia Kala, Tejul, Ostăkăscsillag .
Felcs!k:
FiasLyuk (HetevenM), Giincălszekcr (Heteveny), Hajnalosillag
(Mâria csillaga), Hetfeja sarkâny, Hull6csillag, KcL kaszăs, Koszorucsillag, TejuL (Hetfeja sarkany, Csaba utja), Ostiiktiscsillag (Ostăkăs), Vacsoracsillag (Esti csillag, Ur Jezus csillagja).
Fels6-Maros menteM
Cigănyok ullya, Fija•Lyuk (Heteven), Vacsara csillag
Gyergy6szek:
Esthajnalcsillag (Vacsoracsillag), Fiastyuk (Heteven'M, (Gtinciil-szeker (Nagygiinciil, Giiliin szckerM), Hadak ulja '(!iejtll),
Hajnal-csillag, Hull6csillag, Kaszăscsillag , Kisgiinctil, 0stăkăs
(0stiikos-<:sillag).
Gyimes (BOSNY ĂK 1982):
Fiastytlk (Heteven), Giinciil szekere (Jancsika szekere, Giinci
szekere), Hadak utja, Hajnalcsillag, Hull6csillag, 'Szcnt P.eler
pălcâja, Ostiikiiscsillag, Vacsoracsillag.

Fiastyt1k (Fijaslytlk, FijasM, Fiascsillag, Fijascsillag), Giincăl
(Giincălcsillag, Nagygănciil, Gănctilszeker, GiinctirszekerM),
Hadak utja, Hajnalcsillag, Hull6csillag (Bolyg6 csillag), Kaszăscsillag, Kisgănctil, Szenl Peter pălcăja, Ostiikiis (0stiikiiscsillag), Vacsorai csillag (Estci csillag, Vacsoracsillag) .
Homor6d mente:
Fiastyt1k (Fijastyuk, HetevenM, Heteveny, Het csibe sa kotl6),
Giincălszekcr (Nagy Gănctil , Giinciij-szekerM), Hadak utja
(Tcjut), Hajnalcsillag, Hull6csillag, Kisgiinciil, Szenl Pctiir
păcăja, Ostăkăscsillag, Vacsoracsillag (H6dkiser6 csillag, Eslhajnalcsillag).
Hortobâgy (BARNA 1982.811-816.):
Es&sillag, Esthajnali csillag (Zsid6csillag, Sâbeccsillag), Fiastyuk, Felkenyer, Gaspârcsillag, Giinciilszeker (Giincăl) , Hull6csillag, Ka-zâscsillag (Kaszâs, Hârom kaszâs), Kereszt-<:sillag,
.Kisberes (Bcres, Kis magyar), Kis Găncăl, Okiirkeres(i csillag
(Okărlop6 csillag), P .. acsillag, Sânta Kata (Sânta Kati), Tejut
(Hadak ulja, Orszagut), Ostăkăs.
HunyadM
Fijastytlk (Fijas csillag), Hadak tlllya
Kalolaszcg:
Csaba utja (Cigănyok uuyaM, Hadak ultyaM, Tcjtlt), Fiastyuk
(Fijastyuk), Giinciilszeker (GiinciirszekecM, Hajnalcsillag, Hul16-csillag, Sarkcsillag, Ostiikăscsillag, Vacsoracsillag.
Tiirteneti adatok:
BERES (Nyr 1901.), Cigânytlt, Ejfelcsillag, Giinciil (Gonci,
Giinciin, Bencc) szekere, Kasza Holdja, Hajnalcsillag, Hull6csillag, Kotl6scsillag, Szenvon6s, Ostăkăscsillag, Vacsoracsillag (JANKO 1892.187.).
Kâszonszek:
Fiastytlk (FijasM), Gănciilszeker (Giincc szekecM, Nagy Gonciil), Hadak utja, Hajnalcsillag, Hull6csillag, Kis Gonciil, Sarkcsillag, Ostiikăscsillag, Vacsoracsillag (Esthajnalcsillag).
1Ktiktill6 vidckeM
Rija' (Fijas csillag, Hcteven), Găncă szekcr (Giinci szekere,
<Giinci szeker), Szalma ul (Szalma ullya, Pajvâs tlt, Pozdorjăs
ul, Tejtlt)
'L~s mcnteM
Estelli csillag, Fijaslytlk, Hadak uttya,
Marosszek:
Nyar:ld mente:
Fiastyuk, Găncălszeker (Nagy Giinciil), Hadak tltja (Tcjtlt),
Hajnalcsillag, Hull6csillag, Kis Giinciil, Szent Peter pălcăja ,
Oslăkăscsillag (Osttikiis) , Vacsoracsillag.
Havad (Nagy 1989):
Fehcr Giinciil (Giinctilszckcr), Fiastytlk, Hadak utja, Hajnalosillag, Hull6csillag, Kisgonciil, Vacsoracsillag.
Mcz6se•·
Felke~yt~, Fiastyuk (Fiascsuk, Fijas csillagM ,Fijokos tyukM),
lius\yej (Utra, Fustyia), Goncălszeker (GiincărszekecM· Gonci
szekerM, Giinci szckcreM), Hadak tltja (Cigănyok utja, Cigân~ok uccsa, CiganyutM, Csaba uuyaM, Kâroli TrojanM ,
NagyutM, TejutM, TeutM), Hajnalcsillag, Hull6csillag, Kirăly
'Kardja (Kard), Kisgiincăl, Ostiikiiscsillag (0stiikiis), Vacsoracsillag (Esteli csillagM, Vacsara csillag, Vacsorai csillag, Zsii16csillag).
Roman •ncvck: Caru, Drumu \iganilor, Fustei, Găinuşa,
Luceafăr, Luceafăr de seară, Stea căzătoare, Stea cu coadă.
Mâramaros:
IEsti csillag (Esteli csillagM), Giinciilszekcr (Nagygănciil), Hajcnalcsillag, Hull6csillag, Kicsi Giincălszeker, Kereszt, Koll6scsillag (FjjastyukM), Tejut, Ostokiiscsillag.

Hăromszek:

Mokănysag:

Bănyavidek:

Esti csillag, Fiastyuk (Fijastyuk), Găncolszekcr (Nagygonoă1) ,
Hajnalcsillag, Hull6csillag, Kisgiincol, Tcjt11 (Hadak uttya'M~,
Ostiikiis.
Barcasâg:

(Fijastyuk, Fijas csillagM), Goncălszeker
(Nagygiincăl, Giinctil, Giinci szekccM• Giincii szeker'M~, hlaj-

Fiastyuk

nalcsillag, Hull6csillag, Kisgănciil, Lovagocska, · Szent Peter
pălcâja, Tejul (TeulM, Hadak uLLyaM, HaduruttyaM), Ostăkăs,
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Esti csillag, Farkos csillag, Gtinciil szckere (Kăru mărc), Hajnali csillag, Kăru qiik.
·c , ;
1
1
Romăn nevek: Caru marc, Caru mic, Stea polară, Luceafăr.
Moldva (BOSNYAK 1'9 80. ' 27-29 „ 1994, SZABO T.
1972.137, 138.):.
Anyacsillag, Beres, Ejfeli csillag, Fiascsillag (A Koll6s a
csiirkekvel, Csiirkescsillag, CsUrkestyllk, Fiaska, FijaszlyukM,
Gajinusza, Het~ -:en , Kl~ska a csiirkeivel, Kloska ku
pujM,Kptl6, Kotl6 a Riszlenekvel, Tyllk a csiirkckkel), Gtinciil
szekere , (Bence szekere, Bencer szekere, Cslki szekcrc,
Demsze szekere, Dence szekere, Ganci szekere, Gj nc~ szekerc,
Gtince szekere, Gtinci sze~~re, Gtinde sz~kere, Istei\ szekere,
Jancsika szekere, Drence szekere Kăru mare, Nagyszeker, Szcker, Szeker-csillag, Szempeter karucăja, Szenygytirgynek a kocsiJa, Uti csil!ag, V~nce szeker~), Hatnalcsilli'g (HaJnali csillag, Jezusnak a csillaga, Maria cşillaga, Reggeli csillag), Hul16csillag, Ja~csi!ca-csillai, Kicsiszeker (Păvel, bi'csikl~taja),
Magyar kereszl (Kaiolikus csillag), Magyarok csiilaga,
Polărcsillag, Rabok lltja (Ang'yal lltja, Barat lltja, Hadak lltja,
Egnek az lltja, Faradt Embereknck az llttyik, Halollak llllyik,
Kălejă cseruluj, Kalejă luj Trajăn, Păsztor lltja,'Retecsil llt, Seregek lltja1 Szege'I lltja, Udvari ul, Tii,n<Jer~k lltja, Zarvăk ·
llttyik, Tejllt, Drumul robilorM), Szent Peter pălcaja (Szent P~
Ler kulc~ai), Osttiktis (SUprtiscsillag, Stipr1ls , csillag, Farkas
csillag, Osttiktiscsillag), Vacsoracsillag ( Vacsaraji csillagM,
Yacsorakori csillag, Estcji csillag), Ycgvacsoracsillag. '
Pal6cfcild:
1
""
,
,
Kar~n,c~~eszi (FEJ6s••• 1985.12),-124 .): , .,
·
Esthajnalcsillag, Fiastyllk, Gtinciil, Hajn41csi!lag (k[ktivetkezteletl adat), Hu116c.sillag, Kaszli.' (Kaszăscslllag)„ ,P:lsztorbol,
Sania Kala, Tejllt, Ostti~osc~ illag, , „ i 1 • .
•
Zagyvarekas (P6c,'l· ~ ~ } 964): .
, , 1 ,
Fiastyllk, Gtincllszeker1 Hull6csillag, Kaszascsillag, Săntajany,
Tejllt, Osttiktis.
•
S~videk:

„

~szaki csillag (Sarkcsillag), Fiastyllk (Hereveny HetevcnM,
Tetevtny0 , Hei VezerG, Fiascsillag, Kotl6~csillag), Gtinciilszeker (lsten szekere0 ), Hadak lltja (Tejut, Csaballtja), Hajnalcsillag, Hu116csillag, KaszascsillagG (Kaşzăs 0 ), JS;i~i Gonci\lszeker (Kis Gtinci\I), Minkuj pălca0 , Osttiktis, Yacsoracsillag.
SzaszfcildM
Cigăny uttya, ,Fijaslytlk (Fijastik, fijas csillag), Szekeres
,
f. '
,
1 •
Sza,tmâr: . <
Esthajnali csillag (I. meg CSORY 1935.244„ Esti csillag (I.
BARNA 1982.811. cs MURADIN 1994), Fjastyllk, Gtincolszeker (C;ltinctir:szc~~rM , GtinctinszekerM). Had~k tltja
(TejutM), Hajnalcsillag, .Hull6csillag, Kaszascsillag, .Usttikiiscsillag.
'
·
··
'
Szilagysag:
, ,
,
Esth~jnali cşillag, (Esti ,csillag,M), Eziistcsillag, „a~nciilszelcer
(Nagyg\inciil), Hajnalc~illag, Hull6csillag, /(jsgii~iil, Kotl6
(FijaştyukMJ..SregenY,ek csillaga,; Nagyg~dăk csillaga, Tcjtlt.
Udvarhelyszek:
11,, 11 "' , 1 ", 1 '
Fiastytlk (Hcteveny), G\)nc9ls{.ek,er_ C9iin~iirszekeyM , Gonci\
szekerM, N_agy Giinciil, Hele~eny, Jancsika szekercM), Hadak
tllja (Tejtll, Csaba tltja), Hajnalcsillag, Hull6csillag, Kis Giin1;01 ,„ ~~ent ,Peter p:lf;a, 1 Q,s fii~ii~csillag, Yacsoracsillag

;i

"

(Est!J.ajnal~sillag, Estcsill~g) .

• Ahol nem jelzem a forrast: sajat gylJjtesrol van sz6.
••, z~rofe!~n a nevV'tit~~kat kti~li\m.,; 1, _,.I. - .e ,
*"•A gylJjtll mindenekel(l_tt p ncphit,szcmpontj">61 fontos csillagok, csillagkepck lejegyzesere Liirekedett, fgy bizo.!'yăra nern
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kiiziilL, emlltett tiibb ncvel, ha ahhoz (visellljehez) nem kapcsoltak hiedclmct a hclybeliek.
M MURADIN 1994
a auB 1994
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19. GAAL M6zes (1900) Htln es rnagyar mondăk. (IV .kiadli.~ )
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20. GUB Jenll 1994 S6videki nepi vihlgkep. (kezirat)
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·

60. SZENDREY Zsigmond-SZENDREY Akos 1922-1963 (a
gyiljtes idcjc) Magyar nephit cs nepszokas lexikon. EA 6186.
319,320,322,667. (kezirat)

3 1. KANDRA Kabos 197 1 Az 6smagyar csillagos cg. Jn : Az 6si
magyar hitvilag. Bp. 398-420.

61. TOKAREV, Sz.V. (fllszerk.) 1988 Mitol6giai enciklopc!dia. III. Bp.
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·
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63. Uj Magyar Tajsz6tar( UMT) 1979 Bp.
VULCĂNESCU, R.1987 Mitologic română. Bucureşti
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46. MURADIN Lăszl6 1994 Romaniai magyar nyclvjanlsok atJa,za. (A gyiljtcs idcjc: 1956-1967; kezimt)
47. NAGY Olga 1989 Ember es tcrmeszct a ncpi vilagkepben.
Korunk cvkiinyv 62-74.

utalok.

4. A k0vetkcz6 româniai magyar (a s7.6rvănyban ~s Csflcban lejcgyzeu)
csillagnevckr61, c.-sillagk~p ncvckr61 nem tud az eddigi szakirodalo m: Lo-

vagocska, Eziistcsillag, Hetfcja sărkâny, Kcl kaszâ<, K.irlily kardja, Letra
(Fustyia, Fustycj), Nagygazd ăk csi llaga, Polyv<is 6t, R6kacsillag, Sătân
csillag, Szegcnyck csillaga, Ur Jczus csillaga, Vlindorcsillag (nyolcuk
pămuzamosan ci m<is nevck mellctt).
A româniai magyarsăg a magyarorszăgit61 (HOPPAL t982), a horvător
szâgit61 (Lăbadi 1992.623.) cltcn'lcn ncm ismeri a Sdma Jdnyt (HOPPAL
19H2), Sdllla Katdt (Szfriuszt). A XX . szâzad clejen mc!g cleg ismert lehctctt Erdclybcn (Nyr t901.t 99-200.). Nagyszalontlin jegyeztek le, hogy
SdJlfakati u.edi a Kaszds 11td11 a tojdst (SZENDREY t 924.253.). Mcgjcgyzcm, nChâny adatk0zl6 m a mâr cmlcgetell Vt5nuszt , Jupitcrt, valaminl a Szaturnuszt Cs tObb mâs bizonyâra iskolâban megismcrt bolyg6 ncvCt - Mcrkur (V~2.4), Ma~ (Koll) - 1.:siUag n~v k~ nl cmlftctte nckem ,

48. OTESCU, Ion 1907 Crcdin\elc \ ăranului român despre cer şi
stele (separat). Analele Academiei Romane Tom. XXIX. Buc.
49. PĂIŞ D.1975 A magyar 6svallas nyclvi cmlckcib61. Bp.
POcS= CS.POcS Eva 1964 Zagyvarekas nephite. Neprajzi Kiizlcmenyek 60. 3-4.sz.
50. 1980 A falu hiedelemvilaganak iisszctcvoi. In: N6gradsipek.
Tanulmanyok cgy eS7.ak-magyarorszagi falu mai follcl6rjab61 .
Bp. 269-358.
51. POcS EVA, Cs-HOPPAL Mihaly 1970 Kerd6îv a pal6c nephit es nepi gy6gyaszat gyiljtesehcz. Egcr
52. POLNER Zoltăn 1989 Sarember. Szcgcd 28-31.
53. R6HEIM Geza 1984 A baviis tUkiir. Bp.
54. R6HEIM Geza l990 Magyar nephit cs ncpszokasok. Szcgcd
55. SCHALK Gyula 1973 Az 6smagyar nepi csillag- es csillagkepnevck. Forras 4-5.sz. 104-117.
56. SERES Andras 1984 Barcasagi magyar nepkiilteszct cs nepszokasok. Buk.
57. SZAB6 T.Attila 1957 Moldvai csang6 csillagnevek. Magyar
Nyelv6r LXXXI. 4.sz. 458-462.
58. SZAB6 T.Attila 1972 i.m. ln: Nyclv cs mult. Bukarcst

Despre numele astrale
maghiare din Transilvania
(Rezumat)
După o trecere sumară în revistă a literaturii de specialitate referitoare la numele astrale
populare şi la culegerea lor, autorul prezintă
culegerea sa efectuată între 1980 şi 1994 în
România (în 12 judeţe , 32 localităţi, peste 90 de
furnizori de date), respectiv analiza acestei
culegeri (etimologie populară , volumul de
cunoştinţe şi gradul de folosire, particularităţi şi
deosebiri pentru diferitele zone cercetate, corn-
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pararea cu literatura de specialitate română,
interetnice, etc.). Analiza este completată cu indice de nume, ţinând cont de mai multe
puncte de vedere.
influenţe

On the Hungarian Astral
Names in ·Transylvania
(Abstract)

Romania (12 counties, 32 settlements, over 90
data publishers, respectively the analysis of this
collection (popular etymology, the volume of
knowledge and the degree of usage, particularities and differences for the different zones investigated, the comparison with the Romanian literature, interethnic influences, etc.) The analysis is
completed with name indexes having in view
many standpoints.

After a summary of the literature the
author presents his collection from 1980-1994 in
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I. âbra Egabroszunk csillagai. Az egyetlen magyar figurâlâs csillagkepabrâzolas (rajzolta NAGY
Sândor , szecesszi6s fest6 es iparmavesz, a gtidoll6i mavesztelep alapft6ja).
TOROCZKAI WIGAND Ecle, Oreg csillagok, Budapest. 1916

