
A magyar nyelv régebbi román elemei és a közvetlen 
nyelvi érintkezésen alapuló szókölcsönzés néhány kérdése 

1942-ben jelent meg B L É D Y GÉzÁnak a magyar nyelv román jövevénysza
vaival foglalkozó könyve (Influenta limbii romane asupra limbii maghiare. 
Sibiu.). Az egykorú kritika, a kérdéssel foglalkozó kutatók e disszertáció 
erényeit, nem utolsósorban fogyatékosságait több ízben is elemezték, kétség
telen azonban, hogy a nyelvünk szókészletét ért román hatásról mégiscsak e 
mű alapján alakult ki a kép. Másrészről viszont az azóta eltelt három évtized 
szótörténeti kutatásai, a nagyarányú nyelvjárási adatgyűjtés — mindebben 
kiemelkedő szerepe van a Kolozsvárott működő magyar nyelvészeknek, 
MÁRTON GYULÁnak, SZABÓ T. ATTiLÁnak és a körülöttük kialakult iskolá
nak — olyan új anyagtömeget tá r tak fel, amely a B L É D Y munkája alapján 
létrejött közfelfogást erősen elavultnak mutatja. 

A kolozsvári munkaközösségek több ízben is hírt adtak arról, hogy tevé
kenységük mire terjed ki és milyen mértékben halad előre. Mégis, már az ott 
készülőben levő korszakos jelentőségű művek megjelenése előtt is erősen 
időszerűvé vált akárcsak egy vázlatszerű összefoglalást adni, és levonni a köz
vetlen népi érintkezésen alapuló szókölcsönzés kutatására vonatkozó lexikoló
giai elvi és módszertani tanulságokat. Szükségesnek látszik ez annál is inkább, 
mert a TESz. egyes szócikkeinek megírása óta nézetem — ez az alábbiakban 
kiderül — nem egy esetben módosult. Tudom, hogy a Kolozsvárott össze
gyűlt anyag alapján remélhetően hamarosan kiadásra kerülő monográfiák 
a most bemutatandó képet nem egy ponton módosítani fogják, de szókész
leti kutatásokban az ilyen kockázat elkerülhetetlen. 

Az összegyűlt anyag teljes bemutatása és feldolgozása (a hapaxokat és 
szórványokat is beleszámítva több mint ezer elemmel számolhatunk) folyó
iratcikk keretében lehetetlen. Nem tekintettem feladatomnak a csángók 
nyelvét ért román hatás vizsgálatát, mivel ez külön tanulmány tárgya és ezt 
a munkát MÁRTON GYULA A moldvai csángó nyelvjárás román kölcsönszavai 
(Bp. 1969. NytudÉrt . 66. sz.) című művében lényegében már elvégezte. Ez alka
lommal csak a 19. századig jelentkező román elemekkel foglalkozom; ha csak 
jelzésszerűen is, de egész történetüket próbálom felvázolni, elsősorban ott, 
ahol a régebbi kép teljes átalakítása vált szükségessé, vagy ahol ez elvi követ
keztetéseket tesz lehetővé.* 

* Az alábbiakban a szokásos, főleg pedig a TESz.-ben alkalmazott rövidítéseket 
használom; az ettől eltérők a következők: ALR. == Atlasul Lingvistic Romín. Cluj — 
Sibiu, 1938—1942; ALRM. = Micul Atlas Lingvistic Romín. Cluj —Sibiu, 1938—1940; 
ALR. SN. = Atlasul Lingvistic Romín. Serie Noua. Bucuresti, 1956—; Bogdan = 
Damian P . Bogdan: Glosarul cuvintelor românesti din documentele slavo-române. Bucu
resti 1946; Borza. = Al. Borza: Dic^ionar etnobotanic. Bucuresti 1968; CADE. = I. A. 

5 Nyelvtudományi Közlemények LXXIII /1. 
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A 14. század 

1.11. A 14. századból származó román jövevényszót első ízben SZABÓ 
T. ATTILA mutatot t ki a magyarban (NylrK. IX, 61 — 77). Igen gazdagon 
dokumentált és módszertanilag is példamutató tanulmányában a román 
crainic szóból származtatja az első ízben Hunyad megyében 1387-ben fel
jegyzett magyar krajnikot (az első adat forrása: DocVal. 326.), majd ennek 
Erdély különböző területein a következő századokban való elterjedését mutatja 
be. Mivel a krajnik a 14. század végétől már északon, Máramarosban majd 
Sárosban és Szatmárban is megjelenik, úgy gondolja, hogy e területeken a szó 
esetleg az ukránból is bekerülhetett a magyarba. Kiss LAJOS hozzászólása 
(MNy. LXIV., 74—75) után nézetem szerint e feltevés szükségtelen, annál is 
inkább, mert a 14. század végén az érintett területeken már pásztorkodó román 
népességgel lehet számolni (DocVal. XXXII I . , XXXV., XXXVIII) . A román 
szót ugyan csak a magyarnál későbbről, 1415-ből lehet kimutatni, de ez a 
Crainicesti helynév (BOGDÁN 148) még mindig koraibb mint az északi szláv 
nyelvekben való megjelenése. Ennek ellenére sem lehetetlen, hogy maga a 
román szó ukrán eredetű, de feltehető az is, hogy a crainic szláv elemekből 
a románban jött létre. Nem ez az egyetlen eset, hogy a románság a vlach termi
nológia elemeként valamely szláv vagy egyéb elemet a maga nyelvébe olvasztott, 
esetleg némiképpen átalakított és vándorlásai során ezt a környező, tehát 
szláv népeknek is átadta. 

1.12. A DocVal.-ban a gyulafehérvári káptalan jövedelmeit tárgyaló 
töredékben található a következő: ,,magister Adrianus de ipsis Kenezis et 
zondis nostris presentaverit nobis viginti birra que vulgariter cherge [dicuntur], 
et quatuor decimi caseos" (71). Ez az 1331-ból származó mondat egyszerre 
két román jövevényszót is rejt magában. A cserge kétségtelenül török elem, de 
az előfordulás túl korai ahhoz, hogy közvetlenül az oszmán-törökből kerül
hetett volna nyelvünkbe. Ez a román cerga-re is áll (ebben talán a besenyő
kunból való?), viszont az idézett szövegkörnyezet egyértelműen a román
ságra utal, hiszen a sajttal együtt feudális adóként román telepesek, minden 
valószínűség szerint pásztorok elöljáróitól, kenézektől és ,,szindia"-któl jár. 
A cserge román eredete, amint erről a lap alján olvasható jegyzet tanúskodik 
a kötet kiadói számára sem volt kétséges. Az adat sajnálatos módon mindeddig 
elkerülte a kutatók figyelmét; a TESz. szerkesztése során sem vettük észre, 
az állásfoglalás tehát ennek hiányában született meg. Ennek ellenére több
szörös átvételú jövevényszóval van dolgunk, a korai dunántúli adat (Zichy-
Okm. V, 749) nyilván a szerb-horvátból származik, így csupán az átadó nyel
vek kronológiai sorrendje más. A DocVal. cserge adatának román eredetére 
utalnak egyébként más történeti adatok is. E kiadvány 256. lapján arról 

Candrea—Gh. Adamescu: Dictionarul enciclopedic. Bucuresti 1932; CercLingv. = Cer-
cetäri de Lingvisticä; DLR. = Dictionarul Limbii Romane. Bucuresti, 1965—; FonDial. 
aè Fonetica si dialectologie; LR. == Limba romána; Prodan = D. Prodan: Bojaren und 
„Vecini" des Landes Fogarasch im 16. und 17. Jahrhundert. Bukarest 1967; Puscariu = 
Ioan Puscariu: Fragmente istorice despre boerii din Tara Fägärasului. Sibiu 1907; Rák-
Gazdlr. = I. Rákóczi György birtokai gazdasági iratai (1630—1648). Sajtó alá rendezte 
Makkai László. Bp., 1954; SCL. = Studii si cercetäri lingvistice; Szádeczky — Szádeczky 
Béla: I. Apafi Mihály fejedelem udvartartása. Budapest, 1911. — Mivel a kiindulópont 
mindig a legrégibb előfordulás volt, a földrajzi nevek lokalizációjában célszerűnek lát
szott a régi közigazgatásnak megfelelő megyebeosztás követése. 
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értesülünk, hogy a váradi káptalanhoz tartozó román településekben „Kenezii 
singulariter de more consuetudo dánt . . lodicem", a belényesi uradalom 
I600-l>ól származó urbáriumában hasonló megjegyzés található (Anlnstlst. din 
Cluj. V., 64). 

A csergét tehát a vlach terminológia elemei közé számíthatjuk. Ez a fel
tehetően valóban legkorábbi román jövevényszavunk azonban egyéb tanul
ságokkal is szolgál: a közvetlen népi érintkezés során átvett balkáni vándor
szavak — ezek nem ritkán éppen kultúrszavak is *- esetében i g e n g y a-
k o r i, ha ugyan nem törvényszerű, a t ö b b s z ö r ö s e t i m o l ó g i a . 
Magát a vlach terminológiát is az eddiginél valamivel tágabban lehet értel
mezni. Nem helyes leszűkíteni pusztán a kisállattenyésztés, elsősorban a juh-
gazdálkodás szókincsére, hanem természetszerűen idevonhatok a gyapjú
feldolgozás, ennek során a szövés-fonás egyes terminusai, továbbá bizonyos 
szervezeti—közigazgatási kifejezések is. 

1.13. A már említett zondis elemmel hosszabb cikkben foglalkozik 
D. PRODAN (CercLingv. VII., 142 — 7.). A DocVal. kiadóival szemben, akik 
ezt közvetlenül egy közópbolgár sqdiji 'bíró'-ból magyarázzák, helyesen jegyzi 
meg, hogy itt sokkal inkább a ma már kihalt román síndie 'falusi bíró' jelent
kezik, és a román szót egy oklevélkiadványból szláv nyelvi környezetbe 
ágyazva, de egy másik román szóval együtt idézi: H CBeM woyAe^eM H CBeM 
CÏ>HJI;&M (BOGDAN: Documentelelui iStefancel Mare. Bucuresti 1913. IL , 361.). 
A sçdija-hol származó román szó megléte ezzel valóban igazolva van, mivel a 
régi bolgár q egyik román megjelenési formája a cirill jegyekben rejlő ín. Nem 
valószínű azonban PRODAN azon állítása, hogy a tárgyalt locus-ban maga a 
román szó van jelen. O egy többes számú román síndii-ből indul ki és ablativus-
ról levén szó a helyesnek gondolt zondüs helyett íráshibát tesz fel (uo. 147). 
Román szónak a 14. század eleji erdélyi írásbeliségben való megjelenése kissé 
szokatlan lenne, ezért úgy gondolom, hogy egy már megmagyarosodóban levő 
*szondia elemről van szó és ebben az esetben nincs is íráshiba. A román î 
a magyarban a gyakoribb * mellett nem egyszer o-kónt is megjelenik. Ezt 
mutatja a brindza elsőként és éppen latin szövegben megjelenő magyar bronza 
változata, amelyet a szokottabb brinza csak jóval későbben követ (vö. TESz.). 
Hasonló a helyzet a most tárgyalt szó esetében is, ez három évszázados szünet 
után mint szindia ~ zindia sűrűn előfordul a fogarasföldi Rákóczi birtokok 
1637 és 1648 közötti összeírásaiban (RákGazdlr. 475, 487, 491). 

1.21. Korai román jövevényszavaink történetének egyik jellemzője, 
hogy számos esetben a z e l s ő m e g j e l e n é s t hosszú, esetleg t ö b b 
s z á z a d o s n é m a s á g k ö v e t i . E jelenség előzetes jelzésére most csak 
két példát mutatok be. BLBDY az MTSz.-re hivatkozva veszi fel művébe a 
kaskavált, a szó azonban már 1683-ban Bornemissza Anna fejedelemasszony 
gazdasági irataiban megjelenik: ,,fogarasi udvarbíránk . . . administrait tárhá
zunkban odavaló proventus kaskavale sajt á rá t" (SZÁDECZKY 300). B L É D Y -
nél még nem szerepel az abrudány 'havasi román zsellér' (Gyalui Urb. 1737 — 
1740-es adatok: 378 — 9, 406). Ez a szó csak a legutóbbi évek nyelvjárási 
gyűjtései során bukkant fel újra Domokosról: brudány 'csebreket áruló havasi 
ember' (NylrK. VIL, 279; az átadó román szó nyilván abrudean 'abrudi ' , 
de ebben a formában szótárban nem találtam). Az utóbbi esetben minden 
valószínűség szerint nem annyira ,,lappangás"-ról, mint i s m é t e l t , 
e g y m á s t ó l f ü g g e t l e n á t v é t e l r ő l van szó, és ez a közvetlen népi 
érintkezéssel terjedő szókölcsönzésben törvényszerűnek tekintendő. 

5* 
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1.22. A szindia példaként szolgál arra a jelenségre is, hogy valamely 
nyelv kihalt vagy egészen ritka szaváról az a nyelv ad felvilágosítást, amelybe 
még életerejének teljében ment át. A cserge és a krajnik esetében is a magyar 
adat az első információ a román szó létéről. A szindia esete azonban még ennél 
is sajátosabb, hiszen elsőnek latin szövegben jelentkezik egy magyarba átke
rült szláv eredetű román szó, amely későbben szláv szövegben mutatható 
ki. Ezt követik a magyar szó előfordulásai, hogy végül magából román szöveg
ből is kimutatható legyeit (PRODAN: CercLingv. VII., 143, 146—7). A zondis <~v 
szindia román származását mindez nem teszi kétségessé. Mindig románokra 
vonatkozik és Fogarasföldéről is román falvak összeírásában említik. Való
színűleg sajátos feladatokat betöltő falusi bírát jelölhetett, mintahogy sajá
tos szerepet töltött be ugyanitt a 16. —17. században a boér és a vecsin. 

E közigazgatási terminusok korai jelentkezése magától értetődik, ha 
meggondoljuk, hogy Fogaras vidéke a középkori Erdélyben sajátos közigazga
tási , egység, sokáig a havasalföldi fejedelem hűbérbirtoka volt. Már egészen 
korán jelentős román népesség lakta. Korai román jövevényszavaink nem 
elhanyagolható hányada először innen jelentkezik, csak ezen a területen isme
retes vagy innen is verjed más vidékekre. Evvel kapcsolatban megjegyzendő, 
hogy a magyar szókincs román elemeinek módszeres vizsgálatában sok haszon
nal fog járni, ha ezeknek a jelentkezési helyét vagy helyeit is figyelembe vesz-
szük. Úgy tűnik, hogy már felszínes megközelítésre is bizonyos centrumok és 
kisugárzási gócok állapíthatók meg. Ilyen Fogarasfölde, de ilyen pl. a Székely
föld, az északi területek (Szatmár Szabolcs -Máramaros) és IMPLOM JÓZSEF 
kutatásai alapján ilyennek bizonyul Békés-Arad megye területe is. 

1.3. 14. századi román jövevényszavaink közé sorolhatjuk a BLÉDYnél 
egyáltalán nem szereplő kosár 'karám, ovile' elemet is. Igaz, hogy köznévként 
csak egy századdal későbbről adatolható, de helynévként és összetétel utó
tagjaként már 1313-ban megjelenik (uersus locum bozkosar uocatum 
AnjouOkm. I., 303 — a szó Erdélyből származik, közelebbről azonban nem 
sikerült a helyét megállapítani). Szabolcs megyéből való az első koznévi elő
fordulás: Quoddam ouile wlgo kosár nominatum" (1461: OklSz.), majd ezt 
követi egy 1525-ös Meggyesről feljegyzett adat : ,,ratione adductionis certorum 
porcorum decimalium de quadam circu mailat ioné, wlgo kosár vocata" (A fen
tiekre való bővebb tudnivalókat ld. BELÉNYESY MÁRTA tanulmányát a Földes 
László szerkesztette „Viehzucht und Hirtenleben" c. gyűjteményben Bp. 
1962. 42.) A 16. századból már jelentékeny számú magyar adatunk van a szóra, 
főleg a juhkosárra, (NySz., HOklSzj. stb.) és 'caula, ovile' értelmezéssel bekerül 
MA.2-be. Ez arra mutat , hogy Szenezi Molnár maga is hallhatta a szót. A forrá
sok a kosár erdélyi megjelenését, nyugatra és északra való továbbterjedését 
bizonyítják. 

Ez a 'karám, juhkerítés' jelentésű szó végső forrásában azonos a köz
nyelvben járatos homofon kosárral, jelentése folytán azonban a román cosar 
'szárnyék, karám' átvétele. KNIEZSA még inkább a szlávból próbálta magya
rázni (SzlJsz. I., 675), bár előtte TAMÁS már felveti a románból való eredezte-
tést (ESPv. I., 248). Az erdélyi kutatók e vitában nem foglalnak határozottan 
állást. A szóföldrajz és a fogalomkör egyaránt a románra utal, ahol meg is 
van a neki pontosan megfelelő hangalakú és jelentésű elem, semmi ok tehát 
arra, hogy román eredetét kétségbe vonjuk. Problémát csak az okozhat, 
hogy Erdély legészakibb területére és a szomszédos megyékbe (Abaúj, Zemplén) 
a szó magyar belső tovaterjedéssel került-e (feljegyezték egyébként Szabolcs-
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Szatmarból és Hajdú-Biharból is: ÜMTSz.) vagy esetleg ukrán és szlovák 
közvetítéssel is számolnunk kell, mivel a román szó vlach elemként az összes 
környező népek nyelvébe, tehát az északi szlávba is átkerült. Ugyanakkor 
azonban a MNyA. (Limbus 226) térképlapja azt is egyértelműen ábrázolja, 
hogy Nyugat-Szlovákia magyar anyanyelvű lakóihoz a kosár csakis a szlovák
ból származhatott. 

1.4. A 14. századból tehát négy román eredetű jövevényszavunk van. 
Ez azonban csak az első pillanatra meglepő, hiszen ebből a korból Erdélyből 
már elég jelentős román névanyaggal rendelkezünk; a probléma az, hogy az 
illető nevet viselő személy milyen nyelven beszélt. Tekintve, hogy a 14. szá
zadban Erdély különféle területein már elég jelentős román lakosság élt, 
elképzelhető az is, hogy a későbbi kutatás más román jövevényszavakat is 
kimutat majd e századból. Könnyen lehetséges, hogy a vegyes lakosságú 
területeken már más, a románságra és életmódjára jellemző szavak is átkerültek 
nyelvünkbe, ezeket azonban az írásbeliség nem rögzítette vagy még nem kerül
tek elő. A most tárgyalt elemek feltétlenül a közvetlen nyelvi érintkezésből 
kerültek át a közigazgatás nyelvébe: tisztségviselők nevei (krajnik, szindia), 
adóba adott szőttes (cserge), végül a legelő váltós állattenyésztés műszava 
(kosár). Utóéletük is evvel kapcsolatos. A szindia a sajátos fogarasi köz
igazgatás megszűnése után nem kerül elő, a krajnik a feudális szervezettel 
együtt avul el, ezzel szemben a kosár a regionális köznyelv elemeként széles 
területen elterjedt, a cserge pedig (BLÉDY a 15. századtól adatolja) — nyilván 
az erdélyi írók művei alapján — mint egyfajta háziszőttes neve többé-kevésbé 
az irodalmi nyelvbe is bekerült. 

A 15. század 

2. A jelenleg rendelkezésünkre álló adatok alapján a 15. században meg
jelenő román jövevényszavainkról az eddiginél jóval gazdagabb képet alkot
hatunk. Bár könyvében B L É D Y az egy kaliba kivételével valamennyi e szá
zadban jelentkező román eredetű szavunkról említést tesz, a 15. századból csak 
az alakort, a berbécset és a katrincát említi. 

2.11. Az alakor román származása ( < rom. alac 'tönköly') általában 
elfogadottnak tekinthető (szóföldrajzi—történeti térképét SZABÓ T. ATTILA 
állította össze: StUnBB. 1962/2.24), a szóvég alakulása azonban némi kételyekre 
adott alkalmat (TAMÁS: Róm. 199. 1., 172. j . ; TESz.). 

2.12. Berbécs szavunk 15. századi meglétére B L É D Y még csak személy -
névi adatot tudott közölni, azóta HADROVICS LÁSZLÓ és Kiss LAJOS kutatásai 
során Máramarosból, 1458-ból köznévi használata is bizonyítást nyert: castro-
nes vulgo Berbech (MNy. LXI. , 483). Maga az átadó román szó helynévként 
1443-ban jelenik meg (Bogdán 130). 

2.13. Időrendűségüket tekintve 15. századi román jövevényszavaink 
számbavételét a katrincávsd kellett volna kezdeni, hiszen már a század első 
éveiből jelentkezik (SchlSzj. 1875.; katroncha). Az idézett helyen levő adat 
román származását igazában elsőnek Kiss LAJOS bizonyította be (NytudÉrt . 
38. sz. 174—5). Az ott elmondottakhoz még annyit tennék hozzá, hogy ez a 
Huszita Biblia egyik részét tartalmazó s időben nagyon közeli MünchK.-ban is 
megvan, azaz román nyelvterületen is keletkezhetett. Ugyanebben-egy másik 
román elem is előfordul. Az akcsa román eredetének lehetőségére már ALEXICS 
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(Nyr. XVI., 128), az ő nyomán az EtSz. is utalt, legutóbb pedig N Y Í R I ANTAL 
(MNy. LXIV., 132). A ma már kihalt román accea (DAcR. I/L, 12 — nem 
acce !) magyar megfelelője azonban csak a MünchK.-ban jelentkezik. Nagyon 
valószínű, hogy a fordítók valóban a moldvai lakosságtól hallották ennek a 
rézpénznek a nevét, de mivel kis értéke miatt hazai forgalomba nem került, 
más e területeken is járatos pénzek (pl. dutka, izlot, oszpora) nevétől eltérően 
nyelvünkben nem gyökeresedett meg. Ezért legfeljebb i d e g e n s z ó n a k , 
de nem jövevényszónak kell tekintenünk. Magától értetődik, hogy a jövevény
szavak elsőnek idegen szóként jelentkeznek és csak később válnak jövevény
szavakká, ennek egyik oka az is lehet, hogy sajátos couleur locale-t képvisel
nek (SZABÓ Z. SCL. XIX. , 558); az akcsa esetében azonban nem ez a helyzet. 

2.14. Van azonban a SchlSzj.-nek egy olyan glosszája, amely román 
jövevényszavaink történetét illetően inkább felkelti figyelmünket. Ez a követ
kező „sinforianus : choban" (2135). GÁLDI LÁSZLÓ már régebben feltette, hogy 
a fenti hely nem a szláv eredetű csobán 'csobolyó, légely', hanem a románból 
á tvet t csobán 'juhászlegény, pásztor' első előfordulása (MNy. XXXVII . , 
263). Eléggé meggyőző az az érvelése, hogy az ott szereplő latin alak a sinforia-
nus eltorzult írása lehet, ez pedig egy eredetibb sinfoniarius (<C symphonia-
rius)-t képvisel. GÁLDI felismerése azonban nem talált visszhangra és ebben 
alkalmasint nem kis szerepet játszott az adat koraisága. Magam is kétkedtem 
benne, most azonban GÁLDI nézetéhez csatlakozom és így a TESz. csobán1 

és csobán2 címszavai módosításra szorulnak. A csobán 'pásztor' szó történetére 
vö. NylrK. X., 104. 

2.15. Nem soká várat azonban magára a következő román eredetű 
vlach terminusnak megjelenése nyelvünkben. Az adat, amire e feltevésünket 
alapítjuk az 1462 körüli Thúróczy krónikából való és mai helyesírás szerint 
átírva így fest: ,,Szól Ferenc: Ara neked Dienes bács j Budán száll Gálnál 
Lukács" (RMKT. I2, 460). Értelmezéséhez tudnunk kell, hogy egy verses 
csízió töredéke, a nevek benne egymást követő október havi napokat jelöl
nek: Ferenc 4.-e, Dienes, azaz Dénes 9.-e, Gál 16.-a, végül Lukács 18.-a. 
Október 9.-e Szent Dénes, Párizs mártírhalált halt első püspökének ünnepe. 
Nézetem szerint az egykori versfaragónak olyan szóra volt szüksége, ami a 
Lukács névvel rímelt, ugyanakkor a Dienes mellett is állhatott. A kellő szót 
keresve könnyen felmerülhetett benne a 'püspök' majd ennek kapcsán a 'pász
tor ' fogalma, hiszen elegendő az elveszett bárányról és a jó pásztorról szóló 
példázatra gondolni, hogy megvilágosodjék az a keresztény felfogás, misze
rint a hívők a nyáj, a pap pedig a pásztoruk. Innen már egyenes az út : a pász
torról könnyen eszébe juthatot t a Lukács-csal összecsendülő bács, hiszen ez a 
'számadó' a pásztorok főnökének a neve, mintahogy a püspök is elöljárója a 
papoknak, a lelki pásztoroknak. A román baci személynévként csaknem a mi 
adatunkkal egy időben jelentkezik: 1488: Baciul (BOGDÁN 126). 

A bács és a csobán idézett adatainak ilyen elemzésében kétségtelenül 
szerepet kaptak feltevések is. Ha azonban e két szót a kor összképében szem
léljük, ha meggondoljuk, hogy mai tudásunk szerint a 15. században nyelvünk
ben román elemek megjelenése távolról sem elképzelhetetlen, fenti megálla
pításaim talán elfogadhatók. Magának a közeli jelentésű és egyaránt a vlach 
terminológiába tartozó két szónak a párhuzamos jelentkezése is magyaráza
tom mellett szól. 

2.16. A vlach elemek közé sorolható a román coliba 'viskó, kunyhó; 
pásztorszállás' is. A románok ezt valamelyik déli szláv néptől vehették át és 
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közvetítették észak felé. A magyarban is megvan az ennek megfelelő kaliba ' v 
kalyiba. Mint annyi más Balkán'félszigeti vándorszó esetében, ez az elem is 
több forrásból került nyelvünkbe. A Dunántúlon nyilván a szerb-horvátból, 
Erdélyben pedig a románból. Mivel a NySz. 16. századi adatainak jó része 
Erdélyből származik, nem lepődnék meg, ha az OklSz. 'thabernaculum' 
jelentésű, mindeddig elsőnek jelzett köznévi előfordulása (1496) is odavalónak 
bizonyulna. B L É D Y a kalibávól sem tesz említést, pedig Vocabulariumában 
már GYARMATHI szláv nyelvek mellett a románnal is egybevetette. (SZABÓ 
T. A.: NylrK. IV., 303 ennek kapcsán joggal emeli ki ,,az erdélyi tájszó
nak . . . csak a r. coliba köznévhez lehet köze.") 

2.17. Nem független a vlach terminológiától az első ízben 1498-ban 
Oardaffa alakban jelentkező gárgya 'kútkáva' szavunk román átadó forrása 
(<Ç gard 'sövény, kerítés, korlát'). E szavunkkal és a vizsgálatából adódó 
tanulságokkal/külön közleményben foglalkoztam (MNy., LXVIL, 68—70). 

2.18. Ha a 14. század során az erdélyi románságra vonatkozó sajátos 
közigazgatási terminusok (krajnik, szindia) jelentkeznek, a 15. században 
megjelenik eltérő, görögkeleti vallásuk nyelvi vetülete is. A görögkeleti szerze
tes t jelölő kalugyert említi BLÉDY is, ő azonban ezt túlzott óvatossággal csak 
a 18. századtól tekinti román jövevénynek. A problémát ismét a szlavista 
Kiss LAJOS tisztázta (Nyr. LXXXVL, 455 — 7). E szerint ennél a szónál is 
kettős átvétel történt: a legkorábbi, 15. század eleji adatok a Dél-Dunántúl
ról valók, következésképpen szerb-horvát eredetűek — ezt egyébként a szó 
gy hangja is mutatja —, míg a század közepétől Erdélyből jelentkező kaluger-
féle, azaz ^-hangú változatok a román calugar-loől származnak. A román szó 
első előfordulásai a Cälugäri (1428) és Cälugärul (ugyancsak 1428) helynevek 
(BOGDÁN 138). Egyet lehet érteni Kiss LAJossal abban is, hogy a Máramaros-
ból feljegyzett adatok esetében, mivel ezek részben rutén szerzetesekre is 
vonatkoznak, másodlagos ukrán hatás sem zárható ki. A szerzőhöz csatla
kozva SZABÓ T. ATTILA a 16. század közepétől saját, gazdag gyűjtésű anyagá
ból közölt a szó életére, elterjedésére, a kölcsönzés módozataira vonatkozó 
adalékokat (uo. LXXXIX. , 105 — 8). Ebből kitűnik, hogy a köznyelvbe 
bekerült kalugyer változat ekkor már Erdélyben is előrenyomulóban volt. 
Módszertanilag figyelemreméltó SZABÓ T. ATTILA azon fejtegetése, hogy a 
kalugyer esetében a szó kölcsönzése nemcsak népi érintkezés útján történt, 
hanem hivatali-államigazgatási úton is. Érdekes lenne megvizsgálni, hogy e 
szempontból a, g és gy hangú változatok hogyan oszlanak meg. 

2.2. Összegezve a 15. századra vonatkozó fejtegetéseinket a következő
ket mondhatjuk: e századból jelenlegi adataink alapján hét, esetleg nyolc 
köznévi szintre jutot t román jövevényszót tar thatunk számon. Időrendjük 
a következő: csobán (1405 k.), katrinca (1405 k.), kalugyer (1438), alakor (1440), 
berbécs (1458), bács (1462 k.),? kaliba (1496), gárgya (1498). Közülük négy 
vagy öt a vlach terminológia eleme és széles területen terjedtek el, a gárgya 
a keleti nyelvjárásokban regionális köznyelvi szinten él, sőt egyesek környezet
festő hangulatú elemként az irodalmi nyelvbe is bekerültek (bács, csobán,talán 
a berbécs is i t t említhető). A kalugyer és kaliba a kétszeres átvétel folytán két 
irányból is terjedt. Az alakor-ró\ pedig megjegyezhetjük, hogy az UMTsz. 
tanúsága szerint a 40-es években Erdély egyes vidékein még járatos volt, de a 
legfrissebb gyűjtésekből már nem adatolható. 
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A 16. század 

3.1. A 16. századra vonatkozóan az eddigieknél jóval gazdagabb anyag 
található már BLEDYnél is. Címszóanyagában egyes már korábbról kimuta
to t t elemeken kívül a következőket találjuk: alacs, ármás, boér, brindza, bordó ~ 
burdó, cáp, capunkurt, cimbora, cserese, domika, esztrenga, goda, kozsok, Iák, 
mióra. Szerepel a cigány is; e szó azonban egyes ideszakadt cigányokkal együtt 
már a 14. —15. század fordulóján elkerülhetett hozzánk, másrészt még tisz
tázásra szorul, hogy az ország melyik területén és mikor melyik közvetítő 
nyelvből terjedt el (vö. TESz.). B L É D Y román jövevényszóként tartja számon 
a berbencét és a pereszlent is. A berbence déli szláv eredetét azóta HADROVICS 
LÁSZLÓ meggyőzően bebizonyította (NytudÉrt. 40. sz. 125) és a szóföldrajzi 
adatok alapján valóban elfogadható a TESz. azon feltevése, hogy a román 
berbínta, bärbintä való a magyarból nem pedig fordítva; hasonlóképpen már 
korábban TAMÁS LAJOS NyK. XLVIII , 300 — 2. Azonban, a pásztorkodás szó
kincséről levén szó, egyes esetekben a visszakölcsönzés lehetőségét sem lehet 
kizárni. Nincs kellően bizonyítva a pereszlen román származása, jóval valószí
nűbb KNIEZSA magyarázata e szó déli szláv eredetéről (SzlJsz. 416). 

3.11. B L É D Y szóanyagával kapcsolatban előzetesen a következőkhöz sze
retnék hozzászólni: Az alacs ' tarka, foltos <C állat > ' < rom. R. alaci ' tarka' 
előfordulására tudomásom szerint csak az EtSz. közölte a 16. század közepéről 
való adatok ismeretesek. Kimutatható azonban még a 17. századból is a 
Rákóczi birtokok állatösszeírásaira vonatkozó iratokban: 1632 Fogaras: 
,,Eöregh zeőke alacz tehén" (RákGazdlr. 452; más adatok 1644-ben Görgény-
ből, szintén tehénszínként, uo. 620). 

3.12. Szó volt már arról a gyakori jelenségről, hogy egy-egy román jöve
vényszavunk valamikor a középkorban felbukkan, és azután csak a modern 
időkből kerül elő. Ilyen a BLEDYnél is szereplő goda 'koca' < rom. godac 'egy 
éves malac' (1586: OklSz. ). A szó végső forrásában szláv és előfordulási helyének 
tisztázatlan volta folytán nem bizonyos, hogy i t t valóban román-e, de bizo
nyosan az Makkai kiadványában; 1640 örményes: ,,Eöregh fiadzo godakot" 
(597; vö. még 601, 604; a golda alak 1-je feltehetően hiperurbanizmus: goda >> 
góda ~ golda — vö. bódog fO boldog (TAMÁS LAJOS szíves szóbeli közlése). A góda 
szót az ÚMTsz több helyről ismeri. 

3.13. A karóbahúzással kapcsolatos durva káromkodás (capunkurt) 
román eredetét ALEXICS GYÖRGY mutat ta ki (Nyr. XXVI., 503; ismétli: 
EtSz., B L É D Y ) . AZ 1598-ból származó adat (Decsi: Adag. 193) még ma is 
hapaxnak számít (talán SZABÓ T. ATTILA is ezért nem említi 16. századi román 
jövevényszavaink között), de VISKI KÁROLY azóta ALEXICS gondolatának 
helyességét igazolta (Nyr. XLVL, 237). Megjegyzendő, hogy az átadó román 
kifejezés első tagja helyesen tap (nem pedig iapä, mint az EtSz.-ben és BLEDY
nél); úgy, ahogy ALEXICS megadta. Ennek a román szónak ugyanis nemcsak 
'kecskebak' (ebből származik a magyar cáp is), hanem 'karó' jelentése is van 
(CADE.). 

3.2. B L É D Y értekezése azonban viszonylagos gazdagsága ellenére, még 
a maga forrásai alapján sem adott megfelelő képet a 16. századról. Mai tudá
sunk szerint e század a román—magyar nyelvi kapcsolatok valóságos forduló
pontja. Nem csupán arról van szó, hogy e században nem kevés olyan román 
eredetű jövevényszó jelenik meg, amelyről B L É D Y egyáltalán nem tesz emlí
tést — más, nála későbbi századokból jelzett elemek egész sora ma már az 
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1500-as évektől kezdve kimutatható —, hanem méginkább arról, hogy a 
szórványjelleggel már régebbről is adatolhatok meglétére és terjedésére, továbbá 
az újonnan jelentkezőkre e századtól kezdve folyamatos és tekintélyes meny-
nyiségű adat áll rendelkezésünkre. A 16. —17. századi forrásanyag feltárásá
ban, rendszerezésében, bizonyos elvi tanulságok levonásában kiemelkedő 
szerepe van SZABÓ T. ATTiLÁnak. Rendkívül gazdagon dokumentált monográ
fiák egész sorában foglalkozott egy-egy korai román jövevényszavunk törté
netével, másrészt „Eredmények és hiányosságok a magyar szókincs román 
eredetű feudalizmuskori elemeinek vizsgálatában" (StUnBB. 1962/1. 19 — 34) 
és „Előzetes jegyzetek román eredetű kölcsönszavaink középmagyar rétegé
hez" (uo. 1962/2. 13 — 27) című tanulmányaiban összefoglalta az eredménye
ket és kijelölte a további feladatokat. Külön is kiemelendő az a mód, ahogyan 
ez utóbbiban az ólakor, baraboly, berbécs, esztena, mióra, orda, pakulár és szok-
mány szavainkra vonatkozó, rendelkezésére álló adatokat szóföldrajzi-tör
téneti térképeken szemlélteti. (A továbbiakban ezekre SzTA 1962/1 és SzTA 
1962/2 jelzettel hivatkozom.) 

3.21. Elegendő csupán egy pillantást vetni az ő időrendi sorrendben közölt 
szójegyzékére (SzTA. 1962/2. 20—21.), hogy a B L É D Y értekezése és a kutatás 
jelenlegi állása közötti különbség kiderüljön. Szembetűnő ez a 16. században 
jelentkező román jövevényszavak számát illetően (ő 37 ilyen elemet sorol fel), 
de különösen az minőségi tekintetben. A SZABÓ. T. ATTILA vezette munka
közösség az ármás, a ficsúr és- a szokmány történetére vonatkozó adatokat 
nyelvtörténeti szótár jellegű összeállításban közölte (NylrK. X., 104—9), 
ő maga pedig hasonló, de egyben értékelő tanulmányban részletesen foglal
kozik brindza, orda és zsendice szavainkkal (StUnBB. 1966/1. 127—37). Szó
jegyzékéből nyilván véletlenségből maradt ki a pakulár, hiszen ennek e tanul
mányban bemutatott térképlapján 1588-as adat is szerepel; azóta a kutatás 
valamivel koraibb, 1568-as adalékot is feltárt (NylrK. XL, 19). 

3.22. SZABÓ T. ATTiLÁnak 16. századi román jövevényszavainkat fel
soroló jegyzékében szép számmal szerepelnek román méltóságnevek (logofet, 
paharnik, posztelnik, sztolnik, viszter, viszternik, vornik). Mint maga a szerző 
is rámutat (1962/2. 20) oklevelezésben, követ- és kém jelentésekben — 16. 
századi adataim szerint főként román személyek neveiben — fordulnak elő. 
Ezért nézetem szerint ezeket nemigen lehet jövevényszavaknak tekinteni, 
hiszen jobbára az idegen szó szintjén maradnak. Mindig csak a román fejede
lemségekkel kapcsolatban jelennek meg, nyilvánvalóan a korabeli nyelvtudat 
számára is idegen, külföldi személyeket jelöltek, bár a későbbiek folyamán 
valóban közszóként is előfordultak. Jellegzetes feudális fogalomként a hűbéri 
renddel együtt tűntek el a használatból. Elválasztandó ezektől a boér és az 
ármás, mivel ezek már erdélyi vonatkozásúak és ezekhez csatlakozik a tőle 
nem említett vecsin. A boér és a vecsin történetére vö. BAKOS MNy., LXVIL, 211. 

3.231 — 5. Hasonló a helyzet a románság görögkeleti vallásával kapcso
latos szókészleti elemek esetében is. Ezekkel nemcsak tanulmányának egy 
külön pontjában foglalkozik SzTA. (1962/2, 19), hanem pl. a pópa legkorábbi 
előfordulásait külön közleményben is értékeli (Nyr. X C , 88). Az általa meg
állapított funkciójú pópa — igaz, hogy latin szövegben — már 1509-ben meg
jelenik: „honorandi Popae Vladt Komán et Vlád Joanu (PTTSCABITJ 74). Jöve
vényszóként tar that juk számon vele együtt a hangalakjában is a románra 
utaló protopopot (1568). Nem világos azonban a pátriárka (1573) és a monasztéria 
(1572). A román vonatkozás ezeknél sem vitatható; az utóbbira számos erre 
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utaló előfordulás található az erdélyi íróknál Bethlen Miklóstól kezdve, i t t 
azonban a görögös-latinos hangalak a fogalom bizonyos idegenszerűségét is 
jelöli. Az egyházi fogalmakkal kapcsolatos 16. századi jövevényszavak sorába 
tartozik még a tárgyalt felsorolásban nem említett vladika 'görög keleti 
(román) püspök' << rom. vlädicä 'püspök'. A szláv eredetű román szó első 
előfordulása ugyanúgy 1600-ból való (vö. a DLR. kéziratát a bukaresti Nyelv
tudományi Intézetben) mint az első magyar adat: ,,az falu az cirkáláskor [ezt] 
a vladikánalk meg nem jelentené" (ErdOrszEml. IV., 529; a NySz. csak 1760-
ból Bodtól közli, de van ennél más, jóval korábbi adat is: 1655: ErdOrszEml. 
XI. , 196. stb. — A munkácsi vladika esetében (1641: uo. X., 301.) az ukrán 
eredet is feltehető, Gvadányi nyelvében pedig a szerb-horvátból származik 
(vö. Kiss LAJOS: NytudÉrt . 71. sz. 22). 

3.24. SZABÓ T. ATTILA 16. századi szóösszeállítása az időrendi sorrendet 
követi. Evvel kapcsolatban meg kell jegyeznem, hogy a Iák ' tó, pocsolya' < 
rom. lac 'ua.' első ízben nem 1585-ből, hanem 1592-ből bukkan fel. Az adat 
a NySz. használta Calepinus-ból való, a MELICH kiadta 1585-ösben még nincs 
meg. Evvel szemben jóval korábbról adatolható a cimbora és a tretina. 

3.25. A cimbora igen korai előfordulását BELÉNYESY MARTA közli 1509-
ből Bars megyéből: „qui fuit particeps vei socius ad arandum ipsius Andrée, 
qui vulgo dicitur cimbora" (Viehwirtschaft und Hirtenkultur. Bp., 1969. 491.) 
Ez az adat különösen értékes, mert rámutat arra, hogy a román símbra szót 
elsősorban annak konkrét gazdasági értelmében vettük át : 'vmilyen munka 
(szántás, pásztorkodás) közös végzésére való társulás' (CADE.), ül. ilyenben 
részt vevő személy'. Ezek szerint a nyelvjárásokban hellyel-közzel ma is élő 
ilyen jellegű jelentések az eredeti értelmet őrzik és csak később vonódott el 
az átvit t jelentés. Ez az eredeti jelentés van jelen az OklSz. 1613-ból származó 
cimborás adatában (CanonVisit. 153.), a szó ilyen használatára hosszú sor 
példát idéz HADROVICS LÁSZLÓ (NytudÉrt. 50. sz. 18.) és a most előkerült 
adat mindenben igazolja a cimbora eredeti jelentéséről kifejtett nézetét. 
BELÉNYESY adata egyben szépen mutatja a szónak keletről nyugat felé való 
terjedését, alighanem igaza van abban is, hogy a szó már korábban is hasz
nálatos lehetett, sőt minden valószínűség szerint már a 16. században a Dunán
túlra is átkerült (vö. az ÉrdyK. 610 és a ZichyLevt.: MNy. LI., 127 adatait). 

3.26. SZABÓ T. ATTILA több ízben is foglalkozott a román tretina 'három
éves juh, tehén' szóból származó tretina ^ tretyina 'állatok után kivetett dézs-
maadó; adóbárány, adótehén' szavunk történetével (a legutóbb: 1962/1. 17 és 
1962/2. 23), újabban pedig ILA BÁLINT szentelt a kérdésnek hosszabb tanul
mányt (Die Walachensteuer tretina) a ,, Vieh Wirtschaft und Hirtenleben" c. 
már többször idézett gyűjteményben (288 -301). Neki köszönhető, hogy 
előkerült az eddigieknél jóval régibb, a Drágffy János 1524-es végrendeleté
ből származó adat ,,az melle aggyanak wago thehent 8 az tregynabuY''. Az ok
mányt kiadó MÉSZÖLY GEDEON a szót tregyinan&k olvassa (MNy. XIII . , 124) 
és ez meg is felel egy jésített román népnyelvi tretina ~ tred'ina ejtésnek. 
Az eddig nyilvántartott legrégibb 1578-as és a most ismét előkerült 1524-es 
adat közötti félévszázadra ILA tekintélyes számú Szatmár megyei adatot 
közöl. Ez latin környezetben tretina *>/ tredina alakban jelenik meg, tanul
mányából sajnos nem derül ki, hogy forrásai között a Drágffy János végren
deletén kívül más magyar nyelvű adat van-e. A szó további életére SZABÓ 
T. ATTILA közölt adalékokat, érdekes viszont itt megemlíteni, hogy GUNDA 
B É L A közlése szerint ez az adónem Domokos és Alsószőcs vidékén mint a 
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vonuló román pásztorok vámja az első világháború előtti években még járatos 
volt (Hirtenleben und Viehzucht 274). 

3.3. A 16. századi román jövevényszavainkat bemutató jegyzék közlése
kor SZABÓ T. ATTILA megjegyzi, hogy ez a továbbiakban nyilván bővülni 
fog (1962/2. 20). Már az eddigiek során is adatoltunk e századból három nála 
nem szereplő szót (capunkurt, vecsin, vladika), most ezek számát próbáljuk 
növelni. 

3.31. Szerepel BLÉDYnól, de csak a 18. századtól kezdve az iszkumpia, ez 
azonban már jóval korábban ós a román átadó forráshoz (scumpie 'cserszö-
mörce') közelebb levő alakban jelentkezik: ,,Szkompiáját más ember adóssá
gáért letartották" (Nagybánya, 1583 u.: Nyr. XL., 29). 1684-ből közölték a 
szkumpia változatot HADROVICS LÁSZLÓ és Kiss LAJOS: MNy. LXL, 487. 
Ehhez most hozzátehetünk még egy 17. századi adatot a fogarasi timárcéh 
1643-ban kiadott statútumaiból: ,,Az Timar Mesterséghez tartozó festéket, 
úgymint Iskonpiath, Sárga festéket . . ." (PUSCARIIT 250). 

3.32. B L É D Y nem foglalkozik a NySz. 16. századból adatolt bohaj sza
vával: 'vestis, genus hirsutum' (C. 362), ,,Endromis: Guba Bohay köntös" 
(MAI), „Bohayba, foltos ruhába vannak" (Mel: Préd. 261), de elfogadja MOL-
DOVÁNnak a buháj 'condra, guba' románból való magyarázatát. Az EtSz. 
részben magáévá teszi SZIÜSTNYEI nézetét, aki a bohájnak a MTsz.-ben meg
mutatkozó földrajzi elterjedése (Zala,, Gömör és Zemplén m.) és Melius dunán
túli származása miatt a szó román eredetét kétségbe vonja és szláv eredetre 
gyanakszik. SZINNYEI ötletét a szlavisták nem tették magukévá, a legutóbbi 
ilyen természetű összefoglalás (KNIEZSA: SzlJsz.) sem foglalkozik a szóval. 
A bohaj vizsgálatába bevonható újabb adatok (UMTsz.) a Zala megyei közlést 
teljesen elszigeteltnek mutatják, de igazolják észak-keleti járatosságát. Elő
került továbbá szavunk a 17. század első harmadából Erdélyből közölt hivata
los ármegállapításokból, a 'limitatio'-kból. Először bókai szűr szerepel, de 
1626-ban és 1647-ben már bohai szűrt találunk (ErdOrszEml. VIII., 285, 
337, 392, 470). Melius szóhasználatára nézve pedig pulya szavunkkal kapcsolat
ban már kifejtettem a nézetemet (PaisEml. 259). 

A Zala megyei adatot leszámítva (ez egyébként műkedvelő adatközlőtől 
származik) a szó mint keleti—északkeleti elem jelenik meg, a szótörténet 
pedig az Erdélyből való továbbterjedésre mutat . így erősen valószínű, hogy 
a MOLDOVÁK megadta (Alsófehér vm. 1/2, 799) román buhai 'csuklyás daróc-
kabát ' (DAcR., CADE.) szó átvételével van dolgunk nemcsak a buháj, hanem 
a boháj esetében is. Ennek a származtatásnak hangtani nehézsége nincs (a rom. 
u >• magy. o változásra vö. rom. sucman > magy. szokmány, rom. scumpie >> 
magy. iszkompia, rom. dumicat >> magy. domika stb.), jelentéstanilag még
annyi sem, sőt a románból való magyarázatot még támogatja az, hogy a 
kozsokot és a szokmányt mint jellegzetes pásztoröltözéket is e században a 
románoktól vettük át. A teljesség kedvéért meg kell jegyeznem, hogy jelleg
zetes vándorszóval van dolgunk. Az eredeti forrás egy török elem buga 'bika' 
— a magyar bika is erre a török elemre megy vissza —, amely bekerült az 
oroszba Öyzaü 'bika', az ukránba és a lengyelbe (LOKOTSCH 339.; BERNEKER: 
SlEtWb. 97) és ezek egyikéből a románba, ahol a szó főleg moldvai elem és 
első jelentése ugyancsak 'bika'. A jelentésváltozás nyilván a keleti szlávban 
történt meg, mivel 'ein Oberkleid mit Fellfutter' jelentésben egy**1327 —8-ból 
kelt végrendeletben szerepel (VASMER RussEtWb. I., 134). A fentiek alapján 
a Zemplén megyéből és környékén jelentkező adatok esetében külön átvételre 
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is gondolhatnánk, de az ukrán buhaj ilyen használatára nincs példa, csak 
'bika' jelentésben fordul elő. 

3.33. Minden valószínűség szerint a románban déli szláv eredetű az a 
belitä elem, amelyből a székelyföldi belice 'fehér juh' származik (TESz.). 
A szó megvan a szlovákban is (TESz.), de nyelvjárási, nyilván gorál elemként 
közli a VarsóiSz. is: bielica 'fehér juh' (I., 151). Ha feltesszük, hogy vlach termi
nusként román pásztorok közvetítették az északi szlávokhoz, meglétét az 
ukránban sem lehet kizárni, bár forrásaimból nem tudom kimutatni. Mindezek 
előrebocsátása azért szükséges, mert a TESz. közölte 18. századi székelységi 
előfordulásokon kívül a szó a Felső-Bereg megyei Szentmiklós 1570.-Í uradalmi 
urbáriumban is előfordul: Vnum animal belycza vocatum" (2V°), ,,duo animalia 
belicza vocata" (3V°), „animalia belicha vocata (6V°).* Bár TRÓCSÁNYI közlése 
szerint a szentmiklósi uradalom korabeli népessége inkább ukránnak tűnik, 
a belice itteni átadó forrásaként a románt sem lehet figyelmen kívül hagyni, 
hiszen magát az ukrán szót mindeddig nem ismerjük. 

3.34. Az elsőízben Calepinusnál előforduló ját szavunk román eredetét 
csak a legutóbb próbáltam bizonyítani (MNy., LXIV, 72—4); természetes, 
hogy SzTA.-nál még nem szerepelhetett. 

3.35. Ez alkalommal kívánom felvetni a mind ez ideig bizonytalan 
eredetűnek tar to t t belch »•> belez elem román eredetét. A rendelkezésre álló 
adatok a következők: 1521: Lego vaccas vnam coloris belch, aliam coloris 
varii videlicet tarcha et tertiam belch (OklSz. MúzKállay; az adat feltehetően 
Szabolcs megyei); 1632 Fogaras: ,,Fejér belez tehén", ,,Fejér belez tinók", 
,,Fejér belez bika" (RákGazdlr. 452, 453); 1635 Sárospatak: feir beles tehén, 
feir beles tulok, feir beles tinó (TAKÁTS: Száz. XL., 208 — sajnos TAKÁTS köz
leményéből az eredeti írásmódra egyértelműen nem lehet következtetni); 
1644 Görgény: 6 alacz, 1 — 1 fekete és belez, 5 veres, 3 barna tehén (RákGazdlr. 
620). A magyarázatnak számos nehézsége van. Elsősorban problematikus az 
ejtés. Az OklSz. a vonatkozó adatot ôeZcnek olvassa, ezt TAKÁTS kifogásolta 
(i. h.), de a beles olvasatot bizonyítani nem tudta, mivel az ő adatai paleográ-
fiailag nem hitelesek. A eh és ez jegyek egyaránt jelölhetnek c és cs hangot 
(MAKKAI kiadványában pl. a ez : czeődör, czitkok, de kancza is.) Nem világos 
a jelentés sem. ZOLNAI a szláv bélh 'fehér' szóval próbálta összekapcsolni, 
(Nyr. XXXV., 198), de TAKÁTSnak abban igaza lehet, hogy ez a magyarázat 
vitatható: miért szerepel éppen a magyar 'fehér' mellett. 

Megfejtési kísérletemben éppen a jelentésből indulok ki és a következő 
román elemekre gondolok: baltat 'pettyes, foltos, csíkos'. A DAcR. e címszó 
első pontjában rögtön megjegyzi, hogy a szó állat, főleg pedig ökör vagy tehén 
színét jelöli, de szófaji átcsapással magát az állatot is. A szótár hosszan sorolja 
fel, hogy vidékenként hol pettyes, hol tarka, hol valamilyen eltérő színű 
csíkkal tarkázott állatról van szó, általában vagy az a l a p s z í n v a g y a 
p e t t y stb. f e h é r , ill. • fekete. Hasonló jelentése a balf szónak is van: 
'fehér nyakú vagy fehér-fekete csíkos állat'. Úgy gondolom, hogy a szóföldrajz 
(erdélyi, ill. szabolcsi adatokról van szó) a román kölcsönzést valószínűsíti. 
Ehhez tartozik, hogy ILA BÁLINT adatai szerint a Szatmár megyei románok 
a juhgazdaságon kívül szarvasmarha tenyésztésével is foglalkoztak (i. m. 290 
kk.). Ha a román szóból indulunk ki, meg tudjuk magyarázni a magyar állat-

* Az adatokat az OklSz. jelzete alapján az Országos Levéltárban őrzött kézirat
ból TRÓCSÁNYI ZSOLT bocsátotta rendelkezésemre. Szívességét ez úton is hálásan köszönöm. 
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név jelentését is, a hangtani eltérések azonban nehézséget okoznak. Ha a szót 
belcnek olvassuk, a román baltat-hól két fokozat révén származtatható. A ro
mán szó í-jét tárgyragnak fogták fel, így *belca lett, majd második lépésként 
a szóvég a-ja birtokjelként vonódott el. Az íráskép alapján a magam részéről 
inkább a beles ejtést tartom valószínűnek; ebben az esetben a szintén román és 
csaknem megegyező jelentésű alacs analógiás vonzása útján jöhetett létre a 
magyarba került szó hangalakja. A román szó ősi voltára mutat, hogy a Baltati 
helynév már 1420-ban megjelenik (BOGDÁN 128). 

3.36. 1576-ban jelentkezik a perpence : Egy perpenche was (OklSz: 
MúzRhédey). A következő adat is az OklSz.-ból való (1619), ezen kívül még 
egy 17. századi adatról tudok: ,,az Kovacznak, mikor Korongh vasatt, per-
penczet csinál" (Gyalui Urb. 147). A 18. és 19. századból szép.számú előfor
dulást közöl a HOklSzj, majd megtaláljuk a Tsz., a MTsz., és az ÚMTsz. anya
gában. Ezek az adatoli szinte kivétel nélkül székelyföldiek, csak a legutóbbi 
feljegyzések közlik Erdély más vidékeiről: 'a mázörlő egy része: a felsőkő 
alsó lapjára ráerősített vaslemez' (Zilah: MNy. XXXVI., 348) perpencevas 
'persely a fazekaskorongon (Magyarlápos: NylrK. IX., 116). A perpence eredeti 
jelentése kétségkívül 'a forgó malomkőbe vésett közepén lyukas vas, amely
nél fogva a korong a követ forgatja' (Nyr. XII . , 235), ez pedig tökéletesen 
egybevág a román pärpäritä elem jelentésével (CADE.). A román szónak nagyon 
sok alakváltozata van, de valamennyi -itá végződésű és ebből a magyar per
pence szóvégének alakulását csak valamilyen analógiás hatással lehet meg
magyarázni (a BesztSzj.-ben már szerepel a kemence, a medence, elképzelhető 
a Székelyföldön ekkor már a berbence is). A végső forrásában szláv szóval 
foglalkozott KNIEZSA is, aki elsőnek gondol a perpence román eredetére ,,bár 
ez ellen szól, hogy a magyar molnár-terminológiában sok szláv elem van, 
román viszont egyáltalában nincs" (SzlJsz. 711). A fenti vélemény megfor
málásakor KNIEZSA nem tudhatta, hogy az Erdélyben széles területen élő 
tejke 'szemeresztő, garatfiók' román eredetű, mivel ezt mindeddig senki sem 
említette. (A szóra még visszatérek). Molnár mesterszó a Magyarókereken 
feljegyzett vecska 'a malomkő tokja' (UMTSz. <; rom. vescä CADE.) és foga
lomköri hovatartozásában nem áll túlságosan távol ezektől a rezsnyice sem. 

3.37. A 16. században megjelennek a tejgazdasággal kapcsolatos román 
eredetű ételnevek. Ezekkel (brindza, domika, orda, zsendice) a már említett 
közleményekben SZABÓ T. ATTILA behatóan foglalkozott, de figyelmét vala
hogy elkerülte, hogy a fentiekkel egy fogalomkörbe sorolható palacsinta is 
már e századból adatolható. Megvan a KolGl. I I . kezénél („palaczinta : popa-
num" NyF. 45. sz. 45), de a tejes étkek között sorolta fel a 16. század végén az 
erdélyi fejedelem szakácsmestere is: ,,Tikmonyból, tejből palacsinta" (Radv.: 
Szak. 217). Román eredetét már GYARMATHI is jelezte (Voc); az átadóul 
szolgáló román pläcintä többféle jelentésben is járatos ('rétes, 'béles', 'lepény', 
'palacsinta', 'lángos' — ezek földrajzi elterjedésére vö. ALR. SN. IV., 1074, 
1075, 1077, 1079), mint ahogy a magyarban Erdélyben is több jelentése van a 
palacsinta szónak ('lepény': MTsz., ŰMTsz.; 'juhtúrós béles': Nyr. XLII , 399; 
'zsírban sült rétesféle': NéprÉrt. X X X I I I , 223 stb.). Mindez, továbbá az, hogy 
a korábban jelentkező, a szókezdő mássalhangzó-torlódást feloldó palacsinta 
alak mellett a román eredetihez közelebb álló placsinta is igen elterjedt, arra 
vall, hogy e szó esetében is többszörös helyi átvétellel van dolgunk, a tulajdon
képpeni 'palacsinta' ezek közül csak az egyik; általános elterjedésének körül
ményei még további tisztázásra szorulnak. Nagyon valószínűnek látszik, 
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hogy a legkorábbi átvételek (NySz., HOklSzj. 112) nem a mai irodalmi nyelvi 
jelentésre vonatkoznak, hanem valamilyen tejjel készül lángos- vagy lepény
félére, amit kenyér helyett húsételhez fogyasztottak. Ennek elkészítéséhez 
nem kellett kemence, hanem valamilyen egyszerűbb eszköz, amellyel a legelőn 
is meg lehetett sütni. (A HOklSzj. palacsinta sütő, sőt palacsinta sütő kő példái 
is ezt sugallják.) 

3.41. Ezek lennének tehát azok a román jövevényszavak, amelyeket a 
16. századból jelenlegi tudásunk birtokában ismerünk. A 14. —15. századi 
anyag fogalomköri vizsgálata után egyáltalában nem meglepő, hogy nagy 
többségük az állattenyésztéssel, elsősorban a juhtartással kapcsolatos. Ebbe a 
kategóriába sorolandók nemcsak állatnevek (alacs, belice, beles, cáp, goda, 
kapra, mióra), hanem a 'juhpásztor' egy újonnan átvet t elnevezése (pakulár), 
a vlach pásztorok sajátos adófajtái (sztronga, tretina), a tejfeldolgozás egyes 
szakszavai (brindza, orda, zsendice), a pásztorok ruházatának válfajai (bohaj, 
kozsok, szokmány), sajátos pásztori eszközök, a juhászbot (fustély) és a duda 
(burdó <~^> bordó), két ótelnév (domika,palacsinta), végül a juhok istállózásának 
két szava (esztena, esztrenga). Ezek élettartamának és elterjedésének tüzetes 
vizsgálatával most nincs módunk foglalkozni, annyit azonban megállapít
hatunk, hogy e kép nem olyan egységes, mint a 15. században. Egyesek kihal
tak (alacs, beles, bordó, sztronga, tretina), többségük azonban ma is él, a cáp, 
a cimbora és az esztrenga a Dunántúlra is átkerült. Az esztena és a fustély az 
írói, illetve az irodalmi nyelv elemévé vált, a brindza, kozsok, mióra, pakulár, 
szokmány regionális köznyelvi szinten él. 

3.42. Jelen van az a másik fogalomköri csoport is, amelyről a 14. —15. 
század folyamán már szó esett: a románság eltérő államigazgatási és vallási 
szervezetének szavai: ármás, boér, kurtány, vecsin illetve pópa, protopop, vladika. 
Ezeknek a magyarban való élete azonban jóval korlátozottabb, az utóbbiaknál 
a románon kívül szláv átadó forrásokat is számba kell venni. 

3.43. Az Erdélyben élő románsággal való kapcsolatok szorosabbá 
válására, az érintkezés sűrűsödésére vall, hogy román jövevényszavaink e két 
mindvégig jellemző rétegén kívül más fogalomköri csoportokhoz tartozó ele
mek is megjelennek. Találunk közöttük a földműveléssel kapcsolatba hozható 
szavakat (baraboly, fálcsa, Iák; iszkumpia, bár közülük az első három az állat
tenyésztés révén is kerülhetett hozzánk), továbbá személyeket jelölőket 
(ficsúr, ját, poronty, pulya). Érdemes it t is megjegyezni, hogy a ficsúr ekkor 
— és még sokáig — a 'román legény' megfelelője és e században még nem indul 
meg érdekes jelentésdifferenciációs fejlődése. A ját és a pulya kölcsönzésének 
feltehető okaira e szavakkal foglalkozó cikkeimben már utaltam. A teljesség 
kedvóért megemlítendő még a perpence, a cserese és a capunkurt. E harmadik 
heterogén csoportba soroltak közül is megtaláljuk az irodalmi nyelv három 
szavát : ficsúr, poronty, pulya. A barabolyt és az iszkumpiát növényhatározóink 
és botanikai szakkönyveink ugyan számon tartják, de ezek, továbbá a cserese, 
a ját és a perpence jobbára csak nyelvjárási szinten élnek. A 17. század után a 
fálcsa említésével nem találkoztam, a Iák mindvégig szótári szó maradt, de a 
Tsz. még ismeri. 

3.5. A 16. században első ízben jelentkező román eredetű szavainkkal 
kapcsolatban önkéntelen felmerül a kérdés: mivel magyarázható, hogy e 
században még az én, SZABÓ T. ATTiLÁnál valamivel szigorúbb felfogásom 
szerint is háromszor annyi, azaz 39 román szó kerül be nyelvünkbe, mint az 
előző kettőben. Nézetem szerint ennek több oka is van. Ezek közül talán a 
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leglényegesebb az önálló Erdély kialakulása és az it t felvirágzásnak induló 
Írásbeliség, az államnyelv rangjára emelt magyar nyelvhasználat, az e század
ból lényegesen több rendelkezésre álló forrás. Nagyon valószínű, hogy a vlach 
terminológia egyes elemei már korábban is bekerültek nyelvünkbe, csak meg
felelő forrásanyag hiányában nem (vagy még nem) mutathatók ki. A tulajdon
nevek, mindenekelőtt a helynévanyag vizsgálata e feltevésem mellett szól. 
Nem szabad végül azt sem figyelmen kívül hagyni, hogy a századok előre
haladtával Erdély népességében a románok mind nagyobb súlyt . nyernek, 
népeink között az érintkezés egyre gyakoribbá válik és a török elnyomás 
elleni közös küzdelemben meg is szilárdul. A több évszázados egymás mellett 
élés során a két nép egyre jobban megismeri egymást, a vándorló életmódot 
folytató román pásztorok mind nagyobb területen terjesztik el sajátos szó
kincsüket és az ilyen elemeket esetleg a mesterségüket eltanult magyarok is 
magukkal viszik. A mind nagyobb területen történő és egyre sűrűbbé váló 
érintkezés során nemcsak az átvett elemek száma szaporodik, hanem ezek, 
pontosabban ezek közül a társadalmilag legfontosabbak mind mélyebben 
ágyazódnak be a magyar szókincsbe.* 

A 17—18. század 

4. A 17. és 18. században a kutatásban felhasználható forrásanyag 
kibővül és sokrétűvé válik. Több kiadásban jelentős szótárak jelennek meg 
(MA., PP . , SzD. stb.). Felvirágzik az erdélyi szépirodalom és ezen belül is 
megnő az oldottabb hangot lehetővé tevő memoárok száma (Bethlen Miklós, 
Bethlen Kata , Kemény János stb.). A reformáció anyanyelvi igehirdetése, a 
vele és az ellenreformációval kapcsolatos hitviták is közelítik az irodalom nyel
vét a népnyelvhez. (Nem tekinthető puszta véletlennek, hogy a NySz. román 
jövevényszavainkra vonatkozó adatainak nagy része éppen ilyen természetű 
szövegből került elő.) Igen gazdag anyagot, az előbbiekhez hasonlóan számos 
első előfordulást szolgáltat a GyaluiUrb., a MAKKAI LÁSZLÓ kiadta RákGazdlr., 
Bornemissza Anna fejedelemasszony gazdasági iratai, nem utolsósorban pedig 
a HOklSzj. Mindezek a források és sok más egyéb, amint erre a megfelelő 
helyeken hivatkozom is, természetesen nem ismeretlenek a kolozsvári kutatók 
számára sem, de tudomásom szerint még csak vázlatos jellegű áttekintés sem 
látott napvilágot az e két században újonnan jelentkező román elemekről. 

4.1. A rendelkezésre álló forrásanyag gazdagodásával együtt jár, hogy 
a most tárgyalt két évszázad során több mint száz új elemmel bővül román 
eredetű szavaink száma. Bármily tekintélyes is azonban ez a mennyiség 
(pusztán az összehasonlítás kedvéért említem, hogy B L É D Y mindössze 22, illetve 
35 ilyen szót közöl, de ebben jócskán benne foglaltatnak azok is, amelyeket 
most már korábbról is ismerünk), mégsem jelent akkora fordulatot, mint a 
16. század. E feltevésemet csak részben alapítom arra a meggondolásra, hogy a 
gazdagabb forrásanyagban feltűnő új szavak egy része már minden bizonnyal 
korábban átkerült nyelvünkbe, noha ez nem dokumentálható. Ennél lényege-

* A 16. századból kimutatható román jövevényszavaink száma ismét megszerez
hető eggyel. Egy 1599-ből származó kolozsvári harmincadjegyzék szóanyagából közli 
SZABÓ T. ATTILA a kantár 'félmázsás súlyegység' elemet. E szóval részletesen foglalkozom 
jelen dolgozatban (ld. 109), 
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sen tényszerűbb, ha a most megjelenő román elemek magyar nyelvi életét 
vizsgáljuk. Kétségtelen, hogy közülük nem egy bekerül az irodalmi nyelvbe, pl. 
áfonya, furulya, kaláka, málé, növénytani műszóként a lestyán. Vannak, ame
lyek a regionális köznyelvbe tartoznak (pl. bálmos, fáta, fuszulyka, gulászta, 
gusa, kolinda, mamaliga, turma — ezek olykor a Tiszántúlon, sőt még távolabb 
is megtalálhatók). Ismét mások tájszó jelleggel, de elég széles területen elter
jedtek (pl. dohot, durga, haricska, kirlán, kokojsza, kompona, kotyec, kuptor, 
radina, rezsnyice), számottevő részük azonban csak szórványosan fordul elő, 
vagy újabb gyűjtésekből nem adatolható. Az új szókészleti anyag számszerű 
bővülésével azonban szemantikai szférájuk is kitágul, egyre jobban kialakul
nak azok a fogalmi körök, amelyek román jövevényszavainkra mindmáig 
jellemzők lesznek. 

4.11. E közlemény keretében nincs lehetőség arra, hogy valamennyi 
17 —18. századi román jövevényszavunkkal részletesen foglalkozzam. Elsőnek 
a forrás megadásával időrendi jelentkezésük sorrendjében mutatom be őket; 
csak azokra és olyan mértékben térek vissza, amennyire ez szükségesnek látszik. 

Az eltérések mellett mind a 17. mind a 18. század során megjelenő ele
meknél bizonyos párhuzamosságok figyelhetők a fogalmi hovatartozás szem
pontjából is, ezért tárgyalásuk is ennek figyelembevételével történik. 

4.111. A 17. században tűnnek fel: 1604: málé (MA.), 1612: katrinca 
'kötényszoknya' (EOSz.: NylrK. VIII. , 102 — ebben a jelentésben a román 
cäbrinfä újabb, második átvétele jelentkezik), 1613: vátra (Takáts: Rajzok 
II . , 315), 1614: haricska (HOklSzj.), 1620: kantár (Nyr. L X X L , 38), 1621: pita 
(MA3), 1624: cserne (HOklSzj. 174), 1627: kilim (ErdOrszEml. VIII. , 386), 
1629: zlot (MonTME; IV., 101 - vö. KNIEZSA: SzlJsz. 845), 1630: kaláka (Pro-
dan 229), 1630 k.: csoma (RákGazdlr. 413), 1632: babé (Prodan 115), gostina, 
moldován, muntyán, szkotár (RákGazdlr. 455, 458, 457, 457), 1634: arnót (vö. 
TESz.), 1636: brainister (Hermán: Pászt. 149), 1642: batrin (Gyaluiürb. 84), 
1643: furulya (ErdOrszEml. X., 361), oka (Com: Ian. 166: NySz.), 1645: 
beszerika (SzTA. 1962/2. 25 — vö. még KÖPECZI: AECO. VIII., 520), 1646: 
szokotál (EOSz.: SCL. XIX., 557), 1647: alak (EtSz.), 1648: nótin, plájás, portár 
(RákGazdlr. 636, 518, 519), 17. század közepe: kirlány (SzTA. 1962/2. 25), 
1652: votulya (MNy. III., 311), 1657: haj de (hajdagat), szemény, szpatár (Ke
mény: Önéletír. 101, 366, 101), 1658: gornyik (Teleki M.: Lev. I, 144), topor 
(Radv.: Csal. II/ l: 332), zsitár (EOSz.: SCL. XIX., 555), 1659: fáta (ErdOrsz
Eml. XII . , 386), 1661: fertát (Sámbár: Három kérdés 72 — vö. TRÓCSÁNYI: 
MNy. XL, 71), 1661 u.: szemunca (Cserei: Hist. 16: NySz.), 1662: vatáf (Prodan 
25), 1665 u.: afuriszál (Ethn. XL, 66), 1666: bödölő (Gyaluiürb. 169), 1672: 
karuc (MonTME. VIL, 119: NySz.), 1674: drágán (Szádeczky 194), matász 
(NylrK. IV., 80), 1676: putina (Szádeczky 246), rezsnyice (MNy. X., 370 — vö. 
KNIEZSA: SzlJsz. 932), 1678 u.: kalák (Nyr. LXXXVIL, 354)" 1683: kaskavál, 
krupa (Szádeczky 300, 301), 1690: dobronika (PP.: PaxC. 262: NySz.), zesztre 
(Densusianu: Monumente pentru istoria. Bucuresti 1885. 44—45), 1695: bálmos 
(Szakáts mesterségnek . . .: Ethn. LXXIL , 273), 1700 k.: dajnál, drákuly 
gajina, kurka, tácsol (Rozsnyai: HorTurc : RMKtár 38: 160, 189, 154, 183, 
143), mokány (Babocsay: FataTarczal.: Nyr. XLIL, 16, 121). 

4.112. A 18. században jelentkeznek: dránica (a 18. század elejéről jelzi 
SzTA 1962/1: 25), 1708: áfonya, bisziok, borbát, fuszuly, gusa, huruba, lestyán, 
toka (PP. — erre nézve vö. SZABÓ T. ATTILA: A Pápai Páriz szótár-kiadások 
magyar szókincsének román kölcsönszóanyaga. StUnBB. 1960/2. 15—28. 
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Az ő felsorolásában nem szerepel a latin részben Ocimum, ill. Ligusticum alatt 
található bifziók-fú, ill. Uftyánfű), 1708-10 : nyegóc (SCL. XIX. , 555), 1713: 
Jcotyec (HOklSzj. 94), 1716: furda (NySz.), kompona, krinta (HOklSzj. 118, 
122), 1722: preszkura (EOSz.: NylrK. XI. , 18), 1727: topány (GyaluiUrb. 
343), 1728: marázsa (MNy. LVIII., 106), 1732: turma (EOSz.: Nyl rK. X., 98), 
1736: kuptor (EOSz.: NylrK. VIII . , 102), 1737: abrudány, vaszár (GyaluiUrb. 
379, 400), 1738: macsuka (vö. ZSEMLYÉI JÁNOS: Macsuka, Nyl rK. IX., 155 — 
160.), 1739: cinemintye (Ethn. XXIV., 88), 1742: Icrucsa (NylrK. XIII . , 145), 
1745: bádián (Torkos: Taxa Pharm.: GÁLDI: Szótir. 117), 1750: pomána (Pusca-
riu 563), 18. sz. második fele: brezán, cigája (cigára), mica, sztogos (TAKÁTS: 
MNy. III . , 213), 1751: punga (RMKtár 3: 75), 1754: maszlina, zurumbák 
(VectTrans.: NySz.), 1759: dzsude (NylrK. XII . , 309), tokány (NagyDem. 62; 
környezetfestő hangulati elemnek, idegen szónak tekintendő az ugyancsak 
nála jelentkező kércile, opines, parintye, szfinciáta, szluzsba — értékelésükre 
SZABÓ ZOLTÁN: SCL. XIX., 558. Érdekes, hogy a parintye azonos funkcióban 
Gvadányinál is előfordul), 1765: tejke (HOklSzj. 144), 1767: radina (PPBm), 
1770: dohot, durgál (HOklSzj. 28), turlca (MNy. LX., 493), 1771: dancs (vö. 
TESz.), 1775: batuta (vö. SZABÓ ZOLTÁN: Román eredetű elemek Barcsay Ábra
hám költői nyelvében. NylrK. IX., 149 — 154.), 1781: mamaliga (Magyar 
Hírmondó 780: NSz.), 1783: kokojsza, szanicsor (Benkő: MagyKönyvh. 1783/1: 
362, 346), 1784: cincár (vö. TESz.) csorogár, mosia (Mon írók. XXXVIII . , 
666, 655) Tcolinda (koringyás) (Nyr. XLIV., 125), 1787: buzsenyica, hiriba 
(Mátyus L: Ó és Új Diaet. III . , 37, ill. II . , 48: NSz.), 1792: rogosz (SzD2), 
1794: platyiha (vö. KNIEZSA: SzlJsz. 915), 1795: gulászta (DebrGr. 339), móc 
(MNy. LXV., 344), 1796: 'berszán (HOklSzj. 14) ráta, zsukátáz (Gvadányi: 
FalNót.; vö. P É N T E K JÁNOS: Román eredetű elemek Gvadányi munkáiban. 
Nyl rK. XI., 13—24), 1799: livágya, papusa, pojána, rosTca, szilimán (Gyar-
mathi: Affinitás 317, 324, 323, 325, 328; vö.: SZABÓ T. ATTILA: Román kölcsön-
szavaink Gyarmathi Sámuel nyelvhasonlításában. NylrK. IV., 297—315. 
A livágya és a papusa már egy évvel korábban előfordul Gyarmathi egy leve
lében (i. h. 299), a roslca SZABÓ T. ATTILA adatai között nem szerepel).* 

4.2. A fenti lista puszta áttekintése elegendő ahhoz, hogy az újonnan 
átvet t román elemek jelentésszférájának kiterjedése mellett azt is észrevegyük, 
hogy továbbra is a pásztorkodás szókincse az, ami leginkább' gazdagszik. 
A rendelkezésre álló adatok alapján az eddiginél korábbról adatolhatunk 
állatneveket, állatokat jelölő szavakat, illetve ezek közé olyan elemeket is 
beiktathatunk, amelyek román jövevényszavaink felsorolásaibán eddig nem 
szerepeltek. 

4.211. cserne: B L É D Y az EtSz. alapján veszi fel címszavai közé. Ezt az 
1759-ből származó, hapaxnak számító szót (Hej cserne, hej barna hajtsd le a 

* A dolgozatom lezárása utáni anyaggyűjtésem alapján a tárgyalt román elemek 
közül korábbról adatolható a papusa (1771: Ventzel: Juhtenyésztés: NSz.). 1619-ből 
Konstantinápolyból írott követjelentésben fordul elő az eddig csak 1655-ből kimutatott 
szemény (ErdTörtAd. 2:152); ez esetben azonban közvetlenül az oszmánból való. — 
17. századi román jövevényszavaink között tarthatjuk számon a dolgozatomban nem 
szereplő kalarás 'lovas' és kaptány 'csapda, fogótőr' elemeket (ErdTörtAd. 1: 248, ill. 
352; mindkettő 1628-ból, a kaptány Bethlen Gábor nyelvéből). Kettővel szaporíthatjuk 
a már a 18. századból jelentkező román jövevényszavaink számát is: bordély 'földkunyhó' 
(1781: Magyar Hírmondó: NSz.), prikulics 'kísértet, küldött farkas' (1796: MMerkurius 
323: NSz.). E szavak történetével természetesen most nincs módom foglalkozni. 

6 Nyelvtudományi Közlemények LXXIII/1. 
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szarvadat) á HOklSzj. jóvoltából most igazolhatjuk, illetve jóval korábbról, 
1624-ből kimutathatjuk: ,,egy cerne zeorw tehenet lopott" (174). E két adat 
birtokában (újabb előfordulását nem találtam) helyesbíteni lehet az etimon 
megadását is. B L É D Y jó irányban javítja az EtSz.-t, amikor a román cerna 
alakot adja meg, de nincs igaza, amikor a 'fekete juh' jelentésű főnévre gondol. 
Ennél sokkal valószínűbb, hogy a román nőnemű melléknévi 'fekete' jelentésű 
alak jelentkezik; ez egyaránt vonatkozhat tehénre és juhra is, mivel a megfe
lelő román főnevek (vacä, oaie) nőneműek. A szóvégi román à > magyar e 
megfelelés, ha a szokásosnál ritkább is, de távolról sem egyedülálló (vö. 
belita >> belice, cergä > cserge, gärgälitä > gergelice). 

4.212. nótin: BLÉDY a román noatin, noatinä 'már nem szopós, fiatal 
bárány' szó átvételének koraként a 17. századot jelöli meg. Forrásait vissza
keresve TAKÁTS SÁNDOR közleményében (MNy. I I I . , 210) találjuk meg az 
adatot 1684-ből, Bornemissza Anna rónaszéki birtokának összeírásában: 
„tavvali notinok feketék". A szónak valamivel koraibb előfordulása is kimutat
ható: 1648: ,,baranios juhot vagy motinokat szoktake adni" (RákGazdlr. 636). 
Az itt előforduló m elírásnak volna tekinthető, ha az UMTsz.-nek a Kolozs-
ból, Inakról feljegyzett motyin '8—20 hónapos bárány' adata nem igazolná 
ezt a szokatlan n^> m hang változást. A 17. és 18. századi (vö. SzTA. 1962/2. 
24.) előfordulások után Krizára való hivatkozással közli az MTsz. A 20. szá
zadi előfordulások a szónak számos alakváltozatát mutatják. Ezeknek számba
vétele nem kevés tanulsággal jár, mert adat- és tényszerűen bizonyítják a 
román szó többszörös, a helyi nyelvjárásból való átvételét. (A magyar alak
változatokra vö. a NylrK. II . , 190 lapján közölt térképet, a románokra az 
ALR. SN. II . , 387 lapját.) MTJRÁDIN LÁSZLÓ helyesen ismeri fel ezt a jelenséget 
(NylrK. IV., 132), azonban mindenben nem fogadható el az álláspontja. Nem 
áll az, hogy a román szó Erdélyben csak palatalizált alakban él (vö. a román 
nyelvatlasz hivatkozott térképének 346-os Máramaros megyei és 141-es Kis-
Küküllő megyei kutatópontjairól való nqtin, ül. nqtinà alakjait. Ha a nótin 
román megfelelőire nincs is több Erdélyből feljegyzett alak (a hivatkozott 
térkép tanúsága szerint a noaten nem mindenütt járatos), de a kis román 
nyelvatlasz hangtani térképlapjai alapján kirajzolható a nem jésítő román 
terület (vö. ALRM. I., 13, 18, 43, 76, 101; II. , 203, 213), és ebből az is kitűnik, 
hogy magán Tordán (az ALR. 148. kutatópontja) is az elemzett román sza
vakban te, ti, azaz nem jésített t hangzik. A magyar nótin, nótina-féleségek egy 
része éppen nem jésítő román nyelvi környezetből származik. Ilyenek a koraiak, 
továbbá nótin Alsófehér m. (Ethn. VI., 307), nótina Halmágy, Nagy-Küküllő 
m. (NyK. XXXI. , 414). Mindez azonban nem jelentheti azt, hogy magában 
a magyarban a romántól független palatalizációs és depalatalizációs folyama
tok nem mehettek végbe, de nem indokolt MURÁDIN feltevése, hogy a magyar 
notin és notyin (natyin) féleségek között elsősorban időrendi megoszlás lenne. 
Ami az aranyosszéki magyar alakok megoszlását illeti (az Aranyos bal partján 
főleg ty, jobb partján pedig t), osztom MURÁDIN nézetét, hogy ez fő vonásai
ban a román palatalizált és nem palatalizált alakok tükrözése is lehet, még akkor 
is, ha ez a román nyelvatlasz adatai alapján adatszerűen nem bizonyítható. 

4.213. kirlán: Ezt a nótin-hoz hasonlóan 'fiatal bárány' jelentésű szót 
B L É D Y csak a MTsz.-ból és a vele egykorú forrásokból ismeri, azonban az erdé
lyi levéltári anyagban a ,,XVII. század közepétől gyakran találkozhatni vele" 
és „Erdélyben ma is széltében használt tájszó" (SZABÓ T. ATTILA: NylrK. IV., 
309). A szó számos alakváltozatban él: ezek egyrészt a román % különféle 
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hanghelyettesítését (kirlán cv kerlán), másrészt a belső mássalhangzó-torlódás 
feloldását (killán ~ keltán) mutatják. Párhuzamosan jelentkezik a szóvégi n 
palatalizációja is (kirlány, kerlány). E problémára azonban most nem térek 
ki, de hadd hívjam fel a figyelmet arra, hogy megfigyelésem szerint román 
jövevényszavaink hangtani beilleszkedése általában úgy történik, hogy az 
átadott szó fonetikai struktúrája és a magyar fonológiai rendszer közti eltérés 
többféleképpen is kiküszöbölhető (ezt különösen szépen mutatja az esztena 
és az esztrenga számos alakváltozata — ezek ugyanis nem jöhetnek a román
ból, hanem csakis belső keletkezésűek lehetnek). Másrészt a meghonosodás 
egyik indiciuma, amikor a jövevényszó teljes mértékben belesimul az átvevő 
nyelvjárás fonológiai rendszerébe és ugyanolyan hangváltozásokon megy át, 
mint az eredeti szókészleti elemek. 

4.214. vatulya, votulya: A szót TAKÁTS SÁNDOR említi Murányból és 
Husztról, ezek 1652-i, illetve 1698 évi uradalmi összeírásából (MISTy. III., 211). 
B L É D Y azonban nem foglalkozik vele, pedig román voltára már TAMÁS LAJOS 
is rámutatot t (Róm. 201). Ez kétségtelenül a román vaíuie '1 vagy 2 éves 
kecskegida' végartikulusos vätuia alakjának átvétele. TAKÁTS közlése alapján 
sajnos nem lehet megállapítani, hogy eredetileg 'fiatal nőstény kecske' vagy 
'fiatal nőstény juh' volt-e a szó jelentése. Több évszázados szünet után a szó 
két, földrajzilag elég távoli helyről is jelentkezik a legújabb gyűjtésekben: 
vetujacáp, vetujacska 'egyéves bakkecske' (BALOGH ÖDÖN 1930-as gyűjtése 
Gyimesből: SCL. IX., 387), vatu 'meddő juh' formában és jelentésben pedig 
Biharból (Magyarremete) közli VI. DRIMBA (FonDial. I., 118). A szerző helye
sen jegyzi meg, hogy egy nyilván eredetibb vatuja végét birtokragként vonták 
el, továbbá utal arra is, hogy a román szónak 'kövér meddő kecske v. juh' 
jelentése is előfordul (vö. M. SALA: SCL. VIII., 79). A vatuja a maga kevés 
számú adatával is igen tanulságos arra nézve, hogy a közvetlen nyelvi érint
kezés során egy-egy lexémát több ízben vesz át a helyi magyar népesség a 
románoktól. Feltehető, hogy erre a szóra még számos adat fog előkerülni, az 
eltérő hangalak és jelentés azonban csaknem bizonyossá teszi, hogy Gyimesben 
és Biharban külön-külön átvétellel van dolgunk. Ez egyben azt is valószínű
síti, hogy a 17. századi északi adatok is helyi kölcsönzés eredményei. A további 
kutatás feladata annak a felderítése, hogy a 17. századtól a szó lappangott-e 
vagy pedig csak ideiglenesen volt járatos. 

4.215. A 18. század során a juhra, főleg fajtájára vonatkozó további 
román szavak is átkerültek a románból: brezán, cigár, mica, sztogos. A brezán-
birka esetében a legújabban előkerült brezuj 'szürkés, tarkás juh' (NylrK. 
XII I . , 118; vö. még brëzuj 'keseorrú' (MNyA. Limbus 216), breázu, briáz'hőka,' 
(uo. II . , 128) arra engednek következtetni, hogy ALEXicsnak alighanem igaza 
volt, amikor a román breaz 'fehér foltos homlokú vagy szájú állat' (DAcR.) 
elemre, illetve ennek egy ki nem mutatható -an képzős származékára gondolt 
(Nytud. IL, 319). ALEXICS adja meg a mica 'juhfajta' szó román etimológiá
ját is (uo. IL, 320). Az értelmezés még TAKÁTStól származik és helyességéhez 
kétség fér, mivel a román mitä jelentése 'fiatal 3 — 4 hónapos bárányok lenyírt 
gyapja'. Ez jelentkezik ismét napjaink gyűjtőmunkája eredményeképpen: 
mica 'a bárányról először lenyírt gyapjú' Köröstárkány (NylrK. VI., 283), 
nyicca 'a bárány gyapjúja' Nagykapus (NylrK. X., 151 — a nyicca a helyi 
román népi ejtés fonetizmusát mutatja). A cigár szó etimológiájára nézve elég 
a TESz. cigája szócikkére utalni; ehhez csak annyit, hogy a zigárjuh^ Szabolcs 
megye 18. századi összeírásaiban is előfordul (Ethn. LXX., 298), az ŰMTSz. is 
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ismeri hajdúböszörményi gyűjtésekből. Cigája és racka keresztezéséből szár
mazik a sztogos. B L É D Y stogos alakban közli, pedig ALEXICS már jelezte, hogy 
a szót helyesebb lenne sztogosiidbk írni (Nytud. II. , 319), hiszen a román stogos 
átvétele. Valószínűnek látszik, hogy a szó nyelvünkbe német közvetítéssel is 
kerülhetett. TAKÁTS forrásanyaga feltehetően német nyelvű, mint ahogyan 
az lehet "RoDiczKYé is, aki a múlt század első felével kapcsolatosan ezeket 
írja: ,,A brassó-szebeni kereskedelmi szokások nomenclaturája szerint a jobb
féle czigája neve Zigaja prima, a másodrendű raczka keresztezésű czigája pedig 
Stogosch, a racka ,,zurkan", a báránygyapjú „mitza" (A juhtenyésztés irá
nyai. Bp. 1904. 94). Ügy tűnik, hogy ez a szó nem került be a népi nyelvbe, 
de szakterminusként, ismét csak stogos alakban írja az Állattenyésztési Encik
lopédia (Bp., 1968. II , 265) és a román stogos ekvivalenseként sztogosz szerepel 
a legújabb román—magyar nagyszótárban. 

4.216. Még három az állattenyésztéssel kapcsolatos szót említhetünk: 
gajina ' tyúk' , kurké 'pulyka', roska 'vörhenyeges'. Az első kettő Rozsnyai 
Dávidnak egyéb román jövevényszavakat is használó Horologium Turcicumá-
ban fordul elő: ,,a' Róka egy sereg Tyúkot lát 's a' bőrt el veti . . . Talám jobb 
volna im ez kövér Oajinákat rágogatnunk" (154)," Első szülöttei Ördögnek, kik 
tűddé / Kevélység 's Irigység, nevek kurké 's Purdé" (183). A gajina a román 
gäinä ' tyúk, a kurké a román curcä 'pulyka' átvétele. A gajina azóta sem került 
elő, megvan viszont a kurka MOLDOVANnál (Alsófehér vm. 802), ez azonban 
minden valószínűség szerint újabb kölcsönzés, mintahogy ezektől független 
átvételeknek kell tekinteni a moldvai csángó hess g'éina tyúkúzőt és a kurka 
szót (MÁRTON: NytudÉrt . 66. sz. 103 — 4). A roska 'vörhenyeges' Gyarmathi 
Affinitas-ában, annak orosz -germán —magyar részében jelenik meg (325), de 
a Vocabulariumban már román szavakkal veti össze. BLÉDY Gyarmathi mun
káira nem hivatkozik, de az ő érdeme a helyes román etimon, a roscat színnév 
megadása; elmulasztotta azonban megjegyezni, hogy ennek t-jét nyilván tárgy
ragnak érezve elhagyták, így még KNIEZSA is a SziNNYEitől javasolt rosca-t 
közli (SzlJsz. 466). A szót a 20. század elején Udvarhely megyében tehén-, 
illetve kecskeszőr színének a megjelölésére még feljegyezték (ŰMTsz., Hermán: 
Pászt. 539). 

4.22. A pásztorkodás szókincséből való azon négy eszköz neve, amelyek 
a románságnak a tejgazdálkodásban való szakértelme folytán kerültek át e 
két században a magyarba: a 17. század során a bödölő és a putina, mindkettő 
eredetileg tejtermékek tárolására való faedény, a 18. század elején a sajt
készítéshez használt krinta és a túró mérésére szolgáló kompona. Mindezek 
bemutatásában csak a legszükségesebbre szorítkozom. 

4.221. B L É D Y a bödölőt TAMÁS LAJOS magyarázata (MNy. XXIX, 182 -3 ) 
alapján mint hapaxot foglalja munkájába, de a kicsinyítő képzős bödölőcske 
származékot a Í8. századból is jelzi: 1794: ,,egy kis bödölotske (hordótska) 
ta lál ta tot t" (Magyar Merkur: MNy. VIII. , 272). Van azonban még korábbi 
adat is: 1666: ,,két bődőlyő, égikben vaj" (GyaluiUrb. 169). A szó az UMTsz. 
tanúsága szerint Kolozsban ma is él, magyar nyelvi adatként közli Magyarbikal-
ról a román nyelvatlasz is (ALR. SN". II. , 289 és 423). 

4.222. A BLÉDYnél megjelöltnél (MTsz.) jóval korábbról jelentkezik a 
putina is: 1676: ,,négy putina túró t" (Szádeczky 246; 1678-ból: uo. 274). 
Ez után a szó hosszú ideig nem adatolható, 17 90-ből bukkan fel újra az akadémiai 
nagyszótár anyagában, hogy ettől kezdve mindmáig elsősorban észak-erdélyi, 
főleg pedig mint szilágysági és szabolcsi-szatmári regionális elemként sűrűn 
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feljegyezzék. A Bornemissza Anna feljegyzéseiben szereplő adatok valószínűleg 
Máramarosból valók. Sajátos, nyilván a népi humoron alapuló magyar jelen
téséről 'kisgyerek kezeslábas ruhadarabja, mellesnadrágja', B L É D Y még nem 
ad számot. 

4.223. A román cumpänä először 'mérleg' jelentésben került át nyel
vünkbe: 1716: ,,egy rósz compona" (HOklSzj. 118; további adatok: 12, 52, 136 
stb.). Az eddigi irodalom a szót csak PPB-től tar tot ta számon (így KNTEZSA is: 
SzlJsz. 863). A kompona alakváltozatainak és jelentéseinek történetével most 
nincs módunk foglalkozni, érdekességként csupán azt jegyzem meg, hogy a 
legfrissebb gyűjtések ma már csak 'kútgém' jelentésének élő voltáról tanús
kodnak. 

4.224. A 18. század elején jelenik meg a 'sajtnyomó vályú' jelentésű 
krintais: 1716: „egy sajtoló terinta". (HOklSzj. 122). A körvetkező adatot ugyanez 
a forrás csaknem száz évvel későbbről, 1809-ből kerenta alakban közli (83). 
A román crintä a magyarrá válás során számos belső hangfejlődést mutató 
alakváltozatban terjedt el. Ezek körülbelül olyan képet adnak, mint amilyent 
a kirlán kapcsán bemutat tam: krinta ^^ 1er enta, kirinta ^ kerenta, kilinta ->y 
kelenta. BLÉDY e szómik a régi adatait nem ismeri. 

4.23. Jellegzetes pásztorhangszer a furulya, s mint ilyent a vlach termino
lógia elemeként a TESz. vándorszóként tárgyalja, de ugyanakkor állást foglal 
a románból való átvétel valószínűsége mellett is. Tulajdonnévként már a 17. 
századtól adatolja, azóta azonban előkerült két e századból való köznévi 
adalék is: 1643: ,,igen vígan laktak ő ngok. Veselíny uram háta megé állotta 
Rigót, az fejedelem két fruglásssl együtt" (ErdOrszEml. X., 361), 1696: ,,Ade 
frulje, mert az vérem kezde posdulni" (NylrK. I., 143). Koraibb az első köz
névi előfordulásnál a Bethlen Miklós önéletrajzában előforduló pakulár-furulya 
is (I., 124). Ezek az adatok mind erdélyiek és jellemző, hogy Bethlen Miklós
nál egy másik román jövevényszóval összetéve jelenik meg; mindez pedig a 
románból való magyarázatot erősíti. Lényeges momentumnak érzem azonban 
a mcst bemutatott alakváltozatok hangtani arculatát is. A román fluiera 
végartikulusos fluiera átvétele során a két liquida nem is szokatlan kombiná
ciós helycseréje következett be (erre mutat a TESz. első köznévi, Apor Péter
től származó frulya adata is), a frulje pedig egy román hímnemű fluier hasonló 
metatézisével keletkezhetett. Nehezebben magyarázható a fruglás, fruglya, 
furuglya stb. alakokbari levő g. Hasonló hangkörnyezetben való, nyilván 
elhasonulásos megjelenésére egy felsőőri német jövevényszóban Kiss LAJOS 
hívta fel a figyelmemet: bajor—osztrák Marille 'sárgabarack' > marilla (MNy. 
XXXIII. , 347) ~ marigla (MTsz.). Ha egy megfelelő *frulla alakot nem is 
tudunk kimutatni, de a TESz. már 1647-ből Furollyás, tehát hosszú mással-
hangzós személynevet idéz. 

4.24. Az állattenyésztéssel, közelebbről a juhtartással kapcsolatos az a 
hét ételnév is, amelyet a 17—18. század folyamán a románból átvettünk: 
bálmos, kaskavál, pita, ill. buzsenyica, gulászta, mamaliga, tokány. 

4.241. A buzsenyica már BLÉDY adatolásában is szerepel 18. századi román 
jövevényszavaink között, de a gulászta, a mamaliga és a tokány nála csak 
modern forrásokból jelenik meg. A buzsenyica 'szárított füstölt juh- v. kecske
hús' ( < román bujenitä 'ua.') a rideg állattartásra, az emberi táplálék tartósí
tására utal. Forrásai alapján BLÉDY e szót hajlandó részben az ukránból 
kölcsönzöttnek tekinteni. E,feltevés azonban szükségtelen, mivel ott füstölt 
disznóhúst jelent, míg a románban és a magyarban kecske húsára vonatkozik. 
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Gvadányi nyelvébe a bozsenica a szerb-horvátból került (Kiss LAJOS: Nytud-
Ért . 71. sz. 21—22). 

4.242. Alakváltozatainak gazdagsága, széles jelentésszférája folytán 
külön tanulmány tárgyául kívánkozik a gulászta, amely ráadásul a MNyA. 
(Limbus 225) tanúsága alapján egyik földrajzilag leginkább elterjedt román 
jövevényszavunk: összefüggő területen ismeretes nemcsak Erdélyben, hanem 
az egész Tiszántúlon, sőt elszórtan a Duna—Tisza közén is. Első jelentkezése 
(1795: DebrGr. 339, i t t közvetlenül a latin colostrum-mal vetik össze) a forrás és 
a tárgyalás jellegénél fogva arra enged következtetni, hogy ez a szó a 18. 
század végén már meglehetősen el lehetett terjedve. A gulászta alakváltoza
tainak egy része ékesszólóan bizonyítja a helyi román nyelvjárási változatok 
több ízben történt átvételét. Ennél azonban jóval tanulságosabb — a kölcsön
zés okaira is egyértelműen rámutat — az a jelentéstani funkciómegoszlás, ami 
a nyelvatlasz hivatkozott térképlapjáról kiderül. A feccstej és alakváltozatai 
(föcstej, freccstej stb.) vagy más magyar lexémák magát a 'borjazás utáni 
első tej'-et jelölik, míg a jövevényszó jelentésszuküléssel 'összement te j ' , 
'felfőzött te j ' , 'fecstejből készült túró' stb. értelemben járatos. A j ö v e v é n y -
s z ó tehát nem a régebbi lexémát szorítja ki, hanem egy olyan r é s z f o g a l 
m a t n e v e z m e g , amire eddig nem volt külön szakkifejezés. Talán feles
leges is megjegyezni, hogy it t magát a folyamatot emeltem ki, mert ilyen 
megoszlás nincs minden kutatóponton, maga a konkrét realizáció is helyenként 
változik. A közvetlen nyelvi érintkezésen alapuló szókölcsönzés, de általában 
a jövevényszó-kutatásban ezt a szempontot mindig szem előtt kell tartani. 
Valamely idegen elem átvételére általában akkor kerül sor, ha rá valamilyen 
okból szükség van. Ennek igen különböző okai lehetnek és erre joggal hívja 
fel a figyelmet SZABÓ ZOLTÁN a kölcsönzések funkcionális vizsgálatáról írott, 
már többször idézett tanulmányában (SCL. XIX. , 553—559). 

4.243. Hasonló tanulsággal jár, ha közelebbről szemügyre vesszük az 
először Hermányi Dienes Nagyenyedi Demokritusában jelentkező tokányt: 
,,S elővévén egy serpenyőt, telehányja azt falatokra vágott kecskehússal és 
vereshagymával, s tokánymódra főzi vala" (62). À tokány ugyanis nem egy
szerűen 'pörkölt', hanem 'egyfajta speciálisan elkészített pörkölt'. A MNyA. 
I I I . , 12 térképlapjának tanúsága szerint egyes közép- és délerdélyi kutató
pontokon a tokány és alakváltozatai mellett magyar szó is él (pl. pörkölt, 
paprikás) vagy pedig az adatközlő receptszerű kiegészítéseket fűzött a szó
hoz (pl. Kiskapuson borjúhúsból, Zselyken juhhúsból borssal készül, Csíkban 
és Háromszékben krumpli is van benne). A román tocana a toca 'apróra (fel
vagdal' ige származéka és eredetileg 'zsírban hosszú hónapokig elálló, pászto
rok fogyasztotta húsétel' lehetett a jelentése (vö. F R . KIRÁLY: LR. XVI., 
409). A román szó története szempontjából is rendkívül becses SzD. e felte
vést megerősítő értelmezése: 'töltelék kolbász' (57; SzD.2-ben: ' töltött kolbász v. 
juh-hús fonnyasztva'). 1840-ben jelenik meg a mai köznyelvi jelentés: 'apróra 
vagdalt hagymás, borsos vagy paprikával és tejfeles ecettel készített hús' 
(Gáspár János: MNyTK. 107. sz. 35). A román tocanä Észak-Erdélyben 'pu
liszka, málé' jelentésben is járatos (az MTsz. és az UMTsz. is ilyen jelentésben 
ismeri az ottani magyar nyelvjárásokból), ez egyben arra utal, hogy ezt a hús
ételt rendkívül sűrűre főzhették. MOLDOVÁN szerint (Alsófehér vm. 1/2. 806) 
nem is pörkölt, hanem 'vagdalthús'. Kevésbé valószínű SZINNYEI magyará
zata; szerinte ugyanis a jelentésváltozás a magyarban történt, mivel a tokány 
mellé puliszkát adnak (Nyr. XXII I . , 532). A jelentés azonban már a románban 
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megvan; igaz viszont, hogy a tocana mellé mämäligä jár. Lehetséges az is, hogy 
a készítés során hosszú, keskeny csíkokra metélték (mint a magyar tokányt !). 
Erre érdekes analógiát szolgáltat a pacal: Vas megyében poczó alakban 'túrós 
tészta'-ként járatos (vö. H E G E D Ű S : Pacal NyK. LIIL, 275). A tokány a 19. sz. 
első felében már Somogyban is megjelenik (Tsz.). Evvel kapcsolatban a szó 
román származását valló SZESTNYEI hajlandó az adatközlő Matics Imre hiteles
ségét kétségbe vonni és fel sem merül benne a gondolat, hogy mint jellegzetes 
pásztorótel neve kerülhetett át a Dunántúlra, pedig az esztrenga és a cimbora 
már jóval korábbról jelentkezik ugyaninnen. 

4.244. Román eredetű szavaink közé kell sorolnunk a BLÉDYnél nem 
szereplő és 1621-ben jelentkező pita elemet is: Pita ez idén az kenyernec neve 
(MA3). Az élelmiszerek drágaságára utaló latin közmondás ekvivalenseként 
kerül át tőle PP.-hez is és román ajkú szereplő nyelvének jellemzéseként 
használja Gvadányi (vö. P É N T E K : NylrK. XI. , 17). Az erdélyi pita román 
eredetére utal már GYARMATHI is, továbbá az ő nyomán SZABÓ T. ATTILA 
(NylrK. IV., 304; vö. még Kassai IV, 133), úgy gondolom azonban, hogy 
sokkal határozottabban el kell különíteni egymástól pite és pita szavainkat, 
mint ezt az eddigi kutatás tette. A hangalak és a jelentés csaknem azonos volta 
folytán a két szó egymás alakváltozataként szerepel SzD.2-ben, Gyarmathi 
Vocabulariumában, a legutóbb pedig KNIEZSA müvében is (SzlJsz. 718). A két 
szó végső forrásában csakugyan azonos, az erdélyi pita azonban a román 
pita 'kenyér' külön átvétele. (A Szlavóniában, Kórogyon legutóbb lejegyzett 
krémpitá (Nyr. LXXXVIIL, 453) természetesen a szerb-horvátból származik.) 
A pita és a pite nagyon közeli rokonságára utal a NySz. Mikes-idézete, ahol a 
pite ugyanazon szemantikai környezetben jelenik meg, mint a pita MA3-ban. 
I t t azonban bizonyos, hogy nem román, viszont feltehető, hogy közvetlen 
oszmán—török hatás nyilvánul meg. Kazinczy a r o m á n s z ó t talán a 
magyar pite hatására hallotta pite-mik (ErdLev. 201; idézi SZABÓ Z.: SCL. 
XIX. , 558), Gvadányi viszont pontosan, pita alakban jegyezhette le. A pita 
mellett ennek egy származékát pitan 'kukoricakenyér; silány kenyér' is átvet
tük : pitán 'kukoricalisztből sütött tészta; málé' (NéprÉrt. IV., 213), málépitán 
'kukoricakenyér' (Nyr. XXIX. , 431),pitány 'kukoricalisztbőlkészült sütemény' 
(NylrK. IX., 178). 

4.25. Az állattenyésztés 17. —18. századi román elemeire még további 
hét szó említhető meg: gostina, szkotár, szokotál, ül. huruba, kotyec, pojána, 
turma. Ezek közül B L É D Y a szkotárt a 17., a hurubát és a szokotált a 18. század
ból említi, a többit pedig csak a 19. század második felének forrásaiból ismeri. 

4.251. Címszavai között nem szerepel a gostina. Ez a szó három 17. 
századi forrásból került elő, a Fogaras vidéki erdélyi fejedelmi birtokok jöve
delmi forrásai között tartják számon: 1632: „Maiorsagh es gostina artany, 
kanokkal edgiüt" (RákGazdlr. 455; vö. még uo. 465); 1667: administrait 
gosztina pénzt (SZÁDECZKY 8), 1668: „administrait fogarasi számtartónk . . . 
gostina pénzt" (uo. 9.; vö. még 13, 14 kk.). A szó jelentését SZÁDECZKY BÉLA, 
Bornemissza Anna iratainak kiadója, helyesen, így határozza meg: ,,A gosztina 
(gostina, gostyna) pénz alatt az idegen disznók makkoltatásáért fizetetett bért 
kell érteni" (uo. 20). Harmadik forrásunk a RSzK Akadémiája Kolozsvári 
Történettudományi Intézetének kéziratos Kemény József gyűjteménye. 
Innen idézi PRODAN a következő 1676-ból származó szövegeket: ,,minden 
személy válogatás nélkül disznóit az mákos erdőkre nem bocsátván gorstina 
nélkül", ,,Herczeg meg kivanya a' Boeroktol az ö Herczegsége Erdeire hajtott 
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SertéseklOostinájat is" (137). A már nem élő magyar szó a hasonlóképpen kihalt 
román gostinä, gorstinä 'disznó- és juhdézsma' átvétele. Nem közömbös a 
román szó története szempontjából sem, mert arra mutat, hogy elsősorban a 
sertésdézsmát jelentette. A szókölcsönzés körülményeire vet fényt, hogy 
Fogarasföld sokáig a havasföldi fejedelem erdélyi hűbérbirtoka volt, az adó
fajtát az erdélyi uralkodó az őt megelőző birtokostól vette át. 

4.252. A foglalkozásnevek közé tartozik ugyan, de sajátos fogarasi szó 
lévén ide kívánkozik az 'uradalmi erdőőr' jelentésű brainister, brainizter, amely 
az 1637.-i és 1639.-i összeírásokban az egyes falvak lakosainak felsorolásában 
szerepel (RákGazdlr. 475 — 7, 487, Ül. 488). HERMÁN OTTÓ 1636-ból branistér 
'csősz' jelentésben ismeri a ,,fogarasi praevarikáczióban" (Pászt. 149). Mint 
a gostina ez is a fejedelmi birtokokhoz kapcsolódik, a már kihalt román brä-
nistear, bränistar a fejedelmi tilalmas erdő őrzőjét jelölte. A bränistear a bra-
niste 'tilalmas erdő' származéka; a román alapszó is átkerült nyelvünkbe: az 
1630 körüli Fogaras vidéki tanúvallatásokban a branista 'tilos, tilalmazott' 
értelemben fordul elő (Hermán: Pászt. 149). 

4.253. 1637-ből, Fogaras vidékéről közli az OklSz. azonos forrásból a 
szkotar, szkotarsagh, oszkotarsagh szavakat. Ezzel kapcsolatban B L É D Y helye
sen, a román scutar 'számadó, főpásztor'-t adja meg etimonként és a forrás 
hapax jellegét is közli. Ebben azonban már a saját forrásai alapján sincs igaza, 
mivel TAKÁTS SÁNDOR a szónak későbbi fogarasi előfordulásairól is szól (Rajzok 
IL, 313 - Blédy Takátsra ugyan nem hivatkozik, de az utóbbit idéző DRÁ-
GANUra igen). A rendelkezésünkre álló adatok alapján a szkotári az eddiginél 
valamivel korábbról is idézhetjük: 1632: ,,a másik »izkotar« a juhok mellett" 
(RákGazdlr. 457; ez a szó a Fogaras vidéki Rákóczi birtokok összeírásaiban 
1648-ig több ízben is előjön; vö. 473, 482, 487, 573 stb. — az OklSz. adatai 
is innen valók). A szkotár kétségtelenül FogarasföldéróT terjedt el, de a 18. 
században Háromszékben Gyurka János oszkotár szerepel (HOklSzj. 109), 
BALOGH ÖDÖN 1930-as gyűjtésében Gyimesről két alakváltozatát is megadja: 
eszkolár ~ eszkutár 'pásztor, aki a juhok előtt jár' (NylrK. V., 79). A szkotárrsb 
ld. még: TAMÁS StSl. IV, 392. 

4.254. A magyarban 1646-ban jelentkező szokotál ige román átadója 
f < socoti 'számol; számít; vél, gondol; megfontol') vitatott eredetű. Lehetséges, 
hogy ugyanaz a szláv CKOlíib 'szarvasmarha' rejlik benne, amiből a szkotárt 
átadó román scutar származik, de aligha fogadható el, hogy egy török saklat 
'őriz' elemre megy vissza. F R . KIRÁLY kevésbé határozott véleménye szerint, 
bármelyik etimológia legyen is a helyes, a román szó a pásztorkodás szókincsébe 
tartozik. A szláv származás esetén 'marha' mint számon tartandó gondozandó 
érték a kiindulás (itt a latin pecus ~< pecunia párhuzamra is utal), a török 
esetén az eredeti 'őriz'-bői könnyen indulhatott ki a következő sor: néz, gon
doz -> számol -> értékel, vél, ítél, gondol. (LR. XII I . , 557—61). F R . KIRÁLY 
gondolatmenete a mi szempontunkból azért is érdekes, mert így a román és a 
magyar szó közötti viszony végleges tisztázásához is hozzájárul. Pásztor
kifejezéseket általában mi vettünk át a románból, nem pedig fordítva, ezért 
a magyar szófejtő irodalom a szokotált már régóta román jövevényként tartja 
számon, míg a román nyelvészek közül egyesek még mindig hajlandók a román 
szót a magyarból magyarázni. 

4.255 — 8. A huruba, kotyec, pojána és turma története jelen tanulmány 
szempontjából elhanyagolható, pusztán annak a megemlítésére szorítkozom, 
hogy elterjedésük jóval szélesebb körű, mintsem B L É D Y alapján gondolni lehet-
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ne, továbbá, hogy ezek a szók mai gyűjtésekből is ismeretesek, a kotyec és a turma 
Erdély-szerte ismeretes, az utóbbi a regionális köznyelv elemei közé számítható. 

4.3. A tokány forrása, Hermányi Dienes műve kapcsán elvi kérdések is 
felmerülnek. Említeni lehet ezeket más kifejezetten irodalmi jellegű forrásaink
kal kapcsolatban is, de a Nagyenyedi Demokritus talán a legszembetűnőbben 
mutatja ezeket a jelenségeket. Az anekdotáknak ez a gyűjteménye nem hagy 
kétséget afelől, hogy a szerző jól tudot t románul, hiszen a fentebbi felsorolá
sunkban idegen szóként említett elemek (kéreile, opines stb.) nála kifejezetten 
hangulatfestő szerepet töltenek be, román személyekkel vagy környezettel 
kapcsolatosak. Nehezebb eldönteni, hogy a jövevényszóvá vált román elemek, 
pl. a tokány vagy a topor 'fejsze' esetében mi a helyzet. A forrás természeténél 
fogva nem gondolhatunk irodalmi úton történő átvételre, legfeljebb arról 
lehet szó, hogy a közvetlen nyelvi érintkezéssel történt kölcsönzés irodalmi 
szinten is jelentkezik. Feltehető, hogy Hermányi Dienesnél még ugyanolyan 
környezetfestő funkciót töltenek be, mint az opines és társai, vagyis m é g 
n e m jövevény-, hanem csak idegen szavak. 

Ugyanez a kérdés vetődik fel a Hermányi Dienesnél megjelenő vagy 
nála is meglevő vallási fogalmakat jelölő szavaknál (krucsa,pomána,preszkura). 
A szövegkörnyezetből többé-kevésbé kitűnik környezetfestő szerepük („Onnan 
szolgál vala által az oláh pap Erdővidékre, noha csak tanítani s pománázni 
jár vala által" (111), „azt akarják, hogy a pástot [— húsvéti szentelt kenyeret], 
preszkurat vajjal csináljátok" (326), a 180. lapon a 'keresztfa' jelentésű kruesát 
idegenesen crucsa/ját formában írja), ugyanakkor azonban ez a három elem 
már a 18. század soián sem csupán nála fordul elő. SZABÓ T. A. levéltári forrá
sok alapján 'kereszt alakú jel' jelentésben közli 1742-ből Torockóról (NylrK. 
XIII . , 142), 1748-ban pedig már származéka is megjelenik: „a megkrucsázott 
fákat vágták" (uö. Ethn. LI., 258). A pomána mint jellegzetes román vallásos 
jelenség szerepel Bod Péter Históriájában (MNy. LXI IL , 225), de a ma is eléggé 
közkeletűpománába 'ajándékba' már 1750-ben feltűnik: „ezen Szántó főidet . . . 
adta volna Pománában régentén az Exponens eleinek" (PTJSCARITT 563)., 
A preszkura az EOSz. forrásaiból szintén a NagyDem. előttről adatolható 
(NylrK. XI. , 18), a göröggel veti egybe a DebrGr. (337). Gvadányi prusz-
kora szava azonban nem a románból, hanem a szerb-horvátból való (Kiss 
LAJOS: NytudÉrt . 71. sz. 22). E három szó erdélyi elterjedtsége, ma is élő 
volta számos forrásból bizonyítható, így nem nagyon lehet eldönteni, hogy a 
18. században idegen- vagy jövevényszónak kell-e őket tekinteni. Egyes, a 16. 
században jelentkező román méltóságnevekkel kapcsolatban már történt 
említés az idegen szó és a jövevényszó közötti különbségről, de nyilvánvaló 
dolog, hogy a jövevényszó e l ő s z ö r i d e g e n s z ó k é n t k e r ü l á t 
valamilyen más nyelvbe; további sorsa, ti. , hogy megmarad-e egyáltalán, 
idegen elemként tovább él-e az őt befogadó nyelvben vagy pedig a valamilyen 
szükségletet kielégítő gyakori használata folytán jövevényszó válik-e belőle, 
mindig az adott körülményektől függ és e téren általános szabályt adni nem 
lehet. Mindehhez még annyit fűznék hozzá, hogy román—magyar viszonylat
ban az átvétel általában a k é t n y e l v ű s é g k ö r ü l m é n y e i , de legaláb
bis a román nyelv valamelyes tudása mellett történik, így a kölcsönzés minő
ségének meghatározása, a szintek elhatárolása az esetek többségében egyértel
műen nem is mindig lehetséges. 

4.4. A pásztorkodás szókincsére gyakorolt 17. —18. századi román hatás 
után a néprajzi vonatkozású elemekről kell szót ejteni. Eogalomkörileg ez 



90 BAKOS FERENC 

kissé heterogénebb, mint az előbbi, mert ide soroltam a szokások, hiedelmek, 
vallási fogalmak, népi játékok és táncok, de egyes szerszámok, sőt még beteg
ségek neveit is. E csoportra az a jellemző, hogy az ide tartozó elemek nagyobbik 
része a 18. századból való. 

4.411—2. A 17. században megjelenő szavak közül SZABÓ T. ATTILA 
kimerítően foglalkozott a hálákkal (Nyr. LXXXVIL, 354 — 8) és a kalákával 
(NylrK. VI., 69 — 84). Ez utóbbira as Ő első adatánál régibb adat is említhető 
1630-ból: ,,mint Vecsinnyek Boeroknak szoktak szolgálni klakoba,n" (PUSCARITJ 
229). A kólák ~ kalácspénz 'nyomravezetőnek fizetett jutalom' kapcsán most 
csupán arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy IMPLOM JÓZSEF Békés megyei 
szótörténeti gyűjtéseiből (MNy. LvTIL, LX., LXV.) a 18. századból nem csu
pán ennek, hanem még számos ilyen elemnek (pl. ármás, csimpolya, csobán, 
gornyik, málé, plájás stb.) viszonylagos ottani elterjedtsége derül ki, sőt a 
marázsa, móc és a turkás jelenlegi első adatait is e tevékenységének köszön
hetjük. 

4.413. Nem szerepel Blédy 17. századi anyagában sem az e csoportba 
tartozó afuriszál 'kiátkoz' (a lappangás jelenségének tárgyalásakor már idéz
tem az adatot), sem a beszerika (v.o. TESz.). 

4.414. Hivatkozás ugyan történik a közlés helyére (MNy. XXVIII . , 
318), de nem emeli ki, hogy a drákuly Rozsnyai Dávid Horologium Turcicumá-
ból, tehát hozzávetőlegesen a századfordulóról való: ,,Ha harmintzba Drákuly 
meg tukmálhat veled, / Akazd fel bár magad, nem áll el mellőled" (RMKtár 
XXXVIII . , 189), A román drac 'ördög' újabb átvétele a MOLDOVÁN feljegyezte 
Alsófehér vármegyei drák 'ördög', amire B L É D Y szintén hivatkozik, de elő
fordul ennek a szónak román népnyelvi ejtését tükröző dráku átvétele azÚMTsz-
ben is Arad, Békés, Bihar és Hunyad vármegyékből származó gyűjtésekben. 

4.415. Ugyancsak Rozsnyainál fordul elő nem is egy ízben a tácsol, 
illetve ennek igekötős változatai: ,,a' conjuratus nequam filiusok letátsollyák" 
(143), ,,eb húron pengő Társa meg tátsollya" (uo.), ,,a' dolgot ne gátold, 's e 
jámbort se tátsold" (223). A tácsol a 18. század során több forrásból adatolható 
(Bethl: Élet. I I , 25; Nagy Dem. 31; Mon írók XXXVIII . , 129), széles terület
ről ismeri a MTsz. és az ŰMTsz., az erdélyi írók környezeti hangulatfestésre 
ma is gyakran élnek vele (pl. Utunk 1952. 37. sz. 3. 1.; Horváth: Törik a parla
got. 44, 126). 

4.416. A rezsnyice 'kézidaráló, sóörlő' azon román jövevényszavaink 
közé tartozik, amelyek megjelenésüktől kezdve, folyamatosan adatolhatok, 
eléggé széles területen terjedtek el, és alakváltozataik részben román varián
sokra mennek vissza, részben belső keletkezésűek. BLÉDYnél szerepel ugyan ez 
az elem, de figyelmét elkerülte a 17. századi előfordulásait bemutató közle
mény: Fogaras 1676: ,,só őrlő resznicza", Vajdahunyad 1685: ,,só őrlő Rosnica", 
Kővár 1691: ,,két Rosnica kő" (MNy. X., 370 — KNiEZSÁnak alighanem igaza 
van, amikor ezeket 2:5-vel olvassa; vö. SzUsz. 932). A rezsnyice első jelentkezé
sei a román räsnitä, rîsnïità, rîjnifâ à ~ î hangjának különféle helyettesítéseit, 
a szóvég alakulása pedig feltehetően a határozatlan és a végartikulusos forma 
tükrözéseit mutatják. Szavunk már a 17. században északról és délről jelent
kezik, a későbbi források újabb és újabb területekről jelzik. 1719-ben megjele
nik Háromszékben a palatalizált román népnyelvi ejtésen alapuló resnyice 
(HOklSzj. 125). Az MTsz. Kis-Küküllőből (rezsnyice), Szilágyból (rozsnyica) 
ismeri, Krizánál az udvarhelyi rözsnyice székelyes ö-zésre vall. Kolozsvár 
vidékén való részleges elterjedését ábrázolja a SZABÓ T. A .—GÁLFFY M.— 

1 . . . " • 
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MÁRTON GY. szerkesztésében megjelent ,,25 lap Kolozsvár és vidéke nép
nyelvi térképé-bői" (Kolozsvár 1944) II . térképlapja. Ez egyben a szó ma is élő 
voltára utal, ugyanezt és széles területen való elterjedtségét bizonyítják az 
ŰMTsz. és a JNylrK.-ban közölt legújabb népnyelvi adatok (VI., 197, VII., 
119, 290; VIII., 104; IX., 322; X., 157, 166; XL, 216) is. 

4.417. A 17. század közepén 1658-ban Iklandról egy leltári feljegyzésben 
jelentkezik először a topor 'fejsze': ,,Egy topor, mely érne 12 dénárt" (Radv.: 
Csal. II/l , 332). Száz év telik el, amíg ismét feltűnik: „későnek t a r t á a kulcsár 
•a toport keresni" (1759: NagyDem. 345), hogy újabb, még hosszabb hallgatás 
u tán TOLNAI VILMOS közölje Szászsebesről (MTsz.). A topor ma is él a Dunán
túlon; i t t a szerb-horvátból való (KNIEZSA: SzlJsz. I., 529). Erdélyben azonban, 
amint erre maga KNIEZSA is utal, a román topor átvétele. E három adat nem 
igen teszi lehetővé, hogy eldöntsük: a szó lappangásával vagy ismételt átvé
telével számolhatunk. Tekintettel arra, hogy újabb gyűjtésekből nem került 
elő, a helyi, egyedi kölcsönzés valószínűbbnek látszik. 

4.418. A csoma betegségnévnek a homofon Csorna személynévvel való 
egybeállítását már az EtSz. tévesnek ítéli. Ennek ellenére B L É D Y a két elem 
azonosságát vallja, dé a köznevet csak modern forrásokból ismeri. A csoma 
'pestis' első előfordulásaként a TESz. az 1779. évet adja meg, ez azonban téves, 
mivel ide a PaisEml. sajtóhibás adata került át. Gyarmathi Affinitas-áról van 
szó, tehát helyesen: 1799. Előkerült azonban egy 1630 körüli adat is: ,,6 puszta 
ház tulajdonosa csomóban halt el" (RákGazdlr. 413), továbbá a TESz. szerkesz
tése során figyelmen kívül maradt a PaisEml. felhasznált tanulmányában elő
fordult hivatkozás arról, hogy az 1742-i pestis alkalmával Szamosújvár városa 
megbízott egy papot, hogy a csumás embereket gyóntassa meg (PaisEml. 404). 

4.419. A feudális örökösödési jog fogalma volt a leány negyed (quartali-
tium), a leányági leszármazottaknak a birtokokból járó negyedrész. Sajátsá
gos módon ezt a 'leánynegyed' jelentést veszi fel a román zestre 'hozomány' 
egy 1690-ből Fogarasföldéből származó periratban: ,,negyed részit Opra Comsa 
Leánya Zestrában bírja" (Densusianu: Monumente 44), ,,Opra Comsa leányá
nak Sztánkanak Zesztrában adott földek" (uo. 45). Ugyanez jelentkezik még 
korábbról a Sáros megyei Zbororól: 1650: ,,az kj az Iuan feleséghé dzesztraja 
volt" (Űriszék 903); 1657: ,,az gyesztramoth ki nem adtak" (uo. 929). A kötet 
kiadója nyilvánvalóan téved, amikor ezt a szót eredetében is szlávnak véli 
(vö. a 903. lapon levő jegyzetet), de alighanem igaza van abban, hogy ezekben 
a szövegekben ukrán közvetítésü; míg a fogarasi szövegben románokról, i t t 
ukránokról van szó (vö.: ,,szokás szerint quartalitiomja, az kit mi kozzottunck, 
oroszogh kozzot hijuk gjestranának" (uo. 929 — ez az alak valamilyen analó
giás fejlődéssel jöhetett létre az ukránban). A román szó eredeti 'hozomány' 
jelentésében átkerült a bolgárba (3ecmpa), nyelvjárási gyűjtők feljegyezték az 
ukránból (3RCtnpa SCHELTJDKO: BalkArch. IL , 133), a minket érdeklő 'leány
negyed' azonban mindeddig csak a fenti adatokban jelentkezik. A legvalószí
nűbbnek az látszik, hogy a fogarasi románoknál és a Sáros megyei ukránoknál 
az eredeti román, illetve a románból az ukránba került szó a most tárgyalt 
jelentést külön-külön a magyar feudális jogi terminológia hatására vette fel 
és mint helyi terminus technicus-ok kerültek be magyar nyelvű oklevelek 
szövegébe. 

A 17. századi adatok elszigetelt jellegűek, valóságos életük feltehetően 
nem is igen volt. A román zestre eredeti 'hozomány' jelentésben azonban az 
utóbbi száz év folyamán bekerült az erdélyi magyarság nyelvébe is, mégpedig 
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minden valószínűség szerint többszörös, helyi átvétellel.'Az egyik ilyen körzet 
az egykori Bihar, Kolozs és Szolnok-Doboka megyék területe: zesztre: Kalota
szeg (Nyr. XVI., 143), Magyarókereke (ŰMTsz.), Magyarremete (FonDial. 
I., 118), Körös jánosfalva (NyrlrK. VI., 286); zesztra: Domokos (NylrK. VII., 
292); ugyanerről a területről a tévesen kikövetkeztetett észre alak: Köröstár-
kány (MNy. X., 459 —vö. EtSz.). Különálló átvételnek tekinthetjük a már 
hangalakjában is egy román nyelvjárási d'íestre-re emlékeztető gyeszre válto
zatot, amelyet MÁRTON GYULA közölt Gyimesbükkről (MNy. LXV., 70). 

4.42. A 18. században számos néprajzi vonatkozású új román jövevény
szó jelenik meg. A románság görög keleti rítusával kapcsolatos fogalmak 
(pomána, preszkura, toka; alkalmasint ilyen úton került át a krucsa is), román 
népszokások (cinemintyéz, kolindál, radina, turka) és táncok (batuta, zsukátáz, 
rotába) nevei ezek, ide tartozik még öt tárgy, illetve eszköz neve (dránica, 
kuptor, marázsa, punga, iejke), végül itt említhető meg a golyvának a keleti 
területeken regionális köznyelvi szinten élő gusa megnevezése. Blédy mind
ezek közül csak a cinemintyéz, gusa, radina, toka 18. századi meglétéről tud, 
egyáltalán nem szerepel nála a róta, az eszközneveket sem ismeri, a dránica 
és a punga csak a MTsz. alapján került be könyvébe. 

4.421. A róta esetében Gvadányi szóhasználatát MOLDOVÁN későbbi 
gyűjtése igazolja: ,,Rótába körül állani" (Alsófehér vm. 1/2, 805). Ez pontosan 
megfelel Gvadányi szómagyarázatának (vö. NylrK. XI. , 18). A román roatä 
'kerék' szónak 'karikába állott emberek alkotta kör' jelentése is ismeretes és 
tánccal kapcsolatban is használatos (CADE., DLRLC) . MoLDOVÁNnál szerepel 
a „Nincs ki mind a négy rótája" mondat is. Feltűnő, hogy a Moldován munkáját 
jól ismerő DAMIÁN^ISTVÁN (NyF. 67. sz.) a róta szót nem veszi át és őt követi 
B L É D Y is; úgy tűnik, hogy a hapaxként jelentkező elem meglétében kételked
tek, most azonban a két forrás egymást megerősíti. Feltehető, hogy ugyan
ennek a román szónak egy teljesen különálló átvétele a Brassó megyéből 
Tatrangról feljegyzett róta 'csomag' (Nyr. II. , 524), ahol a tárgy kereksége volt 
a speciális jelentésváltozás kiindulópontja. V. BREBAN kolozsvári kutató szíves 
levélbeli tájékoztatása szerint a román szónak ilyen jelentése is van: ,,kör, 
karika vagy perec formára gyártott , elhelyezett v. becsomagolt tárgy'. 

4.422. A punga 'erszény' korai adata a csíksomlyói iskoladrámákban 
jelentkezik 1751-ből: ,,Ha meg zerdülne most a sárga pungátok, / Abból ki 
repülne hozzám a márjástok" (RMKtár 3: 75). Tekintettel arra, hogy a MTsz. 
és az ŰMTsz. a szónak széles elterjedtségét igazolja, nem kétséges, hogy az 
egykorú szerző tollára is az erdélyi népnyelvből került, feltűnő azonban, hogy 
a román punga 'erszény' emez átvételét a legutóbbi évek nyelvjárási gyűjté
seiből eddig még nem közölték. 

4.423. A 'zsindely' jelentésű dránica szót a TESz. csak 1803-tól adatolja. 
Ennek drányica alakváltozatát SZABÓ T. ATTILA forrás és adatközlés nélkül 
pusztán említi, mégpedig a 18. század elejéről (1960/2. 25). A magam részéről 
ugyanezen század végéről (1785?) találtam adatot Gyergyószárhegyről ,,jó 
állapotban Dranyitzaval való fedél" (TRÓCSÁNYI ZSOLT közlése: NéprKözl. 
I V / Í - 2 : 274). A szó további folyamatos életét mutatja a TESz., a legfrissebb 
adatok az egykori Csík és Szolnok-Doboka megyék területéről valók (NylrK. 
VII. , 280, X., 349; MNyA. II., 10). 

4.424. A Blédynél nem szereplő eszköznevek közül a marázsa 'egyfajta 
rekesztőháló' román eredetére KNIEZSA határozottan rámutatot t (SzlJsz. I., 
884), de előtte MELICH is célzott erre a lehetőségre (Nyr. XXXI. , 102). IMPLOM 

<k 
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JÓZSEF említett levéltári kutatásai eredményeképpen a szó már 1728-ból 
Gyuláról kimutatható: ,,ara való időben Marossavai vagy más ezközel Ha
lasztak" (MNy. LVIIL, 106). A szó hangalakjának ilyen alakulásában esetleg 
népetimológiás mozzanatok, a Maros folyónévhez való közelítés is szerepet 
játszhattak. Előfordul a szó a 18. század végéről Dugonicsnál is (1788: Etelka. 
I, 161; későbbi kiadásból idézi SZATHMÁRI ISTVÁN: MNy. LXIV., 259). SÁNDOR 
ISTVÁN tévesen a szlovák mrezsa-v&\ veti egybe (Sokféle XII . , 176), nem két
séges azonban, hogy az ÚMTsz. szlavóniai, dunántúli és Duna-menti adatai 
közvetlen szláv, pontosabban szerb-horvát eredetűek. A marázsa egyébként 
több székelyföldi adattal szerepel a MTsz.-ben, Háromszékből közli brázsa 
és merezse változatait Hermán Ottó (Pászt. 714, 728). Ezek az alakváltozatok 
más erdélyi forrásokban is előfordulnak (NéprÉrt. I I I , 161, IV., 224; ŰMTsz., 
ahol további adatok is szerepelnek). Az átadó román mreajá 'halászháló, 
vejsze, cége' szóhoz hangalakjában legközelebb a mrázsa áll, ebből a mással
hangzó-torlódás feloldásával marázsa. A merezse egy román mreje vagy merejä 
változatra megy vissza, a brázsa esetében br-t vagy szonáns m-t tartalmazó 
román nyelvjárási alakok jöhetnek számításba (DLR. VI., 931). Ezeket a román 
nyelvatlasz ugyan nem Háromszék vidékéről közli, de a nagyon hasonló mreanä 
'márna' esetében a minket érdeklő fonetizmusú alakok Dél-Erdélyből is ki
mutathatók (DLR., uo.) 

4.425. A 'szikrafogó, füstvezető' jelentésű kuptor és alakváltozatai 
(kuktor, kuttor) román eredetére HORGER ANTAL és Cs. SEBESTYÉN KÁROLY 
rámutat tak (MNy. XXII . , 318), a szó azonban BLÉDY disszertációjában nem 
szerepel. A legutóbb KOSA FERENC foglalkozott evvel az elemmel és az ő köz
leményéből tudjuk, hogy a szó már 1736-ból és 1757-ből adatolható (NylrK. 
VIII . , 102). Az alakváltozatok közül a kuttor a szóbelseji mássalhangzó-torlódás 
szokásos gemináló asszimilációjával jött létre, a MTsz. adatain ('füstfogó': 
Székelyföld, Maros-Torda m.) kívül Gyimesben ó-val jegyezték fel: kuttor 
'udvaron épített sütőkemence' (NylrK. III . , 112). A kuktor-b&n jelentkező 
rom. pt >> m. kt hangváltozásra érdekes analógiául szolgál a Pócsfalváról 
közölt friktura 'sült' (Nyr. XXXII . , 59; nyilvánvaló, hogy ez a szó a román 
fripturä 'sült' átvétele). A kuktor egyébként nemcsak a Székelyföldön (Népr
Ér t . XII . , 16; XXXII I . , 88) járatos, hanem 'téglaszárító szín' jelentésben 
Hódmezővásárhelyen is él (Kiss L., A szegény ember élete 169: ŰMTsz. ; ugyan
innen még egy ezt igazoló, a Nyr. pályázatára beküldött adat). Tekintettel 
arra, hogy a román cuptor szónak nemcsak 'kemence', hanem 'kályha, tűzhely, 
kemencepadka' jelentése is van, továbbá, hogy cuptor de cärämizi 'téglaégető' 
(DAcR.), nem férhet kétség ahhoz, hogy a Csongrád megyei adatok is ezt a 
román elemet képviselik, de mint annyiszor, ez alkalommal is felmerül a Békés 
vagy Arad megyei románság nyelvéből való ö n á l l ó k ö l c s ö n z é s való
színűsége. A románhoz legközelebb álló kuptort Udvarhelyen és Csík megyék
ben 'füstfogó' és 'kemence' jelentésben több helyről is feljegyezték (ŰMTsz.), 
de ismeretes 'sütőkemence'-ként Hunyad megyében Déván (NéprErt. IV., 213) 
is. Román jelentést folytat a Tölgyesről származó 'sut' (MNyA. IL , 47), de a 
legelterjedtebbnek látszó jelentés ('szikrafogó, füstvezető') már magyar nyelvi 
fejlemény. Feltehető, hogy a románok használta kemence, ill. fűtőszerkezet 
felépítésében, éppen a füst elvezetésében eltért a magyarokétól, és ez vezetett 
a jelentésváltozással egyidejű átvételre. 

4.426. A kuptorhoz hasonlóan jellegzetesen székely tájszó a Csík és 
Háromszék megyék több községéből feljegyzett tejke 'garatfiók, szemeresztő, 
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lisztes láda << malomban >-' (Tsz., MTsz., ÚMTsz.; ez utóbbiban már a szó 
terjedését mutató Kis-Küküllő (Nyr. XXXII I . , 301) és Maros-Torda (MNGy. 
VII., 480) megyei adatok is vannak). A legújabb gyűjtések során is feljegyez
ték: täjkä 'faláda, amelybe a malomkőből belefolyik a liszt' (Csíkvacsárcsi: 
Nyl rK. X., 346). Ebben a megváltozott jelentésben szerepel az ÚMTsz.-ben 
is, míg az ALR. SN. L, 171 Kovásznaról származó magyar nyelvi adata még a 
régi, MTsz. megadta 'garatfiók' értelmet őrzi. Első' ízben 1765-ben jelentkezik: 
„Garat tartójával Garattyával és Tejkéjével edgyütt" (HOklSzj. 144). Tudo
másom szerint eddig még nem foglalkoztak ennek a szónak az eredetével. 
Van a románban egy ismeretlen eredetű teicä elem, amelynek az egyik jelen
tése azonos a magyar szóéval. (Feltehető, hogy a román szó forrása ugyanaz 
a török elem, amelyből a magyar teknő származik.) A 'garatfiók, szemeresztő' 
jelentésű teicä főleg Erdélyben járatos, Erdély közelében Moldvában és Havas
alföldön is (ALR. SN. L, 171). A térképlap mindenképpen arról tanúskodik, 
hogy a román szó szélesebb területen él, mint a magyar. A román nyelvatlasz 
Erdélyből csak palatalizált alakokat közöl, de sajátos módon a minket érintő 
területen nem jelzi ezt az elemet. Másrészről a nótin kapcsán láttuk, hogy egy 
palatalizálatlan te kezdetű román ejtés meglétét kizárni nem lehet. Mindez 
indokolttá teszi, hogy tejke szavunkat román eredetűnek tartsuk. A 'garat
fiók' -*• 'lisztesláda' jelentésváltozás a magyarban jött létre a két hasonló 
alakú és rendeltetésű tar tó nevének felcserélése útján. 

4.43. A vallási fogalmakat jelölő négy elem közül i t t csak a toka érdemel 
külön említést. Akárcsak a krucsa, amely a valószínűleg eredeti 'kereszt(fa)' 
jelentésón kívül már megjelenésekor 'keresztjei' értelemben jelentkezik, a 
toka sem marad meg csupán a vallási 'a harangot helyettesítő fából való jelző
eszköz' jelentésében, hanem a jelző funkció kiterjesztésével újabb gyűjtésekben 
már mint 'jeladó eszköz' jelentkezik. Már SzD2 feljegyzi mint bányász mester
ségszót és ezt a későbbi gyűjtések igazolják is (ÚMTsz.), majd az eszköz ere
deti, fa-mivolta is elhomályosul és 'jeladó fémtárgy, vasdarab' jelentést is 
nyer. A szókezdő t zöngésülésével létrejött dóka már 'jelzésre szolgáló, kala
páccsal megszólaltatott vaslemez' (Nyr. XXXVII. , 428; MNy. XXVIII . , 
321 — ismét Békés megyei adatok!; vö. még Nyr. LXX., 149). A román 
toacä a-ba hajló diftongusa a magyarban ó-t adott, mivel az erdélyi román 
nyelvben széles területen mint hangsúlyos nyilt o realizálódik (vö. ALRM. I. , 
26, 197; így rom. coadä, roatä > m. kóda, róta), de az újabb gyűjtésekben 
toka is jelentkezik (Hermán: Pászt. 218; NylrK. X., 153, XII . , 320). A román 
oa diftongus ilyen ingadozó átvétele más jövevényszavainkban is előfordul, 
pl. rom. broasca >> m. braszka ~ broszka (mindkét változat Gyuláról: ÚMTsz.) 
rom. ciocänitoarea > m. csokenyitara ^ csokenyitoara (mindkét alak Domo
kosról: Nyr. XLIL, 70, ül. NylrK. VII., 280), rom. coacaza > m. kokojza 
6> kokajza (és számos egyéb változat; vö. MÁRTON GYULA: NylrK. XII I . , 
79 — 84). Magára a jelenségre vö.: GÁLDI: MNy. XXXVIL, 358; MTJRÁDIN: 
FonDial. IV., 254; BALOGH: SCL. IX., 380. 

4.51. Személyeket jelölő főneveket elsősorban egyházi és világi tisztség
viselők neveit, nem különben foglalkozásneveket az eddigi századok során is 
vet tünk át a románságtól. A szókészletnek ilyen természetű kiegészülése foly
tatódik a 17. —18. század folyamán, azonban bizonyos sajátos jegyek ezen a 
területen is megfigyelhetők. Ezek közül a leginkább figyelemreméltó egyes 
román etnikai csoportoknak vagy a románoknak a származás helye utáni 
elnevezése (mokány, moldován, muntyán, ül. a 18. századból: abrudány, berszán, 
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móc, tokány), ilyen elemekkel ugyanis mindeddig nem találkoztunk. Ez ismé
telten arra vall, hogy a románsággal való érintkezés szorosabbá válik, a két 
nép jobban megismeri egymást, másrészt a moldován és a muntyán jobbágyok
nak a két román fejedelemségből való újabb eléggé jelentős bevándorlására 
utal. A berszán esetében a származásnév már foglalkozásnévként jelenik meg, 
de a 'vhova valósi, vhonnan való', a magyar -i-vel azonos jelentésű román 
-(e)an képzővel alakult sajátos szóvég (a móc kivételével valamennyi ilyen!) 
itt is megmutatkozik. Erre a csoportra egyébként az is jellemző, hogy a móc 
és a mokány kivételével komolyabb elterjedtségre nem jutottak, sőt úgy tűnik, 
hogy egyesek csak átmeneti jellegűek. Mielőtt ezeknek a főneveknek az egyedi 
bemutatására sor kerülne, megjegyzendő még, hogy valamennyi a B L É D Y 
megadta kornál jóval élőbbről jelentkezik, pontosabban ő ezek közül a mo
kányt PPB.-től kezdve, a berszánt és a mócot csak modern forrásokból ismeri, 
a többiről említést sem tesz. 

4.511—2. Az abrudány 'havasi román zsellér' más vonatkozásban már e 
dolgozat elején szerepelt (67), a vele kapcsolatos ismétlésekbe bocsátkozni 
felesleges volna. Ugyanebből a forrásból (Gyalui Urb), vele párhuzamosan 
jelentkezik a teljesen azonos jellegű és nyelvi megformáltságú topány: 1737: 
,,az Havason lakó Topány vagy Abrudány Sellérekis külön lak[na]k" (387), 
,,a Topányok, Abrudányok avagy Havasi Sellérek" (406; 1727-ből is említik 
őket: uo. 323, 343). A topány a Bihar megyei román Topa földrajzi név (folyó 
és községek neve: Korabinszky 776, Lipszky, Rep. 686), származéka. Maga a 
Topán Erdélyben ismeretes román családnév; ide tartozása nem bizonyos, 
illetve többféle eredetű is lehet (N. A. CONSTANTINESCTT, Dictionar onomastic 
românesc. Bucuresti 1963. 390 Top, ill 160 Teofan a.). Ezeknek a telepeseknek 
a nevét őrizheti a Torda-Aranyos megyei Topánfalva, ami alkalmasint magyar 
névadás, mivel a falu román neve Címpeni. Szavunk hosszú lappangás u tán a 
Bihar megyei Révről a topánfalvi hegylakó románok etnikai neveként (to-
pányság) kerül elő (MTsz.). 

4.513—4. Szűkös forrásanyagból adatolható a frissen bevándorolt 
havasalföldi és moldvai román jobbágyok megnevezésére használt muntyán 
<< rom. muntean és moldován < rom. moldovean. Az első említés 1632-ből, 
Fogarasföldéről kelt, ahol az egyes falvak lakosainak felsorolásában sűrűn 
találkozunk muntyán zsellérekkel (RákGazdlr. 457 — 70; ugyanígy az 1640.-i 
és 1648.-Í összeírások során: 494 — 503, 515 — 7). Említik a „Hunyad vármegyé
ben nemes fundusra szállott muntyánok"-at az 1642-i erdélyi országgyűlés 
artikulusai (ErdOrszEml. X., 328; 1643-ból: uo. X., 376). A muntyánokkal 
szemben jóval kevesebbszer esik szó a moldován zsellérekről és jövevényekről 
1632-ben és 1640-ben (RákGazdlr. 458—60, 494 — 7). Az erdélyi törvények 
róluk nem szólnak; nyilván kevesebben voltak, mint a havasalföldiek. Az adatok 
hiánya ellenére sem zárható ki azonban ennek a két elemnek köznévként való 
továbbélése, családnévként pedig közismerten rendkívül elterjedtek. Nagyon 
valószínűnek tartom, hogy a kolozsvári magyar nyelvészek gazdag gyűjtésében 
még számos adat vár közlésre. 

4.515. Az i t t tárgyalt négy román származásnévtől eltérőleg a berszán 
'havasi román pásztor' már szerepel az etimológiai irodalomban. Az EtSz. még 
bizonytalan a román eredet megítélésében, B L É D Y azonban már nem kétel
kedik benne, hogy ez-a román bírsan 'barcasági' szó átvétele. A román szótárak 
ennek főnévi jelentését nem közlik, ugyanakkor azonban a román néprajzi 
irodalom jól ismeri a Brassó környékén állandó lakóhellyel bíró, kétlegelős 
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gazdálkodást folytató és juhnyájaikkal távoli helyekre is vándorló berszánokat 
(bírsani), mint sajátos etnikai csoportot. A magyar szó a 18. század utolsó 
éveiben Háromszékben tűnik fel, de a jelentés megadásában Cs. BOGÁTS 
tévedett. A berszánok mindig juhosgazdák, nem pedig 'felfogadott, nem önálló 
juhász'-ok (HOklSzj. 14; az 1796-i és 1798-i adatok sem igazolják az ő értel
mezését). E forrásban szerepel még egy korábbi, 1791-ből való harmadik adat 
is ,,a Szártsi Kantzát Esztojan Berszánnsik. [eladtam] Rfh. 21" (173); nem 
lehet egyértelműen eldönteni, hogy it t vajon tulajdon- vagy köznév-e. Tulaj
donnévként (Agiles Burszán filius) feljegyezték 1509-ben Fogarasból (PITSCAKITT 
75), de i t t a név viselője maga is román. A szó jelentésének tisztázásához 
eligazít óul szolgálnak legújabb előfordulásai: berszány 'gazda, akinek legalább 
száz juha van' (Balogh Ödön 1932-es gyimesi gyűjtése: NylrK. III . , 105), 
b'érszán'saját nyáját őrző juhosgazda' (Gyergyószentmiklós: NylrK. VIII., 107). 

4.516. Az Erdélyi Érchegység havasainak hosszú, befont hajat viselő 
lakói a mócok. Román nevük (mot) is innen származik, a szó eredeti jelentése 
ugyanis 'hajtincs, üstök' stb. BLÉDY, aki a szót csak egyetlen forrásból, 
MOLDOVÁN Alsófehér megyei gyűjtéséből hapaxként közli, teljesen jogosan 
jegyezte meg, hogy a szó elterjedtebb és hivatkozott a MoLDOVÁNnál korábbi 
CzF.-re is. IMPLOM JÓZSEF a 18. század végéről, Gyuláról több adatot is közölt 
(MNy. LXV., 344; vö. még uö. MNy. LX., 371) és ebből az is kiviláglik, hogy 
a móc szó a magyarba eredetileg a berszánhoz hasonlóan 'juhosgazda' jelen
tésben került be, mivel a havaslakó románok nyilván juhaikat nyaraltatva 
ereszkedtek le a síkságra. A 'havasi román' jelentés már a későbbi néprajzi 
érdekű irodalom (pl. MOLDOVÁN: A móczokról. ErdMúz. IV., 79; JANCSÓ 
B E N E D E K : Ethn. XI. , 63 stb.) során terjedt el, tisztázásra vár még CzF. for
rása is. Érdekességként említhető meg, hogy a MTsz.-ben nincs meg, és az 
ÚMTsz. a SzamSz. ' román' jelentésű adatán kívül csak két kéziratos, Biharból 
és Szatmárból való gyűjtésből ismeri. Ennek talán az is az oka, hogy a szó 
Erdély-szerte köznyelvi szinten járatos, és a gyűjtők feleslegesnek tar tot ták 
feljegyezni. Köznyelvi elemként használja ,,Törik a parlagot" c. regényében 
Horváth István (25), de címszóként szerepel a móc az ÉrtSz.-ban is. 

4.517. Az 'erdélyi havasi román, hegyi pásztor' jelentésű mocan az 
egyetlen olyan elem, ami ebből a szemantikai csoportból a magyar irodalmi 
nyelvbe is belekerült; erdélyi tájszóból Kisfaludy Károly híres vígjátéki 
figurája révén vált szélesebb eltérjedtségűvé, de ehhez a Borsszem Jankó 
című élclap Mokány Berci alakja is hozzájárult (KELEMEN BÉLA: Nyr. XXXII . , 
33). BLÉDYnek lényegében igaza van, amikor a mokányt 'vad, faragatlan hegy
lakó' jelentésben P P B . alapján a 18. századtól adatolja, van azonban egy 
korábbi, ettől valószínűleg független átvétel a 17 —18. század fordulójáról: 
„Tokajt szakadatlan izben megostromolják kiváltképen a Francziák, Havas
alföldi Mokányok" (Babocsay: Fata Tarczal.: Nyr. XLIL, 16 — az adat 
pontos korára: SIMÁI: Nyr. uo., 121). Ebben a szövegben nem erdélyi, hanem 
havasalföldi románokról van szó. Az OklSz. nagyon korai 1525-ből, Körös
bányáról közölt Joannes Mokan tulajdonnévi adatáról csak az eredeti szöveg 
alapján lehetne nyilatkozni. A mokány alakváltozataira és részben a magyar
ban kialakult gazdag jelentésárnyalataira i t t most nincs mód kitérni, csupán 
annyit kívánok megjegyezni, hogy a szó pejorációs fejlődése már a románban 
megtörtént (DLR. VI., 764). 

4.521—4. Az egyéb személyeket jelentő főnevek megjelenésére főként 
az jellemző, hogy túlnyomó többségük a 17. század során jelenik meg, a 18. 
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századból mindössze négy új román eredetű foglalkozásnév említhető, ezek is 
eléggé szórvány jellegűek. Közülük BLÉDYnél szerepel a csorogár: 1784: 
„szidni, káromolni csorogározrú. kezdett", ,,koldus csorogár nemessei megver
lek, úgy megemlekettek" (a Halmágyi naplóknak a Hóra-féle felkelésre vonat
kozó részéből: Monírók XXXVIII . , 666). A román ciorogar 'bocskoros nemes' 
átvétele más forrásból mindeddig nem került elő. Hasonlóképpen egyetlen 
előfordulás a következő adat is: 1737 Hévszamos: "Vadnak közöttük Vafgárok 
vagy Kádárok" (Gyalui Urb. 400). Ez a román vasár 'faedénykészítő' szóból 
származik. SZABÓ T. ATTILA levéltári forrásokból közli a dzsude ~ dzsugya 
'falusbíró' ( < r. jude 'bíró') jövevényszót 1759-ből és 1794-ből (NylrK. XII . , 
309, ül. IX., 71). Ezeknek az adatoknak az értékét nagy mértékben megnöveli 
a következő, tőle származó megjegyzés: ,,a XVIII . századi hunyadi magyar 
hivatali írásbeliségben, sőt minden bizonnyal a köznyelvben is közkeletű 
román eredetű kölcsönszó volt" (uo.). 

4.525. Hapaxként közli BLÉDY a vatáf 'előtáncos a borica táncban' 
(MTsz. — Horger Antal) elemet. Figyelmét azonban elkerülte a Halmágyi -
naplóknak a következő szakasza 1766: „valaki elárulván Lázárt, ki ott vatáff-
ságra ment volt" (Monírók. XXXVIII . , 257). Feljegyezték azonban ezt a 
szót, egy többes számú vattasók alakban 1662-ben Fogarasban. I. Apafi Mihály 
udvartartásának irataiból említi PRODAN (25); úgy tűnik, hogy valamilyen 
gazdasági intéző vagy jószágfelügyelő megnevezése lehetett. Az átadó román 
vátaf szónak igen gazdag a jelentésszférája. Eredeti jelentése feltehetően 'az 
esztena vezetője' majd ebből 'táncvezető; tiszttartó; kapitány' általában 
'vezető, főnök' (CADE., DLR. kézirat). Nyilván ez utóbbi jelentésben hasz
nálta Halmágyi is, de katonai rangként szerepel az erdélyi guberniumnak egy 
1807-i iratában: ,,a havasalföldi szélleken lévő vatáf nevezetű tiszteknek be
mutatni elmulasztják" (A. VERESS: AcRom. MemSectHist. III/7, 218). A korai 
adatok utáni lappangásból kerül elő HORGER ANTAL közlése nyomán. 
Az ÚMTsz. alapján a szó erdélyi előfordulására még a következőket közölhe
tem: vatáf 'vezér, vezető' (Hétfalu: Ethn. X., 109), vatáp 'mezőbíró' (Hosszú
falu: 1906 Sándor Domokos), vatáv 'bajszerző, főkolompos' (Szabéd: 1900 
Sándor D.). Megjelenik a szó az eredeti román értelemben is: v'etáv 'nyájaju-
hász' (Gyimes: SCL. IX., 387). Mivel a román szó vätas, vátav és vatav alakban 
is előfordul, a magyar alakváltozatok közül csak a vatáp szóvége látszik belső 
hangfejlődés eredményének. Az eltérő jelentések folytán ebben az esetben is a 
több ízben történt helyi átvétel a leginkább valószínű. 

4.53. A fenti négy szó bemutatása kapcsán talán az eddigieknél is sür
getőbben merül fel, hogy a hapaxokkal és értékelésükkel kapcsolatos nézetem
nek hangot adjak, de erre majd a személyeket jelölő nevek 17. századi anyagá
nak tárgyalása után térek ki. Ezek közül kettő (fáta, fertát) egészen általános 
jelentésű. 

4.531. A fertátnaik a hitvitázó irodalom, a Sámbár—Matkó polémia 
során nyelvünkbe való bekerülését és megjelenésekor gunyoros—évődő színe
zetét TRÓCSÁNYI ZOLTÁN mutat ta ki (MNy. XI , 71). A román firtat, fartat 
eredeti jelentése 'testi-lelki jóbarát, kenyeres pajtás' majd ebből 'barát, pajtás'. 
A Sámbár—Matkó polémiában vállveregető 'cimbora, koma' kísérő árnyalat 
vehető ki, a szó jelentésének ilyen jellegű, pejorációs változását mutatja a 
Halmágyi naplóknak BLÉDY nem idézte mondata: 1752: „megyén azon foga
dóban, melynek gazdája a tolvajnak fertát ja volt" (Monírók XXXVIII . , 482). 
Ez az árnyalat a későbbi 19.—20. századi adatokban (EtSz., UMTsz.) már nem 

7 Nyelvtudományi Közlemények LXXIII/1. 
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jelentkezik: 'társ, pajtás' jelentésben főleg székely betlehemes játékok szöve
gében fordul elő. Ezek a szövegek a közvetlen népi érintkezésen alapuló szó
kölcsönzés és a kétnyelvűség vizsgálatában különös érdekkel bírnak, mert a 
játék pásztort alakító szereplői már nevükben is románok {pl. Bukuro, Mosule) 
éh beszédükbe állandóan román kifejezéseket, szavakat kevernek. E töre
dékek nem ritkán teljesen romlottak, de egy régebbi román szöveg általában 
helyreállítható. Feltehető, hogy a székely betlehemes játék régebbi szövegében 
a foglalkozásuk alapján román nemzetiségű pásztorok, illetve magyar meg
személyesítőik románul beszéltek és ezt a székely hallgatóság jól értette. 
A szövegromlás esetleg később következett be vagy pedig szándékos a szóra
koztató pásztor jelenetek komikumának fokozására. Nem ritkák a makaro-
nikus jellegű mondatok, pl. Akuma vinit j A világ megváltója" (Makkai-Nagy: 
Adatok téli néphagy. ism. Kolozsvár 1929. 49.), "Auz moj fortate, édes pakulárok 
fácsejunk ëgy jó zsukát" (MNT. 2 : 409). Ez utóbbi ráadásul négy román 
jövevényszavunkat tartalmazza és jól mutatja a szóátvétel egyik útját. 
A román vocativus-i fírtate alak külön átvétele ,, Vajon jó fortátye hol találjuk 
okát" (MNGy. 1 : 119) is nyilván ilyen szövegekből szakadt ki. 

4.532. A fáta 'román leány' a legújabb kutatási adatok szerint már 1659-
ből kimutatható: „vallachicam istam notam . . . quae hungarice vocatur, az 
oláh fáta nótája, mikor kaprait az havason elvesztette volna" (ErdOrszEml. 
XII . , 386). Kerek száz esztendő múlva Hermányi-Dienesnél bukkan fel újra, 
de ettől kezdve napjainkig folyamatosan adatolható. Érdekes, hogy a párjának 
tekinthető ficsúrral ellentétben a fáta mindvégig román lányt jelent, környezet
hangulatfestő árnyalatát is megőrizte. 

4.541—4. A valamilyen tisztséget, foglalkozást jelölő román jövevény
szavak közül BLÉDYnél megtalálható a gornyik, a plájás és a zsitár. Helyhiány 
miatt ezekkel most nem foglalkozom, pusztán az e fejezet elején megadott 
kronológiára utalok, mivel ezeket ma már korábbról ismerjük. BLÉDY nem 
veszi fel munkájába sem a szeményt, sem a szpatárt, nyilván azért, mert az 
elsőt nem tar tot ta románnak, a második esetében esetleg ennek jövevényszó 
mivoltát ta r tha t ta vitásnak. A szpatár esetében egyetértek feltehető álláspont
jával. A magas udvari és katonai méltóságot jelölő román spätar diplomáciai 
iratokban tulajdonnévi jelleggel már korábban is jelentkezik, köznévi jelleggel 
első ízben Kemény János Önéletírásában találtam meg: 1657: ,,kiknek szpatár -
jok egy Mihuly szpatár, havasalji termetes ember" (101), ,,az említett szpatár 
csak a víz közt állván hajdagatott" (uo.). Ezt idézi DAMIÁN (NyF. 65. sz. 37). 
Van rá adat máshonnan is (Monírók. XXXV., 326), de ott is idegen személy 
nevével együtt említik, ezért már korábban kifejtett felfogásom szerint a 
szpatár legfeljebb meg nem gyökeresedett idegen szónak tekinthető. 

4.545. Amint erre már ALEXICS helyesen rámutatot t román jövevény
szavaink között kell viszont számon tartanunk a szeményt (MNy. VII., 212; 
újabban: GÁLDI: Szótir. 248., SZABÓ T. A.: StUnBB. 62/1. 20) A szó végső 
forrásában perzsa, majd a románság felé az oszmán-török közvetítette (LOKOTSCH 
1758). Erdélybe a román seimean (CADE.), seimen (DLR. kézirat) 'gyalogos 
zsoldos, testőr' került át. A szó I I . Rákóczi György uralkodása idején jelenik 
meg nyelvünkben, aki, miután 1655-ben leverte a fellázadt havasalföldi 
zsoldosokat, egy részüket a maga szolgálatába fogadta (THALLÓCZY: Századok. 
1892. 449). Ezekkel az eseményekkel foglalkozó levelezésében használja a 
szemény szót a fejedelem (NySz.). Ebből az időből valók további példáink is: 
,,Az fejedelem kedves szejményi, az ebek árultak el" (1657: Kemény János: 
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Önéletírás 369), ,,az szemény gyalogság zászlóstul kiment az ellenség közibe" 
(uo. 366 — a NySz. Szalárdi Siralmas Krónikájából idézi ezt, aki nyilván 
Keménytől vette át), 1658: ,,az szejmének ki nem jöttének" (ErdOrszEml. 
XI., 406; vö. még: uo. 415, 421), „Ezerhetedfél száz gyalogjuk van, az havas
alföldi vajda-szemem/ivel" (Teleki M. : Lev. I., 303 Barcsay Gáspár)^ A későbbiek 
során 'idegen zsoldos katonát ' értettek alatta (Szádeczky 84, Monlrók. XXXV, 
42). SzD „Szemények: Kunok" formában szótározza (103; egy későbbi bővítés
ben 'kunok, kozákok' szerepel a címszó alatt; vö. R E U T E R : M Ny. LXI, 105). 
Ez egyben az utolsó adatom is a már kihalt szóra. Bár a szó hangalakja 
N". KAKUK ZSUZSA szíves szóbeli közlése szerint az oszmánból is kifogástalanul 
megmagyarázható, a románból való származtatásnak sincsenek h angtani 
akadályai: a legvalószínűbb egy többes számú román seimeni, ebből szejmény, 
majd ejtéskönnyítéssel szemény. A szóvégi ny ~ n váltakozás román jövevény
szavainkban, de más elemekben is egészen közönséges. 

4.546. Minden valószínűség szerint a román drágán 'dragonyos' átvétele 
jelentkezik Bornemissza Anna fejedelemasszony számadáskönyveiben. 1674: 
,,az dragányok fizetésére adott . . . ötvenöt forintot" (Szádeczky 194), 1678: 
,,kell . . . csinálni az magam drágányi számára négy vég . . . posztót (uo. 252), 
1682: ,,Az dragányok számára tíz véget" (uo. 429). A szó hangalakja feltétlenül 
a románra utal, ugyanakkor azonban a német közvetítésű dragony is előfordul 
(pl. 363), amely már korábbról kimutatható (TESz). A kettő azonban nem 
mond egymásnak ellent, ez a lovas katonát jelentő szó az elterjedtebb nyugati 
út mellett, helyileg a románból is átkerülhetett az erdélyi magyarságba. 
SZABÓ T. ATTILA is román jövevényszóként tartja nyilván, példákat azonban 
sajnos nem említ fStUnBB. 1962/1. 20). Más forrásból én sem tudom ki
mutatni. 

4.547. Hapaxként kell megemlíteni a következő adatot: 1648 Porumbák: 
2 — 2 portar [ = kapus drabant és szabados] (RákGazdlr. 519). A forrás ter
mészete nem hagy kétséget afelől, hogy itt a román portar 'kapus' szó átvétele 
jelentkezik. 

4.551—4. A román nyelvi hatás fokozódására mutat, hogy a 17 —18. 
század során emberi tulajdonságokra vonatkozó melléknevek is megjelennek. 
Ezek közül a borbát (PP.) és a dancs 18. századi meglétét B L É D Y is jelzi (a dános
ra vonatkozó korábbi adatokra vö. TESz.). Ezekhez most hozzátehetjük a 
nála csak későbbről nyilvántartott szilimánt: „Sziromjat . . . Szirimány, 
ügyefogyott" (Gyarmatin: Affin. 328). A szó természetesen nem az oroszból 
származik, hanem a végső forrásában vele azonos román särman 'szegény, 
nyomorult' siriman alakváltozatának átvétele (KNIEZSA: SzlJsz. 505, SZABÓ 
T. A.: Nyl rK. IV., 300, 308). A szilimán, szirimán és számos egyéb alakválto
zata megjelenése óta folyamatosan adatolható. Erdély széles területein járatos, 
a legújabb gyűjtések során szirimány alakját Magyarózdról jegyezték fel 
(NylrK. X., 157). Ugyaninnen származik a dancs élő tájszóként való haszná
latát igazoló közlés (NylrK. XL, 327). Viszonylagos erdélyi elterjedtségét 
az, MTsz. és az ŰMTsz. (Brassó, Torda-Aranyos, Kolozs, Szolnok-Doboka stb.) 
szép számú adata tanúsítja, e mellett egy időben az erdélyi irodalmi nyelvben 
is divatozott, a legutóbbi évtizedekben pedig sport kifejezéssé is vált. A borbát 
mindvégig székely tájszó maradt , a legújabb feljegyzések már nem említik. 
Ezekhez a melléknevekhez most hozzáfűzhetünk egy negyediket, amely román 
jövevényszavaink között még nem nyert említést: 1642 Hévszamos: ,,Eöreg 
batrin vak koldus" (Gyalui Urb. 84). A román batrín 'öreg' melléknév már 
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ekkor átkerülhetett az erdélyi magyar népnyelvbe, nem sokkal később Rozsnyai 
Dávid is használja: „A Gazda asszony . . . boltin Doctornak aluttát vigan 
várja vala" (RMKtár 38: 107). Ilyen előzmények után az ŰMTsz. anyagában 
bukkan fel újra, azonban itt már főnevesült és a román nőnemű bätrinä alakot 
tükröző formában: batrina 'öreg ember v. asszony' (Nagyszalonta:*MNy. XIII . , 
125), 'öregasszony' (Székelyföld: Ethn. XIV., 146). 

4.6. Most térnék ki a hapaxok problémájára. Számos olyan elemet 
láttunk, amely eddig egyetlen előfordulásnak számított, jelenlegi anyagunk 
alapján a szó valóságos léte viszont bizonyítást nyert, sőt olykor az is kiderült, 
hogy a szó széles területen járatos. Semmiképpen sem lehet tehát elmarasztalni 
BLÉDYt, hogy ezeket a szavakat munkájában szerepeltette, annál kevésbé 
sem, mivel ezeknél tudóshoz illő lelkiismeretességgel megjegyezte, hogy egyet
len előfordulásról van szó. (A modern anyagában szereplő hapaxok többségét 
ma már több forrásból is igazolni tudjuk, de ez túlságosan is szétfeszítené ennek 
a közleménynek a kereteit.) BLÉDYt inkább azért lehet hibáztatni, hogy fel
dolgozott forrásait, még a MTsz.-t sem aknázta ki a kellő mértékben, másrészt 
viszont nem vette figyelembe a munkájába felvett szavak szociális értékét és 
azonos módon kezel nem azonos nagyságrendű elemeket, így kötőszavakat 
(ágyike, gyécs) és igéket (botyezál, cucurál). KÖPECZI BÉLA e megjegyzésének 
(AECO. VIII. , 517) jogosságát mi sem bizonyítja jobban, minthogy azóta a 
cucurálra, Torda vidékéről (NyF., XXXII . , 44; NylrK. XI. , 326) és Kolozs 
megyéből (ŰMTsz.) újabb adatok kerültek elő, ugyanakkor azonban a két 
kötőszó továbbra is hapax maradt, pedig Domokos nyelvjárását azóta nem 
egy ízben tanulmányozták és NÉMETH akkori gyűjtését ezek, pl. a MNyA. 
igazolták. A kronológiáikig egymás fölé simuló, egymást kölcsönösen igazoló 
adatok nagyban megnövelik szociális értéküket. Ha a kellő körültekintéssel 
járunk el, a körülményeket, a gyűjtők szempontjait gondosan mérlegeljük, 
az illető község vagy táj szókincsének alakulásáról, beleértve természetesen a 
jövevény szókat is, érdekes képet kapunk. Domokos, a Fekete Körös vidékének 
vagy egyes nyelvj árassz igétek román jövevényszó-kincsének ilyen tanulmá
nyozása nem csekély tanulságokkal szolgál. 

A szociális érték szempontjából bizonyos adatok vágy hapaxok megíté
lése is eltérő kell, hogy legyen. Vác nyelvjárására nyilván nem jellemző a 
domny'ézó 'isten' (NyF. X., 80: ŰMTsz.), habár nem kétséges, hogy a román 
dumnezeu 'isten' szóval, sőt ennek népi e]tésével( dumnezo : ALR. SN. V., 1313) 
van dolgunk. Ezt az adatközlő valahol Erdélyben vagy másutt románoktól 
hallhatta — magyar szóként semmilyen más forrásból nem került elő. Más a 
helyzet azonban, ha valamilyen jövevényszó az átadó nép szomszédságában 
bukkan elő, ha a forrás vagy a gyűjtő megbízható, illetve, ha az illető korból 
vagy területről más, azonos eredetű jövevényszavak is kimutathatók. Az ŰM
Tsz. anyagában nem egy ilyen román eredetű elem szerepel, de az adott körül
mények figyelembevételével, a helyi nyelvjárás és a magyar nyelv szókészleti 
rendszerében elfoglalt helyzete alapján bizonyos közelítéssel szociális értékére 
is következtetni lehet. Csak egyetlen példa: IMPLOM JÓZSEF 'befellegzett' jelen
téssel Gyuláról jegyezte fel ,,No annak mán fácsekrucse" majd így is: frácse-
krucse. A feljegyzés helye és a gyűjtő személye az adat hitelességét önmagában is 
igazolja, de ehhez még azt is hozzátehetjük, hogy a krucse 'keresztjei' már 
szűkebb vizsgálódásunk korában, a 18. század közepén megjelenik. A fácse
krucse a román a-si face cruce 'keresztet vet' (szoszerint keresztet csinál) átvétele 
és ehhez még MOLDOVAS gyűjtéséből a következőt tehetjük hozzá: „Krucsát 
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csinálhatsz pénzedre" (Alsófehér vm 1/2, 802). A megjelenő hapaxoknak ilyen 
mértékű szövegkritikája természetesen csak ritka esetben lehetséges. 

E cikkben, nem utolsó sorban BLÉDY példáján okulva, román jövevény
szavaink számát magam is egy sor új hapax-szal növeltem, de mindig kiemel
tem, hogy az jelenleg egyetlen előfordulás. A későbbi kutatás ezeket vagy 
igazolja, vagy kuriózumként fogja kezelni, de ha bizonyos kritériumok próbáját 
megállják, közlésüktől monografikus természetű munkában pusztán hapax 
voltuk miatt kár lenne eltekinteni. 

4.7. Míg az előzőkben csupán három román eredetű növénynév jelent
kezik, a most tárgyalt 17. —18. század során számuk ugrásszerűen megnő, 
mintegy jelezve, hogy a szókölcsönzés egyik fő területe éppen ez a csoport lesz 
(számuk a legújabb átvételekkel együtt száz körül van). A 17. században 
jelennek meg: alak, dobronika, haricska, málé, a 18.-ik során: áfonya, bádián, 
buszulyog, fuszulyka, hiriba, kokojsza, lestyán, rogosz, szanicsor. B L É D Y a fuszuly-
kát (pontosabban ennek faszolya változatát) a kokojszát és a hiribát csak a 
legújabb korból ismeri, a tőle jelzettnél korábbi adat került elő a buszolyog (nála 
bisziók alatt) 'bazsalikom' és a haricska ' tatárka' esetében, munkájában pedig 
egyáltalán nem szerepel a lestyán, a rogosz és a szanicsor. 

4.711. A rogosz csak szótárakból mutatható ki (SzD2: ,,rogofz száraz 
gyékény, mellyel az hordót bé tsinállyák" ; nyilván innen, azonos értelmezéssel 
Sí, Gyarm.: Voc). Szélesebb elterjedtsége nem igen lehetett, de Baróti Szabó 
adatai általában hitelt érdemelnek, így a szó egykori, efemerikus létében nem 
igen kételkedhetünk. A román rogoz 'Carex riparia'-ból való származását már 
Gyarmathi megállapította (SZABÓ T. A,: Nyl rK. IV., 305). A szláv eredetű 
szó közvetlenül a szlovénból és a szerb-horvátból is bekerült a magyarba 
(KNIEZSA: SzlJsz. 467). 

4.712. Minden valószínűség szerint a románból való visszakölcsönzés 
a PP . szótározta lestyán (Ligusticum: Léftyán-fú). A 18. századtól bőségesen 
adatolható, majd növényrendszertani szakszóvá vált magyar lestyán és a 
román leustean összefüggésére már BALOGH ÖDÖN is felhívta a figyelmet 
(ErdMúz. XXXVII . , 353), a szó történetével behatóbban foglalkozott B E K É 
ÖDÖN (VasiSz. I I I . , 246), a feltehető oda-vissza vándorlás irányaival pedig 
GÁLDI LÁSZLÓ (DictKlein 179). A magyar szó Erdély-szerte számos nyelvjárási 
alakváltozatban él (ŰMTsz.), amelyeknek a románban is megvannak a meg
felelései: m. lestyán, léstyán ~ rom. leustean, m. leostyan ^ rom. leostean. A 
fonológiai rendszerbe való beágyazottságot tekintve a román alakváltozatok 
(ezekre ld. DAcR. 11/2, 171; BORZA 97) összefüggése világosabb, mint a ma
gyaroké; ez a magyar alakoknak a románból való magyarázatát támogatja. 
A további magyar formák (pl. lostyán, levostyán) belső hangfejlődési tendenciák 
(a diftongus kiküszöbölésének különböző módjai) eredményei. A léscsián (Nyr. 
XXXVII. , 377), léscsán (NéprÉrt. X X X I I I , 377) és a léstyihán, léscsihán 
(MTsz.) esetében a csalán, csián, csihány alakváltozatai hatottak. Az átvétel 
hatóerői között kell számontartani, hogy a románság körében igen kedvelt 
gyógynövény, a magyar nyelvjárási feljegyzések is mint ilyent említik. 

4.713. Az ukrán zpuö 'gomba ÜST. vargánya' szóból származó román 
hrib 'Boletus' a magyarban több alakban is meghonosodott, sőt ezen válto
zatok nagy része már a 18. század végén jelentkezik: 1787: Hirip-gomba 
(Mátyus: Ó és Új Diaet. II . , 48: NSz.), 1794: Hirib (Böjthi: Magy. nyelv 63: 
NSz.), 1799: Hiribi gomba (Gyarmathi: Affin. 348). A Tsz. hiriba alakban 
ismeri; a MTsz.-ben hiribe-gomba is van. A moldvai csángóban igen elterjedt 
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a hilib, alkalmasint innen került át Szókelyudvarhelyre (MNy. III . , 330). 
A magyar szó jelentése általában 'vargánya, tinorú' de tágabb érdemben 
'ehető gomba' (MTsz.). Az alakváltozatok kialakulásának megítélésénél számba 
vehető a román szónak hirib formája is, de ez inkább a magyarból való vissza-
kölcsönzésnek látszik. (A szókezdő mássalhangzó-torlódás románban történő 
feloldásával és ennek a magyar hatással való összefüggésére ld. TAMÁS L A J O S 
fejtegetéseit: ActaLinguistHung. IX. , 258—60). Van a románban egy hribä is. 
Ennek jelentése a DAcR.-ban 'burgonya', de CADE. a hrib alakváltozataként 
veszi fel, BORZA növénynévszótárában pedig egy 'Boletus' neveként hriba lui 
Ianos-t is közöl. Egy végartikulusos román hriba alakból hiriba, a határozatlan 
hriba-ból hiribe elképzelhető ugyan, de sokkal valószínűbb, ha egy hiribgomba 
— érdekes módon ez csak a legújabb népnyelvi gyűjtésben jelentkezik (NylrK. 
X., 351) — alakból indulunk ki. Ebből illeszkedéssel hiripgomba ( > hirip), 
másrészt a bg csoport feloldásával hiriba-, hiribe-, hiribi-gomba, majd az utótag 
elhagyásával hiriba lett. Erre enged következtetni az is, hogy az alakváltozatok 
az egyes vidékeken vegyesen, egymás mellett élnek, szóföldrajzilag nem külö
níthetők el. A szó előfordulásáról Erdély legkülönbözőbb területeiről vannak 
adatok, Közép-Erdélyben regionális köznyelvi szinten çl (SZABÓ T. A. : NylrK. 
IV., 307). A hilib-ben végbement r >• l változás más román jövevényszavaink
ban is előfordul: csirittya ~ csilittya, krinta —v kirinta <~ kilinta, katrinca -> 
karinca ~ kalinca. 

4.714. Ha nem is növénynévként terjedt el, de egyik legfontosabb román 
jövevényszavunk a málé. Ilyen eredetét ma már senkisem vitatja, bár a szó 
végének alakulása nem egészen világos. BLÉDY hivatkozik HORGER megjegy
zésére, hogy egyes magyar -aj végű szavak -é változatban is ismeretesek 
(karaj ~ karé, taraj ~ taré, paraj ~ paré MNy. VIII . , 203), csakhogy a román 
malai-ból nem *malaj, hanem szabályosan maláj is lett. A maláj jelentősége 
abban van, hogy nemcsak a MTsz.-ben szerepel 'köleskása' és 'málé' (azaz 
'puliszka') jelentésben, hanem már a 18. század végétől kimutatható. Gva-
dányinál maláj pita 'kukoricakenyér' (vö. NylrK. XL, 17) román szereplő 
jellemzésére szolgál, a NSz. gyűjtésében azonban két forrásban a maláj és a 
málé mint egy és ugyanaz a szó jelenik meg: 1781: „[kukoricalisztből] tsak 
a . . . Paraszt tor tá ta (különben Maláj vagy Málé) készül" (Magyar Hírmondó 
1781), Dugonics példabeszédeiben (1820) pedig a 'gügye' szinonimái között 
„Málé meg maláj" (közli a NylrK. X., 99 is). 

Ez a szó gazdag szemantikája, irodalmi és köznyelvi elterjedtsége folytán 
külön tanulmányt érdemelne, most csak történetének és a vele kapcsolatos 
problematikának felvázolására vállalkozom. A malai szó a románban először 
'köles', majd amikor ezt a táplálkozásban azonos szerepet betöltő Zea mays 
kiszorította, a 'kukorica' jelentést veszi fel. Az ilyen irányú jelentésfejlődés 
több európai nyelv megfelelő szavában megtörtént, a magyarban is, de több 
mint valószínű, hogy a mi nyelvünkben nem önálló, hanem a román szó fej
lődését követi. A 17. század első éveiben 'köles' (malë BrassSzt.), illetve 'köles
lepény' (maié 'placenta miliaria' MA.), majd egy 1686-ból Sopronból származó 
adat már a 'kukorica' jelentést tanúsítja (Balassa: Kukorica 93). Bár ez egye
lőre adatszerűleg nem igazolható, a szó alkalmasint román hatásra Erdélyben 
vette fel ezt a jelentést. Igaz, hogy egykori meglétére a Dunántúlon is vannak 
nyomok ( B E K É : VasiSz. VI., 239), a málé 'kukorica' jelentése mégiscsak a 
Tiszántúlon és Erdélyben ismeretes. Önálló, magyar fejlődés eredménye viszont 
a 'kukoricakása, puliszka', amely ha BALASSA érvelése helytálló (i. h.) 1692-ben 
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jelenik meg. Ilyen jelentése ugyanis a román mälai-nak nincs, ez a mämäligä. 
Az 1692-i adat értelmezése azért vitatható, mert nagyjából ebben az időben 
jelentkezik egy másik, ugyancsak kukoricából készült étel a 'kukoricalepény, 
prósza'. Ez viszont a románból is jöhet, mert jellegzetesen román táplálék 
és meg is van ez a jelentése. Nehezen dönthető el, hogy a Bethlen Miklósnál 
előforduló adat: ,,Nem esik a királynak jobbízűn a zsemlye . . . mint emennek 
a málé" (Önélet. I, 124) 'puliszkát' vagy 'prószát' jelent-e; az OklSz. 1714-i 
Málésütő foglalkozásneve azonban már a 'prószát' igazolja. A 'puliszka' jelentés 
főleg a Tiszántúlon terjedt el, a 'prósza' azonban az ország egész területén 
(BALASSA: i. m. 417—8; DÖMÖTÖR: Ethn. LXXL, 46 kk.). 

Az irodalmi nyelvbe a málé 'mafla, bamba' jelentésben került be. Ilyen 
árnyalatú Gyarmathinál: „Lajho, rest, tunya, málé (Voc. 99). Ez a jelentés 
nyilvánvalóan elvonás a málészájú összetételből, amely a 18. század végén 
jelenik meg, és a NSz.-ból 1785-ből adatolható: ,,a' málé szájunk&b pedig az 
Ispitályosok szolgálattyára [kell állítani]" (Lethenyei—Plutárhus: Apopht. 
32). Ez megvan SzD2-ben is: ,,Hülye . . . bamba, málészájú". Az első kiadásban 
nem találtam, B. GERGELY PIROSKA nem nyilatkozik róla, hogy a szó Baróti 
Szabó melyik tőle vizsgált müvében fordul elő (StUnBB. 1967/2. 53). A málé 
'bamba' jelentésben való Önállósult használatának átmeneti típusa a következő: 
1805: ,,málé, tá to t t szájú gyerkötzék" (Hollósi: Bar. besz. 167: NSz.). I t t még 
nem világos, hogy a szájú elem csak a tátott-rsu, vagy a málé-ra, vonatkozik, az 
utótag leválási folyamata azonban nyilvánvaló. A málé fentebb tárgyalt 
jelentésfejlődése belső eredetűnek látszik (vö. szájtáti), de a puha széteső 
kásával teletömött száj és a szájtátiság kapcsolatára utal maga a román 
malai mare 'mamlasz' csúfolódó szókapcsolat, de a román mämäligä 'puliszka' 
és a német Brei 'kása' jelentésszférája is. 

4.715—9. A többi növénynévvel kapcsolatban csak a legszükségesebbet 
jegyzem meg. Az áfonya a köznyelv és a növényrendszertani terminológia 
eleme, a mai erdélyi nyelvből több ízben is feljegyezték (NylrK. VI., 197, 
297, X., 148). A buszujog Erdélyben széles területen elterjedt, legújabban 
Magyarszovátról közölték (NylrK. XII . , 318). A fuszulyka Erdélyben köz
nyelvi szinten járatos, élő voltáról tanúskodik a NylrK. és az ŰMTsz. igen sok 
friss keletű népnyelvi adaléka. E három szó történetére vö. a TESz. szócikkeit. 
A haricska 17. századi meglétét B L É D Y az OklSz. alapján közli, a HOklSzj.-
ben azonban ennél koraibb adatok is vannak. Több alakváltozatban (hariska, 
haricsika stb.) fordul elő, román voltára már GYARMATHI is felfigyelt (Voc), 
a MNyA. hiriska alakban Magyarnemegyéről és Oltszakadátról, haricskaként 
pedig Vajasdról, Zágonból és ugyancsak Oltszakadátról ismeri (I., 21). A kokoj-
sza növénynévvel kimerítően foglalkozott MÁRTON GYULA (NylrK. XIII . , 
79 — 84), a tőle írottakhoz csak nála nem szereplő koraibb adatokat fűznék, 
az első BENKŐ JÓZSEF híres növénynévjegyzékéből való: ,,Vaccinium: Myrtil-
lus. Hung. Áfonnya; Kukojza" (MagyKönyvh. 1783/1: 362). Kukojtza alakban 
szerepel a DebrFüv.-ben (269), Sl.-nál és ezt követik a 19. század elejének 
szótárai. 

4.716. Az" előbbiektől eltérően a most említendő négy növénynév csak 
szűk területen lehetett járatos, ezeket jobbára füvészkönyvekből ismerjük 
és a szótárakba is nyilván innen kerültek be. Az alak 'tönköly, alakor' már 
nem él, az utolsó adat^ Szeben megyéből való (MNy. VI., 378). Erősen ki
veszőnek tűnik a bádián 'Illicium verum', bár Gyimesből az 1930-as évek során 
BALOGH ÖDÖN feljegyezte (NylrK. V., 74). B L É D Y a szó román származását 
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még megkérdőjelezte. GÁLDI szerint „feltétlenül azonosa r. badian-nal" (Szótir. 
117). BALOGH fentebbi gyűjtése során megtalálta még a 'méhfű, Melittis' dob-
ronika nevét is (NylrK. III . , 107). 

BENKŐ JÓZSEF híres Nomenclatura-jában találjuk a következőket: 
„Sanicula europaea Hung. Szaniczor, Szánikula" (MagyKönyvh. 1873/1: 346". 
A gombernyő szanicsor neve a román sänicior 'ua.' átvétele. A román szóra 
vö. BORZA 155, ahol a Sanicula magyar nevei között egyéb forrásokból a 
Szanicior és szanitsor alakokat is megadja. „Szanitzor, Szánikula'' szerepel 
nyilván BENKŐ nyomán a DebrFüv.-ben (194). 

4.72. A haricska, hiriba és málé növény ne vekkel kapcsolatban felmerül 
még egy probléma. Az első kettő szláv elem, az ismeretlen eredetű román 

, mälai pedig nyilván vlach terminusként belekerült északi szláv nyelvekbe, így 
az ukránba is (erre vö. BERNEKER SlEtWb. I I . , 10). Tekintettel arra, hogy a 
magyar szók Észak-Erdélyben eléggé elterjedtek, joggal merült fel a többszö
rös, azaz az ukránból is való átvétel lehetősége. A haricska két nagyobb össze
függő földrajzi egységben járatos, mégpedig délen (Háromszék, Fogaras, 
Szeben, Alsófehér) és északon (Beszterce—Naszód, Szolnok—Doboka, Sza
moshát). Amíg a két területet összekötő vidékekről a haricska meglétére nem 
kerülnek elő újabb adatok, az északi elterjedésben az ukrán epenna (a szó 
A-val hangzik) átvétele nagyon is valószínű. A hiriba is járatos egyaránt délen 
(Székelység, Alsófehór) és északon (Szatmár, Szilágy), de az elterjedés góca 
Közép-Erdélynek látszik (NylrK. IV., 307). Az ukrán epuő hatása elvileg fel
tehető, de nem szükségszerű. Jóval bonyolultabb a málé esete. A 'prósza' és 
'bamba' jelentéseket nem tekintve — hiszen ezek a kölcsönzés helyétől már 
függetlenedtek — a szó egész Erdélyben köznyelvi szinten járatos, a legsűrűb
ben azonban, amint erre BALASSA is rámutat, Szatmárban és ettől északabbra 
fordul elő (92). A MNyA. is erről a területről ismeri (I., 31). Űgy tűnik, hogy az 
ukrán MÜAÜÜ, MEAÜÜ 'kukoricakenyér, prósza, kukorica' (Hrincenko) átvételét 
biztosnak kell tekintenünk. A román nyelvatlasz megfelelő térképlapja (ALR. 
SN. I., 92) viszont a malai-n&k elsősorban Közép- és Észak-Erdélyben való 
használatát mutatja: az Érkenéz—Almásszentmihály—Bethlen—Maroshéviz 
vonaltól délre más lexéma, főleg cucuruz él; a fäinä de mälai 'kukoricaliszt' 
kapcsolatban (uo. I, 93) azonban a fenti vonaltól délebbre, így a Körös-vidék
ről és Biharból is feljegyezték. A térképlapokat kiértékelő M. SALA azt is meg
jegyzi, hogy a kukoricát jelölő román terminusok közül a màlai a legősibb és 
régebben nagyobb volt a földrajzi elterjedése (FonDial. I., 180—7). Az így 
megrajzolt kép pontosan fedi a magyar málé régióját, ugyanis Dél-Erdélyből 
főleg régebbi adatokat ismerünk. Ezek után, ha azt is meggondoljuk, hogy ez 
az elem az ukránban is jövevény, hogy terjesztői elsősorban a román pásztorok 
voltak, az ukránból való átvétel lehetősége erősen megcsappan, elvileg persze 
teljesen kizárni nem lehet. 

4.73. Nem tartozik a tulajdonképpeni növénynevek közé, de mezőgaz
dasági vonatkozása révén it t említhető még a következő négy román jövevény
szó: furda-furdály, krupa, papusa, zurumbák. 

4.731. Ezek közül BLÉDY csak a papusa-val foglalkozik, de munkája 
megfelelő címszavában nem választja el egymástól a román päpusä-höl külön-
külön átvett 'játékbaba, kalács' és 'dohányköteg' szavakat, ráadásul itt említi 
a nem ide tartozó 'juhtetű'-t is. Ez feltehetően a román capusa-ból alakult. 
Valamennyi közül a 'dohánycsomó, dohányköteg' jelentésű papusa a legré
gibb, de B L É D Y ezt is csak CzF. és a MTsz. alapján veszi fel, holott a szó 
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Gyarmathi Affinitas-ában papusált dohány (324) és papusa (338), Vocabulariu-
mában papusa-dohány formákban szerepel. GYARMATHI a szó román voltát 
nem vette észre, tévesen az orosszal, illetve a szerb-horváttal vetette egybe. 
A román papusa elsősorban 'játékbaba', de 'köteg, csomó', sőt 'dohányköteg' 
jelentése is van és gyakori a papusa de tutun 'dohányköteg' szókapcsolat. 
A magyar papusa elsősorban székely tájszó (már a Tsz. is innen közli papuzsa 
változatát), az ÚMTsz. Maros-Torda megyéből és a Küküllők vidékéről ismeri, 
de feljegyezte Alsófehérből MOLDOVÁN GERGELY is. Feltűnő, hogy sem SZINY-
NYEinél (Nyr. XXII I . , 483), sem BLÉDYnél nem szerepel igei származéka a 
papusál (MTsz.), noha a jelentés és az elterjedés egyezése összetartozásukat 
kétségtelenné teszi. A Kiss Mihály megadta papusálja a száját 'illegeti, hogy 
szép legyen' bizonyos kapcsolatokra utal a felpupuzál 'felcicomáz' (Halmágy: 
NyK. XXXI . , 415; — az ÚMTsz.-ben pupusál is) igével, de ennek valamint a 
papunyáz, pupunyáz, pupujáz stb. 'felhalmoz, megtetéz' (MNyTK. 107. sz. 
6, 30; Nyl rK. VI., 193, VII., 290, VIII . , 105, IX., 320) elemekkel való össze
függésének a vizsgálata most túl messzire vezetne. 

4.732. Részben a dohánytermesztés szókincséből származik a furda <~ 
furdály. Afurdály román eredetét az EtSz. megállapította, de nem nyilatkozott 
a szóvég alakulásáról, és, bár a vele való egybeállítás lehetőségét nem zárta ki, 
a furda címszót ismeretlen eredetűnek ítélte. Külön címszóként szerepel a 
furda és a furdály a MTsz.-ben is. Egyik sem került be B L É D Y munkájába, aki a 
furdály esetében az előbb említett ok miatt az EtSz. magyarázatát esetleg nem 
találta eléggé meggyőzőnek. Mindkét elem a román furda átvéteje, a furdály 
a többes végartikulusos furdale alakból származik (a szóvég alakulására vö. 
BAKOS: MNy. LXVL, 182). A román szó jelentései a következők: 'a gyapjú, 
a bőr, a dohány feldolgozása során keletkező hulladék; posztódarabkák; 
vminek az alja, silány minőségű holmi' ; vö. még furdaua de tutun 'silány dohány' 
(DAcR,.). Az EtSz.-nek a furdályrsb vonatkozó anyaga mindebből világosan 
megmagyarázható és idevonható egy ott még nem szereplő 18. századi adat is: 
1796: ,,egy rósz kártya furdalyal együtt" (HOklSzj. 44). ujabb feljegyzések is 
vannak: 'dohánykóró' (Székelyföld: Nyr. XXV., 46), 'alja dohány' (Udvar
hely m.: Nyr. XXVI., 429), 'harmatverte dohány' (Háromszék és Csík m.: 
ÚMTsz. Köllő Ignác 1900). A furda a román szónak 'bőrhulladék' jelentésén 
alapul. Csizmadia mesterszóként fordul elő egy 1805-ből a Székelyföldről való 
feljegyzésben (MNy. VIII . , 332) és két későbbi Észak-Magyarországról (Bod
rogköz, Sárospatak) a szerkesztőség kérdésére beküldött válaszban (Nyr. 
XVII., 565: 'vékony sárgás szattyánbőr a csizmaszár bélelésére'). Minderre 
az EtSz. is hivatkozik, amikor a NySz. alapján a furda első, 1716-ból való elő
fordulását közli. Az eredeti közleményből (EPhK. VIII . , 45 kk.) kiderül, 
hogy a furda i t t is a csizmadiák nyelvéből való: ,,Azt szerettem volna, ha nem 
küldtek volna furdát szedni munkához, a kit reggel szedtem, dél után fejtettem, 
s vittem mosni a kúthoz" (csizmadiához beállott inas szavai: ÖtvMest. 73 
versszak). A jelentés i t t nem teljesen világos, a fentiekkel való azonossága 
azonban kétségtelen. 

4.733. Bornemissza Anna fejedelemasszony fogarasi jövedelmei között 
több ízben szerepel a krupa: „fogarasi udvarbiránk . . . administrait számunk
ra . . . köleskását két vékát, metr. no. 2. kruppát két vékát", „köleskását, 
metr. 1. Árpakását metr 1. krupát, mtr 1", „köleskását, cub. 2, Árpakását, 
cub. 2. krupát cub. 2" (Szádeczky 301, 310, 514). Ez a krupa a szlávból a ro
mánba került és csak a többes számban használatos crupe 'dara, kása; árpa-
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kása' (DAcR.) átvétele. E szövegekből nem derül ki, hogy tulajdonképpen 
milyen kását említenek. Megtaláljuk azonban BENKŐ JózsEFnél: „Polygo-
num . . . Hung. Hari tska; . . . (Tatárka, Kruppa) (MagyKönyvh. 1783/1: 363) 
és a DebrFüv.-ben (254). A krupa tehát haricskakását jelent és Bornemissza 
Annánál más hasonló felsorolásokban is ez szerepel a köleskása mellett (Szá-
deczky 130, 300, 514). E szót TAKÁTS SÁNDOR is említi régi írásokról szólva 
(Rajzok IL, 451). 

4.734. Hapaxként fordul elő a NySz.-ben az 1754-es erdélyi vámjegyzék
ből „Czitver gyökér vagy zurumbák" (VectTrans. 26). Ez a keleti elem (perzsa 
zurumbad ÇAINEANU: InflOr. I., 165., oszm. gurumbad R E D H . 2 1008b) a 'gyöm
bér' neve és feltehetően a román zurumbat (TIKTIN, ÇI INEANU, i. h.) közvetí
tet te hozzánk. A szóvégi zöngétlenedés a románban közönséges jelenség, de 
már az oszmán népi ejtésben is bekövetkezhetett. A magyar szó végének 
alakulására vö. pamut ^ pamuk. A zurumbák közvetlen oszmán-török eredetét 
kizárni nem lehet, de az átvétel helye és ideje eddigi adataink szerint inkább a 
román mellett szól. 

4.8. Nem jelent gyökeresen új vonást román jövevényszavaink történe
tében —- hiszen már az előbbiekben is láttunk ilyeneket —, hogy a 17 — 18. 
század során néhány a ruházkodással, a textilfeldolgozással kapcsolatos új 
terminus is megjelenik: babó, katrinca, kilim, matász; durgál, muszuly. Ez az 
anyag azonban számos tisztázásra váró problémát rejt magában, nem lehet 
csodálkozni azon, hogy BLÉDYnél csupán a matász (a 18. századból), a durgál 
(csak modern források alapján) és pontatlan tárgyalással a katrinca szerepel. 

4.81. A katrinca 15 — 16. századi 'sudarium' (NySz.) és a 17. század ele
jétől jelentkező 'kötényszoknya, lepelszoknya' (NylrK. VIII . , 102) jelentései 
nézetem szerint két különálló, kronológiailag is elkülönülő átvételt tükröznek. 
Az először átvett 'sudarium' jelentés ma már nem él, viszont a román szó mai 
jelentésével megegyező 'kötényszoknya' mint jellegzetes román ruhadarab 
neve széles területen, több alakváltozatban (kalinca, karinca) is elterjedt 
(SzD. 43, Gyarm.: Voa, Tsz., MTsz.); ma már az erdélyi regionális köznyelv 
elemének tekinthető (ÚMTsz., a NylrK. számos közlése), sőt hellyel-közzel 
az irodalmi nyelvbe is bekerült. Az ÚMTsz. és a MNyA. (Limbus 122) adatai 
azt a feltevést is megengedik, hogy további differenciációval a katrinca ~ ka
rinca 'kötény, félkötóny, munkakötény' stb. jelentéseket kapott és ebben a 
román nők ruhadarabjának, félig szoknya, félig kötény tartalmi szférájából a 
'kötény' szémát ragadta ki a magyar szemlélet. 

4.82. A latin mataxa, metaxa-hól származó román mätase '(mű.)selyem-
szál' (DLR.) átvétele a magyar matász 'nyersselyem', amelyet BLÉDY a NySz. 
alapján a, 18. századra tesz, holott már a NySz. 17. századi adatot (1690-ből 
Szentm.: Kaim.2) is ismer. Ennél koraibb adat azonban a Halici Mihály 1674-i 
leltárában szereplő ,,nagy széles mataszával szőtt keszkenő" (NylrK. IV., 80). 
Ez a román màtasa alakra megy vissza, míg az egyébként jelentkező matász 
(PP., SzD., Gyarm.: Voc , MTsz.) a mätase szóvégi -e-jének elhagyásával is 
alakulhatott. A szó a MTsz. utáni forrásokban már nem jelentkezik, valószínű 
elterjedtsége sem lehetett különösebben nagy. 

4.83. A román drugà 'vastag fonóorsó' az erdélyi magyar nyelvjárásokba 
két változatban druga ~ durga is bekerült, ezeknek igei származékai drugál, 
ledrugál (ÚMTsz.) *<* durgál, megdurgál (ÚMTsz.) is vannak. A szó első elő
fordulása: 1770: „festett durgált fekete fonal, szürke, durgált gyapjú fonal" 
(HOklSzj. 28; Cs. BOGÁTS értelmezése 'orsóra teker' nem pontos, a későbbi 
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előfordulások alapján visszakövetkeztetve jóval valószínűbb a 'vastag orsón 
megfont' jelentés). Hosszabb szünet után jelentkezik a MTsz.-ben (innen B L É D Y 
is). A legújabb gyűjtések (UMTsz., számos közlés a NylrK. hasábjain, a MNyA. 
IV., 6 térképlapja, sőt a román nyelvatlasz új sorozatának (II., 441) Kovász-
náról közölt magyar nyelvű adata) a durga ma is élő voltát tanúsítják. 

A rendelkezésre álló anyag együttes szóföldrajzi, hang- és jelentéstani 
víz ssfalata a szó kölcsönzési és terjedési irányaira nézve érdekes következteté
sekre ad lehetőséget. A románhoz hangalakjában közelebb álló druga és szár
mazékai (drugál, megdrugál, drugáló) és a szókezdő mássalhangzó-torlódást 
metatézissel feloldó durga, durgál stb. szóföldrajzilag jól elkülöníthető. Ez utób
bi a 18. századból is jelentkezik és jellegzetesen székelyföldi tájszó. Legsűrűbben 
Csík, Háromszék és Udvarhely megyéből közli valamennyi említett forrás, de 
van adat Marosszékből (MTsz., UMTsz.) és Kis-Küküllő megyéből (NylrK. 
VI., 380) is. Ugyanez az alak, illetve az igének durugjál, duruggyál változata 
járatos Bihar—Békés —Csongrád megyék területén. Evvel szemben a druga 
és családja elsősorban Északon (Szolnok-Doboka, Szatmár, Kolozs) járatos, 
de ilyen alakokat közöl MOLDOVÁN is (Alsófehér vm. 1/2, 800). A jelentések már 
nem válnak szét ennyire világosan, de bizonyos súlypontok it t is megfigyel
hetők. A druga túlnyomórészt 'vastag (gyapjú)fonó orsó' (MTsz., UMTsz., 
Moldován, NylrK. VI., 193, VIL, 281); ezen kívül 'penis' értelemben is fel
jegyezték (ez nyilván tréfás, metaforikus képátvitel) és drugóu formában 
'durva szösz, csepü' (Szatmár m., NylrK. IX., 175— e jelentésre még vissza
térek). A durga csak Kovásznán jelent 'fonóorsót', de a durgál ige és származé
kai 'fon, gyapjút fon; fonás, fonott' jelentésben járatosak, viszont annál el
terjedtebbek a következők: 'vastag gyapjúfonal' (ÚMTsz., NylrK. V., 78, 
X., 349), 'orsónyi fonal' (Kovászna: MTsz.), 'durva lepedő, durva vászon' 
(MTsz., ÚMTsz., Nyl rK. VI., 380). Mindezek-csak a Székelyföldön élnek, 
durgó formában Maros-Tordában is megvan a 'penis' (UMTsz.), ez azonban 
éppúgy helyi jelentésátvitel lehet, mint a már említett, azonos jelentésű Kidén 
(Kolozs) élő druga. A fentiek alapján valószínűnek tartom, hogy a román 
drugä két irányból terjedt el Erdélyben: külön—külön, északon és délen is 
átkerült a szó a magyarba; ezek terjedésük során esetleg találkozhattak is 
egymással. Erre, illetve egy harmadik, a már említett Bihar—Békés—Csongrád 
megyei gócra enged következtetni a 'csepű, kóc, durva szösz' ül. 'zsákkender' 
jelentés, amely a már említett szatmári drugóu alakon kívül (az északi a l a k r a 
a bihari j e l e n t é s hathatott) durga alakban Köröstárkányon (MNy. X., 
334; MNyA. IV., 6), Körösjánosfalván (NyF. XXIX. , 30), a Fekete-Körös 
vidékén (NylrK. VI., 281), tehát Biharbán terjedt el (ide tartozik a sárréti 
durugjál és a csongrádi duruggyál 'durva szöszt fon' is), de amely 'a fé
sűben maradt kender'-ként Háromszékben, Zágonban is ismeretes (MNyA. 
IV., 6). -

A durga több irányból való elterjedését az is valószínűsíti, hogy az ALR. 
SN. IL , 441 térképlapja szerint a drugä, ha nem is egyeduralkodóként, de egész 
Erdélyben használatos. Nehezebb felelni arra a kérdésre, hogyan jöttek létre 
az eléggé változatos magyar jelentések, amikor a román szótárak csak a 
'vastag fonóorsó' értelmet közlik. A szónak azonban a román nyelvatlasz 
egyik bihari kutatópontján (310) 'orsónyi fonal' a jelentése (ilyen jelentése van 
a magyar szónak is, de Háromszékben !), egy Kolozs megyein (284) pedig 
bizonyos nyelvi tabu veszi körül (itt a magyarból feljegyzett 'penis' lappang
hat !). Mindebből az tűnik ki, hogy a román szónak nyilván nagyobb a jelen-
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tésszférája, mint amiről a szótárak számot adnak, pillanatnyilag tehát elsietett 
lenne a magyar szó feltehető önálló jelentésfejlődéséről nyilatkozni. 

4.84. A közvetlen nyelvi érintkezésen alapuló szókölcsönzés egyik isme
retes jellegzetessége, hogy valamely lexémát az egyik érintkező nyelv a másik
ból átvesz, majd ez visszakölcsönzés útján némileg megváltozott formában, 
jelentésben kerül át az eredeti nyelvbe. Nem ritka ez a jelenség a román-magyar 
nyelvi kapcsolatok terén sem, lát tunk rá példát e dolgozatban is. Ilyen elem a 
magyar guba 'gyapjas fürtös felsőruha', amely pásztorok felsőkabátjának 
neveként már a 15. században átkerült a románba: bäbäu, bobou, bubäu (TAMÁS, 
UngElRum. guba a.), majd onnan vissza a magyarba. Az eddigi etimológiai 
irodalom a szókezdő g >> b változást román belső hangfejlődésként értékelte 
(DAcR. bobou a.), valószínűbb azonban, hogy a szó a románba már b kezdetű 
formában került (vö. a Budai Jogkönyv bubo alakját: MOLLAY: MNy. LIV, 
462 és TESz. guba1). Bizonyos azonban, hogy az 1632-i fogarasi urbáriumban 
megjelenő ,,egy Pokorczal auagy pedigh egh Babouval [ tartoznak]" (Prodan 
115) már visszakölcsönzött alak. A szó jelentése itt 'bolyhos pokróc' (Kotzen-
decke), ez a jelentés mintegy 250 év multán Udvarhely megyéből is kimutat
ható (Nyr. XVII., 432). Az eredeti 'guba' jelentés szerepel Gyarmathinál 
,,Babo, guba, szarika" (Voc. 97 [o: 105]), a MTsz.-nek az EtSz.-től is idézett 
adataiban. Megtaláljuk ebben a jelentésben bubó alakban Halmágyon (NyK. 
XXXI. , 404) és Oltszakadáton (MNy. VI., 378; ugyaninnen 'nagykabát'-ként 
a MNyA. orvanyagában). Az első adat végződése egészen világosan a friss 
kölcsönzést, a román bäbäu vagy bobou átvételét mutatja, a bubó már inkább 
a román bubäu változatra utal. 

4.85. Más jellegű és teljes bizonyossággal egyelőre nem is oldható meg a 
Jcilim 'háziszőttes szőnyegféle' és a muszuly 'selyemkelme, színes szegélyű 
szoknya' etimológiája. Mindkét szó végső forrásában az oszmán-törökre megy 
vissza (vö. oszm. kilim 'szőnyeg' LOKOTSCH 1176., ül. Moszul város eredeti 
Musul neve), de a szónak Erdélyen, vagy Erdélyen keresztül is történő terje
dése a román közvetítés lehetőségének a megvizsgálását igényli (N. K A K U K : 
MNy. L., 78). A muszuly legrégibb adatai (NySz.) Thököly Imre törökországi 
tartózkodásához kapcsolódnak, így ezekben nyilván az oszmán-török szó 
közvetlen átvétele mutatkozik; Cserei Mihálynál és az 1754 körüli vám jegyzék
nél (VectTrans.) a román hatást kizárni nem lehet, a román musul 'muszlin' 
1715-től adatolható. Az erdélyi népnyelvben ma is élő muszuly, muszuj 'fel
hajtva viselt, hímes szegélyű szoknya stb. ' (MTsz.; ŰMTsz.: Torockó, Kalota
szeg, Kolozs m.; NylrK. IX., 180: Körösfő) jelentés már a magyarban jöt t 
létre, nyilván az eredeti anyagnév ment át a belőle készült ruhadarab jelölésére. 

4.86. Valamivel több fogódzónk van a kilim, illetve ennek bizonyos elő
fordulásai tekintetében. Mint a Balkán félszigeti kultúrszavaknál általában, 
itt is a többszörös etimológia esete nyilvánul meg. Az első előfordulás (1604: 
BudBLev.) nyilvánvalóan közvetlenül az oszmánból való (N. K A K U K : MNy. 
LVIIL, 44), a chilin forma szókezdő c-s-je alapján ennél szerb-horvát közvetí
tésre is gondolhatunk (MNy. IX., 239), bár TAMÁS LAJOSnak az oszmán szókezdő 
k' magyar megfeleléseit tárgyaló fejtegetései alapján (PetroviciEml. CercLingv, 
I I I . Supl. 491 kk.) ez a cs megfelelés önmagában nem perdöntő kritérium. 
Nem könnyű a kérdés eldöntése a zömében Erdélyből jelentkező kilim, kilin, 
kiliny, kirim, klin stb. alakok esetében sem. (A szó 17. —18. századi előfordu
lásaira bőséges adatokat közöl SZABÓ T. A.: Ethn. LXVIL, 104 kk., vö. még: 
uo. LXXI IL , 117 — 9; valamennyinél koraibb adat: 1627: „Egy török kárpitot, 
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kit kilimnek hínak az törökök" (ErdOrszEml. VIII . , 386). Az oszmán K-ból 
a románban eh lett, ez a hang pedig a magyarban k-t is adhat, pl. rom. chichi-
ritä > m. kikirce (BLÉDY) . A székely kilimet GOMBOCZ román jövevényszavaink 
közé számította (MNy. IX., 239). Nem egyszerűsíti a kérdés megoldását a je
lentés vizsgálata sem. A fentebb idézett 1627.-i limitatio töröknek mondja 
a szót, török környezetben fordul elő 1642-ben is: ,,ket Törók keszkenő . . . 
egy szór Pokrocz, egy kilim" (Ethn. LXXI IL , 147), de a 'török' jelző nem 
perdöntő, ugyanis a román chilim ugyancsak 'török szőnyeg'. SZABÓ T. A. 
szerint a törökországi kiUmtől megkülönböztetik a székely kiiint, de a Vect-
Trans.-ban a kilim már 'tapes siculicus', így szótározza PPBmAdd. és SzD. 
(festékes a.) is. A 17. századi Erdély történelmét, nemzetközi kapcsolatait 
figyelembe véve a legkevésbé akkor tévedünk, ha a közvetlen oszmán-törökből 
való átvétel mellett a román közvetítő szerepét sem zárjuk ki, bár ez ellen 
szól, hogy az erdélyi és székelyföldi kilim régebbről adatolható, mint a román 
szó. 

4,9« Dolgozatom utolsó pontjaként három jellegzetes műveltségszót 
említek meg : kettő mértéknév (kantár, oka), a harmadik pedig egy pénzegység 
neve (zlot). Mint a kilim és a muszuly esetében ezeket is az oszmán-török ter
jesztette el a Balkán félszigeten, nyelvünkbe részben innen, részben szerb
horvát, illetve román közvetítéssel kerültek. Kora felfogásának megfelelően 
B L É D Y ezeket nem vette fel munkája címszavai közé, habár pl. az oka eseté
ben a román eredet mellett nyilatkozott DAMIÁN (Nyl \ 67. sz. 31). ő azonban 
a szó dunántúli előfordulásait is románnak vélte. Tévedését SZABÓ T. ATTILA 
korrigálta, aki az Erdélyben járatos oka román úton való kölcsönzéséről 
beszél (NylrK. IV., 304). A kantár hasonló vándorlási útjára TAMÁS LAJOS 
mutatot t rá (ÉSR. I., 122), a román közvetítés mellett nyilatkozik a kantár 
és a zlot tárgyalásakor KJSTIEZSA is (SzlJsz. 847, ül. 844). 

4.91. Ha nagy vonásokban tisztázhatók is a kantár 'kb. félmázsás súly
egység', később 'mérleg' és az oka 'kb. 1.28 kg.-nyi súlyegység' terjedési útjai, 
az egyes adatok származásának megállapítása többnyire egyedi vizsgálatot 
kíván. E két szó előfordulásainak tetemes része párhuzamosan, azonos szöveg
ben jelentkezik, azonos mértékrendszer különböző nagyságú tagjait jelölik. 
N. KAKUK ZSUZSA szíves szóbeli közléséből tudom, hogy első ízben mindkét 
elem már 1559-ben megjelenik Zrínyinél: ,,ezer kantár port, minden kantárba 
ötvennégy okát mondónak" (MonOkm. XXIX, 519). Bár a szerb-horvát köz
vetítés lehetősége nem zárható ki, valószínűbb azonban a közvetlenül az osz
mán-törökből való átvétel. Ennek nagyobb a valószínűsége az 1625-ből való 
Bethlen Gábor udvartartása számára történt bevásárlás feljegyzésében: 
„2 kantár id est 88 oka kanat" (Radv: Udvart . 120). Nehezebb azonban el
dönteni, hogy a Thököly Imrétől való adatok (Monlrók. XV., 59, 516; XXXIV., 
119) milyen nyelvi hatásra utalnak. Mindkét szó már élőbbről Erdélyből 
román közvetítésre valló szövegekből is kimutatható, viszont 1691 — 1693 
táján Thököly már török környezetben él. Hasonló problémát jelent Rozsnyay 
Dávid nyelve is (Monlrók. VIII. , 126, 223), hiszen ő az erdélyi fejedelem török 
tolmácsa volt. A kantár esetében a szerb-horvát közvetítés konkrét példáival 
nem rendelkezem, viszont ez úton kerülhetett az oka az Ormányságba és a 
Dráva-mellékére (Tsz., MTsz.). A fentiek előrebocsátása után valószínűsít
hető a román közvetítés egy 1620-ból Kolozsvárról származó adatban: „Egy 
Mása avagy egy kantar borstul [a vám] 2 fr." (Nyr. L X X L , 38), továbbá a 
kantár mértékegység sűrű előfordulása Bornemissza Anna gazdasági feljegy-
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zéseiben, pl. „Faolajt kantár nro. 1 libr . . . Riskását kantár nro. 1 1/2" (Száde-
czky 92; vö. még 73, 97, 249, 516 stb.). Román kölcsönzésnek látszik ebben is: 
,,Havaselföldére háromszáz lovat vetettek s ezer kantár vasat" (ErdOrszEml. 
XVII., 119). A román cintar 'Zentner' jelentése éppúgy kihalt, mint a magyar 
kantáré, de 1674-ben megjelenik a mindkét nyelvben ma is élő 'gyorsmérleg': 
,,Egy kis festet láda benne zár alat vagyon . . . egy okás kantár" (NylrK. 
IV., 79). A kantár 'mérleg' nagyon elterjedt a moldvai csángóban, de van 
viszonylag újabb adat Erdélyből, Halmágyról is, ahol igei származékát mek-
kantároz 'megmázsál' is feljegyezték (NyK. XXXI. , 410). 

4.92. Az oka román közvetítésű megjelenésének látszik az 1643,-i Com: 
Ian. 166 Szilágyi Benjámintól való adata: „Fertály oka, tizenhat itzés mértéc" 
(NySz.), gyakori előfordulása a Bornemissza Anna feljegyezte számvetésekben 
(Szádeczky 229, 296, 501 stb.), Halici Mihály 1674-i leltárában egy okás kantár 
is volt (NylrK. IV., 79). A 18. század elején nyilván erdélyi elemként került 
be P P Parergái közé „Oka, mérték neve: Statera". A szó megtalálható a HOkl-
Szj.-ben is: „Három oka gyapjú" (107). GYARMATHI a török mellett a románnal 
is egybeveti (Voc). A dunántúli adatok mellett székely tájszóként ismeri a 
Tsz., újabb feljegyzése azonban már a MTsz.-ben sem szerepel. 

4.93. Szövevényes problémákat vet fel a végső forrásában szláv zlot 
'pénznem: kb. tallér, forint' vándorlásának tisztázása. A rendelkezésre álló 
adatok arra mutatnak, hogy az erdélyi magyar nyelvbe az 1629-től különféle 
forrásokból adatolható zlot, zlat, ezlot, izlot a románból került. A román zlot 
számos jelentése közül a legrégibbnek a 'török pénznem: 30 para' látszik, ez 
pedig éppen jelentése folytán nem származhat közvetlenül a lengyel zloty-
ból, hanem minden valószínűség szerint az oszmán-török zolota '30 para ' 
átvétele (minderre ld. KNIEZSA, SzlJsz. 845). Magyar szempontból a probléma 
úgy merül fel, hogy vajon ezek az alakok nem közvetlenül az oszmánból 
kerültek-e hozzánk, mivel sok esetben kifejezetten török pénznemet jelölnek 
a szóval, pl. 1697 Nagyenyed: „két elkelhető török zlót" (TörtTár 1899. 139). 
A hangalak szókezdő zl-]e azonban a románnal egyezik és nehezen lehetne 
ilyen fonológiai struktúrájú oszmán-török alakra gondolni. (A KNIEZSA idézte 
zolota, zalota, zeleta kétségtelenül oszmán-török alak átvétele). A legvalószí
nűbb ezért, hogy ennek a számos országban járatos pénznemnek a nevét az 
erdélyi magyarság román közvetítéssel ismerte meg. Az első 1629-ből való 
adat (MonTME. IV., 101) Konstantinápolyi jelentésből származik, de szerzője 
a pénznemet még liazulról, Erdélyből ismerhette. Az izlot és alakváltozatainak 
a 17. század második felében és a 18. század első felében való gyakoriságára 
CSEFKÓ GYULA (MNy. XVIIL, 167 — 9) és KNIEZSA (i. h.) számos adatot gyűj
töttek össze. Az Affinitas-ban GYARMATHI még a lengyel zloto-val veti egybe, 
de Vocabulariumában már így szerepel ,,Zlot, izlot, forint L. florenus V. zlot 
s tb ." (92). Ez egyben a magyar szó utolsó előfordulásának látszik. ' 
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Les anciens emprunts roumains du hongrois et quelques problèmes 
de l'emprunt lexical par contact direct 

Il y a presque trente ans que le livre de G. Blédy (Influenta limbii romane asupra 
limbii maghiare) a paru. Cette oeuvre est la dernière qui essayait de synthétiser les 
résultats des études sur les emprunts roumains du hongrois. Or, bien que les recherches 
ultérieures, surtout celles qui sont dirigées par Gy. Márton et A. T. Szabó, professeurs 
à l'Université de Cluj ont changé considérablement notre savoir sur ce domaine, l'opinion 
courante reste ancrée dans le livre de Blédy. La présente étude veut faire valoir les résul
tats obtenus au cours des trois derniers décades et dresser un tableau plus précis de 
l'influence roumaine sur le lexique de la langue hongroise. Etant donné que le total des 
éléments roumains du hongrois — y compris aussi les hapax — monte à peu près à mille, 
il est impossible de les analyser dans un article de revue, ainsi l'auteur s'est contenté 
de traiter les emprunts qui sont pénétrés dans le hongrois jusqu'à la fin du 18e siècle. 

L'étude passe en revue les éléments roumains, suit leur sort depuis leur entrée 
dans le hongrois jusqu'à nos jours. En cas si les données disponibles le permettent, l'au
teur essaye de tracer leur itinéraire, le point ou les points de leur pénétration, leur évolu
tion sémantique et les causes, surtout d'ordre économique ou etnographique qui ont con
tribué à l'emprunt et à leur propagation. C'est justement dans ce but que leur étude 
chronologique par siècles est doublée par un groupement sémantique en champs notion-
nels. Une attention particulière est portée à la terminologie vlaque dont les éléments 
sont parmi les plus anciens et les plus répandus. Font partie de cette terminologie non 
seulement des mots se rapportant directement à l'élevage mais aussi des termes qui 
désignent des notions connexes à cette activité (noms d'aliments, de vêtements, d'habitat 
etc.). 

L'étude énumère et analyse plus de 150 emprunts roumains. Du 14e siècle nous 
n'avons que cserge 'housse', kosár 'parc', krajnik 'chef administratif des colons roumains', 
szindia 'juge des colons roumains'. Huit autres mots d'origine roumaine apparaissent au 
15e siècle: alakor 'épéautre', bács 'maître berger', berbécs 'mouton (castré)', csobán 'berger', 
gárgya 'margelle en bois du puits', kaliba 'hutte', kalugyer 'moine ortodoxé', katrinca 
'jupe-tablier des femmes roumaines'. On voit donc que la majorité prépondérante des 
anciens éléments roumains du hongrois provient des 16e et 18e siècles. Le tournant est 
le 16e siècle. Parmi les causes on peut mentionner en premier lieu la formation de la 
Transylvanie indépendante, et, phénomène concomitant, l'efflorescence des lettres en 
langue hongroise. L'importance du 16e siècle est caractérisée non seulement par le nombre 
accru des éléments roumains — l'étude rend compte de 39 nouveaux emprunts — mais 
aussi par leur fréquence, propagation et vitalité. Une centaine de mots d'origine roumaine 
provient enfin des 17e— 18e siècles, mais la majorité reste reléguée à une aire assez limitée 
ou n'a qu'une vie plus ou moins éphémère. 

Un dépouillement de textes anciens (documents, inventaires, mémoires etc.) 
a aidé l'auteur d'établir une série de nouvelles datations, d'attirer l'attention sur l'exis
tence de quelques éléments roumains jusqu'à ce temps inaperçus, même la provenance 
roumaine de certains mots considérés comme d'autre origine ou d'origine incertaine est 
démontrée. 

Des résultats concordants acquis au cours de l'étude de l'histoire de quelques 
éléments permettent de déduire certaines considérations d'ordre théorique concernant 
l'emprunt par contact direct. La matière traitée est très pertinente à ce sujet parce que 
les peuples hongrois et roumain ont vécu entremêlés plusieurs siècles l'un à côté de l'autre 
dans les conditions d'une coexistence continue où les contacts personnels étaient à l'ordre 
du jour. Tel est par exemple le fait qu'un élément est emprunté successivement, plusieurs 
fois et à plusieurs endroits parce que la notion désignée ou une partie de celle-ci représente 
quelque chose de nouveau à la langue, c-à-d. au peuple emprunteur. Cela montre juste
ment la valeur sociale de l'emprunt. Non moins caractéristique est le phénomène qu'un 
mot de civilisation venu des Balcans pénètre dans le hongrois par plusieurs voies, p. ex. 
un élément oriental peut provenir directement du turc mais aussi par les filières roumaine 
et serbo-croate. Dans bon nombre de cas un élément slave est répandu aussi par le roumain 
et le cas inverse n'est pas moins rare. L'étude renforce donc par ses données la théorie 
de l'étymologie multiple. La matière étudiée permet aussi à l'auteur la démarcation 
théorique entre élément étranger, emprunt et élément assimilé, grades dans le processus 
d'incorporation d'un élément non autochtone. 
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