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„Én és székelyföldi ügybarátaim  
azt tudjuk, hogy azon völgyet szokták 
a székely földön »pszónak« nevezni, 
melyen végig esős időszakban a tavaszi 
olvadáskor kisebbszerű patak foly, 
de egyébként kiasz és száraz medre van.
Ilyen »hossz.úaszó« van Sz-Kereszt úrról 
Solymosba menőleg és Siménfalv óiról fe l  
Tordátfalva felé. Jobbágyfalvától M osonba  ” 

(Köz. Kriza János: Nyr 1, 1872. 384).

ág: „völgy” (Bcnkő L.. 1947.22.). Hn. Nyír- 
ágerdő. Szenthárom ság. Hn. Tölgyes ága, 
(1803. Mhermány, Imrch I.. 1983.457.). 
ágy: „kis völgy” (Bcnkő L.. 1947.22.). Hn. 
Kökényeságy bérc. Somosd. 
áj:
a. „keskeny völgy, hegynyílás nevéül él E r
dővidéken” {Köz. Paal Gyula: Nyr 17. 1889.

226.); „szűk völgy, hegynyílás” (Árvay J., 
1943.41.) Bácsf.
b. yjVÖlgy” (Köz. Konsza Samu: Nyr 45, 1916. 
233.) Nbacon. áj. Hn. Ajbrécz. (Árvay J. 1943. 
41.) Bánf. aj. Hn. Ajbércz. (Orbán B.,I. 1869.29.) 
Ngalambl'va. Hn. Tövis —(Erdély, 1903.91.) Göcs. 
J. Paal Gy. Nyr. 17:266: Áj (ály.ágy). 
aja: „alja” (Janitsek J.. 1973.168.) ája. Hn. Ága
zat = /e/ (Janitsek J.. 1974.153.) Köpec. Hn. 
Széperdő-(Janitsek J., 1973. 173.) Szárazajta. 
a j ja :  „a la tt” (Janitsek J., 1975. 99.) Hn. 
N agyerdő ajja. Bárót.
a lj: „hegyoldalai alsó része” (Benkő L..
1947.25.). Kriza. Vadr. 1862:186.
Kimének a hegyre /Benézek az ~ba (383.) Ny. 
mente. Hn. Bikkalja (Papolc Ft 1759, Imreh
I., 1983. 371.). Hn. Székátalja (Köz Parászka 
Gábor: Nyr 45, 1916.94.) Miklósvár. 
á l ta l : „hegyoldalai alsó része” (Benkő 
L.. 1947.22.). Hn. Nagyától. Backamadaras.

Hevederbükk

"N. Koság

906.$. 
Csókás 

*873 
M agas les

Erdőfüle

N. Sándor /
/

2/a. ábra. ág -  N. Koság (Ttérkép, 1941) Kétág feje (uo.)
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I. 1. Térszíni form ák

3. ábra. alj -  Hágótőalja (Ttérkép, 1941). 

árnyék :
a. „Oly hely , m elyet nem  ér nap , tehát ren 
desen E. oldalon
b. „Széltő l védett hely: E llentéte a verő” 
(Heily Gy., 191 1.159.). SzO. V, 1578: miko
ron lengyel királyt Estván királt hűséggel 
szolgáltak volna Lengyelországba, az király 
ő felsége meg tekéntvén az ő hűséges szolgá
latikat. adott és dónál vala egy darab erdőt 
Kézdiszikbe, dálnoki határon, mely erdő ne
veztetik zaznő arnekának /1 10./. J .-(árnyék 
oldal): „éjszaki oldal” (Köz. Várnai Sándor: 
EL 1886.481./Hm . északkeleti része. Hn. 
K is-, N agy~(Á rkos Ft. 1760.2.Im reh I.
1983.396 .)"

4. ábra. árnyék -  Kisárnyék (Ttérkép, 1941).

á ro k : „hosszanan elnyúló fö ldm elyedés” 
(Hefty G y .,1911.159.). Orbán B.,1 1869: E 
patak eredeté tő l nem m essze [...] a belé 
jo b b p artilag  szakadó Vágás árka, (155.) 
Zsákod.

5. ábra. árok -  Vészősárok (Ttérkép, 1941).

asza lvány : „dél fele néző hegyoldal” (Ben
kő L.. 1947.21.). Hn. Aszalván, Nyszent- 
anna.
aszó: a „szárazpatak, időszakos vízfolyás” 
Szabó T., 1976/1592: az zckeoll azo pattak- 
ka. zekeljaszo. zekely aszó mezeye. Zekelj 
oszo Pataka. az Keo azo pártnál (457.)

6/a. ábra. aszó -  Dugaszó (Ttérkép, 1941).
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I. 1. Térszíni form ák

Fancsal, U. Kós K., 1977/1640: Egres Asszo 
fejében. (57.) Cssztgyörgy. Pataki J., 
1971/\611: Péntek -bán  leszen (64.) Csma- 
daras. Orbán B., II. 1869: A szétriasztott ta
tárok eszeveszetten menekültek Szt Lélek és 
Hossz- felé (18.) Cssomlyó. Nagy G., 1891: 
Szik-, Szék- Usz, a N agyküküllő egy mel
lékfolyója. B ar-pa tak . G yergyóban B or
széknél [...] a csíki H ossz- nevű község is 
egy völgy fejénél van (236.). J. „Helynevek. 
Hosszú-, Köves-, Fenyő-. Az -m ind  a há
rom szóban völgynek felel meg.” (Köz. Bíró 
Lajos: Nyr 34, 1905. 51.) Z etelaka. Hn. 
Köles- oldalán (Bcnkő L.. 1947.21.) 
Nyszereda. Hn. Kuv~: „e .l..k . (Janitsek J.. 
1980. 10.) Efüle. Hn. N agy-sórka, Nagy 
-hágója/T ibádL ., 1975. 1 97 ./Szentlélek.
b. „olyan völgy, am elynek legalább egyik 
oldala meredek, szekérrel, kocsival úgyszól
ván járha ta tlan” (Köz. Komoróczy Miklós: 
Nyr 40, 1911. 274.). J. Vigaszó: „lomberdő, 
benne itt-ott egy-egy öreg tölgy [...] Talán 
verőfényes, madárdalos voltától kapta ez a 
dűlő, ez a meredékesen lejtő tér, a vigaszó 
nevet” (Köz. Paal Gyula: Nyr 29, 1900.378.) 
Bethlenfva. Vö.Nyiri A., 1978. és Nyiri A., 
1979-is, valamint B. Gergely R, 1982. 165., 
166.; Tibád L., 1982.167 
aszúpatak: „kiszáradt patakm eder” (Bcnkő 
L., 1947.18.). Hn. Asszúpatak, Backamada- 
ras.

B É R C :
„ Zord sziklák közt, bércek ormán 
A vadakkal harcra keltem  
S egy szelíd galam b halálán  
M égis megtör szívem-lelkem  
(Újfalvy Sándor, 1792-1866, híres vadász és 
jeles vadászati író sírfelirata a Házsongárdi 
temetőben, Dózsa Dánieltől, 1866.)
a. „h e g y c s ú c s S z a b ó  T'., 1 9 7 6 /1592: az 
bircz tarthja az két falu hatarat. Msz.
b. erdős hegység . SzO. IV, 1642: Ölveság és 
Pisztrángos patakon alól való két felöl lévő 
bérczeken eldőlnének (274.) Lisznyó. Imreh
1., 1973/1830: úgy tapasztaltatott, hogy az 
erdőkön azon tilalom alatt levő -c k  nagy 
pusztulást szenvedtek (115.) Árkos. Újfalvy
5., 1854: Görgény [...] Az erdők a falu köze
lében vannak, a bérezek nem m eredekek 
(42.). Hn. Visszafolyóbérc. N T  1836/1609: 
az mű erdőnkön Visszafolyó-bérczen- útat 
csináltatok, holott soha útatok nem volt (87.) 
Bölön-Nagyajta. Hn. Köves bérez. Szálkás 
bérez erdőrészek Nagyajtán (Nyr 2, 1873. 
526.). Hn. G erendabérc (erdő) (Fejér 
M., 1972.134.) Zabola. Hn. Borsos bérc (er
dő) (Janitsek J., 1973.354.) Apáca.
c.havas. Márton J.,1816: „bértz.das Gebir- 
ge; m ontes, jugum ; havasok, die A lpes: 
A lpes” Újfalvy S., 1854 k.: havas bérezek, 
m elyeknek birtokosai a H árom szék falvai 
(308.).

7/a. ábra. BÉRC -  Fekete-bérc (Ttérkép, 1941).

21



I. 1. Térszíni form ák

v- /V\  V ,
V f

9. ábra. csúcs -  Vajda-csúcs (Hmú, 1973 68.).

8. ábra. csomag -  Kis és Nagy Csornád (—»társulati erdő II. 4.)
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I. 1. Térszíni form ák

d. havasi legelő. M ilotai F.t 1858: A 'hcgyck 
tetején lévő teres hely vagy Bérez (67.). Ja
kab E.,1877: István-bércz, marhalegelő hely, 
oly tágas hely, hogy két major nyája szokott 
rajta nyáron által legelni (316.) Szováta.
e. „ domb , kisebb h eg y” (Hefty Gy., 1911. 
160.). Orbán B .J . 1869: A Városhelytől 
észak-nyugatra egy önálló bérczecskét Klas- 
trombérezének hívnak (143.) Küsmöd. Sik
lód [...] A dombot, hol temploma állott, most 
is Szent-egyházas béreznek [...] nevezik 
(152.) Kissolymos.
/. „hegyéli rész”. Inirch B .J 942: Kiserdő- 
bérce. 1759. (20.) Mezőbánd.
g. „ hegy” Benkő L .J947:  Szederjezsbérc. 
Backamadaras: Vesszőzs-e, Szentháromság.
h. „ nagyobb ta la jkiem elkedés” Székely Zs.. 
1974: Vár- (328.) IkalVa.
i. „a dom bnál nagyobb előhegység” (Lu
kács Zoltán Sz. gy.) Sóvárad. —> I. 3. 1 
BÉRC.
bitkó: „a hegy csúcsa" (Köz. Balogh Ödön: 
Nylrk V, 1961.) Gyimcs. bitykó: „nagyobb 
hegység apró kiálló csúcsai” (Köz. Szabó 
Dezső: Nyr 32, 1903.325.) Cssztdomokos. 
borda: „valaminek a szélén fekvő terület” 
(Benkő L., 1947.26.). Hn. Bórdaszeg. 
Szentgerice.
böte: „bütü” (Hefty Gy., 1911.163.). Hn. 
Feketehegy- Um.
bütü: „hegy- névvel a székely olyan hegy
fokot szokott jelölni, mely nem hegyesen, 
hanem kerekdeden végződik” Orbán B.J. 
1869: e hegy Búd vár. Délre fordult kerekded 
~je egészen kopár (60.) Usz. 
csinód: „(víz) és (víz)árok” (Köz. Fejér D.. 
Nyr 12,1883.281.) Ditró. 
csomág. Orbán B., III. 1869: A Nagy- 
Csomág [...] A -te te jé t sok apró fellövellő 
sziklacsúcs pártázza s neve is, mely csomó 
ág-ból jön, onnan származhatott. Szent-An- 
na tava. (73.). J. Napjainkban Csomád-hegy- 
csoport.

csom p, csom pó: „sziklaszál” Orbán B., I. 
1869: A Tetőfenyő déli aljában egy csudás 
sziklaszál, a madéfalvi Csom pó (80.), VI. 
1873: Hétfalu [...] tetején pedig meglepően 
szép sz ik lacsom pokban (szálak) végződő 
Nagy-Kőhavas alján hosszan nyúlik el (35.). 
csonyó: „sziklacsúcs, -szál” (M Tsz I, 1892.) 
Szf.
csúcs: „csúcsosos hegy vagy annak legfelső 
része” H efty G y .J 9 I l  Nyomárnál [...] a 
kettő között magasul fel a H egyes- (163.). 
Hn. M adarasi- 1801 m (Ttérkép.. 1941.). 
csuklyon, csuk jon , csuklyom :
a. „h e g y n y a k ”. (Orbán B..V1. 1873.136) 
Hétf. „A csukjononn m enyek keresztü l” 
(Köz. H erm án 'A n ta l: N yr 21 .1891.478.) 
Hétf.J. csuklyon,csukjon: „hegynyak. hegy
nyereg” (M Tsz 1.1893.) Hétf.
b. „hegykúp, siivegalakú hegycsúcs”. Arvay 
J .J 9 4 3 /1865: Arapa csuklyona nagy bércz- 
tető (113.) C sernátf, 1943/1872: C siklon- 
völgy (218.) Pürkerec.J. csukoly: „hegy
nyak” (Köz. Kolumbán Samu: Nyr 16, 1887. 
478.) Hétf.
csúp, csup:
a. „dom b/hegycsúcs”. Szabó T .J 9 7 8 /\1 \3 :  
Kebele Sz: Ivanyrol Agarad fele ki menő Ut 
mellett job  kéz felől való Csupon és oldalon. 
MT.
b. „kis kerek d o m b ” Orbán B., IV. 1870: 
csupoknál... egy város lett volna. (42.) 
Nyárád alvidéke.
c. „ hegyes fö ld k ie m e lk e d é s”. (B enkő L.,
1947.22.). Hn. Berekódái - ja . Nykarácsony- 
fva.
d. „m agasla ti p o n t, c sú c s” (Janitsek  J., 
1974. 157.). Hn. K őü-/e/. Köpec. ///z.-hegy 
(N yárády E. Gy., 1914. Tkp) Harcó. J. 
Orbán B ., V. 1871: A Székelykőnek három 
főcsúcsa van, a L ajo s- [...] (187.) Asz. 
csu tkó: „csukorsüveg alakú kőszál” Orbán 
B.J.1868: Van a tetőn egy hegyes k ő -  (67.) 
Zetelaka.
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10. ábra. csúp -  Ábel-csúp (Ttérkép, 1941 és Nyárády li. Gy., 1914 Tkép).

d eb re n : „gödör, mely vízm osás” (Hefty Gy.. 
191 1.163.). Orbán B., Hl. 1869: Sz. György 
között foly le a Debren pataka (44.) Hsz. 
d e rék :
a. „hosszan  e ln yú ló , széles ta la jk iem el
ked és” (Hefty Gy.. 1911. 164.) Usz.. Msz.

s f

Nagy Solymos/
^Hidegkút I

Kérész tdom bj—

SardJ

á fá k o n j

11. ábra. DOMB, domb -  Keresztdomb 
(Jakab-Szádeczky, 1901).

b. „valam inek a közepe” (Benkő L.. 1947
26.). Hn. Derekút. Teremiújf.
D O M B:
a. „ ha lom ”. Szabó T., 1978/1728: Papi Pa- 
rochia Vágjon fen a Dombon. Árkos. Hsz.
b. yyA  székely példák nagy részében a domb 
mesterséges vagy legalább annak tartott fóld- 
domborulatot je lö l, így pl. Orbánnál a 1. kt- 
ben 4 domb közül 3 [...]” (Hefty Gy., 1911. 
164.). Hn. Király dombja (Csomortáni M.,
1982. 157.) Csmindszt. Hn. Várdomb (Köz. Pa- 
rászka Gábor: Nyr 45,1916.94.) Cscsomortán. 
dom bésgödör: „a fenyők kidőlte alkalmával 
keletkezett, mohával benőtt terepalakulat” 
(Nyárády E., 1929.563.) Hargita.
él: a. „hegynek keskeny , hosszon elnyúló  
te te je”. (Hefty Gy., 1911.165.). Hn. Andi- 
bércz~e (Orbán B.,VI. 1873.179.) Hctf.
b. „keskeny , hosszú fö ldk iem elkedés” (Ben
kő L., 1947.22.). Hn. Élút. Nyszentanna.
c. „ h eg yo rm ó ” (Horváth I., 1971. 402.) 
Mózd.
elő: „valami előtt fekvő terület (Bcnkő L.,
1947.25.). Hn. Berekeleje. Somosd. 
ereszkedett: „csermely v. ér” (Kriza, Vadr. 
1862.) Hsz.
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12. ábra. él -  Györkös éle (Ttérkép, 1941), Váréle (uo.).

erős: „meredek, meredek lejtő” (Hefty Gy., 
1911.166.). Hn. Vár~sc (Orbán B., III. 
1869.119.) Lemheny. Hn. Erőstelő (Benkő 
L., 1947 22.) Szentháromság, 
észak: „észak felé néző hegyoldal” (Benkő 
L.. 1947.22.) J. —» észka. Hn. Szurdokcszka. 
Szentháromság.
észek: „északi fekvésű hely” (Kocsis L., 
1974. 317.). Hn. Észek. Észek orra (erdők) 
Jobbágyfalva.
észka: északi oldal. Ált-M, 1877: II. főosz
tály Szováta~889 hold (115. 27.). Hn. 
Kiserdő- (Imreh B., 1942. 20.) Mezőbánd. 
Hn. Bükk- (Murádin L., 1977 113.) Csz- 
szépvíz. -s : „északi felvésű hely” (Horváth
I., 1971. 403.). észkos. EO. II, 1800: Nagyon 
szaporíttatnék az erdők száma, ha a mezősé- 
geken [...] az ~, omlásos és szántásra és ka
szálásra alkalmatlan helyek makkal béplán- 
táltatnának (718.) M sz. N em es Z., 1974.:

13/b. ábra .fark -  Lipse farka (Ttérkép, 1941).

-h e j. Torja. szin. hidegoldal (Várnai S., 
1886. 482.) Hm.
fa r: a. „hirtelen és m eredeken m egszakadó  
hegység” (Hefty Gy.. 1911. 166.). Szabó T., 
1976/M 15: az erdő Farnál(e) Komjátszeg. 
TA. Káiszon széki fp j, 1786: Kászon Fel Tizi 
Felső határban tár hágó - bük felső végiben 
(237.). Hn. L ügct~ /c/ (Janitsek J .? 1973. 
171.) Szárazajta. Hn. Csere~a (Hefty Gy., 
1911. 166.) Msz.
b. „hegy dom ború vége” (Benkő L., 1947
27.). Hn. Antalné -a . Szentháromság, 
fa rb ü tü : hátsó, kerekded része a hegynek. 
Lukács Z., 1978: Azt m ondja Ferencbá, hogy 
ezt a ~t hajtsuk meg, mert ő jól ismeri a he
lyet (Sz.gy.) Sóvárad.
fa rk : „hegynek farkalakú nyúlványa” (Hefty 
Gy., 1911. 167.). Orbán B., 1 1868: Az em lí
tett magaslat végfokát Veczer -ának  hívják 
(220.). Hn. C sere- (Székely Zs., 1974. 329).

13/a. ábra .fark -  Haska farka. (Ttérkép, 1941).
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Ikafva. Hn. R em ete- (Papolc Ft 1759. Imreh
I., 1983. 371.) J. „ehejt Szilasbüke farkánál 
elvesze a ródaló fészénk” (Köz. Ősz János: 
Nyr 30. 1901.46.) Kibéd. 
farok: „hegy elkeskenyedő vége” (Benkő L., 
1947. 27.). Hn. Bükfarka, Bede, Csérefárk, 
Kisgörgény. Szilfarka, Szentháromság, uo. 
farog. Hn. Csere- (Nyárády Gy., 1914.) Bordos. 
fej:
a. fJorrás tája , m elyből egy-egy fő b b  pa tak  
ered” (Köz. Várnai Sádnor: EL 1886, 482.) 
Hm. EK-i része.
b. „H egy” (Hefty Gy.. 1911. 167.).
c. „Hegy v. szikla te te je” (ua.).
d. „ Völgy eredete v. nyílá sa ” (ua ).
e. „ Valam inek kezde te” (ua.).
/ .  „Forrás” (ua.).
g. „ h egynek , sziklának legmagasabb része” 
(Árvay J.. 1943. 177.) Tatrang. Orbán B., / 
1868: Tarcsafalván felöl a Konyhapatakának 
csaknem a völgy -ében  (1 13.), II. 1869: Az 
innen messze, a Sz. -Márton hála mögötti 
Asut -éből eredő Uz már itten tekintélyes fo
lyam (53.) Kászon. Dánfalva Kbj. 1935: Bük 
pataka-ébe. Tamási Á., 1976/1939: mert így 
hozta volt nagyapád valahonnét a Küküllő 
-ibő l. Farkaslaka. Kászonim pér kbjkv. 1947: 
T ekerő-in a rósz válúnál 15 m ázsára való 
sarjús területet ad (165.). Tamási Á., 1955: 
Farkaslaka falujáig, mely a N ikó-ében s a 
havasok alatt vagyon. (177.). K em ény J., 
1963: málnaszedni ment, túl a gerincen a 
Kisrókás - ib e  (345.). Kisgyörgy Z , 1973: 
Az ezer métert m egközelítő B ükk- (821 m) 
(15) Ev. Hn. A ran y o s-e  /e/ (Janitsek  J., 
1980. 99.) Efüle. Hn. Árok ~(e). (Székely 
Zs., 1974., 327.) Ikafva. Hn. Bükk -te tő  (e) 
(Janitsek J., 1974. 154.) Köpec.~e Kászon 
széki f p f  1764: az becsületes Fel tíz és All 
tíznek fel fogot tilalm as erdejében a Kászon 
Feltízi és Alltízi allo határban nagy nádas-e 
nevezetű hellységben (35.). Hn. M itács-e. 
Négy közönség, 1866: Mitács ~e, Sugo és

M uhos a' Kozmás és Lázárfalva közönsége
ké (131.) Tusnád. Hn. Zabola~e: „Az első 
hegy vonulatnak legmagasabban fekvő gerin
ce, a községből jól látható” (Fejér M., 1972. 
138.) Zabola. Hn. Tatros~e (Antal
I., 1979.43.). Gyim es. fő :  „patak feje” 
(M urádin L., 1979. 40.). Hn. M aros-, 
fel: „valami fölött fekvő terület” (Bcnkő L.,
1947.25.). Hn. Szabat-e. Bede. 
fél: „hegyoldal” (Köz. Benkő L., MNy 49. 
1953.468.).
fenék: „kisebb talajm élyedés (Benkő L.. 
1947 27.). Hn. Tófeneke. Fintaháza. 
fen n la p á ly : fennsík. Orbán B .. II. 1869: 
Csicsóval átellcnben az Oltón túl Egresme- 
jék  nevű - te rü l el (60.). (Orbán a jelzett 
helyen a fennlapály szót kis betűvel írta.) 
F ertő : „régen erdő s mocsaras volt: most 
cziheres és kiszáradt” (Köz. Kriza János: 
Nyr 1. 1872. 383.) Csobotfva.

fo: „hegy kiemelkedő, legmagasabb része” 
(Benkő L., 1947. 27.). Hn. B ükk- (Nyomát), 
gernye: „gerinc” (Nagy G., 1891. 147.) Szf. 
G Ö D Ö R :
a. „ m élység , rendesen olyan , m elynek nincs 
vízlefolyása” (Köz. Várnai Sándor; EL 1886. 
482.) Hm. északkeleti része.
b. „kisebb-nagyobb talaj m élyedés” (Hefty 
Gy., 1911. 169.). Hn. Vápa gödre. Msz. Hn. 
Gödörhely (Székely Zs., 1974. 328.) Ikafva.
c. „ időszakos v ízá ro k” (Im reh B., 1942. 
20.). Hn. Kiserdőgödre. Mezőbánd.
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d. „hegyektől körülvett m ély völgy” (Benkő 
L., 1947 22.). Hn. Diófagödre. Nyomál. Hn. 
Gödörerdő. K isgörgény. Hn. V éngödör 
(Nyárády Gy.. 1914.) Kál. 
győr: „kisebb talajkiem elkedés” (Hefty Gy.. 
1911.207.).////. Győrmart. Um. 
gyürke, györke: .„kisebb talajkiem elkedés” 
(Hefty Gy., 1911. 207.). Hn. Györke orra. 
Hsz. Gyürke. Cs.
hágdosó. Hn. Hágdosóu. Tibád L., 1976: 
Csak mü mongyuk így, öregök. me ot hágó- 
sok a födek (92.) Bogárfva. 
hágó: „meredekek hegyoldal’ (Székely Zs.. 
1974.). Hn. 1609: K ár- /e/ (Bogáts D., 1929. 
64.)Lemhény. Hn. 1894: H o ssz ú -e rd ő  (EO. 
I. 617.) Ssztgy. Hn. 1803: B arna- (Imreh I.,
1983. 457 .fM hcrm ány . Hn. 1836: C sere - 
(Janitsek J., 1973. 167.) Szárazajta.
HÁGÓ: ,,hegygerincen mély bevágódás. 
amelyen út vezet át” (ÉKsz. 1972).

halom: „kisebb talajkicm elkedés Székely 
Zs., 1974. 328.). Orbán B. VI. 1873: Cser- 
nátfalun alul a térség lapályából nehány 
önálló dombocska emelkedik ki, ezeket hív
ják halmoknak (162.). Hn. Pokahalma (Köz. 
Parászka Gábor: Nyr 45.1916. 94.) Kvh. 
hányás: „dom b” (Köz. Parászka Gábor: Nyr 
45,1916. 94.). Hn. Vár-.Besenyő. Hsz. 
hápa hupa: „apró sok kis dom bok” (Gyar- 
mathi S., 1816.) Szf.

16. ábra. halom -  Szárazhatom (Szőnyi H., 1958, tkép).

17. ábra. hányás -  Emberhányás (Ttérkép, 1941).

hát:
a. „h á g ó ” (Köz. K riza János: N yr 2, 
1873.88.). Hn. Pálfali-on. Zetelaka.
h. „H osszan elnyú ló  fö ld k iem e lked és”
c. „Földkiem elkedés fe ls ő  része , különösen  
a Széke ly fó ldön” (Hefty Gy., 1911. 209.).
d. „dom ború hegyoldal vagy hegytető” (Ben
kő L., 1947. 27.). Hn. C sere-. Teremiújf. 
N y ár-. N yom át. Hn. C s ík -. Benedek E. 
1920: Három oldalról cserfaerdő koszorúzta 
puszta fennsík az erdőség előcsarnoka: 
C sík -ja  a neve (68.) Kbacon. hánya: „Ezek
kel a szókkal a hegynek azt a részét nevezik, 
a hol átmennek a lapályba, a síkságba” (Köz. 
Bíró Lajos: Nyr 34,1905.51.) Zetelaka. Hn.
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18. ábra. hát -  balra: ebhát, jobbra: Fancsali nyúlhat, Szölöhát (Ttérkép, 1941).

Deság=, Mál~. (uo.). Fin. N y íres- (Nyárády
E., Gy. 1914. tkép) Éhed.
h á tu lj: „hegy mögött fekvő terület” (Bcnkő
L., 1947.26.). Hn. Backa~a. Backamadaras.
H EG Y :
„Ősz nem sodort még annyi árva lombot, 
annyi riadt szót: »M inden összeomlott... 
Nappal kószáltam, éjjel nem pihentem, 
vasárnap reggel a hegyekbe mentem.
Ott lenn: sötét ködöt kavart a katlan.
Itt fenn: a vén hegy állott mozdulatlan. 
(Áprily Lajos: Tetőn, 1923)
„nagyobb talajem elkedés” (Benkő L., 1947
22.). Hn. K akuk-. „Az erdős hegyek, m e
lyek Füle, Bardóc és Herm ány felett vannak 
és észak felől Csíkszéktől választják el a 
Széket, m agasabbak a többieknél. Közöttük 
csaknem  a közepén, a többinek mintegy fe
je , egy kopár hegy. a M ezőhavas. Ennek

csúcsa a K ak u k -” (Benkő József: Transil- 
vania Speciális Terra Siculorum. Fordította 
és sajtó alá rendezte Szabó András Kolozs
vár. 1944). Hn. K ereszt-. „K ápolna-nek is 
hívatik” (Orbán B., 1868.77.) Hargita. Hn. 
L á tó -. „így nevezik a falu feletti magas he
gyet, honnan az egész vidéket beláthatni, s 
honnan régi időben az ellenség m ozdulatait 
k ikém lelték . (O rbán B.. I. 1868. 228.) 
Vargyas.
hegybü tü : „kerekdeden, nem hegyesen vég
ződő hegy fok” (Köz. Kőrész Kelemen: Nyr 
5.1876. 377) Szf.
hegye: „teteje” (Tibád L.. 1976.92.) Bogárfva. 
hegyes:
a. „hegy” (Hefty Gy., 1911.210.). Orbán B., 
III. 1869: Különben a Sósmező környezete 
igen vadregényes; jobb oldalán a lomberdővel 
ékeskedő Nagy-Hegyes magasul fel (77.). Hsz.

34



I. 1. Térszíni form ák

19. ábra. Hegy -  balra: Kakitk-hegy, jobbra: Látó-hegy (Ttérkép, 194!).

20. ábra. hegyes -  balra: Les hegyese, (Jakab-Szádeczky, 1901), jobbra: Ölves hegyese, Ramocsa hegyese 
(Ttérkép, 1941).

b. „nagyobb ta la jem elked és” (Bcnkő L., 
1947. 22.). Hn. Hegyeserdő. Somosd.
c. „ a lakjáról; kb. 1500 m m a g a s -h e g y ” 
(Szász L. 1976. 88.). Hn. Hegycss /e/, He
gyes sorka /c/. Hegyes tartománya l d  Gy- 
csomafva. Hn. V ár- (Köz. Parászka Gábor: 
Nyr 45,1916. 94.) Makfva. Hn. Bedő -se  l d  
(Murádin L., 1977. 112.) Csszépvíz.
hegyi gödrök: „Szakadás mind” (Tibád L., 
1976. 92.). Hn. Hegyi gödrök = Högyi göd
rök /k/ Bogárfva.
hegy-horpasz: „hegyhorpadék” (M Tsz I, 
1893. 831.) Hm.

h eg y -k an y arék : „hegykanyarodás (M Tsz
I, 1893. 831.) Hm.
hegy  k a r :  hegy kanyarodás. Kőváry L., 
1853: A Bekecs m érföldre terjedő erdős 
hegység, azon -fe lső  végén, mely a Nyárád 
völgyét a K isküküllő völgyétől elválasztja 
(83.).
hegy-lapu lat: „hegylapály” (M Tsz I, 1893. 
831.) Hm.
heg y -n y u lam at: „hegy nyúlása” (M Tsz I, 
1893. 832.) Hm.
hegy-szakadály : „hegyszakadék” (M Tsz I, 
1893. 832.) Hm.
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h ingadó : „süppedékes hely" Nyárády E., 
1929: H ingadó valószínűleg ingó-t je len t 
(615.) Hargita.
h o ltá ro k : „kiszáradt patakmeder, száraz víz
mosás (Hefty Gy.. 191 1 159.) S /f. 
hom lok: „hegynek hirtelen, meredeken le
szakadó vége" (Hefty Gy.. 1911 21 1.). EO.
II, 1747: Tiltatnak meg az erdők e s/erint: 
[...] M észcgető~(36.). Ssztgy. Orbán B.,11 
1869: A R em etevölgy jobb  oldalán levő 
Csere~egy pontját Várdombnak hívják (22.) 
Cssomlyó. Kurkó Gy., 1970: A Cscre~án a 
(elvágás szekérbe fogva a Fecske és a Holló 
kapaszkodtak felfelé. [...] A ~on kiérve egy
hangúan haladtak a Cseretetőn [...] A szekér 
a hegy ~ába erősen bekopott [...] úton haladt 
kifelé (166.) C ssztdom okos. Béreié M., 
1978: Homlok: „erdő. M agasan fekszik és jó  
kilátás nyílik a környező vidékre, innen kap
ta a nevét.” (429.) Feldoboly. 
hom p: „halom ” (Köz. Kőrész Kelemen: Nyr 
5,1876.377.). Szf., „csúcson fölhányt föld v. 
kavicshalom ” (Hefty Gy., 1911. 211.). O r
bán B /. 1868: kúp alakú dom bocskák van
nak, m elyeket ~nak hív a nép (123.) Gagy. 
honcsok(os): „göröngyökkel, hantokkal bo
rított terület” (Rab J., 1984., 60.) Gy. 
h o rg a s , h o rg o s: ,,á rk o s , gödrös” (Hefty 
Gy., 1911.211.) Hsz. Hn. Horgas.

horvás:
a. „gödör” (Hefty Gy., 1911. 213.). „Ha a 
szél kiszakítja a fát s a föld kifordul gyökere
ivel több ölnyi területen: az így támadt üre
get aztán a dőlt fa, tört ág héjazza be s indás 
növény fonja át, de oly gyöngén, hogy ki fö
léjük kerül, m enten bele hull a 2-3 ölnyi 
mélységbe, ez a ~ (Nyr 9: 525.) Cs.
b. „ h o n cso ko k  közti vö lgy” (Hefty Gy.. 
1911. 213.) Cs.
hó t á ro k : „vízer. melyben víz. vinely patak
nak régi m edre” (Köz. Péter János: Nyr 26. 
1897 331.) Um.
hup o rcs: „halom " (Köz. Kőrés/ Kelemen: 
Nyr 5,1876. 377.) Szf. 
im ola: „semlyék. ingovány. szittyó" (Her
mán O.. 1914. 271.) Szf. 
in g v án y : „ingovány. seppedék. semlyék. 
inogvány. posványos hely" (S/.D, 1784. 38). 
já ró :  „hegy alatt vagy víz mellett elterülő 
föld" (Benkő L.. 1947 23.). Hn. Alá~. Csiba 
Patakra ~k. Lukafva.
jövő : „hegy alatt vagy víz mellett elterülő 
föld" (Benkő L., 1947 23.). Hn. Bé~. 
Nysztlászló.
k a lap :>  „háromszög alakú terület" (Janitsek 
J.. 1974. 158.). Hn. Némct~/e/. Köpec. 
k ap ta tó : „meredek hágó" (Hefty Gy., 1911. 
213.) Szf.
k ap u : „eleje, kezdete egy újabb tájrésznek" 
(Hefty Gy., 1911.213.). Hn. C sere-. Hsz. 
k a ré : „a völgy felső részét képező, félkör
ben beléereszkcdő hegyoldal" (Hetfy Gy..

22. ábra. karé -  ÍMzkaréjtető (Jakab-Szádeczky, 1901).
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1911. 214.;. Orbán B., III 1869: egy óra 
múlva a Tókarajának nevezett tetőn voltunk 
(72.). Szent Anna tava. karéj (hegyc=orom) 
(Nyr 26, 1897 44.Budenz József hagyatéká
ból, 1860.) Almás.
katlan: „kerek, mély völgy” (Hefty Gy., 
1911. 214.) Cs.
kotyor: „gödör” (Benkő L.. 1947 23.). Ny. 
kő:
„Csík és Gxergxó között északkeletre 
Egy vadon hegxláncz vonul keresztül:
Felette tar kőszirtormok állanak ,
Innen néz le a Tarkő keletről."
(Dózsa. Kőváry L., 1853.32.)
a. „Feltűnőbb sziklaalakulat
b. „ H egy:9 (Hefty Gy., 1911. 215.). EO. I 
1640: Tudom azt. hogy a Kő mögött való 
nagy székely erdőből, ki felül most az kérdés 
vagyon (440.) Asz. Orbán B ., 1 1868: van a 
Likas-. Egy kőkoporsó alakú, egészen átlyu
kasztott nagy szikla darab [ ] tetején a 
Holló- festői sziklatornyaival (130.) Ko- 
rond. I l i  1869: Hátrább a Debren patak jobb 
oldalán, magas sziklacsúcs, az Ő r-  em elke
dik (45.) Ssztgy. Balogh E., 1979: A barlan
gért és a körülötte fekvő területért sokat pe
relt Vargyas a Homoród völgyében fekvő A l
mással, míg végül az öreg Rákóczi György 
idejében a Csudáló ~t az alm ásiaknak ítélték 
(5.) [...] A szállásfa mellől nézzük a tájat, a 
zöld és kék erdőfoltokat a távolban, az E jtő - 
sziklás taréját, s itt, alattunk a peckes bug- 
lyákat (43.) Vargyas. Hn. B egyen- (Kovács
S.. 1980.) Torja. J. begyen=bölény. 
kőcsup: csúcs. orom. Orbán B.,II 1869: A 
-tói éles sziklagcrincz nyúlik le egészen a 
Tatros völgyéig (84.).
köldök: „forrás” (Benkő L., 1947. 27.). Hn.
Nyárátkődök, Nygálfva.
kőlik: „szik laodú” (K isgyörgy Z., 1973.
119.). Hn. Kőlik, Apáca.
kőszál: „kőszik la-vonulat” (Köz. M árton
Gyula: Nyr 82, 1958. 361.) Nbacon.

köz: „két térszín forma közölt levő terülel” 
(Bcnkő L., 1947 26.). Kászonim pér kbjkv, 
1948: kél luc-e (182.).
K ö zb é rc  p a ta k  feje . Hn. (1980. Kibéd. 
Ráduly J., 1980. 1 10.). 
kiiső: külső. Hn. Küsőmcredck /e/ (Fejér M.,
1972. 136.) Zabola.
lá b : a. „ valam ely té rszín i fo r m á n a k , pl. 
hegynek , völgynek alsó része” (Hefty Gy., 
1911. 259.). Hn. K özép- és K urta- (Nyr 2, 
1873.). Hsz. EL 1887: Versenytárgyalási hir
detmény [...] alulírott községelöljáróság [...] 
G ycrgyó-Szcnt-M iklós tu lajdonát képező 
»Fügés~« [...] V itihavas erdőségnek  [...] 
szakértői felmérés szerint 42.529,48 m \  ke
reskedésre alkalmas fáknak az 1888-1892. 
években leendő kihasználására eladatik (VII. 
füzet).
b. „ valam inek a vége” (Janitsek J., 1947
159.). Hn. R akotty- (sz) Köpec.
lan k a:
a. „ halk lejtő\ gyengén hágós hely , m enetes  
hegyoldal” (MTsz I, 1893.) Szf.
b. „gyengén öblösödő v. nyergesedő fe n n 
s ík ” (M Tsz I, 1893.). Szf. J. „ - , lankás a fo
lyó víz lassúja is, de a mezőnek is, az erdő
nek is van lankása” (Köz. Paal Gyula: Nyr 8, 
1879. 509.).
lankás:
a. „csak kisség lejtős vagy m enedékes ol
d a l” (Köz. Nagy Lajos: Nyr 4,1875. 427.) 
Hsz.

37



I. 1. Térszíni form ák

24. ábra. láb -  balra: Bélbor lába, jobbra: Faláb (Ttérkép, 1941).

b. „róna, vizenyős térség” (Hefty Gy., 1911.
261.) Cs.
lap a : „vápa” (Gyarmathi S., 1816.) Szf. 
lap jas : „lapály” (Árvay J., 1943. 124.). Hn. 
1893: Lapjas, Csernátf. 
lapos (lapis):
a. „sík fö ld te rü le t” (Hefty Gy., 1911. 262.).
b. „völgy” (Hefty Gy.. 1911. 262.).

c. „lapos dombtető, fe n n s ík ” (Benkő L.. 1947
23.). Orbán B., 1. 1868: a várat Rákóczi András 
építette, kinek a vártól északkeletre eső Küpiis- 
kút~sa nevű fennsíkon véres csatája volt a tatá
rokkal (138.). Kászoninipér kbjkw 1946: hogy 
Pisti Mátyásban a -ában behúzatot lakot a mit a 
Tamás Imre jézus fái közé húzatak bé (99.). Hn. 
Lapas (Benkő L.. 1947.23.) Ktercmi. Hn. 
Egrcs~a l d  (Fejér M.. 1972. 133.) Zabola. Hn. 
K őrös-: „erdő, sok kőrisfával” (Janitsek J..
1973. 356.) Apáca. Hn. Tőügyes~a (1980, Nyi- 
kómente. Tibád L., 1980. 218.). 
láz: „nagy fennsík” (Kriza. Vadr., 1862.). 
Orbán B., I. 1868: Keletre, egészen köze
lünkben a Hargita imposant alakja tűnik fel, 
a Láz (az oláhfalvi fennsík) kebléből (67.). 
Hn. M irkc~a (Köz. Hermann Antal: Nyr 25. 
1896. 528.) Hrkarácsonyfva. J.~: Irtás. Elő
ször Sz.D.-nál: ritka vagy gyér erdő (Hefty 
Gy., 1911. 263.).
le jtő : „em elkedő fö ld terület” (Hefty Gy.. 
1911. 263.). Balázs L., 1974: Az Etéd- 
Kőrispatak közti Kötősáralja ncvű~höz ez a 
figyelm eztetés kapcsolódik: »Nézz előre. 
Köss kereket a ~re!« (294.). löjtő  (Gyar
mathi S.. 1816.) Szf. ~v hely: meredek hely 
(Haáz F.. 1942. 23.) Fenyéd.
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26. ábra. láz -  balra: Lázmező ( VZ, 1987 III. 13.) Jobbra: Pokolláz (Jakab-Szádeczky, 1901).

27. ábra. láz -  Térszíni fonnák a Központi-Hargita tömbszelvényén.
(Bányai János: A Magyar Autonóm Tartomány használható ásványi kincsei, Bk. 1957).
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lö tő  (Köz. M árton Gyula: N yr 82, 1958. 
361.). Pállva. G örnyei S., 1942: =s here 
mennek. Cs.
lütő (Köz. Gencsy István: Nyr 34, 1905. 83.) Gy. 
lék: „gödör” (Köz. Várnai Sándor: EL 1886.) 
Hm. északkeleti része, 
lik: „barlang”
„ Kicsi likbü Sándoifa lva ,
M oslékos kád Telekfalva.
(Kriza, Vadr., 1862. Gúnyvers. 114.) Hn. 
M acska-. R óka- (Erdély, 1901.31.). Szszt- 
mihály, Um. Hn. S ú g ó - (K isgyörgy Z., 
1973.104.) Vargyas. Hn. N agy-. Balogh E. 
1979: Egy régi. már Bethlen Gábor fejede
lem alatt folyó perben Vargyas később el
vesztette ugyan az akkor még egyszerűen 
N agy-nak nevezett barlangot, s az mind a 
mai napig a hegyeken túl fekvő Homoródal- 
más határábai maradt (136.) Vargyas.

28. ábra. lik -  Macskalik-tető (Ttérkép, 1941).

L ikas (H n.) (—») ábra.

lika t:
a. „kis kerek völgy” (Hefty Gy.. 1911 263.). 
Orbán B., I. 1868: töltés [...] innen nagyon 
tisztán látszólag újból felkap a Likatra (232.) 
Rika.
b. „gidres-gödrös h eg yo ld a l” (Benkő L.. 
1947 23.). Hn. Likat. Nadorján.
lók:
a. „alanti helly , alatson h e lly” (Gyarmathi
S., 1816.) Szf.
b. „leereszkedett kis völgy ecske” (Köz. Sza
bó Elek: Tsz. 1838) Szf.
c. „A lattvaló helyen két hegy közötti térség” 
(Köz. Szabó Elek: Tsz. 1838.) Szf.
d. „lapályos h e ly” (Merényi L.. 1 867 575.).
e. yyalja valam inek; lokos” (Köz T. Nagy 
Imre: Nyr 7. 1878. 332.) Csm.

f  y , a  hegyi pa tak m enti kis lapályos helyek, 
kaszá lók” (Köz Málhé János: Nyr 94. 1970. 
213.) Mhermány.
g. yylapályoSy sim a terület hegyek közé zárt fo 
lyóvíz. mentén; hegyi rét, elsősorban kaszáló” 
(Rab J., 1984. 60.) Gy. EO. II.,1748: Végeztük
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és egyszersmind m egtiltottuk, hogy Csi- 
nód~án [...]. úgy Uzon~a is a halászástól és rá- 
kászástól tilalmas leszen (62.) Nbacon. Sán
dor 0., 1756: Ugra ~n vettem borsovai Gcl- 
lérd Miklóstól egy darab szénafiivet tizenegy 
forinton s negyven pénzen (325.) Cssztmihály. 
Orbán B., II. 1869: Az északkeleti szögletben 
szép havasi völgyecske. az úgynevezett Lók 
mélyül be (37.) Cssztkirály. Benedek £., 1920: 
Van azonban Győrkovácsnak ága is. - a  is: ez 
utóbbi mélyebben fekszik, a patak mentén, 
ezért a neve- (73.) Kbacon (Vö. Tibád L., 
1982. 169.). Hn. Kicsi-Lok. Szász L . 1976: 
Kicsi—: „Kis-Lok. e: a -  köznévként nem 
használatos. Talán ez/el is magyarázható tulaj- 
donnévi szerepkörben való térhódítása [...] 
Gycsomafva. Hn. Magos Bük Lokán (k). 1779 
Gysztmiklós. Rab J.. 1984. 60.). 
lonka:
a. „hegyoldalban lépcsőzetesen em elkedő  
téry alatta fö lö tte  m eredek hegy ” (Köz. Kő
rész Kelemen: Nyr 5. 1 876. 377.) Szf. Orbán
B., VI. 1873: Másutt e havasok lépcsőleges 
~ban tornyosulnak egymás iolé. mintha a te
remtő lépcsőül alkotta volna (34.) Barcaság.

b. „ völgyecske” (Köz. T. Nagy Imre: Nyr 
8.1879. 94.) Csszereda.
c. , .fo lyóvíznek lassú folyású h e lye” (Hefty 
Gy.. 1911. 260.) Um.
d. „víz m elletti h e ly” (Hefty Gy.. 1911. 260.) 
Moldva, Bukovina, lunka (M Tsz I.J893 .). 
J.r.lunca. J.Orbán B., 1982/1868: tetőlanká
já ra  (52.. 508.) Hargita.
lo p á j: ,,a' hegyoldalaknak behorpadása” 
(Köz. Szabó Elek: Tsz, 1838.) Szf. 
lök: „hegytetőn levő tisztás térség, hegyi la
pály” (M Tsz I, 1893.) Szf. Um. J. SzD, 
1784: „lökkenő. bökkenő, ereszkedő, lej
tő (az hágónak, kaptatónak e llen ib en )” 
(52.).
löké: „lyukas térség magas helyen” (Köz. 
Szabó Elek: Tsz. 1838.) Szf. 
lőtő: meredek hegyoldal (Gazda J.. 1980. 
282.) Kna.
ly u k : „kisebb földm élyedés (Benkő L..
1947.23.). Hn. R óka- (Köz. Parászka Gábor: 
Nyr 45.1916.94.) Fsófva. 
m agas: „nagyobb talajkiem elkedés (Hefty 
Gy., 1911. 264.). Orbán B., I. 1868: Baczon- 
ból mostan kél útvonal vezet át a havasokon 
[...] másik az Uzonka völgyén fel és Eszmod

31. ábra. magas -  balra: Rutka magasa, jobbra: Mihály magasa. (Ttérkép, 1941).
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~án át M álnásra (220.). Hn. A ranyos-a /e/: 
(Janitsek J., 1980. 99.) Efülc. 
m á i: „délnek fekvő (m eleg) hegyo ldal” 
(M Tsz I, 1893.). J. „~az igaz, hogy hegyet 
tészen vagy dom bot, de nem az egész he
gyet, hanem annak csak [...] a' szügyit, ele
jé t [...]” (Szabó Sámuel, XIX. sz. Köz. Sza
bó T. A.: MNy XXXIV. 254.). (Vö. MNy 
1947. 26.). Sándor O, 1622: A juhoktól ti
lalmas határ a régi mód szerint [ ...] E perjes- 
szakadálja és [...] observaltassék [figyelem 
be vétessék], (60.) C sszentm ihály . Hn. 
Szol lő— (M Tsz 1.1893. 1390.) Szabéd. Hn. 
S zőrös- (Székely Zs.. 1974. 328.) Ikafva. 
máj: Orbán B ., II. 1869: Impér felé foly 
B ak-patak  mellett egy helyet Bak = várának 
neveznek (54.). Hn. E g re s -  (B cnkő L.. 
1947.27.) N ysztbenedck . Hn. M eggyes^  
(Janitsek J.. 1974. 157.) Köpcc.Vö. Tibád L.. 
1982. 166.

m a rt:
a. hegyoldal. Orbán B., I. 1868: a Kénos fe
letti V eres-nyugati aljában (160.) Patakfva.,
III. 1869: Zalány felett egy B o lgár-nevű  
hely van (52.) Zalán. S~ás+. András: fellép
tem a~ra (Sz. gy.) Erdőcsinád.

b. „m eredek , szakadozott hegyoldal” (Benkő 
L., 1947 23.). Hn. Medvemárt. Nysztanna.
c. „a fo ly  óknak m eredek o ldala” (Orbán B.. 
I. 189.) Usz. Hn. B aszka- l d  (Fejér M., 
1972. 132.) Zabola. Hn. V eres- (1., e) 
(Janitsek J.. 1980. 103.) Efülc. martos hely: 
Szcibó T., 7976/1780: űverben maga Rettye 
végiben Lévő Suvadásos M artos Bokros 
heUy (975.) Vadad. MT.
m eg: „hegy mögött fekvő teiülct" (Benkő 
L., 19747 26.). Hn. Bükmegc. Hn. Csere- 
mege eleje l\l (Janitsek J.. 1973. 168.) 
Szárazajta. Hn. Tömegé (Nyárády E. Gy.. 
1914.tkép) Erdőszengycl.

33. ábra. meg -  Bérczmege (Jakab-Szádeczky, 1901).

m elegoldal: „déli oldal" (Köz. Várnai Sán
dor* EL 1886. 482.). Hm. északkeleti része. 
Hn. M clegódál (Benkő L., 1947 23.) Nyo
mát. Hn. Meleg oldal (Nyárády E. Gy., 1914. 
tkép) Erdőszengycl.
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mellék: „valami m ellett fekvő te rü le t” 
(Benkő L .? 1947 26.). Hn. Tatros v izc-e  
(Antal I.. 1979. 43.) Gyimes. niejék: Hn. 
Cserepe (Bcnkő uo.) N ysztlászló. mejjék. 
Hn. Juhod~e (Barabás L., 1987 10.) Parajd. 
mellyék. Hn. Gyükcrcs~e (Papolc Ft, 1759. 
Imreh I., 1983. 3.73.).

35. ábra. mellék -  Soktó melléke 
(Jakab-Szádeczky, 1901).

m enő: „hegy alatt vagy víz melleit elterülő 
föld” (Benkő L., 1947.23.). Hn. Berekreme- 
nő; Sztgerice.
M E R E D E K . Hn. M eredek l d  (Fejér M.
1972. 136.) Zabola.
mező:
a. lapos területen fe k v ő  havasi legelő. SzL, 
1866: A Bekecs megett M arosszék havasára 
terjed egy nyílt tá g as- . Veszély m ezeje 
(167.) Sztháromság.
b. „lapos területen lévő  nagy ré t” (Benkő L., 
1947 23.). Hn. N yár- Szthárom ság mezeje. 
Hn. T am ás- (VZ 1987 XI. 20.) Déda. 
m ocsoja: „mocsaras hely” (Köz. Gcncsy Ist
ván. Nyr 34. 1905.83) Gy.
nyak: „két hegyet v. hegyet és a farkát ösz- 
szekötő keskeny hát" (Hefty Gy., 1911 301.).

36/a. ábra. mező -  Stézsa-mező, Kismező, Kompi fő  mezeje (VZ. 1987II. 27.).
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36/b. ábra. mező —fen t balra: Kadács-mező (Jakab-Szádeczky, 1901), fent jobbra: Botos-mező, Robát-mező, 
Kiiküllő-mező (Jakab-Szádeczky, 1901), lent: Kiikiillő-főmező (BedőA., Tkép).

37. ábra. nyak -  balra: Szölös-nyak (Jakab-Szádeczky, 1901), jobbra: Közrez nyaka a Borszéki-medencében. 
(Szőnyi B., 1958 32.). (J. A. „Ttérkép, 1941” Etéd településtől szintén nyugatra a Széles nyak 1617 térszíni 
formát tiinteti fel.)
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„két hegy közti gerinc” (Benkő L, 1947 27.). 
EO. I, 1694: Épületre való lakot kinek kinek 
adnak Andor ~ nevű helyben (617.) Ssztgy. 
Sándor 0 , 1720: Lázár Fercncz uram ő nagy
sága maga és jobbágyi kaszáló helyeit Vár
hegy ~án alól (251.) Szárhegy. Orbán B., I. 
1868: szemben a Czekend tetővel egy kiszö- 
kellő hegy fok van. melyet Vár-foknak hív
nak (69.) Zetelaka, III. 1869: előfokát a Sós
tó -a, bal oldali előhegyét a Kopasz hegy ké
pezi (153.) Kn. Hn. Vár- (Köz. Parászka G á
bor: Nyr 45. 1916. 94.) Maréfva. Hn. Tiszta- 
bik-a l d  (Fejér M.. 1972. 138.). Zabola. 
nyerges: „kél csúcs közt széles, bemélyedő 
háttal ellátott, tehát nyereg alakú hegy" (Hefty 
Gy. 1911. 301.) Hsz.. Cs. J. Nyerges: útálveze
tő hágó Kás/.onból az Alcsíki-mcdencébc (878 
m). nyergös. Hn. Nyergös ódala ld . Tibád L , 
1979: Ott a hej éppen úgy nesz ki, mind egy 
nyerög (108.) Szs/lmihály. (—>) HÁGÓ. 
oldal: „hegynek, dom bnak lejtője" (Hefty 
Gy., 191 1. 301.) Gy. ódal: Tamási Á., 1925 k: 

Kend hova való. bátya? Én biza. ecsém, 
hótam után a fődbe s addig az ~ba (97.). Fa

ragó J., 1980: Felvezettem M eleg- felé, mc 
aszmondták, hogy M elegpatakbo hálnak a lo
vak (46.) Árkos. Hn. A kasztcufa óudala 
(Janitsek J. 1973. 167.) Szárazajta. Hn. 
K ádár-a l d  (Köz N. Bartha Károly: MNy 
10,1910. 383.) Égé. Um. ódal. Hn. V íz-- l d  
(Janitsek J.. 1980.102.) Efülc. ódalashej: 
„lejtő” (Horváth I., 1971. 420.) Mózd. 
oldalos: meredek. Szabó T., 1976/1845: Szé
künk igen- és árkokkal bővelkedő Völgyei
ben számtalan, és olly költséges Hidak és 
küpük kívántainak (1 0 7 1.) Usz. 
olláz: „déli fekvésű, égés után buján termő 
hegyoldal" (Köz. G uclm ino Jószcf: N yr 
43.1914. 333.) Gy.
om lás: „olyan hely. ahol a föld egy része le
szakadt és lecsúszott" (Hefty Gy.. 1911 
302J . Orbán B., /. 1868: egy önálló magas 
hegycsúcs, melyet O m lástetőnck is nevez
nek azért, meri K eres/túrra néző nyugati ol
dala festői om ladványokban hanyatlik  1c 
(27.). Hn. Am iás (Benkő L.. 1947 23.) 
Tcremiújf. Hn. K otros-a (e..k.) (Ráduly J.. 
1980. 110.) Kibéd.

38. ábra. oldal -  balra: Erősoldal, jobbra: Virágos-vész oldala (Jakab-Szádeczky, 1901).
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39. ábra. o rr -  balra: Csík orra, jobbra: Eles-orr (Ttérkép, 1941).

orm ó, orom (orom, aram): „hegynek felső 
rés/e . csúcsa, teteje” (Hefty Gy.. 191 1.302.). 
Orbán B., /. 1868: Orom tető emeli fel gúla 
idomú csúcsát: e sziklában régen barlang 
volt (172.) Bágy.
o rr: „hegynek, dombnak erősen kiugró ré
sze" (Hefty Gy.. 1911.320.). EO. II. 1747: Til- 
tatnak meg az erdők e szerint: [...] Nádas - a  
(36.) Ssztgy. Benedek E., 1920: s a szélén me
redeken kikanyargó út: Csík~a. Ebből sejthe
tő. hogy ez az út Csíkország felé vezet (68.) 
Kbacon. Hn. 1690: S zeredő - l d  Szacsva, 
1781 K urtacsere- l d  Nborosnyó. (Bogáts D., 
1929. 69. és 66.). Hn. 1803: C sókás- a (Imreh
I., 1983.457.) Mhermány. Hn. Észek~a /c/, 
Gycrtyán~a l d  (Kocsis L., 1974. 317.) Job
bágyfalva. arr. Hn. Középső ny ír- (Papolc Ft 
1759. Imreh I., 1983. 371.) Hn. M agas- l d  
(Fejér M.. 1972. 136.)Zabola. 
őgye: „völgye” (Janitsek J., 1973. 171.). Hn. 
M árk-, Szárazajta. 
p ad :
a) „lapos tetejű , m eredek oldalú fö ldk iem el-  
ked és” (Hefty Gy.. 1911.303.),

b) „ alacsonyabb , hosszúkás fö ldem elkedés ” 
(Benkő L., 1947.23.). J. „Padódal: néhol 
hegy vagy hegyoldal clnevczése=m eredek 
hegy alatt megterülő földrész, mely mintegy 
karos-alakot m utat” (Kriza János hagyatéka: 
Nyr 28, 1899. 94.) Ev. Hn. G ergé- (Nyr 39,
1910. 40.) Cs. Hn. Pad (Nyárády E. Gy., 
1914. tkép). Ákosfva.
p a lá j: „bérc. hegy” (Árvay J., 1943. 126.) 
Csernátf, Hosszúi'.
p an k : „lapos magaslat” (Horváth I.. 1971. 
421.) Mózd.
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41/a. ábra. piliske -  Kis-Piliske, Vagy-Piliske ( /. Rácz és Cioar nyomán).

piliske (peleske): A Pilisek alól...
„Szép erdők, Szamostól].
Szőlők és zúgó Hargiták.
Ti öröklőn é ltek!"

(Bartalis János. 1937.) 
„kopasz, erdő nélküli hegytető" (Köz. Benkő 
L.: MNy 44. 1948. 99.Y Orbán B., III. 1869: 
A Pilis elnevezés sok helyett fordul elő ha
zánkban, leginkább magas havasormok elne
vezéseként (154.) Hsz. Nagy G.,1891 Pilis, 
Piliske: Hsz-en több helyett így nevezik a 
kopasz, kövecses hegytetőket, van Sepsi- 
Szentgyörgyön: P ilisketető, Bükkszádon: 
Piliske, Kovásznán, Nyén határában s a Ne
mere közelében: Pilis, Csíkban: Piriske 
(150.). Benedek E., 1920: Feketehegy, Ka
pushegy, Piliske: ők az őrei a kisbaconi erdő
nek Csíkország felől (69.) Kbacon. Hn. 
1702: Piliske (Rab J., 1984. 60.) Gysztmik- 
lós. J. 1864: Pritske.

p la n itie s : „térség, lapály” (M űszótár, 
1845.). EO. I, 1655: az erdőnek mind~e s 
mind pedig arra befüggő oldala örök tilalom 
ban legyenek (505.) Uzon. 
p lacc : „térség” (Nem es Z., 1974.) Torja. 
J.n.r Platz.
p o ján  (pojána, pojáiny):
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a. „havasi rét, tisztá s” (Hefty Gy., 1911. 
304.).
b. „ két bérc közö tt e lte rü lő  hegy n y a k ” 
(M Tsz II, 1897.). O rbán B.,VI. 1873: A 
Pojána egy gyönyörű havasi láz (fennsík) 
(356.) Keresztényhavas. J.r. poiana.
ponk :
a . „em elkedettebb hely , kis domb, néha  ü lő 
h e ly ” (Köz. T. Nagy Imre: Nyr 32,1 903. 52.) 
Csín.
b. „hegyhát kiugró része” (Árvay J.. 1943. 
204.). Hn. 1872: M ész-. 1893. F a lu -ja , 
Zajzon. Hn. 1698: K erek-(Jan itsek  J.. 1973. 
170.) Szárazajta. Hn. 1955: V észár~ja 
(Janitsek J.. 1969. 155.) Mhermány. pank. 
Hn. Pank (Benkő L.. 1947 23.) Fintaháza. 
Vö. Tihád L.. 1982. 166.
renge: „mély. szakadékos erdőnőtte árok 
(Orbán B., 1869. 135.) Hsz

réz:
a. „ hegygerinc fe lem e lked e tt része” (Bu- 
denz József hagyatékából. 1860. Nyr 26. 
1897 44.) Almás.
b. „m agas fe n n s ík ;  egy hegyet is h ívnak
íg y” (Köz. Benedek Elek: Nyr 9. 1880. 236.) 
Um.
c. „ hegycsúcs,hegy” (Benkő L.. 1947 23.) 
Sztgcricc.
d. „m agas fe n n s ík yerdőbeli tisz tá s” (Rab 
J .,1984.60.) Gy. Bcnkő K., 1853: Hegyeik: 
[...] K öz- [...] Fekete-]...] (18.. 19.) Gy. Or
bán B.J. 1868: A Réz elnevezés Székelyföl
dön többször ism étlődik (K adicsfa lv i- 
Udvarhely széken: F ekete- Gyergyóban), 
mindig sűrű lomberdő nőtte magas hegyekre 
alkalm aztatik (1 15.). [ | Ezen hátul magasul 
fel a szálas bükkössel benőtt Réz telő. e vi
dék legm agasabb csúcsa (115.) Kadács.

42. ábra. ponk -  Csergő-ponk, Kurta-ponk, Köves-ponk, Ponkbükk (Ttérkép, 1941).
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Kitrkó Gx., 1970: Olt ~e fölön a nap lehala- 
dófélben volt (76.). Css/tdom okos. Hn. Réz- 
bokör (Benkő L.. 1947.23.) Sztgcricc. Hn. 
Rezvápa (Rab J.. 1984.60.) Gysztmiklós. 
róna:
a. „sík földterület ’
b. „kis'árok" (Hclty Gy.. 1911 315.). 
ropó: „domb, hegy. hegyoldal; fölfelé haladó 
földterület'’ (Köz. Benkő Loránd: MNy 
43,1947 27., 30.). Orbán B.J. 1868: Hol Do
bóval a Czigánypatak völgyébe a Ropo aljáig 
felnyúló Vágás összeér (34.) Galambfva. Hn. 
Ropó (Nyárády E. Gy., 1914.tkép), Agárd és 
Tompa. (Vö. MNy 1947 27 Mezőbánd), 
ság: „hegy v. domb” (Hefty Gy., 1911. 306.), 
„domb. erdős magaslat” (Murádin L.. 1979.40.). 
Hn. TeleM N yr 34:51.) Usz.J. Varga D.J970: 
Régi-szavunk erdős hegyet jelölt (15.).
sánc (sáncs): „árok” (Hefty Gy.. 1911. 
306.). Hn. P akó- (Nyr 39:40). J.~: „földből 
és kövekből készített fel hányás, mely a meg
támadás ellen védelmül szo lgál” (Ballagi 
M.. 1873.).

sá r: „forrásos hely” (Köz. Hcrmann Antal: 
Nyr 25, 1896.528.) Hrkarácsonyfva. 
sa ro k :
a) „erősen k iu g ró , m eredek e lő h eg y” 
(Hefty Gy., 1911. 307.).
b) yyhegy k iugró  része” (Benkő L., 1947
28.). Orbán B., III. 1869: Az E sztena- nevű 
hegyháton folytonosan lejtve, a Büdös pata
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45. ábra. sarok -  balra: Hot sarka, jobbra: Pál sarka (Ttérkép, 1941), lent: Kecske-sarok (Jakab-Szádeczky, 1901).

ka (m ásként Z som bor pataka) völgyébe 
szálltunk (76.) Szcntanna-tó vidéke, sorka, 
sorok, sorkon. Kászon széki fp j, 1761 négy 
négy hát lat vágtak nagy Sorkon (32.). 
Kászoniniper kbjkv, 1944: Büdös széksorka 
kaszáló (13.) [...] Nagy mezősorkán 9. drb. 
fa 4.k.m. 44 k.centi (15.) [...] Kicsi széplász 
sorkán a csángóval szem be (170.). sorka. 
Hn. M e d v és-Jáh o ro s-  (Antal I., 1957. 23.) 
G yim eslok. Hn. A p ah av as- (M urádin L., 
1977.112.) Csszépvíz. sorok. Hn. N y íres- 
(1838, C sjenőfva. Im reh I., 1983. 497.). 
sorkolat. Hn. F -  (e) (Berde M.. 1978. 422.) 
Zalán.
sejkés: „süppedékes, m ocsaras” (Köz. Szabó 
Dezső: Nyr 32,1903.328.) Cssztdom okos. 
se jm ék: „ingoványos, mocsáros hely, hová 
nem közeledhetni veszély nélkül” (Kriza,

Vadr., 1862.). Nemes Z.,1974: Ne meny belé 
a sejmégbe, mc megmerül a toponyod. Torja. 
selym e: „süppedékes hely” (Nyárády 
E.. 1929.615.) Flargita. semlyék: „ingovány, 
inogvány. söppedék. vad-víz. morotva, ér. 
hóltt víz. fertő” (SzD. 1784. 72.). J. 
selymékes (EL 1884. 787.) Tusnád vidéke, 
sijátság : „erdőtlen. sima föld, rónaság” (Kri
za, Vadr. 1862.) Usz. sijáccság: „térség” 
(Köz. Ősz János: Nyr 30, 1901. 46.) Kibéd. 
S ÍK . Hn. Háttsík (Nyr 9:240.) Usz.
Som lyó (Hn.): „a zöld erdőövezetből kie
melkedő kopasz, sziklás hegytető” (Murádin 
L., 40.) Csszereda.
sovájos (suvadós): „om landó, csúszandó” 
(Kriza, Vadr., 1862.).
S u g ó /c /,~ ó d a la /e / (helynevek) (Tibád L., 
1976. 199.) Firtosváralja.
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46. ábra. Somlyó -  Kicsi-Somlyó, Xagy-Somlyó 
(Jakab-Szádeczky, 1901).

suhatag, su v a tag : „m egsuhatt. lecsúszott 
hely” (Hefty Gy.. 1911 307.). Hn. Suvatag 
(Nyr 39:234.) Hsz.
suvadás: „leszakadott hegyoldal" (Benkő 
L.. 1947 23.). Hn. Suvadáspalak (Orbán B., 
1869. 84.) Bálványos. Hn. E ger- (Bcrdc M., 
1978. 430.) Feldoboly. 7//?. N ag y -/c / 
(Janitsek J.. 1980. 102.) Efülc. 
szád: „völgynek, barlangnak stb. bejárata" 
(Hefty Gy., 1911. 307.). Orbán B.J. 1868: a 
Várkapu~a nevű hegynek Nagy-M ái nevű

hegy foka (27.) Bethfva [...] Száda. a székely 
tájbeszéd szerint bejáratot, nyilatot, valam i
nek kezdetét jelenti (207.). Knrkó Gy., 1970: 

Tegnap reggel indultam  G álkú tja-ábó l 
(95.) [...] A völgy -á h o z  ériünk (122.) 
Cssztdom okos. Hn. Boros patak - a  (Antal I.. 
1957 23.) Gyimeslok. Hn. Kokqjzás~a (Szé
kely Zs., 1978. 416.) Csmadaras. 
száj: „völgy nyílása" (Benkő L.. 1947 28.). 
Hn. C sere-a. Nybálintfva. 
szak ad ály : „szakadozott, meredek hegyol
dal" (Benkő L., 1947 24.). Hn. Szakadáj, 
Sztompa.
szak ad ás: „olyan hely, ahol a föld egy része 
leszakadt" (Hefty Gy., 1911. 308.). Hn. Sza
kadás pataka vagy Szakadát pataka (Janitsek 
J., 1973. 173.) Szárazajta.

47. ábra. súgó -  Súgópatak, Súgó-patak (Ttérkép, 1941).
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49. ábra. szakadat -  Szakadat, Szakadát-hegy (Ttérkép, 1941).

sz ak a d á t:
a. „olyan hely , aho l a fö ld  egy része besz.a- 
k a d t” (Hefty Gy.. 1911 308.).
b. „ völgy” (Árvay J.. 1943. 193.). Orbán B.,
VI. 1873: E hegység még alább cső s még 
m agasabb csúcsát, melyet a zajzoniak Sza
kad át nak hívnak (173.) Zajzon. Hn. 
Szakadát (N yárády E. Gy., 1914. tkép.) 
Vece.
szakadozás: „terméketlen oldal” Tibául L .. 
1978: Az össze vöt omóva, ot mckcsúszott 
az ódal (224.). Hn. Szakadozás, Kecset. 
sz á r: „kopasz, tar” M urádin L., 1979: A 
gyergyói Szárhegy előtagja, a -m ég  je 
lentésű közszó; itt a hegy növényzetben sze
gény. „kopasz” voltára utal (40.). (Vö. Rab J.,
1984. 60.).
s z á rm á n : „m eredek, kopasz hegyoldal, 
hom lokhegy oldal” (M Tsz II, 1897.) Usz, 
Hsz. (Vö. Rab J., 1984. 60.). 
szeg:
a. „a határ távoleső  része, sa rka ” (Benkő 
L., 1947. 24.).
b. „sarok, szeglet, z u g ” (M urádin L., 1979. 
40.). SzO. V J 578: ugyanazon út, ki kijő a 
Harokallij pataka mellett a Harm inczem ber 
erdeje - ire  (111.) Dálnok. Sándor O., 1627:

tudom azt is, hogy az Almás -é t éppen bírta, 
én is kaszáltam benne, hogy jobbágy voltam 
(64.) G yszárhegy. Hn. G ernyeszeg. Hn. 
Kökényszég (Benkő L., 1947 24.) Backa- 
madaras. Vö.Tibád L.. 1982. 169. 
szék: „mocsaras hely” (Köz. Szabó T.Attiia: 
MNy 35.1939. 172. 173.). M urádin L , 1979: 
B or-. A helynév eredetibb alakja Borszeg. A 
magyar Bor-patak (borkút, borvíz) bor sza
vának és a „sarok, szeglet, zug" jelentésű
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szeg főnévnek az összetétele. Az utótag ké
sőbb a „vizenyős terület” jelentésű -  főnév
vel cserélődött fel (40.). Hn. Székaszó- 
pataka, Csín. J. Isten széke. Nevét bizonyára 
szék alakjától nyerte, r. Scaunul Domnului. 
szél: „valami mellett, szélén fekvő terület” 
(Benkő L., 1947 26.). Hn. Cséreszéj. Ha- 
rasztkerék.

52. ábra. szél -  Kisszéled (Ttérkép, 1941).

szé lá rk a : „széles völgykallan” (Janitsek J..
1974. 159.). Hn. 1803: Szélárka. Köpec. 
szelyke, szelyk: „láp, nevezetesen hidrátió- 
nos forrás süppedékes helye” (Köz. Várnai 
Sándor: EL 1886. 484.) Hm. északkeleti ré
sze.
szer: „a határ távol eső része” (Benkő L., 
1947 24.). Hn. C seresznyés-, Ákosfva. 
sz ik la : „nagyobb, összefüggő kőtöm eg” 
(Hefty Gy.. 1911. 364.). Hn. Káka - J a  (Nyr 
25:527.) Usz.

sz irt: „hegyes, felnyúló kőszál” (Hefty Gy.,
1911. 365.). Orbán B., /. 1868: Csák~je és 
az eget nyúlánk oszlopként támogatni tetsző 
Kecskekő tűnik fel (81.) [...] A Tol vaj os pa
tak jobb partján a függőlegesen feltornyoso- 
dó Borvíz~je aljából buzog fel (87.) Lővéte. 
S Z O R O S : „hegyek közt átvezető út v. 
völgy” (Hefty Gy., 1911. 365.). Orbán B.JII. 
1869.: T usnádi- (62.).
szugolyék: „kis völgykcbel” Orbán B., IV. 
1870: E völgy első faluja Vadasd, mely egy 
jobbparti [...]~ba[...] húzódott be (31.). 
S Z U R D O K :
a. yykét hegy közt húzódó szűk  völgy v. mély- 
ú t” (Hefty Gy., 265).
b. „ szakadék” (Zsigmond J., 1980. 45.). Or
bán B., III. 1869: az országút az [...] Alvég
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54. ábra. SZURDOK -  Szurdok-biikk 
(Jakab-Szádeczky, 1901).

- á t  megkerülve, egy magaslatra em elkedik, 
melyet Alvég - a  tetejnek hívnak (69.). A csí
ki Bálványosvár. Tibáci L , 1979: ~: Ott ojan 
kesköny a két hogy, csak akkora a hej, ahol a 
Nyikó elfér. Vaj két-három száz esztendeje 
ott mönt föl az út (108.) Szsztmihály. Hn. 
Szurdok (Nyárády Gy., 1914.) Szthárom ság, 
Csejd. szurduk (Zsigmond J., 1980. 45.) M a
gyaró.
tekenő : „teknő alakú talajm élyedés” (Benkő 
L., 1947. 24.). Hn. Tekenyő, Sztgerice. 
te k e n y ő s : „kerek, sekély ta la jm ély ed és” 
(H efty  Gy., 1911. 366 .). Hn. T ekenyős 
(K ocsis L., 1974. 317.) Jobbágyfva. Hn. 
-ó d á i (B enkő L., 1947 24.) Lukafva. Hn. 
T ekenyes (N yárády  E. Gy., 1914. tkép) 
Sárd.
tekeres: „hepe-hupás, gidres-gödrös terület” 
(Benkő L., 1947 24.). Hn. Tekeres, Nygál- 
fva. Hn. Tekeredő /e/ (Fejér M.. 1972. 138.) 
Zabola.

té r :  v ízszintes földterület. Vándor, 1840: 
némelly -beli faluknak havasaik' távolsága's 
erdőlő útjaik' rosszasága miatt terhes a' fai
zás [ ]. Véghatárán állunk Csík 'tcrének 
(195. II. 107.). Orbán B., IV. 1870: az alattok 
elterülő -ség e t is Békesd terének nevezik 
(180.) Jedd. tere: Benedek E., 1920: Bekecs 
alatt N yárád-, / Ott egy kunyhó zsúppal fed
ve, / De belseje aranybánya, / Arany benne 
egy kis lányka (144.) Kbacon. térhely, terhe
lij: planities Kgl 1577 (Köz. Pálfy Márton: 
Nyr 36, 1907 228.).
te rh es: „hegyoldal aljában fekvő, csak ke
véssé menedékes terület” (Árvay J.. 1943. 
79.) Bácsf.
T É R S É G : nagyobb kiterjedésű sík terület. 
Kován' L., 1842: Háromszék legszebb völgye 
Erdélynek [...] káipáti karoktól ölelt -  ( 137.). 
te tő :
a. „hegynek lapos fe ls ő  része”.
b. „lapos fe ls ő  résszel való h eg y ” (Hefty 
Gy.. 1911. 366.). tíogúts D., 1929 /1499: 
P iliske- (57.) Bikfva. Szabó T., 7978/1665: 
Az első czjere Tetőn /c/ Nygálfva. Orbán B.,
I. 1868: a H argita legm agasabb óra. a 
G alusa- (79.), [...] jobbról a szép alakzatú 
Fias~, melynek -csúcsán mint büszke sasfé
szek trónol Atyha (130.). Jakab E., 1877: 
C sere- [...] melyen öt faluból volt több-ke- 
vesebb számú juh (Szováta, 1792.). Tamási
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56/a. ábra. tető -  Fertőtető (tkép: PNLIV, 1893 704.). 
Galusatető (uo.). „Ennek több melléknevei vannak. 
Oláhfaluban: Nagy-Gradicskő, Nagy-Hargita, A’agy- 
Bagolykőnek; Csíkban Galusatető, rákosi Hargitának 
hívják. Ez a Hargita főcsúcsa.''' (Orbán B„ I. 1868 77.).

56/cl. ábra. -  tetej -  liucsin Tetej 
(Herbich F., 1878 Tkép I ":400Ó )

A., 1955. hogy Bereckből gyalog eljussanak 
Csík-Somlyóra, ami a Nyerges ~n keresztül 
s kurtítva [...] (18.). tetej. Kurkó Gy., 1970: 
M ikor új seprűvel a hátamon a kapun kilép
tem, már G arados-ét sütötte a szenttamási 
Rez~ fölött a kibukkanó nap (241.) Cssztdo- 
mokos. teteje. Hn. Suvadás- (Kisgyörgy Z..
1973. 14.) Ev. Hn. V itos=/e/ (Janitsek J., 
1980. 102.) Efülc. szin. plató: Hn. Plésa* 
(VZ 1987 XI. 20.) Déda.

56/c. ábra. tető -  Hazanéző-tető (Szőnyi B., 1958 32.)
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to m p o r: „hegy domború vége” (Benkő L.. 
1947 28.). Hn. Tompor. Backamadaras. 
top lica , tap loca :
a. „sáros pocsolya , hígsáros sü p p ed ik , in 
goványos h e ly” (M Tsz II, 1897.). Szf. Um.
b. „ Toplicza sem  nem  pocsolya (pocsoja), 
sem  nem  sártenger [...], hanem  az olyan  
hely, a h o l a fö ld  színére kisebb-nagy óbb te
rületen  valamiféle ásványos víz. tört fö l;  az. 
ilyen helyek általánosan sülyedősek , vagy 
m in t a székely m ondja , se jm ékesek” (Köz. 
Paal Gyula: Nyr 8. 1879. 509.). toplicás: „vi
zenyős hely” (Köz. Murádin László: MNy 58. 
1962.385.) Farkaslaka. J. toplica: „Iocspocs” 
(Murádin L.. 1962. 379.) Bözöd. 
to rk o la to k : „szorulatok, szoross torkok, 
szűk, mél) völgyek” (SzD. 1784.). Újfalvy
S., 1854. Górgény a Fancsali havas torkola
tán fekszik (4 ).
to ro k : „völgy rövidcbb összeszűkülése” 
(Hefty Gy., 19 íl  367.). „szűkülő kisebb 
völgy” (Benkő L.. 1947 28.). Hn. Rikatorka 
(Nyr 2: 381.).

tő:
a. „H egynek , dom bnak alsó része”,
b. „ Völgy alsó nyílá sa ” (Hefty Gy., 1911. 
367.). Hn. N yárád-. Hn. S zék- (Benkő L.,

1947. 26.). Nysztanna. töve. Hn. Á ldom ás- 
(Antal I. 1979. 43.) Gyimcs.
Töpe. Erdély, 1905: Szembe velünk egész 
közel az Ü rrnösi- nyomul az ég felé (177.). 
J. Imreh fí., 1981 Tépő (Rákosi Tépő, Te- 
pely, Tepcj, Tcpe, Topej, Töpöj) [...] kúp ala
kú m észkősziklahegy (216.).

58. ábra. Töpe -  az L’rm ösi Töpe (755 ni) és az Olt 
völgye (Erdély, 1905. 176.).

iiver:
a. „kiszáradt pa takm eder” (Tsz. 1838).
b. „száraz p a ta k -á ro k ” (XVIII. sz. Gy.. 
Árvay József).
c. „két hegy közötti m élyedés , patak nélküli 
kisebb völgy ” (Árvay József) Gy.
d. „hegyoldalban levő , keresztben elvágott, 
fé lte k n ő  a lakú , nagyobb m élyedés” (Benkő 
L.. 1947 25.).
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e. „az ~ valami völgyfélét je lö l” (Köz. Hefty 
Gyula: Nyr 40. 191 1. 274.). Hn. Üver tető 
(Nyárády Gy.. 1914.) Iszló. Hn. K ás- 
(Benkő L., 1947 25.) Backamadaras. J. Gar
da D., 1978: A fát az utak melletti -ckbe ra- 
kásolják. (146.) Gyremete. (Vö. Benkő L., 
EM. 1944. 133.).
vákány: „vápa. völgy" (G yarm alhi S.,
1816.) Szf.
vápa:
a. „L acuna” (Pariz Papai, 1708.). J. Lacuna: 
„vízálló, tótsa. potsolya. motsár"
b. „erdő közötti völgyidet, szakadásos p a 
takmeder” (Orbán B.. III. 1869. 72.).
c. „éjszakos m eredek , szű k  völgytorok vagy 
árok fe j” (Köz. Hermán n Antal: Nyr 25, 
1896.528.).
d. „vizes term észeti7, hepehupás h e ly” {Köz. 
Konsza Samu: Nyr 45. 1916. 236.).
e. „teknőalakú kisebb talajmélyedés” (Árvay 
J.. 1943.82.).
/. „térszíni fo rm a-név , am ely meredekebben  
lejt m int az üver és kisebb m in t e z ” (Benkő 
L.. 1944.).
g. „alig mély ed ő, sekély gödrös ség a hegyol
dalban” (Köz. Kniezsa István: MNy 49, 
1953.200.).

h. „két domb közötti, a dom bokkal párhuza
m os m élyedés” (Köz. Horváth István: NylrK, 
XIV. 1970. 1. 179.) Ózd.
i. „bem élyedés” (Nemes Z., 1974.) Torja. Or
bán B., 1.1868: Rabsonné várától nyugatra a 
Barátságtető alatti B orza--bán egy barlang 
van; ott laktak régen a tündérek (138.) [...],
III. 1869: Vápa várának még most is igen je 
lentékeny romjai (59) Bükszád. Hn. 
A gyagos- (Janitsek J.. 1976. 193.) Bölön. 
Hn. B ük- (Bcnkő L.. 1947 25.) Sztgcrice. 
Hn. H aris- (Benkő L.. 1947 31.) B acka
madaras. Hn. M agyaros- (Papolc Ft 1759. 
Imreh I., 1983. 371.). Hn. Ő üz- (Ráduly J., 
1980. 110.) Kibéd. Hn. Széjjes -  (Barabás L.. 
1987 10.) Parajd. Hn. Tálas-, Tövises- (Köz. 
Kriza János: Nyr 1. 1872. 383.) Csókfva. Hn.

60/b. ábra. vápa -  Tekenyős vápa tartománya 
(Jakab-Szádeczky, 1901).

V ár-ja  (Nyr 39. 1910. 233.) Tusnád. Hn. 
Zsombor - ja  (Orbán B., 1982./1869. 221. és 
517 Szent Anna tava) Tusnád. Sz. „Azon alól 
van Szentkirály egy szoros -bán  [...] Egy kis 
völgyben-szegén-hosszan vagyon két sorjá
ban." (XVIII. sz. SZEKN, 1882. 53.). Sz. „Ne 
rakj a vápából hegyet: ne adj olyannak, a ki
nek többje van, mint neked" (Gyarmathi S., 
1816.) Hsz.
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v á p a -h u p a : „hegyes-völgyes, sokdom bú, 
dim bdom bos” (Péter S., 1970. 285.) Szf. 
vápás: „gödrös (Köz. Konsza Samu: Nyr 
45, 1916. 236.) Nbacon. 
vég: „valami mögött, végén fekvő terület” 
(Benkő L., 1947. 26.). Hn. C sére-e, Szthá
romság.
v erem : „kisebb, mély völgy” (Benkő L., 
1947 25.). Hn. Farkas-, Fintaháza. 
verő (verőfél, verőoldal):„napsütött oldal, déli 
oldal” (Köz. Várnai Sádnor: EL 1886. 484). 
Hm. északkeleti része. Hn. Farkas- (Benkő L.. 
1947. 25.) Somosd. verőfej. Hn. Borvíz-e /e/ 
(Janitsek J.. 1976. 193.) Bölön. verőféj: Hn. 
Fessöü- (Janitsek J., 1973. 167.) Szárazajta. 
verőfény: déli oldal. ÁLt-K vár 1793: -o ldal 
(Born.) Görgény. ÁLt-M, 1877: I. főosztály 
szovátav ize -e  1879 hold (115.27.). Hn. 
A k asz to fa -e  (Janitsek J.. 1973. 167.) 
Szárazajta. Hn. Boros pataka- e (M urádin 
L.. 1977 1 13.) Csszépvíz. J. ..Feltételezhető

[...] olyan napsütötte hegyoldalakról van itt 
szó. am elyek verő-k. ahol a nap sugarai 
»verik« a földet s a rajta járó élőlényeket 
(Köz. Benkő Loránd: MNy 49. 1953. 468.). 
vésze: „Etéd felett. | ] magas bérez: a 
M áté- vonul el.” (Orbán B. I. 1868. 145.) 
(->) 1.4.1.
vikvok: „hátahupás. hegyes-völgyes” (Köz. 
Kőrész Kelemen: Nyr 5. 1876. 424.). „he- 
gyes-völgyes, vápahupás” (Köz. Kriza Já
nos: Nyr 9, 1880. 41.) Csm. 
vőgy: „völgy” SylyesíerT., 1966: A tűzifát a 
kánálon eregetik a -b e . Komandó. völgy. 
Hn. Barabullyos -  (Papolc Ft. 1759. Imreh
I., 1983. 371 .)////. Liki— (Köz. Porászka Gá
bor: Nyr 45. 1916. 94.) Szföldvár, Um.
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