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A magyar eredetű román családnevekről

A magyar eredetű román családnevek vizsgálata a következő problémaköröket érinti:
1. e családnevek jelentéstani tanulmányozását és osztályozását;
2. földrajzi elterjedésük meghatározását;
3. a  román  nyelvközegbe  való  behatolásuk  kronológizálását  és  azoknak  a  nyelven  kívüli  

tényezőknek a kutatását, amelyek közreműködtek e nevek román közegben való használatában;
4. oly nevek felderítését és elkülönítését, amelyeket mind a románok, mind a magyarok egyaránt  

használnak, de amelyek nem egymástól kölcsönvett nevek, hanem egyházi vonalon, vagy túlnyomó 
többségükben szláv nyelvekből külön-külön, egymástól függetlenül kölcsönözött e két nyelv;

5. a  magyar  eredetű  román  családnevek  hangtani  elváltozásainak,  nyelvi  illeszkedésüknek  a 
vizsgálatát.

1. A  román  népesség  használta  magyar  eredetű  családneveket  ugyanúgy  csoportosíthatjuk 
jelentéstani  szempontból  mint  a  magyar  családneveket,  csakhogy  egyes  csoportok  egymáshoz 
viszonyított számaránya változik.

1.1. Az  első  csoportba  főleg  egyházi  személynevekből  vagy  azok  becéző  alakjaiból  alakult  
családnevek tartoznak. Ezek igen gyakoriak a magyar családnév-szókészletben, a románság azonban 
igen csekély mértékben kölcsönzött ilyen neveket. Ennek a magyarázata elsősorban az, hogy a XV.  
század elejére megerősödött pravoszláv (görögkeleti) egyház a görög-bizánci és szláv egyházi neveket 
és névváltozatokat terjesztette el. Erdélyben és a Bánságban a románság mégis átvett kisebb számban 
a magyar egyházi személynevekből, vagy azok becenévalakjából alkotott családneveket, mint például: 
Agostin (< m.  Ágoston), Ambrus, Andras (< m.  András), Bălaj  ~ Blaj (< m.  Balázs), Balint (< m. 
Bálint),  Caroli  (< m.  Károly), Fabian (< m.  Fábián), Ferenţ  (< m.  Ferenc), Gabor (< m.  Gábor), 
Ghiula  ~ Julia  ~ Djula (< m.  Gyula), Ghergheli (< m.  Gergely), Ianos (< m.  János), Laslău (< m. 
László), Lorinţ (< m. Lőrinc), Miclăus (< m. Miklós), Semere (< m. Szemere), Sándor ~ Sandru (< m. 
Sándor), Simon (< m.  Simon), Tămas (< m.  Tamás), Tivadar (< m.  Tivadar), Venţel  (< m.  Vencel),  
Vinţe (< m. Vince),, illetőleg Benţe (< m. Bence), Dani (< m. Dani), Jiga (< m. Zsiga) stb.

1.2. Második  csoportba  azok  a  magyar  eredetű  román  családnevek  tartoznak,  amelyek 
ragadványnevekből alakultak ki,  s közvetlenül  vagy metaforikusan, átvitt  értelemben tulajdonságot 
fejeznek ki.  Ezek száma igen jelentős. Ilyenek például:  Baboş  (< m. Babos),  Bolog  (< m. Balog),  
Barna (< m. Barna), Bechis (< m. Békés), Bocicor (< m. Bocskor), Bodor (< m. Bodor), Bolund (< m.  
Bolond), Cioancă (< m. Csonka), Ciont (< m. Csont), Ciontos (< m. Csontos), Ciorba (< m. Csorba),  
Cherestes (< m. Keresztes), Chis (< m. Kis), Chici  (< m.  Kicsi), Chirali  (< m.  Király), Copos (< m.  
Kopasz), Cormos (< m. Kormos), Curta (< m. Kurta), Fărcaş (< m. Farkas), Fechete (< m. Fekete),  
Feier  ~ Feher  (< m.  Fehér),  Finta  (< m. Finta), Ghienghe  (< m.  Gyenge), Gerheş  (< m.  Gerhes),  
Gomboţ (< m. Gombóc), Gulaş (< m. Gulyás), Heghieş (< m. Hegyes), Hărăguş (< m. Haragos), Hoca  
(< m. Hoka), Hossu (< m. Hosszú), Lobonţ (< m. Labanc), Mogoş (< m. Magas), Naghi (< m. Nagy),  
Nema (< m. Néma), Nemeş (< m. Nemes), Pipaş (< m. Pipás), Santa (< m. Sánta), Şuta (< m. Suta),  
Săcăluş (< m. Szakállas), Săbăduş (< m. Szabados), Sopora (< m. Szapora), Vaida (< m. Vajda), Vig 
(< m. Víg), Virag (< m. Virág) stb.

1.3. A harmadik  csoporthoz  szintén számos,  magyar  eredetű  román  családnév tartozik,  melyek 
eredetileg foglalkozást jelölnek, mint:  Aciu (<  m. Ács), Astăluş  (< m. Asztalos), Baias  (< Bányász),  
Bereş ~ Biriş (< m. Béres), Borbeli (< m. Borbély), Bordaş (< m. Bordás), Boroş (< m. Boros), Botoş 
(< m.  Botos), Cadar  (< m. Kádár), Calanioş  (< m. Kalányos), Cantor  (< m.  Kántor), Caşaş  (< m.  
Kásás), Cătană (< m.  Katona), Checicheş (< m. Kecskés), Chindriş (< m. Kenderes), Ciatlăuş (< m. 
Csatlós), Cismaş (< m. Csizmás), Ciucaş (< m. Csukás), Cociş (< m. Kocsis), Colcear ~ Culcer (< m. 
Kulcsár),  Cordoş  (< m. Kardos),  Covaci  (< m. Kovács),  Darabont  (< m.  Darabont),  Deac  (< m. 



Deák), Doboş (< m. Dobos), Dudaş (< m. Dudás), Ghialog (< m. Gyalog), Făzăcaş (< m. Fazekas),  
Halas (< m. Halász), Hegheduş (< m. Hegedűs), Henteş (< m. Hentes), Husar (< m. Huszár), Jeler ~ 
Jeleriu  (< m.  Zsellér),  Lăcătuş  (< m. Lakatos),  Mesaroş  (< m.  Mészáros),  Molnar  (< m. Molnár),  
Nergheş (< m. Nyerges), Obşitoş (< Obsitos), Otveş (< m. Ötvös), Paler (< m. Pallér), Puscaş (< m. 
Puskás), Resmes  ~ Rezmas  ~ Resmiveş  (< m. Rézműves), Rostaş  (< m.  Rostás), Şereş  (< m.  Seres),  
Şipoş (< m. Sipos), Şuteu (< m. Sütő), Socaciu (< m. Szakács), Suciu (< m. Szűcs), Sighiartău (< m. 
Szíjgyártó), Tocaciu (< m.Takács), Virginaş (< m. Virginás) stb.

1.4. A  közepes  létszámú  negyedik  csoportot  helységnevekből  -i képzővel  képzett,  lakó-  vagy 
származási  helyre  utaló  magyar  eredetű  román  családnevek  alkotják,  mint  például:  Almaşi  (<  m. 
Almási), Beldi  (< m. Béldi), Beltechi  (< m. Bélteki), Chereji  (< m. Körözsi), Chirvai  (< m. Kirvai),  
Dolhai (< m. Dolhai), Dombi (< m. Đombi), Ieudi (< m. Jódi), Losonţi (< m. Losonci), Petrovai (< m. 
Petrovai),  Satmari  (< m. Szatmári),  Sigheti  (< m. Szigeti),  Silaghi  (< m. Szilágyi),  Tordai  (< m. 
Tordai) stb. Ez a családnévtípus kezdetben főleg Máramarosban a régi román nemesi  családoknál 
terjedt el. Akárcsak a magyarságnál, az első örökölhető, quasi-családnévként jelentek meg már a XIV–
XV. században.

1.5. Kis  létszámú  csoportot  képeznek  azok  a  családnevek  amelyek  egy  néphez  való  tartozást 
jelölnek, mint Lenghel (< m. Lengyel), Olah (< m. Olá), Oros (< m. Orosz), Raţ ~ Raţiu (< m. Rác),  
Sas (< m. Szász), Secheli (< m. Székely), Tăut (< m. Tót) stb.

2. A  magyar  eredetű  román  családnevek  tanulmányozásának  második  feladatköre:  ezek 
elterjedésének meghatározása a román nyelvterületen. Megállapíthatjuk azt, hogy az első, de főleg a 
második világháború után történt nagyarányú népességmozgások és telepítések következményeképpen 
Románia egész mai területén — ha nem is egyenletesen, így Ó-Romániában főleg a városokban — 
elterjedtek a magyar eredetű román családnevek. Ennek ellenére a legtöbb magyar eredetű családnevet 
Erdély belső területén, a Mezőségben és a Partium vidékén találhatjuk. Különösen ott számottevő e 
nevek sűrűsége, ahol régebben földesúri birtokokon zsellérek és jobbágyok laktak. Ezeknek egy része 
Havaselvéről és Moldovából vándorolt be és gyakorta egyelemű, csak keresztnévből álló nevük volt; 
sok esetben pedig elhagyták a nevük második elemét, amely legtöbbször szláv eredetű volt. — Magyar 
környezetbe kerülve magyar  eredetű második nevet vettek fel, mely az idők folyamán családnévvé 
alakult át. Ezek a nevek rendszerint foglalkozást vagy tulajdonságot, ritkábban lakó- vagy származási  
helyet jelölő nevek voltak. Ugyanakkor a XVII–XVIII. század folyamán a török–tatár dúlások, Básta 
zsoldos csapatai, a kuruc–labanc háború és az ezeket követő járványok és éhínségek a belső erdélyi  
falvak  lakosainak  java  részét  elpusztították.  Számos  településen  a  magyarság  kisebbsége  került  a 
később betelepült román családok létszámához viszonyítva és fokozatosan elrománosodott, megtartva 
ugyanakkor magyar eredetű családnevét.

Ugyanakkor  az  aránylag  késői  megülésű  és  színromán  lakosságú  hegyi  falvakban  igen  kevés 
magyar  eredetű  román  családnévvel  találkozunk.  Ugyanígy  kevés  a  magyar  eredetű  családnév 
Hátszeg, Fogaras és Hunyad megye vidékén, ahol viszont a románság igen korán a XIII. században 
megjelent. Ezeken a vidékeken a főleg Havasalföldről bevándorolt román lakosság megtartotta jobbára 
szláv és román eredetű családneveit.

Máramarosban a románság a XIV. században jelenik meg,  ám itt  erős volt  a magyar  befolyás,  
ugyanis a hegyvidéki román falvak lakói kiegészítő gazdasági kapcsolatba kerültek a magyar Alföld és  
a Partium magyar lakosságával. Az idők folyamán egy kisebb része a máramarosi román nemességnek 
el is magyarosodott, lásd a Dolhai, Drágfi, Leordinai, Petrovai és Szaploncai családok tagjainak egy 
részét.  A máramarosi  román  nemesség  már  a  XV.  századtól  a  magyar  nemességhez  hasonlóan  -i 
képzővel képzett magyar eredetű származási helyre utaló családneveket vett fel. Az erdélyi tájakról  
Máramarosba bevándorolt és ott leginkább jobbágysorsra jutó románság is hozott be magyar eredetű 
családneveket.

3. A magyar  eredetű román családnevek a román népesség körében való elterjedésének időbeli,  
kronológiai kutatása a XIII–XV. századig az oklevelek és írásbeli  adatok csekély volta miatt  elég  
nehéz feladat. Ebben az időszakban a személynevek gyakran mint egyelemű nevek jelennek meg. A 
valódi családnevek (mint kételemű nevek részei) kezdeteit a máramarosi román nemességnél a XIV. 
század közepén észleljük. Általánosságban azt mondhatjuk, hogy a kételemű román névrendszer a  



XV–XVI. században kezd gyakoribbá válni és a XVII. században beszélhetünk a mai értelemben vett 
családnevek kialakulásáról.

A magyar eredetű román személynevek már a román–magyar érintkezések első szakaszában, az 
Árpád-házi királyok korában előfordulnak. Ezt tanúsítják a Havaselvére vonatkozó első oklevél adatai 
1254-ből, mely oklevél említi az alig kialakult kis román államalakulatok, kenéziátusok vezetőit. Itt 
négy kenéz nevét említik, melyek közül kettő szláv eredetű: Litovoj és Szeneszláv, a harmadik eredetét 
latinizált  formája  miatt  (Johannes) nem  lehet  megállapítani,  míg  a  negyedi  név  Farkas magyar 
eredetű, aki a magyar fennhatóságú Szörényi bánság egy részét bírta. Mindezek ellenére Moldovában 
és Havaselvén a XIII. és XIV. században a magyar eredetű román nevek jelentősebb elterjedéséről 
aligha beszélhetünk, bár a XIV. és XV. századi oklevelek jelentősebb katolikus vallású népességet  
jeleznek az óromán területeken. A románság első erdélyi megjelenéséről a XIII. századból van hírünk, 
azonban még a XIV. századból sincsen elégséges névanyagunk a magyar  eredetű román nevekről. 
Havaselve s Moldova területéről is, mint már említettük, igen kevés az ilyen jellegű névanyag. Ilyen 
XIV–XV. századbeli magyar eredetű nevek Havaselve területéről: Mogoş (1319, 1387), Januş (1372), 
Şandor ~ Şandru (1512), Harvat és Bogoi (XV. század vége). Magyar, de éppen úgy délszláv eredetű 
is lehet: Gal (1409), Laţco (1480), Ban (1494).

Moldovában említik  1397-ben  Ravaz, 1393-ban  Janus (ez  lengyel  eredetű  is  lehet)  és  a  XIV. 
század végén  Laţco neveket.  Máramarosban már  a XIV.  század végétől,  de  főleg a XV.  és XVI.  
században, mint már említettük, a nemesi réteg számosabb magyar eredetű és képzésű családneveket  
használt.  Ezeket  -i  magyar  képzővel  magyarok  által  használt  helységnevekből  képezték.  Ilyenek 
Dragomeri (1390),  Dohai (1419),  Leordinai (1592),  Szaplonczay (1360), Zarwazoy (1542)  román 
nemesek családnevei. Ezek száma napjainkig jelentősen megnövekedett. Feltételezhető lenne az a tény 
is,  hogy  ezek  a  nevek  csak  okleveles  formák,  valójában  eredeti  népi  alakjaik  a  román  -an (a 
származási  helyre  utaló  magyar  -i képzőnek  a  megfelelője)  voltak  közhasználatban,  mint  hogy 
léteznek  Petrovan, Leordean, Săplăntan stb. alakok is. Ennek a feltételezésnek azonban ellentmond 
az, hogy e családok számos ágának még számosabb leszármazottjai ma is élnek e vidéken, s ma is a 
Petrovai vagy Petrovai, Săplănţai stb. nevet viselik. A párhuzamosan ma is létező Petrovan, Leordan,  
Săplănţan formák román változatok, de csak a XVIII–XIX. században keletkeztek.

A máramarosi román lakosság elég számos magyar eredetű neve a XVI–XVII. század folyamán 
hatolt be a román családnévkincsbe. Megtaláljuk a magyar egyházi személynévi eredetű családnevek 
átvételét,  mint  például:  Ambruş, Andreaş, Antal,  Balint,  Barta, Bălaj,  Birtalan, Boldijar, Demeter,  
Ferenţ, Gabor, Ghergheli, Ilieş, Ianoş, Ionaş, Jula, Laslo, Laslău, Miclăuş, Şandor, Şimon, Tivadar,  
Tămaş, Venţel, Vinţe vagy e típusú nevek becealakját:  Bandi, Bente, Dani, Jigău, Chiurca stb. Nem 
hiányoznak a  tulajdonságot  jelölő magyar  eredetű családnevek sem:  Barna,  Bogar,  Bolog,  Boroş,  
Botoş,  Burcuş,  Caitar,  Chiş,  Cionca,  Cordoş,  Curta,  Fechete,  Feier,  Fileru,  Fociogo,  Gerheş,  
Ghienghe, Hossu, Niavaia (< m. Nyavaja), Nemeş, Sarca, Săcaliş (< m. Szakállas), Săbăduş, Socaci,  
Solga, Şanta, Şoş, Tocoş stb. Gyakoriak a magyar  eredetű foglalkozást jelölő családnevek, ilyenek 
például: Baiaş (< m. Kenderes), Cociş, Colmar, Covaci, Culcear, Deac, Dudaş, Husar, Ispan, Jeler,  
Lăcătuş,  Mesaroş,  Meheş,  Meşter,  Molnar,  Niegheş,  Pastor,  Sabău,  Sipoş,  Socaci,  Solga,  Şuteu,  
Suciu, Şfagău (< m. Sóvágó), Tocaci, Tiucoş, Varga stb.

Néhány népnévből alakult magyar eredetű román családnév is előfordul: Ceh, Olah, Ormeni, Oros,  
Lenghel, Poliac, Raţ, Rusniac, Secheli, stb.

Láttuk, hogy Belső-Erdélyben, főleg a Mezőségben és a Partiumban, igen gyakoriak az itt lakó 
románságnál a magyar eredetű családnevek. Ennek okát már jeleztük, ugyanis a XVII–XVIII. század 
folyamán e tájakon számos magyar őslakosságú falu pusztult el a háborúk, éhínségek és járványok 
következtében.  E  falvak  újratelepítését  főképpen  a  katolikus  püspökség,  a  kincstár  és  az  erdélyi  
földesúri arisztokrácia szervezte meg. Túlnyomó többségben a hegyvidéki román lakosság, havaselvi 
és moldovai  románok ülték meg az elpusztult  falvakat,  akiknek gyakran egyelemű neveik mellé  a 
földesurak hivatalnokai vagy a falvak hivatalos személyei,  esetleg a még megmaradt  helyi  magyar  
lakosság  adományozott  magyar  eredetű  második  nevet,  melyek  azután II.  József  császár  idejében 
hozott névtörvény alapján a mai modern értelemben vett örökletes családnévvé váltak. Ugyancsak e 
tájegységek  számos  településén  s  kisebbségben  élő  magyarság  fokozatosan  elrománosodott,  ám a 
második, azaz a családnevüket megtartották. E nevek sokszor kisebb hangtani átalakulásokon mentek 



keresztül a nyelvi illeszkedés folyamatában, így például  Szöcs  > Suciu, Szabó > Sabău, Kenderes  > 
Chindriş, Szakács > Socaciu stb.

Tekintettel  arra,  hogy a  belső  erdélyi  és  partiumi  vidékek betelepítése  egyrészt  Erdély hegyes  
vidékeiről  és  Máramarosból  történt,  másrészt  a  havaselvi  és  moldovai  bevándorlók  gyakorta  a 
letelepedésük helyén kaptak új magyar eredetű családneveket, nyugodtan mondhatjuk, hogy az eddig 
felsorolt  családnévtípusokat  és családneveket  a fent  említett  vidékeken mind megtalálhatjuk.  Ezek 
túlnyomó többsége a XVI–XVIII. században alakult ki. Viszont e tájakon ismeretlenek a származás  
helyére utaló magyar eredetű családnevek, ugyanakkor éppen a népmozgás miatt igen sok a román 
eredetű -an, vagy -ar képzős ilyen jellegű családnév. Ennek magyarázata az, hogy Belső-Erdélyben és 
a Partium vidékén csekély volt a román eredetű nemesség száma.

Meg kell jegyeznem, ott ahol a románság kompakt tömegekben települt be és számos falut alapított 
a XIII. századtól a XIX. századig, mint Fogaras és Hunyad megyében, Hátszeg vidékén, az Erdélyi-
Középhegység területén (Móc vidék), és Beszterce–Naszód körzetében, a román népesség nagy része 
megtartotta eredeti szláv vagy román családnevét. Itt a magyar hatás alig érvényesült, mindössze az 
idők  folyamán  Erdély  más  részeiből  ideköltözött  román  személyek  hozhattak  be  magyar  eredetű 
családneveket; esetleg az itt elterjedt magyarból kölcsönzött foglalkozást vagy tulajdonságot jelentő 
közszavakból  képződhetett  igen  kevés  családnév,  mint  a  suciu „szűcs”  román  nyelvjárási  szóból 
román névadással  Suciu, socaci közszóból Socaci(u),  ciorba közszóból  Ciorba stb. Valójában ezek 
román eredetű családnevek, ugyanis e magyar közszavak átkerültek nyelvjárási kölcsönszavakként a 
román nyelvbe és azokból román névadással alakultak ki családnevek.

Érdekesen  alakultak  az  Erdélyi  Középhegység  bányavárosainak  elég  gyakori  magyar  eredetű 
családnevei. E városok, mint például Zalatna, Abrudbánya, Verespatak stb. lakossága ma túlnyomó 
többségben  román  ajkú,  ennek  ellenére  elég  gyakoriak  a  magyar  eredetű  családnevek.  Ennek 
magyarázata, hogy e városkák lakói a XIX. század közepéig többnyire magyarok voltak. Az 1848–49. 
forradalom után megmaradt magyar családok a román többségben fokozatosan elrománosodtak, ám 
legtöbben ragaszkodtak magyar, sőt magyar helyesírással írt családnevükhöz, így még ma is találunk 
román családokat, akik például magyar helyesírással  Székely-nek vagy Kapros-nak írják nevüket, de 
már a nagyszülők sem tudtak magyarul.

4. A magyar eredetű román családnevek kutatásakor két jelenségre kell még a figyelmet felhívni.
4.1.  a) a  magyar  családok  beolvadása  útján  a  Mezőség,  Partium és  az  Erdélyi  Középhegység 

bányavárosaiban, vagy az Ó-Romániában áttelepült és elrománosodott magyar családok révén;
b) magyar földesurak, falusi hatóságok, vagy a magyar környezet által adott nevek útján, amely  

nevek II. József névtörvénye folytán modern, mai értelemben vett családnevekké váltak;
c) Erdély román nyelvjárásaiban számos magyar közszó hatolt be a történelem folyamán. Főleg a 

tulajdonságokat  és  foglalkozásokat  jelölő  ilyen  magyar  eredetű  kölcsönszavakból,  mint  például 
bolund, ciorba, şanta, illetve  sabău, socaci, suciu stb. közvetlenül a román nyelvből kialakulhattak 
ragadvány-, később családnevek. Ugyanakkor más esetekben a magyar  nyelvből,  mint ott  meglévő 
családneveket, közvetett  vagy közvetlen módon is átvehette a románság, vagyis a  Bolond, Csorba,  
Sánta,  illetve  Szabó,  Szakács,  Szűcs magyar  családneveket,  mint  Bolund,  Ciorba,  Şanta,  Sabău,  
Socaci(u),  Suciu  román  családneveket  használja.  Ilyenkor  csak  az  utóbbi  esetekben  beszélhetünk 
közvetlen magyar eredetről. Ilyen nevek elég gyakoriak, azonban a közvetett vagy közvetlen eredetet  
csak  egyes  családnevek  névtörténeti  kutatásával  lehetne  megállapítani,  amely  a  gyakori  erdélyi  
népességvándorlás és az okiratos anyag hiányos volta miatt legtöbbször lehetetlen.

4.2. Egy másik igen fontos jelenséget is figyelembe kell vennünk kutatásaink folyamán. Számos 
egyházi  vagy világi  személynévből  alakult  családnév  hangalakja  megegyezik  a  román  és  magyar 
nyelvben. Mindazonáltal gyakorta e nevek nem a magyarból a románba vagy a románból a magyarba 
kölcsönzött  nevek.  Legtöbb  esetben  e  nevek  alapja  valamely  délszláv  világi,  néha  egyházi  
személynév, és mindkét nyelv e neveket külön-külön utakon kölcsönözte. Ilyen délszláv, főleg bolgár 
nyelvből kölcsönzött nevek, amelyeket mind a magyar, mind a román nyelv a délszláv nyelvekből  
kölcsönzött, ám hangalakjuk egyforma, például:  Balika  (r. Balica), Bara  (r.  Bara), Boka  (r. Boca),  
Bota  (r. Bota), Buda  (r. Buda), Buga  (r. Buga), Bura  (r. Bura), Kósa  (r. Cosa), Pata  (r. Pata) stb. 
Ugyanez áll fenn bizonyos egyházi eredetű személynevekkel, azzal a különbséggel, hogy az egyforma 
hangalakú egyházi személyneveket a román nyelv főleg a bolgár nyelv közvetítésével a görög-bizánci  



és délszláv pravoszláv egyházi nomenklaturából vette át, míg a magyar nyelv a katolikus latin egyházi 
nomenklaturából. Ilyenek például Dán (r. Dan), Dávid (r. David), Mihály (r. Mihai), Lázár (r. Lázár),  
Lukács (r. Lucaci), Kozma (r. Cozma) stb.

Éppen ezért e családnévfajtákat el kell különíteni és nem lehet úgy tekinteni őket, mint magyar  
eredetű román neveket vagy éppen mint román eredetű magyar neveket.

5. A magyar eredetű román családnevek hangtani beilleszkedéséről röviden csak annyit, hogy ez  
nagyvonalakban ugyanolyan, mint magyar közszavak hangtani beilleszkedése román átvétel esetében, 
így például Biró > r. Birău, Szabó > r. Sabău, Takács > r. Tocaciu, Tamás > r. Tămaş, Haragos > r.  
Hărăguş,  Székely  > r.  Secheli,  Károly  > r.  Caroli stb.  Létezik  egy  hivatalos,  mesterséges 
beilleszkedés, mint például az -iu képző hozzáillesztése a családnevekhez. Ez a XIX. században terjedt 
el,  főleg az  akkor  még  hivatalos  egyházi  anyakönyvek  révén.  Így  Raţ  >Raţiu,  Socaci  > Socaciu,  
Lucaci >Lucaciu stb. Ez az irányzat a múlt században annyira elterjedt, hogy egyes falvakban szinte  
minden román családnévhez hozzáillesztették ezt a képzőt.

Végezetül  csak  annyit,  hogy  a  magyar  eredetű  családnevek  problémakörét  senki  sem 
tanulmányozta, és e téren alapos kutatásokra van még szükség.
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