
A „SIEBENBÜRGEN" ORSZÁGNÉVRŐL, 
S ÁLTALÁBAN AZ ERDÉLYI HELYNEVEKRŐL. 

(ROESLER R. UTÁN.) 

Az olvasó tudja Roesler úr állítását az erdélyi helynevekről, 
1. a 148. lapot, miszerint Erdélyország, és a Bánát, tehát a szorosan 
vett régi Dacia területén egy jelentékenyebb helység sem római 
eredetű és nevezetű, sőt a jelenidő topographiájában egyetlen egy 
előkelő római városnév sem találtatik meg a régi időből. Ezen ál
lítás ellen valaki a „Telegraful Román'-ban (1866. octób.) Sabiiu 
és Mercurea helynevekre hivatkozék, melyek elseje Nagy-Szebent, 
utóbbika Szerdahelyi, Reussmarkt-ot. jelent az oláh nyelven, s me
lyek római eredetűek volnának. A névtelen ellenvető nem támo-
gatá a két helynevet, mert talán elégnek tartja vala, egyszerűen 
felhozni azokat, hogy megczáfolja a R. állítását. De R. felhívásnak 
veszi arra, hogy teljesebben kifejtse nézetét. 

1.) A rumunok a sabii-t egy latin sabínuni-tól származtatják, 
s tévedésbe ejtik azokat, kik nem értik a rumun vagy oláh nyel
vet, s nem ismerik az etymologizáló helyesírás irányát. Ezen irány-
szerint sabiiu a latin sabinum-töl származnék, melyet a mai Nagy-
Szeben helyén voltnak kell gondolni. Ámde ott egy régi író, egy 
topographicus forrás sem tud Sabinumról; azt se az Itinerarium An
tóniái , se a Peutingeri tábla, se a Notitia dignitatum, se a Cosmo-
graphus Ravennas nem említi; az ásások se hozták még elő a régi 
Dacia területén. Honnan tudjuk tehát, hogy N.-Szeben környékén 
valaha római Sabinum állott vala ? A szájhagyomány őrzötte volna 
meg a hajdani emléket? Bármily valószínűtlen legyen is az, de 
engedjük meg: hanem akkor Sabinum-bol a (hangsúly az utolsó 
előtti szótagon lévén) Sebín (Sábín) alakúit volna, nem Sabiiu. S 
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aztán van-e a rumun nép közt Sábiu név ? A nép N.-Szebent Szíbi-
nek nevezi, s az irodalomban is Szibiu vala. Az a fölfedezés, hogy 
Szibiu helyett Szabiid kelljen írni, az utolsó ötven év alatti azon 
románoké, kik az oláh nyelvből minden nem-rómait ki akarnak 
vetni, s helytelen tudással mindent felforgat nak. 

A Szibi név tehát korántsem vezet római eredetre, mert az a 
német nyelvből, s a Czibin vagy Szibin (Cebin, Sibin) patakról va
ló, a mely mellett Nagy-Sze ben van, s a melytől a középkori latin 
Cibinium helynév lett. 1192-től fogva találjuk azt az oklevelekben 
kevés változattal. Cibinium nem egyéb, mint a Czibin vagy Szibin 
patak melletti város. S úgy látszik, hogy ezt a nevet az első német 
telep is viselé addig, míg 1223 körül új telepítés a „villa Herman-
ni" nevet hozá keletbe. Mons Cibinii is volt, s kell , hogy egy ko
rán elenyészett vár ugyanazt a nevet viselte legyen. A Castrum Si
bin, németül Sibinburc, lett azután a Siebenbürgen névnek alapja. 

Roesler tudja, hogy ellenvetőkre fog találni, mert nem gaz
dag azon anyag, a melylyel eme véleményét támogathatja; hisz 
ha gazdagabb volna, mások is régen reá jöttek volna, úgymond. 

A Siebenbürgen szó bürgen részében mindég többesszámot 
gyanítottak. De bizonyítani sem kell, hogy a régi nyelv az önhang-
zónák átváltozását az egyesszám genitivusában és dativusában is 
használja (burc, bürge, bürge, burg), s hogy a Siebenbürgen, mint 
száz hasonló helynév, egyesszámu dativus. De minthogy elejétől 
fogva a sieben szót szám-névnek gondolják vala, nem juthata senki 
arra az ötletre, hogy bürgen egyesszámu alak is lehetne. Azért hét 
várat kerestek mindég, hol a Bárczaságban, hol egész Erdélyben, 
de nem bírták megtalálni; keresték a hét számnak alapját, hol a 
szász székekben, hol a magyar megyékben is, hasonló sikeretlen-
séggel; különösen pedig bajos elgondolni, hogy a németek több
nyire magyar várak számáról nevezték volna el az országot, a he
lyett, hogy a magyar nevet elfogadnák, mint a románok *). Pedig 
arra is van tanúság, hogy csak Erdélyország németjeit nevezik 
vala siebenbürger-eknek, így Aeneas Sylvius is í r ja : Teutones 
(transilvani) viri fortes et bello exercitati a VII civitatibus, quas 
inhabitant, Siebenburgenses patrio sermone appellati. 

*) Az új kor románjai az ardealu szót,, mely pedig nem más, mint a régi 
erdő elü, ,are deal = habét montes1 szókból származtatják. 
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Boesler azt állítja, hogy egyaránt téved a vélemény, mely a 
sieben szóban számnevet gondol találni, mint téved, ha többes
számban gondolja lenni a bürgen szót. Sieben geographiai név, mely 
a német nyelv vidékein nagyon el van terjedve, mint Zeven, Seeve, 
Seeben ; különösen összetételekben fordul elő gyakran, mint sieben, 
melyekben gondolni sem lehet szám-határozásra; ily helynevek, 
p. o. Siebenaich és Siebenach, Siebenaler, Siebenbach, Siebenberg, 
Siebenbergen, Siebenbeuthen, Siebenborn, Siebenbrunn stb. Ilyen 
hasonló név a Siebenbnrg. S hogy ez csakugyan áll, mutatja a név
nek azon alakja is, melyben a magyar ismeri, t i. Kis-Szeben Sá
rosban, németül Zeben, és Nagy-Síében, a melyről itt van szó. 
Sibinburc tehát eredetileg a későbbi Hermannstadt vidéke, melyet 
mai napig „altes Land"-nak neveznek. A Brassó-vidéki ember mai 
napig azt mondja : Wir reisen nach Siebenbürgen, mikor Nagy-
Szebenbe utazik. 

Az országot a nyugatról benyomuló magyarok erdö-elü-nek, 
azaz erdőn túli-nak nevezek. Ennek latin fordítása már 1075-ben 
fordul elő, mikor az oklevél legelőször episcopus Ultrasilvanus-rol 
emlékezik. 1138-ban az országot Ultrasilvanae partes-nek nevezik, 
mely név 1186 óta a Transsilvanae partes névvel váltakozik, a mi
ből először 1261-ben Transsilvania lön. Ez a név az egész országot 
foglalja magában a Siebenburc név ellenében, mely csak egy részét 
illeti; s amaz a németben sem volt ismeretlen, mert Ottokár rímes 
krónikája Erdélyt Uber Walt-nak nevezi. Lassankint azonban a 
németeknél Siebenbürgen, a hetes szám jelentésében, egész Erdélyt 
kezdé jelenteni, s az már 1290 előtt közkeletű lehetett, mert Kézai 
az országot Septem castra-n&k nevezi. — Szeben tehát épen nem 
valami latin Sabinumból származik; de a Szeben mint a Sieben, Ze-
ben-nek magyar hangzása, maga is teljes bizonyságot nyújt arról, 
hogy a szóknak nincs számi jelentése. 

2.) A Telegraful Román írója szerint az erdélyi német város 
Reussmarkt, magyarul Szerdahely, egy római város emlékét örökíti, 
mert az oláhul Mercurea. Ilyen nevű római várost se régi íróban, se 
feliratban, se térképen nem találunk. Az oláh vagy román Mercu
rea csak a magyar /SWáa-hely-nek fordítása, mert szerda oláhul 
mercuri. Sok magyar helynév a hét napjairól vette nevét; e szo
kást nem találjuk a románoknál, s a hol ilyesmi van, az magyar 
helynévnek fordítása, Vasár vagy vásár szó 14 magyarországi s 6 
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erdélyi, két (kedd) 8 magyarországi, péntek' 7 magyarországi, 4 er
délyi, .szombat 14 magyarországi, 5 erdélyi, szerda 19 magyarországi, 
6 erdélyi helynevekben fordul elő; a szepesi Csötörtök-hely-tis fel
hozhatjuk. Az erdélyi 6 Szerda-hely közöl háromnak az oláh for
dítása mercure, úgymint Szegény-Szeredá-nsik Vásárhely mellett, 
Csík-Szeredának az Olt mellett, és az itt szóban lévő Szerda-hely
nek (Reussmarkt). Lehot-e még kétség a felől, kérdezi R., hogy 
az oláh mercure csak a magyar szerdának fordítása, s hogy az mit 
sem tanúsít a római helynevek fenmaradásáról Erdélyben ? 

Ezek után újra ismétli R. előbbi állítását, mely szerint egyik 
jelentékenyebb római helység sem tartotta meg régi nevét. Oláhor
szág-, Bánát- és Erdélynek főhelyei mind újabb eredetűek, s azok 
Erdélyben és a Bánátban nem a rumunoktól származnak, kik egy
nek sem adták az első nevet, hanem elfoglalták a már meglévőket. 
Moldva- és Oláhországnak topographiája ellenben romános. Mert a 
bosenyök és kunok, inkább nomádok lévén, nem hagyának magok 
után városneveket. Csak amolyan tudósok fedeznek fel a Jassi 
(Jász-vásár), Galatz és más újabbkori helynevekben római neve
zeteket, s találnak meghamisított feliratokban becses támaszokat, 
úgymond Roesler. 

Az a jelenség pedig onnan származhatik, hogy a régi Dacia 
egyszer egészen elveszt'! római lakosságát, s hogy arra egy változó 
nép-mozgalom időszaka következek be, a mely után Dacia ismét 
elrománosodék. Mert másutt nem tűnik elő az, pedig másutt is ele
nyészett a római lakosság. Jelesen déli Németország a Rajna és 
Duna közt, a mostani Helvétország, a felső Duna-mellékek, Gallia, 
Britannia egészen megváltoztak a népek költezésekor; új lakosok, 
új intézetek tölték be azokat. A régi római helységek elpusztulnak 
lassankint: de a mint az új népek közt a mivelődés ébredni kezd, 
a régi helyek és neveik is fölélednek, s ott vannak p. o. Augst 
(Augusta Rauricorum), Basel (Basilia), Worms (Borbetomagus), 
Mainz (Moguntiacum), Bingen (Bingium), Coblenz (Confluentes), 
Cöln (Colonia Agrippina) stb. Bregenz (Brigantium), Kempten (Cam-
podunum), Augsburg (Augusta Vindelicorum), Linz (Lentia), Lorch 
(Laureacum), Zeiselmauer (Cetium), Cilii (Celeja) stb. 

De hol vannak Pannoniában a rómaiság tanúji ? Az Arrabona 
Raab, Poettovio Pettau, Siscia Sissek neveken kivül a legnagyobb 
rész elenyészett. Az új nevek, akár németek, akár magyarok, akár 
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szlávok, nem őrzik meg a régi neveket. Hogyan lehet azt megfej
teni más országok jelensége mellett ? 

Ama most germán országok csak egy népköltözést tapaszta
lának, a mely azokat kiragadá a rómaiak kezéből, de azután min
dég megtartotta. Ott nem szűnt meg a szájhagyomány, a régi ne
vek megmaradtak az emlékezetben. De Pannoniában a germán né
pek után a szlávok következnek, kik mindenütt a régit nagy el
lenségeskedéssel elenyésztötték. E szláv áradatot az avaroké kö
veti, mely még jobban pusztított; a frankok alig kezdik telepíteni 
Pannoniát, a magyarok érkezének el, a kik alkalmasint már nagyon 
kevés régi emléket találtak elő. Pannoniában tehát ötféle nép ára
dat teljesen clenyésztötte a régiség hagyományait. — Ugyanaz tör
tént Moesiában és Illyricumban is. Néhányat kivéve, mint Nis Nais-
sus, Küsztendse Constantia, Nikopoli, Szilisztria Doristolum, s ta-
Un Vidin, mely Bononiaból lett, utóbb Bodon, Budin, Bodin, Bidrjvrj, 
— a többit hiába keressük. 

Nem másképen járt a Trajanusi Dacia, mely két száz évig 
római vala, — a Kr. u. harmadik században keletkezett Aurelianusi 
Dacia, Moesiához tartozik. Miután a gótok, hunok, gepidák, bol
gárok, avarok, szlávok, besenyők, uzok vagy kunok elzúgtak volt 
azon, néhány kőfalon, s az omladékok alá temetett mü-maradékon 
Uivül semmi sem maradt meg a régi miveltségből. A régi nevekből 
Mehadián (Ad mediam) és néhány nagyobb folyók nevein kivül 
egy sem tanúskodik a régi világról. 

A római helynevek megmaradtak mindenütt, a hol vagy a 
régi népség el nem pusztult, vagy az új beköltözők más-más népek 
által nem tolattak el. Ha Daciában a római lakosság úgy megma
radt volna, mint Olaszországban, Dalmátiában stb. bizonyosan a 
régi helynevek is úgy maradnak meg, mint amott. De még ha a ró
mai lakosság kénytelen lett volna is engedni az új beköltözőnek, 
mint Galliában, Belgiumban, Helvétiában, Noricumban stb. megma
radnak a régi helynevek az új nép rétegnél, ha ezt más meg más 
nem zavarja ki. A régi helynevek megmaradta egymaga nem bizo
nyítaná ugyan azt, hogy a régi lakosság is megmaradt, — mert tud
juk, hogy a helyneveket az új beköltözők is meg-megőrizhetik: de 
az csakugyan lehetetlen, hogy megmaradván a régi lakosság, a 
helynevek emlékezete tűnjék el. A rumunok lakhelyei tehát a kö
zépkorban , vagyis a harmadik és tizenegyedik század közti idő-
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szakban, nem voltak a régi Daciában, hanem a Dunántúli tartomá
nyokban. 

S a rumunoknak számosabb visszatelepedése Dacia fő részé
be , vagyis Erdélybe, nem történek a XII. század vége s a XIII. 
század kezdete előtt. A magyar foglalás és telepítés a XI. században 
kezdődék, úgymond R., a német telepítés a XH-ben. Egyiknek kö
rülményeit sem hirdeti nekünk a krónika, de ezen időtől fogva 
megszólalnak az oklevelek. Ezekben sok a hegy-, völgy-, patak-, 
vidék-, tanya-, vagy szállás-név. Ha a rumunok sok század óta 
lakták volna az országot, eme nevekben a román nyelvet kellene 
feltalálnunk. Ámde a nevek nem román nyelvűek, hanem magya
rok, részben szlávok; azokban se román szótők, se román alakok 
nem mutatkoznak. Vájjon ez semmit sem bizonyító eset-e? vájjon 
az új lakosok mindennek új nevet adtak volna, ámbár román neve
ket találtak is ? Szláv nevek is maradtak meg Erdélyben, s román 
nevek nem maradtak volna meg, holott a köz felfogás szerint, a 
románok felette számosak voltak volna ! 

Tekintsük Erdélynek mai topographiáját, mely a magyarok, 
székelyek, szászok, románok több századon általi együttlakásának 
eredménye, s egyetlen várost se találunk, melynek neve eredetileg 
román vagy oláh volna. A magyarok, székelyek, németek alapítot
tak városokat, de nem az erdélyi románok, kik a később beköltözött 
népességet teszik. Azon nevek, melyekkel a románok az erdélyi 
városokat nevezik, ha etymologiájuk átlátszó, csak fordítások, mint 
Álba Fejérvár, Mercure magy. Szerdahely; vagy az oláh kiej
téshez alkalmazott átváltozásai a magyar és német neveknek, mint 
Osiorheiu Vásárhely, Uoiora Újvár, Simleu Szilágy-Somlyó, Re-
ginu Szász-Régen, Hatiag Hátszeg, Clusiu Kolosvár, mely (a mo-
nasterium B. Mariae de) Clus, Kirfus- (legelőbb 1289-ben villa Cu-
luswar)-ból lett stb. A korán eltűnt szláv népség emlékét megőr
zik p. o. Besztorczo Bistritz, Zalatna; a kis Oláhságban Szörény 
Zewrinum, mely alkalmasint a szever szláv törzstől való. De Bon-
íinius, ki helytelen tudósságával keresztül-kasul gázol a személy
es helyneveken, Soverus római császár által építteti Szörényi. Ezt 
Costin Myron híven kiírja, Boníiniust tiszta nemzeti forrásnak te
kintvén, s nem vévén észre, hogy Bonfinius Thuróczit követi, de 
könyelmüen összezavar mindent *). 

*) Érdekes a példa. Tburóczi „Et tunc rex (Ludovicus) ibidem castrum 
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Roesler tehát újra és bővebben megmutatja, hogy Erdélyor
szág mai topographiája nem támogatja, sőt megczáfolja azt a köz
felfogást, mely szerint az oláhok a rómaiak ideje óta szakadatla
nul és feles számmal lakták volna Erdélyt. 

Zewrin p n m a vice, et post aliquorum annorum curricula, castrum in Brassou for-
tissimum, Therch vocatum, circa terminos transalpinos aedificaverit." Bonfinius : 
„Tunc Ludovicus rex, ut Valachis tutius imperaret, Severinum oppidum, a Se-
vero olim imperatore aedificatum, ac vetustate collapsum instauravit. Item ad 
Hierasum amnem castellum erexit, quod Terchum nominant, et utrique praesidium 
imposuit." A Thuróczi „castrum in Brassó fortissiinum = Brassó vidékén lévő 
várát, Bonfinius ad Hierasum amnem, a Prút mellé építteti, miután Severus csá
szárt a maga lejéből hozta elő. 
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