
A RÜMÜJV NYELV. 
II. 

A ru.mun n y e l v l e írása . 

I. Hasdeux) a rumun nyelvnek történeteit és jelen mivoltát 
így fejezi ki röviden : «A rumun nyeJvben vannak nem-latin ele
mek is, vannak szláv kifejezések és szók, de nincsenek abban gót 
elemek. A gót nyelv nyomainak teljes híja a dák-latinban, azaz 
rumunban, azt bizonyítja, hogy a rumun nemzetiség Olteniában 
(az Olt mellékein) meg a Hátszegben született és fejlődött, a nél
kül, hogy csak egyszer is érintkezett volna a gótokkal, a kik a 
Prúton túl uralkodának, s hullámzásaikban legfeljebb a Boza 
folyóig terjednek vala; s a nélkül, hogy a gepidekkel, a gótok egy 
másik ágával, érintkezett volna, kik Szerbiában uralkodának, 
miután egy pillanatig a Körösök és a Temes mellékein tartózkod
tak volt, hullámzásaikban legfeljebb Tordáig érvén. Mind az Olt 
mellékein, mind Temesiana (a Bánát) felől a Traianus és a gótok 
idejében a dákok szomszédjai a szarmaták valának, kik se nem 
szláv se nem germán nép, de a kik nyelvébe sok thrák és latin 
elem nyomulhatott be. Az orbonás (albanai) nyelv a régi thrák 
nyelvnek maradványa lóvén, s a dákok is a thrákokhoz tartozván, 
világos, hogy a rumun nyelvnek nem-latin elemei az orbonás 
nyelvhez kell hogy hasonlítsanak. Ez is azt bizonyítja, hogy a 
rumun nemzetiség a Traianus provincziájának azon részén szüle
tett és fejlődött, a hol a dákok jobban meg voltak gyökeresedve, 
mint másutt, t. i. Olteniában és a Hátszegi völgyön. Tehát a 
rumun nyelv a gót elemek teljes híjával s az orbonás elemek bő
ségével rajzolja leghívebben a maga ethnographiai térképét a 

1) Hasdeu. Istoria Critica. I . 305. stb. 
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III., IV., V. és VI. században, mely térkép a Szörénységtől Hát
szegig, s Temesiana hegyeitől az Öltig terjed. A szláv nyelv hatása 
a IX. század után a czirillismussal kezdődik s tart nyolcz század 
folytáig, 1700-ig. De aKyrillus előtti időből nincsen egyetlen szláv 
kifejezés a rumun nyelvben, valamint nincsen gót kifejezés abban; 
csak néhány újkori szlavismus és germanismus találtatik benne. 
A gótok és szarmaták után némely szláv törzsek lassanként Dákia 
belsejében is terjeszkedének, a hol őket a VII. században Theophy-
laktus, Menander, Maurikius császár a Jalomicza lápjaiban és ezeken 
túl is találák. De az Oltenia és a Hátszeg a szlávoktól is ment ma-
rada. A római hódítástól a jelen korig tizenhét század ült el, vagyis 
ötven nemzedék múlt ki. Hegyek és idegen népek által egymástól 
elválasztva s külömböző kormányoktól szétszakasztva élt mindig 
a rumunság: mégis a világ évkönyveiben példa nélküli tüneményt 
mutat, azt, hogy a négyöt külömböző tartományban élő s egymást 
alig ismerő tíz millió rumun mindenütt dialectusok nélküli azon egy 
nyelven beszéli.2) Ezt abból lehet megfejteni, hogy a rumun nem
zetiség Ölteniában s a Hátszegi völgyön Kr. u. egész 500-ig össze 
volt szorítva, tehát ott, a hol a dákság leginkább meg vala gyöke* 
resedve, s a hová egyetlen egy germán ág sem nyomula be. Ily 
szűk helyen nem fejlődhettek dialectusok, kivált mert az első há
rom század alig volt elegendő arra, hogy oly ellenséges elemekből, 
minők a latin és a dák valának, egy új (dák-latin vagyis rumun) 
nyelv képződjék. A VI. századdal kezdődik az új román nemzeti-

2) Vladescu G. (az «Elemente de geográfia pentru classele I I . si a I I I . 
primarieo. Bucuresci 1869.) ilyen számokat közöl: 

Romániában 4.500,000 rumun lélek 
Erdély ien 1.500,000 » » 
Bukovinában 300,000 » » 
Máramarosban és a Körös mellé

kein, (Crisiana) 500,000 » » 
Temesianában 700,000 » » 
Dobrudsában és Bulgáriában . . . 50,000 » » 
Makedoniában és Thessaliában . . 100,000 » » 
Istriában az Adriai parton 10,000 » » 

összesen . . . 7.660,000 rumun lélek. 
Laurianu A. Treb. (a «Geográfia terriloru Romane» Bucurusci, 1866.) 

ugyanazon tartományokban, Makedoniát, Tliessaliát és Istriát kivéve, csak 
7.400,000 rumunt talált. 
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ségnek terjedése Olteniából és a Hátszegből kifelé Erdélyen, Te-
mesiánán és Eománián keresztül, s a XIV. században szűnt meg. 
Ezen terjedésnek és költözködésnek ideje tehát hét száz évig tar
tott, a VI—XIV. századig.» 

A Hasdeu adta eme rajza is a rumun nemzet és nyelv 
eredeti fészkének, valamint terjedése időszakának, mint mó
dunk lesz látni, csak képzelt, nem történelmi valóság: de köz
löm azért, mivel a rumun nyelvnek dialectus-nélküli voltát 
akarja megfejteni. Hasdeu világosan csak a Dunán inneni rumu-
nokról beszéli; de minthogy számokat tiz millióra teszi, tehát 
szinte két millióval többre, mint a jegyzetben felhozott írók : bizo
nyosan a Dunán túliakat is befoglalja a tiz millióba, a kik dia
lectus-nélküli nyelven beszéllenek. A jegyzetben említett Vladescu 
a Dunán túli rumunokat mindössze 160,000-re teszi; Picot 
705,000-re, de magyarországi román lapok 1869-ben a Szerbia, 
Bulgária és Dobrudsa románjait 400,000-re, az Albánia, Epirus, 
Thessalia, Thrákia és Makedonia románjait 1.750,000-ra becsü
lik.8) Hasdeu is nyilván ezen túlságos nagy számokból hozta ki a 
maga tiz millióját. 

Picot E. (Les Roumains de la Macédoine, Paris 1875) a rumunok szá
mát így alapítja m e g : 

Romániában 4.300,000 
Bessarabiában 600,000 
Erdélyben 1.350,000 
Bukovinában 215,000 
Magyarországon 1.460,000 
Bulgáriában és Dobrudsában 200,000 
Makedoniában stb 500,000 
Istriában stb 5,000 

8.530,000 
Moldovan Joan M. (Geográfia Ardealului pentru scolele poporali. Edi-

tiunea a I I . indereptata. Blasiu, 1870.) Erdélynek románjait 1.200,000-re, 
magyarjait és székelyeit 600,000, németjeit 200,000, czigányait 80,000-re, zsi
dóit 15,000, örményeit 8,000-re teszi. Ezeken kivül vannak még kis számmal 
bolgárok, szlávok, görögök. 

Wittinghausen az egyesült Romániának összes lakosságát 4.400,000-re 
teszi «nacli der neuesten Zíiblung», mely között a rumunok négy millión felül 
vannak (Das Eürstenthurn Romanien, geograph.-militáriscli dargestellt von 
Heinr. Filek von Wittingbausen. Mit einer Karte. Wien 1869.). Az összes 
rumunságot 8 milliónál többre gondolja (a 33. lapon). 

3) Picot, Les Roumains de la Macédoine, a 34. lapján : «Une évaluation 
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Példa-nélküli tünemény, hogy az annyira szétszórt románság 
olyan nyelven beszéli, melyben dialectusok nincsenek, úgymond 
Hasdeu. Ezt Picot is állítja. Ha az ember keresztül fut Franczia, 
Olasz, Spanyol országokon, úgymond, meg van lepve, hogy meny
nyire változik faluról falura az illető román nyelv. E tekintetben 
a rumunok nevezetes kivételt tesznek minden román nemzet közt; 
mert nyelvök a külömböző tartományokban igen kevés külömb-
séget mutat. Az oláhországi, moldovai, bessarabiai, bukovinai, 
erdélyi és magyarországi románok beszéllhetnek egymással; még a 
makedoniai románokat is, jóllehet nyelvök érezhetőleg távozik a 
többiekétől, mindenütt megértik. Ellemben a lombard ember nem 
érti meg a romagnait, s a velenczei nem érti a piemontit.» 4) 

Mi magyarokul nem találjuk példa nélkülinek ezt a tüne
ményt, mert a magyar nyelv is, habár nem terjed annyi tartomá
nyokra, mindenütt ugyanaz. Mind a mellett vannak ebben is némi 
dialectusi külömbségek ; a rumunban is vannak, még pedig nagyob
bacskák. Vegyük p. o. a sum, vagyok, igét. Ezt az innenső rumun 
nyelvben vagy az irodalmiban így adja Sinkai (az 1805-ki kiadás
ban) : sint sum, iesti es, e vagy ieste est; sintem sumus, sinteti 
estis, sint sünt. Cipariu, a nagy grammatikájában így: sum, su, — 
esti, — e, esti; semu, — seti,— suntu, su ; de hozzá teszi egy jegy
zetben, hogy a többesszám első és második személyei így is van
nak : suntemu és sunteti, «care astadi la noi suntu singure-le forme 
usitate«, azaz, melyek ma nálunk az egyedül szokott alakok. A ma-
kedo-rumunban a sum így foly : eskü, — eshti ; — este, e; himu, 
— hici, — suntu. A Bánátban, Picot szerint, imígy: mis, — iesti, 
— ui, i — ; nis, — vis, — is, su. A bánáti rumun mis vagyok, nis 
vagyunk, vis vagytok,is vannak egészen sajátságos alakok; ilyenek 
a hulu ha, hui hule ezek helyett: celu cea az, cei celez=&zok ; ahul 
ahaia, almi ahule ezek helyett: acéla aceia, acei acele — amazok. 
Már ezek magok czáfolják meg Hasdeu-t, a kinek felfogása szerint 
a bánáti rumunok hajdanában az olténiai rumunoktól származtak 

donnée, en 1869, par la Família, VAlbina et d'autres journaux roumains de 
la Hongrie», mely szerint 400,000 és 1.750,000 román volna a Dunántúli 
részeken. 

*) Picot Emil. Documents pour servir á l'étude des dialectes Roumains. 
Paris. Az 1. lapon. 
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volna. Vannak tehát dialectusi külömbségek a rumun nyelvben is, 
ámbár nem mind ismeretesek, legalább előttem nem, a ki csak 
könyvekből tudom a nyelvet, a melyben az írók, úgy látszik, kész
akarva mellőzik a dialectusi külömbségeket. 

Picot azomban ismerteti a bánáti rumunságot, némi gram
matikai sajátságokat hozván elő, s egy mesét és több dalt is kö
zölvén, melyek a nyelvnek mivoltát mutassák. A mese után ezt az 
észrevételt következteti: «A ki figyelemmel olvasandja e mesét, 
meg lesz lepve, hogy a bánáti parasztok nyelvében oly kevés ide
gen szó találtatik. Hol vannak hát mind azok a görög, szláv, albá
niai, török, magyar szók, a melyek, mint mondják, a szótárnak felét 
teszik ?»5) Azomban a mesének czime ez: Gaitanu de aor. Poveasta 
poporala romána de Bánat (Arany vitéz-kötés. Bumun népmese a 
Bánátból), s már ebben is a két fő szó (vitézkötés, mese = gaitanu, 
poveasta) idegen, egyik török, tulajdonképen perzsa, mely a török 
nyelv útján került a rumunba; a másik szláv. Ezeken kivül van
nak a mesében következő magyar szók: háni bánok, azaz pénz, a 
bánok kepéiről, fagadul fogadni, fél, fiel féle, ásta de fiel ilyenféle, 
gandi gondolni, hot őrit határozott, kocis kocsis, lokui lakni, lokuinca 
lakás, mma szám, szoba szoba. De a szláv szók még számosabbak, 
úgymint: drága drága, matusiko drága drága anyók, indraéire 
drágának tartani, belészeretni, grazdu istálló, grinda gerenda, 
griza vigyázat, gond, ingrizire vigyázás, intreba kérdez, kai bánni, 
a se kai megbánni, klijrita perez, naravu szokás, norokos szeren
csés, oparit ~ opalit égett, pomeiii emlékezni, eszmélni, porrnüm 
parancs, porunci parancsolni, poveasta mese, prostiá parasztosság, 
ostobaság, slazu szolga, sluzba szolgálat, taina titok, trebui kelleni, 
trebuinca szükség, netrebniku semmire kellő, voriee udvarka, vrasta 
termet. A rumun nyelv tehát, a népmesékben is, nem annyira 
mentes az idegen szóktól, mint azt Picot a bánáti rumun nép 
nyelvéről mondja; mi egyébiránt csak természetes. Hányféle és 
hány helyről való beköltözés hozta a Bánátba a rumunokat ? 
S mennyi görög és szláv románosodott el már ott is, mint egyebütt? 
Kell hát, hogy legyenek dialectusok a rumun nyelvben is, a melye-

5) «Oű sönt donc tous ces mots grecs, slaves, albanais, tures, magyars 
qui composent, dit-on, la moitié dtt lexique ?» Picot, Doctmients pour servir & 
l'étude des dialectes Eoumains. Paris. A 39. lapon. 
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ket talán még nem is kutattak ki. De van kettő, a mely történel
mileg feltűnik; jelesen van két nagy rumun ág: a dák-rumun és a 
makedo-rumun. Az elsőhöz csatlakozik a szerbiai és bolgár-do-
brudsai, meg a többi Dunán inneni rumunság ; a másikhoz csatla
kozik az isztriai. A következőkben leginkább a dák-rumunt, mely
nek irodalma van, s a makedo-rumunt, melynek alig van irodalma, 
fogom leírni; azomban az isztriait is megérintem. 

II. Ámde itt nem kis nehézségre találok. Az a rumun nyelv, 
a melyet az új irodalomban a szem lát, nagyon külömböző attól, 
a melyet a fül hall. Ez a külömbség azon nevezetes tényből szár
mazik, hogy a rumun írás nem latin betűkkel fejlődött, tehát a 
kiejtés nem a latin írás kíséretében alakúit meg; vagy helyesebben 
mondva, a latin írás nem alkalmazkodik vala időről időre a kiejtés 
változásaihoz. Az úgynevezett dák-rumunt cziril betűkkel kezdek 
írni, s azon írák a legújabb időig. A cziril-rumun írás lehetőleg jól 
illik a kiejtéshez, annyira, hogy a mostani grammatikusok a latin 
betűk, különösen a vocalisok, hangjait a cziril hetükkel kénytelenek 
meghatározni. A cziril betűk tehát a szók hangjait mintegy szem-
lélhetővé teszik, a mit az elfogadott latin új írásrendszer nem 
tehet. Például, írják: frate többesben frati, és parte többesben 
parti, de a magyar írás szerint így kell ejteni: frate, fracz; parte 
par.cz. így az om homo, többesben omeni; de azt oameni-nek ejtik, 
így a laiululü,udo, laudati laudatis, laudatu l&ud&tus, laudatoriu lau-
dator szókban külömbözőképen ejtik az a-t. Egy sajátságos magán
hangzót hol rt-val, hol c-vel, hol i-vel, hol «-val fejeznek ki s írják : 
laudandii, tienenda, taíindn, taeandn, de egyképen ejtik ki az an, 
en, in, un szótagot. Nagyon külömböző helyesírást is követnek az 
új írók. E tekintetben leginkább három osztályra oszlanak. Néme
lyek szorosan az etymologiát követik, tehát a latin szókat írják le 
akkor is, mikor a rumunt kellene írni, p. o. találtam már anima-t 
is inima helyett. Inima szívet jelent (sufietu =anima vagy animus) ; 
de minthogy a latin anima-val tartják egynek, így is írják. — 
Mások a latin betűkkel is a kiejtéshez alkalmazkodnak, s írják az 
omeni, porta, vedé, mesa szókat így : oameni, poarta, veade, measa 
(mensa), így domne, domna a kiejtés szerint írva lesz doamne, do-
amna; a porta, porti, poj*te, portamu, portati, porta (portó, portás, 
portat, stb.) így írják : porta, porci, poarte, purtemu,purteci, poarta. 
— A harmadik osztály a latin betűket a cziril betűkkel vegyíti, 
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ezekből azon magán- és mássalhangzókat fogadván be, a melyeket 
a latin írás nem fejezhet ki. Tehát az úgynevezett homályos és 
vegyes magánhangzókat, azután a sziszegő mássalhangzókat, sőt 
másokat is, a cziril betűkből fogadják el. Ámde a vegyes írás is 
bajjal jár, különösen a homályos magánhangzók miatt, az cm, en, 
in, un szótagokban, melyek kiejtése alig külömböző. A bajt az által 
nevelik az írók, hogy a latin etymologiát követik lehetőleg, a mely 
nem mindig bizonyos, tehát többféle írásra készti az írókat, s ki-
játsza a grammatikusokat. Egy-két példával teszem világossá. 

A mormint-ot a Budai Szótár (azaz Dicső-Sz.-Mártoni Major 
Péter) így ír ta: mórt ment MopTMíeiiT, «sepulcrum, monumentum», 
mert a «mortui monumentum» két szóból gondolja megalkotott-
nak. Pontbriant így írja: mnormíntu [mortui monumentum, lat.],, 
tömbe, monument funébre»; így írja az nmmomnínta* temetni, igét 
is, de elfogadja Major etymologiáját. A Bibliai társaság által 
1875-ben kiadott Új Testamentumban hol MOpMÍHT, hol MOpMHHT 
van írva.6) A Bukaresti Akadémia szótára, mormentu-t, immor-
menta-i ír. Hogy a Budai szótár és Pontbriant etymologiája nem 
áll, világos; a szó a «monumentum»-nak (monu = mor, mentum = 
ment) és nem a «mortui monumentum»-nak kifejezője. De a ment 
írás helyes-e ? vagy a mint !• Cihac mormínt, immormvnt-et ír, s 
mint kell, a «monumentum»-tói származtatja.7) Georgián azomban 
azt vitatja, hogy morment a régi alak, a mely az 1648-ki Noulu 
Testamentu-ban fordul elő, s ebből az alakból azt okoskodja ki, 
hogy mormint az újabb, a szláv hatás által, képződött alak. «Si 
donc a une époque, si rapprochée de nous, nous trouvons une lan-
gue si pure dans son vocabulaire, si fidéle dans la grammaire: ne 
sommes nous pas forcés d'admettre que cetté langue nécessaire-
ment a été écrite avec ses caractéres á elle avant 1432.» 8) Ebből 
tehát nem kevesebbet akar kihozni annál, hogy a rumun nyelvet 

°) Noulu Testamentu alu Domnuhű si Mentuitoriului nostru Isusu 
Christosu. Viena, 1875. Máté 23, 29. niormintcle profeciloru; u. o. 27, 61. 
in faca mormentului ; 27, 7'. pentru inmormentaree strainiloru. 

7) Dictionnaire ü'Etymologie Daco-Eomane, éléments latins. Francfort 
s. M. 1870. 

8) Essai sur le Voealisme Eoumain. P ar C. D. Georgián : Bucarest 
187G. A 81. lapon. 
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a florenczi zsinat idejéig latin betűkkel irták, s csak azután kapták 
fel a cziril írást. Azomban nem közli az 1648-ki írásnak betűit, a 
melyekből láthatnók, mint van ott a ment szótag írva. De legyen 
bár ott így vagy úgy, a bizonytalan hangot ma is külömbféleképen 
fejezik ki, mint látjuk. 

Spranceana, sprenceana, sprinceana szemöldök. Melyik a 
helyes írás? Cipariu (Gr. I, 568) így okoskodik: nSpra inun-spra-
zece — 11 etc. si spranceana e contrasu dein supra», az az, a latin 
mpra szó spra-vá, van összehúzva az un-spra-zece stb. (unum supra 
decem) és a spranceana-'b&rL. Ez az utóbbi szó tehát spra-hől meg 
neena-ből állana. A spra-t értjük, de mi az ncena? Cipariu (1,117.) 
a latin supra genam-toi származtatván a szót, az ncena-b&n a gena-t 
találja meg. Pontbriant így írja: sprenceana sourcil, és hasonlóké
pen a latin super és gena szókból alkotja. A Budai szótár sprin-
éeana-nsbk írja, s «supercilium»-ból származtatja. — Gihac is 
sprinceana-t ír s a latin super in gena szókból származtatja. A Bu
karesti szótár hasonlóképen i-vel írja, s a superciliwm-ből eredeti
nek mondja. Melyik tehát a helyes írás ? s melyik a helyes szó
származtatás ? A makedo-rumunban a szó így hangzik: sufrenceao. 
A sufr a supra-hól ered, de a ceao lehet-e cilium t vagy gena ? 
A latin stella-ból lett stea s a makedo-rumunban steao: ez tehát a 
cilium mellett szólna. 

Ugyanott Cipariu azt tanítja, hogy «spe in verbulu spe-lu 
(mosok, öblítek) e in loku de spre)> : tehát spre (spra) helyett spe 
is van, mint a spelu szóban, melyet «super-lavo»-ból származtat. 
Mellesleg legyen mondva, a latin lavo, lavare a rumunban is laua, 
lauare lévén, mint a levő, léváre-ből leua, leuare lett: föltetsző, 
hogy a super-lavo-ből spe-lu, tehát lavo-ből lu lehetne. De Cihac 
bizonyítja, hogy így van, mert a lau, laui, lant, láva vagy la a 
lavo, lavi vagy lavavi, lavatum, lautum, lotum, lavare-tól szár
maztatván a spelu-t, mely spelaui helyett volna, ex-per-lavare, ex-
perluere-loŐl alkotja. Pontbriant a spelu-t az ex-lavare-tól eredeti
nek mondja. A Budai Szótár spalare-t ír, de származását nem 
mondja meg. A Bukaresti szótár meg így okoskodik és ír : «spel-
lare, contrassu d'in spellauare si acestu-a din esperlavare.)) Tehát 
melyik írás helyes a spelu, spelln és spalii között ? s helyes-e az 
ex-per-lamre-bél való származtatás ? A rumun spel, spal szó nem 
egyéb az albániai <7<77r«A/«y-nál, ha nem tartozik a szláv pol, pal 
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= mos, és spol, spal = kimos, öblít szóhoz. A tótban, horvátban 
polejem, polijem mosok, az oroszban spoloskat kiöblíteni. 

Cij)ariu u. o. suoara-t vagy susuoara-t ír, így fejtegetvén 
meg: sub-ala (hónalj). Pontbriant subcoara-t (aisselle = hónalj) 
ír, s nem származtatja. Cihac így írja és értelmezi: «subcoar a pour 
susubcoara aisselle; du latin subtus-subalare», azaz «sous-sous-les 
ailes, aisselles». A Budai szótár két külön szóban írja, így: suptu-
suocira és cavum subalare-nak, magyarul hónalj alatt-nak értel
mezi. A Bukaresti szótárban nem találom meg a szót. A makedo-
rumunban sumsoare aooaaoapt a szó. Melyik írás a helyes? s a 
latin ala-\>ól lett-e oara,ara? Külömben rtimunban aripa a szárny. 

Cipariu u. o. ezt írja: Ince (intie) in verbulu ince-legu (intie-
legu) e in loku de intre, lat. intellego, si intelligo; — in intrebu 
silab'a re e si in loku de ro dein rogu, lat. interrogo*, azaz a latin 
inter szó egyszer lesz a rumunban ince (intie), másszor csak int, 
amaz az intellego-ból, ez az interrogo-ból való; továbbá a rogo 
szónak ro-ja, a rumunban lett re-vé, rogo azért a rumunban rebu, 
mely elibe int jut az inter(-rogo)ból, tehát: intrebu == interrogo. 
Az első szónál, az incelegii-nál, a rumun tudósok azt a hibát köve
tik el, hogy tovább mennek hátra felé a latin intellego-nál. A ru
mun nyelv nem gondol avval, hogyan lett a latin intellego, hanem 
ezt elsőnek veszi, s ebből csinál incelegu-t. Ince tehát nem lett a 
latin inter-ből, se nem a rumun intre-Vól, a mely minden compo-
situmban változatlanul marad meg. 

A latin rogare-ból megvan a rumun rugare, rogare; csudála
tos lenne tehát, hogy az interrogo-hói a nyelv intrebu-t csinált 
volna. Pedig ezt állítják a Budai és Bukaresti szótárak, Pont
briant, Cihac és Cipariu. Hogy e szó in és trebu (intrebare)-ból 
való, mindenki látja; hogy a trebu, treba nem latin, azt mindenki 
érzi, a ki a római nyavalyában nem szenved. 

E néhány példával a rumun helyesírás bizonytalanságát 
akartam kitüntetni, a mely részint a természetes bajosságból 
származik, részint a tévedő szó-származtatásból, mely mindent 
latinosít. 

Én a rumun szókat ezentúl, nem gondolva az etymologiával, 
következőképen fogom leírni. A mássalhangzók a mi nyelvészeti 
helyesírásunk szerint lesznek: b e c = es dfg g=gj hj k l l = lg 
m n ít — nj/ p r s = magyar sz, s = magyar s t t'=ty v z i"=magy. zs 
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3 = dz 3 = d£. A magánhangzók, lehetőleg szem előtt tartván az 
etymologiát, lesznek : a e i o u, bár tökéletlenül fejezik ki a rumun 
hangokat. 

III . A makedo-rumunt leginkább két forrás után ismerem. Az 
első egy szó-jegyzék, mely Velenczében 1770-ben megjelent, s me
lyet Thunmann a ,,Nyomozásaiban" közölt 1774-ben.9) A szó-jegy
zéket a Voskopolis vagy Moskopolis születésű Kavalleotis Tódor 
írta volt, ugyanott fő pap (protopopas) lévén, a hol mintegy 
1728-ban született. Eleinte egy voskopolisi tudósnál, Chalkeusnál 
tanúla, azután Sevastosnál, a Kastoriai egyház oekunomusánál. 
Thunmann a szójegyzéket Haf}i Cechani Konstantintól kapván, en
nek értesítéséből írhatá, hogy még 1770 tájban minden voskopolisi 
lakos rumunul beszéli vala. Ez a Haf/i Cechani Jenában, Leidában, 
Cambridge-ben tanulván, s Franczia- és Olaszországban utazván, 
viszszatére hazájába, hogy ott működjék tudományával. Magát a 
szójegyzéket és adalékait a Voskopolisból származó Kosmiski nyo
mata ki maga költségén, a ki mint magyar borokkal kereskedő 
többnyire Legyeiországban tartózkodik vala. E részletek is némi
leg tudatják velünk a makedo-rumunok akkori állapotját és kül
földre való származásukat, mely által sokan Magyarországra is 
jöttek, itt maradván meg a Hegyalján, Miskolezon és egyebütt; de 
mert onnan, a déli tartományokból, költöztek hozzánk, itt «görög» 
néven valának ismeretesek. Ez a göröt) név nálunk nem tett volt 
külömbséget rumun és nem-rumun között. 

A másik forrás Bojaji Mihály makedo-vlach grammatikája, 
melyet ez Bécsben 1813-ban ada ki.10) A makedo-rumun nyelvet 
tehát ebből a két forrásból írom le. 

De a makedo-rumunok mostani állapotját többi közt Bolin-
tineanu és Margarit ismertetik. Amarra Picot munkájában n ) erre 

9) Joliann Thunmann's : Untersuchungen über die Geschichte dór öst-
lichen europáischen Völker. Erster Theil. Leipzig. 1774. Ueber die Ge
schichte und Sprache der Albaner und der Wlachen, a 171—'238. 1. 

lu) FpanaTtxyj lJco/Mvixrt rjzot ;i.o.y.sdo-f)Xa:/v/.rj stb. Romanische 
oder Macedono-wlachiache Sprachlehre. Verfasst und zum ersten Mahle 
herausgegeben von Michael G. Bojaűschi, öffentlicliem griechischen Lehrer 
der hiesigen National-Schule. AVien, 1813. 

X1) Les Roumains de la Macédoine. Par M. E. Picot. Paris, 1875. 

NYF.LVTUB. KÍiZLEMKNYEK. XIV. 25 
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a Convorbiri literare 12) folyóiratban találván, mindkettejéből sze* 
dek némi tudomást. Bolintineanu 1858-ban utazván a déli rumu
nok földjén, azokat több csoportra osztja, úgymint Lintopenu-kia,r 

a kik majdnem egész Makedoniában, Albániában és Thessaliában 
laknak, s Kastoria vidékéről terjeszkedtek volna el. (Cetté race est 
originaire des environs de Kastoria.) Legtöbb bécsi rumun keres
kedő, úgymint: Dumba, Kürti, Spirta, Gehanu stb. lintupenu 
volna. — Nihdcenu-kra, kik Ohridához tartoznak; Moskopo-
lenu-km, kik Kolónia tájékáról valók, s legmíveltebbek. Bolinti
neanu szerint azoktól származnának báró Sina, a Mocsonyiakr 

Sagunák; Bojaji is oda való volt. Láttuk, hogy az első helyen 
említett forrás is, a Tlmnmann közölte szótár, Moskopolisban vagy 
Voskopolisban jött létre. Más csoportok a Pisoderenu-k, Bitolenu-k. 
stb. Bolintineanu arról is értesít, hogy a babona-hit és a népszo
kások ugyanazok volnának a makedo-rumunoknál, melyek ide 
által vannak a dák-rumunoknál. Nevezetesen a betlehemesek (les 
bandes de Bethléem, rum. Vikleimu) a csillaggal (stea = stella) víz
keresztkor járják be a falukat és városokat. A „Vikleimu":-t (Bet
lehem) és a stea-t (csillag) érdekes hagyományos énekek által kisé
rik. 18) Februarius némely napján verik a kutyákat; ez, «úgymond 
Bolintineanu, világos emlékezése a római szokásnak.)) 

Margarit Apostol, a ki a rumun iskola-ügy mellett buzgól
kodik, 1873-ban írá meg tudósítását, ezen czim alatt: Kommunele 
Romane din Dacia Aureliana ku incipere de la froncierele Grecei 
pe siru muntelui Pindu, azaz, rumun községek az aurelianusi Da-
kiában Görögország határainál kezdve a Pindus hegységén. — 
Margarit negyven községet tud Thessalia és Epirus közt a Pindus 
hegység keleti meg nyugati oldalain, a melyekben a rumunok 
tömörebben laknak mint másutt; egyikben sincs rumun iskola, de 
görög van mindenütt. A Pindus éjszak-nyugati oldalán a Zagora 
megyében, negyvennégy község van, mely az előtt tisztán rumun 
volt, de Kosma nevű görög kalugyer meggörögösíté e század ele
jén. Most még csak tíz községben beszéllenek rumunúl. A múlt 

1 2) Convorbiri Literare, Jasi. A 1874—1875-ki folyamban. 
1 3 ) «Ces représentations ne manquent pas d'analogie avec nos an~ 

ciens mystéres)) jegyzi meg Picot (a 26. lapon). A mysteriumok a magyar 
népnél is divatoztak, s most eléggé ismeretesek már a magyar irodalomban. 
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század vége féle Voskopole (Moskopole) 80,000 lakosú rumun város 
volt virágzó kereskedéssel, nyomtatással, iskolákkal. Jelenben csak 
romjai vannak, melyeken 150 háznép teng. — Most Vlaho-Klisura 
lehetne főváros; abban lOOOrumun háznép lakik. Ebből a városból 
a rumunság számára mintegy veteményes kertet lehetne csinálni. 
Vlaho-Klisurai rumunok nevezetes kereskedők Belgrádon, Pancso-
ván, Bécsben. — Az Ioniai tenger partján levő Berat, Avlona, JDu-
razzo, Skodra városokban is sok rumun kereskedő lakik, kik ru-
munúl is írnak, de görög betűkkel. Ohridában 1808 ólta rumun 
iskola van. Bitole, Ternova, Perlep, Resna stb. városokban hasonló
képen számos rnmun lakik: de a görögösödés terjed mindenütt. 
Ezenképen van a dolog Seresben, Salonikiben is. Jelesen Salo-
nikiben zsidók, törökök, keresztyének laknak; ez utóbbiak közt 
324 háznép bolgár, de 764 háznép rumun: mégis mindnyájan a 
görögökhöz szítanak. Salonikitól 12 órányira nyugat felé a Meglen 
kerületben (cinut) öt rumun község van, melyek a múlt század 
közepe táján a fanarióta érsek bánása miatt török vallásra téré
nek. A hodsa rumunúl imádkozik a mecsetben. 

Margarit tudósítása szerint Salonikitől fogva az Ioniai ten
gerig, hol szót himletten hol tömörebben laknak rumunok. Hajdan 
számok tetemesen nagyobb vala. Sokat szenvedének az orbonások 
(arnauták, albániaiak) becsapásaitól, melyek által Voskopole is el
pusztult; még többet a görögöktől, a kik miatt nincsenek rumun 
iskolák. Margarit buzgón dolgozik azon, hogy felköltse a rumunok 
nemzetiségét. 

Buzgóságában épen azon vétekbe is esik, mely több izben és 
több helyütt tünteti ki a rumun írókat; sok önkényt enged 
magának. Margarit «Aurelianusi Dákiának» nevezi, mint Major 
Péter is tette a Budai szótárban, azokat a déli vidékeket is, a me
lyeket még a híres San-stefanoi békekötés sem mer az utópiai 
Bulgáriához csatolni. Az Aurelianusi Dákia csak Alsó Moesiát fog
lalta magában a Balkánig: a Balkánon túli Thrakia, Dardania, 
Makedonia, Epirus soha sem tartozott Moesiához, vagy az Aure-
lianus Dákiájához. A mily önkényesen bánik a geographiai hatá
rokkal, oly önkényesen keresztelgeti el Margarit a helyneveket is. 
A Mezzova helységet Minciu-müí nevezi; Saloniki-t pedig, melyet 
Salonicu-nak ír, Saruna-m kereszteli rumunul.14) Ilyen önkényes 

14) Thessalonicából lett, mint tudjuk, Saloniki. A rumun nyelv a latin 
25* 
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névfordítást gyakran veszünk észre az erdélyi és magyarországi 
helynevekben, a mit utóbb a maga helyén hozok fel majd. 

Magát a makedo-rumun nyelvet, az említett régibb szótáron 
kivül, Bojaji Mihály tárgyalja; a többi írót, a ki ugyanazt teszi, nem 
ismerem. Bojagi új görög és német nyelven adván ki grammatikáját, 
ezt a németül olvasó nagy közönséggel is meg akarja ismertetni, de 
egyúttal azt a viszonyt tünteti ki a déli rumunok és görögök között, 
a melyet Margarit tudósításából vehetni ki. A görög a míveltebb, 
felsőbb nép; azt figyelmezteti Bojafji a rumun nyelvre, a melyet 
érdemes, sőt hasznos is megtanulni: «A mivlach nyelvünket, írja 
az előszóban, mintegy négy millió ember beszélli, a kik azomban po
litikailag annyira szét vannak szakadva, hogy nem nyomnak sem
mit; mennyivel többet nyom az egyesült két-három millió magyar! 
Az oláh nyelv még Oláh- és Moldovaországokban is a helytar
tók (görög) nyelvének kénytelen oda engedni az elsőséget. Va
lóban példát vehetne az olasz, franczia és spanyol nyelvekről, mire 
emelkedhetnék, ha az egész nemzet, kicsinyek nagyok,'mivelnék». 
Bojaji ezt Bécsben 1813-ban írá. Egyébiránt a rumunt latin be
tűkkel írja, habár ezek nem oly alkalmatósok, mint a cziril betűk, 
úgymond. — A következő ismertetésben Boja$i könyve lesz ka
lauzom. 

IV. Előre bocsátok a Thunmann közölte szójegyzékből egy 
jókora szólajstromot, mely a déli és éjszaki rumun nyelvnek azo
nosságát bizonyítja. A déli vagy makedo-rumun szókat görög be
tűkkel is leírom, a mint azokat Thunmann a Kavalliotis (Kafial-
Xuórrjq, -ou) szótárából lenyomatta. A /? = v, imr = b, y majdnem 
j , = (i; yx — <j, vr = &, d mint az angol th, C=z> CC—c, TC—3, aa — s 
Yj — i, Ü=U. 

1. Olyan szók, melyek azonosoka latinban és rumunban. 
Dák-rumwi: Makedo-rumun: 

adunu gyűjtök, colligo adunu avtouvou 
aku tű, acus aku axou 
albu fejér, albus albu aX(iizoü 

szók Z-jét r-ré változtatja, így képez a latin sale-ból sare-t (só). Margarit 
tehát a Saloni-ki-hól Saruna-t csinál, s lia van vagy lesz ott rumun iskola, 
a fiúk majd így fogják tanulni, hogy az eredeti rumun Savuna lett az idők 
mostohosága által Saloniki-vé. 

i 
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Dák-rumun: 
alegu választok, eligo 
altu más/ altér 
amu van nekem, habeo 
aproape közel, prope 
arbore élőfa, arbor 
ardu égek, ardeo 
askundu rejtek, abscondeo 
asceptu várok, exspecto 
audu hallok, audio 
atunci akkor, tunc 
bárba szakái, bárba 
batu ütök, batuo 
bou ökör, bos 
bracu kar, bracchium 
bunu jó, bonus 
cetate vár, urbs, arx 
cina vacsora, coena 
cingu övedzek, cingo 
dau adok, do 
dente fog, dens 
domnu úr, dominus 
doamna asszony, domina 
dormu alszom, dormio 
draku ördög, draco 
dulce édes, dulcis 
duplu kettős, duplus 
jiku mondok, dico 
earba fű, herba 
esu kimegyek, exeo 
faku teszek, facio 
me faku leszek, fio 
farina liszt, farina 
ferbu főzök, coquo, ferveo 
fia leány, filia 
fiu fiju, íilius 
foame éhség, fames 
fokú tűz, focus 

Makedo-rumun. 
alegu alsj-xoij 
altu olzou 
amu atioo 
aproape arcpoarce 
arbore ap[mope 
ardu apvrou 
askundu o.axouvzoi> 
asteptu aaozEKzou 
avdu aftvzou 
atumcia azoufiz£ca 
bárba imap^a 
batu fmo.Too 
b o U (XKOÜ 

bracu impaz£o.u 
bunu fmoijvoo 
citate zCtzazs 
cina z£cva 
cingu zCq-xou 
dau vro.00 
dinte ]/TCVTS 

domnu vco.[&ou 
doamna MZOOMVO. 

dormu vzopfioo 
draku vzpaxou 
dulce vzoulzCz 
duplu vzoonloo 
jiku vz£ixoo 
iarba lapima 
esu SOOÜ 

faku (paxoo 
me faku ptg <paxoi> 
farina (papivá 
herbu %epfj7tou 
hillia yclla 
hilliu ydhotj 
foame <poap.t 
fokú cpoxo'j 



390 HUNFALVY PÁL. 

Dák-rumun : 
fokulu arde bine jól ég a tűz 
frangu török, frango 
frate, fitestvér, fráter 
fruptu gyümölcs, fructus 
fumu füst, fumus 
afundu mély, profundus 
funia kötél funis 
impartu osztok, divido 
implu töltök impleo 
infigu beléütök, infigo 
inelu gyűrű, anulus 
intru bemegyek, intro 
invelire borítás, velum 
kaldare üst, lebes 
kapu fej, caput 
kandela lámpás, lichnus vitreus 
kané kutya, canis 
karbune szén, carbo 
karne hús, caro 
kiemu hívok, clamo 
kiaie kulcs, clavis 
korbu holló, corvus 
kornu szarv, cornu 
kresku növök, cresco 
kruce kereszt, crux 
kumperare vétel, emtio (comparare) 
lakrema köny, lacrima 
lakú tó, lacus 
legu kötök, ligo 
lingu nyalok, lingo 
luna hold, luna 
loku hely, föld, locus 
lupu farkas, lupus 
luptu viaskodom, luctor 
marfine szél, margó 
maskuru hím, masculus 
medua velő, medulla 

Makedo-rumun: 
foklu arde jine 
frangu (ppwjyxoo ' 
frate ippate 
fruttu (ppouTTou 
fumu (poo[JLOi> 
fundu (pouwroü 
fune cpou^s 
'mpartu fiTcaprou 
UmplU OUjiTtlo!) 

higu XWX0'J 

nelu veXoo 
intru cvvpoo 
amvelire a/iSalypa 
kaldare xáXvtapé 
kapu xaizoo 
kandila xawryXa 
kané xavt 
karbune xapjmows 
karne xapvs 
klemu xXXeftou 
kliae xXXtaz 
korbu xopfiTtoo 
kornu xopvoo 
kresku xpsaxou 
kruce xpourCe 
kumperare xoüUTiapapi 
lakrema Xaxpa'ta 
lakú Xaxoo 
alegu aleyxoo 
lingu hyxotj 
luna Xouva 
loku Xoxoo 
l u p U X.OÜTZOÜ 

aluptu aX.oüTzzou 
marcene fiapvC^s 
maskuru fiaaxoDpou 
medua ttawooa 



A EUMUN NYELV. 

Dák-rumun: 
minte ész, mens 
munte hegy, mons 
muieare asszony, mulier 
multu sok, multus 
mutu néma, mutus 
nare orr, nasus 
nepotu unoka-öccs, nepos 
nu nem, non 
numeru szám, numerus 
oaspe vendég, hospes, amicus 
oaste sereg, exercitus 
okiu szem, oculus 
omu ember, homo 
orju árpa, hordeum 
osu csont, os 
ou tojás, oviim 
pane kenyér, panis 
parte rész, pars 
patu, pacu, tűrök, patior 
peatra kőszikla, petra 
peale bőr, pellis 
peptene fésű, pecten 
peana toll, penna 
perikulosu veszedelmes, periculum 
porku disznó, porcus 
portu viszek, portó 
potu, pocu tehetek, possum 
pulbere por, pulvis 
punte híd, pons 
putrezesku rothadok, putreno 
raza sugár, radius 
riu folyó, rivus 
roa harmat, ros 
rosiu veres, russus 
sanze vér, sanguis 
sanetate egészség, sanitas 
sanetosu egózséges, sanus 

Makedo-rumun : 
minte tuvzs 
munte pLouvri 
muliare aouXXcaps 
multu fxOüXroü 
mutu fwurotj 
nare vaps 
nepotu VSTIOTO!) 

nu voij 
numeru vouuepou 
oaspe oaoize 
oaste oaaze 
okliu oxXlioo 
omu OJIOÜ 

orcu opzQoo 
osu oaou 
ou cooo 
pane navs 
parte Ttapvs 
patu Tzaxoo 
kiatra xcarpa 
kiale xcaXe 
kiaptene xeanreve 
peana rcsava 
perikul izspcxouX (veszély) 
porku Ttopxou 
portu 7topvoü 
p o t u 7TOTOÜ 

pulbere nomlaittps 
punte Tiouvze 
putrizeskn izQOrpmCaaxoú 
ráca par£a, 
reu ppaoo 
rao pao 
rosiu poaaioo 
sance eravr^e 
senetate aavazazt 
senetosu aavazoaou 
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Dák-rumun : 
searpe kigyó, serpens 
seate szomjúság, sitis 
seara este, sera 
sedu ülök, sedeo 
seminu vetek, semino 
sinu kebel, sinus 
semnu jegy signum 
sciu tudok, scio 
skaunu pad, szék, scamnum 
skriu írok, scribo 
skurtu rövid, brevis 
smulgu kitépek, evello 
soarece egér, sorex 
sokru após, socer 
sorbu szürcsölök sorbeo 
surdu siket, surdus 
sudoare izzadság, sudor 
stingu oltok, exstinguo 
tacere hallgatás, silentium 
taku hallgatok, taceo 
trago húzok, traho 
tundu nyirek, tondeo 
tusa köhögés, tussis 
unda hullám, unda 
ungia köröm, ungula 
ursu medve, ursus 
urjika csalány, ursica 
vaka tehén, vaca 
vale völgy, vallis 
vasú edény, vas 
vecinu szomszéd, vicinus 
vearga vessző, virga 
vedu látok videó 
me vedu látszom, videor 
ventu szél, ventus 
verme bogár, vermis 
vina ér, véna 

Makedo-rumun : 
serpe aoapize 
siate aiaze 
siara atapa 
sedu aasvzoo 
seaminu aeaucvou 
sinu atvou 
semnu aepvou 
s t i u OGZIOO 
skamnu axapvou 
skriu axpcoo 
skurtu aaxoupzoo 
azmulgu aQwoXj'ou 
sioareku aoioapsxou 
sokru aoxpoo 
sorbu aoppTtou 
surdu aoupvzoo 
sudoare aouvzoape 
astingu aozivyxoo 
tacere zazCsps 
taku zaxo'j 
tragu zpo.yy.oo 
tundu zoj'/zov 
tusé ZOOOÍ. 
unda ouvvza 
ungle ouvyxlle 
ursu oupaou 
urjika oupvz£rjxa 
vaka fíaxa 
valle ftaXXe 
vasú fiaaou 
vicinu fiizZtvo>) 
viarga (Scapyxa 
vedu [Sevzou 
me vedu ps fíevzou 
vintu ftivrou 
jermu yepuoo 
vina Bwa 
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Dák-rumun: Makedo-?°umun'. 
vinu bor, vinum jinu yivoo 
vicelu borjú, vitulus jicalu yczCaXou 
virjine szűz, virgo virjiru (ítpytpott 
virtute becsületesség, virtus vertute ftspzouze 
voace szó vox boace pTroazCe 
vomu okádok, vomo vomu fiopoo 
vulpe róka, vulpis vulpe ftookrce 
zoku játszom (jocus) zoku vzQoxou 
zuramentu eskü, jus jurandum zuratu tCoupazu 

Ezen szók, melyek latin jelentéseit a Thunmann lenyomatása 
után tettem ki, bár azonosak a latinban és a rumunban, mégis némi 
változást tűntetnek elő, melyek megkülönböztetik a dák-rumunt a 
makedo-rumuntól. Jelesen a makedo-rumun néha teljesebb alakú, 
mint a dák-rumun; mintha ez egy lépéssel tovább menne a lágyulás
ban és fogyatkozásban. A latin: clamo, clavis, mulier, oculus, ungula 
a makedo-rumunban: klemu, kliae, muliare, okliu, ungle; a dák-
rumunban: kiemu, kiaie, muiare, okiu, ungia; így a görög angelus 
a makedo-rumunban is angelu, de a dák-rumunban an^eru; — így 
a filia a makedo rumunban hillia, a dák-rumunban fia; a filius a 
makedo-rumunban hilliu, a dák-rumunban fiu. E szók egyúttal 
mássalhangzó-változást is mutatnak: h=f, mint hillia = fia; így 
higu = figu. Ezt még többször fogjuk találni, p. o. a hire = fire = fieri, 
esse szóban, és másokban. Ehhez a változáshoz hasonlít a j = v, 
p. o. a dák-rumunban bine jól, vinu bor, vicelu bornyú, stb. a ma
kedo-rumunban : jine, jinu, jicalu. 

A dák-rumun é a makedo-rumunban c, mint: cetate citate, 
cina cina, tacere tacere; ciné ki? ciné? stb. Azérthi^ék czinczárok-
nak (cincar) a makedo-rumunokat, mert nem csíz-nek, cséz-nek. 

A latin pellis, petra, pecten, a dák-rumunban: peale, peatra 
peptene ; a makedo-rumunban: kiale, kiatra, kiaptene. Itt kétféle 
hangváltozást látunk, melyekről bővebben szólunk. 

a) A rumunban az e és o kettős magánhangzóvá t. i. ea-vá 
ós oa-vá nyúlik, ha a reákövetkező szótagban a vagy e van: de ha 
ebben u vagy i van, a szétnyúlásnak nincsen helye. P. o. aPetrosa 
nevű helyiség, a hol a híres gót kincset találták, Peatroasa-nek 
hangzik. A videó, vides, videt a rumunban; vedu, vezi, veade. Azt 
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a tüneményt minden grammatika megemlíti; tudományosan fejte
geti Mussafia, egyéb hangváltozással együtt.15) Tudományos vagy 
teljes grammatikát nem írván ez úttal, csak példákat hozok fel a 
tünemény kimutatására, melyhez némi hasonlót a francziában is 
találunk, melyben a latin petra pierre, s Petrus is Pierre. A ma-
kedo-rumunban is .sokszor ia eme szétnyúlás. 

Tehát e = ea (ia): 
(erba) earba fű, herba iarba tap/ma 
(pena) peana toll, penna peana izsava 
(sete).seate szomjúság, sitis siata acava 
(verga) vearga vessző, virga viarga fieápfxá stb. 

Ez az ea szétnyúlás e helyett az igékben fordul elő igen gyak
ran, t. i. a jelen időnek egyesszámú 3-dik személyében, mint: veade 
lát, mentuieaske (mentuiesk) ment, lukreaze dolgozik (lukrez) stb. 

Továbbá o = oa; 

(mole) moale lágy, mollis 
(mora) moara malom, mola 
(morte) moarte halál, mors 
(ola) oala fazék, olla 
(omeni) oameni emberek, homines 

[de omu ember, homo 
(ospe) oaspe barát, hospes 
(oste) oaste sereg, hostis 
(porka) poarka disznó, porca 
(soré) soare nap, sol 
(sudore) sudoare izzadság, sudor 
(voce) voace szó, vox 

Még az idegen, szláv ós nem
vetik, mint például : 

(broska) broaska béka, rana 
(gropa) groapa gödör, sír, fossa 

moale iwals 
moara uoapa 
moarte poapre 
oala oula 
oameni oausvt 

o m u OUOIJ] 

oaspe oaanz 
oaste oaare 
poarka Ttoapxa 
soare aoaps 
sudoare aouvroape 
boace pzoarCe 

szláv szók is ezt a törvényt kö-

broaska [inpoaaxa 
groapa yxpoana. 

15) Zur rumauischen Vocalisation. Von A. Mussafia. (Sitzungsberichte 
der philosophisch-historisclieu Classe ácr kais. Akademie der Wissenschaft. 
Jahrgang 1868. Wien, 1868.) 
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fi) A (pele) peale —bőr pellis; (petra) peatra kőszikla, petra; 
(peptene) peaptene fésű, pecten, a makedo-rumunban : kiale, kiatra, 
kiaptene. Ezekben tehát a magánhangó szétnyulásán kivül a p és k 
változása is látszik, minél fogva a dák-rumun szó ^p-je a makedo-
rumnnban fc-vá lesz. Ez gyakran az utóbbi magában is történik, 
mikor az egyesszámú p a többesszámban k lesz, mint : vulpe róka, 
többesben vulki; groapa sír-gödör, többesben groki (az i előtt eles
vén az o-nak szétnyúlása) : sarpe kigyó, többesben sarki; skumpu 
drága, becses, többesben skunki stb. Ez a változás az igékben is 
történik, p. o. rupu török, rontok, rúmpo, de ruki törsz, rontasz stb. 
Ez a torok-hangnak ajak-hanggá való változása mind a két rumun 
nyelvágban előtűnik a latin szók ellenében, mint : 

a dák-rumunban a makedo-rumunban is 
apa víz, aqua apa o.iza 
(direpta) dereapte jobb, directa deriapta vt&piaizra 
eapa kancza, equa iapa cárra 
fikatu máj, hepar hikatu yuxazoo 
lapte téj, lac lapte hnzre. 
lemnu fa, lignum lemnu hfivou 
limba nyelv, lingua limba hwma 
lupta vívás, lucta liufta Xtoucpva 
luptu vívok, luctor aluptu OIOÜTTTOU 
noapte éj, nox noapte voaixze 
opto nyolcz, octo optu OTTTOU 
patru négy, quatuor patru Ttarpou stb. 

Minthogy csak olyan szókat veszek itt fel, a melyek a Thun-
mann közölte makedo-rumun szó-jegyzékben is megvannak: azért 
szorítkozom e néhány példára. De ezekből is az tetszik ki, hogy 
minden latin torokhang (k, qu, g) eshetik ezen változás alá. 
Azomban nem kivétel nélkül. A szók elején sokszor megmarad 
p. o. kalu — caballus, kale = callis, karé = qualis stb. a patru = qua
tuor ellenében stb. A szó közepében is leginkább mássalhangzó 
előtt esik meg csak e változás. Van p. o. lemnu = lignum, limba 
lingua: de ihcelegu ==mtelligo, alegu = eligo stb. stb. 

y) Nevezetes az a hangváltozás, melynél fogva a latin szók 
Z-je mind a két rumun ágban r-ré lesz, p. o. 
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A dák-rumunban : 
beserika egyház, basilica 
karé ki, mely, qualis 
ceru menny, coelum 
maskuru hím, masculus 
miére méz, mel 
moara malom, mola 
mormintu sír, monimentum 
paru karó, palus 
parumbu galamb, palumbes 
peru szőr, haj, pilus 
purece bolha, pulex 
sare só, sal 
sarire ugrás, salire 
skara létra, scala 
singuru maga, singulus 
soare nap, sol 
supcire vékony, subtilis 
taré olyan, talis 
vreare akarás, velle 

így burete gomba, boletus, a 
mannái nem vettem észre). 

A makedo-rumunban: 
besiarika fmq.ata.ptxa  
karé xape 
ceru zCepou 
maskuru paaxoopou 
niara vtapt 
moara poapa 
marmindu pappivvou 
paru jzapoo 
parumba napooimoo 
peru nepou 
purice TtouptzCe 
sare aape 
sarire aapyjpe 
skara axapa 
singuru atvyxoüpou 
soare croape 
supcire aouTtr^'/jpe 
ah-tare a%rape 
vriare fíptaps (szeretet) 

makedo-rumunban is bnrete (Thun-

Ide teszem az w-nek r-ró változását is, mely az isztriai nyelv
járásban uralkodik erősen. 

A két nyelvágban: Az isztriaiban : 
dummeka vasárnap, dominica dumireka 
faina (farina) liszt, farina . farira 
fenu széna, foenum fir 
frasinu kőrösfa, fraxinus frasir 
jenunkiu térd, genu /erunkiu 
galbinu sárga, gilvus gabir 
gaina (galina) tyúk, gallina galira 
inima szív, cor irima 
vina ér, véna jira 
zune ifjú, junior zure 
lana gyapjú, lana lara 
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A két nyelvágban: Az isztriaiban : 
mine engem, niene mire 
peana toll, penna per (ez szláv) 
plinu teli, plenus plir 
plumana, tüdő, púimon plumira 
romanu, rumun, romanus rumir 
teneru gyenge, tener tirer 
tine téged, tene tire 
veninu méreg, venenum verir 
vinu bor, vinum vir 
zoa vineri péntek, dies veneris vireri 
unu egy, unus ur stb.1(i) 

2. Olyan szók, melyek nem azonosak a latinban és rumunban ; 
melyek tehát mind nem is latinok, de a dák-rumunban és a makedo-
rumunban egyiránt megvannak. 

Dák-rumun: 
acelu az, ille 
adunu egyesítek, gyűjtök, colligo 
aflu találok, invenio 
anmku vetek, jacio 
astazi ma, hodie 
astupu bedugok, obstruo 
azunare böjtölés, jejunare 
balta mocsár, palus 
barbatu ember, vir 
barbieru borbély, tonsor 
belesku hámozok, decortico 
bogacie gazdagság, divitiae 
broaska béka, rana 
bruma dér, pruina 

Makedo-rumun : 
acellu arCsXlou 
adunu avvouvou 
aflu (upAoo 
aruku appovxou 
azi aC,/] 
astupu aoTouTcou 
azunare avT^oovapz 
balta [maira 
barbatu fmapijuzaroo 
belberu (tTceXimepoo 
bilesku [nziXsaxoo 
bugucille pTrorjyxoürCr/XXs 
broaska p7tf>oaaxa 
bruma [mpoupa 

16) Maiorescu Iván kéziratban lévő isztriai-roman szótárából, a Con-
vorbiri Literare 1873—1874. évfolyamaiból. Az isztriai rumunokról Miklo-
sicli is ád egy rövid tudósítást és mutatványt a «Die slavischen Elemente 
im Rumunisclien» czimü dolgozatának toldalékában. (Denkschriften der kais. 
Akademie d. W. Pliil. Hist. Classe, zwölfter Bánd. Wien, 1862. 
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Dák-rumun : 
burete gomba, fungus, boletus 
búza ajak, labium 
capu bak, hircus 
cenusa hamu, cinis 
curu szita, cribrum 
cesu szövök, texo 
daskalu tanitó 
demandu parancsolok, jubeo 

testamentum 
despoiatu kifosztott, nudus 
•dimineaca hajnal, aurora 
me duco elmegyek, abeo 
dumnezeu isten, dominus deus 
doru kivánság, dolor 
fecora leány, puella 
fecoru fiu, puer 
feru, fieru vas, ferrum 
fetu szülök, gigno 
feata leány, puella 
folosesku segítek, prosum 
frika félelem, metus 
frunza levél, folium 
fortuna szélvész, tempestas 
gadelesku csiklandok, titillo 
galbenu sárga, gilvus 
golu üres, vacuus 
gradina kert, hortus 
graiu szó, vox, verbum 
graiesku szólok, loquor 
grasime kövérség, pinguedo 
greaca teher, onus 
groapa gödör, fossa 
gura száj, os 
gusa torok, guttur 
hranesku táplálok, nutrio 
imprumutezu kölcsön adok, m 

um do 

Makedo-rumun: 
burete 
búza fmomrCa 
capu rCanou 
cenusa r£avou<taii 
ciru tQrjpo'j 
cesu xCaaou 
daskalu ycáoxatoo 
dimandu VT^paS/vrob 
diata otara 
dispolliatu vxioitoXh.axoo 
diminiaca vTeptwarCa 

dumneze vroopver^a 
doru vropo'j 
íicora (pir^cpa 
ficoru (pczCopou 
heru yspou 
fetu (pzro'j 

• fiata (piaza 
felisesku fslcéeitxöú 
frika (pptxa 
franza (ppawxQd 
fortuna (popzowa 
gadelisku jxavxeXiaxoi) 
galbenu yxaXpirevQi) 
g o l u /'XOÁO'J 

gardina yxapvxcva 
griaiu yxptarjotj 
griaiesku yxpimsifxou 
gresime yxpsayus 
greaca 'fxpéatCa 
groapa yxppana 
gura jxoupa 
gusa yxooaao. 
harnesku yapvsaxou 
'mprumutezu intpoufjiooxevCou 
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Dák-rumim: 
ingropu temetek, sepelio 
inima szív, cor 
invecu tanítok, doceo 
ma invecu tanulok, disco 
kalu ló, equus, 
kalare ló-háton, eques 
kale út, via 
kamasa ing, indusium 
kautu keresek, quaero 
kopilu fiu, puer 
kopila szolgáló, ancilla 
kotu könyök, cubitus 
kuibu fészek, nidus 
kucitu kés, culter 
kurendu sebes, celer 
kureau szíj, lórum 
leau veszek, fogok, capio 
leuareaminte figyelem, animadversio 
lingura kanál, cochlear 
lukru munka, labor 
lukrezu munkálok, laboro 
lupta háború, bellum 
macu bél, intestinum 
manku eszem, edo 
manzu csikó, pullus quinus 
maré nagy, magnus 
mencuna hazudság, mendacium 
merzi mégy, is 
mielu bárány, agnellus 
miku kicsiny, parvus 
moasa anyók, vetula *) 
muma anya, mater 
orbu vak, coecus 
padure erdő, silva 

Makedo-rumun : 
'ngropu vypo~ou 
inema Yjvzua 
'nvecu vfisrCou 
me 'nvecu vftezCou 
kalu xaloD 
galaru (lovag) yxo.Xapo'j 
kale Kait 
kamiasa xapuaaffa 
kaftu y.a(pzou 
kopelu XOTTBXOU 
kopela xo-sÁa 
kotu xozotj 
kuibu xoorjnrou 
kucutu XMOTCOUTO'J 
kurrundu xooppo>»ro 
kurrao xouppao 
aliau aXtaou 
loareaminte loapeapivve 
lingura Iwyxoupa 
lukru Xouxpotj 
lukrezu looxpzz^oij 
liufta XCO'JWTO. 
macu UÜTCO'J 

í 3 

maku jwxou 
manzu pawrCoo 
maré papé 
mincune uívz^oovz 
nerzi witpfy 
nielu MVIZIO') 
niku vvixoo 
moasa uoatraci 
muma poufia 
orbu opuTro'j 
padure Tio^zoupe 

*) mosu öreg mosa (mosia) örökség, birtok. 
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Dák-rumun: Makedo-rumun 

pantece has, venter 
panza vászony, tela 
pecora láb, pes 
peptu mely, pectus 
petreku küldök, mitto 
pietra, piatra kő, petra 
preotu \ .. 

( pap, sacerdos preutu J 
pucinu kevés, paucus 
rana seb, vulnus 
rendű rend, series 
sapu ások, fodio 
sarutare csókolni, salutare 
sboru, sburare repülök, volo, as 
seacere sarló, secare 
secerare aratás, messis 
serbezu ünnepelek, servo, celebro 
serbatoare ünnep 
skandura deszka, assis 
skapare futás, aufugium 
skaperu tüzet ütök (fulmino) 
skotu kiveszek, promo 
skumpu becses, pretiosus 
strembu görbe, gibbosus 
strimtu szűk, angustus 
stanga bal, sinistra (manus) 
sufletu lélek, anima 
suta száz, centum 
supcoare hónalj, axilla 
tata atya, páter 
taiu vágok, scindo 
treku által megyek, transeo 
trupu test, corpus 
usa ajtó, janua 
uskatu száraz, aridus 
vatemu sebesítek, bántok, occido 

panteku Ttayzsxoü 
panza Tiawz^a 
cicora z£iz£opa 
k e p t u XETZZOO 

pitreku izizpexou 
kiatra xcazpa 

preftu 7Tps<pvoü 

p u c i n u TtO'JZ&VOl) 

rana ppava 
arada apavza 
sapu oaitou 

asboru aQmopoo 
siacere atazC,epe 
sicerare atz£epaps 

skandura oxawzoupa 
skapare axanaps 
skaperu axampoo 
Skotu (TXOZOU 

skumpu axoufjLTtou 
strembu azpaanou 
strimtu azpcjj.rou 
stanga azavyxa 
sufletu <rou<pXszou 
suta a out a 
sumsoare ooouaoape 
tata zaza 
talliu zalhou 
treku zpsxoD 
trupu rpoimoo 
usa ouacra 
uskatu ooaxaxou 
vatemu fiazaaou 
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Dák-rumim: 
visu álom, somnium 
in zosu alatt, infra 
zune ifjú, adolescens 

Makedo-rumun 
jisu yurou 
'njosu vyioaoü 
^one i;z£ove 

3. Olyan szók, melyek a görög vagy albániai nyelvből kerültek 
a riimuuba, s mind a két nyelvágban megvannak. 

A dák-rumunban : 
afl'u találok, invenio 
beserika egyház, basilica 
daskalu tanító, docens 
draku ördög, draco 
drumü út, via, iter 
ermu kietlen, puszta 
igumenu apát, abbas 
ikoana kép, imago — 
lipsa hiány, defectus 
lipsesku hiányzom, deficio 
livada rét, pratum 
marturu tanú, testis 
meru alma, pomum 

meru de faca 
pedepsa büntetés — 
pedepsesku büntetek — 
preutu pap — 
spelu mosok, lavo 

a. makedo-rumimban : 
afiu o.(ploo — aX<p<ü 
besiariku tmaoio.pixo. — ftaaihxrj 
daskalu vracrxo.Xoo — d'.dú.axrúoq 
draku wpax&u — dpáxaiv 
drumu ^rpou/wo —- opö'ioq, 
ermu epjiou — spnuög, 
igumenu yfouaevoü •— ^yo'jn.e^oo, 
ikoana etxoava — stxúfv 
lipsa \si<pa — lst(piq 
lipsesku lec(i<ö(Txou •— 
livada Xsiftavvs — 
marturu uapro'jpo'j — fjiápT'Jfi 
meru u.tfioo — [jtykov 
orcza-csont mpou v?'e (paz^a 
pedefsa xatdevtra — noMsuats 
pedefsesku -atoz>j<rsexau 
preftu Ttpsfptou — 
spelu attslob — aanahav alb. 

Itt is csak azon szókat vehetem fel, a melyeket mind a 
.Thunmann közölte szójegyzékben mind Pontbriant-nál *•) találok, 
elhagyván azokat, a melyek abban is, ennél is megvannak, de kü
lön-külön. P. o. dokimie tapasztalás vzoxiait; doksa, dicsőség, vzoza ; 
eiritie béke ecpyvs; elejtem szabad, sltudspou stb. stb. liarisesku 
ajándékozom, kedvezek, yapí^ofjtat stb. Ilyenek a logojetu iró deák, 
kanczellár, a hrisovu arany bulla, temem alap stb.,stb. így a makedo-
rumunban a falu hoara Ycap(övtdB a dák-rumunban satu, mi szláv szó. 

*) Pontbriant szótárát már a 307. lap, 36. jegyzetében említem; a 
I I I . részben még teljesebben fogom idézni, s okát is megmondani, miért 
hivatkozom leginkább reája. 

NYULVTTID. KÖZLEMÉNYEK. XIY * u 
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V. A rumun nyelvnek grammatikai mivoltát akarván mennél 
világosabbá tenni, az olasz nyelvet veszem segítségül, mert a rumun 
nyelv, általában véve, közelebb áll az olaszhoz, mintsem a spanyol
hoz, portugálhoz vagy épen francziához, legyen bár földrajzi közel
ség vagy akármi egyéb is annak az oka. Ezt akarván tenni az 
«olasz» nevezet miatt az «oláh» nevet is használom, a mikor a 
kettőt egymás mellé állítom. Ne gondolja tehát senki kisebbítés
nek, ha a dák-rumun és makedo-rumun helyett éjszaki oláhot és déli 
oláhot írok. A történelem által közforgalomba jutott nevezetek sok
szor jobban megfelelnek a történeti valóságnak, mint a politikai 
tudomány által kiválasztottak. Miólta magyarországi emlékezés és 
szóhagyomány van: azólta nekünk Itália Olasz-ország, s az itáliai 
lakos olasz; hasonlóképen azólta van Oláh-ország és oláh. Egyikben 
sincsen gúny, mirt nincsen a horvát-b&n, tóí-ban, lengyel-ben, 
oros^-ban, német-ben; mint nincsen Bécs-ben, Nándorfejérvár-b&n 
stb. — Eddig az éjszaki oláhot bocsátottam előre: most a délit 
teszem közvetlenül az olasz mellé. Azt kívánja mind a földrajzi 
mind a nyelvi közelség. Kezdem a személyes névmással. 

1. §. Olasz. Déli oláh. Éjszaki oláh. 

én io eu io, eu 
di me, mi 
a me, mi 

a írni 
a nia, ni s mi, mie 

me, mi mine me, mene 
da me di la mine — 

mink noi noi noi 
di noi, ne, 
a noi, ne, 

ci 
ci 

a nostror 
a nao, na 

\ i noue, ne 

noi, ne, ci noi, na noi, ne 
da noi di la noi 

te tu tu tu 
di te 
a te, ti 

a tui 
cl CGR^ C6 } ci, cie 

te, ti tine, te te 
da te di la ciné — 
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tik VOl 
di voi 
a voi, vi 
voi, vi 
da voi 

voi 
a vostror \ 
a vao, va i 
voi, va 
di la voi 

voi 

voue, ve 

voue, ve 

a egli, ei, e ella elu ia ehi, lu ea, a, o 
di lui di lei a lui a lei \ 
a lui, gli, li a lei, le a lui, l'i a lei, li i 
lui, il, lo lei, la elu, lu ia, u lu 
da lui da lei dila elu dila ia — 

lui, li, i ei, li, i 

ele eli, ei, li ele, le 
a lor \ 

Ők eglino, egli, ei elleno, elle eli 
di loro di loro a lor ,. .... , . , , , , , , , n , , , I loru, la, le loru, le a loro, loro a loro, loro a lor, la a lor, la J 
loro, gli, li loro, le eli, l'i ele, le 
da loro da loro dila eli dila ele 

Ezen személyes névmások a latin ego tu ille illa, nos vos illi 
illae, nostrum vostrum illorum-nak változatjai. A névhatározó az 
ille, illa-ból így lesz az olaszban: il lo, la ; a déli oláhban: le lu a; 
az éjszaki oláhban: le lu, a. S ezekkel így foly a névragozás 

az olaszban : 
Nom. il lupo 

del lupo 
al lupo 
il lupo 
dal lupo 

Nom. i lupi 
dei lupi 
ai lupi 
i lupi 
dai lupi 

Nom. la donna 
della donna 
álla donna 
la donna 

déli (dákban 
lup-lu 
a lup-lui 
a lup-lui 
luplu 
dila luplu 
lup-li 
a lup-l'or 
a lup-Ior 
lup-li 
dila lup-li 

doamna 
a doamni-1'i 
a doamni-Ii 
doamna 

éjszaki oláhban : 
lup-lu 
a lu lupu-lu 
lupu-lui 
lupu-lu 

lupi-li, lupi-i 
a lu lupi-loru 
lupi-loru 
lupi li, lupi-i 

doamna-a, doamn'a 

doamne-ei, doamnei 

doamna-o, doamn'o 
26* 
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az olaszban : didi oláhban : éjszaki oláhban : 
le donne doamni-le , doamne-le 
delle donne a doamni-lor ) , 

„ , T - T ) doamne-loru 
allé donne a doamni-lor J 
le donne doamni-le doamne-le. 

A rumunban, mint látjuk, a névhatározó nem elül, hanem há
tul járul, még pedig a többesi végzethez ragadva, a nélkül, hogy 
összeforrna véle. Ez hát egyik fő sajátsága a rumun nyelvnek, a 
mely által valamennyi román nyelvektől külömbözik.' Nyelvtörté
neti kérdés már: honnan ered ezen sajátság ? A nóvhatározónak 
hátultevése a bolgár-szláv és az albániai vagy orbonás nyelvekben 
is megvan; ellemben nincsen meg egyik román nyelvben. Lehet-e 
gondolni, hogy eme sajátság a régi latinból származott a rumunba ? 
Cipariu (Gr. I. 181.) így okoskodik: A szláv nyelvek közt egyedül 
a bolgárban van meg a névhatározó, s hihető, hogy a bolgárok a 
rómaiak közzé jutván, valamint a névhatározót általában ezektől 
fogadták el, úgy annak hátravetésében is a rómaiak példáját követ
ték. Mert hihetőbb, hogy a szlávságnak legkisebb része, úgymint a 
bolgárok, az egész román nemzettől, mely sokkal nagyobb is vala, 
fogadta el mind magát az artikulust, mind annak hátúitevését, 
hogysem az ellenkező. Az pedig, hogy a rumunok az albaniaiktól, 
egy kicsi és nagyon szétszórt nemzettől, fogadták volna el azt, 
még kevésbbé hihető; ha csak meg nem engedjük, hogy az albá
niaiak a thrákok utódjai s hogy a thrákok és dákok egy eredetűek 
és egy nyelvűek voltak, lakásaik is a Dunántúl és innen ugyanazok 
lévén a rómaiak lakásával.)) Ha ezt megengedjük, akkor, Cipariu 
okoskodása szerint, ama sajátság a régi thrák-dák nyelvből való 
volna. Mégis tovább megyén okoskodásában, azt mondván: «Hi
hetőbb, hogy artikulusaink hátultevése a latin nyelvnek legrégibb 
szokásából maradt meg, mely szerint a mutató névmást a névszó
nak utána vetik vala, mi azután p. o. homo ille, qui stb. ékesebb 
szólásnak is látszott. S ha az artikulus nem egyéb, mint a név
szók végzeteinek ismétlése, p. o. a görögben: 6 oydfjwTrog Őq, j 
•J'OVY] Yj stb., akkor az artikulus hátul tevése az eredetiebb szólás
mód. » Ennél fogva ez Cipariunak következtetése, hogy az artikulus 
hátultevésével a rumun nyelv a legrégibb latin szokást tartotta rneg. 

Cipariuból itt is, mint egyebütt, az a meggyőződés szól, 
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hogy nem Itáliában, a régi latinok fészkében, s a latin nemzetnek 
országában maradtak meg a latinság ős régiségei, hanem a Balkáni 
félszigeten, a hol a római gyarmatosok és katonák, a kik magok 
már nem tiszta latinok valának, idegen törzsű népek közzé jutot
tak, — meg a Traianusi Dákiában, a melynek római gyarmatosai 
nemis Italiából, hanem a római birodalom más provincziáiból, leg
inkább pedig Ázsiából eredők, katonái pedig a legkülömbözőbb 
népekből valók valának. Mint látjuk, történelmi alapja nincsen 
annak a meggyőződésnek. A nyelvtudomány is ellenkezik a 
Cipariu felfogásával. Az artikulus nem a névszók végzeteinek 
ismétlése, hanem pótlása; mikor t. i. a casus-ragok jelentése 
már vész, akkor a nyelv azokat más, de hasonló természetű 
szókkal, t. i. praepositiokkal pótolja. A nominativusi rag tehát 
mindenütt, a míg jelentése a nyelv öntudatában él, a névszó 
végén van; így a skandináv-germánban is, így a vogulban és 
osztjákban is, nem csak a baszkban, mint Cipariu gondolja. 
A latin homo-ban, dominus-ban, spiritus-ban benne van a no
minativusi rag, s a nyelv öntudatában is élt; mikor utóbb hic 
homo, hic dominus, hic spiritus oly közönségessé vált is, mint a gö
rög 6 dvdftiorcoq'. az ismétlés nem a szó-anyagban, hanem a jelen
tésben áll, mert hic és s (domino-s, spiritu-.s nem azonosak a szó
anyagra, hanem csak a jelentésre nézve. Mikor még homályosabbá 
lett a szó-részek jelentése, s az olasz uomo, don, spirito nem értek 
már annyit a nyelvtudatban, mint a latin liomo dominus spiritus; 
akkor ille homo,ille dominus, ille spiritus-hol lőnek: il uomo, il don, 
lo spirito. A Balkáni félszigeten is elbágyadván a nyelvanyag jelen
tése az omu, domnu, sufletu, frate a le IU-Y& szorult, a mely ott ala
kult volt az ille-ből. S a rumun nyelv az ellenkezőjét tévé annak, 
a mit az olasz tett, nem Vomu-t, le vagy lu domnu-t, lu suflletu-t 
le frate-t, hanem omu-lu-t, domnu-lu-t, síifietu-lu-t, frate-le-t fogad
ván el. Vájjon ezt belső, latin ösztönből tette-e? Nem ám! Mint
hogy ez ösztön az olaszban nem nyilatkozott: tehát nem volt belső, 
latin; külömben itt is bizonyosan nyilatkozott volna. 

Tehát külső ösztönt kell feltennünk, s annak eredetét a Bal
káni félszigeten találjuk meg, a hol a bolgár és albániai nyelveken 
is ugyanazt a Sajátságot látjuk. Nyilván a thrák nyelv hatásának 
kell tulajdonítani, hogy két idegen nyelv, egy szláv, és egy latin 
ugyan azt fogadták el. S a nyelvtényekből az is bizonyossá lesz, 
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hogy nem mindjárt, hanem csak a nyelv-amalgama meglettével, 
nyilatkozott eme thrák hatás, nem is a Traianusi Dákiában, hanem 
egyedül a Balkáni félszigeten. Ugyan is az ó-bolgárban, vagyis az 
egyházias szláv nyelvben, a melynek keletkezését a szlovénségben 
s így Pannoniában is, tehát tágabb nyelv-alapon kell feltenni 
nincsen meg "az artikulus hátul tevése, hanem csak az új bolgár
ban, melynek keletkezését a szorosabb és tulajdonképi bolgár föl
döntaláljuk meg okvetetlenül. Methodius tanítványai, a kik 886-ban 
kikergetve Svatopluk által, Bolgárországba menekültek s ott foly
atatták az új szláv tudományt és irást: nyilván az úgynevezett egy
házias szláv nyelven terjesztek a keresztyénséget a bolgárok között; 
az oroszokhoz is ez az egyházias nyelv kerüle, a melyet talán nem 
is egész helyesen ó-bolgárnak nevezünk- Az új bolgár, vagy a tu
lajdonképi bolgár nyelv tehát a X. század után képeződött ott, a 
hol a régi thrák rétegnek hatása mintegy jól átjárta volt az újabb, 
a latin, szláv és az ezekbe belé olvadó finn-bolgár rétegeket. Az 
uj bolgár vagy a tulajdonképi bolgár idomítá azután a keletkező 
rumun nyelvet, a mit nemcsak az artikulusnak hátultevése, ha
nem annak a szóhoz való hangbeli alkalmazkodása is bizonyít. 
Egy-két apró mutatvány, melyeket a Tatrosi (1466-beli) magyar 
fordításból, az egyházias szlávból, az új bolgárból és a rumunból 
veszek, tanúságul és igazolásul szolgálhatnak. 

Tátrosi másolat. Egyházi szkív. Uj-bolgár. Iiumun. 

Üvöltőnek Glas vopi- Glas na jed- Voaée-a cé
szava kietlen sago v pustini: nogo, kojto lúi ce striga in 
ben : alkossa ugotovajte put' v'ika v pustini- pustiiu: gatici 
tok úrnak utat, gospoden, pra- n'-tu': prigot- kale-aDomnu-
igazakká te v'i tvorite stezi véte put'-to go lui, drepte fa-
gyétek ő ösvé jego. spoden, prav'i ceci karari-Zö 
nyeit. pravéte nego-

vi-te puteki. 
lui. 

Tiéd az or Jeko tvoe Zastogo je Ke a ta este 
szág, a hata jest carstvie i tvoe carstvo-to imperaci'a si 
lom, a dicső sila i slava vo i slava-ía- i si- putere-a si 
ség örökké. véki. la-fa vo véki. marire-a in 

eternu. 
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Zastogo ako Ke de veci 
prostite vi na ierta oameni-
celovéci-té so- loru gresele-Ze 
grésenia-ía im, loru, va ierta si 
ste da prosti i voui parinte-/e 
vam otec vas vostru eelu ce-
nebesnij. resku. 

Mert ha meg- Asto vo opus-
bocsátandjá- taete celové-

tok emberek- kom sogrése-
nek ő bűnöket, nija ji;/, opu-
megbocsátjaes stit i vam otec 

tü nektek vas nebesnii. 
mennyei atyá
tok tü vétke-
zettöket. 

Mikor pedig Jegda ze pos-
böjtölendetek , titesja, ne bű
ne akarjatok dite jekoze li-
lenni szomo- ceméri, sétu-
rok miként juste . . . amin 
képmutalók . . glagolju vam, 
. . . bizony jeko vospriem-
mondom tü ljut mezdu 
nektek, mert svoju. Ti ze 
megvötték ő post'as'a po-
érdemeket. Te mazi glavu 
kedig mikor tvoju i lice 
böjtölendesz,te umij. 
fedet megken
jed s te orczá-
dat megmos
sad. 

Az egyházi szlávot az új bolgárral vetvén össze, mindé ki 
meglátja ez utóbbiban az artikulust, a mely amabban nincsen 
meg, de a mely a rumunban is megvan. A bolgárban az 11 azon 
hangzó, melyet saját jegygyei is írnak, de a mely nem egy 
hangzású emevvel. A latin bettikkei író rumunok azt a hangzót, 
szem előtt tartván a latin szót, a c i u-val, az az, o-n kívül minden 
magánhangzóval írják. 

A hangzónak alkalmazkodását ilyenekben is látjuk: parte 
rész többesben yard, karte könyv, papir több. harci ,-fata leány, több. 
fete. Viszontag frate, barát, testvér több. fraci, nem frdci, 

A többesi végzet általában e, i, p. o. doam,na,t. doamne, domnu 

A koga pos-
tite, ne bivaj-
te kakto lice-
mér-íá, namr-
steni; 
istipu' ve ka-
zuvam, ce té 
veee si priji-
mat zaplatu'-
tti. A ti koga 
postis, pomazi 
glavu'-tu si i 
lice-ío si omíj. 

Si kandu po-
stici, nu fici ka 
fecarnici-i po-
somorici; . . . . 
adveru ziku 
voui, ke si ieau 
plata-Zorw. Da
ra tu kandu 
postesti, umje-
ei kapu-Zw teu, 
si spala fac'-rt 
ta. 
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t. domni; kuventu szó, t. kuvente, degetu ujj t. degete; e két utolsó 
tehát az artikulussal: kuventu-lu kuvente-le, dejetu-lu dej'ete-le. 
De van re, ri többesi végzet is a latin harmadik ejtegetés többesi 
neutrumainak utánozása, mint: korpu test, t. korpure, korpurí 
(corpus, corpora),^i^^wmelb7j t- piepture, piepturi (pectus, pectora). 
Artikulussal: korpu-lu korpure-le; pieptu-lu piepture-le. A rumun 
nyelv nem szorítja ezt a re, ri végzetet a latin harmadik ejtege
tés neutrumaira, hanem kiterjeszti más u végzetüekre is, p. o. 
cerkukör (circus) cerku-re cerku-ri; lakú tó (lacus) laku-re, -ri; fokú 
tűz (focus) foku-re, -ri; zoku tréfa (jocus) zoku-re, zoka-ri stb. Még 
idegen szókra is kiterjeszti azt, p. o. a szláv prafu por, marfű áru 
többesben prafure prafuri, marfűre -ri. Az olaszban is vannak 
ilyen, hogy úgy mondjam, tévedések, mert nemcsak tempó idő 
(tempus) t. tempóra, corpo test (corpus) corpora vannak a tewpi, 
corpi mellett, hanem fruttora gyümölcsök, frutti mellett, pvatora 
rétek, prati mellett, tettora tetők, tetti mellett stb. a latin fructus, 
pratum, tectum-ból. 

Végre a latint utánozó a végzet is előfordul, mint az olasz
ban, p. o. osu csont osa, az artikulussal: osu-lu, osa-le; vasú edény 
vasa, genukia, térd = tfenuhia stb. stb. Egyébiránt a nyelv sok této
vázást mutat a többesi végzetekben. A déli oláhban még mással
hangzók változásai is fordulnak elő a többesszámban. A_p-nek fc-vá 
levését mutatják a vulpe róka, vulki rókák, groapa gödör, groki 
gödrök stb. S valamint a p k-vá: úgy lesz a b g-vé, p. o. korbu holló 
korgi hollók stb. 

A tulajdonnevek is némi különösséggel járnak. A személy
jelentők casus-praepositiókat vesznek fel, így: 

Petru Péter Maria Mária 
lu Petru Péteré, Péternek la Maria Mariáé stb. 

pre Petru Pétert pre Maria Mariát. 
A város-jelentők az artikulust szeretik felvenni, mint Kluzti-

Ui és Kluzn Kolosvár; Sabiniu-lu és Sabinia15) Nagy-Szeben; Ba-
kuresci-i (többes-számbeli) és Bukuresci Bukarest. 

i e) A római «nevoe» (nyavalya) készti a rumun írókat arra, liogy 
Szebenböl latin Sabinium-ot képezzék. De ugyan ezen «nevoe» a szláv nya
valya (nevolja)-ból is latin ne-volentia-t süt ki. 
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2. §. A genitivus-viszony kifejezésében nagy változatosságot 
találok, mely talán határozatlanság is. Cipariu a nő-nemü a és e 
névszóknak genitivus és dativus végzetet tulajdonít, így: doamncr, 
gen. dat. doamne; mentegén, dat. menci. Ezt a régiebbek, p. o. 
Sinkai, nem ismeri. Az artikulussal való genitivust Sinkai emígy 
formulázza: masc. a-lui, vagy a-ului ; fem. a-ei, a-i vagy a-lei, 
többesben a-lor. Tehát a tata atya-ból lett: a-tata-lui, a-taci-lor 
(az atyáé, az atyáké); a kané kutya, domnu úr-ból lettek: a-kane-
lui, a-kani-lor (a kutyáé, kutyáké), a-domnu-lui a-domni-lor stb. 
Cipariunál a genitivusok így vannak az egyesben: domne-ei inen-
ci-ei, domnu-lui mente-lui; a többesben: doamne-loru menci-loru ; 
domni-loru menci-loru. De ugyanannál az írónál ezeket találom: 
au impromutatu ku grosulu dein largulu tesauru alu limhei latiné 
nagyban kölcsönöztek a latin nyelvek bő kincséből; — din parcile 
orientali ale imperiului romami a római birodalom keleti részeiből 
— a noastra (limba) nu era favorita in totu respectulu limbistiku, 
nu numai alu adjekiiveloru a mi nyelvünk nem volt jó állapotú 
minden nyelvi tekintetben, nemcsak az adjectivuméban ; — limb'a 
latina era miglokulu kidturei popora-loru neo-latine a latin nyelv 
az új latin népek kultúrájának eszköze volt; — dein partea adiek-
tiveloru si altoru parci ale limbei az adjectivumok és a nyelvnek 
más részéről; — dein fontan'a komune «' limbeloru neo-latine az 
új latin nyelvek közös forrásiból. — Ezekben többfélék a genitivus 
kifejezései, van : hdturei poporaloru, adjectiveloru, tehát casus-prae-
positio nélkül; van: ale limbei, alu limbei latiné, van: a limbeloru 
neo-latine és alu adjektiveloru. Hogy mi a külömbség ezek között, 
Cipariu könyve nem mondja meg. 

A makedo-rumunban csak egy módját találom a genitivusi 
viszony kifejezésének, p. o. paciere-a a, gomar-lni a szamárnak 
szenvedése; ku azutor-lu a lui az ő segítségével; se fece elu sklavu 
a om-lui lön rabszolgája az embernek. 

3. §. A rumun adjectivumokon feltetszik, hogy a bonus, me-
lior, optinius-íe\e rendhagyók, melyek a nyugati román nyelvekben 
is megmaradtak (p. o. bonus melior az olaszban: buon meglio; 
malus pejor a francziában; mai pis, mauvais pire), a rumunban 
nincsenek meg. Azután hogy a fokozásban a rumun nyelv nem a 
plus szót alkalmazza, mint a nyugati román nyelvek (p. o. grandé, 
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piu grandé; grand, plus grand) hanem a magié szót így: bunu jó, 
mai bunu jobb; reu rcssz (reus), mai reu rosszabb. Harmadszor az 
adjectivumok szófűzése is elüt a nyugati román nyelvekétől, a 
mennyiben az artikulust hol az adjectivumhoz, hol a substanti-
vumhoz vetheti, így: bunu-lu omu és omu-lu bunu a jó ember, a 
bunu-lui omu és a omu-lui bunu a jó emberé; — buni-i oameni és 
oameni-i buni a jó emberek. 

A celu, cea, pronomen a substantivum után jár, p. o. frate-le 
celu clulce az az édes testvér; ai nostrí celi veid azok a mi öregeink; 
jjopóra barbáré seau celu pucinu nelatine a barbár vagy legalább a 
nem-latin népek. 

A makedo-rumunban is így történik a fokozás: ma bunu— 
mai bunu jobb; de ott van ka ma bunu is, mi : legjobb. Továbbá a 
makedo-rumun hasonlóképen mondja: bunlu omu, bun-li oameni 
vagy omlu bunu, oamin-Vi buni a jó ember, a jó emberek; ricinlu 
acelu bunu, vicin-Vi accVi buni az a jó szomszéd, szomszédok; vagy 
acelu bunu vicinu a jó szomszéd, acea buna vicina a jó szomszéd-
aszszony stb. 

4. §. A birtokos névmások. 

a dako-rumunban a makedo-rumunban 
I. alu mieu a-mea enyém a-meu a-mea 

ai miéi ale mele enyéim a-mei a-mele 
II. alu tuu a-tua, a-ta tied a-teu ci~lJG8j 

ai tui ale tuale, a-tale tieid a-tei a-tale 
III. alu suu, alu su a sua, a sa övé a-su a-sa övé 

ai sui ale suale, ale sale övéi — • — • 

IV. alu nostru a-noastra miénk a-nostru a-nostra 
ai nostri ale noastre mieink a-nostri a-nostre 

V. alu vostru a-voastra tieid a-vostru a-vostra 
ai vostri ale voastre tieitek a-vostri a-vostre 

Ezekben a lu, i, le articulusok, a melyek nélkül marad
nak amieu, amiéi, amea stb. 

Mutató névmások 
a dako-rumunban : a makedo-rumunban : 

acestu aceasta az aistu aista 
acesti aceaste ezek aisci aiste 
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a dako-rumunban: 
acelu acea az 
acei acele azok 

a makedo-rumunban: 
acelu acea 
acel'i acele. 

A dako-rumun ezekhez még a-t is ragaszt, de jelentés-vál
tozás nélkül, így : acestu-a, acesta-a. 

Sajátságos az i?isu maga, mert egészen magyarosan veszi fel 
a rövidített személyes névmásokat, így: insu-mi, insa-ci, insa-si 
magam, magad, maga; insi-ne, insi-ve, insi-si magunk, magatok, 
magok. így a íeminimimban i s : insa-mi insa-ci insa-si, inse-ne 
inse-ve inse-si. Mondják tehát: insumiamvezutu,vüIgyioinsumi am 
vezutu magam, vagy én magam láttam. A femininum többese inse 
kifogást, vagy ellenkezést tevő conjunctióvá is lesz, de jelentés
sel, mint a magyar maga a régiebb nyelvben. 

A makedo-rumunban is ezenképen: eu insu-úi magam, tu 
insu-ci magad, elu insu-si, ia insu-sa maga; noi insi-na magunk, 
voi insi-va magatok, eli insu-si, ele insu-sa magok. 

Kérdő névmások 
a dako-rumunban: 

karé ? karé-a ? ki 
a karúi kié ? 
pre karé kit ? 
karii kik ? 
a karoru kiké ? 
pre karii kiket ? 

ciné? ki 
a kui ? 
pre ciné ? 
ciné? 
a karoru ? 
pre ciné ? 

Még a latin totus, tota 
az olaszban : a, déli oláhban : 

Egy. sz. tutto tutta tuto tuta 
T. sz. tutti tutte tuci tute 

G. a tutti a tutte a tutulor 

a makedo-rumimban 
karé ? ci 

a kui ? 
karé ? ci ? 

az éjszaki oláliban : 
totu toata 
toci toate 

toturoru 

Olasz : 
1. uno, un, una 
2. due 
3. tre 
4. quattro 
5. cinque 

5. §. Számnevek. 
Déli oláh: 

unu, una 
doi, dau 
trei 
patru 
cinci 

Éjszaki oláh 
unu, una (o) 
doi, doue, doua 
trei, trele 
patru 
cinci 
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Olasz. 
6. sei 
7. sette 
8. otto 
9. novo 

10. dieci 

20. venti 
2-1*. ventuno 
22. ventidue 
23. ventitre stb. 
30. trenta 
40. quaranta 
50. cinquanta 
60. sessanta 
70. settanta 
80. ottanta 
90. novanta 

100. cento 

Déli oláh 
sasé 
sapte 
optu 
nau 
zace 

Éjszaki oláh 
sease 
seapte 
optu 
noue 
zeee 

11. undici un-spre-zace un-spre-zeée 
12. dodici dao-spre-zace doi-spre-zece 
1:5. tredici trei-spre-zace trei-spre-zece 
14. quattordici patru-spre-zace patru-spre-zeée 
15. quindici cinci-spre-zace cinci-spre-zece 
10. sedi.ci sas-spre-zace sease-spre-zeée 
17. dieci-sette sapte-spre-zace seapte-spre-zece 
18. dieci-otto optu-spre-zace optu-spre-zece 
í 9. dieci-novo nau-spre-zace noue-spre-zece. 

doue zeci 
doue zeci si unu 
doue zeci si doue 
doue zeci si trei stb. 
trei zeci 
patru zeci 
cinci zeci 
sease zeci 
seapte zeci 
optu zeci 
noue zeci 

(o) suta 

A rumun nyelv elhagyja a latin compositumokat, melyeket 
az olasz, néhánynak kivételével (17—19), megtartott, s az össze
adó számneveket (11—19) spre, az az supra szóval köti össze, a 
sokszorozókat (20—90) pedig két önálló szóval fejezi ki, így: doue 
zeci két tiz ±= húsz, trei zeci három tíz = harmincz stb. A makedo-
rumun a zi?izici-vel a viginti-t akarja követni. A suta száz, nem ro
mán, hanem szláv, azaz bolgár szó (CT>Ti> = suta). 

zmzici 
zinzici si un 
zinzici si dau 
zinzici si trei 
trei zaci 
patru zaci 
cin zaci 
sai zaci 
saptezaci 
optu zaci 
nau zaci 

(una) suta 
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A rendszámok alakja még jobban eltér a latinos olasztól: 
primo, secondo, terzo, quarto, quinto, sesto stb. mert az 

a dako-rumunban : 

1. antaniu 
2. alu doi-le-a 
3. alu trei-le-a 
4. alu patru-lu (lea) 
5. alu cinci-le-a 
6. alu sease-le-a 

100. alu suta-le-a 

antania 
a dou'a 
a treia 
a patr'a 
a cincia 
a seas'a 
a sut'a stb. 

a makedo-rumanban : 

a inteneu a intenea 
a doilea 
a treilea 
a patrulea 
a cinilea 
a saselea 
a sutalea 

a daoa 
a treia 
a patrua 
a cincia 
a sasea 
a suta stb. 

Látjuk, hogy ezek alkotása hazonlít a genitivns és dativus 
alkotásához. 

Igeszó. 

6. §. Az igeszót is az olaszszal együtt mutatjuk be. 

A rumun nyelvben három segé d-ige van voliu (volo), ami> 
(habeo) és snntu (sum). 

Olasz. Déli oláh. Éjszaki oláh. 

Praes. Egy. sz. voglio (volo) voi vreu voliu oiu 
vuoli, vuoi vrei vrei veri, vei oi 
vuole va vre va 0 

T. sz. vogliamo vremu vremu vomu omu 
volete vreci vreci vreci, veci eci 
vogliono va vreu voru oru 

Imperf. E. sz. voleva vreamu vream 
volevi vreai vreai 
voleva vrea vrea 

T. sz. volevamo vreamu vreamu 
volevate vreaci vreaci 
volevano vrea vrea ' 

Praeter. E. sz. volli vrui vrui 
volesti vrusi vrusi 
volli vru vru 

T. sz. volemmo vrumu vrumu 
volleste vrutu vrutu 
vollero vruru vruru 
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Olasz. Déli oláh. Éjszaki oláh. 
Fut. E. sz. vorrö voi vrere voliu vre 

vorrai vrei vrere veri vre 
vorrá va vrere va vre 

T. sz. vorremo vremu vrere • vomu vre 
vorrete vreci vrere vreci vre 
vorranno va vrere voru vre 

Perf. E. sz. ho voluto amu vruta am vrutu 
hai voluto ai vruta ai vrutu 
ha voluto are vruta a vrutu 

T. sz. abbiamo voluto avemu vruta amu vrutu 
avete voluto aveci vruta aci vrutu 
hanno voluto au vruta au vrutu 

Gerund. volendo, vagy vrundu vrundu 
vogliendo vrundalui — 

Infinit. volere vrere vrere 

Az oláh ige leginkább az r betű által külömbözik mind az 
olasztól, mind a latintól mert a velle, rolere abban vrere ; tehát 
volumus vultis volunt stb., abban vremu vreci roru. Az oiu oi o, 
vomu omu eci legkopottabb alakjai ez igének. 

Olasz. Déli oláh. Ejs zaki oláh. 
Praes. E. sz. ho (habeo) amu am am 

hai ai ai ai 
ha are a are 

T. sz. abbiamo avemu amu avemu 
avete aveci aci aveci 
hanno au au au 

Impf. E. sz. aveva 
avevi 
aveva 

aveamu 
aveai 
avea 

aveam 
aveai 
avea 

T. sz. avevamo 
avevate 
avevanno 

aveamu 
aveaci 
avea 

aveamu 
aveaci 
avea 

Praet. E. sz. ebbi 
avesti 
ebbe 

avui 
avusi 
avu 

avui 
avusi 
avu 

T. sz. avemmo avumu avumu 
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Olasz. Déli oláh. Éjszaki oláh. 
aveste avutu avutu 
ebbero avura avuru 

Fut. E. sz. avrö voi avere v voliu ave 
avrai vrei avere vrei ave 
avrá va avere va ave 

T. sz. avremo vremu avere vomu ave 
avrete vreci avere vreci ave 
avranno voru avere voru ave 

Peri'. E. sz. ho avuto amu avuta am avutu 
hai avuto ai avuta ai avutu 
ha avuto are avuta a avutu 

T. sz. abbiamo avuto avemu avuta amu avutu 
avete avuto aveci avuta aci avutu 
hanno avuto au avuta au avutu 

Conj. Pr. E. , sz. abbia amu aibu 
abbia ai aibi 
abbia aiba aiba 

T. sz. abbiamo avemu avemu 
abbiate aveci aveci 
abbiano aiba au 

Gerundium. , avendo avundu avendu 
— avundalui — 

Infinit. , avere avere ave, avere 

Praes. E. sz. , sono (sum) eskü sum, su, suntu 
sei esti esci 
é este, é este, e 

T. sz. , siamo himu semu, suntemu 
siete hici seci, sunteci 
sono suntu su, suntu 

m erf. E. sz. era eramu eram 
eri erai erai 
era era era 

T. sz. eravamo eramu eramu 
eravate eraci eraci 
erano era era 
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Olasz, Déli oláh. Éjszaki oláh 
Praeter. E. sz. , fui fui fui 

fosti íusi fusi 
fu fu fu 

T. sz. fummo fumu fumu 
foste futu futu 
furono fura furu, fűre 

Fut. E. sz. sarö voi hire voliu fi 
sarai vrei hire vrei fi 
sara va hire va fi 

T. sz, . saremo vremu hire vomu fi 
sarete vreci hire vreci fi 
saranno va hire voru fi 

Perf. E. sz. sono stato amu futa am fostu 
sei stato ai futa ai fostu 
é stato are futa a fostu 

T. sz. siamo stati avenrn futa amu fostu 
siete stati aveci futa aci fostu 
sono stati au futa au fostu • 

Gerund, . essendo fundu íiindu 
— fundalui — 

Infinit. esserc hire fi, fire. 

Az oláh infinitivus, mint látjuk: vrere, avere, hire vagy fire. 
l)e rövidebb alakja, legalább az éjszaki oláhban, ez: rre, ave, fi, 
mely az a előtételével lesz a vre, a ave, a fi. Ez a tulajdonképi infi
nitivus : velle, avere, esse. A hosszú vagy teljes alak elvont jelen
tésű főnév, tehát: vrere akarás, avere bírás, fire létei. 

Legitt azt is látjuk, hogy az oláh sum, vagyok az infinitivust 
a latin fieri-b6\ vette. 

A három segéd-ige általában, mint valamennyi oláh ige, ab
ban külömbözik az olasztól, hogy ez a futurumot a haheo, olaszul 
lio, igével összeolvasztva, vagy synthesis útján, képezi, így: ser-o, 
ser-ai, ser-a; ser-(av)-emo, ser-(av)-ete, ser-anno,- e helyett: esser-o 
stb. Továbbá: voler-o voler-ai, voler-a stb. összerántva: vorr-o, 
vorr-ai, vorra stb. Végre aver-o stb. összerántva: avr-o stb. Ele
mezve tehát ez az összeolvasztott futurumi alak azt teszi latinul: 
esse — habeo = leszek, habere — habeo = fogok birni, velle —habeo 
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= fogok akarni. S így képezi a futurumot minden nyugati román 
nyelv. A rumun vagy oláh más eszközt és más utat választott; nem 
a habeo, hanem a volo igét fogadta el eszközül, s azt nem is ol
vasztja össze az infinitivussal, mint a nyugati román nyelvek teszik. 
Tehát: voliu vre fogok akarni, voliu ave fogok birni, voliu fi leszek. 
A rumun ebben az új görögöt követi, mely elhagyván a regi görög 
összeolvasztott vagy synthetikus futurumot a #eA<w-val szerkeszti 
azt, így : déXco &eXyaee fogok akarni = akarok akarni, d-ékfo é'^sc fogok 
birni, diXaj eladat fogok lenni, délco zarrjcret fogok lépni stb. [S a 
mely szó-alakot a délco mellett a futurumra használ, avval a perfec-
tumot és plusquam perfectumot is képezi, így: iyco lofiti ho avuto, 
iyco dslrjaei ho voluto, iyco aradyj sono stato.] Az «akarni» szóval 
szerkezti az albániai nyelv is a futurumot, így : do kem fogok birni 
stb. Csak hogy itt a segéd-szó do változatlan, a másik meg ragoz-
tatik, így: do kem, do kes, do ket; do kemi, do kini, do kéne.16) 

7. § A rumun igeragozást, a latin szerint, négy idomra oszt
ják, a-re, c-re, c-re és i-re idomra, így: lauda-re, cene-re (tiene-re), 
bate-re, dormi-re. De a hosszú c-s és rövid c-s idomok mindenké
pen egyezők, mint az olaszban is, azért én itt csak három idomot 
veszek fel, melyeket A ragozásnak, E ragozásnak és I ragozásnak 
nevezek. Csak az A ragozás mellé teszem az olaszt is. 

A ragozás; lauda-re dicsérni. 
Olasz. Déli oláh. Éjszaki oláh. 

Indic. praes. E. sz. lodo lavdu laudu 
lodi lavzi lauzi 
loda lavda lauda 

T. sz. lodiamo lavdamu laudamu 
lodiate lavdaci laudaci 
lodanno lavda lauda 

X6) Albanesische Studien. Von Joli. Georg von Halm.Wien, 1853. I I . 62. 
A jegyzetben Hahn azt mondja, hogy az új görög futurum így van, p. o. 
Öa ipdco jönni fogok, da cpó.g enni fogsz, 8a Tzájisv menni fogunk stb. 
Hozzá teszi : «Alle Constructionen mit ÖéXco gehören nicht dem Lében, son-
dern der Schule an, derén, wie uns dünkt, unglüekliche Erfindung sie sind.» 
Lehet, hogy Hahnnak igaza van — Mullach ezt a da-t is a tJe^sc-hől akarja 
megfejteni — annyi mégis áll, hogy a rumun a görögöt követi, akár ezt az, 
iskola, akár az élet vette a US^ÍO'y&l való szerkezetre. 

NYELVTUH. KÖZLEMKNYEK. XIV. <*' 
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Olasz. Déli oláh. Éjszaki oláh. 
Imp. E. sz. lodava lavdamu laudam 

lodavi lavdai laudai 
lodava lavda lauda 

T. sz. lodavamo lavdamu laudamu 
lodavate lavdaei laudaci 
lodavano lavda lauda 

Praet. E. sz. lodai lavdai laudai 
lodasti lovdasi laudasi 
lodö lavda lauda 

T. sz. lodammo lavdamu laudamu 
lodaste lavdatu laudatu 
lodarono lavdara laudaru 

Fut, . E. sz. loderö voi lavdare voliu lauda 
loderai vrei » veri » 
loderá va » va » 

T. sz. loderemo vremu » vomu » 
. loderete vreci » vreci » 

loderanno voru » voru i) vagy 
lauda-voliu, lauda-veri , lauda-va; lauda ,-vomu, lauda-vrci, 

lauda-voru. 

Perf. E. sz. ho lodato amu lavdatu am laudatu 
hai » ai » ai » 
lia » are » a i) 

T. sz. abbiamo lodato avemu » amu » 
avete lodato aveci )> aveci » 
lianno lodato au » au » 

Imperativus. 

E. sz. — — — 
loda lavda lauda 
lodi lasi lavda — 

T. sz. lodiamo lavdamu — 
lodate lavdaei laudaci 
lodino lavda 
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Conjwnctivus. 
Olasz. . Déli oláh. Éjszaki oláh. 

Praes. E. sz. lodi si lavdu se laudu 
lodi si lavzi se lauzi 
lodi si lavde se laude 

T. sz. lodiamo si lavdamu se landamu 
lodiate si lavdaci se láudaei 
lodino si lavde se laude 

Imp. E. sz. lodassi — laudare-asi 
lodassi — » -ai 
lodasse — » -are 

T. sz. lodassimo — » -amu 
lodaste — » -aci 
lodassero — » -aru 

Gerund. lodando lavdandu 
lavdandului 

laudandu 

Infinit. lodare lavdare laudare. 

Jegyzet. 1. A cicire, stare igék egyaránt megtartják a latin 
ttlakokat, p. o. 

Olasz. 
Praes. E. sz. do dai da 

T. sz. diamo diate danno 
Praeter. E. sz. diedi desti diede 

demmo deste diedero 
Praes. E. sz. sto stai sta 

T. sz. stiamo state stanno 
Praeter. E. sz. stetti stesti stette 

stemmo steste stettero 

Oláh. 
dau dai da 
damu daci dau 
dezi dedeai deade 
deademu deadetu deaderu 
stau stai sta 
stamu staci stau 
steti stetesi steate 
steatemu steatetu steateru. 

Jegyzet. 2. Névszótól származó némely oláh ige eza, ezi, eaza 
végzetekkel alakítja a praesens egyes számát és a többes számának 
«$ dik személyét. P. o. arma nyom névszótól lesz ürmeire követés 
és követni; ennek praesense tehát így megyén : 

urmezu urmezi urmeaza, urmamu urmaei urmeaza. 

Látván, mi szorosan csatlakozik az oláh az olaszhoz, ezentúl 
a többi két ige-ragozást az olasz nélkül mutatom íél: némely 
rendhag3^ó mégis az olasz által lesz nevezetesebbé. 

27* 
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E ragozás ; batere ütni. 

Dák-román. 
Praes. E. sz. batu baci bate 

T. sz. batemu bateci batu 
Imperf. E. sz. bateam bateai batea 

T. sz. bateamu bateaci 
batea 

Praeter. E. sz. batui batusi batu 
T. sz. batumu batutu ba-

turu 
Fut. E. sz. voliubate veri bate 

stb. 
Perf. E. sz. am ai a batutu 

T. sz. amu aci au batutu 
Conj. Praes. E. sz. se batu se baci se 

bata 
T. sz. se batemu se bateci 

se bata 
Gerund. batendu 

Makedo-ro mán. 
batu baci bate 
batemu bateci batu 
bateamu bateai batea 
bateamu bateaci batea 

batui batusi batu 
batumu batutu batura 

voi batere vrei batere 
stb. 

amu ai are batuta 
avemu aveci au batuta 
si batu si baci si bata 

si batemu si bateci si 
bata 

batundu 
batundalui 

Az /(/-ragozás praeteritum-ja: ui usi u (a latin hah-ui, -uisti, 
-uh): de vannak i isi i praeteritumok is (a latin leg-i -isti -it) p. o. 

az olaszban : 
ardere égni; arsi ardisti arse 

ardimmo ardiste arsero 
arso 

cedere menni 
cessi cedesti cesse 
cedemmo cedesti cedérono 

cingere övezni, cinsi cinto 
chiudere zárni, chiusi chiuso 
Correre futni, corsi corso 
dicere 
dire 
cuocore főzni, cossi cotto 

mondani, dissi detto 

jiggere kapcsolni, fissi fitto 

az oláJibsbii: 
arsi arsisi arsi 
arsimu arsitu arsuru 

arsu 
cedere menni 
cesi cesisi cesi 
cesimu cesitu cesuru 
cingere cinsi cinsu és cintu 
kiudere, kiusi kiusu 
kurere, kursi kursu 

zicere, zisi zisu 

koacere, kosi koktu és 
koptu 

fi/ere, fisi fissá 
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az ola.s^Lan: 
fingere képzelni, finsi finto 
frangere törni, fransi franto 
frígére sütni, frissi fritto 
fundere önteni, fusi, fuso 
leggere szedni, lessi letto 

stb. stb. 
faré tenni, feci fatto 

az oláhban: 
finjere, finsi finsu 
franfere, fransi fransu 
frijere, frisi friktu és friptu 
fundere, fusi fusu 
lejere, lesi lesu 

stb. stb. 
facere, feci faptu. 

Elegendők e példák annak megmutatására, hogy az olasz és 
oláh nyelvek szorosan egy nyomon járnak. 

I ragozás ; dormire aludni. 

Dák-rumunban: Makedo-rumunban : 
Praes. E. sz. dormu dormi dorme dormu dormi dorme 

T. sz. dormimu dormici dormu dörmimu dormici dormu 
Imperf. E. sz. dormiam dormiai dormia dormiamu dormiai dor

mia 
dormiamu dormiaci dor 

mia 
Praet. E. sz. dormii dormisi dormi 

dormimu dormitu dor-
miru 

Fut. E. sz. voliu-veri-va dorme 
vomu-vreci- voru dormi 

Perf. E. sz. am- ai- a dormitu 
stb. 

€onj.Pr.E. sz. se dormu se dormi se 
dorma 

se dormimu se dormici se 
dorma 

Grerund. dormindu 

dormiamu dormiaci dor
mia 

dormii dormisi dormi 
dormimu dormitu dor-

mira 
voi- vrei- va dormire 
vremu- vreci- voru dor

mire 
amu- ai- are dormitu 

stb. 
si dormu si dormi si 

dorma 
si dormimu si dormici si 

dorma 
dormindu 
dormindalui. 

Itt is vannak rendhagyók, melyek mind az olaszban, mind 
az oláhban egyezők. P. o. venire jönni 

az olaszban : az oláhban : 
vengo venni venuto veniu veni venitu stb. 
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Mások a jelenidőben uj tagot vesznek fel, mint fiaira végezni 
az olaszban: 

íiniseo finisei finisce 
íiniamo finite finiscono 

Legyen az ebből is elég. 

.az oZá^ban : 
finesku finesci fineaske 
íinimu finici fmesku 

8. §. A passivumra nézve az a külömbség van az olasz és az-
oláh között, hogy amaz az essere igével fejezi ki a passivumot, ez 
pedig a subjectumra való vonatkozással és avaré-vei p. o. 

Az olasz: Az oláh: 
sono lodato laudor me laudu 
sei lodato laudaris te lauzi 
é lodato laudatur se laudu 
siamo lodati laudamur ne laudamu 
siete lodati laudamini ve laudaci 
sono lodati lauclantur se lauda 
sono stato lodato laudatus sum me am laudatu 
sei stato lodato )) es te ai laudatu 
é stato lodato )> est se a laudatu 
siamo stati lodati laudati sumus ne amu laudatu 
siete stati lodati » estis ve aveci laudatu 
sono stati lodati » sünt se au laudatu. 

Általános jegyzet. A rumun nyelv még több synthetikus idő
alakot tarthat meg a latinból, nemcsak az imperfectumot és prae-
teritumot. Vannak ilyenek is : 

laudaram baturam dormiramu 
laudarasi baturasi dormirasi 
laudara batura dormira 
laudaramu baturamu dormiramu 
laudaraci baturaci dormiraci 
laudara baturu dormira ; 

laudasem — batusem —> dormisem, laudasesi betusesi dor-
misesi, laudase batuse dormise; laudasemu laudasesi laudase stb. 
Ezek, mint látjuk, a latin indicativus és conjunctivus plusquam 
perfectumai, melyek azomban, ha elő is fordulnak, az eredeti idő-
és mód-jelölést nem fejezik ki. 
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A makedo-rumun a praeterito-futurumot is megtartja, legalább 
Bojaji szerint így: kalkarimu kalkari kalkari, baturimu baturi 
baturi (calcavero, calcaveris stb. batuero stb.); kalkarimu kal-
karitu kalkari, baturimu baturitu baturi (calcaverimus, batueri-
mus stb.). 

9. §. Viszonyszók. 

Olasz : Déli oláh: Éjszaki oláh: 
a (al) a a 
ante ante inte 
de (del) de, di de 
dopo dupa dupa 
fuori fara fara 
in in in 
intra — intre 
intra • — intru 
con ku ko 
contra katru katra 

• — katru ku 
— la la 

per pre pre, preste 
pro pru pru 
su sub su, sub 
sopra — supra, spre 
tra, tras, traus tra tra, stra. 

Ezek és más viszonyszók nemcsak igékkel, hanem egyéb szók
kal is társulnak; vannak olyanok is, melyek csak ilyen összeté
telekben fordulnak elő, mint az oláh szókban: as-kulin hallgatok, 
des-legu oldok, stra-bunii igen jó, ősi stb. stb. Magok a viszonyszók 
is nagyon szeretnek összetársulni, kivált az oláhban, p. o. de-in 
(dein), de intru (dintru), pre-intru (pentru), pre-spre (preste) stb. 

Az adverbiumokról csak azt jegyzem meg, hogy a mente-vei 
járó összetételek, a melyek az olaszban ós francziában felette gya
koriak, se a déli se az éjszaki oláhban nincsenek meg; ha az új 
könyvekben mégis előfordulnak, mint idegen foltok úgy tekinten
dők. Ilyeneket tehát, minők: perfettamente parfaitement, genero-
samente généreusement, altrimenti autrement stb. stb. az oláhban 
nincsenek. Az utolsó altrimenti = autrement látszólag megvan az 
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oláhban is, így altramente. De korcs szó ez, altu-minterea helyett. 
A latin altér, olasz altro, altra, franczia autre az oláhban altu, s ez 
van összetéve• minterea-Yal, így altu minterea. A latin mens ész, 
mely az olaszban mente, az oláhban minte; ebből a déli oláhban 
minduigondolni,ige lett: tehát minduire gondolás, az articulussal : 
minduirea a gondolás. S ennek felel meg az éjszaki oláh minterea, 
mely egyébiránt csak egyszer, az altu-minterea-b&io. fordul elő. 
Mint látjuk, az olaszban, francziában a latin mens szó mintegy 
képzővé lett; az oláhban a minte szó nem lett olyatén képzővé. 
Csak az ebből alakult igenév mintere, minduire kerül elő egyszer, 
még pedig egyedül az altu-vali összetételben. 

Az is sajátságos, hogy az adjectivumi alak egyszersmind ad-
verbium is, tehát p. o. kuratu azt jelenti: pontos és pontosan. Az 
eskü végzetüek kivételt tesznek, mert ezeknek adverbiumai esce 
így: doamnesku úrias, oamenesku emberies, doamneasce uriasan, 
oameneasce emberiesen. 

VI. Hiányos volna a rumun nyelvnek leírása, ha a szláv ele
met mellőzném, a mely igen sürüen mutatkozik a nyelvben. A szláv 
nyelvnek hatásáról a rumunra külömbözöképen ítélnek a rumun 
írók. A kérdés veleje, ha vájjon ezen hatás csupán míveltségi-e, 
minő volt a latin nyelvé akar a németre akár a magyarra; vagy 
ethnograpliiai közbejövetelé, minő volt a latin népé a spanyolra és 
írancziára? Azaz a szláv népek valóságos belekeveredése nélkül 
jutott-e a rumunok közé a sok szláv szó; vagy csak ilyen való
ságos érintkezés, összekeveredés által ? Hasdeu az előbbit vitatja 
(a Kritika históriájában) s a czirillusi míveltségnek tulajdonítja a 
szlávosodást, melyet a rumun nyelv mutat. A 274. 275. lapon láttuk, 
mennyire irtózik Cipariu a szláv hatástól; a 377. lapon meg Hasdeu 
véleménye áll, mely szerint ez a hatás nem előzhette volna meg 
a IX. századot. Ezt azomban történelmileg se tagadni se állítani 
nem lehet, minthogy a rumun nyelvnek írott emlékei nem érnek 
fel annyira. A IX. század előtti korból csak rumun helyneveket 
találunk s azokat is kivétel nélkül csak a byzantinus íróknál és csak 
a balkáni félszigeten. Ha volna rumun irodalmi emlék p. o. a Dante 
korából, a mikor az olasz nyelv irodalmivá lett már: legalább azt 
látnók, hogy akkor mennyire vala tiszta a szlávságtól, vagy meny
nyire még szlávosabb is a nyelv mint a XVI. században, mikor az 
első rumun könyvek tünedeznek fel. Egyébiránt ez és hasonló kér-
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dés a rumun nyelv történelméhez tartozik, a melyet nem írok ; 
én a nyelvet úgy veszem, a mint az újabb könyvekben találom. 
S ebben a könyvekben a szláv elem nagyon szerepel; ámbár igen 
könnyen mellőzhető, ha az író a latin, olasz stb. szókat teszi a 
szokottabb szláv szók helyébe. 

Nem akarom azomban előszámlálni a szláv szókat, a melye
ket a könyvekben találok; aMiklosich dolgozatja eléggé, sőt jobban, 
értesíti az olvasót, mintsem én tehetném.17) De felhozok egy-két 
dolgot, a melyek a szláv nyelv hatását nem kevésbbé bizonyítják. 

A latinban két szó van, mely fosztást vagy tagadást jelent; 
ne vagy nec és in. Amaz kevesebb szóban fordul elő emennél, te
hát régibbnek látszik, p. o. ne-fandus, ne-fans, ne-farias, ne-fas, 
ne-fastus, ne-frens; neg-ligo, neg-otium; nemo (ne-hemo, homo), 
ne-queo, ne-quus, ne-quitia, ne-scio, n-ullus, n-unquam, n-usquam, 
ne-utrum. Ezekből az olasz nyelv is tartott meg némelyeket: ne-
fando, ne-fario, ne-fariamente, neg-letto, neg-ligere, neg-ligente, 
neg-ozio, ne-ss-uno, ne-utro stb. Az oláhban még kevesebb van 
meg azokból: ne-fastu, neg-lize, neg-lizetu, neg-lizinca, neg-ocia-re. 
neg-ociu és származékai. 

A fosztó vagy tagadó in nagyon uralkodik a latinban; csak 
emlékeztetni kell reá az olvasót, p. o. ilyenekkel: i-gnavus (in-gna-
vus), i-gnoro, in-iquus, in-justus, il-laudabilis (in-laud), iHepidus 
(in-L), in-humanus, im-mortalis, im-purus, in-stabilis stb. stb. 
Az olaszban hasonlóképen szélesen uralkodik, p. o. ignobile, igno-
minia, ignorante, ignoto, ignudere (mezteleníteni); illegale, illegi-
timo, illiberale; immaturo, immedicato, immenso; inabile, inabi-
tato, inaudito stb. stb. Az oláhban is vannak ilyenek: indiferinca, 
indijestu, indispusu, individu, infastu, infamu stb. 

Ámde a latinban és olaszban egy más in is van, mely szinte 
az ellenkezőjét jelenti a fosztó és tagadó m-nek, p. o. a latin in-
stare, nem azt teszi, hogy nem áll, sőt inkább, hogy rajta áll; tehát 
instans mors és instabilis terra egészen külömbözőt jelentenek. 
S ez a tulajdonító in színtoly gyakran előfordul, mint a fosztó in. így 
van az olaszban is. Inabitato azt teszi, hogy «lakatlan», de inabi-

17) Miklosicli Franz . Die slavischen Elemente im líumunischen. 
Denkschriften der kais. Akademie cl. Wiss. Pliilos. Hist. Classe. Zwölfter 
Bánd. Wien, 1862. 
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taré azt jelenti, hogy «benne lakni*. A latin, olasz s a többi ro
mán nyelv elszenvedik azt a kétértelműséget, a mely az ín-nel jár. 

A rumon nyelvben is megvan a tulajdonító in, s uralkodásra 
jutván az, mintegy szűkebb térre, a már kész anyagra, szorítá a 
fosztó-tagadó in-t; de mikor maga kezd alakítani, a tagadó ne-t 
használja in helyett. Ebben hát eltér mind a latin, mind az olasz 
(s a többi román) nyelvtől, a melyek csak a latintól öröklött kevés 
szókban mutatják a ne-i, P. o. a latin/e/ir az olaszban felice, az 
oláhban ferice; a latin infelix az olaszban is infelice = boldogtalan; 
de már az oláhban nem lehet inferice, hanem abban ne-ferice van, 
minthogy infcrici-re boldogítani-t jelent. így a latin farmosus ta
gadólag informosus; olaszban is farmosa szép, formositá szépség, s 
tagadólag: informc csúnya, informita csúnyaság. Az oláhban fru-
mosn szép, frumusecu szépség: de infruiintseca annyit tévén, mint 
«szépíteni*), a nyelv a tagadót nc-j'rumos»-nak mondja. Ezt a 
tagadó nc-t az oláh nyelv nem vehette saját szó-anyagából, ha
nem csak idegenből, a szlávból. S az most annyira uralkodik a 
nyelvben, hogy nemcsak latinos szókhoz, hanem idegenekhez is 
kapcsolódik. Tehát ne-artikulatu, ne-armatu, ne-asceptatu váratlan 
iie-askttnsiL rejtetten, ne-le^uitu törvénytelen, ne-auzitu hallatlan, 
ne-avutu szegény, ne-bunu nem jó, rósz és számtalan ilyen mellett 
vannak: ne-banuitubánatlan, gyaníttatlan, ne-baniuitu bántatlan, 
ne-biruitu bíratlan, gyozetlen, ne-ganditu gondolatlan, nc-Jiotaritu 
határozatlan, ne-ingeduitu. engedetlen, ne-norohosu szerencsétlen, 
ne-ldaditii építetten, rakattan, ne-darniku nem adakozó, ne-deosebitu 
külömbözetlen, ne-dowditu bizonyíttatlan, ne-gresitn hibátlan, ne-
lesnisitu nyugtalan, ne-abesitu fáradatlan, ne-potrivitu egyenlőtlen, 
ne-prietinosu barátságtalan, ne-povestitu elmondatlan, ne-pravnilnihu 
igazságtalan, ne-rozu esztelen, ne-rodu u. a. ne-sadita ültetlen, ne-
sfarsitu bevégezetlen, ne-siíitu erőtetlen, nem kénytelen, ne-slobodii 
szabadtalan, nc-spelattt mosatlan, ne-sporitoru szapórátlan stb. stb. 
A fosztó ne-xel való kitételek sokkal számosabbak a rumun nyelv
ben, mint az i?i-nel valók; újabbak is ezeknél azért, mivelhogy az 
a ne nem-latin szókhoz, leginkább szlávokhoz, sőt magyarokhoz is 
járult, a mely szók okvetetlenül újabbak a nyelvben a latin szóknál. 

A szláv hatás még erősebben mutatkozik az által is, hogy a 
rumun nyelv szláv praepositiókkal is alakít szókat, habár nem igen 
sűrűen. A szláv o praepositio, jelentésre nézve, megfelel a magyar 
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meg, el praepositiónak, p. o. az oroszban hivat lenni, o-bivat, meg
lenni. Az o tehát a benható igét kihatóvá is teszi. S ebben az érte
lemben használja a rumun nyelv is ugy latin mint nem-latin szók
nál. P. o. móri halni, o-mori ölni; moritu holt, o-morita megöletett, 
moritoru halandó, o-moritoru gyilkos, ölő. így karma kormány, kar
mai kormányozni, o-kurmui megkormányozni; rendű rend, rendűi 
rendelni, o-rendui megrendelni. 

Felette gyakran találjuk a po praepositiót, többnyire szláv 
szóknál, p. o. kladi rakni, po-kladu boríték; gohi hajtani, vadászni, 
po-goni hajtani, po-goniŐu ökör-hajtó; hvalahála, po-hvala u.a., po-
meni említeni, emlékeztetni; kai bánni, szánni, po-kai megbánni, 
javulni: rodi teremni, po-rodiea nemzetség, eredet; somoru szo
morú, po-somori elszomorodni, stb. 

Úgy hiszem, a felhozott tények jobban kitüntetik a szláv 
nyelvnek hatását a rumunra,, mint akár száz meg száz névszó, a 
melyeket nem bajos a könyvekből gyűjtenie össze, a ki Miklo-
sich-ot nem akarja kiírni. 

VII. A rövid nyelvleírás azt mutatja világosan, hogy a rumun 
vagy oláh egy nyomon jár az olaszszal, hogy az tehát evvel nem 
csak földrajzilag, hanem belső mivoltánál fogva is legközelebb kap
csolatban áll; mutatja továbbá, hogy támadásának ideje nem előzte 
meg az olasz nyelv támadását. Az oláh nyelv oly termése a latin
nak, mint az olasz; azt tehát úgy lehet és kell a latintól származ
tatni, mint emezt. Hátrább ennél is akarni menni s azt vitatni, 
hogy az oláh régibb vagy eredetibb az olasznál, tudományos beteg
ség, melyet római nyavalyának nevezek. Ez az oláh nyelvnek külső 
visszonya mind az olaszhoz mind a latinhoz. 

Dialeetusának lehetne nevezni az olasznak, ha olyanokat 
nem mutatna, melyek idegenek valamennyi román nyelvre nézve. 

A rumun nyelv két ágra oszlik, délire, vagy makedo-rwmuniB, 
és éjszakir&,, vagy dák-rumunra,. A két ág közötti egyezés oly nagy, 
oly belsőleges, hogy azokat lehetetlen két külömböző nyelvnek 
tartani. Épen azon idegenségek, melyek által a rumun nyelv a 
többi román nyelvektől elválik, azonosak a két rumun nyelvágban; 
ez a kettő tehát igazán egy nyelvet teszen ki. 

Kérdés támad most: ez a két ágú egyes n^yelv két helyen tá
madt-e, a Dunántúl is, meg a Dunán innen is? vagy a dél-keleti 
Kárpátokon-e, sőt ezeken innen is, vagy a Balkán-hegységen-e, sőt 
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azon túl is?. Avagy kénytelenek vagyunk elfogadni azt, hogy ez a 
két ágú egyes nyelv csak egy helyen támadhatott, a midőn egy másik 
kérdés áll elő: az az egy hely melyik? a Kárpátok-é? vagy a Bal
kán? Lássuk: 

A latin szókat vévén, a melyek a szokott jelentéssel vannak 
meg a rumunban, ez mind itt, Dunán innen, mind ott, Dunán túl 
alakúihatott volna; p. o. a clens, manus, oculus-féle szók itt is, ott 
is hasonló hangváltozásssal és ugyanazon jelentéssel maradhattak 
volna meg. Még némely hang-elváltozás is, föltéve hogy mindenütt 
ugyan azon ős népbe oltódott a latin, akképpen fogható fel, hogy 
itt is ott is azzá lett. P. o. a latin l a rumunban r, tehát a latin 
sal, sol, subtilis szókból lettek: sare, soré (ejtsd soare) supcire; 
a latin qu (k) a rumunban p, tehát a latin aqua, equa, qualis szók
ból lettek: apa, epa (ejtsd eapa), karé. Ilyetén l = r, qu~p hangvál
tozások is, azt lehet gondolni, hogy külömböző két helyen támad
hattak, ha ugyanazon ősnépbe oltódott a latin. Nehezebb elhinni, 
hogy a vocalisok elváltozásai is egyformán képeződjenek külöm
böző, egymástól jó távol levő helyeken. A hosszú e és o hangok 
ea-vá, oa-vá lesznek bizonyos magánhangzók előtt, mások előtt 
megmaradnak, így fioresku virágzóm, floresci virágzói, floreasée vi
rágzik; domnu dominus, doamna domina, stb. Eme hangváltozások 
mind a dako-rumun, mind a makedo-rumun nyelvágban megvan
nak; ezek tehát már erősen arra mutatnak, hogy a két ny elvág egy 
közös fészekb/íl támadt ki. Még inkább bizonyítják ezt azon latin szók, 
melyeknek némileg más jelentésök van a rumun nyelvben, mint volt 
a latinban. P. o. az ember, férfi a nyugati román nyelvekben a latin 
homo után homme, uomo stb.; a két rumun nyelvágban barbat = 
barbatus. E szónak saját jelentése nem támadhatott Augusztus 
vagy Traianus idejében, midőn a beretválás divatozik vala, hanem 
később a byzantinus császárok idejében, a szakálosság idejében ; 
az a jelentés továbbá a nyelvnek közös fészkére is mutat. Inima 
sziv, leuare-a-minte észrevétel, lukru munka, dolog, maré nagy, 
mumu anya, orbu vak, búza ajak, graiu szó, sufletu lélek stb. stb. 
ezek és hasonló számosak okvetetlen csak egy helyen támadhattak. 
Kénytelenek vagyunk tehát föltenni, hogy a rumun nyelv egy 
helyen, s nem két külömböző helyen támadt. 

De ha egy helyen támadt : melyik az, vájjon az Olt melléke 
és Erdélyország-e, mint a rumun írók állítgatják, vagy a Balkán ? 



A RUMUN NYELV. 4 2 9 

más szókkal: a kelet-déli Kárpátok-e vagy a Balkán, a régi Haemus 
hegység-e a rumun népnek és nyelvnek ős fészke? Biztos feleletet 
arra a kérdésre három dolog ád: egyik, a görög szók léte a rumun 
nyelvben; második az idegenségek, melyek a rumunt a többi ro
mán nyelvektől elválasztják; s harmadik az írás, amelylyel a rumunt 
írni kezdték. A rumun nyelvben számos görög szó találtatik, melyek 
csak a görögséggel való érintkezésből juthattak a nyelvbe. Ilyen 
ajiu találok, aX<f>ío, drumu út fipáuoq, lipsa hiány Xstipig, meru alma 
uyjÁov,pedepsa büntetés Ttaéos'jaig, daskalu tanító dcdáaxaloq, stb. stb. 
Azután vannak idegenségek a rumun nyelvben, melyek a többi 
román nyelvben nincsenek meg. Ilyen az articulusnak hátul-tevése, 
a melyet az új bolgárban és az albániai nyelvben is találunk, el
leniben az ó bolgárban, annál kevésbbé a Dunán inneni szlávban 
nem látunk. Azt a rumun nyelv másunnan nem vehette, hanem 
csak onnan, a honnan az új bolgár és az albániai is vette; tehát a 
Balkáni tartományok ős nyelvéből; az továbbá nem is az ó holgár 
nyelvnek korában, hanem később, az új bolgárnak képződése ko
rában jutott a rumun nyelvbe. Ilyen a 11—19-ig való számnevek 
spre (supra) szóval képződése, mihez hasonló van az albániaiban 
(11 vje mbe djecte=zun spre zece, 14 —kater mbedjete = patru spre 
zece stb.). — Ilyen a futurumnak «volo» szóval képződése, mint 
az új görögben és az albániaiban is, p. o. leszek, vagy fogok lenni a 
rumunban „voliu, fi)) vagy ,,voi hire», az új görögben ftéXa* eladat, 
az albániaiban ,,do jem». Ilyen a genitivus és dativus egyforma
sága, mi szinte csak az albániaiban van meg. — De még többet 
nyom a harmadik, az írás. A rumun nyelvet vagy görög betűkkel, 
vagy bolgár-szláv betűkkel kezdték írni. Görög betűkkel mai 
napig a makedoniai rumunok írják; a bolgárszláv betűkkel pedig 
a többi rumunok mind, a legújabb időig írták. Sőt azt kell mon
dani, a rumun nyelv avval a bolgár-görög szláv Írással nőtt fel; 
azért kénytelenek a rumun grammatikasok, a latin hetükkel akarván 
írni, a vokálisok értékét a bolgár-szláv betííjegijek által meghatározni. 

A görög szók, meg a görög és bolgár-szláv írás se Er
délyben, se a mai Oláhországban nem juthattak volna a rumu-
nokhoz. Annál kevésbbé juthattak volna hozzájok azon nyelvbeli 
idegenségek, a melyekre a Dunán inneni nyelvekben sehol sem 
akadhatunk. A régi dák nyelv, bármilyen volt is, tökéletesen el
enyészett Erdélyben és Havaselföldön; hisz az nem hagyott ilyen 



4 3 0 HUNFALVY PÁL. 

nyomot az itteni szlávban, milyet hagyott az ős balkáni nyelv az 
új bolgárban és az albániaiban. S hogy a magyarok és besenyők 
elérkezte előtt szlávok, leginkább rutének, laktak volt Erdélyben és 
Havaselföldön, a hely- és folyónevek untig bizonyítják. — Míg a 
bolgárok pogányok valának, tehát 859-ig, bár felteszszük, hogy a 
Dunán innen is uralkodtak volna; s míg az oroszok is pogányok 
valának, tehát 988-ig: addig a görög keresztyénség és görög írás, 
annál inkább a bolgár-szláv írás tökéletesen ismeretlen volt a Du
nán, inneni népeknél. Ha, a mint a rumun írók állítják, a rumun 
nép a rómaiak uralkodásától fogva 880-ig szakadatlanul lakta volna 
Erdélyországot és Havaselföldet, keresztyén tudománya és püspökei, 
sőt metropolitái is lévén, amint ugyanazon rumun írók állítgatják: 
a rumun népnél a latin íráson kivül más írás nem volt volna; en
nél fogva a rumun nyelv a latin írással fejlődött volna. Cyrillus, 
mint tudjuk, 860 tájon, állítá össze a szláv írást, melyet bolgár-
szlávnak nevezünk; 869-ben püspökké szentelődvén fel Eómában 
s ott mégis halván, a bátyja Methodius 870-ben kezdé Pannoniá
ban terjeszteni a keresztyénséget az új szláv tudománynyal együtt; 
874—885-ig, halála évéig, Methodius Svatopluk országában tanít-
gata. De Svatopluk már 886-ban kikergetó a szláv papokat, azaz 
Methodius tanítványait, s a német-latin papokat fogadá be. Me
thodius ós tanítványai működésének és az általok megkezdett 
szláv írásnak és tudománynak minden nyoma elenyészett Morva
országban, annál inkább Pannoniában, részint a német-latin papok 
ellenkezése, részint és leginkább a magyarok foglalgatásai által, 
a kik a régi Morvaországot megszüntetek, Pannoniának összes 
állapotját pedig gyökeresen megváltoztaták. 

A magyarok sarkában, mint tudjuk, a besenyők vannak, a 
kik eleinte a Deneper, Neszter, Prut folyók mellékeit, azután a 
mai Moldovát és Havaselföldet foglalják el; utánok mintegy 1060 
tajon a kunok következnek, a kik közzé a besenyők olvadnak. A 
besenyők Constantinus Porphyrogenitus idejében (950 tájban) négy 
napjárásnyira voltak távol a magyaroktól s félnap járásnyira 
a bolgároktól. Ha állana a rumun írók véleménye, mely szerint 
a rumun nép a rómaiak uralkodásától fogva, tehát Kr. utáni 
270 ólta, folyvást és szakadatlanul, még pedig nagy sűrűség
gel, lakta a régi Dákországot, a Tiszától fogva a Neszterig s az 
éjszak-keleti Kárpátoktól fogva a Dunáig; az a rumun nép 888 után 
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részint a magyarok, részint a besenyők hatalma alá került volna ; 
de azon a négy napjárásnyi földön, a mely, Constantinus szerint, 
elválasztja vala a besenyőketa magyaroktól, ideiglen, a míg tudni
illik a magyarok birodalma a besenyők határát elérte, független 
állapotban maradt volna. De vájjon hát ekkor kerülhetett-e hoz-
zájok a szláv írás? vájjon hozzájuk, mint keresztyénekhez, mene
kültek-e a Svatopluk által kikergetett szláv tanítók? 

Nem bizony, ezek Bolgárországba menekülnek s ott terjesz
tik, folytatják a keresztyénséget, a szláv írást és tudományt, annyira, 
hogy midőn Vladimír orosz nagyfejedelem Kievben a keresztyén
séget befogadta, a bolgár-szláv írás Oroszországban is honossá lett. 
Ez Sz. Istvánunk idejében történt, a ki által minálunk a latin egy
ház és írás jutott uralkodásra, s a kinek hatalma már a besenyőkig 
terjeszkedék. Az Erdélyben és Tiszán túl a rumun írók véleménj^e 
szerint lakó rumunok, a kiknél addiglan csak latin írás lehetett 
volna, Sz. Istvánunk idejében készakarva a nyugatról és Olaszor
szágból behívott, s latin írással élő keresztyén tanítókhoz csatla
koztak, s a latin írás terjedését inkább öregbítették volna, hogysem 
azt a bolgár-szlávval felcseréljék. Mindennél inkább tehát a bol
gár-szláv írás bizonyítja, hogy a rumun nép és nyelv a Balkánon 
támadott, a honnan délre ós éjszakra terjedvén, amott a görög, itt 
meg a bolgár-szláv írást fogadta el, s ennek uralkodása alatt fej
lődött ki. Épen azon időben, midőn Sz. Istvánunk a latin keresz
tyén egyház mellett buzgólkodik vala, Basilius görög császár, mint 
Bolgárországnak hódítója, a bolgár egyháznak önállását megtart
ván, 1020-ban az összes bolgár és rumun népet az Ohridai érseki 
szék alá rendeló, Bödönben is a püspök megmaradván. 

Az a tanúság ennél fgova, melyet a rumun nyelv maga, meg 
az a nyomós körülmény szolgáltatnak, hogy a rumuu nyelvet a 
Balkánon túl délre görög betűkkel, a Balkánon pedig és attól éj
szakra bolgár-szláv betűkkel írták s részben mai napig is írják : 
teljesen egybevág a magyar nyelv tanúságával, mely szerint a ma
gyarok megtelepedésekor egész mai Magyar- és Erdély országon 
csak szlávok laktak, s azért van mindenütt a nyelv egyaránt és 
ugyanazon szláv szókkal elárasztva,úgy hogy e tekintetben a 
Tiszán túli és erdélyi magyar nyelv egy csöppet sem kölömbözik 
a Dunamelléki magyar nyelvtől. 
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III. 
A m a g y a r n y e l v h a t á s a a r u m u n r a . 

I. A ki a «Dictionariulu limbei Bomane»-t forgatja, melyet 
Laurianu A. T. és Massirrm J. C. a bukaresti akadémia megbízá
sából dolgoztak ki, s melynek másik kötetében Hodosiu József és 
Baritiu Gr. közremunkálókul vannak megemlítveJ): az semmiféle 
idegen nyelvű hatást nem lát a rumunra. A latinon felül a portugál, 
spanyol, franczia, olasz szótárakat vehetik által, egy kis hangvál
tozással: de a rumun nyelv külső történeteit mellőzik az írók. 
Aromán nyelvnek szó-kincsét írják össze; román pedig, úgy hiszik, 
a latinon kivül az új román nyelvek mind. Általában a szláv nyelv 
hatását is lehetőleg kicsinylik a rumun írók, s minthogy el nem 
birják tagadni, annál erősebben átkozzák. A magyar nyelv hatásá
ról pedig a rumunra annyira nem gondolnak, hogy nem is szidják. 
Hiszen az Ovidius, Vergilius, Horatius, a Livius és Tacitus nyelv
utódjai miben hogyan szorultak volna a barbár magyar nyelvre l 
A rumun írók nyilván azt hiszik, hogy szégyen a történelem; mintha 
vétek lehetne valakire nézve, hogy gyenge fiúból erős férfiúvá lett. 
De ha szégyen vagy vétek volna is az idegen hatás a rumunra: 
hiába rejtegetik el; mert úgy arról is állana, mit Ovidius egy nym-
pháról mond: Heu! quam dií'ficile est, crimen non prodere vultu. 

De vájjon a magyar nyelvnek igazán volt-e valami hatása a 
rumunra? A bánáti rumun nyelv mutat ilyen hatást, mint a 380. 
lapon láttuk; Erdélyben is bizonyosan látható az: de vájjon Er
délyen túl is terjedt-e? 

Legelőbb Hasdeu tőn bizonyossá e tekintetben. Az a buka
resti egyetemen a «Prinéipie de Filológia Comparativa Ario-europa 

cu aplikacuni la Istoria limbei Komane»-ről kezdvén olvasni, 
talán szükségesnek, legalább illőnek talála, némi mentséget hozni 
elő, ezeket mondván: «Szólni akarok itt, ámbár a természet meg
tagadta tőlem a szépenszólás adományát; elleniben, mi még rosz-

*) Dictionariulu limbei Romane. Dupo insarcinarea data de societatea 
academica Komana elobaratu ca proiectu de A. T. Lauriami si J. C. 
Massimu. Bucuresci 1871. II. Tom. Collaboratori Josefu Hodosiu si G. 
Baritiu. Bucuresci 1875. 
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szabb, egy tájnyelvi kiejtést tulajdonított nekem, mely nem lehet 
kedves egy finom érzésű hallgató előtt a Dombovicza partján. 
Ha egy óriásnak, mint Titus Liviusnak, alig bocsátották meg 
a patavinismust: mennyivel inkább nem kimenthető egy ismeretlen 
pribégnek bessarabismusa, ki a Prut völgyéből való (ku kat mai 
pucin e skusabil beserabismul unui obscur pribég din valea Pru~ 
tului» !2). (Az olvasó észre veszi a magasztaló bókot, mely az egy
bevetésben nyilatkozik. A Tiberis partján lévő Eóma s a Dumbo-
vicza partján lévő Bukarest, meg az Augustus korabeli társadalom 
s a bukaresti tanuló ifjúság egyfelől, másfelöl pedig Titus Livius 
patavinusmusa meg Hasdeu bessarabismusa.) — A Prut völgyebeli 
pribégnek, azaz jövevénynek vagy bujdosónak, könyveiben előfor
duló magyar szók bizonyosan nem erdélyi provincialismusok, ha
nem a Dunán inneni egész rumun nyelvnek sajátjai. Erről igen 
hamar meggyőződik a rumun könyvek olvasója. Egy közmondás ezt 
tartja: omulu hipzuesce, Dumnezeu hotaresce, azaz : ember képzel, Úr
isten határoz; vagyis : ember tervez, Isten végez. Nemcsak szőröstül 
bőröstül mentek át magyar szók a rumun nyelvbe, hanem magyar 
képzők is magokban, melyek azután nem-magyar szókhoz is ra
gadnak. 

Ilyen az s képző (század-o-s stb.). Suta a rumunban száz. 
Erről a Bukaresti szótár mondja: de zece ori zece azaz tízszer tíz, 
mintha evvel fejtegetné meg a suta etymonját, s centu-ra, utasít. Ezt 
meg így magyarázza: «numerukompusu d'in zece ori zece sau 10 + 
10= 100. Tehát suta és centu egy-e? s az rumun-e? Suta szláv szó, 
s mint láttuk, a makedo-rumun nyelvben is megvan. Ehhez a szláv 
eredetű sutádhoz a magyar s képző járulván lesz sutám százados, 
centurio, mint p. o. Máté 27, 54. earu sutasulu si éei ce paziau im-
preuna hu elu pre lisusu de a százados és azok, kik ő véle őrizik 
vala Jézust. — Cepa (ceapa) karó, cepesu karós, karóba húzó, egyik 
oláh vajüának tisztelő ragadvány-neve. Klaha, mint tudjuk kaláka, 
azaz ingyenes munka, úrbéri munka; hlakasu a ki ilyen munkával 
tartozik, úri hatalom alatt van. A Margarit tudósításában a makedo-
rumunukról ezt olvassuk: «Inainte de un sekul, kand grekul era 
sklav si klahas pretutindene, Eomani aveau preponderanca sub toate 
punktele de vederé intre celalte nacionalitaci krestine din im-

2) Az egybeliasonlító Ario-európai philologia, a Bummi nyelv törté
neteire alkalmazva. Biikarest, 1875. Tom. I. Pag. 7. 8. 
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periül Otoman» azaz, egy századdal az előtt, midőn még a görög 
mindenütt szolga és kalákás (úrbéri szolgálat alatt álló) vala, a ru
munok minden tekintetben túlnyomósággal bírának a többi keresz
tyén nemzetek közt az Jottomán birodalomban. — Semena hason
lít, semenasu hasonló; frunte homlok, fruntasu előkelő; meseria mes
terség, ineseriasu mester; arma fegyver, armasu, fegyveres; dieata 
végrendelet, díeataéu testamentarius stb. Mi csuda volna azért, hogy 
nemcsak az arenda, és vám, hanem az árendás és vámos is által
mentek a rumunba, így: arenda arendasu, vama vamasu; vamui 
vámot szedni, vagy a vámszedő hivatal pecsétjével jegyezni. 

Ilyen a ség képző. Ott van a rumunban a mesterin mester, 
de van ott mestesugu is mesterség (a rumun nyelv kerüli a mással
hangzók összetorlódását, tehát mestersugu helyett van mestesugu). 
A múlt század elején egy moldovai ember Oxenstiernának francziáúl 
írt elmélkedését fórdítá le; dicsérik a fordítás nyelvét. Ott olva
som: kand lakrimile vin din prietesug, se par niargarita = ha a kö-
nyek barátságos szeretetből erednek, gyöngyöknek látszanak. Prie-
tenu barát, (szláv prietel), ehhez járulván a (ség) sug képző, lesz 
2>rietesug, prietensug helyett. Ide csatolok egy hosszabb kitérést. 

Az 158Ü—1581-ben kinyomtatott legrégibb rumun miatyánkban e mon
datok : s ne vígy minket a kísértetbe, hanem szabadíts meg a gonosztól, így 
vaflnak fordítva : «si nu ne duce in napaste, ce ne izbaveste pre noi de hitleriül." 
A «rossz, gonosz» hitleri szóval van kifejezve, a melyhez az íiZarticulus járulván, 
lett hitlénul. Stroici Lukács, moldovai logofet (kanczellár), 1593-ban fordítván a 
miatyánkot, ezt így í r á : «si nu aduce pre noi in ispite, ce ne mentuiaste de 
fitlanul." 3) Ebben nemcsak a fitlanul, hanem a mentui szó is figyelmet érde
mel. A fitlanul articulus nélkül fitlan, s rumunos hangsúly nélkül fitten. 
Am, ez a fitten szabályos hangváltozása a hitlen-nek. A rumun nyelv t. i. 
a h-t, f-et és v-t felváltja, ejti azért vulpe helyett hulpe-t is, feru , fieru 
(vas) helyett heru-t is ; lásd Cipariu Gramatec'a limb. Eom. I . 68. így a 
dák-rumun fin fii fia ; fimu fici fia — legyek, légy, legyen stb. a makedo-
rumunban : hiu hü hiba, himu hici hiba, mint lá t tuk; fire lét a makedo-
rumunban hire. Az idegen szók 7i-ját a nyelv f-vé változtatja; e szlá\" 
szók: marha, prah, vrh a rumunban: inarfa, prafu, verfu. Ennél fogva 
fitten valóban a hitlen-höl lett. — Cliamberlayn János, angol író, 1715-ben 
a miatyánk külömböző fordításait adván ki, azok közt három rumunt is 
közöl. Az elsőt wattiJc-n&k (wallice) nevezi, a melyben az idézett mon
datok így vannak írva: «Si nu dutze pre no la ispitire, tze ne mentueste 

3) Hasdeu, Principie de Filológia Comparativa. Bucuresci 1875. I. tom. 
91—94. 
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pre noi de viclianul (viklianul).» A másik kettőt vlach-w&k (valachice) ne
vezi. Egyikben így van : «Shi nu ducs pe noi inka la iszpitira, shi mentu
jesMe pe noi de roo" ; másikban meg így : «Shi nu ducs pe noi la iszpi
tira, shi mentujesMe pe noi de hitlyanul.u *) í m e teliát hitlen, jitlen, viklen 
alakok, a melyek a réti, roo, azaz gonosz, rossz szónak értelmét adják ; s 
^me a mentui-tól való jelenidő mentaaéte, mentueste a legrégibb rumun 
miatyánkokban. Vegyük előbb az elsőt. 

A mai rumun nyelvben a Budai szótár szerint viklen j e len t : «astu-
tus, vafer, versutus, callidus; hamis, álnok, ravasz» ; Pontbriant szerint is 
ugyanazt jelenti, t. i. «perfide, artificieux.» Cihac és a Bukaresti szótár 
nem hozzák fel, tudván, hogy nem rumun vagy latin szó. Ez teliát idegen. 
Föltetszett volt nekem, hogy Pontbriant a viklen szót, melyet «artiíicieux, 
perfide»-nek értelmez, a magyar hivtelen-töl származtatja : most a régi rumun 
miatyánkok meggyőznek arról, hogy a rumun viklen, Jitlen, hitlen csakugyan 
nem egyéb, mint a rumun hangsrüylyal kiejtett magyar hitlen (nemis 
hívtelen), kivált ha tudjuk, hogy más szóban is t fe-vá lesz. Az oláh fiúk 
is vízkeresztkor a betlehemmel és csillaggal járnak házról házra énekelni; 
a betlehemet vikleimu-n&k, a csillagot stea-n&k nevezik.5) 

Ez a hitlen teliát a mostani viklen, s a hitlenseg is a mostani ru-
rnunban viklesug (az n kiesvén, minthogy a nyelv a mássalhangzók torló
dását nem szereti; azért van mesa, measa mensa, asztal helyett). 

A legrégibb rumun miatyánkokban a hitlen (jitlen, viklen) szón kí
vül mentuaéte, mentueáte szó is áll. Ez a mentui igének conjunctivus prae-

*) Oratio Dominica in diversas omnium lére gentium linguas versa. 
Anisteledami, 1715. A walliknak nevezett miatyánkról a Praefatióban azt 
mondja Wilkins Dávid, «Britannica veteri stylo, Wallica, Hibcrnica et Sco^'rcr 
provinciarum meridionahum juxta exemplar aharum etlitionum sünt im-
pressa.» Wilkins teliát úgy mint Chamberlayn is azt vélik vala, hogy az 
«gyik a kelta nyelvnek a miatyánkja, a nevezet által esvén tévedésbe. — 
+,Wallachicas duas, Moscoviticam, Polonicam, Bohemicam, Dalmaticam et 
Croaticam nobilissimus dnus Birndorff, ablegatus Hungáriáé et Transylva-
niae ecclesiarum ad Augustissiinam Magnae Britanniáé Reginam Annám, 
pro dno Chamberlagnio accurate descripsit Servicam, Carnicam et 
Lusaticam supra dictus dnus Birndorff correxit Hnngaricam modo 
memoratus Birndorff in gratiam collectionis hujus composuit." — Ez utóbbi 
bizonyosan nincs úgy ; a magyar miatyánk tökéletesen jól van közölve, azt 
teliát Birndorff csak leírta, nem «composuit.» De megismerkedünk itt a ma
gyar protestáns egyházak követjével az angol királynénál (Anna 1702—1714-ig 
uralkodék), ki más tulajdonságai mellett sok nyelvtudással birt. 

5) Aux enVirons de la féte des Rois et mérne pendant le carneval 
des enfants ou de jeunes gens parcourent les villes et les villages, c'est 
<m'on nomme vikleimu. Le vikleimn et la stea sönt accompagnés de chants 
traditionels fórt curieux. Picot (Les Roumains de la Macédoine, pag. 26. 
27.) idézi Teodorescu-ból és Bolintineanu-ból. 

28* 
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sense. A kezemnél lévő rumun Új testamentomban e szók : «et libera nos 
a malo» így vannak kifejezve : «ci ne skapa de celu reu», de a Máté 27, 
24-ke (egyebeket megtartott, de magát nem tarthatja meg) itt is ekképen 
szól: „pre alcii a mentuitu, earu pre sine nu poate sa se mentuia", azaz : 
másokat megmentett, de magát nem tudja megmenteni. Magának az Új 
testamentumnak ez a czíme : «Noulu Testamentu alu domnului si Mentui-
toriului nostru Jisusu Hristosu.» 6) I t t a «megváltó», «üdvözítő» mentui-
toriu-n&k van nevezve. — Honnan valók a mentui és mentuitoriu szók ?' 
A Budai szótár «manu tueor»-tól származtatja, s azért a.-val írja, így: 
mantui, mantuitoriu; de a kiejtése ugyan az, akár e-vel, akár a-val írják. 
A Bukaresti Akadémia szótára is kétkedés nélkül mantui-t ír, s így ma
gyarázza «liberare, salvare», hozzátévén: ((Compara mantutor la Plautu» 
azaz, vesd össze a Plautusnál lévő mantutor szót. Mint szólásokat hozza 
fel a szótár még a miatyánkból: Si nu ne duce in cercare, si ne mantuesre 
de celu reu (ne vígy minket a kísértetbe, hanem szabadísd meg a gonosztól); 
a miből látjuk, hogy a kezemnél lévő Ujtestamentumon kívül más fordítá
sok is forognak köz kézen. Magára a szóra nézve a Bukaresti szótár felfo
gása szerint is az manu-tuitor volna. Be a szótár kis hibát követ el. Plau
tusnál az előtt manstutor-t olvastak, 7) ezt nem mondja meg a szótár' 
valamint azt sem, hogy az a plautusi szó nemcsak o.7Ta£ ÁsyófJLS'sov, 
hanem általában is felette gyanús ; azért Forcellini fel sem hozza nagy 
szótárában. Végre az írók magok is a tuíre szóról kénytelenek megvallani, 
hogy csak a „mantuire compositum»-ban fordul elő. De ha nem szenvednének 
a római nyavalyában, s egészséges tudós latinisták volnának, rég ellökték 
volna a plautusi manstutor-t is, mely az „amans tutorem"-r& van kijavítva8), 
úgy hogy nevetség nélkül nem is szabad akár a mantutor, akár a manstu-
tor végett Plautushoz folyamodni. 

Cihac az «Etymoiogie Daco-Romana»-jában nem hozza fel a mantui; 
mantuitor szókat, mert ligy tartja, hogy nem latinok. Pontbriant pedig, 
igenesen a magyar menteni szótól származtatja, s azért e-vel is írja, így : 
mentui, mentuitoriu. Valóban e nevezetes szó is a magyarból ment át a 
rumun nyelvbe, s most az összes rumunságban uralkodik, a mely a Dunán 
inneni rumun nyelvvel van kapcsolatban. Maiorescu például, a kit az isztriai 
dialectus ismertetésénél megemlítettünk, azt mondja többi közt az Isztria 
czigányairól, hogy mint elátkozottakat iigy tekinti a nép ; mert a köz-hit 

6) Viena. Editura lui A. Beichard & Comp. 1875. 
7) Plautus. Truculentus, act. IV. scena IV. 6. «Videó eccum, qui man-

stutorem me adoptavit bonis.» 
8) A kéziratokban manstutorcm vagy manstutore áll*. Helyreigazította 

Bothe emendatio palmarisa : amans tutorem, s jelenleg a Plautus verse a 
típengel-féle 1868. évi kiadásban így szól: 

Videó eccum, qui amans tutorem me adoptavit suis bonis. 
P. Thewrewk E . közlése. 
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ezerint ők kovácsolták volna a szögeket a megmentőnek felfeszítésére (pentru 
krucea Mentuitoriului nostru). 

Mikor, mi okból lett a magyar hitleri, szó a rosszat, gonoszt jelző 
szóvá a rumunoknál ? Bizonyosan akkor, midőn a hitet fő-fő jónak, a hit
lent pedig a legnagyobb rossznak Ítélik vala, t. i. nemcsak a husziták, de 
a reformatio idejében is. Egyedül a hit, még pedig a Krisztus megváltásába 
való hit idvezít, vagy ment meg, az vala ezen hosszú és buzgó időszaknak 
jelszava. Krisztus tehát e szerint igazán mentő, rumunúl mentuitor (mentui 
menteni, mentuitu mentett, mentuitoriu mentő). A hitlen, ramunúl hitlen, 
fitten, vililen, a legrosszab ember, a ki nem üdvözül. A Tatrosi másolatban 
a Máté 27, 42. így van kifejezve : «Egyebeket üdvözejtett, önmagát pedig 
nem üdvözejtheti» ; a rumunban meg igy: «Pre alcii a mentuitu, earu pre 
sine nu poate sa se mentui.» 

A ment és üdvözít igék igen egy jelentésűek valának a XV. és XVI. 
századokban. 

Ha igazgatásról, szóval, nem egyházi dolgokról olvasunk, az 
oras, salas, soltuz, rend, rendűire rendelni, parkalab, hotar, pargar, 
diák, per stb. stb. szókra találunk, melyek ha nem magyarok is 
mind, de a magyar nyelvből mentek át a rumunba. Lehetetlen 
tehát nem látni a magyar nyelv hatását a rumunra. A Bukaresti 
Akadémia szótára mindent mellőz, a mit latinnak vagy románnak 
nem tart: ámde nem is alapszik a nyelv történetein. A Bndai szó
tárt meg én mellőzöm, mert abban lehetnek olyan szók is, melyeket 
Erdélyen kívül nem ismernek. De Pontbriant szótára biztosabb 
kalauzom, minthogy ez 18G2-ben Bukarestben jött ki s az iskolák 
felügyelősége által ajánltatott a tanuló ifjúság használatára.9) Nem 
csalatkozhatom tehát, ha Pontbriantban azt a nyelvet gondolom 
megtalálni, a mely az életben és irodalomban divatozik, s mely a 
szókra nézve a legújabban csinált nyelvtől külömbözik. E szótáron 
kivül azomban a könyvek is forrásaim. A nevezett szótárból a szók 
franczia értelmezését is közlöm, nehogy úgy látszassék, mintha vál
toztatnék a jelentésökön; a könyvekből egyes idézeteket hozok fel. 

9) Az ajánlás így szól: Efori'a Skóle-loru D-lui Raoul de Pontbriant. 
Leuandu in bagare de séma raportu-lu ku totu favorabilu a-lu komisuni'i, 
insaréinata spre a eercetá Diktiunariu-lu romano-francesu lukratu de D-ta, 
Efori'a apróba acésta opera si o recomanda ka o lukrare de neaperata tre-
buinca pentru zunime-a studioasa. Azaz: Pontbriant E. urnák az iskolák fel
ügyelősége. Tekintetbe vévén az igen kedvező tudósitást, melyet az urasága 
által kidolgozott rumun-franczia szótár vizsgálására kiküldött bizottság be
adott, az iskolai felügyelőség azt helyesnek ismeri el s ajánlja a tanuló 
ifjúságnak mint egy mellőzhetetlenül szükséges könyvet. 
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II. Magyar szók a rumun nyelvben. 

a l d u i bénir, aldasu bénédiction, aldamasu vin bu comme 
arrb.es á la conclusion d'un marché. Áld, áldás, áldomás. E ma
gyar szók azért nevezetesek, mert világosan mutatják, mennyire 
terjedt a magyar élet és szokás hatása a régi korban. Az áldomás-
ivás megvan nemcsak az éjszaki magyarországi és morvái szlávok-
nál, hanem a délieknél is, a horvátoknál, így: áldomás, aldumas. 
Megvannak, mint látjuk, a Dunán inneni rumunoknál is az alda
masu, aldasu és ald-ni szók. 

a l k a t ú i , Pontbriant«vedé a compune», egyebet nem mond ; 
alkotni, Atunci se miksureaza matériáiul karé alkatuesce kuprinsul 
launtrik al limbeiv = akkor az anyag megvegyűl, a mely a nyelv
nek belső tartalmát alkotja. — alkatuirea proposiciei si a frasei a 
mondatok és phrasisok alkotása, limba are o suma de kuvinte nou-
alkidte a nyelvnek egy mennyisége van meg az ujdon-alkotott 
szóknak. 

a l t u l , oltui, hultui vacciner, inoeuler; oltani, ast-fel lipsa 
totala a unei baze poporane, pe karé sa se htdtueaska elemcntul 
romanu" afféle teljes hija egy népies alapnak, a melybe beié-oltó-
dik a rumun elem. — altuiu greffe, oltó-ág; altuitoriu vaccineur, 
inoculateur. 

a l u a t u levain, fermentation; alutó, borjubél, melylyel tejet 
alutnak; oltó. 

a p r o d u facteur, huissier; apród. Az erdélyi fejedelmek szol
gálatában lévő nemes ifjak apródok valának. 

a r e n d a ferme, fermage: arendasu árendás, arendatoru 
arendator. 

b a n n ban, gouverneur; bán. „titlucelu d'antaniu in ceara ro-
maneaska" = legelső czím Havaselföldén. Azért (többesben) báni 
argent, monnaie ; báni de klaka terrage; úrbéri földtől való fizetés. 
A vajdák, mint bánok, képeiket veretvén a pénzre, onnan lett a 
név. — A bán szó nem eredeti magyar ugyan (talán avar): mégis 
mint méltóság csak a magyaroknál divatozott, s tőlök jutott a ru-
munokhoz ós déli szlávokhoz. 

b a n u i soupconner, douter, présumer: bánni „noi suntemu 
de parte de a banui" = messze vagyunk attól, hogy feltesszük? 
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gyanítsuk. — banuitu suspect, prévenu, banuitoriu soup^onneux, 
gyanakodó. 

bantui occasioner une perte, un dommage; bántani, bantuitu, 
bantuitoriu bántott, bántó; bantueala perte; bántás. A ne szóval 
lesznek: nebanuitu non soup9onné, nebantuitu ménagé, respecté, 
sauf et sain. 

b a r d a doloir, liacbe de charpentier, bárd; bardasu (bárdás) 
menusier, asztalos; bardui charpenter; bárdolni, ácsolni. 

b e l u i fourrer, doubler, bélelni; belem béllés, beletu béllet; 
ezekből az igeszók : belesni és beletni bélelni; beletuita bélelt, beletn-
ire bélelés ; beletueala bél, béllet. A bélelni igéből van 

bleni is, fourrer, doubler de peau; továbbá blenire béllés, ble-
nitu bélelt. 

b e t e g u infirme, maladif; beteg, .betegi rendre, devenir 
infirme ; beteg lenni, beteggé tenni, betegosu infirme, maladif; be
teges, betegsugu infirmité, maladie chronique ; betegség. 

b i l s u g u abondance, profusion, fertilité; bőség. 
b i o s u ricbe, fertile; bőes, bőves. íme a két szó is szőröstől 

bőröstől ment által a rumunba. 
b i r u tribut, impőt, bér; ,,leuare de biru" = bérszedés, bevé

tel, birniku tributaire, taillable, qui paie une redevance, bérfizető; 
birelniku ugyanaz. 

b i r a u juge; bíró; 
birui vaincre; birni, győzni, „pentru aéeea literile slavene in 

skrierile romanesti au biruit asupra literilor grecesti" azért a szláv 
betűk győztek a görög betűkön a rumun írásokban, biruinca győ
zedelem, megbírás; biruitoru győző. Dacia, supusa Roméi prin arme, 
a primit cu le$ile si moravurüe limba biruitorilor Dakia fegyver által 
alája levén vetve Eómának, a törvényekkel és szokásokkal együtt a 
győzők nyelvét is elfogadta. 

b i t a n g u . batard, enfant naturel; bitang, intra acesta se nu
mera nistc preoci bitanzi, karii ríau pierdut de tot frika lui Dum-
nezeu azok közzé számítható némely bitang pap is, a kik elveszí
tek egészen az isten félelmet. 

b i z u i présumer, erőire; a se bizui bizakodni, bízni valakibe ; 
bizuitu bizonyos, biztos, bizuitoriu bizó, bizueala présumption, cro-
yance, confiance. 

b o g i a m ornement d'or, d'argent; boglár. 
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b o r z o s u hérissé, ebouriffé; borzas. 
b o l t a voűte, coupole; bolt; bolta de negocu kereskedő bolt, 

bolta de lucratori műhely; 
boltasu commercant, boutiquier; boltos. 
b u d u s l u i errer, planer, vagabonder; bujdosni, bujdosolni. 

budusleu íianeur, vagabond: bujdosó, budusluitu bujdosott, budus-
luire bujdosás. 

b u i s'introduire, se fourrer, se glisser; bújni, belebújni. 
b u l c u , belcu főire, marché; búcsú, bulcsu. Felhozza Mussafia 

"is, a bécsi Akad. Sitzungsb. der philosoph. hist. Classe 58. kötet, 
142. lapján. 

b u n t u i , buntai mutiler tronquer; bontani, — buntuire 
mutilation, action de tronquer; — buntu tronqué, moignon. 

b u t u (Budai Szótár) buta, butaciu butás. 
b u s d i jailler avec violencó, bouilloner, se facher; buzdulni, 

buzogni; — busdire buzgás, harag; busditu buzdult, haragutt. 
c e l u , ebből lett celui charmer, séduire; csalni, celuesku 

csalok. 
c e l u but, blanc; czól. 
c e p a ceapa pieux; karó, cepesu karós, karóba húzó. 
c e a v a tuyau ; cséve, cső, puska ku duoe cevi két csővü puska. 
c o n t u , cuntu mutiló, tronqué; csonka; — conti, cunti muti

ler, estropier; csonkítani. — nu e de azuns, ka o limba se fie cun-
tita prin nescirea acélóra, karé o vorbesk nem elég, hogy egy nyelv 
csonkítva legyen azok tudatlansága által, a kik beszéllik. 

c o p o r u troupe, quantité; csoport. 
c u p i pincér; csípni, — cupitu csípett. 
d a r a p u piéce, morceau, débris; darab, — darapuri dépé-

cer, morceler; darabolni; darabol = darapur. 
d e l n i k u élégant, páré; deli, a szlávos nik képzővel; delni-

cia délices. 
d e r e s u blanc, gris et bai, hozzá teszi P. ,,se zice numai de 

kai" — csak lovakról mondják; deres. 
d ó b a dob; se bate la dóba dobra' verik. 
d a r a i tonner, fairé de la bruit; durogni, dörögni. 
f a c o l n voile, crépe; fátyol. Olasz fazzolo, fazzoleto. De a ru-

mun szó a magyarból való. 
f a g a d u i promettre, s'engager; fogadni, fagadui la Dwmnezeu, 
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Istennek fogadni; fagaduinca ésfagadueala fogadás. Singura faga
duinca adeverului suna: de vreme ce numai fagaduesce si mi se arata 
stb. egyedül az igazság fogadása hangzik: azomban a mi csak fo
gad és nem mutatkozik stb. —fagaduitu, fagaduitoriu fogadott, a 
ki fogad. 

fagadau cabaret oú l'on donne á manger; fogadó (fagadaru 
fogadós). 

f a k l i a flambeau, cierge; fáklya; fakliasu fáklyás. 
f e l e demi, moitié: fél, fele. — o fele de oka de vin egy fél 

oka bor ; feluri felezni. 
f e l u több. feluri espéce, sorté, nature; fél, féle. ce felu de 

lemnu miféle fa? ce felu de oameni suntu miféle emberek azok? 
feliu is; astfeliu illyen féle, altfeliu másféle, totfeliu minden

féle; cerka totfeliu de misloace de a azunze la o legalitate keresnek 
mindenféle eszközt, hogy valami törvényességre jussanak. 

f e s t i colorer, teindre; festeni, festi un zidu falat festeni, me
szelni; — festitu festett, festire festés. 

fileru denier: fillér. 

F i l m a . E szót egy takaros értekezésben fejtegeti Hasdeu, melynek tar
talmát azért közlöm, mert a rumun tudomány műhelyébe vezet. Az értekezés 
czime : Zina Filma, azaz Filma tündér. lu) Eösler, úgymond Hasdeu, azt a 
nézetét, hogy a rumunok a XII . vagy XII I . században költöztek be a Dunán 
inneni tartományokba, többi közt avval is támogatja, mert nincsen gót szó 
a rumun nyelvben; holott, ha a rumun nemzet itt a gótok mellett és alatt 
képződött volna, okvetetlenül gót szók is jutottak volna a nyelvökbe. Ebben 
teljes igaza van Eöslernek, ámde abból ép az sül ki, a mit tagadni akar. 
Tudniillik Rösler és valamennyi rumun és nem-rumun író azt vélik, hogy a 
gótok egész Dákia területén uralkodtak, a mi nem áll. A gótok egyedül a 
Prut és Neszter folyók között tanyáztak, onnan, a mai Bessarabiából, ősa
pának által a Duna torkolatjain a római tartományokba. Ez t Hasdeu a 
forrásokból igyekszik bebizonyítani. A gótok ennélfogva 370-ig a Prut és 
Neszter között tanyáztak volt, midőn a hunok megrohanták őket. Atanarik, 
a gótok nyugati ágának fejedelme, a Prut keleti partjától a Dunáig húz 
töltést, hogy védelmezze magát a hunok ellen, de kénytelen «ad Caucalan-
densem locum» menekülni, «Sarmatis inde extrusis». Kaukaland tehát nem 
Góthia, s abban sarmaták laktak volt. Ez t a Kauka-landot a rumun tudó
sok a Buzeo kerületben találják meg a Bodza, Buzeu folyó mentiben, a hol 

10) Dina Filma (Zina F.). Gotii si Gepidii in Dacia. Studiu istorico-
linguistic de B. Petriceicu-Hasdeu. Bucuresci, 1877. 
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közel Buzeu városhoz két hegy van, melynek neve máig Koka ; ott van 
Piatroasa is, a híres gót kincsnek lelőhelye. Atanarik tehát csak futtában 
érinté meg a Bodza folyót; a gótok legfelebb a mai Moldováig terjedvén. 
A Bodza folyóba Atadarik 372-ben Sz. Sabast fulasztá (1. a 283. lapot). 
Egy szóval, a gótok tanyázása el-addig, mikor a hunok a Dunán tóira szo-
ríták, messze volt az Olttól, bár néha-néha érintették is azt. A rumunok 
eleji azon időben Olteniában (a Szörénységben vagy Kis-Oláhországban) 
lakván, s köztök és a gótok közt sarmaták foglalván helyet, a gótok és 
rumunok alig közlekedhetének egymással. A gót szók teljes hija a rumun 
nyelvben tehát épen azt bizonyítja, hogy a gótok soha sem uralkodának 
Olteniában. 

Jornandes a gepidekről is mondja, hogy egész Dakiának voltak urai 
a hunok elvonulása után. De ha közelről megvizsgáljuk a dolgot, azt talál
juk, úgymond Hasdeu, hogy a gepidek a Viszló folyó torkolatjától a Kár
pátok kelet-éjszaki oldalára értek, onnan a Kárpátokon által jővén Magyar
országban, eleinte a Kőrösök és Maros mellékein tanyázának, azután a 
Tisza és Temes mellékein, végre a mai Szerbiában, meg Singidunum (Nán
dor-fejér-vár) és Sirmium körül. A gepidek sem uralkodának soha is egész 
Dákiában, hanem csak Erdélynek nyugat-déli részein, legfeljebb Tordáig, s 
a Bánátban, a hol a szörénységi rumunok határosaik voltak. 600-ban Pris-
cus, byzantinus hadvezér, a Tisza mellett az iitolsó gépid maradványokra 
talála. Mellékesen meg kell jegyezni, mondja Hasdeu, hogy valamint 
1837-ben a Buzeu kerületben a gótok nevezetes maradványát, a Piatroasai 
kincset, találták meg : azonképen a múlt század végén Torontál megyében 
egy arany kincset rún felírással találának, mely a gepidek maradványa.11) 
A gepidek határosai lévén a rumunoknak, vájjon nem jutott-e ezek nyel
vébe valami gépid szó ? Igen is, jutott, s ez az egyetlen gót emlék a ru
mun nyelvben. 

A Pesten megjelenő Família nevű folyóiratban (1874, 43—49. sz.) Man-
giuca egy szép mondát közöl a rumun tündérekről, kik Oláhországban a 
Fejér vízben fürdenek, hol egy csudás fű terem a kőszikla hasadékában, 
mely fű a földbe rejtett kincsekre kalauzol. A Fejér vízről a tündérek által
jönnek az Orsovai hegyeken, s ójszakfelé haladván a Szemenik hegységen 
tói Karansebesre érnek, s úgy térnek vissza Oláhországba. Ezen tündérek 
közt van egy Filma nevű, legkisebb, de leggonoszabb tündér is, a ki na
gyon kínozza a betegek lelkét; s a kitől a más tündérek is félnek. Mikor 
néha-néha kileli a betegeket, azok ajkai ezt morogják: O Filma, ne kínozz 
oly erősen, hanem szabadíts engem. — Hasdeu erre hosszasan előadja, 

1X) Hasdeu idézi „Dietrich, Runeninschriften auf den wiener Gold-
gefássen des banater Fundes», Pfeiffer Germaniájában, 1865. IX. köt. 177 
—209. 1. «Fest steht aus der Sprache der Inschriften ein zum Kreis der 
OotJien gehöriger Stamm, und aus den Runen, dass es nicht genau derselbe 
war, dem wir den Ring von Bukarest, ursprünglich von Pietrossa, verdan-
ken.» A 202. lapon. 
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hogy a hideglelés mint nyilatkozik pathologiailag, s mint nevezik azt va
lamennyi árja nyelven, s kihozza, hogy filma gót szó, mely félelmet jelent, 
s most a bánáti rumunoknál a hideglelés személyesítöje. Az tehát a gepidek 
idejéből való maradvány; s minthogy a Filma tündér nem valamennyi 
rumunoknál fordul elő, mint a pHkoMcs vagy trikolics, a striga, papaluga 
vagy papaluda stb., hanem csak a bánáti rumunok sajátja: Hasdeu azt 
hozza ki, hogy a rumunok már a VII . század előtt tanyáztak Temesianá-
ban, a mikor a gepidek a Tisza mellékein ülnek vala; de hogy ezen ru
munok a Szörenysegből, vagy Olteniábol származtak volt Temesiánába, nem 
megfordítva, mert íme csak nálok él a Filma tündér. Az úgy nevezett gót 
időszakban tehát már Olteniát rumun nép lakta vala. 

Mellőzvén az Oltenia csudás voltát, melyet a gótok, a kiket se hegy, 
se folyó, se tenger nem birt visszatartóztatni, mindég kerültek volna, s 
azonképen a gepidek, s ezek után az avarok is, a nyelvi fejtegetésre van 
észrevételünk. Hasdeu nagy pathossal bizonyítja, hogy a fi szótag a rumun 
nyelvben tökéletesen eredeti, és soha nem lett fa- fe- /tt-szótagból. — 
Gyermekies állítás. Az i-ről valamennyi nyelvész, különösen az árja és sémi 
nyelvekből okulva, azt állítja, hogy eredeti hangzó ; s minthogy az / is, 
legalább a latinban, eredeti hang, a fi szótag természetes egy dolog. A ma
gyar kép-böl, teszi hozzá Hasdeu, a rumun nyelv kip-et csinált, de & félből 
nem csinált fil-et: ez tehát nem lehet magyar. I t t azomban vannak olyan 
nyelvtények is, melyeket Hasdeu nem látott. A magyar fél, fele (dimidium) 
s fél féle (ejusdem generis) a rumunban /e fc és felu, feliu: de ebből nem 
következik, hogy semmi esetben magyar szóból nem válhatik fii a rumun-
ban. Hisz láttuk már, hogy hitlen-bol fitten l e t t : miért nem lehetne fii is 
magyar szóból. A kép-bői lett kip, a példából lett pilda: hát a fél tünet
ből, melyet a magyar nép is fil-nek ejt sok helyütt, nem lehetne a rumun-
ban is fii ? A magyar kén, kín (kénos, kínos) a rumunban is hm: a ma
gyar fél, fii (timet) a rumunban is fii lehetne. S valóban a filma sokkal 
közelebb áll a magyar félem filém (timor)-hoz, mintsem a gót us-filmei-hez, 
vagy us-filma>ns-hoz. S ha hozzávesszük, hogy Mangiuea tündér-meséjében 
a tündérek más füveken kivül folyófüven is (foiofiu) járnak, s hogy a beteg 
ezt mormogja: „filmo ! dar nu me kinui" Filma, csak ne kínozz! a ma
gyar filém, filma, sokkal jogosultabb, mintsem a gót-gepid filma! 

De talán még inkább a Mii, hülem (hülemedik) szóra kell gondolni, 
mely azonos szótő a hideggel, s a liideg-leléssel. A hülem-böl a rumun úgy 
képezett volna filma-t, mint képezett a hitlen-hól fitlen-t, sőt viklen-t is. 

Kevesebb tudóssággal, de több rumunsággal juthatni a hülem, hilem-
röl hilma-rsi és filma-r&, mintsem Hasdeu a gót-gepid szóra jutott. Hisz a 
magyar szóból lett filma tündért a fohjófii és kínoz magyar szók társasá
gában találjuk meg. 

g a n d u , gundu pensée, idée, imagination, esprit; gond; — 
gandi, gundi gondolni, éearka, adause fata frumoasa, gunzind 
ka-s o putea rasbuna asv/pra lui kisértsd meg, tévé hozzá a szép 
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leány, gondolván, hogy boszút állhat rajta, elu gandesce ka totuva 
mérge kum vrea ő azt gondolja, hogy minden úgy fog menni, a 
hogy akarja. — a se gandi réfléchir; gondolkozni; ganditoriu, 
ganditoru gondolkozó. 

g a z d a hőte, ménager, maítre de maison; gazda, gazda de hoci 
orv-gazda; gazdidloger, recevoir, aetion derecevoire; gazdáskodni. 

g a z d a k u riche, opulent; gazdag. 
g u n o i u fumier, ordure; ganéj; gunoi fumer, engraisser; 

megtrágyázni; a se gunoi piszkoskodni, ganéjozni; gunoire trágyá
zás, gunoitu trágyázott. 

h a j d u k u brigand, vagabond; hajdú.hajduci fairc le vaga-
bond, vivre en brigand. A hajdú szó, jóllehet homályos eredetű 
is, a magyarból ment a környékző szláv, rumun és német nyel
vekbe, a melyek a többes számú ,,hajdúk"-ot veszik tőszónak, s a 
melyekben zsákmányozót is jelent. 

h a l a d n i habiter, demeurer, loger; hálni. A hol állandóan 
lakik az ember, ott hál is. haladuitu telepedett, lakos; haladuitoru 
lakó, 

h a l á n filét, rets; háló. 
h a l a s t ó n , helestou étang, piscine; halastó. 
h a m u harnais; hám; vakarna harnacher, atteler; hámba 

fogni; inhamatu hámba fogott, inhamare harnachement, hámba
fogás. 

h a r d a n baquet, petit cuvier; hordó, — liardaiasu hordócska. 
h á r f a harpe; hárfa, — harfasu hárfás. 
h a r c u guerre, lutte, conflit, combat; harcz. 
h i n t e u char, carosse; hintó, hinta hintázni; hintecu kisimító. 
h o d n o z i u lieutenant; hadnagy. 
h o l d a champ labouré; hold, szántó föld. Traian vezund, ka 

Dacia in urma rashoiului lui Dekebal este desertata de populacie, au 
adus in Dacia mulcime de oamcni din toata lumea Romána, ka se 
kultiveze holdele si orasele, Traianus látván, hogy Dákia a Dekebal 
háborúja következtében népességtől üres lett, sok embert vitt az 
egész római világból Dakiába, hogy míveljék a földeket és a váro
sokat. — lioldica, holdisoara kis hold. 

h o d o s n taché, plein de taches; hódos. Hód vagy hold a ló 
homlokán lévő fejér folt, innen hódos, a mely lónak ilyen foltja van. 

h o t a r n limité, borne, confin; határ, hotari limiter, borner; 
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határt vonni, azután projeter, former le dessein ; határozni, — se 
hotari prendre un part i ; magát elhatározni, fie karé se hotaresce 
kiki elhatározza magát. 

hotarisu limitrophe, voisin ; határos. 
hotarniku ingénieur, préposé á la délimitation des terres ; 

mérnök; hotarnici a földet kimérni, elosztályozni. — hotarnik.... 
skriind si marturisind in acél zapis kum au hotarit si au stalpit si 
au ales hotarul a határozó mérnök, megírván és tanúságot tevén 
ebben az írásban, mint tette meg a határolást és hantozta meg és 
tette bizonyossá a határt. 

i k u coin ; ék, ikui cogner, frapper; ékezni, ékkel ütni, ikuire 
ékezés, ütés, ikucu ékecske. 

i l e u enclurae ; ülő, ülövas. 
i n k i p u i imaginer, inventer; képzelni. Lásd kipu-t. 
i n g a d u i és ingedui permettre, donner permission, accor-

der; engedni. — trebue cineva se ingedueska kell, hogy mindenki
nek engedtessék el, vagy : minden bűnös engedelemre, megbocsá
tásra szorul. — ingeduitu engedett, ingeduitoriu indulgent; en
gedő, — ingeduinca engedelem. 

i n s e l u tromper, attraper; incsel-kedni. insclatu trompé, 
megcsalt; inselatoru trompeur, insclatoriu trompeux, csaló. 

k e l t ű i dépenser, fairé des frais; költeni, keltueala dépense, 
frais; költség; keltidtu költött, keltuitoriu prodigue; költekező. 
fogaduindu-le ingrizire pentru traiul lor si despagubire pentru kel
tueala drumidui fogadván nekik gondoskodást az eltartásukról és 
utazások költségének megtérítését. 

k e z e s u garant, répondant; kezes, kezesui cautionner, garan-
t ir ; kezeskedni; kezem caution, garantie; kezesség. 

k i l i n i P. chilini, ezt mondja hozzá : (tveji a deosebi» azaz : 
lásd dcosebi szót, s a kilinitu-höz (chilinitu) ugyanazt: «veji deo-
sebitu" egyik idegent, a magyart, egy másik idegennel, szlávval 
magyarázván. Ezek pedig azt jelentik : fairé une différence, une 
distinction, — différent, distinct, tehát külön. A Budai szótár így 
adja: 

kilinu (chilinu) distinctus, varius, diversus; külön, kilincséé 
seorsim, diverse, speciatim ; különösen, külön, — továbbá kUinesku 
külömbözöm, különítök; kilini külömbözni, s hozzá teszi «seu klü 
nesku, magis in usu : desklinesku'( s a latin disclinoiól eredezteti. 
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A szó nem egyéb a magyar kiilön-nél, mely az oláhos hangsúlylyal 
kiirt is, mint a bélelni-hől lett bleni. Desklini, desklinesku egy latin 
szóval tetézett magyar szó, milyen: in-kipui stb. 

k i n n tourment, supplice, torture; kin. kinui tourmenter, 
torturer, vexer; kinozni. kinuitoriu persócutant, vexant; kinzó. ki-
nuitoare kinzó eszköz. Filmo ! dar nu me kinui asa tar, ói ierta me 
Filma! ne kinozz engem oly erősen, hanem bocsáss el. 

k i o t u cri de joie, clameur; kiáltás, kioti jeter des cris de 
joie; kiáltani. Baritiunál kiai is kiáltani. 

k i p u image, figure, mine, visage; kép. ée kipu miképen? 
in Se kipu a mint, a miképen. iutre altu kipu másképen, un bolnav 
vedé un kip inaintea okilor sei, un kip atat de teribil a beteg egy kév 
pet lát szemei előtt, egy oly rettenetes képet stb. 

kipzui décider, arréter, combiner, méditer; képzelni, — a se 
kipzui réfléchir; képzelődni, kipzueala délibération, decision, arrét, 
conclusion; képzelés, határozás. 

inkipui imaginer, inventer; képet csinálni, képzelődni, inki-
puire képzelődés. — rosteaska-se in inkipuirea poetului cele mai 
maré imar/ini a költő képzelődésében a legfelségesebb képek nyi
latkoznak. 

k o p o i u chien de chasse; kopó. 
k o r c u bátard, métis; korcs. 
k u l d u s u pauvre, ruiné; koldus, káldim ruioer quelqu'im, 

causer sa perte; koldussá tenni, kuldusire ruine, action de ruiner 
quelcni'un; koldussá tevés, kuldttsita koldussá tevődött. 

l a k ú i , lokui demeurer; lakni, — a se lakni se peupler; né
pesedni. — Nu departe de árasul Udiue, riidecul Resiaformeaza o 
vale unde lokuesce un poporacune de slavi nem messze Udine váro
sától a Kesia patak egy völgyet képez, hol egy szláv népség lakik. 
lakása demeure, habitation, logis. lakasulufericiciloru a megbol
dogultak helye, lakása; lakuinca lakás, lakuitoriu lakó. Ez a szó is 
nagyon kijátsza a rumun nyelvészeket. A Budai szótárban ezt ol
vassuk: ,,lakuesku, ire, itu, azaz sedu (ülök), salasluesku (szálláso
lok), habito, inhabito, colo, dego: likni, lakozni: wohnen. A latino 
Za^MCus."Felhozza még ; lakuinca seu lokuinca, lakuire lakás, Woh-
nung; lakuitoriu habitator, lakó. Tehát Major Péter a latin laque-
Aí.s-tól származtatta a szót. Pontbriant a lakasu-iól irja: [lakás 
ungr. demeure, habitation; ezt hát magyarnak tartja: de már a 
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lakúi szóról azt mondja: vezi ,,a lokui," lásd «alokui»t. Ezt pedig 
a latin locus-től eredezteti; tehát lokuincosu habitable, logéable, lo-
huinca habitation, résidence, lokuitoru habitant, hóte stb. is mind a 
latin locus-tól való. — A Bukaresti szótár is a loeus-tó\ származ
tatja, azért nem is írja: lakuieskii, lakuenca, lakuitoriu-t, hanem 
lokuesku-i stb. Cihac mégis más véleményű, mert nem hozza fel a 
latin szók között, tehát idegennek tartja. Ennek mindnyájan tar
tanák, ha szorosabban oda néznének, hogy a rumun nyelv latin 
substantivumokból alakít-e képző nélkül verbumokat? 

l á n c a lance, javelot; láncsa; láncain láncsás. 
l a n c u chaine; láncz. Pontbriant a latin laqueus-tól szár

maztatja. Romani erau desparcici din Transilvania prin láncul 
Karpatik a rumunok Erdélyországtól a Kárpáti (hegy)-láncz által 
el valának választva. 

l e c u latte; lécz. 
l e p e d e u drap de lit; lepedő. 
l e u c a , lica bras de roue; lőcs. Ezt a szót Dicső Sz.-Már-

ioni Major Péter, mint láttuk, a latin obliquus-tól származtatá. 
l i p i 1. coller, á se serrer contre; lép; 2. étre contigu; lep. 

a lipi fercsire ablakot beragasztani. 
l i p i a galette; lepény. 
m a g l a amas, — magla de sarc salorge; máglya, —maglasu 

mineur de salines ; máglyás, só-bányász. 
m a i n rivage, bord; mály, mái, part málja, mallya = cavum 

litoris. Minthogy nálunk hölgy-mái, róka-mái, mál-bör stb. vannak, 
s ezek alkalmasint az éjszakról jöttek ide: a mái, mály szót ma
gyarnak s a mely «pectus» szóval egynek tartom, ámbár megvan 
a déli szlávoknál is. 

m e n t á i menteni, lásd a 435. lapot. 
m e z a mesgye; mc,jasu, és megcsu mesgyés. Pontbriant nem 

hozza fel. Domnul Joan Voda renduesce (1582-ben)pe boerul Gedeon, 
ka sa mearga la Raculeni si ku me^esii satului din sas si din zos, ku 
éolt/uzii si pargarii si betranii din Baia sa cerccteaze pricina János 
Vajda, Gedeon bőért rendeli oda, hogy menjen ki Eacsul faluba, 
s a fel-és al-falunak mesgyóseivel s Baia soltészeivel és polgárai
val és öregeivel vizsgálja meg a viszályt. — un boer ka hotarnik 

j'ace hotarnica dwpa spuselc vecinilor ínejasi egy boér mint határ-
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járó a szomszéd mesgyések kimondásai szerint állítja fel a 
határt. 

m o k a n u montagnard, maladroit; mokány. 
m u n k a travail, labeur; munka. — un tener, plin de fok si 

de inkipuire, s'au inalcat prin talentele si munka, sa- din clasa de zos 
egy iíju, tele tűzzel és képzelödéssel, tehetségei és munkája által 
kiemelkedett az alsó osztályból. — munci travailler; munkálni. 

n e m ű , neam race, génération, famille; nem. — Prokopiu. 
tunoascea de aproape tot felül de nemuri germanice Procopius közel
ről ismerte a mindenféle germán nemeket. — elu esce de nemű 
ö nemes, nemesu noble, illustre; nemes, nemesa noblesse; nemes
ség stb. 

o b r o k u boisseau : abrak, obroku de ovesu zab-abrak, obroei 
abrakolni, obrocire action de donner de l'avoine á un cheval. 

o b a z i a servage; jóbágyság, — obagiu serf. attaché á la 
glébe: jóbágy. Pontbriant a görög dxaődg-től származtatja. 

o r a s ville; város, orasenu városbeli, orasenia városbeliség, 
orasela kis város. 

orad várad; Orad maré Nagy-várad, Orad miku Kis-várad 
orme^ia comitat; vármegye. A magyar, város szó egyik poli

tikai és míveltségi kifejezés, mely nemcsak a rumunoknál, hanem 
a bolgároknál és szerbeknél is el van terjedve. Romanii formeaza 
in Ohrida o specie de komunitate partikidara de aproape doue suté 
kasé; ei lokuesk la ses si sunt separaci de kartierul bulgár sau varosé 
prin kartierul türk. In varosé, sau vekiea cetate, nu se afla, dekát nu-
mai sese sau septe familie Eomane Ohridában a rumunok némi kü
lönös községet tesznek majdnem két száz házból. Ok a síkon lak
nak s a török rész által el vannak választva a bolgár résztől. 
A városban vagy a régi várban (vekiea cetate) csak hat vagy hét 
rumun háznép találkozik. — Spre nord-ostul orasului Mincu este 
komuna Ameru si Jurgia lakuite numai de Romani Mincsu várostól 
éjszak-kelet felé Ameru és Jurgia csak rumunok által lakott köz
ségek vannak. íme Margarit Apostol az oras szót mint rumun-t, a 
város szót pedig mint bolgárt tekinti, mely várat jelent. — Miólta 
a rumunok régi latinok akarnak lenni: azólta Nagy-Váradot nem 
írják Orad-Mare-nak, hanem Urbe-mare-nak; pedig az űrbe szó 
sohasem volt rumun. 

p e c e t e cachet, scel, sceau; pecsét. Ez szláv szó; de már 
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pecetlui cacheter, sceller, apposer son cachet, a magyar képzős jíé-
csételni szótól való. Analisa kritika consta a sili testurile spre a le 
anima de o idea prekonceputa si a le pecetlui pe toate prin deklarea 
stb. a kritikai analysis abban áll, hogy kényszerítse a szövegeket 
a végett, hogy egy előre felfogott eszmével elevenítse, s az egészet 
megpecsételje azon nyilatkozattal hogy 

p e r a , pára instance, aetion, demande, accusation; per. aface 
pera improtwa kui-va intenter une aetion contre quelqu'un ; pert 
indítani valaki ellen. Vasile voda ne putend alege acea pára, au ales 
pe kredincos si cinstit Torna, maré vornik de cara de zos, sa stringa 
oameni huni megaSi si sa sokoteaska pentru acea bukata de hotar 
Balázs vajda, ezt a pert nem bírván eldönteni, hiteles és tisztelt 
Tamás nagy udvarnokot az alföldről választotta ki, hogy vonja 
kérdőre a jó megyés embereket, s tegyen vizsgálatot ama darab 
határ iránt. — pera acasta au tras dupa sine nimicirea tipografiei 
ezen per maga után vonta a nyomtatás ellenségét. 

perisu accusateur; peres, —peri, pari accuser, meriminer: 
megperleni. 

p i l d a exemple, precédant; példa; despre pilda, példának 
okáért. — de pilda, din vekiul infinitiv dorire s'afakut subst. dorirea 
p. o. a dorire regi infmitivusból substantivum dorirea lett. 

pildui servir de modéle; például lenni. — pildmre példány, 
példa-adás. limba poate sluzi de pilduire a nyelv példányul szol
gálhat. 

p o d u voie publique, rue, grenier; pad, padlás, podu de ko-
rabia pont; hajó padlása, podu lu kas'i plancher; házpadlás; sőt 
podu a híd is, mint a magyar hídlás = padlás. Imperatul Valinte, 
voind sa isbeaska pe goci in propria lor cara, face un pod per Da-
nare Valens gótokat saját földjökön akarván megtá
madni, egy hidat csinál a Dunán. 

A Bukaresti szótár, a pódium, n-éScovtól származtatja, s így 
magyarázza: 1. deszkázat, 2. «tabulutum superius» padlás, p. o. 
a se sui in podu padlásra menni, 3. «pons». A rumun nyelv a latin 
podium-tól pozu-t, vagy puzu-t, nem podu-t képezett volna. 

p o s o m o r i devenir sombre, morose, mélancolique. posomo-
rire assombrissement, mélancolie, tristesse; posomoritu sombre, mé
lancolique. A magyar szomorú, szláv po praepositióval. si kandu 
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postici, nufici ka facarnicii, posomorici s mikor böjtöltök, ne legye
tek, mint a képmutatók, szomorúak. (Máté. 6. 16.) 

r a i a , reia gale, teigne; rüh, raiosa rühes. 
r á c a cane ; récze ; racoiu canard; récze, vad kacsa. 
r á t a prairie; rét. 
r a v a s n biliét, écrit, recu, quittance; rovás, — de múlté ori 

intalnim si zuratori daci pe mvase domnesci sokszor találunk esküd
teket is, kiket az uri Írások rendeltek. — Tanúságos egy szó ez a 
ravasu, mely irást és nyugtát jelent. 

r e n d ű , rindu, randu rang, tour; rend. ku kate-va renduri 
mai zos néhány renddel, sorral alább. — oameni báni i-am intrebat 
kum sciu ei de rendül acelui lok a jó embereket megkérdeztem, a ki
ket azon hely rendéből lenni tudok. 

rendűi ranger, arranger; rendezni, renduesk rendezek, dom-
nul renduesce a se faee o cercetare az úr rendeli, hogy vizsgálat té
tessék ; rendueala rendelés, rcnduitu rendelt, rendezett. 

orendui classer, coordonner; osztályozni, orendueala arrage-
ment, disposition; intézkedés, rendelés. — A makedo-rumunban 
arada a rend, ez tehát a magyar alak, amaz az eredeti szláv. 

rudabaton ; rúd, calu de ruda rudas ló ; rada de trasura bran-
card ; hordozó rúd, petrencze. 

s a l a s u többesben salaié és salasuri gite, logis, demeure, 
habitation, résidence, hospitalité; sz'állás. Alesandru-voda celu, 
Bunu harazesce inonastirii Bistrica 31 salase de cigani si 12 bor-
dele de tatari, enumerandu-i pe nume Sándor vajda, a Jó, Bisztri-
cza monostornak (1428-ban) 31 szállás czigányt és 12 burde tatárt 
adományoz, névszerint számlálván elő azokat. Petru-voda hara-
zesca manastirii Probata palra salase de cigani Péter vajda a Po-
brata monostornak négy szállás czigányt adományoz. — A szláv 
nyelven írt oklevelében „cseléd czigány" áll, mit Hasdeu (Archiva 
História a Romaniei I, 121. lap.) salas-ra, fordít. 

salaslui séjourner, loger, demeurer, recevoir, héberger, don-
ner hospitalité; szállásolni, salasluire logement, séjour, résidence, 
hospitalité; szállásolás. salasluitu szállásolt. 

s a m a , Pontbriant séma-t, azaz seama-i ír s az orosz CÍMI-
nek gondolja, így magyarázván: attention, sóin. a leua sama' a avoir 
sóin, veiller sur stb. a'H da savi a rendre compte stb. este pe sawCa lui 
c'est á son compte stb. stb. Ez a magyar szám szó, a melylyel lesz-
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nek: számba venni, számot adni, valakinek számára lenni stb. stb. 
Tehát dare de, seama számadás; o seama din istorici nostri egy szám, 
egy rész a mi historikusainkból; korona, numenita, prekum se 
sjmne, ar fi gátit' o Silvestra al II. pe seama principelui din Polonia 
a nevezett korona, mint mondják, II. Sylvester a lengyel fejedelem 
számára készitette. — mai ku seama annál inkább. — nu amu sama 
de báni nincs pénzem. A Bukaresti Akadémia szótára a görög 
«//«-val s a latin simul-val veti össze! 

samesu receveur des contríbutions, secréteur de la préfecture, 
nem egyéb mint számtartó (számos), samesa bureau du secrétariat; 
számtartóság. 

s a n c u főssé, trachée; sáncz, sancui fairé un főssé; de 
fermer par des fossés; sánczolni. sanculec kis sáncz. 

s i l i p u canal, aqueduc; zsilip. 
s i r u rangéc, filé, suite; soi-ku Vlad Cepes se sfirsesce sirul 

domni inceput ku Miréea cel Maré Vlad Czepessel szakad meg az 
uralkodók sora, mely nagy Mircsével kezdődött. — siru de munci 
hegysor. 

inéira enfiler, ranger, mettre en ordre, bátir; berendez, beso
roz, insira verzi éi uskate besorozni zöldet szárazat, mindenfélét 
elbeszélleni. eluinsira hatévá titlare din diplomele lui Vladislav Ba
sarab besoroz, befogad némely czimet Basarab Vladislav diplo
máiból. 

s o i m u faucon; sólyom. (Baba Novak) batranul haiduk at-
rase asupra-i din kapui lokului atenciunea de sóim a lui Mihaiu 
(Baba Novak) az öreg hajdú mindjárt legeleinte magára voná Mi
hály vajdának sólyom figyelmét. 

s o r g o s u pressant, urgent; szorgos, sorgoseala pression, ur-
gence, foule : szorítás, szorongás. 

Si ldül invecter, offenser, injurier; szidni.— suduitu szidott, 
suduitorm szidó, szitkozó. sudalma malédiction, exécration; szi
dalom. 

s u l i c a lance, pique, javelot; szucza, sídicasu lancier; szu-
czás. A szucza, útcza (úcza) szláv szók: sulica, ulica; de Sisulicasu 
= szuczás egyaránt magyar képzojü. 

t a g a d u l nier, renier : tagadni, tagaduitu eltagadott, taga-
duitoriu tagadó, tagadueala tagadás. Suntem departe de tempul, 
unde skrieri interésate a tagadni originea limbei Románc, jrretindeau 

29* 
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stb. távol vagyunk azon időtől, a midőn iratok, melyek érdekében 
áll vala tagadni a rumun nyelv eredetét, álliták stb. 

tagada denéga,tion, désaveu; tagadás. 
t a l p a semelle, plante du pied ; talp. — talpai mettre une 

semelle; talpalni. 
t a m p u , tompa hébéte, imbécile, obtus; tompa. 
t a u lac, étang ; tó. 
t i s z t u employé; tiszt. 
t o b a tambour, caisse; dob, tobosaru dobos. 
t o k u étui, fourreau; tok. 
t o d o m a n u , tudomanu intercession, priére pour quelqu'un, 

protestation. — todomani, tudomani intercéder, protester. Érdekes 
látnunk, milyen jelentésben vette át a rumun nyelv a tudomány 
szót. 

t o l c e r u entonnoir; tölcsér. 
u l i u épervier: ölyv. 
u r i a s u , uriesu óriás. Az Istricza hegy oldalában a Szlanik 

folyó mellett két falu van Peatroasa és Kauka, a hol 1837-ben az 
úgynevezett petrossai kincset találták meg. Ott vannak romok is, 
melyeket a nép cetatea uriesilor-n&k, óriások városának, nevezi. 

u r i k u á pérpétuité, toujours ; örökké, de örökség is. skriind 
Maria Ta, sa punem doisprezeee oameni huni betrani sa zure prekum 
le au fost urikul Balos&scilor in cara Muntemaska pribeag, si ríau 
avut ku ce sta in pera, si prekum nau vendut nirne din urikul lor 
írván Magasságod, hogy eskettessek meg tizenkét jó öreget, misze
rint esküdjenek arra, hogy a Balosiak öröksége volt, hogy ő most 
Oláhországban pribég (bujdosó) s nem volt ki által jelenjen meg 
a perben, s hogy semmit sem adott el az örökségéből. 

u r l u i (tmoudre grossiérement» ; urluire «mouture». — ör-
leni, őrlés. 

v a g a s u orniére; vágás, kerék-vágás. 
v a l a u rigole, abbreuvoir; vályú. 
v a l c e g u ] ráncon, rachat d'un prisonnier : váltság, ralcegi 

ranconner, mettre á ráncon, racheter un prisonnier; váltság alá 
vetni, kiváltani. 

v a m a douane, octroi; vám, — vamasu douanier, vamasia 
vámjog; vamni vámolni. 

v a l m a s vallomás. Ezekben van e szó : inralmasi changer, 
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coní'ondre, méler, brouiller, embarasser, mettre en desordre, azaz 
kexeszt-v allatás által olyan vallomásra bírni valakit, hogy meg
zavarodjék , tagadó szándéka kijátszassék; — a se invalmasi 
s'embrouiller, s'égarer; megzavarodni, invalmasitoriu embrouil-
lant, qui met le desordre; megzavaró, invalmasitu megzavarodott, 
— invalmaseala útvesztés, tévedés, tévesztés. 

v e l m a , vealma, valma, compte á demi, a fi a" a velma étre 
de moitié; feles lenni, vélmaiagu foule, multitude, troupe. Látjuk 
a vei, veal, szóban megvan a magyar fél «dimidium», es fd, feles 
«multum» p. o. feles szám, felesség = sokaság. A velma szót vesd 
össze a filma szóval. 

viklen.ii fourche, perfide artificieux; viklesagu astuce, ruse ; 
hitlen, hitlenség. Lásd a 434. 435. lapot. 

v o d a a szláv voevodá-nak vajda magyaros alakja, mely azon-
képen a tulajdonnevek után jár, mint a magyar, így: Petru-voda 
Péter vajda, Mihailu-voda Mihály vajda stb. 

z a l o g u gage, otage; zálog. 

III. A felhozott szók nem teszik ki a rumun nyelvben előfor
duló magyar szóknak egész számát, de már azok is világosan bizo
nyítják a magyar nyelvnek hatását a rumunra. Legelőbb is össze 
kell hasonlítani a rumun szókat, a melyeket a magyar nyelvben 
találunk, azon magyar szókkal, a melyeket ebből a rumun nyelv 
vett fel. A magyar nyelvben található rumun szók mind, kivétel 
nélkül, az állam és egyház nyilvános életén kivül esnek, s a társa
dalom legkorábbi és legalsó köreiből valók, nem is lettek általáno
sokká az irodalmi nyelvben; elleniben a rumun nyelvben található 
magyar szók az állam és egyház nyilvános életéből s a társadalom 
fejlettebb, tehát magosabb köreiből valók, azért belé is jutottak az 
irodalmi nyelvbe. A rumun nyelv érintkezése a magyarral akkor 
kezdődött, a mikor ez, a magyar, államilag és egyházilag már 
meg volt alakulva ; tehát a rumun nyelvnek nem volt s nem is 
lehetett hatása a magyar nemzet pannóniai történeteire az első 
századokban. Pedig kellett volna lennie, még pedig akkorának, hogy 
a Tiszán túli és erdélyi magyar nyelv épen azon arányban rumu-
nos volna, a milyenben valóban szlávos; ha t. i. ott, a Tiszán túl és 
Erdélyben, aránylag annyi rumunra találtak volna a megszálló 
magyarok, a mennyi szlávra találtak a Tiszán innen és a Duna 
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mellékein. Viszontag a magyar nyelv érintkezése a immunnal ak
kor kezdődött, a mikor ez sem államilag sem egyházilag megala
kulva még nem volt, sőt inkább ebbeli alakulása épen amannak 
hatásában indult meg. Az a viszony tehát, a melyet a magyar és a 
immun nyelvek között látunk, ez utóbbit jövevénynek, később érke
zettnek mutatja a magyarhoz képest,1 a mely már meg vala álla
podva ; az továbbá a rumun népet a társadalmi fejlődés azon 
fokán tünteti fel, a mely még határozott képet nem nyert volt 
sem anyagi sem szellemi tekintetben, s azért még igen távol áll 
vala a teljes államiság és egyháziasság eszméjétől. Ezt a köl
csönvett szók mivolta is bizonyítja; tekintsük hát most azokat a 
kölcsönvéteket is. 

Egyik nyelv a másiktól rendesen névszókat fogad el. A ma
gyarban szerfelett sok szláv szót találunk; azok mind névszók; 
szláv igeszó, melyet a magyar nyelv elkölcsönözött volna, egyetlen 
egy sincs. De szláv névszóból magyar képzővel alakult ige van 
akármennyi. A immun nyelv is, természet szerint, névszókat köl
csönzött a magyartól, de magyar ige-szókat is kölcsönzött át, néha 
a magyar képzővel együtt; s a mi leginkább feltetszik, s a mi ak
kori nagy kezdetlegességét is mutatja, elkölcsönzött magyar kép
zőket is, melyeket saját képzői gyanánt alkalmaz. Az elkölcsönzött 
szók közt van szláv sőt német eredetű is, p. o. rendű rend,pilda példa 
(bild): de ezek a magyar lombikon keresztül ment szók, tehát köz-
vetetlenül a magyarból kerültek arumunba. Erről világosan tanús
kodik a rendű (rend), mely a makedo-rumunban arada. Rad, reád 
az eredeti szláv; az orr-hangu rend, már mintegy magyaros alak. 
A pilda-xó\ nem is kell példázni, maga-magáért szól; de idő-muta-
tóúl szolgálhatna, hogy mikor jutott a rumun nyelvbe, ha meg
határozhatnék a magyar kölcsönzésnek idejét. A hotaru, határ is 
akár német, akár szláv eredetű legyen, a magyar lombikból került 
a rumun nyelvbe. Olyan szláv szók, melyeket a magyar nyelv is 
felvett, de nem-magyaros képpel vannak a rumunban is, nem szá
míthatók a magyar kölcsönvétek közzé, p. o. karcima korcsma, 
karma kormány stb. 

Az átvett magyar igeszók i-be és ui-ba, végződnek, s a jelen 
időben esk-et vesznek föl. Kevesebb az i-be végződő ; sokkal több 
a ui-ba, végződő. Busdi, festi, gandi, kilini azok közzé tartoznak: 
aldui, alkatúi, altui vagy oltui, banui, bantui, belui, belesui, beletui, 
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birui, bizui, bui, fogadui, haladui, ingedui, kipui (inkipui), lakúi, 
mentui, sudui, tagadui a másik sorba valók. Azért némileg gyanú
sak előttem az akáca megfogni, akasztani, insela incselegni; ám
bár az akáca mellett agaca is van, mi nagyon az akaszt-ra, és ag-
gaszt-rü, bizonyit. De az isztriai rumunban is előfordulván a szó, 
kérdésessé válik; föl sem vettem a sorba. Némi]eg gyanús a gandi 
is, mely hasonlóképpen ott van az isztriaiban is. A magyar gond 
szónak Miklosich, ha jól néztem meg, nem mutatja ki szláv ere
detét : de bár mily eredetű is, a magyar nyelvből került a rumunba. 

Fel nem tetszők a buduslui, pecetlui, salaslui és kipzui szók, 
melyek magyar képzőstül átvett igék, minthogy a rumun nyelv 
puszta magyar képzőket is vett által, s alkalmaz, mintha sajátjai 
volnának. Ilyenek az s és mg képzők, a melyekről (a 433. 434. 
lapon) szóltam. 

Ha kérdezzük a földrajzi tért, a melyen a magyar és rumun 
nyelvek találkoztak, azt legelőbb Havaselföldön és Moldovában, 
azután, természet szerint, dél-nyugati Magyarországon és Erdély
ben mutathatni fel. Az egész megnevezett területen szlávok előzték 
volt meg a magyarokat, de hasonlóképen állami szerkezet nélkül; 
a magyarok nem emészthették ugyan fel a szlávokat, ámde helyet 
foglaltak mindenütt köztök, s a mi még jelentősebb, az egész 
államra és társadalomra a magok jellemét és sajátságát ütötték. 
Tehát Havaselföldön és Moldovában is magyarok voltak-e már a 
rumunok érkezésekor? Miólta a magyar királyság és egyház a 
szomszéd besenyőkre és kunokra hatni kezdett, az ólta magyarság 
is terjedett mind Havaselföldön, mind Moldovában. A S^örény-
ségben, melyet Hasdeu Olténiának nevez, s a rumunság eredeti 
fészkének tart, előbb volt római - katolikus, mintsem görög 
püspök. A Bodza folyó mentében is sokkal előbb volt meg 
a katolikus kún püspökség, mintsem akármely görög. A mil-
koviai katolikus püspökséget Hasdeu is elsőnek ismeri el az 
ottani földön. A bakói és szereti püspökségek sem ismeretlenek. 
Moldova még a XV. században szinte fő-fő tartománya vala a ma
gyarságnak; a Huss eretneksége is Moldovából származék Erdélybe, 
sőt a nagy-váradi püspökségbe is, mint láttuk. A XIV. és XV. szá
zadokban tehát Moldovában a római katolikus egyháznak hívei 
ha felül nem multák is a görög egyházéit: de nagyon egyenlő szá
múak lehettek emezekkel. A hol pedig akkor katolikust találunk, 
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ott magyar is volt okvetetlen, német is bizonyosan. De minthogy 
a német nyelvnek alig látjuk meg hatását: a magyarok, kell, hogy 
igen számosan lettek légyen. Láttuk (a 291. lapon), hogy Ungro-
vlachia, vagyis Havaselföld 1359-ben kapta meg az első metropo-
litát, s Maurovlachia, vagy Moldova, 1381 tájon. Hasdeu, Józsefet 
tartja első «moldo-vlachiai» metropolitának, a kinek szlávul írt ok
levelét 1407-ből közli.12) Az «Ungrovlachia»13) név maga is bizo
nyítja Havaselföldnek nemcsak hovatartozását, hanem részben 
legalább lakosainak eredetét is, a mit IV. Bélának 1247. évbeli 
adomány-leveléből is kiolvashatni. A balkáni tartományokban ke
letkező és szaporodó rumunság annál inkább foly a Dunán inneni 
tartományokba, mert a kunok elenyésztével és elköltöztével mind 
több több üres hely kínálkozik vala a jövevények számára. 
A magyar királyok befogadják kenézeikkel és vajdáikkal együtt, 
mind befogadták a czigányokat is kenézeikkel és vajdáikkal. A két 
beköltözés nagyon hasonló egymáshoz; csakhogy a czigányok nem 
valának oly számosak, s nem oly erősen olvasztók, mint a rumu
nok, a kik mindjárt szlávokat, kunokat és másokat kezdenek be
olvasztani ; azután a czigányok nem valának pásztorkodók mint 
az oláhok, a kik nyájaikkal igen nagy tereket foglaltak el, a me
lyek addig birtokosaiknak semmi hasznot sem hajtottak volt. 

A rumun nyelvbe jutott magyar szók, melyek közt a hitlen 
(fitlen, viklen) és a mentui meg ennek származéka mentidtor különös 
érdeküek, valóban becses felvilágosítást szolgáltatnak a rumun nép 
alakulására, fejlődésére a Dunán inneni tartományokban. Erdély
ben jutottak a rumunok aránylag legrendezettebb, legmiveltetöbb 
viszonyok közzé; azért fejlik ki Erdélyben a legelső rumun míve-
lődés. Erre az erdélyi reformatiónak befolyása tagadhatatlan. 
A reformatio, mely a könyvnyomtatást Erdélyben meghonosította, 
akár térítési okból, akár tisztán míveltségi érdekből, nyomtatá az 
első oláh könyveket. Rumun bibliai .fordítások is Erdélyben és 

19) Arclnva Istorica a Romaniei. Bucuresci, 1865. I, 140. 
13) Egy XVII. századbeli «Notitia» a metropoliták közt 70-dikuek az 

6 o>)y/.(>o~)hj:/laq-t s 71-diknek az o u.oXdoShj.yJaq-t említi meg. Monats-
bericlite der k. preussisclien Akad. d. Wissenscliaften. April 1878. Pag. 279. 
V. .ö. a mit a «Notitiae (Iraecorum episcopatuum»-l)ól a 295. 296. lapon 
közöltem. 
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protestáns nyomtatókból jönnek ki legelőször, úgymint Brassón 
1560-ban a Zsoltár (Psaltirea de Koreái), 1580-ban a Tetrevangeliu 
s 1580-ban az Evangeliiun magyarázatokkal (Evangelia ku telk) ; 
Szászvároson 1583-ban az Apostolok Cselekedetei meg János könyve 
a Jelenésekről (Kartea Facerii si Apokalipsa santului loan); végre 
Gyula-Fejérváratt 1648-ban Rákóczi György fejedelem alatt az 
egész Új Testamentum.u) Ezek a fordítások mind cziril betűkkel 
nyomtattak. 

Mint a balkáni tartományokban, úgy a Bánátban és Erdély
ben, meg Halicsban is, az oláh kenézek és vajdák magosabb tár
sadalmi állásra juthattak ugyan, mert gazdagabbak, s mert övéik
nek parancsolói valának: de politikai önállást semmiképen sem 
érhetének el. De Havaselföldön és Moldovában, a be3enyők és ku
nok volt területein, a magyar királyság hatalma és jogai egyaránt 
fogyván, a rumun kenézek és vajdák mind függetlenebbé válhattak. 
A függés azomban soha nem szűnt meg addig, míg a török erősebb 
hatalom nem állott a magyar jog helyébe. 

Tanulmányunkban alkalomszerint mind a rumun nyelvtudo
mányról, mind a rumun történelemirásról veszünk némi tudomást, 
mely ugyan nem teljes, mégis annyira tájékoztató, hogy helyes 
képet alkothassunk magunknok azon vezéreszmékről, a melyek 
általában a rumun tudományt mozgatják. 

A nyelvtudományt az erdélyi Klein Sámuel, Sinkai György 
és Major Péter kezdik meg; az «Elementa linguae Daco-Eomanae 
sive Valachicae, composita ab Samuele Klein de Szád, locupletata 
verő ét in hunc ordinem redacta a Georgio Gábrielé Sinkai» 
(Bécs 1780.) az első rumun grammatika, egyszersmind az első 
könyv, mely a rumun szókat latin betűkkel írja, s az oláh népet 

14) Isagogia, adeka Introdueere in kunoscinca karcilor Santei Skrip-
turi. De Dr. Ilarion Puskariu. Sibiiu, 1878. Pag. 12. «Traducerea santei 
skripturi in limba romána esista iramai de la lacirea artei tipografiee in 
cerile noastre» írja Puskariu a 11. lapon. Mégis jó lesz megtudnia, rumu
nok voltak-e az erdélyi első könyvnyomtatók? Ha igen, talán akkor írhatná 
némi joggal «in cerile noastre» ! S nemde református ember, Páldi István, 
állítá fel 175i-ben az első nyomtatást Balázsfalván? «Habetur et insigne 
typograpbeum, a Stephano Pakli, typograpbo Claudiopolitano Reformatae 
religionis, adstructum, qtto latini quoque, sed valachici imprimis libri, im-
primuntur.» Benkő, Transsilvania I I . Viennae 1778. A 236. lapon. 
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dák-román-nak nevezi el. Láttuk (a Í268. lapon) Major Péternek, 
Sinkai barátjának . és társának okoskodását, mely szerint a tudós 
latin nyelv, tehát a Cicero, Livius, Tacitus, a Vergilius, Horatius, 
Ovidius nyelve, a rumunból, azaz a régi népnyelvből, fejlődött 
volna ki; láttuk azt a nyelvészkedést is, mely által Major Péter a 
véleményét meg akarja alapítani. A fölébredt rumun gondolkodás 
mohón ragaclá meg ezt a felfedezést, s mennél gyarlóbb a tudo
mánya, annál erősebb vala a hite és meggyőződése. Az említett 

.felfogás tehát, mely Erdélyben a balázsfalvai íróknál, vagyis a 
görög-katolikus rumunoknál keletkezett, hamar talála hívőket a 
nem-egyesült rumunoknál is. Már 1797-ben ada ki Tempe Nagy
szebenben egy rumun grammatikát, a melyben a rumun nyelvet 
régi ramnesbeli nyelvnek nevezé el.15) S midőn 1869-ben, sept. 14. 
a bukaresti rumun akadémia a Sinkai emlékezetét megünnepelte, 
az elnök így kiáltá fel: «Uraim, nagy a mai nap ; mert ma örökí
tettük meg Sinkai Györgynek emlékezetét, a rumunság mártírjáét, 
a ki a legnagyobb ramnesek egyiken .'16) Major Péter véleménye a 
rumun nyelvnek régiségéről, mely a latin nyelvét is megelőzte 
volna, ma is hitczikk gyanánt áll fenn tehát a rumunoknál. Tud
juk, Livius szerint a római népnek három legrégibb törzsei: Ram-
nenses, Titienses, Lticeres11) valának; a rumun tudósok előtt 
nincsen térbeli és korbeli külömbség a már Livius idejében homá
lyos régiségű ramnesek és a Sámsondon 1754-ben született Sinkai 
között. A minek egy római író sem merte volna nevetség nélkül 
akár Cicerót akár Július Caesart stb. nevezni: annak egész ko
molysággal, sőt meggyőződésük szerint, Kliói biztossággal Sinkait 
nevezik a rumun tudósok. De ha Sinkai ,,a legnagyobb ramnesek 
egyike": az egész rumun nép is «ramnesek» általában. Nem is tar
tózkodik egy legújabb rumun író a «ramnesek)) gyarmatát egy 
bánáti német faluban találni fel, melynek neve Ilafna, s így írni 
arról: «Bamna (in graiulu koloniloru nemeiEafna) opidin Bánat, 

, totu se poate fi mai arhaiku, reamincindu kolónia Kamnensiloro, 

15) Lásd Papia Ilarianu hosszú és kimerítő értekezését Sinkai életéről, 
nmnkájiről és eszméjiről (Vieti'a operele si idele lui Georgiu Sinkai) az Ana-
lile Societatei academice Ilomane, Tomulu I I . Bucuresei, 1869. 

le) Lásd ugyanott az «AnaliIe Societatei acad. Romane», Tom. I I . 
" ) «Ut trés antiquae t r ibns: Ramnenses, Titienses, Lnceres suum 

quaeque augurem habeant.» Livius X. 6. 
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assezada in rejunea banatului, la deskalikare», azaz: Ramna, a 
német lakosok nyelvében Kafna, egy bánáti mezőváros, talán a 
legrégibb név, mert emlékezetét őrzi meg a Eamnenses gyarma
tának, mely a Bánátban a (római) megszálláskor alapíttatott 
meg.» 18) Az író meggyőződésénél fogva tehát a «Ramnenses tri-
bus»-a még Traianus idejében kiválik vala, holott az már sok szá
zaddal előbb teljesen elenyészett volt; továbbá ezen író meggyő
ződése meg tudománya szerint a bánáti immunok az első római 
megszállás utódjai, vagyis Traianus ideje ólta bánáti lakosok vol
nának, a mi egy más még tudósabb rumun író, t. i. Hasdeu, sze
rint lehetetlen. Ez ugyanis (mint a 282. lapon, meg a Filma raa-
gyar-rumun szó alatt eléggé bőven láttuk), a rumunság ősi fészkét, 
a melyben a III—V. századokban mind a nép mind a nyelve képe
ződött, a Szörénységi bánatban, vagyis az úgynevezett Kis-Oláh-
ságban fedezi föl, s a bánáti rumunokat onnan költözteti ide; a 
mit a Filma tündér világosnál világosabban bizonyítana. A bánáti 
német helység tehát, melyet Rafíiánok neveznek, nem lehetne a 
régi «Ramnenses» szállása. — A bukaresti akadémia elnöke, 
Heliade, a ki ramnensisnek kiáltotta ki Sinkait, azt a meglepő 
históriai tényt is kikiáltotta, hogy a rumunok, azok az ős latinok, 
gondolták ki a cziril írást, melyet azután a szlávok a rumunoktól 
fogadták el; a mi Sinkai szerint is hihető, mert az ő hite az, hogy 
Methodius és Cyrillus rumunok valának, lásd a 280. lapot. Hogy 
mi csuda vehette reá azokat az ős-ős latinokat, hogy elhagyták a 
latin írást, s az úgynevezett cziril írást gondolták ki — a minél 
nagyobb csapás nem is érhette a rumunokat, ha Cipariunak adunk 
hitelt — azt még csak gyanítanunk sem lehet. Azért is sokan az 
illető írók közül azon véleményben vannak, hogy a rumunok a 
XV. századig folyvást a latin nyelvvel és írással éltek volna, a me
lyeket csak az Uniót elfogadó 1439-ki fiorenczi zsinat után löktek 
el magoktól s fogadták el a szláv írást és liturgiát, hogy lehetet
lenné tegyék az uniót. S ezen heroicus elszánást a latin könyvek 
elégetésével illuminálák. Ezt a mesét nem hiszi ugyan Cipariu: de 

18) Vasüie Maniu. Studii asupra akrierei professorului Dr. I. Jung inti-
tulata Romanii si Romanii din Cerille Dunarene. Estrassu d'in Annalele So-
cietatei Academice. Bucuresci 1878. A 89. lapon. 
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hitte Sinkai és mások, p. o. Kogalnitschan: hiszik Obédénare 
M, G. és Lesage 19), hiszi Georgián, a mint a 382. lapon láttuk. 

Mik hát ezen egymást vagy ellenző vagy még túlhaladó véle
mények, a melyek egyaránt képtelenségek és hihetlenségek által 
tűnnek ki? A római nyavalyának képzelődései azok, nem egyéb. 
A rumun írok azt képzelvén, hogy csakugyan ők az igazi vagy leg-
igaziabb rómaiak, a nyelvök eredetét nem ott keresik, a hol az 
olaszét, a francziáét stb., már régen megtalálták, t. i. a decompo-
nálódó latin nyelvben, mely idegen elemekkel vegyült, s ezeknek 
hatását magába felvette: hanem másutt, és más körülmények kö
zött; de ezek csak a római nyavalyának káprázatjai. Ezen káprá-
zatokat maga a rumun nyelv czáfolja meg, a mely egész termetén 
a valódi történetek lenyomásait mutatja, melyeket minden ép szem 
leolvashat. Azok a lenyomások a tartományokat is mutatják, a me
lyekben a nyelv megalakult; még az időt is jelölik, a melynek tá
ján a megalakulás történt. Cipariu bizonyosan sok esetben máské
pen nyelvészkedik, mint Major Péter: de Cipariu is, mint mások, 
beteg a római nyavalyában, melytől az ő szeme is káprázik. 

Tagadni a históriai eredetet, tagadni az alólról való felemel
kedést, tagadni az idegen elemek hatását, elleniben a Traianus ko
rabeli tükörben nézni magát, s minthogy a tükör mutatta kép nem 
felel meg s nem is felelhet meg a történelmi valóságnak, ennek 
helyébe képzelődéseket tenni: ez a római nyavalyának hatása, 
mely természet szerint hamisításokra, sőt hazugságokra is ragadja 
a betegeket. 

Heliade, midőn Sinkait a legnagyobb ramnesek egyikének di
csőíti, azt egyszersmind a rumunság mártírjának nevezi. Papiu Ila-
rianu, Sinkait magasztalván, ennek életét így adá elő a bukaresti 
akadémiában: Sinkai marosszéki Sámsondon erdélyi nemesektől 
szülétek 1754-ben.Tanúla a reformátusoknál M.-Vásárhelyen, azután 
a jezsuiták semináriumában Kolosvárott, utóbb a piaristáknál Besz-
terczón. A balázsfalvi kolostorban egy évig a rhetoricát és poesist 
tanítván, többed magával Romába küldetek a Propaganda-Collegi-
umba. Itt öt évig tanúla, megtelvén a rómaiak nagyságával, és 

19) Obédénare M. G. La Roumanie économique, íParis, 1876. a 39G. 
lapon; Lesage. Les forces productives de la Roumanie. Bulletin de la Société 
Géographique Roumaino. Bucarest. Septembre-Octobre, 1876, a 71. 72. lapon. 
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azon gondolattal, hogy megírja a rumunok történeteit Tíaianustól 
fogva a maga napjáig. Visszatérvén Bómából, Bécsben is tölte egy 
évet a Sz. Borbála semináriumban, itt adván ki 1780-ban az első 
rumun grammatikát. Ezen idő alatt megismerkedék Cornidessel, 
gróf Hadikkal és más kitűnő német és magyar tudósokkal, a kik 
szívesen szolgáltak neki könyvekkel, oklevelekkel stb. mint Papiu 
ismételve felhozza. Bécsből Balázsfalvára küldetek, mint a rumun 
iskolák igazgatója, s II. József meghagyására több iskolai könyvet 
bocsáta ki. Sinkai kalugyer lévén, nem barátkozhatik meg a kolos
tori élettel és a kalugyerek társaságával; azért ki is lép a szerzet
ből 1784-ben több társával együtt. Ez által nem nyeri meg Bab 
püspök tetszését; közte és a püspök közt viszályok támadnak. Jó
zsef halála után a püspökök hatalma megint élesebbé válik; Bab 
püspök bevádolja Sinkait az állami hatóság előtt, mint zavargót, 
és Fejér megye vizsgálat alá veti, sőt le is tartóztatja. Hamar 
kiszabadul ugyan: de elveszti az iskolák igazgatását. Bécsbe me
gyén panaszra s hogy visszanyerje hivatalát; azonban nem bol
dogul. Tehát gzóf Vas Dániel házában nevelősködik hat évig. Az
után Budára költözik, az egyetemi könyvnyomtatónál javítója lévén 
az oláh könyveknek. Itt Kovachich, Engel, Lipszky, Katona, gróf 
Hadik barátságával dicsekedhetik, a kikkel folyvást levelez; törté
nelmi munkáján természet szerint folyvást dolgozgatván. Egyes 
szakaszait ki is nyomtatja egy oláh kalendáriumban. 1809-ben el
hagyja Budát s megint gróf Vas házába költözik Abaújba. 1812-ben 
Balázsfalván fordul meg; kész munkáját ki akarván nyomtatni, a 
censornak adja által. Ez azomban azt irá reá, «Opus igne, auctor 
patibulo dignus.» A munkája tehát ekkor kiadatlan marad. Sinkai 
újra a gróf Vas családjához vonul, s ott él 1816-ig, a mikor meg
halt. — így adja elő Papiu Sinkainak életét. Az akadémiai elnök 
hallja és olvassa az előadást: mégis a rumunság mártírjának nevezi. 
Obédénare pedig, a ki bizonyosan olvasta Papiu előadását, az 
1876-ban kiadott könyvében, a melyet idéztem, így ír: «Alig hogy 
Sinkai visszatért, folyvást üldözéseknek vala kitéve mind haláláig, 
mivelhogy Annaleseiben a rumunok, mint szabad önálló nemzet, 
jogait kimutatta volt. A magyar kormány akasztófára és könyvét 
ttizre itélé (l'administration hongroise condamna l'auteur á étre 
pendu et le livre á étre brűlé). A szerencsétlen patrióta szökni 
vala kénytelen, s elrejtőzve nyomorga legnagyobb Ínségben mind 
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haláláig.* A Papiu előadása szerint — pedig erre vonatkoz-
hatik csak mind Heliade, mind Obédénare — a magyar kor
mány soha nem üldözte Sinkait, annál kevésbbó ítélte vagy 
ítéltette valaha is akasztófára; a ki üldözte, az az oláh püspök 
volt. Ha Fejér megye vizsgálatot intézett Sinkai és társai 
ellen, azt a püspök vádjára vala köteles tenni: szabadon is bo-
csátá, mihelyt a püspök vádját nem találta alaposnak. S ez a 
vizsgálat is se Sinkainak rumunságát, se az írta munkáját nem 
jlletó; hisz a megyei hatósága1.: soha sem valának censorok, sőt a 
könyv-censurát a bécsi kormány által törvénytelenül behozott in
tézetnek tartják vala — hanem az ő magaviseletét illette püspökje 
iránt. Ellenkezőleg, a magyar kormány a püspöke által üldözött 
Sinkainak hivatalt ada Budán, ki ott közre is bocsátá munkájának 
némely részeit. A magyar kormány soha sem üldözé Sinkait, ki 
nem is rejtőzik vala se a magyar kormány se általában a magya
rok elől. A magyar tudósok vele levelezőnek, magyar mágnás ház
ban éle, miután ott hagyta volt a budai hivatalt. Heliade és Obé-

"dénare tudva hazudnak, midőn Sinkait mint a rumunság mártirját 
s a magyarokat és a magyar kormányt mint üldözőjit vádolják 
nemcsak a rumunul, hanem a francziául olvasók előtt is. 

De a censor mégis azt írá a Sinkai munkájára: «Opus igne, 
auctor patibulo dignus»! A rumun történelemírás a kételkedést 
szólítja fel; oklevelesen kellene bizonyítani, hogy valóban azt írta 
a censor a könyvre. De ha írta is, azért se az írót se a könyvét 
senki sem üldözte Magyarországon, Erdélyt is belé tudva. Egyéb 
könyveket is tilta el a censura s nemcsak 1812-ben, hanem ezután 
is a legújabb időkig; s afféle tilalom nemcsak Sinkait érte, hanem 
érte gróf Wesselényi Miidóst, gróf Széchenyi Istvánt és másokat 
is. Azután azt is jó tudnunk, hogy az a bizonyos censor vagy ka
tolikus vagy görög-egyesült pap volt, kinek felháborodásán nem 
csudálkozhatni, ha olvassuk, miket írt Sinkai az uniót illetőleg. 

Sinkai nemcsak a rumun nyelvtudománynak, hanem a ru
mun történelem-írásnak is első kezdője, sőt több, ö a rumun törté
neteknek nagy részben esinálója is ! A rumunok történeteit Traia-
nus idejétől fogva a maga idejéig akarván megírni, s a III.—XII, 
sőt XIII. századig nem találhatván forrásokat, a melyekből a Du
nán inneni rumunok viselt dolgait meríteni lehetne: a mit az első 
századokbeli írók a Dunán-túli eseményekről jegyeztek fel, azt a 
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Dunán-inneni képzelt rumimokra ruházza; s a mit azok nem je
gyeztek fel, azt, ha szükség van reá, egyenesen költi Sinkai. így 
költi a belgrádi (Gyula-fejér-vári) metropolitaságot, -— mert, úgy
mond, annak kezdetéről, alapításáról sehol nem talál tudósítást ; 
így költi Hunyadi Mátyás rumun voltát, mert úgymond, a Tra-
ianus-beköltöztette rómaiak közt egy Corvinus nevű római család 
is lehetett, s ettől származik a «Matthias Corvinus». A rumun for
rások híját pedig általában a lengyel, magyar, orosz, byzanczi, tö
rök, német krónikások álnokságának tulajdonítja, mert ezek, úgy 
mond, a magok népeinek tulajdoníták â  rumunok viselt dolgait. 
Ezt az állítást azután Quinet Eduárd franczia történetíró Sinkai-
ból kiírván, francziáúl fejezé ki: az újabb rumun írók meg erre 
nézve Quinet-et idézik. így egymás tetejébe állanak azok a histo
rikusok, s csalogatják egymást. 

A történelmileg ismert egyházi viszonyok, a magyar nyelv 
tanúsága és magának a rumun nyelvnek még bizonyítóbb tanu-
sága is egészen ellenkezőjét mutatják annak, a mit a rumun írók 
állítgatnak. Nem Erdélyben és a Szörénysógben (Olteniában) ke
letkezett a rumun nyelv és nép, hanem a Balkánon; nemis 
másképen, mint akár a spanyol vagy franczia nyelv és nép. Az 
alsó rétegeknél támada a dingua vulgaris», a melyhez Olaszor
szágban is a felsőbb latinos osztályok ereszkedtek alá, s azután 
tevék azt irodalmi nyelvvé. A Balkáni, tehát a görög csiszárok és 
bolgárok alatti vidékeken, a felsőbb osztályok már a VII. század
tól fogva nem latin, hanem görög vagy szláv nyelvűek valának, 
Ha ezek aláereszkedtek az alső néphez, azt, nem ennek a nyelvén, 
hanem a magokén, a görögön vagy szlavón (bolgár-szlávon), tevék. 
Azomban a rumun nép erősödik leginkább szaporodás és beolvasz
tás útján, s általjővén a Dunán, itt folytatja szaporodását és ol
vasztását. Mégis vajdái és kenézei, valamint bojérei és papjai 
is sokáig annyira szlávosok, hogy egész nyilvános, úgy politikai 
mint egyházi élete, szláv nyelven nyilatkozik. A görögöt is tanul
ják ugyan, de sokkal kevesebben, mint a latint tanulják vala nálunk 
és egész nyugaton. Végre a rumun nyelv a felsőbb osztályokra is 
ragad s irodalmivá válik, megtartván történeteinek nyomait, külö-
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nősen a bolgárszláv irást. Most ezt és a nyomokat is eltörlik s a 
valóságos történelem helyébe képzelt történeteket tolnak. Ha le
het is a nyelvnek szótárát egészen románossá tenni; a története
ket általában kitörülni nem lehet, sem különösen a nyelvnek tör
téneteit meghamisítani. S valamint a képzelt történetek nem va
lók : úgy hamisak mind azon nézetek is, a melyek amazokra tá
maszkodnak, így például történelmi képzelödés az állítás, hogy 
Erdélyben 1500 előtt görög egyházi metropolita volt; tehát hamis 
az a nézet is, mely az új görög érsekség felállításában a metropo-
litaság restauratióját akarja látni és másokkal is láttatni. 
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