
Az oláh nyelvbe átment magyar szók. 

i . 

Egy jeles oláh nyelvész, TITKIN, a GRöBER-féle Grundriss der roma-
nischen Phüologie ez. nagy gyűjteményes munkának I. kötetében, a 
mely 1888-ban jelent meg, az oláh nyelvbe került idegen szóknak a 
következő igen kétes értékű statisztikáját adja: «Nimmt man, mondja 
TITKIN, das CiHAc'sche (freilich unendlich viel falsche Etymologien ent-
haltende) Dictionnaire zur Grundlage, so erhált man, nach einer von 
mir vorgenommenen ungefáhren Schátzung, folgende Zahlen: 3800 
slavische, 2600 volkslateinische, 700 türkische, 650 griechische, 500 
magyarische und 50 albanesische Vokabeln.» A szláv nyelvből behatolt 
szók mennyiségét, épen mert oly roppant nagy, csak olyan bajos hatá
rozott számmal kifejezni, mint akár a latin népnyelvből átörökölt nyelv
kincs nagyságát, de méltán kérdezhetjük, mi szükség volt SAINEANU 
1885-ben megjelent értekezése után a törökből került szók számát CIHAC 
oly annyira megbízhatatlan összeállításából megállapítani ? De ez még 
hagyján! Hiszen ha CIHAC műve TITKIN Ítélete szerint is annyira zavaros 
forrás, a szaktudós amúgy is tudni fogja, hogy jó lesz SAINEANU munkáját 
is megnézni, TITKIN idézi is a források közt, csakúgy mint G-ASTER is, a 
hol a török nyelv hatásáról szól (u. o. 413. 1.). De hogy a magyar nyelv
ből kapott szókról hol lehetne tájékozást nyerni, azt sem TITKIN, sem 
G-ASTER egy árva szóval sem említi, úgyhogy az ember csakugyan azt a 
benyomást kaphatja, hogy az e téren kifejtett kutatás eredmény nélkül 
maradt, «fará succes» a mint §AINEANU az oláh philologia történetéről 
írt, különben sok tekintetben igen becses művében mondja (Istoria 
filologiéí románé. Bukarest 1892. 309 L). Akkor, mikor SAINEANU emlí
tet t művét írta, ez az itélet már semmikép sem felelt meg a tényállásnak-
És ezt tudnunk és hirdetnünk, közös érdekünk, csakúgy a mint nekünk 
magyaroknak és oláhoknak, vállvetve kell dolgoznunk az ide vágó pro
blémák megoldásán, mert kit érdekel, ha minket, magyarokat és oláhokat 
nem, hogy a magyar nyelv milyen nyomot hagyott az oláh nyelvben ? 
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Hogy ez az annyira kivánatos együttműködés, az eredmények kölcsönös 
fölhasználása és ismertetése milyen gyenge lábon áll, arra majd csattanós 
példát hozok föl értekezésem legvégén SAINEANU épen említett munkájá
ból, a hol a kérdésnek a visszáját, az oláh nyelvnek a magyarra gyako
rolt hatását fogom, ha mindjárt csak futólag is, érinteni, i t t csak egy 
elsó' lépést kivánok tenni, hogy az együttműködés útját egyengessem, 
másokra, hivatottabbakra, bízom a munka folytatását. 

A legújabb magyar munka, a melyről SAINEANU említést tesz, 
ALEXICS értekezése {Magyar elemek az oláh nyelvben. Budapest, 1888; 
különlenyomat aNyr.-ből), azóta tudtommal minálunk nem foglalkozott 
senki sem behatóbban a kérdéssel. De megjelent Bukarestben 1892-ben 
egy oláh munka: SIMEON C. MÁNDBESCU Elemente ungure§tí in limba 
romána, a melyről minálunk alig vettek tudomást, nem hogy kellően mél
tatták volna (1. NyK. 23:328—331.1.), pedig már SAINEANU kicsinylő itélet 
is fölkelthette volna szakértőink figyelmét. SAINEANU ugyanis az idézett 
helyen ezt mondja róla: «Itt a szerző megkisérti a tájszóknak a tisztán 
népies elemektől való különválasztását, de nem érinti sem az átvett szók 
hangtani oldalát, sem culturalis jelentőségét.*) Tudva azt, hogy ALEXICS 
értekezésének főhibája az, hogy egy egész rakás olyan szót vett föl jegy
zékébe, a mely csak igen kis területen, még pedig olyan területen 
használatos, a hol a magyarokkal való érintkezés igen sűrű, hogy nem 
egyszer olyan szót is említ, a melyet épen csak egy helyen «hallott*, 
nem tudjuk kitől, milyen körülmények közt — mondom, ismerve ALEXICS 
értekezésének e főhibáját, csak örömmel értesülhetett a szakértő arról, 
hogy valaki különválasztotta a tájszókat az általánosan ismert szóktól, 
mert a magyar hatásról tiszta képet csak úgy alkothatunk magunknak, 
ha tudjuk, milyen szók hatoltak az egész oláh nép vagy legalább annak 
jó részének a nyelvébe, és ha semmikép sem téveszthetjük össze ezeket 
a szókat azokkal, a melyeket egy magyarul talán jól tudó, mondjuk 
aradi vagy szalontai oláh talán nem is rendesen, hanem csak elvétve 
használ. Igaz, hogy ALEXICS meg szokta mondani, hogy ez vagy az a szó 
hol járatos, melyik szó általánosan ismeretes, úgyhogy még az is, a ki 
nem tud egy árva szót sem oláhul, körülbelül kiböngészhetné értekezésé
ből azokat a szókat, a melyek összeállítása ránk nézve első sorban érde
kes, és ezért nagy igazságtalanság eredménytelennek mondani dolgozatát,, 
de igaz, hogy ALExics-nak magának kellett volna ezt a munkát végez
nie és igaz az is, hogy ALEXICS értekezésében a nemszakértő előtt sok
kal nagyobbnak tűnhetik föl a magyar hatás, mint a milyen tényleg, 
ALEXICS ugyanis több mint 1000 magyar szót mutat ki az oláh nyelv
ben és mikor ezt a tényt fölemlíti és összeveti az előbbi kutatás ered-
mónj'eivel, így folytatja: «A mi az én összeállításomat illeti, meg kell 
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jegyeznem, hogy az épen nem teljes, bizonyára lesz még elég anyag, 
kivált a. provincialismusokból, a mely nincsen benne képviselve» 
(129 1.). De bocsássuk meg az akkor még egészen fiatal, kezdő tudós
nak ezt a kicsit megfontolatlan kijelentést, a melyet a 121. lapon a Ta
nulságok czím alatt olvasható fejtegetések amúgy is mérsékelnek, és 
ne Ítéljük meg igen szigorúan azért sem, mert a nagy anyagot, a 
melyet összehordott és nagyjában helyesen, helyesebben mint akárki 
is ő előtte, élénkbe tárt, nem rendezte el úgy, hogy tiszta képet alkot
hassunk magunknak arról a mélyre menő magyar hatásról, a melyet az 
oláh népnek a nyelve olyan vidékeken is hirdet, a melyek ma már mesz-
sze esnek a magyar műveltség hatáskörétől. 

MÁNDBESCU munkája kétségkívül nagy haladást jelent: tisztán 
helyi természetű kifejezéseket csak elvétve vett föl, az általánosan ismert 
szókat meg epenséggel egészen külön csoportba állította: nem zavar 
bennünket a legfontosabb szók tárgyalása közben a sok nem oda tartozó 
mert csak helylyel-közzel használt, jóformán meg sem honosodott, kóbor 
idegenszerűség. Hogy MÁNDBESCU igazságtalan ALEXics-csal szemben, 
hogy a magyar akadémiára haragszik, mert ALEXICS értekezését kitün
tette — ALEXICS a kezdők buzdítására szolgáló, 15 aranyból álló Sámuel
dijat kapta — az mind kevésbbé érdekel bennünket, hiszen MÁNDRESCU 
is kezdő, ez az értekezés első tudományos munkája, a mely, mondhatjuk, 
becsületére válik, a fiataloknak pedig sehol a világon sem tisztje higgadtan 
igazságot szolgáltatni a küzdő felek közt. 

Mielőtt áttérek MÁNDBESCU munkájának beható ismertetésére, 
röviden szólanom kell az oláh írásjelek értékéről és forrásairól. 

kz á (e) jel egy tompa hangot jelöl, a mely körülbelül a német 
szóvégű -e-nek (tragg, sage) felel meg (ALEXICS a, SZINNYEI -, MIKLOSICH e 
jellel írja); % (a, é) MIKLOSICH-csal együtt egy energikusabb a-nek mond
ható (ALEXICS é, SZINNYEI i, MIKLOSICH I) ; % = j , illetőleg az előtte való 
mássalhangzó jésülésének jele; í azonkívül redukált i-t jelent kettős 
hangzók végén, úgy mint ű a redukált u-t; az e-ből keletkezett ea és az 
o-ból lett oa*)-ban az első hangzó egészen röviden hangzik; g = sz, 
£ = s ; $ = ez; c e és i előtt cs-nek ejtendő, más hangzók előtt a cs-t 

*) Ea, oa h. sokan ékezett e-t, o-t irnak, ón az ékezettel mindig csak 
a hangsúly helyét jelölöm. Az oláh nyelvben, a hol a hangzó, ha hang-
siílytalan, annyira módosul (a: a-vé, e: i-vé, o: M-vá lesz), rendkívül fontos 
a hangsúly helyét tudnunk, ha a hangtani fejlődésről tiszta képet akarunk 
kapni, azért minden szón, ha lehetett, megjelöltem a hangsúly helyét, lígy 
a mint ezt pl.! MIKLOSITS, CIHAC, GASTER teszik. ALEXICS a hangsúlyról nem 
szól semmit, nem tudom tehát, vájjon a magyarok közvetlen közelében 
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úgy jelölik, hogy a c után t-t vagy egy nem ejtetett e-t í rnak; szakasz
tott ugyanazokban az esetekben ejtendő a g dzs-nok ; ha e vagy i előtt 
k vagy g ejtendő, eh, gh-t írnak, a mi azonban egyúttal a ty és gy jele; 
j — zs. 

ALEXICS átírása különösen egy pontban nem felel meg az irodalmi 
(de egyszersmind a romániai és az előttem ismert erdélyi népies kiejtés
nek sem): d és t e és i előtt nem lágyulnak d' és í'-vé, úgy annyira nem, 
hogy CARAGIALE egy pompás szatirájában (un pedagog de seoala noud) 
külön megjegyzi, hogy Magyarországból származó hőse a d-, t-ét az emlí
tetett esetekben gy, ty-nek ejti. 

A források közül, a melyeket használtam, csak hármat emelek ki 
külön. 

A ki az oláh nyelvvel tudományosan akar foglalkozni, valóságos 
kincses bányát talál MIKLOSICH nagy tanulmányában, a mely e szerény 
czím alatt: Beitrage zur Lautlehre der rumunischen Dialekte jelent meg 
a Sitzungsberichte 98—102. köteteiben 1881 és 1882-ben és azután 
külön is (idézem : MIKLOSICH S. B.). Semmi sem jellemzi ALEXICS kezdő 
voltát jobban, mint az a tény, hogy ezt a több száz lapra terjedő nagy 
munkát, a mely annyira részletes, hogy belőle csaknem az oláh nyelv 
etymologiai szótárát meg lehetne írni, nem ismeri. MÁNDRESCU ugyan 
fölemlíti forrásai közt, de értekezésében sehol sem említi MIKLOSICH nevét, 
pedig ha oláh szó származásáról van szó, egy névnek sincs annyi súlya, 
mint épen az övének. 

ALEXICS értekezése után jelent meg GASTER oláh chrestomatiája 
(Chrestomatie roumaine I és I I . Lipcse és Bukarest 1891), de MÁNDRESCU 
sem használta még ezt a gazdag forrásmunkát, a mely a régi nyelv anya
gát a I I . kötet végén található részletes szótár által jóval hozzáférhetőbbé 
tette (idézem: GASTEK). A nagy oláh nyelvtörténeti szótár, a melyet 
HASDEU szerkesztett, a B betű elején megakadt, TITKIN jeles szótára még 
az A betűn sincs túl, úgy hogy egyelőre GASTER indexének kell pótolnia 
a nyelvtörténeti szótárt. 

Az oláh irodalom a XVI. század közepe tájt kezdődik, ennél régibb 
adatokat sem ALEXICS, sem MÁNDEESCU nem idéz. De az oláh vajdák 
udvarán kelt és a hivatalos bolgár nyelven írt okiratokban a XV. szá
zadba is követhetünk egy-egy a magyarból az oláhságba került szót. Az idő 
rövidsége miatt ezekből csak itt-ott közölök többet, mint a mennyit 

nem őrzik-e meg a magyar szók részben a magyaros hangsúlyt is, csak 
épen a magyar kocsis másáról a cocis szóról tudom, hogy Nagy-Szeben 
környékén, a hol e sorokat írom, cocíf-nak mondják, míg Magyarországon 
a cócis hangsúlyozás hallható. 
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MILETIC összeállított Növi vlaho-bülgarski gramoti ot Brasov, Szófia 1896 
ez. munkája végén a nLeksikalni osobenosti» (lexicalis különösségek) czímű 
fejezetben 136—152. 1. (idézem: MILETIC). 

A kisebb szótárak közül, a melyeket szintén egyszerűen a szerző 
nevén fogok idézni, a következőket használtam : THEOCAB ALEXI, Bumá-
nisch-deutsches und Deutsch-rumánisches Wörterbuch. Brassó 1894; 
SAB. POP. BARCIANU, Wörterbuch der rumánischen und deutschen Sprache. 
Nagy-Szeben 1886 (csak az oláh-német részt használtam); GHETIE JÁNOS, 
Bomán-magyar szótár. Budapest 1896 ; LAZÁR SÁINEANU, Dictionar ger-
mano-román. Bukarest 1887 ; czyrill szótáron értek egy kis oláh-német 
szótárt (románesc-nempse), a mely még tanulókorom óta tulajdonom és 
a melyet, ha nem tévedek, a 60-as évek elején PETRI adott ki N.-Szeben-
ben (czímlapja kiszakadt). 

A nép nyelvét csak Nagy-Szeben környékéről ismerem, a hol neve
kedtem, különösen Besinarból, a mely csak ZU órányira van nyaraló 
helyemtől, úgyhogy munka közben is többször átrándulhattam, hogy az 
•ottani nyelvhasználatról tájékozást szerezzek. 

Az idevágó kutatásnak legelső és legfontosabb föladata meg
győződésem szerint az, hogy tisztán megállapítsa azt a hatást, a 
melyet a magyar nyelv az összes oláhságra gyakorolt, azért különös 
figyelemmel fogom kisérni azokat a szókat, a melyeket MÁNDRESCU a II . 
részben állított össze, azaz az általánosan elterjedt szókat vagy, a mint 
ő nevezi: Cuvinte comune tuturor Romdnilor din Dacia Traiana. A táj-
jszók összeállítása egészen más czélt szolgál, azonkívül a dolog termé
szeténél fogva soha sem lehet teljes. De az ide tartozó, általánosan elter
jedt szók teljes összeállítása nem csak tudományos szempontból fölötte 
kivánatos, hanem az oláh philologia, különösen az oláh lexikographia 
haladásával biztosan remélhető is. Lássuk tehát mindenekelőtt, mely 
szókat sorol MÁNDRESCU e csoportba: 

alkdtuésc (alkatuesk*): alkotni. 
aldámas (aldamas): áldomás. ALEXICS ezt a szót a vallás és nép

hit körébe tartozónak veszi 122.1. Alapja az áldomásivásnak, a mint a 
magyar szó származása kétségtelenül bizonyítja, igenis vallásos, ós isten 
áldását az oláhok csakúgy kérik az áldomásivásnál, mint pl. a horvátok 
(1. «magyar o — szláv o» ez. czikkemet NyK. 26:474), de első sor
ban mégis jogi szokásnak kell tekintenünk az áldomásivást: az áldo
másivókat, a kikre az oláhnak csakúgy van külön terminusa {aldamasár), 

*) ALEXICS átírását, a mely természetesen nem mindig az előtte 
álló alak átírása, zárjelben közlöm, hogy a czikkszóra könnyebben rá lehes
sen találni. 
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mint akár a horvátnak (áldom asnik)*), a régi okiratokban törvényes tanúk 
gyanánt sorolják föl, 1. az érdekes szót ÜASDEu-nál, Etymologicum Mag-
num Románia? 719—784. 

aleán (alján): ellen. A régi irodalomban gyakran találjuk az ere
deti jelentésben, ámbár alvinozi János pap (Pópa Joan din Vintjí) már 
1683-ban azt mondja az «aranyszekrény» (Sicriul de auj') bevezetésében, 
hogy az ín alean («ellen, contra»)-féle kifejezést a szlávból jött ínpro-
tiva-val szemben nem értik meg mindenütt (1. GASTEKI. 270). Egy 1670 
körül írt és kéziratban maradt szótárban alenshig ( = ellenség), alenish 
( = ellenes), alenzuiesc (= ellenzeni) és alenzuiture «contradictio» szó
kat találunk, de minthogy ezt a szótárt bánáti ember írta, a két utóbbi 
szót máshol egyáltalában nem találjuk, alen§ug azonkívül még csak 
DOSOPTEI egy helyéből ismeretes, aleáne§ is csak elvétve fordul elő a régi 
egyházi iratokban, csak helyeselhetjük, ha MÁNDRESCU csakis az aleán 
szót sorolja az általánosan elterjedtek közé. Ellenben nem érthetek 
egyet HASDEU egy megjegyzésével, a mely a szó átvételének korát akarja 
hozzávetőleg meghatározni (Etym. Magnum 819. 1.). A XVII. század 
közepe tájt írt voroneci codex az úgynevezett r nyelvjáráson van írva 
(aduna h. adura-t, ariná h. arird-t, unul h. urul-t ír stb.). Abból most 
már, hogy ott alean-t és nem *alear-t találunk, HASDEU azt következteti, 
hogy a magyar szó nemrég kerülhetett a nyelvbe és azért nem ment 
még át az r-es változáson, mintha a később idegenből a nyelvbe jutó 
szók egyáltalában mindig alkalmazkodnának a régi hangtörvényekhez 
(brat-ból barát lett a magyarban, de drága még ma is drága). E mellett 
készségesen elismerem, hogy HASDEu-nak érdeme, hogy az oláh aleán 
szó magyar eredetében már nem kételkedik senki sem, a kinek szava 
egyáltalában tekintetbe jön. — Még csak azt említem, hogy az aleán a 
mai nyelvben egészen mást jelent, mint a magyar ellen: sajátságos tovább
fejlődés következtében a «búbánat» jelentéshez jutott és így az oláh nép 
mélabús dalaiban nagyon sűrűn hallható szó. 

altoán, altoánd (AL. ultoan, oltoan alatt) : oltovány, «gepfropfter 
Baum, Pfröpfling» TITKIN. Mellékalakok: oltoán, ultuán, hultoán és 
oltoánd, hultoánd. — [altóiü (AL. ultoj a.): oltó ? — mellókalakjai: oltóm 
ultóíü, hultóíü. Szóvégű magyar o-nak rendesen -dü felel meg az oláh-

*) A szászok az áldomás-t ahnesch-nek mondják, áldomásivókat náluk 
már egy 1307-ben Nagy Szebenben kelt okiratban, találunk: testibus et 
almasiatoribus honestis praesentibus 1. ZIMMEEMANN és WKRNER szedés 
alatt levő okirat gyűjteményét (Urkundenbuch zur Geschichte der Deut-
schen in Siebenbürgen II 290 vagy Archív des Vereins für siebenb. Lan-
deskunde. Neue Folge X. 326.). 
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ban : bíró : biráü, háló : halaü, halastó : helestdü, hordó : hdrddu, mán-
goló: mdngdldu, sóvágó : saugaű, az -dü különben is tisztán oláh képzé
sekben is sűrűn hallható, föltűnő tehát, hogy egy magyar oiío-nak miért 
nem felel meg *altdü, *oltdü, ultdü, hultdű és HASDEU magyarázata, a 
melyet ALEXICS is említ, ámbár olyan összefüggésben, a mely érthetet
lenné teszi, hogy t. i. altdü a «tuus» birtokos névmással (al teu) esett volna 
össze, nem távolítja el ezt a nehézséget, mert az <x-n kezdődő alakok 
épen nem a legsűrűbben használtak, egy *oltdü, *ultdü, *hultdü alakot 
pedig amúgy sem lehetett volna az al teü «tuus» névmással összetévesz
teni ! Jobb tehát ezt a szót a jegyzékből egészen kihagyni, MÁNDBESCU 
tényleg csakis az oltoán alatt szól róla, TITKIN pedig nem is oltó, hanem 
oltvány-hói származtatja, a min nem csodálkozhatunk, ha látjuk, hogy 
vá-hol (oltmny) legalább a szó elején (itt szótag elején áll!) igenis o 
lesz : város: órás, vágás: ogas, vármegye : ormegie, ha továbbá tudjuk, 

-hogy nem csak a magyar ny finomult az oláhban j-\é (nyomás-ból 
*mma$-on keresztül *jimas lett, a mit imá§-n&k írnak, boszorkány-ból 
pedig bosorcaie lett — a végső -e olyan bővülés, mint a milyent az 
ultóiu mellett hallható ultóíe-hen is találunk), hanem az eredeti n is.] 

altoésc (AL. ultoesk, oltoesk a . ) : oltani, «Obstbáume, Bosenstöcke 
etc. pfropfen* TITKIN. 

apród: apród; régebben a fejedelem apródjait jelenti, mostr 
«hajdú, lovász, inas». 

arpdcás (arpakas): árpakása. 
bacáü (bákaü): bakó. Ez a szó csak egy szólásfélében járatos: 

a' si gdsi bdcdul «mesterére találni», hogy abban a bdcdű valóban 
«bakót» jelent-e, az épenséggel nem bizonyos, a szó tehát törlendő ebből 
a jegyzékből. HASDEU az Etym. Magn. egy időközben 1893-ban meg
jelent füzetében, 2291—2294.1., igen szellemesen magyarázta a bacdul 
szót Bacaü helységnévből, a hol régebben a határvám volt Eománia és 
Erdély közt (a helységnevek az oláh nyelvben sűrűn fölveszik a hatá
rozott articulust, mondják Berlinül Berlin, Parisul Párizs). 

bdnát (bánat): bánat. Ep oly sűrűn használt szó, mint a vele 
rokonértelmű álcán. 

bdntuésc (bántuesk): bántani. MiLETic-nél ezt az oláh igét szlávos 
képzővel olvassuk (bantovat), de kétségtelen, hogy azért nem bolgár,, 
hanem oláh szónak veendő; MILETIC csak két okiratból idézi, de elő
fordul a 48. sz. okiratban is, a mely azért érdekes, mert 14 nyomtatott 
sorban három az oláh nyelvbe átment magyar szót találunk: banlovati : 
bántani, kelcug: költség, keltovati: költeni. Az okiratok mind a XV-
század első feléből valók. 
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banuésc (banuesk): bánni ; Eomániában azt jelenti, hogy «gyanú
sítani, gyanakodni »f 

barát (barát): barát — így híjják Bukarestben a katholikus lel
készt, a bukaresti ferencziek temploma pedig barátid nevet visel. Hogy 
a név Eománia más helyein is ebben a tisztségben dívott, azt olvashat
juk most már a HASDEu-féle Etymologicum Magnum 1896-ban megjelent 
füzetében: «Nem csak Bukarestben, mondja 3236.1., hanem Bománia 
más helyein is baráfi-nsik*) hittak a katholikus lelkészeket, a honnan 
Bdrafö falu Moldvában, a melyben igen régi katholikus templom volt. 

belfee, bulfee (ALEXICS egyes számban közli a szót: belfjaüa, 1. a 
«pótlékok»-at): bélfa, «a járomnak egy része». ALEXICS azt mondja: 
«A szorosan vett magyarországi részeken s a móczoktól (Torda-Aranyos 
m.) hallottam.» MÁNDKESCU azonban az általánosan elterjedt szók közé 
sorolja, de megjegyzi, hogy belfee alak csak ott járja, a hol az oláhság 
leginkább keveredik a magyarsággal, különben csak bulfee hallható (az u 
gyakran lesz i-bó'l, i pedig magyar e-nek rendes mása bélfa tehát úgy 
viszonylik bulfee (többes)-hez, mint a magyar -se'g képzó' a -§ig-en keresz
tül ment -sug-hoz). Hogy mennyit várhatunk még az oláh lexikographia 
haladásától, azt fényesen bizonyítja ez az eset i s : egy szónak, a melyet 
egy szavahihető és minden esetre teljesen elfogulatlan tanú általánosan 
elterjedtnek mond, hét előttem fekvő szótárban semmi nyoma sincs. 

bel§úg, bil§úg, bev§úg, biv§úg, biu§úg, bi§ug(Ah. bisug, biusug, belsug): 
bőség, bévség, *bólség, «abundantia». ALEXICS a keszthelyi codexból 
idéz egy bwlseg alakot, a NySzt. a pozsonyi codexból. 

beteág (bet'ag): beteg. 
bete§úg, bete§ig, betegig (betegéig): betegség. 
bir: bór, «steuer, tribut». 
biruésc (bimesk): bírni (valakivel). Az oláh szó azt jelenti, hogy 

«győzni, legyőzni», a belőle képzett biruín^d annyi mint «győzelem*), 
•biruitőr a «győzó'». 

bizuésc (bizuesk): bízni. 
borcán (borkan): borkanna, «nagy fazék, nagy korsó, kancsó* 

GHETIE. ALEXICS a szó végén elesett -a (a) miatt a 116.1. kétesnek mondja 
ezt az összeállítást, a melyet CiHAC-tól vett át — a már előfordult arpd-
ca$: árpakása-féle hasonló esetet a ca§ «sajt»-hoz való közeledésből 
magyarázza. 

borvíz: borvíz. 
bumb (ALExics-nél a szó a pótlékok közt keresendő a 111., nem a 

113. lapon, a mint a szómutató hibásan mondja): gomb. A szókezdő 

*) Baráti a barát többes száma. 
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g- a szó végén álló 6-hez hasonult, om-, ha mássalhangzó következik rá, 
rendesen «ro-má változik az oláh nyelvben. 

cheltuésc (keltuesk): (el)költeni. Hogy a cheltuésc szlávos mezben 
(keltovati) már a XV. század első felében található az oláh vajda cancel-
lariájában kelt bolgár okiratokban, azt már a bdntuésc szó alatt láttuk, 
de ugyancsak ott találkoztunk a magyar költség-nek megfelelő chelcmg 
szóval is. MILBTIC azonkívül egy régiesebb chelcig-et is idéz körülbelül 
ugyanabból az időből, ALEXICS 1648-ból és 1788-ból chelsúg (keléug) ala
kot mutatott ki, GASTER-nél chelcmg és chelsúg alakot találunk. MÁN-
DKESCU bizonyosan csak azért nem említi ezt a szót külön czikkben, 
hanem csak a cheltuésc czikk végén, mert a szó Magyarországon kívül 
már feledésbe ment, elavult, helyét oláh továbbképzés foglalta e l : chel-
tueála. 

chezés, chezás, chizés (kezes, kizes): kezes. ALEXICS a chezdsluesc 
(kezesluesk) kezeskedni igét egy föltett *kezeselni igéből származtatja, 
TITKIN is így magyarázza nyelvtanában (Gramatica romána I . Bukarest 
1895. 206 1.), de a sok magyarból került -luésc-en végződő ige hatása 
alatt magában az oláh nyelvben is képződhetett elvégre a nagyon elter
jedt chezás-\>6\ egy chezdsluesc ige, a mit pl. az oláh pre\: pretius-ból 
egy prefáluésc «becsülni, taksálni* ige képződött. MÁNDRESCTJ csak a 
chezes szó alatt említi. 

chibzuésc (kibzuesk): képezni «megfontol, képzel, rendez, intéz» 
GHETIE. • 

chip {kip, t'ip): kép. Az it t említett chípes, chípi§ tárgyalásánál 
megboszúlta magát, hogy MÁNDRESCU nem használta a Magyar Nyelvtör
téneti Szótárt, a melynek itt tekintetbe jövő II. kötete már 1891-ben 
teljesen kész volt. Ebből azután meggyőződhetett volna, hogy a régi 
magyarságban a képes szó korántsem jelentett csak «capabil»-t, hanem 
szakasztott úgy mint az oláh chipe§ «formosus, pulcher, speciosus»-t i s : 
nképes az abrazatia, de ki szöktek az felső várból» (ÜEcsi-nél) annyit 
jelent, hogy szép az ábrázatja, de üres a feje. A chipes tehát nem oláh 
képzés és mint külön átvétel külön czikkbe iktatandó. 

ciatldü, cetldü (catlaü, cetlaü): csatló. MÁKDRESCU emígy magya
rázza a szót ori-ce instrument, cu care se leagd strdns ceva, azaz ((vala
mely eszköz, a melylyel valamit összekötnek; azután folytatja crdmpeiür 

crampoíu, azaz GHETIE szerint «pőröly, csákány, tönk»; Moldvában azt 
mondja «nagy gyalut» jelent [gialaü maré); erre azután francziául adja 
a jelentését CIHAC szótárából csak a rabot «gyalut* hozzátéve. Lejebb 
azt mondja, hogy felhércz-nek is hijják (se mai numeste si feleherf)! 
A belőle képzett cetluésc igét a franczia «garotter»-rel magyarázza, a mely 
jelentés a három idézett példába jól bele is illik. CIHAC említi «garrotT. 
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rondin, tortoir» jelentéssel. SziNEANu-nál van: Knebel: cetldü, knebeln; 
a cetlui. ALEXICS csakis CiHAC-ból idézi (francziául) a jelentést, de, úgy 
látszik, nem érti, mert a 125. lapon a mi catldü szavunkat a ((társadalmi 
állást, foglalkozást kifejező fogalmak* között említi! 

ciupércd (cuperkd): cseperke. 
cócie (kocija): kocsi. 
cocí§: kocsis. MANDRESCU téved, mikor azt hiszi, hogy CIHAC a 

cócie szóval együtt a szláv elemek közé sorolja. CIHAC t. i. nem is ismeri 
a cocís szót és nem említi sem a 66. lapon, sem az indexben, de igenis a 
vastagon szedett cócie mellé, úgy mint szokott tenni közönséges dőlt 
betűvel a czikkszó két oláh származékát említi, a cociér és a cocié§ szót, 
mely mind a kettő kocsist jelent. Mindenesetre föltűnő, hogy CIHAC 
nem ismerte a coci§ alakot; ALEXICS mindenesetre ismerte ós csak vigyá
zatlanságból hagyta ki, mert a cocís (vagy cócis) Magyarországon szélű
ben használt szó. Vájjon MiNDREscu-nak igaza van, ha az összes oláh
ságban ismert szónak mondja, azt nem tudom, a rendelkezésemre álló 
szótárak közül csak BAECIANTJ és GHETIE vették föl. 

coróiű, corúiü (koroj, koruj): karoly, karuly (karvaly). A coróíü 
alakkal szemben a magyar nyelvben is találunk karoly mellékalakot, 
1. NySzt.) és HASDEU CUVB 1311- egészen helyesen ebből magyarázza az 
oláh coróiű alakot, MÁNDREScu-nál csak lapsus calami, ha «károly»-t és 
«312» 1. idéz. 

dóba, tóba (dobd): dob. » 
fdgdduésc (fdgdduesk): fogadni, «igérni». Nem tekinthető általá

nosan elterjedt szónak a fogadás: fogadás «ígéret» szó; maga ALEXICS 
Bihar és Arad megyéből ismeri, azonkívül két régi Erdélyben nyomtatott 
könyvből idézi, ÖASTER-nél más erdélyi író (alvinczi János pap) művé
ben olvassuk három ízben I 273. és 274. 1.' A kezemnél levő szótárak 
egyikében sem találtam, mindenütt fdgdduínfö ésfdgdduedlá oláh kép
zések helyettesítik. A régi nyelvben ezeken kívül egy érdekes képzést 
találunk ugyanazzal a jelentéssel a fagddd szót (GrASTER-nél kétszer = 
voeu, egyszer = desir), a mely fdgdduésc igéből úgy van képezve mint 
pl. láudd «dicséret» a láud «dicsérni»-bői. 

fedeles, fidelés (fedeles): fedeles, «bögre, döbörke, berbencze, put
tón)) GHETIE. 

fel: féle — de un fel «egy féle», ast-fel «így, ekkép», alt-fel ((más
kép* stb. Főnév gyanánt is szerepel: «faj, fajta, nem, tulajdonság, ter
mészet, szokáso GHETIE. 

feredéit (féred? aü, firidJ áü): feredő (fürdő). 
ferestaü, ferestrdü, herestdű, herestrdű «fűrész». ALEXICS (l.firez alatt) 
ezeket az alakokat az élő nyelvhasználatból nem ismeri, csak a Lexicon 
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Budenseből és CiHAC-ból idéz egy ferestau alakot, a melyet egy magyar 
fűresztőre vezet vissza, míg az ugyancsak CiHAC-nál talált feresaü alakot 
egy *förészobő\ magyaráz. Annyi bizonyos, hogy ferestau, illetőleg 
ferestraű sokkal elterjedtebb mint afirez: fűrész szó, a melyet MANDRESCU 
épen ezért a tájszók közé sorol: a hány szótár kezem ügyében van, 
mind ismeri a ferestraű (r-rel -dü előtt!) alakot, o,firez szót egyetlen egy 
sem •— Nagy-Szeben környékén is csak az előbbi járja. 

festelésc. ALEXICS nem ismeri, MANDRESCU azt mondja, hogy egy 
eredetű a festeniböl keletkezett festése tájszóval. A szótárak az egy 
CiHAC-ot kivéve vagy nem ismerik vagy ha ismerik, mint BARCIANU és 
GHETIE, más jelentést tulajdonítanak neki: «meghomályosít, elharvaszt». 
GASTEK-nél egy moldvai mesében «bepiszkítani)) (salir) jelentéssel talál
juk II . 352.1., ezt a jelentést tulajdonítja neki MANDRESCU is, de CiHAC-on 
kívül, a ki maga is moldvai ember volt, csak egy moldvai írónőből idéz 
két helyet. A szó általános elterjedése tehát több mint kétes, a kiinduló 
pont és a jelentésfejlődés is tisztázandó még. 

gazda: gazda. ALEXICS a gazddluése (gazdaluesk) igét is magyar 
eredetűnek tartja, de jelentése «recevoir chez soi quartier, loger «teljesen 
elüt a magyar gazdálni ige jelentésétől, én tehát az egyjelentésű «gdz-
duésc igével együtt oláh továbbképzésnek tartom, vö. fönt a éhezés alatt 
a chezdsluésk ige magyarázatát. 

gíngas: gyenge — ALEXICS zingas: gyengés, zsengés. 
giolgiű, givlgíü (zolz): gyolcs. 
haídúk, aídúk {hajdúk), a. m. hajdú többeséből. A régibb időben 

«gyalogkatonát» jelentett, ma leginkább «rablót, szegény legényt* jelent, 
csak helylyel-közzel «hajdút». A költői nimbus, a mely a fanarioták 
ellen a hazáért küzdő haídúc-ok&t körülveszi, erősen emlékeztet a szom
széd Szerbiában körülbelül egy időben nagy népszerűségre szert tet t 
hajdukókva,, úgy hogy nem tekinthető egészen kizártnak az a lehetőség, 
hogy a szerb szó új tartalmat adott az oláh szónak. 

hdítuése, aítuésc (hajtuesk): hajtani (vadat). «Igen elterjedt szó 
mindenfelé» ALEXICS szerint a hditáü (hájtáti): hajtó szó is, a melyet 
MANDRESCU haídáti alakban is említ, de elterjedtebb a tisztán oláh kép
zésű hdítá§. (Csak helylyel-közzel jelent a hdatás malomgátat — mely a 
vizet a csatornára hajtja — és akkor természetesen csak a magyar haj
tás mása). 

hájmd (hazma): (mogyoró-)hagyma. 
hdldduésc (háláduesk): haladni, «menekül, kiszabadul; elhalad* 

GHETIE; azután annyit is jelent mint együtt haladni: «élni, életét 
tölteni». 

haldü, háldü (halaü, hálaü) : háló. 
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hang: hang, «dallam, ének, hang» GHETIE. BARCIANU, ALEXI és 
^AINEANU nem ismerik. 

helestéű, hdlestéu, elestéű (hálástaü): halastó. 
hirdaű, hurdaű hurdóíü (hardaü, ardau): hordó. 
hóit (hojt): holt, «dög, döghús». 
hotár: határ. ALExics-nél hiányzik. 
iléű, iláu (iVáü): üllő. 
imas, emás, támas, inimás (imas és nimas): nyomás, «legelő». 
íngdduésc (éngáduesk): engedni «megengedni, megbocsátani*. 
jildű: gyalu. CiHAC-nál gialdű, gealau, azaz dzsalau, alakot talá

lunk. ALEXICS mindössze azt mondja: «£ilaü: gyalu Arad s Bihar m.», 
de ez nem felel meg a tényállásnak, a szó gelaű alakban messze e szűk 
határon túl ismeretes, csak úgy mint a belőle képzett geluésc «gyalulni» 
ige. Hogy MANDEESCU eljárása mennyire kritikusabb mint ALExicsé, az 
e helyen is kitűnik: MÁNDRESCU az oláh denominativképzést a magyar
ból átvett főnév alatt igenis fölemlíti, de tisztán csakis a főnév illusztrá
lására, nem így ALEXICS, a ki a,jiluésc (ziluesk) igét a, jildű (zildű) főnév
től egészen külön tárgyalja (a kettő közt a éüip czikk áll), mintha komo
lyan azt hinné, hogy a magyar gyalul igéből származhatnék, a magyar 
szómutatóba is külön fölveszi és külön átvett szónak számítja a gyalul 
igét! De ez mind nem elég, megint egészen más helyen, a 85.1. (a ziluesk 
a 102., a éiláü a 101. 1. találhatók) külön is fölemlíti a neéiluit nem 
gyalult (gyalulatlan) tagadószócskával összekapcsolt participialis alakot, 
így az egymáshoz tartozó anyagot szerte-széjjel hányja és a mi még 
nagyobb baj, oláh továbbképzést magyarból átvett szónak bélyegez. 

iobagiü (jobaz): jobbágy. 
Ideás (lakás): lakás. 
lacuésc (lákuesk): lakni. 
lácdt, lácáta (lakat, lakató): lakat. 
lacatús, lacdtis (lakatus): lakatos. 
mágld: máglya, «mot employé surtout aux salines pour designer 

les morceaux de sel sortis de la saline» CIHAC. ALEXICS a tőszót nem 
említi, csakis a mdglás (maglas, magl'es) «mineur de salines»: máglyás 
szót. HUNEALVY NyK. 14:447, így állítja össze e csoportot: «magla 
amas, magla de sare salorge ; máglya, -— maglasu mineur de salines; 
máglyás, só-bányász». ALEXICS nyilván itt is abból a föltevésből indul ki, 
hogy épen az -as: -ás végzet bizonyítja a magyar eredetet, de ebben 
téved, mert az as ép úgy lehet oláh képző, hiszen a haituésc ige alatt is 
láttuk, hogy a hajtót oláhul hditás-nsk híjják. Mégis valószínű, hogy 
nem csak a mágld, hanem a ináglás is magyarból átvett szó. Fájdalom 
nem tudtam egész Nagy-Szebenben az új Tájszótárt fölhájszolni, a régi-
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bői pedig a magyar szónak a sóbányákra való speciális vonatkozását nem 
lehet kiolvasni, abból csak azt tudjuk meg, hogy máglya a székelyeknél 
«rakást» jelent, a NySzt. pedig a mágia alatt ennyi fölvilágosítást sem 
nyújt, a máglás szó alatt azonban azt olvassuk: «ki lesz máglás az 
aknán*.*) 

mertic (mirtik, mertik): mérték «une petité mesure, part, portion, 
ration» CIHAC. ALEXICS 1580-ból idéz egy helyet, MiLETic-nél gyakrabban 
találjuk a szót abban az érdekes számlában, a melyet Brassó városa egy 
oláh vajdának állít ki azokról a költségekről, a melyek ott tartózkodása 
alatt, 1508-ban és 1509-ben, fölmerültek, de jelentése nem egészen vilá
gos előttem, MILETIC meg nem magyarázza a helyeket, csak egyszerűen 
identifikálja a 44. 1. a szót a mai mertic: mérték-kel; az illető helyek a 
36. 1. 1508. decz. 18-ika alatt és a 39. 1. 1509. jan. 30-ika alatt olvas
hatók. 

mester (mester): mester. MÁNDRESCU SLAVici-tól átvett egy érdekes 
meghatározást: «M.aiestru, zweifellos das álteste der drei Worte, bezieht 
sich auf Kunst und hat im allgemeinen eine edle Bedeutung, mester 
ist der geschickte Gewerbemann, gewöhnlich der Werkführer und maistor 
oder me§te§ugar der ganz gemeine Schuster.» MÁNDRESCU elismeri, hogy 
ez a definitio a mai nyelvhasználatra talál, de megemlíti egyúttal, hogy 
régebben a teremtőt «a dolgok mesterének* nevezték mester al lucrurilor. 
Érdekes, hogy a mester az oláh nyelvben melléknév is lehet; ha a modern 
szótárak erről nem tudnak, ez nem a nyelvhasználaton múlik, hanem 
annak hiányos megfigyelésén. MÁNDRESCU példája ez: viteaz si mester la 
ale rmbóíelor «vitéz és ügyes a harczokban», egy másik példát találunk 
a következő lapon a m,estesúg czikkben: femet mestere = sorciéres 
(«ügyes asszonyok))). Hogy melléknév is lehet a szó, mutatja fokozása 
is — középfokban találjuk pl. GASTER-nél I. 167. egy 1645-ben írt kéz
iratban : Stratocamil adicá gripsorul jaste o pasere maré si mai mester 
dácít toate paserile «a strucz nagy és valamennyi madárnál ügyesebb 
madár», a felsőfokot olvashatjuk pl. NÁDEJDE 1886-ban megjelent iroda
lomtörténetében (Istoria limbeí §i literatureí románé, 456. 1.): totü 
astü-feliü si la acestí traducétorí putemü deosebi pe ce% mai mesteri in 
mestesugulü vorbireí «ép így megkülönböztethetjük ezeknél a fordítók
nál is a legügyesebbeket a nyelvhasználat mesterségében)). 

me§tesúg, mester súg, mestesíg (mester sug, mestesug, mesfesug): 
mesterség. Hogy ez a szó milyen mély gyökeret vert az oláh nyelvben, 
azt mutatja a sok továbbképzés is, a melyet részben már a régibb fórrá-

*) Vö. A mágiára jár: sót fuvaroz; máglálás: a só fölterhelése és 
lerakása (Mármaros m. MTsz.). A szerit. 
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sokból is kimutathatunk, 1. GASTER indexében a következő szókat: 
mestersuguésc travailler, fairé, préparer; mestersuguít artistique ; mestc-
§ugíre a r t ; mcstesugít artificiel. 

mistuésc, amistuésc (mistuesk, amistuesk): emészteni, «meg-, föl
emészteni, fogyasztani, költeni». A régibb nyelvben gyakoribb az ami
stuésc alak, a maiban rendesen a mistuésc járja. 

musai (musaj): muszáj. A szótárak nyilván nem tartják elég 
finom szónak, mert idegen volta annyira kirí, az egy CiHAc-on kívül 
sehol sem találtam, pedig széltiben használják, egyebek közt itt is Nagy-
Szeben környékén. 

neám (nam): nem, «natio, gens, populus, stirps, familia; propin-
quitas, cognatio, consanguinitas, gentilitas» Lex. B. 

ogás, vágás (ogas, üogas): (kerék-)vágás. 
orá§ (oras, üoras): város. ALEXICS és MÁNDRESCU a város alakból 

indulnak ki, de csak a szó elején történt változást igazolják (ALEXICS a 
118.1.), mikor a vágás: ogás, vármegye: ormegie szópárakban észlel
hető hasonló változásra hivatkoznak. ALEXICS tényleg létező mellék
alakoknak idézi az üo-n kezdődő alakokat: üoras, üogas és ebből a kettős
hangzóból magyarázza az o-t. Bármennyire tetszetős ez a magyarázat, 
mégis pontosabb bizonyításra szorul, mert ha tényleg ismer üoras és 
üogas mellékalakokat, igazolnia kellett volna, hogy nem olyan nyelv
járásban találta, a melyben minden szókezdő o-, «o-nak hangzik, tehát 
pl. om = homo helyett is üom-ot ejtenek, vö. MIKLOSICH, S. B. 99 : 7 1 . 
A szó végével egyikök sem törődik, pedig csaknem bizonyosnak mond
ható, hogy város-hói soha sem lett volna órás, hanem legfeljebb oros: 
oris: oris (MiLETic-nél varís alakot találunk egy 1462 és 1472 közt írt 
okiratban), órás meggyőződésem szerint csakis a régiségben sűrűn elő
forduló váras-ból magyarázható (MILETIC 1472—1481 időközből idéz 
egy varas alakot, a mai ora§-t azonban már 1420 és 1431 közt talál
juk nála). 

parcáláb (párkálab): porkoláb, de a régi időben «préfet, maire», 
példákat 1. GrASTER-nól. MÁNDRESCU egy pár érdekes fejtegetést idéz a szó 
régi jelentésének megvilágítására. 

pilda (pildá): példa. 
pirgár (párgar, pérgar): polgár, «községi tanácsos* GHETIE ; 

«Ortsgeschworener, Gemeinderath» BARCIANTT. Ugyanezt a jelentést tulaj
donítja a szónak MÁNDRESCU és igazolja két XENOPOL-ból vett idézettel, 
ALEXICS «polgár»-nak fordítja egy 1591-ből idézett helyben, a mi csak 
úgy helyes, ha a polgár-t abban a jelentésben veszszük, a melyet a régi 
Tájszótárban így találunk körülírva: «a bíró után való, annak vicéje*. 
De nem a jelentés a bökkenő, hanem a szónak az alakja. MÁNDRESCU 
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•ezen főn sem akad, ALEXICS észreveszi a föltűnő alakot, de egészen hibá
san magyarázza a 119. lapon, mert igaz ugyan, hogy «szó közepén 
közönséges jelenség az l: r hangváltozás de csak hangzók közt! Ha 
mégis magyarnak akarjuk a szót tekinteni és nem németnek (szásznak), 
úgy mint GASTER a GrRÖBER-féle Grundriss-h&n I. 413., akkor alig marad 
más hátra, mint hogy a szó belsejében álló Z-nek a szövegén hangzó 
r-hez való hasonlását föltegyük, mert r-es alakot a régi magyarságban 
nem igen találunk (aNySzt. mindössze 1749-bol idéz egy purger alakot). 
Igaz, hogy az oláhok sok helyen csak német (szász) polgárokat és községi 
tanácsosokat ismerhettek, de egy kürülmény nagyon is óvatosságra int, 
& magyar elem érvényesülése t. i., a melyet az oláh órás; város, pdrcd-
láb: porkoláb (várnagy), soltúz: soltész, a régi okiratokban található 
folnoghiü (1. MILETIC) : folnagy, falunagy*) olyan fennen hirdetnek. 
A pírgar szó különben száz meg százszor található azokban a bolgár 
átiratokban, a melyeket az oláh vajdák Brassó tanácsának küldtek, 
MILETIC mindössze egyszer talált Z-es alakot: palgar (Ő ebben a pírgar 
szónak a Brassóban élő bolgárok nevéhez való népetymologicus közele
dését látja!). A levél 1430 és 1446 közt kelt, szóvégóben a rendes pírgar 
alakot olvassuk, de a czímezésben ugyanazokat a brassói tanácsosokat 
jDí%ar-oknak híjjá vagy talán csak írja az íródeák. 

ráUd (rajta): rajta, «indulj!», azonkívül: «cri de celui qui fait la 
ronde, tournée, tour» CIHAC. A da O raíta, a melyet ALEXI és BARCIANU 
úgy fordítanak, hogy «eine Bunde machen», MANDRESCTJ szerint azt 
jelenti, hogy «futásnak eredni* = a da ofuga. Érdekes, hogy a szászok
nál is él egy Raita szó : er ist auf der Raita = kószál. 

sdlás (salas): szállás. Nem külön czikkben, hanem csak is e szó 
alatt említi MANDRESCTJ a sdlasluésc (sálásluesk): szállásolni igét, a mely
től ALEXICS joggal mondja, hogy «szintén igen gyakori a nyelvemlékek
ben s a mai nyelvben». A mellette említett ritkább sdldsuesc már tisztán 
oláh képzés, a sdluésc: szállani ugyan megint magyar eredetű szó, de 
aligha általánosan használt: három szótárban, a hol a sdlasluésc meg
van, hiányzik a sdluésc, csak ALEXI említi a sdldsluésc-re való utalással; 
GASTER-nél tíz helyen találjuk a sdlasluésc igét, három helyen a belőle 
képezett sdldsluíre «habitation» főnevet, ötször a sdldsuesc alakot, de 
sdluésc nem fordul elő. 

selaű (sáláü): szálló. MÍNDRESCU és ALEXICS «vendégnek, utasá
nak magyarázzák a szót, úgy mint CIHAC és a budai szótár, és egy és 

*) ALEXICS jurnoz alakot idéz «szász-oláh falú bírája, falunagya* ; én 
Nagy-Szeben környékéről csak a fmwyiű alakot ismerem, a melylyel a 
falú szász bíráját nevezik szemben az oláh fude: judex-szel. 

22* 



340 ÁSBÓTH OSZKÁK. 

ugyanazt a helyet idézik egy népdalból. A cyrill szótár egészen mást 
mond: saldü der Hausherr, Unterkunftsgeber! a többi szótárak nem 
is ismerik. 

sudálmd (sudalma): szidalom. 
suduí, suduésc (sudujesk): szidni. 
sánfd (sanfa, samfaü) : sámfa, «Stiefelleisten». CiHAc-on kívül egy 

szótárban sincs,.Eesinarban sem ismerik! MÁNDRESCU san alakot is említ 
CREANGA, egy ismert moldvai író, műveiből. 

saugáü, salgdu (saügaü): sóvágó, sóbányász. 
fireág, sir ág, §arág (sirjog): sereg «eine lange Reihe, die Schaar* 

BARCIANU. 
sóim (éojm) : sólyom. 
soltúz (soltuz): soltész. MiLETic-nél a XV. század közepén írt 61. 

sz. okirat czímezése ekkép hangzik : soltuzom i pirgarem Brasova Brassó 
soltészeinek és tanácsosainak. 

tagdduésc (tagaduesk): tagadni. Ebből az igéből nem csak tagadd, 
hanem tdgd (!) főnév is képződik «tagadás» jelentéssel. Nyilván csak 
sajtóhiba, hogy MÁNDEEScu-nál a tdgdddü: tagadó szó, ámbár a sor végén 
áll, úgy van szedve, mintha külön czikk akarna lenni : a szó csakis a 
budai szótárból ismeretes, még pedig olyan speciális jelentéssel «infi-
ciator Sanctissimae Trinitatis, ein Leugner der heiligen Dreifaltigkeit», 
hogy nem tehetjük föl általánosabb használatát — a «tagadót» különben 
rendesen tdgáduitór-nak híjják. 

tálhár {tálhar, talharj): tolvaj (v: h változás gyakori, -aj helyét 
elfoglalta az oláh -ar, -aríü képző, a mely a hangsúlyt is magára vonta, 
így aztán teljesen megoláhosodott a szó). 

tdmdduésc (támaduesk): támadni. 
tdü (táű) : tó. 
farcd, sarca: szarka. ALEXICS a tarcá, azaz az általánosan hasz

nált alakot nem említi, csakis «a magyarországi részeken* használt sarca 
(sarka)-ről állítja, hogy a magyarból jött, ós ebben kétségtelenül igaza 
van. MUNKÁCSI-t tévútra vezette MIKLOSICH, a ki csak a sarca alakot 
említi, csak így érthető, hogy MUNKÁCSI ezt a szorosan vett Magyar
országon kívül nem ismert alakot a szlávságból magyarázza (Ethno-
graphia 1897 :22). Az általánosan elterjedt \arcd szóról ellenben alig 
lehet eldönteni azt a kérdést, vájjon magyar vagy szláv forrásból került, 
ha csak talán nincs az erdélyi magyarságban egy ez-én kezdődő alak,*) 

*) A régi Tájszótárban nem találtam *czarka alakot, az új meg e 
pillanatra nem áll rendelkezésemre. — [A MTsz. adatai között czarka 
alak nincsen. Sz. «/.]. 
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az oláhban t. i. szókezdő s (sz) nem szokott ( (cz)-be átmenni, a magyar
ban ellenben igen. E föltűnő szókezdő (-n kívül nem volna lehetetlen 
az oláh szót akár a szlávból is magyarázni a nélkül azonban, hogy szabad 
volna ebből olyan következtetéseket vonni az átadó szláv nyelvre, mint 
a milyeneket MUNKÁCSI vont. Az, hogy a magyarból több madárnév 
ment át az oláh nyelvbe, nem igazít útba, mert az oláhok másrészt a 
szlávságból is vettek több madárnevet. 

ulíu (ul'): ölyv, ölyü. 
uriá§ (urijes, urijas): óriás. 
várna (vama) : vám. Aligha nem magyar szó rejlik a vámef: vámos 

szóban is, a melyet MÁNDEESCTT oláh képzésnek tart, mellette váma§ alakot 
is találunk (1. G-ASTER indexét). 

vicleán, hiclean, hitlean, fidean, fitlean, haclean: hitlen, «ravasz, 
hamis, csalfa, álnok» GHETIE. ALEXICS is említi mind ezeket az alakokat, 
de az élükre egy alig igazolható oláh hitlen alakot tesz. Igaz, hogy 
MILETIC is (a ki azonban keveset tud oláhul) egy hitlen-t tesz föl, hivat
kozik is ALExics-re, de az e-nek csak a többesben van jogosultsága (hit
lem), az okiratokban pedig csakis többesben fordul elő a szó. Ezek az 
okiratok körülbelül 100 évvel előbb íródtak, mint a legrégibb oláh nyelv
emlék, a melyre ALEXICS hivatkozik, de ennél is nagyobb súlyt kell fek
tetnünk arra, hogy a szó belekerült az oláh miatyánkba, a hol a reü 
szóval váltakozva megfelel a «gonosz» szónak: boldogult ^AGUNA metro-
politáról mondják, hogy mindig így imádkozott: ci ne míntuésce de cel 
vicleán «hanem szabadíts meg a gonosztól'), mások meg azt mondják, 
hogy de cel reü, és ezt a két változatot már az oláh miatyánk legrégibb 
följegyzéseiben is megtaláljuk. MÁNDRESCTJ fölemlíti, hogy HASDEU is 
valószínűnek tartja a vicleán-nsk magyar hitlen-bő\ való származását, de 
fájdalom nem mondja meg, hogy HASDEU hol nyilatkozott újabban e 
szóról, régebben t. i. a szláv hitrü-ból magyarázta. 

vicle§úg, hicle§úg, hitle§úg, hitlen§úg, ficle§úg, hetlían§úg, vicle§úg, 
hiclentjúg (ALEXICS: hitlenéug stb.) : hitlenség, «ravaszság, csel, csalás» 
GHETIE. MiLETic-nél szláv képzővel találjuk (hitlenstvo) 1472 és 
1481 közt. 

vileág (világ, vil'ag): világ. A «világ», mundus különben lume az 
oláh nyelvben — vö. a lumea §i vileagul-féle tautológiát, a melyet MÁND-
EESCU Erdély több részéből említ és a mely ALEXICS idézetében is talál
h a t ó — a vileág szó rendesen annyit jelent, hogy «nyilvánosság*: in 
vileág «nyilvánosan, mindenki szeme láttára*. 

zabáld (zabáld): zabola. 
zápor (zápor): zápor (-himlő) «bárányhimlő* GHETIE. 

ASBÓTH OSZKÁE. 


