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NYELVÉSZET 

Bencze Mihály & Tácsi István : 

 

Bukarest és Románia -EST végződésű településneveinek titkai 
 

A bukaresti régészeti intézet kutatócsoportja DNS-vizsgálatot végzett Vlaicu Vodă maradványain, a cél az volt, hogy 
tisztázzák végre a román vajdák eredetét. Akár román, akár magyar volt, Basarab Vladislav 1325-1377 között élt, 1364-től 
uralkodott. Anyja Dobokai Klára magyar hercegnő, apja I. Miklós Sándor. Cikkünkben Bukarest névtörténetét próbáljuk 

tisztázni. 

Értelemszerűen, a társadalmi fejlődést a kezdetektől a nyelvtörténet fejlődése kísérte. De ha azért  jobban megkapargatjuk a 
felszín alatti dolgokat – értsd: a meghamisított világtörténelmi folyamatokat – akkor a tudományos igazságok egyedül csak a 
nyelvtörténeti fejlődés igazságaival hozhatók helyre. Hiszen érthető, a történelmet általában a győztes hatalmak meg tudják 
hamisítani. De az emberi ősnyelv létezését és annak működését csak az emberiség teljes elpusztításával lehet kiiktatni. Ezért  a 
nyelvtörténetet meghamisítani sem lehet – szemben a társadalomtörténettel – csak időlegesen elhallgattatni. Végleges eltiprása 

csak a győztesek önmagukkal együtt való elpusztításával érhető el. Ugyanis, amíg legalább két ember él a földön, az emberi 
kommunikáció, benne a nyelv, a beszéd nem megsemmisíthető rendszer. 

Az előző filozófia tétel azt jelenti, hogy az emberi ősnyelv – hiába akarják a győztesek kihalttá nyilvánítani – nem halhatott 
ki a világból, mert akkor már a nyertesek sem élnének. Az ősnyelv az emberiség kezdete óta él és létezik, mert mi mindannyian 
az ősnyelv különböző leszármazásait beszéljük ma is. A fejlődéstörvények szerint különbséget lehet tenni az elsődleges 
ősnyelv és egyenesági leszármazottja, valamint az ősnyelvből kifejlődött új és másodlagos, esetleg többedszeres oldalági 

leszármazottjai között. A leglényegesebb eltérés, amíg az egyenes ági leszármazású nyelv magában hordozza a keletkezése 
minden fejlődési állapotát, addig az új és másodlagosan kifejlődő nyelvek már nem hordozzák az ősiség tanát önmagukon. 

Indoeurópa ősnyelve nem más, mint a toldalékoló, vagyis az évmilliók óta fejlődő ragozó nyelvek még megtalálható 
kicsiny csoportja. A térségnek az ősnyelvből kifejlesztett származéknyelvei, a mai uralkodó hajlító és a nemek szerinti 
ragozású nyelvek nagy csoportja. Legalábbis a térségünkben az indoeurópai nyelveknek nevezett újnyelvek, alig 1-2 ezer éves 
kifejlődést mutatnak. Bizonyítsuk szavainkat a fejlődéstörvények szerint. Indoeurópában mely nemzet nyelve tér el alapjaiban 

az ókor végén tért hódító hajlító nyelvekétől? Egyedüli ősnyelvként, a magyarok és néhány rokonnépe ragozó, vagyis 
agglutináló nyelve. Napjainkra a térség összes többi nyelve, még a nagy nemzetközi nyelvek is már az újnyelvek, vagyis a 
hajlító, flektáló nyelvek csoportjába tartoznak. 

Egyenes következtetésként, ha mi azt írtuk feljebb, hogy Indoeurópa egyetlen még beszélt ősnyelve a magyar nemzet 
nyelve, akkor ugyanezen térség ősnépének egyenesági leszármazottja sem lehet más, mint a magyar nemzet. Le kell 
szögeznünk, ha Indoeurópa ősnyelve és ősnépe a magyar nemzet, akkor a történelmi adatok is az ókor végéig kizárólag a 

magyar nyelv ősiségén képződtek. Ebből adódik, hogy minden lényeges történelmi adat, csakis a magyar nyelv ősiségével 
fejthető meg, és értelmezhető helyesen a világon. 

Megérzésünk az, hogy a gyakori -ESTI végződésű ókori romániai helységnevek minden bizonnyal magyar nyelven 
keletkezhettek. Megvizsgálva, e helynevek szóképzését, az egyetlen más nyelven sem ad pontos etimológiai megfejtést. 
Nézzük példaként Bukarest = Bucureşti nevét. A szótári adatok szerint román nyelven semmilyen eredettörténet sem 
valószínűsíthető a hangalakjából. Legfeljebb csak a középkori várostörténetre utaló etimológiát jelzi, de azt is magyar nyelvi 

jelentéstörténettel.  

Ahhoz, hogy megértsük a román főváros és más városok helyes névtörténetének magyarázatait, előtte meg kell 
ismerkedjünk a város valós történetével. „A legenda szerint Bukarestet egy Bokor (Bucur) nevű pásztor alapította. Ezt a 
legendát először 1761-ben egy ferences szerzetes, Blasius Kleiner jegyezte fel. A történet szerint a pásztor egy templomot 
emelt, amely napjainkban is nevét viseli, de a vizsgálatok kimutatták, hogy a templom csak 1743 körül épült. A legenda alapját 
az képezi, hogy Bukarest román nevének (Bucureşti) elemei a román „bucurie” (boldogság) és "-esti" (településnév-képző, az -

escu többes száma) szavak. Egy másik legenda szerint a várost Negru Vodă alapította. Erről a legendáról először a raguzai 
Giacomo di Pietro Luccari tesz említést, aki Vitéz Mihály uralkodása alatt járta be Havasalföldet és állított össze egy részl etes 
monográfiát az országról. Hivatalos dokumentumok először 1459. szeptember 20-án említik, nevezetesen egy Vlad Ţepes 
fejedelem által aláírt dokumentum erősít meg javaiban egy bukaresti gazdát. Egy 1460 -ból származó fejedelmi dokumentum 
castro fluvii Dombovicha néven említi, míg 1461-ben castro Bokoresth néven szerepel.” Egy másik adat szerint „A fanarióta 
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(1715-től) uralkodók nem szívlelték a Bucur legendát, de a helynév Hilariopolis fordításában, ami görögül azt jelenti, "City of 
Cheer" = magyarul: város of éljenzés, Éljenzés városa.” 

E nehéz ismertető szövegből nekünk mégis értelmes etimológiai magyarázatokat kell megalkotnunk. Értő megközelítésben 
a nehéznek látszó feladat, a magyar nyelv anyanyelvi ismeretében, mégis a megoldásra vezet el bennünket. Elsőként nézzük, 
hogy mit jelenthet a BUCUR legenda? Valóban a boldogság vagy az éljenzés városát jelentené? Minden önmérsékletünket 

bevetve, azt kell válaszolnunk, hogy igen. Csak nem abban a formában, ahogy azt az idézetek is sejtetik velünk, hanem épp 
fordítva. Az ismertetett legenda pontosan azt írja le, azt az igazságot, ahogyan Bukarest városa keletkezett, csak nem abban a 
történelmi értelemben, ahogy egyes román történészek szeretnék azt láttatni. Nézzük mit jelent a keletkezése idejében a bucur  
vagy a mélyebb hangzósítással a bokor fogalom? Elsőként rátekintve azonnal látszik, hogy ez a szórész ősi magyar nyelven 
képződött. De félreértés ne essék, nem a bokor = növényi cserje alakjáról. Hanem egy igen régi, vallástörténeti jelentése van e 
hangalaknak, ami csak magyar nyelven érthető meg. Mégpedig a bucur is két értelmes ősi szóra, gyökre bontható fel. A 

magyar nyelvben a BU = bújik: a bújó, a csírázó, a kelő növényt jelentő szótövünk (az ékezetektől tekintsünk el, mert a 
románok nem használják). Ha keressük, milyen ősi vallási szavunkban található meg ez a szógyök, akkor azonnal a BUDDHA, 
India egyik vallásfelekezetének istenéhez jutunk el. Igen, mert Ő volt a kelő Nap égitest példájából az őseink minden reggel 
kelő Napja, vagy a Buddhizmusban a hajnalban kibújó Nap, mint az indiai Napisten felfogás szóeredete. A bucur második 
szórésze is egy ősi magyar szógyök: -cur = kur, kör és kar, a magyar hangzósítások szerint. Mégpedig az ősi napisteni elvnek a 
Köristen szógyökét jelentve. Ebből a BU + KÖR = Bújó-Napisten jelentésű fogalomból keletkezett már a román latin, vagyis a 

hajlító nyelvek rontott átvételével a BUCUR = szép, a boldogság kifejező szava. Mert akik a Buddha isteni felfogást imádták, 
az India felől oda, a Havasalföldre vándorolt ősi úrnépek által, azok boldogok voltak a Napistenük minden reggeli felkelésétől. 
Hogy kik voltak azok, akik keletről érkezve magukkal hozták Buddha szellemét? Csakis a magyari DÁK nép lehetett. Hiszen 
az eredeti dákoknak semmi közük sincs a mai románokhoz. Hiszen ők mindvégig a Római Birodalom ellen harcoltak, a latinok 
általi meghódításuk ellen. A magyar hangzósítás szerint pedig a BU-KAR értelme annyiban más, hogy a Napisten-karját 
jelenti, aki meleg szeretettel ölelte a karjaiba az ide érkező napkeleti (turáni) dák népet, hogy megvédjék a már it t lakott 

testvéreiket a latin-római hódítások elől. Értelemszerűen így is a bucur = boldogság jelentéséhez jutottunk el.  

A román főváros harmadik szóeleme az -ESTI, szintén magyar szógyök. Mégpedig azt is jelenti, amit a hangalakja leír 
számunkra. Az ókori jelentésében az esti = napnyugati, vagyis egyszerűbben a nyugati égtájon az esti órákban lenyugvó Nap 
értelemben, a kelő nappal ellentétes égtájat, a nyugatot jelenve. Mit is mond el nekünk a feltárt szóetimológiánk? Azt a tényt, 
hogy azok a népek, akik a román főváros nevét eredetükben képezték, azok keletről érkezett nép volt. Az ókori Havasalföld 
területét, Krisztus születése időszakában, a népvándorlások idején, a keletről Európába érkező népek, az egykori hazájukból, az 

onnan nyugatra költözöttek lakták be a már itt őslakó testvérnépeik mellett. Ők a hunmagyar vonulathoz tartozó DÁK-ok. De 
mindjárt tisztázzuk, hogy bizony nem turista céllal érkezve, hanem a legnagyobb feladatra készülve, amit egy törzs, egy 
embercsoport felvállalhatott nemes céllal. Méghozzá azzal az emberfeletti vállalással, megbízatással, hogy az anyanemzetük a 
Pártus Birodalom ellen ekkor zajló, a Római Birodalom hódító támadásait, még itt Európában katonai úton, az 
ellentámadásukkal állítsák meg. De legalábbis kétfrontos háborúra kényszerítsék a hódító latinokat. Sajnos ebben az előnytelen 
háborúban eleve vesztésre, önfeláldozásra nyugatra küldött dák-pártusok, ténylegesen is feláldozták magukat az 

anyabirodalmuk megvédése érdekében. A Decebál dák fejedelem kivégzését (Kr.u. 106.) követően, a rómaiak által elfogott dák 
köznépet a győztes Traianusz a rabszolgáikká tette, és a területet új latin urainak adta. Ide is kapcsolódhat az a leírás, hogy egy 
BUCUR nevű latin pásztor katonailag meghódítja ezt a települést.  

Az „Éljenzés városa” kifejezés pontosan visszaadja az úrnépi névadását, az előbbiek szerint. A dákok államiságában egy 
népgyűlést tartó helyük lehetett, ahol a nép a közös ünnepeit tarthatta. Innen maradhatott fenn az éljenzés, a felkelő Napisten 
örömujjongással fogadásának legendája. Hogy ez mikortól válik román népünnepély megtartásává, csak becsülni tudjuk. 

Ugyanis a román vajdák névanyaga elárulja nekünk, hogy II. Vitéz Mihály (1593-1600) haláláig és a török uralom kezdetéig, a 
Havasalföldi uralkodóházak még határozottan ősnépi jellegeket hordoztak. Méghozzá a dákok és a Dácia provincia idejét 
követően a szkíta-, a hun- és az avarmagyarok mellett a besenyők, majd a kunok- és az úzok is éltek erre. Általuk szintén a 
Pártus Birodalomból nyugatra vándorolt úrnépek éltek és uralkodtak e területeken egészen 1330-ig. Közben a római 
kereszténység latin nyelvű vallástérítésével, a latin pásztornépek elszaporodásával elkezdődött 1330 -at követően az újabb nyílt 
romanizáció-latinosítás. Aminek következtében csak a 18. századra alakul ki a többségi román nemzet. Az önálló ország 

megalakulását követően (1330-tól) is még a török megszállásig jobbára magyar nemzettudatú fejedelmek uralkodtak a 
területen. Havasalföld sem havas tájat jelent, hanem a magyar nyelvjárással HABAS-alföld fonetikában értelmezhető, mint 
vizekben gazdag (habos) terület. Majd csak a latin nyelvjárásban válik Havasalfölddé! 

Az általunk feltárt folyamatok bizonyítására idézzünk adatokat a szakirodalomból: „Hivatalos dokumentumok először 
1459. szeptember 20-án említik Bukarestet, nevezetesen egy Vlad Ţepes fejedelem által aláírt dokumentum erősít meg 
javaiban egy bukaresti gazdát. Egy 1460-ból származó fejedelmi dokumentum castro fluvii Dombovicha néven említi, míg 

1461-ben castro Bokoresth néven szerepel. … Fővárosként először 1659-ben említik, Gheorghe Ghica uralkodása alatt, ekkor 



XIV. évfolyam, 2. szám Mikes International Volume XIV., Issue 2. 

_____________________________________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________________________________ 
 
© Copyright Mikes International 2001-2014 27 
 

kezdődik a város igazi fejlődése. Megjelentek az első kövezett utak (1661), megalapították az első felsőoktatási intézményt, az 
Academia Domnească-t (1694) és felépült a Mogoşoaia-palota (1698), ahol ma a Brâncoveanu-múzeum található. Mihai 
Cantacuzino támogatásával 1704-ben megépült a Colţea kórház. Rövid időn belül Bukarestet is ellepik a mesterek, létrejönnek 
az első céhek. Míg 1798-ban még csak 30 030 lakost számláltak, 1831-ben ez a szám megduplázódott. Megjelennek az első 
közérdekű építmények, mint a Nemzeti Színház és a Cişmigiu Park. A város 1862-ben vált az 1859-ben egyesített Románia 

fővárosává”. Az adatok egyértelműen támogatják a fokozatos romanizáció történetét. Bukarest másik neveze tes parkja, ahol 
most tudtuk meg, hogy honfoglaláskori magyar síremléket is felfedeztek 1936-1939-közötti létesítésekor, a Colentina folyó 
egykori lápos, mocsaras medrében, 187 hektáron elterülő, Herăstrău Park.  

E cikk keretében csak felsorolni van helyünk az esti- végződésű, egykor valódi hunmagyar alapítású, román városneveket: 
1. Bucureşti, 2. Stefăneşti, 3. Dărmăneşti, 4. Ploieşti, 5. Dragomireşti, 6. Piteşti, 7. Ştefăneşti, 8. Băileşti, 9. Negreşti , 10. Băile 
Olăneşti, 11. Zărneşti, 12. Odobeşti, 13. Comăneşti, 14. Mihăileşti, 15. Moineşti, 16. Mărăşeşti, 17. Scorniceşti, 18. Bereşti, 19. 

Călimaneşti, 20. Targu Cărbuneşti, 21. Bălceşti, 22. Berbeşti, 23. Budeşti, 24. Căzăneşti, 25. Feteşti, 26. Găeşti, 27. Coste şti.  

Nézzük, a szótárak szerint mit jelent a románok -est szórész hangalakja magyarul = keletet, keletit jelent, a vest pedig 
nyugatot. Tudjuk, hogy a román nyelv is a latin nyelvek csoportjába tartozó újnyelv, a szavai többsége onnani átvétel, mint a 
francia. Ha összehasonlítjuk, akkor franciául a kelet = Est, vagy Orient, hasonlóan a nyugat = Ouest (Vest) vagy Occident, 
mindkét esetben azonos hangalakú a román átvétel a kelet, vagy ragozva a keleti égtáj szóalakjában, valamint a nyugat 
esetében.  

Nagyon fontos megértenünk, mivel a román nyelvben az est/esti jelentésű főnevük = seară, ezáltal semmi összefüggést nem 
mutat a Bukarest utolsó szótövével. Így teljes mértékben kizárható, hogy az est/-esti szótő a román nyelvből került bele a 
főváros névképzésébe. Teljesen egyértelmű, hogy amelyik nép ezt a városnevet létrehozta, az a keletről érkezett és itt 
megtelepedett népek (lásd. kelta) történelmi útját jelzi. Egész egyszerűen a Bukarestet egy kelta nép nevezte el, és alapított ott 
egy ókori települést, még a román nemzet kialakulása előtt legalább ezer évvel. Az lehet, hogy a dákokat legyőző rómaiak 
elpusztítják az ősi települést, és majd a történet szerint a már román nemzet építi újjá, miként a Bucur pásztorról szóló legenda 

is elmeséli nekünk. Szerintünk objektív bizonyítékát adtuk, hogy a román főváros -esti szórésze, bizony magyar nyelven 
keletkezett, és aki a város nevében először leírta, csakis magyar anyanyelvű ember, uralkodó lehetett. De ugyanez a származás i 
elv érvényesült mind a 27 felsorolt -esti végződésű városnévnél. Csak példaként említve a 23. „Budeşti” nevű, és szintén 
havasalföldi városnevet. Szinte betű szerint megegyezik a magyar főváros Budapest nevével. Tudnunk kell róla, hogy Budapest 
nevét ugyanúgy a kelta és Napisten (Buddha) tiszteletet magával hozó egykori hunmagyarok törzse nevezte el. Csak itt nem a 
Napisten-karját jelenti a városnév, hanem a Buda = Szent-keleti-Napisten városnevét. A magyar főváros Pest városneve pedig 

az Alföldnek egy, a nyugati (-est-honi) fekvésű városát (a Duna elválasztásában) nevezte meg, egyezően a mai román és ilyen 
városnevekkel. Más megközelítésben a pest esetén, a ps gyök vizet vagy annak valamely tulajdonságát jelöli. Pest vizes, lapos  
helyet jelent, mert a Duna-kanyarnál forduló víz oda ömlött ki. Buda pedig magas helyet jelent, mert „b” = fa, magasság, a „d” 
hely. Nem is lehet egyszerűben és lényegre törőbben leírni. A bolgár, szláv pest, mint olvasztó kemence jelölése is az ősnyelv 
ps. gyökére vezethető vissza, hiszen a megolvasztott anyag folyékonnyá válik, vagyis vízszerűvé. Az ősnyelv sze rint az esti, est 
lehet befogadó hely, hiszen az „s” az összetartozás hangja, a „t” a helyé. Egy településnévben ez természetes volna. A másik 

lehetőség, az estire, hogy a keleten élő népek így nevezték a tőlük nyugatra eső területeket, hiszen arra éltek, amerre a Nap 
lement. Világos példája Esthonia vagyis est hon. 

 

BENCZE, Mihály & TÁCSI, István: The Secret of Bucharest’s and Other Cities’ Name  
 
In this article the authors provide an original and interesting explanation to the name of several cities in Romania, which e nd to 
–EST.  
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