
A RUMUN NYELV. 

A rumun nyelv oly szép, mint valamennyi fia a latin nyelv
nek, tehát mint a franezia, portugál, spanyol, olasz, a mely utób
bihoz minden tekintetben legközelebb áll a latin elemeire nézve. 
Mert vannak ám más elemei is a rumun nyelvnek, minthogy a 
történetei nagyon külömbözők a többi román nyelvek történeteitől. 
A valóságos történetek és a felfogás nem mindenütt és mindenkor 
megfelelők. A történetek azok maradnak mindig természet szerint: 
a felfogás változik, hol a történetek teljesebb vagy kevesbbé teljes 
ismerete szerint, hol és leginkább azon képesség szerint, a mely-
lyel a történelmi tények iránt bírunk. Néha előítélet, néha hiúság, 
az előítélet ama kedves magzata, nem engedik meg a történelmi 
valóság felfogását. Példát rá nem egyet szolgáltattunk magunk i s ; 
nincs tehát okunk csudálkozni azon, ha látjuk, hogy másokat is 
előítélet és hiúság vakítanak. 

Minden nyelv, tehát a rumun is, a történetek nyomait viseli 
magán, a melyeket a nyelvet beszéllő nemzet tapasztalt. A nyelv
kérdés nem áll magában, nem nélkülözheti a történetek közbeszó
lását : viszontag ezek sok tekintetben az illető nyelv által lesznek 
érthetőkké. Elég szövevényes tehát a feladat, mely valamely nyelv
nek történeti képét világosan le akarja rajzolni. Ha kitelik tőlem, 
a rumun nyelvnek ilyen világos képét szándékozván előmutatni, a 
rumun nyelvtudomány némely pontjait bocsátom előre, a melyek 
a rumun felfogást mutatják nekünk; azután megérintem a rumu
nok egyházi viszonyait, vagyis a rumun keresztyénséget; végre 
felszólítom a magyar nyelv tanúságát is arra a kérdésre, a melyet 
a nyelvtudományi és egyháztörténeti rumun felfogás vet fel. Ez 
által, úgy hiszem, jobban leszünk tájékozva a rumun nyelvre 
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nézve, a melyet azután le fogok írni. Utószóul a magyar nyelv 
hatását is felmutatom a rumunra, a mi a rumun nép történeteire 
olyan világosságot derít, melyet talán nem igen láttak még, vagy 
legalább nem eléggé méltattak. 

I. 

Táj ékoztatás . 

I. A rumun nyelvtudomány némely pontjai. A rumun iroda
dalomnak legelső zsengéjiErdélyországban mutatkoznak; Cipariu 
Timotheus a tavai megjelent («Despre Limb'a Komana. Suple-
mentu la Sintactica» czímű) munkácskában,1) ötöt számlál elő, 
melyek a XVI. század folytában 1546—1581-ig Brassón jelentek 
meg, egynek kivételével, a mely Szász-városon (Broos, rumu-
nul Orestia) nyomatott. Ugyanazon írónak tanúsága szerint 
Moldovában az első rumun könyv 1643-ban, Oláhországban csak 
1642-ben, tehát egy századdal utóbb jelent meg, mint az első 
brassai nyomtatvány. Nemcsak a rumun irodalom, hanem általá
ban a rumun tudomány, tehát a rumun nyelvtudomány is, Erdély
ben bimbózik ki, még pedig az egyesült, vagy görög-katholikus 
rumunok közt. Mind ennek történelmi jelentősége van, mit annak 
helyén jobban megértünk majd. Az unió és a fogarasi püspökség 
megalapítása után 1754-ben támad az első rumun iskola Balázs
falván. Ebből a püspök többi közt Szádi Klein Sámuelt, Sinkai 
Sinkai Györgyöt és Dicső-Szent-Mártoni Major Pétert Rómába 
küldé tanulni a Propaganda collegiumba; ebből a három ifjúból 
lettek az első és legnagyobb rumun tudósok. Négy-öt évi tanulás 
után Bécsben is a Sz.-Borbála kolostorban tartózkodván, Szádi 
Klein Sámuel egy rumun grammatikát ira, melyet társa Sinkai 
György javítva és bővítve ada ki Bécsben 1780-ban. Ez az ((Ele-
menta linguae Daco-Romanae sive Valachicae» a legelső rumun 
grammatika. «Lector memineris, így szól Sinkai az előszóban, 

x) Lásd : Gramatec'a Limbei Komane. Partea I. Aualitica de Tim. 
Cipariu, Canonicn Metropolitarra etc. Bucuresci 1869. Partea I I . Sintetica. 
Bucuresci 1877. Despre Limb'a Komana. Suplementu la Sintactica. Blasiu 
1877. 
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hanc grammaticam primam esse, qnae in Daco-Eomana lingua 
lucem adspexerit.» Nevezetes azért is, hogy először alkalmazza a 
latin írást; azelőtt valamennyi rumun könyvet Erdélyben vagy 
Erdélyen kívül bolgár-szerb, vagyis czírillus betűkkel nyomtattak. 
De még azért is érdekes, mert az nevezte meg először dak-román-
nak az oláhot; tehát Sinkai keresztelé meg a nemzetet. A másik 
kiadásban, melyet ő Budán 1805-ben eszközlött, maga beszélli el: 
«Gentem piacúit non mihi soli sed aliis etiam communi nomine 
Daeo-Romanam appellare, quod eadem diversas regiones acprovin-
cias incolens diversam quoque nomenclaturam, ab iis aut earum par-
tibus, sortita est». Klein a budai egyetemi könyvnyomtatóban egy 
ideig a rumun könyvek vizsgálója lévén, egy oláh szótárt is írt. Beié-
halván, Kolosi Vaszil magyar és német szó-magyarázattal bővíté ; 
ennek halála után pedig Vulkán, nagyváradi g. katholikus püspök, 
parancsára és költségén Kornél Iván folytatá e munkát. S miután 
ez Budáról Nagyváradra költözött, Dicső-Szent-Mártoni Major 
Péter igazítgatá, hozzáírván: «OrthographiaBomana, siveLatino-
Valachica, una cum clavi, qua penetralia originationis vocum 
reserantur.o Major is belehalván a munkába, végre Theodorovics 
Iván pesti pópa és Theodori Sándor orvos-doctor fejezek be, s a 
nyomtató intézet 18:25-ben adá ki az úgynevezet Budai oláh szó
tárt. 2) # 

A szótár előtt ott van a Praefatio, az Ofthographia Romána 
s egy nagy-bátya és kis-öccs között folyó beszéllgetés a rumun 
nyelv eredetéről (pentru inceputul limbei Eomane), mind Major 
Pétertől való. Több mint harminczkilencz éve (t. i. a Sinkai 1780. 
évben kiadott grammatika ólta), hogy az oláh grammatikusok, úgy
mond Major, a latin-oláh helyesírásról vitatkoznak, ki akarván 
vetni a czirillus írást, mely annyira ékteleníti és homályosítja a 
nyelvet. 0 az olasz helyesírást javasolja és alkalmazza a szótár
ban, mert az olasz és oláh nyelvek legközelebb rokonai egymás
nak, ugyanazon egy bölcsőből, t. i. egy népies latin nyelvből kelvén 
ki; s mert az a helyesírás az oláh nyelvnek két nagy ágát is, a 
régi Dákia (Dunán innen) és az Aurelianusi Dákia (Dunán túl) 

2) Lexicon Valachico-Latino-Hungarico-Germanicum, quod a plu-
ribus auctoribus decursu triginta et amplius annorum elaboratum est. 
Budaetypiset sumtibus Typhograpliiae Eegiae Universitatis Hungáriáé. 1825. 
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nyelvét egyesíti. Major a «figuras dictionis, quibus variationes 
inter Valachos^ et Latinos, aliasque dialectos originis Eomanae 
usuveniunt» előszámlálván, megmutatja, «qui differentia non 
paucarum vocum pér mutationem literarum aut syllabarum La
tinam inter et Valachicam linguam producta si t ; eo ipso clavim 
suppedijto, qua penetralia originationis vocum reserantur, plures-
que proprietates antiquae Latináé linguae, quae hodie in docta sive 
grammaticali lingua Latina vix aut ne vix quidem visuntur, apud 
Valachos hodiedum vigere detego, ita ut vix dubitari possit, lin
guam Valachicam longe antiquiorem esse Marci Tullii Ciceronis 
aetate, qua docta sive grammaticalis lingua Latina ad supremum 
culmen perfectionis eluctata fűit. Ex quo prono alveo fluit, Vala
chicam linguam Latinis siveEomanis dialectis, utpote Hispanicae, 
Gallicae et Italicae modernae antecellere vetustate». Ezt a gon
dolatot másutt is világosabban kifejezi, mit hasonlóképen eredeti
ben közlök, mert a fordítás kevesbbé hiteles találna lenni. ((Tan
dem omnino animadverti volo, dum ajo, quampiam dictionem 
Valachicam ab aliqua voce Latina aut Italica proíicisci, neutiquam 
id intendere, quod ea dictio a Latina aut Italica lingua trahat 
orginem, cum Valachica lingua, utpote vetus lingua Latina popula
ris, longe antiquior sit, quam docta lingua Latina et hodierna Italica, 
sed solum communionem sive affinitatem indigitare; ideoque, ne 
illis praesentis opusculi lectoribus, qui re nondum satis ruminata 
adhuc credunt, linguam Valachicam ex Latina esse corruptam, non 
verő doctam Latinam ex Valachica lingua fuissc excultam, prouti 
omnis lingua docta ex vulgari excoli sólet, idemtidem meam opi-
nionem, de qua alias uberius non semel disserui, repetám, et mo-
lestus esse videar etc.» Szóval, Major értelme szerint, az oláh 
nyelv régibb a Cicero tudós nyelvénél, a mely az oláh nyelvből 
fejlődött vagyis mívelődött ki. Ezen állítás némi támogatására 
többi közt ezeket hozza elő: A régiek viaszos táblákra írtak, emez 
ősrégi szokásból maradt fenn az oláh mondás: di tábla (dic tabu-
lam), azaz, mondd el a leczkét. (Úgy tudom, a felföldi nem-oláh 
gyermekeket is tábláról tanítják sillabizálni és olvasni.) Az oláhok 
a mássalhangzókat nem kettőztetik: a régi latinoknál sem divato
zott volt a kettőztetés, azt Ennius vitte be a nyelvbe. íme, úgy
mond Major, egyike azon sajátságoknak, melyek az oláh nyelvnek 
ős régiségét bizonyítják. Lássunk egy-két példát azokból is, a me-



A RUMUN NYELV. 269 

lyeket Major a maga szónyitó kulcsával, azaz «per figurás dictio-
nis» fejt meg: 

«Aphaeresis» : bola betegség, az olasz debole, latin debilis; 
precina vagy pricina ok, latin facinus, «detrita syllaba/a, et prae-
fixa praepositione prae». Mi tudjuk, hogy bola és pricina, precina 
szláv szók. — Lioqua, vagy Baritiunak kis magyar-oláh szótára 
szerint, leuca lőcs «brachium currus, fulcrum laterale, úgymond 
Major, sic dictum a figura obliqua.» 

«Syncope» : alduescu apprecor, benedico, a latino allaudo. 
Ez a magyar áld szó, az oláhban aldui áldani, alduescu áldok, 
aldasu áldás, aldamasu áldomás stb. — dom desiderium, «subtra-
ctis duabus primis syllabis» marad deri = doru. Még az 1862-ben 
megjelent Pontbriant bukuresti szótára is megtartja ezt a szófej
tést, pedig valósággal a latin dolor-hól lett az oláh szó. így dóri 
dolere, az oláhban kivánni. — dragu «dilectus, a diligo, converso l 
i n r more solito (mi áll, azért dolor az oláhban doru), e t i in a,- — 
taina «mysterium, ab italico taciturnita«. Mind dragu mind taina 
szláv szók. — lucrau laboro, «a latino lucubrarev. A lucru labor, 
lucrau laboro s származékai a latin lucrum-höi valók. — ciutu «haud 
cornutus, cornibus destitutus, a lat. destitutus, per syncopen et 
mutató primo t in c more solito». A suta szónak oláhos alakjáról 
van szó. stb. stb. 

«Metathesis.» slavescu «laudibus celebro, a latino salve, vei 
a lat. ex, quod apud Valachos mutari sólet in s, et graeco eu\a(teia 
religio, reverentia». Aslava szláv szó gloria-t jelent, ebből való az 
oláh slavescu. — slugitor «factum ex dictione servitor, pro sruvitor, 
nisi velis deducere ab ex lugeo, cum servi semper lugeant. Inde 
per apocopen est formata dictio.s/%</«servus». Elég már; ex ungue 
leonem. Magyarország nyelv- és történettudományában az 1825-ki 
év nagyon nevezetes, mert abban jelentek meg Dankovszky «Hun-
garae gentis avitum cognomen, origó genuina, sedesque», és Hor
vát István «Eajzolatok a magyar nemzet legrégibb történeteiből)) 
czimű munkái s az emiitett Budai oláh szótár, a melyből való ez 
a kis mutatvány. Igazán a magyarországi tudományra nézve 
az 1825-ki év nagyon nevezetes, talán a Mercurius planéta ural
kodott azon. Jelen 1878-ki évben Dankovszky és Horvát István 
már a tisztes régiségekbe vannak eltéve; Dicső-Szent-Mártoni 
Major Péter vájjon nem dicső-e még ma is az oláhoknál ? 
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0 1812-ben «Pentrú inceputul Eomanilor in Dacia» (a rumu
nok kezdetéről, eredetéről Dákiában) által megmutatta volt, hogy 
mind név, mind termet, mind valamennyi tulajdonság azt bizo
nyítják, hogy a rumunok a világbíró régi rómaiak nemzetségé
ből valók. Azon beszéllgetés már, mely egy kis-öccs és nagy-bátya 
(intra n,epotu si unchin) közt foly, ama történelmi bizonyságot 
elfogadván, azt vitatja, hogy nem az oláh nyelv, hanem a Eóma 
nyelve változott el idő folytával, a mit a mutatványul felhozott 
.szófejtések is el akarnak velünk hitetni. Mert az irodalmi nyelv 
mellett egy köznapi népies nyelv divatozik vala; a hadvezérek 
ezen a nyelven szólának a katonákhoz ; Salustius, Livius, Tacitus 
stb. a vezérek szónoklatjait nem a népies, hanem az irodalmi, 
vagy tudós nyelven jegyezték föl. Ezt minden rómainak iskolában 
és könyvből kellett tanulnia : ama népies nyelvet mindenki az 
anyatejjel szítta magába. A Traianus gyarmatosai természe
tesen azt a népies nyelvet hozták magukkal Dákiába. Ez a 
népies nyelv Olasz-, Spanyol-, Franczia-országokban a né
metek (gótok, frankok, longobárdok) hatása által elváltozott, s 
így támadának az olasz, spanyol, franczia új nyelvek. Ámde 
Dákiában a gótok, gepidek és más német nemzetek, valamint 
a hunok, avarok és más skythák, mint uralkodók, soha sem 
vegyülének össze az ottani románokkal, házasság ezek és amazok 
közt nem történek soha; a román pedig vagy rumun soha nem is 
törte fejét azon, hogy változtasson a nyelvén: tehát Dákiában a 
régi római népies nyelv változatlanul maradt meg mai napig. Azt 
a tüneményt, hogy mégis az olaszban, spanyolban, francziában 
kerülnek elő latin szók, melyek nincsenek a rumunban, így fejti 
meg Major: «Azon nyugati népek, a midőn keresztyénekké lettek, 
a latin irodalmi nyelvet megtarták az egyházban és iskolákban, a 
könyveket is azon irák: nem csuda tehát, hogy abból az irodalmi 
nyelvből némely szó jutott belé az új román nyelvekbe. Ámde azon 
szók nem is tartoztak volt a népies nyelvbe. A rumunok ellemben 
századokon keresztül semmi viszonyban sem valának a nyugati 
románokkal, nem is tanulák az irodalmi latin nyelvet egész a mi 
napjainkig, a midőn az austriai tartományokban kezdek tanítani, 
(tudniillik az Unió után). Azért nincsenek más latin szók a rumun
ban, mint azok, a melyekkel őseink Eómából Dakiába jöttek, tehát 
a melyek megvoltak a régi római népnél, úgymond Major. (Pentru 
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aquéa in limba lor nu se afla alté cuvente Latiné, fora áquele, cu 
quare veniro stramosii lor deia Roma in Dacia, adeche quele que 
era ale limbei poporului Romanu mai de multu.) 

Bukurestben 1867. aug. 1-sőjén ünnepiesen a rumun Aka
démiát nyiták meg, a melynek fő feladata a helyesírás megalapí
tása s egy grammatika és szótár kidolgozása, hogy egy irodalmi 
nyelv alakuljon, a merre a rumun szó hallik, «Az 1867-ki augus-
tus elseje egy új epocha lesz a rumun nemzeti mívelt'ség lefolyá
sában, felejthetetlen emlékezetű epocha az egész rumunságra 
nézve», szóla ez alkalommal a balázsfalvi kanonok, Cipariu Timo-
theus. «A Tudós Társaság feladata nem politikai, czéljai nem 
politikaiak, így folytatja. Lehet azomban, hogy alapítói, tagjai, 
hogy minden pártolója gyanúsak lesznek a rumun nemzet ellen
ségei előtt, mintha felforgató irányunk lenne a más nemzetek 
ellen, a melyek közt es mellett lakunk. De hát melyik, bár legbe-
csületesb dolognak nem voltak ellenségei ? s a rumun lehetett-e 
csak egyszer is megóva rosszakaratú gyanúsítástól ? Azért a nem
érdemelt gyanú miatt ne hátráljunk se mi se utódjaink az igyeke
zetben, mely annyira üdvös nemzetünknek. A nemzeti érzés föl van 
ébredve az egész rumunságban; mától fogva a rumun nemzet egy 
testté lesz a míveltségre nézve. A,rumun haza (patria romána), a ru
mun nyelv és nemzetiség el valának taposya a hunok, szlávok, törö
kök és mások által. Meg kezdtük ugyan már a haza, a nyelv szaba
dítását ; megkezdtük de még nem fejeztük be; kell hogy folytassuk 
és befejezzük. A rumun hazának tökéletes felszabadítása a Romá
nia államférfiainak a gondja. Meg vagyok győződve, hogy szentül 
végrehajtják ezt a magas missiót, s a rumun haza elvégre szabad 
lesz!» így szónokok 1867. aug. 1-sőjén a balázsfalvi kanonok. 
S miben áll a «patria romána» ? A Milkó folyón inneni és túli Ro
mániából, azaz Oláh- és Moldvaországból, Máramarosból, Erdély
ből, a Bánátból, Bukovinából, Bessarabiából és Makedonia oláhos 
részeiből, mert ezekből nevezé ki a rumun kormány 1866. április 
1-sőjén a rumun Tudós Társaság tegjait.3) S kik azok a hunok, a 

3) Lásd ((Annalile Societatei Acaderaice Romane. Tomu I. Coprinde 
Sessiunile armiloru 1867, 1868 si 1869. Bucuresci, 1869. Ebből veszem, a 
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kik a pátriát és a rumun nyelvet eltapossák ? A magyarok; ezektől 
tehát fogják felszabadítani a patria romanát a rumun államférfiak, 
a mint a kanonok úr meg van győződve. — Mi pedig mind ebből 
azt a levegőt érezzük, a melyet a bukuresti Akadémia tagjai ki- és 
belehelnek, a kiknek feladata nem politikai, czéljai nem poli
tikaiak. f 

Aug. 18-án ugyan az a Cipariu egy rövid vázlatát adá a 
rumun nyelvtörténeteinek, mely nagyon idevaló. Nemzet lehet 
ipar, művészet, szóval, míveltség hijával is, úgymond, de nem 
lehet nyelv hijával. Minél régibb valamely nemzet, annál több
félék a nyelvének szomorú vagy örvendetes történetei is. Ha iga
zán rómaiak vagyunk s nem idegen eredetű csoportok vegyüléke; 
ha azok vagyunk, a kiknek mindnyájan magunkat érezzük: akkor 
a rumun nyelv históriája két ezer éves. Ha a rumun nem dák, 
nem szláv, vájjon hát valamikor más nyelve lehetette a rumu-
non kivül? Ámde a rumun nemzetiség ellenei legszentebb 
sajátságainkat el akarták taposni, úgymint: először a római 
eredetet, azután magát a nyelvet is. Nem birják összeegyez
tetni a jelent a múlttal. Elenyésztek a dákok, hunok, avarok 
és sok más barbár nép, a melyek csak romokat és egy átkos 
nevet hagytak magok után: mint maradhatott volna meg a 
római elem ? kérdezik. Az lehetetlen; s hogy megátalkodva tagad
hassák a megmaradást, behunyják szemeiket, hogy ne lássanak, 
bedugják füleiket, hogy ne halljanak. Maradjanak hát a kész-akart 
tudatlanságok mellett, s menjünk által a rumun nyelv histó
riájára. 

Dákiába a román gyarmatok nemcsak Kómából ós Itáliából, 
hanem legelső sorban a határos tartományokból, úgymint: Moe-
siából, Pannoniából, Thrakiából, Makedoniából, Norikumból, 
Khetiából eredtek, a melyekben római gyarmatok és római katona
állomások valának. «Ezek azon első bölcsők, véleményem szerint, 
a melyekből a Dákia gyarmatjai kikeltek. Azért van egyezés a 
Dunán-inneni és Dunán-túli, vagyis a dák-román és makedo-

mit Ciparintól közlök. Az Akadémia kinevezett tagjainak száma, a részek 
szerint, következő: 4 a Milkón inneni, 3 a Milkón túli Bomániából, 
2 Máramarosból (Hodosiu József és Eomán Sándor), 3 Erdélyből (Cipariu 
Tini., Munteanu G., Baritiu G.) 2 a Bánátból (Mocioni A., Babesiu V.), 
2 Bukovinából, 3 Bessariaból, 2 Makedoniából. 
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román nyelv között.» Szerintem, így folytatja Cipariu, a Dunán
túli testvérek részint a thrakiai és makedoniai gyarmatok, részint 
az Aurelianus által kivitt dakiai gyarmatok utódjai. Azért áll 
nyelvök közelebb a dák-románhoz mintsem a makedo-románhoz. 
Miféle nyelven beszélitek azon gyarmatok úgy Trajanus ideje előtt, 
mint utána? Kétségen kivül latin nyelven, a birodalom és iroda
lom nyelvén. Azomban ezen kivűl Dákiában egy román népnyelv 
is vala, mely a mai rumun nyelvnek első eleme. Annak a román 
népnyelvnek eddigelé történelmi bizonysága nem volt, csak gyanít
hattuk más tartományok hasonlósága után. De hála az Isten gond
viselésének s egy jeles férfiúnak, egy becses emlék, egy unicum, ju
tott kezemhez, egy viaszos tábla, melyen görög betűkkel ez áll írva: 
Alexandrei Antipatri secondo auktor se.gnai, azaz, secundus auctor 
signavi. íme secondo secundus helyett, mint az olaszban; ime seg-
nai-hsLii se si helyett, mint nálunk semmi és az olaszban segno; 
ime ai is avi helyett, mint a rumunban semnai signavi helyett. Ez 
a viaszos tábla Kr. u. 160, okt. 4-kén készült, tehát ezelőtt 1707 
•évvel (Cipariu t. i. 18G7-ben olvasá ezt) s 55 évvel a római hadjá
rat és gyarmatosítás után. Kétségtelenné válik tehát, hogy a da
kiai gyarmatok a latin irodalmi nyelven kivűl egy népies román 
nyelvvel is élnek vala, mely, ha mi rómaiak vagyunk, a mai rumun 
nyelvnek az anyja. 

A római légiók kivonulván Dákiából különösen Erdélyből, 
itt a római míveltség és irodalom kialudt, mert a Claudius utáni 
időből, a melyben kezdődik a kivonulás, nincsenek római emlékek 
Erdélyben. Azért ne gondoljuk ám, hogy a román nyelv is meg
szűnt, vagy hogy valamennyi római kiköltözött a Dunán-túliMoe-
fíiába. 

Ha tovább megyünk, a román nyelvnek nyomai a VI. század
ban is, Maurikios Császár idejében, előtűnnek; ismeretes a «Torna 
fratreo szólás a Haemus hegyei között4). Az eléggé bizonyítja, hogy 

4) Talán nem mindenkinek van róla tudomása, részletesebben kö
böljük tehát. 579-ben az avarok Thrakiában pusztítanak ; egy byzantinusi 
sereg hátukba kerül a Haemusban, lóháton czipelék a battyúkat egy hegy
szoroson menvén el, a vezető előre s utána a teherhordó ló. Egyik lóról 
leesvén a battyu, az utána menő vezető reá kiált amannak vezetőjére : 
torna, torna, fratre, azaz, fordulj meg, nézz hátra, pajtás! Ez a kiáltás 
azomban futamodásra indítá a menőket, azért jegyzé fel a história (Theo-

NÍELVTUD. KÖZLEMKNYF.K. XIV. 1 ° 



2 7 4 HUNFALVY PÁL. 

az első gyarmatosítás óítá megvolt a román nyelv mind Dunán 
innen, Dákiában, mind a Dunántúli részeken. S ezekben az iro
dalmi latin nyelv is uralkodék, mint az első egyházi zsinatok ira
taiból kitetszik. Baj éré a román nyelvet a birodalomnak kétfelé 
oszlása által; mert az elszakaszta bennünket a nyugattól, a mely
ben mind a latin mind a köznépi román nyelv uralkodik vala. Ez. 
a baj még fokozódék, midőn Phokas császár a latin nyelvnek di-
plomatiai használatát megszűntette, a görögöt tevén helyébe. A 
rumun nyelvnek tehát semmi rokon támasza nem maradt meg. 
S midőn a IX. század elején a bolgárok keresztyénekké lettek s 
azután hamar elszlávosodtak: a szláv nyelv még a rimmn egy
házba is bejuta. Irtózás és borzadalom nélkül nem lehet azt a bar
bárságot leírni, a melyet a rumun nyelv a szlávságtól szenvede. 
Végre szét vannak tépve a szolgaság bilincsei, s a holtnak vélt fel
éledt.)) — 

Még a már idézett «Despre Limb'a Komana»-bó], melyet 
Cipariu 1877-ben adott ki, s a mely a bukaresti akadémia által 
megjutalmazott grammatikának toldalékát teszi, közlöm a főbb 
gondolatokat és tényeket, habár ismétlések is lesznek köztök. — 
A rumun nyelv kezdete ismeretlen, sőt azt sem tudjuk, itt támadt-e 
a Dákia földjén, vagy legalább lényegesebb elemeiben már meg
alakulva jutott-e ide, szól Cipariu. Bármily nyomós ez a kérdés, 
alkalmasint megfejthetetlen marad mindaddig, míg világossá nem 
lesz, hogy a közönséges latin népnyelv és a Kóma nyelve között 
milyen volt a viszony. Az bizonyos, hogy a Róma környékein az 
úgynevezett parasztnyelv (lingua rustica) élt : de bizonytalan, 
vájjon csak a szók kiejtésére nézve vagy azok változásaira, ragozá
sára nézve is külömbözött-e a városi nyelvtől. Egyébiránt, a mi 
más római tartományokban, az okvetetlenül Dákiában is megtör
tének. Az Italiából és egyebünnen érkező gyarmatok mindegyike 
az irodalmi nyelven kívül saját tartománybeli nyelvjárását is 
elhozta magával. Érkezének pedig nemcsak Italiából, Siriából,, 
Kis-Azsiából, Thrakiából, Moesiából, Pannoniából, sőt Galliából 
és Hispániából is. Az irodalmi nyelven kívül tehát sok apró nyelv-

phylact. Simocatt. 2, 15. A 99. lapon; utána . Theophanes is 1. 397.). Iga
zán rumun nyelvbeli szók azok; a görög császár seregében tehát rumunok 
is szolgálnak vala 579-ben. 
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járás élhet vala Dákiában. Ezek majdan ós az állandó légiók nyelve 
is lassankint a mindennapi forgalom által egy különös dák-román 
nyelvvé olvadának össze, meg-megmaradván némi különös saját
ságaik, a mint a mai rumun nyelvben is észrevehetők. A meddig 
ezen gyarmatok közlekedése Kómával és Italiával fennállott, addig 
nem képződhetek a különös dák-román nyelv; legalább a Dákiá
ban eddig feltalált nyomai a köznép nyelvének a római uralkodás 
idejéből valók, s ugyanazon latin nyelvnek változatjait mutatják. 
De a római uralkodás megszűntével a közlekedés a római tarto
mányokkal tökéletesen elszakadt, s a Dákia vidékei magokra ha
gyattak. Ekkor a dák-román nyelv is független lön az itáliai 
dialectusoktól; s a mely hatásnak ezentúl ki vala téve, idegenek
től, úgymint szlávoktól ós görögöktől származott, mert ezekkel 
jutának a rumunok kereskedelmi, politikai és egyházi viszonyba. 
Emez idegen hatásnak kezdetét a VII. század elejére tehetni, a 
midőn Phokas császár (602-ben) a latin nyelvnek diplomatiai 
helyébe a görögöt állítá. — Cipariu azt a feltevést, hogy a dákok 
elrománosodtak s ezek lettek volna a mai rumunok elődjei, meg 
azt, hogy a rómaiak egyszer a régi Dákiából mindenestül kiköl
töztek volna a dunántúli új Dákiába «ipotesi absurde»-nek tartja. 

A nyugati római birodalom elenyésztével s a keleti római
nak görögössé váltával kezdődik a középkor, mely a római mívelt-
séget elnyomta. De ez a középkor nyugaton nem vala se oly pusz
tító, se oly tartós, mint keleten, különösen a románok által lakta 
részeken. Mert nyugaton a birodalom elenyészte után is a latin 
nyelv állami, egyházi és iskolai nyelvnek marada az új nemze
teknél is : de a keleti románoknál a vagyonosság elpusztulása 
mellett a míveltség is oda lön, s a nemzeti (rumun) nyelv fölibe, 
mint valami sötét ég, a szláv és annak állami, egyházi és iskolai 
nyomorult irodalma borula,, mely állapot egész a XVI. század 
közepéig .tartott, a mikor a régi Dákiában (azaz Erdélyben) a 
rumun nyelv az ezer éves álomból fel kezde ébredni. Azért nem 
maradt semmi nyoma a rumun nyelvnek azon egész középkorból, 
kivéve itt-ott egyes szók az oláh fejedelmek szláv s a magyar ki
rályok latin okleveleiben, s azon szók is csak helynevek, hegyek 
és völgyek nevei. 

Egész azon középkorig Dákiában, Moesiában, Thrákiában, 
Makedoniában, Thessaliában és Epirusban (Orbonásságban) a 

18* 
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románság egy test vala,.-ktilönös saját név nélkül, az állam poli
tikai nevén (hogy román) kívül; irodalma is latin vala, mert a 
meg nem állapodott köz dialectusokon nem írtak még. Hiába ke
resünk tehát irodalmi emlékeket a VII. század előtti korból, akár 
az általános köznyelven, akár különösen a Dákia nyelvén írot
takat. — Erdélyben a XVI. század közepe táján nyomtatták a 
legelső oláh könyvet; de a mai Eomániában, azaz oláh és moldvai 
fejedelemségben, 1640-ig egyetlen egy oláh könyvet sem nyomta
tának ; az illető fejedelmek oklevelei a XVII. század elejéig mind 
szláv nyelven vannak írva. Mert a bolgárok és szlávok elkeresz-
tyénesedése után a czirillus irodalom annyira belészivárgott a 
még pólyában lévő rumun nyelvbe, hogy a latin írás tudománya 
is hamar kiveszett a rumunok közül, úgy hogy a ki írásra tollat 
fogott, az csak görög vagy szláv-görög, azaz czirillus betűket ira 
még akkor is, ha rumun nyelven kellett írnia. A legelső nyom
tatott rumun könyv (czirillus betűkkel), az «ínvetiatura crestinesca» 
(keresztyén oktatás) Szebenben 1546-ban; Eomániában a nPravila 
mica» (kis törvény) Govora monostorban, 1640-ben; Moldovában 
az aOmüiariulu de Jasi» (Jászvásári Homiliák) a Három-Szent 
monostorban 1643-ban. 

II. A rumunok egyházi viszonyai. A középkorban minden 
európai népnek történelme az egyházi kötelékben van tartva; 
egész szellemi élete, még írása is, az egyház által határoztatik 
meg. A rumunok életére az egyház annál erősebben hat, mennél 
távolabb tartják a történetek a nyugati románságtól. Lássuk tehát 
előbb, mint fogják fel magok a rumun írók a rumunok keresztyén-
ségét és egyházát; azután pedig, mit találunk a valóságos törté
nelemben. Egyébiránt, mint az előbbi szakaszban, úgy ebben is, 
nem akarom, nem is bírom az egész rumun irodalmat elővenni és 
átkutatni : de a mit abból kiszedek, az alkalmasint híven tudatja 
velünk a rumun felfogást. 

A rumun história-írásban Sinkai György áll legelői.5) 
0 (Chronica Eomaniloru I, 13.) Tertullianus ós Origines kimon
dásaira támaszkodva, a kik általában a keresztyénség terjedéséről 

5) Clironica Romanilor si a mai raultor neamuri, iukatu au fostu 
ele asa de amestekate kii Romami, katu stb. de Georgie Sinkai de Sinka. 
JaRísi, 1853. Három kötet 4°. 
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szólnak, így ír : «Nem ok nélkül gondolom, hogy azon őseink 
közt, a kiket Traianus Dákiába hozott, sok keresztyén is volt.» — 
«A traianusi Dákia a Nikáai zsinat idejében Gothia vala, s ennek 
metropolitája, Theophilus, részt vőn az első zsinaton. 0 ugyan 
magát Gothia püspökjének nevezi: de kérdés, hol székelt? Nekem 
úgy látszik, hogy az erdélyi Belgrád (Gyula-Fehérvár) vala 'szék
helye, minthogy a belgrádi metropoliának kezdetét sehol sem 
találom megírva. Csak azt tudjuk, hogy 1721-ben vége lön, midőn 
Innocentius pápa a fogarasi püspökséget állította a belgrádi 
metropolia helyébe.» (I, 43.) — Már az 1780-ban kiadott ((Ele-
menta linguae Daco-Bomanae seu Valachicae» előszavában azt 
mondta volt Sinkai, hogy a rumunok a II.—XY. századokon 
«materna sua lingua pcregisse Divina», de hogy 1439 után a 
czirill betűket fogadák el, hivatkozván Miron Constans kéziratára 
és Kantemir Demetrius Descriptio Moldaviae-jére. Sinkai azután 
a Chronikájában5) (I, 398.) «Ignatius de Luca-t (Geographia 
Bucovinae, tom. V. pag. 325.) idézi, a ki ezt írja : Egész 1439-ig, 
a midőn a moldovai metropolita Damian a florenzi zsinat határo
zatait aláírta, a rumunok a latin nyelvvel éltek volt. De Damian 
utódja, nagy ellensége lévén az egyházi uniónak, a szláv betűket 
hozá be. «Hol veszi ezt Luca, nem mondja meg; de én, folytatja 
Sinkai, már azelőtt megmutattam, hogy a rumunok sokkal előbb 
keresztyénekké lettek, mintsem a bolgárok, s hogy a rumun püs
pökök is az első zsinatokon latinul írták alá magokat.» — A mese 
így van előadva Kantemirben, (német fordítás : Histor. geogr. 
und politische Beschreib. der Moldau. Frankf. u. Leipz. 1771; a 
321. lapján.), hogy a florenczi zsinatról hazatérvén a moldovai és 
oláhországi metropoliták, a kik az uniót aláírták volt, oly nagy 
ellenzésre találának honn, hogy az új metropolita Moldáviában a 
latin könyveket és okleveleket máglyára hordatván elégette, s 
hogy többé senki az unióra ne is gondolhasson, a latin írást is 
eltiltotta, helyébe a czirill írást fogadván be. 

«A misét se latin, se rumun nyelven nem olvasták többé, 
hanem szláv nyelven; ezen írták a könyveket is, pedig se pap, se 
közember nem értette. Az oláhországiak mindenben utánozák a 
moldovaiakat. Azért támada nagy tudatlanság és babonariit a 
nép között; azért oly kevés a latin nyelvű kútforrás az 1439 
előtti oláh történetekre nézve.)) Ekképen ismétli Kogalnitchan 
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a mesét 1837-ben6), í)ícső-szent-mártoni Major Péterre hivat
kozván, a ki a maga «Istorie pentru inceputulBomaniloru»-jában 
Budán, 1812-ben,'hasonlóképen elmesélte volt a dolgot. 

Illyésfalvai Pap Szilágyi József a «Skurta lstorie a credincei 
Komaniloro-jában7) imigyen tudja a rumun keresztyénség elejét 
és folytatását : «Hinni lehet, hogy azon rómaiak közt, a kiket 
Traianus Dákiába hozott, keresztyének is valának; a IV. század
ban már mind keresztyén lett. Nagy Konstantin 316 jun. 7-kén 
levelet íra Protogenesnek, Dákia püspökjének; Dákia akkor ma
gában foglalván Oláhországot, Moldovát, Erdélyt, Pannoniának 
egy részét, s a Neszter folyótól a Tiszáig terjedvén. Protogenes 
jelen vala az első zsinaton is Nikaában stb. — A VII. században 
a bolgárok foglalják el a földet egész a Haemusig, Thrákiáig és 
Makedoniáig; ezeket a rumunok teríték meg a keresztyénségre. 
A bolgárok és rumunok egyesülvén, hatalmas királyságot alkotá-
nak; a rumunok közöl választanak királyokat is, mint Simeont, 
Pétert, Sámuelt, akiket a római pátriárkák kénének föl.» (30—31. 
lapon.) — Az író szereti az egyházi uniót, azért írja, hogy a 
rumunok mindig hívei valának a római széknek. «A XV. század
ban még inkább megerősítek az uniót, mert a florenczi zsinaton 
1439-ben jelen valának a rumun fejedelmek követjei, s a metro-
polita Damian erősen háta Józsefre, a konstantinápolyi pátriár
kára, hogy egyesüljön a római egyházzal. A rumun fejedelmek 
Rómába zarándokiának sz. Péter ereklyéinek tiszteletére; Nagy 
István, moldovai fejedelem, a törököktől elvett zsákmányból 
Rómába is külde a pápának. De III. Bogdán a törökök alattvalója 
lévén 1503-ban, ezentúl a rumunok nem közlekedhettek a római 
székkel, a melytől soha sem váltak volt el. A török uralkodás 
pedig a görögöket vivó be Moldovába ós Oláhországba, a kik a 
görög nyelvet uralkodóvá tették mind az iskolában, mind az egy
házban. » 

Halljuk még Sagunát8) is. «Midőn a rumun nemzet keresz-

6) Histoire de la Valacliie, de la Moldavie et des Valaques Trans-
danubiens I . Berlin, 1837. 

7) Skurta istorie a Credincei Romanilor din síintele kart i si adeve-
rate documente deduca, prin Josif Pap Seladsan de Illyésfalva. Blaz 1845. 

8) Istoria Bisericei ortodokse resaritene universale de Andrea báron 
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tyénségéröl kezdek szólni, legelsőben röviden fejezem ki, hogy mi, 
kik rumunok vagyunk, azt hisszük és bizonyítjuk, hogy a mai 
rumun nemzet a római colonusoktól származik, a kik részint 
Traianus seregével, részint azután jöttek ide, mívelni a földeket 
és városokat, miután a rómaiak elfoglalták volt Dákiát a Tiszától 
fogva a Feketetengerig. A római seregben és a colonusok közt 
bizonyosan keresztyének is voltak; ime Nikitas Gothiában, azaz 
a mai Moldova- és Oláhországban születvén, Athanarik gót feje
delem által halálra kínoztatok. Ezt a Nikitast Theophilus, gót 
püspök, a ki a nikáai zsinaton részt vőn, keresztelte volt, s azután 
Nikitas neki püspöki utódja lön. A 451-béli zsinaton, Theodoretus 
szerint, (kit Saguna ismételve Theodorikusnak ír), mind a két 
Dákiának püspökjei jelen valának. Mindebből világos, hogy az 
apostoli kortól fogva a rumunok közt keresztyének találkozának, 
a kiknek száma természetesen felszaporodék időjártával. A IV. 
egyetemes zsinatnak 28. kánonja azt rendeli, hogy a Pontus, 
Ázsia, Thrákia metropolitáji s azok, kik a barbár részeken vannak, 
a konstantinápolyi pátriárkától vegyék a felavatást. A barbár 
részek a Feketetengerig nyúlván el, a régi Dákia oda tartozik 
vala. Ezen kánon szerint tehát az erdélyi rumunok akkor a kon
stantinápolyi szék alá voltak rendelve. 

Justinianus születése városát, Első Justinianát, 
érsekségre emelvén, az alá a «Dacia Mediterranensis és Bipensis» 
püspökjeit is rendelé, elszakasztván őket a konstantinápolyi szék
től. Meddig tárta ez az elszakasztás, nem tudni; de minthogy 
Gylas erdélyi fejedelem, a megkeresztelkedése után, Theophy-
laktus konstantinápolyi pátriárkától kapta meg Hierotheust hit
beli tanítóul : Erdély vagy már azelőtt, vagy ekkor került vissza 
a konstantinápolyi szék alá.» (Tom. II. kap. II. 42—48. §.) — 
«A mi erdélyi metropoliánkban, úgymond azután Saguna (51. §.), 
föl lehet tenni, hogy a XII.—XIII. századig görög nemzetbeli 
metropoliták valának, de azontúl az újabb időkig legnagyobb 
részint szláv, néha görög, vagy épen rumun is üle a metropolitai 
széken.)) — A üorenczi zsinatról beszéllvén (Tom. II. 1. §.) Saguna, 

de Saguna. Cibiiu. 1860. Tom. I. II. — Saguna több könyv írásával és kiadá
sával, de még inkább alapításaival nagy nevet szerzett magának az 
erdélyi rumunok közt. 
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egy szóval sem említi még a moldovai és oláhországi metropo-
liták részvétét azon, sem azt a latin könyv-égetést, a melyről 
mások mesélnek. 'Egyébiránt Saguna nem helyesli az uniót. 

Cipariu egy helyütt (Despre Limb'a Romána, 25. lap) így 
szól : «Hogy a rumunok a XV. századig latin betűkkel éltek, s 
hogy a florenczi zsinat után Jó Sándor, moldovai fejedelem, eltil
totta volna a latin írást s elégette volna a latin könyveket, ahányat 
előtalált, az mese (este numai una fictiune neistorica.)» 

"Végre Heliade, a bukuresti akadémia elnöke, az 1869. évi 
augusztus 23-kai ülésben a megállapítandó helyesírásról szólván,, 
ezt monda : «A nyelv oktasson bennünket arra, mely helyesírási 
mód alkalmatos neki. Azelőtt a Cyrillusról úgynevezett czirillus 
betűkkel írtunk, a melyek görög-latin betűk. A szlávok a rumu-
noktól fogadák el, midőn ezek által a keresztyénségre téríttettek.))' 
Heliade állítása Sinkainak azon véleményével egyez meg, mely 
szerint Methodius és Constantinus, a ki mint szerzetes a 
Cyrillus nevet felvette, rumunok valának. «Nincs mit azon csu-
dálkoznod, írja Sinkai a 861-ki év alatt (Chronica, I, 159.), hogy 
sz. Cyrillus és Methodius nem vetették magokat Photius alá : 
mert ez görög, ők pedig a traianusi colonusokbeli rum unok valá
nak, mely colonusok egyesülvén a bolgárokkal, nem szenvedhetik 
vala a görög uralkodást.;) 

Foglaljuk össze az eddig hallott állításokat. 
a) Minden idézett rumun író azt bizonyítja, hogy a dunán

inneni rumunok, s ennélfogva az erdélyiek s a többiek is, a 
Traianus colonusaitól és katonáitól valók, tehát szakadatlan kö-
vetkezésü utódjaik a régi rómaiaknak; hogy mind tiszta római 
vérüek, mert nem vegyültek más népekkel, mint az olaszországi,, 
francziaországi stb. románok. Azért Dicső-szent-mártoni Major 
Péter állítása szerint, a rumun nyelv rómaiabb az olasznál, fran-
cziánál stb. Cipariu, a ki bizonyosan Major Péter nyelvészkedését 
nem helyesli, annyit nem állít, hanem csak azt, hogy a régi köz
napi vagy paraszt latin nyelvből való a mai rumun; de bizony
talan, hol mikép támadt. A mint láttuk, Cipariu 1869-ben még 
hálálkodva egy viaszos táblát hoza elő Kr. u. 160-ból, a mely azt 
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bizonyítaná, hogy Erdélyben már 55 évvel a római megszállás 
után a «secondo auktor segnai» szókban a rumun nyelvnek első 
bimbóji fakadoztak volt ki. «Ime, úgymond, secondo secundus 
helyett, mint az olaszban; ime segnai-baii se si helyett, mint 
nálunk semnu és az olaszban segno ; ime ai is avi helyett, mint a 
rumunban semnai signavi helyett.* Ámde a kanonok úr is jól 
tudja, hogy ezen szók egészen olaszosak s épen nem oláhosak. 
Ugyanis az olasz secondo a dákiai oláhban ualu doile», a makedo-
oláhban «adoilea»; az olasz segnai is az oláhban semnai. E két 
szó ualu doile)) («a doilea») és semnai oláhos termetű és képű: de 
azokat nem találhatjuk meg a feliratos emlékeken. Úgy látszik, 
Cipariu maga is más véleményre tért azután. Mert az 1877-ben 
kiadott «Despre Limb'a Eomana)>-ban megvallja, hogy «a rumun 
nyelv kezdete ismeretlen, sőt azt sem tudjuk, itt támadt-e a Dákia 
földjén, vagy már, legalább lényegesb elemeiben, megalakulva 
jutott-e ide.» A VII. századig sehol nincsenek emlékei, addiglan 
mind az egyházi, mind a politikai igazgatásban a latin uralkod
ván, a mely mellett a köznapi nyelvnek irodalmi alkalmazása 
nem volt. Phokas császár 602 tájban behozván a görög nyelvet a 
latin helyébe, s szláv és bolgár népek áradván el a dunántúli 
részeken, a keletre nézve a középkor kezdődék, a melyben a görög 
és szláv nyelvek uralkodának egész a XVI. századig. De Cipariu-
nak ezen felfogásában nem egyeznek meg a többiek, jelesen Sinkai 
úgy tudja, hogy a rumunoknál a II.—XV. századokon a római 
nyelv uralkodott volna. 

b) Az idézett írók abban egyezők, hogy a Traianus gyarma
tosai és katonái között bizonyosan keresztyének is valának, a 
kiknek száma mind nagyobbá lőn. A IV. században már az egész 
rumunság keresztyén. Metropolitájok, tehát püspökjeik is vannak, 
az apostoli időktől fogva. A nikáai zsinaton részt vészen metropo
litájok, a kit Pap Szilágyi Protogenesnek, Sinkai és Saguna Theo-
philusnak neveznek. Ez a Theophilus Nikitast keresztelte volt, a 
ki neki püspöki utódja, s azután első mártír lőn, Athanarik gót 
fejedelem őtet halálra kínozván. Theophilus és Nikitas erdélyi 
Belgrádon székeltek, azt hiszi Sinkai, s nem tagadja Saguna. 

Itt már nagy ellenmondás mutatkozik a tények és a felfogás 
között. Az idézett írók szerint az erdélyi rumunok a Traianus 
romanusainak tiszta, vegyületlen utódjai; Cipariu azt is «absurda 
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hypothesis»-nek tartja," hogy a dákok elrománosodtak volna. 
Cipariu szerint a latin irodalom uralkodott Dunán innen ós túl a 
VII. századig, tehát Erdélyben is; Sinkai úgy tudja, hogy a latin 
irodalom és nyelv a rumunoknál egész a XV. századig uralkodott. 
Az erdélyi metropoliták tehát okvetetlenül latinul írtak, ha vala
mit írtak; ők latinul vagy legalább latin köznapi nyelven szóltak 
is. Mi csuda történt hát, hogy azok a római utódok, a kik csak 
latinul tudnak vala, Belgrád-nak nevezek el azt a római várost, a 
mely a latinul író és beszéllő metropolitának a szókhelye? Még 
nagyobbnak tetszik a csuda, ha látjuk, hogy azon mívelt római 
lakosok birtokában valamennyi római város és helység, nem 
tudni, hirtelen-e vagy egymás után ? szláv nevet kap. 

Másra nézve meg az írók között is nagy az ellenkezés. Az 
Erdélyben született és fölnevelt rumun írók Sinkaitól és Majortól 
kezdve Cipariuig a rumun nemzetnek, ha nem egyedüli, de fő-
fészkét Erdélyben találják. A Bessarábiában született Hasdeu, ki 
alkalmasint író társai között legtudósabb, nem Erdélyben, hanem 
Olteníában, azaz Oláhország nyugati részén, az Olttól kezdve a 
Bánátig, a hajdani Szörénységben, fedezte föl a rumun nemzetnek 
ős fészkét; Erdélyt, a nyugat-déli résznek kivételével, szarmaták 
és szlávok foglalván el a rómaiak kivonulása után, s a gótok 
keleten csak a Buzau (Boza) folyóig, a gepidek nyugaton leg-
felebb Tordáig érvén. De Hasdeu szerint is a rumunok ősei ve-
gyületlenűl magokban élének az első századokban, távol a gótok
tól és távol a gepidektöl. 0 szerinte Muntenia, vagyis a mai 
Oláhország, így növekedék lassankint : «A szörényi bánság, ma
gában foglalván Olteniát, Hátszeget és Temesiana (Temes-vidéke) 
keleti részét, mind a három együttvéve a római gyarmatoknak leg
első fészke Dákiában; az egész rumunságnak ott fejlik csemetéje a 
középkorban. 1160—1170 közt Fogaras járul a Szörénységhez, s 
azután mindketteje a Duna balpartjával növekszik Kiliáig. 
1370-ben Omlás herczegség ragad hozzá.» 9) Hasdeu felfogása 
szerint tehát lehetetlen, hogy erdélyi Belgrádon, vagyis Gyula
it ejérvárott. székelt volna az első rumun metropolita, minthogy 
ott a IV. században nem is voltak még rumunok, annál kevésbbó 

9) Hasdeu. Istoiia Critica a Romauiloru. Bucuresci, 1S75. Vol. I 
títudiulu I. 



A,RUMUN NYELV. 2 8 3 

rumun keresztyének. Továbbá, ugyancsak Hasdeu tudománya 
szerint — mely sokkal kritikaiabb a Sinkaiénál és sokkal több a 
Sagunaénál — Athanarik nem Nikitást, hanem Sabast kínoztatá 
halálra; «traxerunt Sabam ad fluvium, qui vocatur Musaeus, ut 
ibi eum suffocarent.» 10) Az erdélyi rumunok léte és keresz-
tyénsége az első öt-hat században igen mesésnek tűnik fel; s a 
mit Saguna a rumun egyház külső viszonyáról mond, hogy az az 
apostoli kortól fogva Justinianus császárig a konstantinápolyi 
pátriárkától, azután Első Justiniana érsekjétol függött, mire, nem 
tudni mikor, újra a konstantinápolyi szék alá rendelődött volna, 
— szinte nem történelem. 

c) Valamennyi rumun író, a kiket idéztem, Hasdeut is hoz-
zájok tudván, szent hitnek tartja azt a meggyőződést, hogy a 
dunáninneni rumunok Traianus romanusainak egyenes utódjaik. 
Minden ünnepies alkalommal a közönség nem győzi elmondani: 
«Suntemu rornani», rómaiak vagyunk! Eme hittel azonban sze
metszúró ellentétben áll azon történet, hogy a rumun egyház 
Erdélyben a XVII. század közepéig, Oláh- és Moldovaországban 
még tovább is, szláv nyelven tartotta isteni tiszteletét, s hogy a 
rumun irodalom legelső kezdetétől fogva újabb időig szláv hetüket 
használt. A szlávság ebbeli uralkodását lehetetlen tagadni, hiszen 
az élők is tapasztalták még, s a rumun vajdák valamennyi ok
levelei is a XVIII. századig szláv nyelven vannak írva. Legkülö
nösebb mindenesetre a szláv betűk használata! A rumun írók 
hite szerint, a rumunok a rómaiak szakadatlan következésü 
utódjai lévén, s az első öt században püspökjeik is latinul írván : 
megfoghatatlanná lesz, hogyan kerültek elő a szláv betűk. Sinkai 
tökéletesen meg van győződve, hogy a szlávok a rumunoktól 
fogadták el a keresztyénséget, s Heliade a megfoghatatlant egy 
még nagyobb megfoghatatlansággal fejté meg, azt állítván, mint 
láttuk, hogy a szlávok a rumunoktól fogadták el a ezirillus írást; a 
mi világosan fölteszi, hogy a rumunok, a rómaiak örökösei és 
utódjai, elhagyták volt a latin írást, s azután találták ki a czirilhist, 
melyet az újabb rumun írók nem győznek elátkozni. Erezzük, 

10) Hasdeu, Zina-Filma. — Gotii si Gepizii in Dacia. Bucuresci, 
1877. 8. lap. Hasdeu ezt idézi: «Acta S. Sabae Gottln, cap. s. in Buynart. 
Acta primorum niartyrum. Parisiis, 1869.« 
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hogy a rumim hit s a történelem közt olyan ellenmondás van, 
melyet semmi sem- bír összeegyeztetni. Hiába nyilatkoztatják ki 
ellenségnek mindazt, a ki a történelmet tudván, nem hiszi, a mit 
a rumunok hisznek : azzal nem enyészik el az ellenmondás. 
Hagyjuk el tehát a véleményeket, s lássuk röviden, mit tanít a 
történelem a rumunok egyházi viszonyairól. 

A történelem a IV. század elejétől fogva a XII. század kö
zepéig nem tud egy árva szót sem a dunáninneni rumunokról. 
Azon egész idő folytában emlegeti a gótokat, gepideket és más 
germán népéket, emlegeti a hunokat, avarokat, bulgárokat, emle
geti a szarmatákat és sokféle szláv népeket : de romanusokról, 
vagy rumunokról legkisebb említést nem teszen soha. Pedig akár 
úgy képzeljük őket, mint Sinkai, Major, Saguna, akár úgy, mint 
Cipariu, Hasdeu : egyszer-másszor csak észre kellett volna őket 
venni. Constantinus Porphyrogenetus 950 tájban arra oktatja 
fiát, miképen lehet a dunáninneni barbárokat egymásra haragí
tani, s közülök szövetségeseket szerezni a byzantinus politikának; 
ő ismeri Oroszországot egész a mordvinekig és Novgorodig, s 
tudja a külömbséget a rósz ós szláv nyelvek közt; ismeri a mai 
Oláhországban tanyázó besenyőket, ismeri nyugati szomszédjaikat, 
a turkokat vagyis magyarokat, előszámlálván folyóikat; ismeri 
ezek nyugatján a morvaiakat, — de nem ismer se a besenyők, se 
a turkok földjén románokat, a kik neki legtermészetesebb szövet
ségesei voltak volna mind eredetöknél, mind keresztyén hitöknél 
fogva! 

A rumun írók rendesen a dunántúli eseményeket úgy adják 
elő, mintha innen a Dunán ugyanaz történt volna; a mit tehát 
onnanról hallanak, azt az innenre is értik, mi nagy tévedés. 
Dunán innen a keresztyénségnek nincsen nyoma se a szlávok, se 
az avarok közt, egész az orosz és magyar fejedelmek megkeresz-
teléséig; itt tehát, azaz Dunán innen, a létező rumunok sehogy 
sem juthattak volna szláv betűkhöz. Heliadenak véleménye, mely 
szerint a rumunok találták volna ki a szláv-czirillus írást, igazán 
absurd; így akár azt is lehetne vélni, hogy a rumunok a szláv 
nyelvet magát is kitalálták. Dunán innen a IV. század elejétől 
fogva a XII. század közepéig az ismeretes történelem nem tud 
semmit a rumunokról. — Másképen áll a dolog a dunántúli tarto
mányokban. Ott a VII. századig a latin nyelv politikai nyelv; a mai 
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Bolgárországban és azon túl, a meddig a görögség nem ért, a 
latin az egyháznak is a nyelve; itt tehát köznapi vagy paraszt 
latin nyelvnek is vala helye. «Ha megvizsgáljuk azon várak 
neveit, a melyeket Justinianus a thrák és dardániai környékeken 
megújított, a thrák-illir nevezések mellett annyi latinokat talá
lunk, hogy alig van köztök egy-egy görög. Tuguria, Valvae, 
Cunae, Calventinae, Ferraria, Aeraria, Vico-novo, Marci-petra, 
Lucu-fontana, Septe-casas, Tredece-tilias stb. román lakosságról 
tanúskodnak; a Dardapara közelében levő KaTtópakfta-bsai épen 
rumun szót is találunk, malu partot jelentvén, mint az illir mallj. 
A Maurikios császár idejéből (587) való a «torna, torna fatre! a 
Kimpu-longu (= Hosszúmező) oláh falu az első, melyet a törté
nelem 1014-ben említ a Strymon folyó mellékén.» n ) Lássuk az 
idetartozó egyházi viszonyokat is, a melyeket a történelem ismer 

1. Basilius császár meghódítja egész Bolgárországot s rendezi 
annak egyházát is. A hatalmas Simeon, a kivel a magyarok hada-
koztanak, függetlenné tette volt a bolgár egyházat, pátriárkát 
nevezvén ki. Basilius meghagyja ezt a függetlenséget, de 
1020-ban a pátriárka helyébe érseket állít, a ki Ohridá-ban 
székeljen. Ezen ohridai szék alá tartozék a bödöni (Bdyn 
görögül BÜŐÍVYJ) püspök is. (A sz. Gellert legendája szerint 
Ahtuni Bödönből hozta a szerzeteseket, a kiket a marosi 
kolostorba telepíte; Ahtum sem tud semmit erdélyi keresz
tyén oláhokról, pedig a Maroson uralkodott.) — A vlach 
nevet legelőször 976-ban halljuk Kastoria és Prespa között. — 
Basilius az egész Bolgárországon szerte lakó vlakokat is az ohridai 
érsek alá helyezé.12) Itt hát 1020-ban nagyon láthatók az oláhok. 
S mind sűrűbben emlegetik a byzantinus írók a XI. és XII. század 
folytában, míg Péter és Aszan, két haemusi vlak, a lázadás elejére 
állanak 1186-ban, s Bolgárország ismét elszakad a görög császár
ságtól, de a dunáninneni kunok segítségével, a kik egy darab 

1X) K. Tomascliek, a «Zeitschrift fiir die österr. Gymnasien». 1877. 
450, 451. 

12; Jiricek, Gescliichte der Bulgaren, 201. 202. 217. Golubiuskiből idézi 
az aranybullának szavait: xac lapftávsw ró xauovcxov aővorj TH'WTMV, 
xac TÜJU dva. naoo.v BouXyapcav BXá%c»v xac zcou xepl röv Bapdó.pecov 
Toupxcov, óaoi évvbq Boulfaptxcov őpcov dal. 
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ideig (1295—1323) az uralkodást is magokhoz ragadják. A byzan-
tinus császárok idejében kezdődék már a rumunság terjedése a, 
dunáninneni tartományokban; s nevezetes, hogy a történelem 
Galicziában vagy Halicsban nevezi meg legelőször 1164-ben, kö
vetkező alkalommal : Manuel császár a kis öccsét, Andronikus 
Komnenust, Nis és Branicsevo (Naúrou ze xal BpavczCó^g) kor
mányzójává tette volt. Ez, a császár élete ellen törekedvén, fog
ságba esek, a melyből kiszökött és Halics felé igyekvék mene
külni. De «midőn Andronikus félni megszűnt, mintha immár 
ment volna az üldözőktől, elérvén Halicsnak határait : akkor esek 
még igazán a vadászok tőreibe. Mert megfogák a vlakok, a kik 
szökésének hírét előbb vették volt, s visszavivék a császárhoz.)) 13) 
Ez időben tehát Halicsban már oláhok valának, kik jól ismerik 
vala az utat a görög császárhoz, a halicsi fejedelem akkortájban 
szövetségese lévén Manuelnek, s az egyházi viszony is Halicsot 
Konstantinápolyhoz kötvén. Az orosz nagyfejedelem, Vladimír, 
mint tudjuk, kevéssel sz. Istvánunk előtt fogadta be a keresztyén-
séget, de Konstantinápolyból. Kiev vala az orosz fejedelemnek, 
egyszersmind az orosz egyháznak is fő széke; Halics az orosz feje
delemségekhez tartozván, annak püspökjei is a kievi metropolitától 
függtek. Egyszer a halicsi püspök, a konstantinápolyi pátriárka 
beleegyezésével, metropolitaságra emelkedék. A kievi metropolita 
panaszt tőn az ellen Kantakuzenus János császárnál, a ki új 
pátriárkát választat, s ezzel és a zsinattal egyetértve helyreállítja 
az előbbi viszonyt az orosz egyházban. Ez történek 1347-ben. 
A császár és a zsinat levelei kimondják tehát, hogy Nagy- és Kis-
Oroszországnak csak egy metropolitája van, s ez a kievi, a ki alá 
ezek is tartoznak, úgymint : Halics, Volodimir, Cholm, Peremiszl, 
Lutzik, Turov püspökjei (xará zöv ZÓTTOV zYjg Mcxpag ' Pcoalag, zbv 
é7ny.rúou[xs.vov BoXuviov (Volhynia) eipiaxoptvai áyttozarai STTUTXO-
Tiac, YJ ze rálltrCa, zo BoXooípYjpov, ro XóXptv, zo Hspepíadhv, 
TO Aoov^ixov, xal zo To'jpoftov). Hozzá teszi még a zsinat 

13) *AXX ózs ZOO deifmívetv ártzc/sv 'Avopóvcxog cóg YJÖYJ rag YSt-
pag raiv ouoxóvzcov Xo.d(üv xal zcov ZYjg raXlzC"/)g ópc'cov Xafíópevog, 
. . . . zózs ^Yjpeüzíov épTTCTcre! zátg apxoac, aoXXYj(p3elg jap napa 
IDA/iov, ots ij f-'ji^'j T/yV aöroZ (pdáaaaa ipujYjV OipYjjYjaazo, ég zoü-
Ttíoco Ttpóg fiaotXéa TidX'.v áxyfszo. Niketas Chroniates, Bonni kiadás, 171* 
lapján. 
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levele, hogy az orosz nép, mely már szinte négyszáz évig 
keresztyén, mindig csak egy metropolitát ismert.14) Kis-Orosz-
országnak népe tehát, akár orosz, akár rumun, a keleti egyházhoz 
tartozik, s a rumunoknál is az isteni tisztelet szláv nyelven foly 
vala. Utóbb, mint látni fogjuk, Halics mégis metropolitát kapott. 

2. A mai Oláhországot legvilágosabban IV. Bélának 1247-ben 
kiadott adománylevele mutatja meg, a melynek tartalmát bőveb
ben közöljük: 

Minthogy az ország a tatárok becsapása által mind vagyonban, 
mind lakosaiban nagy vesztességet szenvedett, a jeruzsálemi ispotály vité
zeinek (vagy a jolianniták) nagymestere Eembald pedig kész az országért 
fegyvert fogni : azért a király, a báróival hosszas tanácskozás után, elha-
tározá, hogy az ispotályos vitézeknek odaadományozza az egész Szörény-
földet minden havasaival s egyéb hozzátartozóságával, a Joan és Farkas 
kenézségeivel együtt is az Olt folyóig, kivévén mégis a Lythen (Lytira, 
Lyrtioy) vajda kenészségót (kenezatus), a melyet az oláJioh-nak hagy meg, 
úgy a mint azt eddig birták. Az eladományozott föld jövedelmének felét 
magának és utódjainak tartja meg a király; a másik fele a vitézeké legyen. 
De a már épített vagy még építendő egyházaktól nem követel a király 
semmit, az érsekek és püspökök joga is sértetlenül maradván. A vitézek 
által felállított malmok, gazdasági épületek és íöldmivelések, kaszálók, 
legelők, halászatok jövedelmei is a vitézeké legyenek, a Cheleg dunai halá
szatát kivéve. A Lythen földjét lakó oláhoktól való minden jövedelemnek is 
a fele a királyé legyen, másik fele a vitézeké, a «Hatsot» (Harsot, Hátszeg?) 
földét kivéve. A nevezett oláhok tartoznak a külső megtámadás ellen a 
vitézeknek, valamint ezek az oláhoknak segítségül lenni. Megengedi továbbá 
a király, hogy a vitézek a Bolgár, Görög és Kún országok szükségeire 
elegendő sót vághassanak, még pedig a királynak és magok közös költségén, 
akárhol is Erdélyben (de quacunque salis fodina Ultrasilvana), s ettől a 
sótól, sértetlenül maradván meg a püspöki jog, valamint a pénz beváltásától 
járó jövedelemnek a fele a királyé, másik fele a vitézeké legyen. Egyébiránt 
fentartatik minden intézkedés, melyet a király akár nemesekre, akár másokra 
nézve tett, a kik ezen földet jöttek lakni; de a nagyok ellen (contra majores 
terrae) hozott fejvesztő Ítéletet fel lehet vinni a királyhoz. 

H a valamely hadsereg megtámadná az országot, az adományozott 
Szörénység fegyvereseinek ötödrésze tartozik a király seregébez csatlakozni; 
ha pedig a király indulna Bolgár-, Görög- vagy Kún-ország ellen, a fegyve
resek harmadrésze köteles a királyi sereg előtt járni, a nyerendő ingatlan és 
ingó jószágok arányos része a vitézeknek jutván ki. 

14) Acta Batriarchatus Constantinapolitani 1315—1402. Ediderunt 
Fr . Miklosich et Jos. Müller. Vindobonae Tom. I. 263. 267 stb. 
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Ezenkívül a nagymesternek és általa az ispotályos háznak adomá
nyozza a király egész Kúnországot az Olttól és az erdélyi havasoktól kezdve 
(a fluvio Oltó et alpibue Ultrasilvanis totam Cumaniam), ugyanazon föltételek 
alatt, a melyekkel a Szörénységet adományozta, kivéve a Szeneszlausz oláh 
vajda földjét, melyet, úgy mint a Lythen földjét, az oláhoknak hagy meg. 
Ezen adományozott Kúnországnak egész jövedelmét húsz évig szedjék a 
vitézek, azomban a Szeneszlausz földjének csak fele jövedelme illeti meg őket. 
Húsz év múlva Kúnországnak is féljövedelme a j d r á l y i kincstárba foly, min
den ötöd évben össze kellvén írni az egész jövedelmet. A király még külön 
kiadandó oklevél mellett 400 (500) ekealja földet is adományoz Feketigben, 
vagy másutt egészíti ki Erdélyben (ultra Sylvas), a hol kényelmes a bejárás 
mind Kúnországba, mind a Szerénységbe. Hogy pedig az ispotályos ház a 
tengerről is vihesse be a szükségeseket, a király neki a tengermelléki Scardona 
várost és Pegzat birtokot (praedium) is adományozza, valamint a Vaila 
vidéket (terram) a Dunánál, nem messze Zimonytól (non longe a Zemlen 
existentem), a melyet a Krassó vár hatóságából kiveszen. Azokért az adomá
nyokért kötelesek a vitézek akármely nemzetbeli pogányok, továbbá a bol
gárok és más sclusmaticusok ellen fegyvert fogni, úgy ha ezek támadnák meg 
az országot, száz lovassal tartoznak a királyi sereghez csatlakozni; ha pedig 
keresztyén sereg támadná meg azt, ötven lovast küldenek a végvárakba, úgy
mint Pozsonyba, Mosonyba, Sopronyba, Vasvárba, Újvárba; a tatárok ellen 
hatvan lovast adnak. Minden új nagymester hűséget fogadván arra is kötelezi 
magát, hogy nem csak az előszámlált földek, de az országnak benépesítésére 
is gondja lesz, s hogy semmiféle állapotú és nemzetü parasztot, se szászt vagy 
németet az országból, különös engedelem nélkül, nem fogad be a maga bir
tokaira. 1B) 

Ez adomány szerint a mai Oláhország 1247-ben két részre 
oszlott, az Oltón innenire, vagyis a Szörénységre, s az Oltón túlira 

15) G. Pray. Dissertationes Historicae. Vindobonan 1771. Pag. 134—137. 
Katona. História Critica regura Hungáriáé stirpis Arpadianae. Tom. VI. 
Budae 1782. Pag. 95—103. A magyar történelem-írás most szerfelett elha
nyagolja azon országok történeteit, a melyek az előtt szoros kapcsolatban 
valának Magyarországgal. Még az elnevezéseket sem tudják jól, úgy lát
szik, így a latin «Transalpina»-t, azaz Oláhországot, szerte Havasalföldnek 
írják; mert nem tudják, hogy a «Transalpina terra» valóban Havaselv-
földje, a miből a rövidebb Havaselföld lett. — Szalay László felfogása is 
ellenkezik a IV. Béla oklevelének legvilágosabb értelmével; s az sem áll 
úgy, mint ő mondja (Magy. Tört. I I , 158. lapján), hogy «az egykorú 
byzanczi írók az Olt ós Duna között, Erdély havasaitól délre fekvő tarto
mányt, a Szörénységet, magyar Oláhországnak nevezik.» Nem, csak a Szö
rénységet nevezik úgy, hanem az Oltón túli részt is, melyet IV. Béla 
oklevele «Cumania»-nak, a későbbi királyok oklevelei mindég «Transalpinae 
partes»-nek neveznek, s a magyarul írók Havaselv-földjónek irtak. 
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'vagyis Kúnországra. — Mindenik résznek külön állapotja már 
•ebből is kitetszik, hogy külön feltételek alatt adoniányoztattak el, 
a Szörénységnek fele jövedelmét tartván meg magának a király, 
Kúnországnak meg egész jövedelmét húsz évre a vitézeknek 
engedvén által, s csak azután követelvén magának felerészt. 
A hadi kötelezettség is külömböző a Szörénységtől és Kúnország-
tól, a mit nem akarok ismételni. Visszatekintvén a történetekben, 
látjuk, hogy a magyarok idejövetele után a besenyők foglalják el 
Oláh- és Moldovaországot, a kik csak egy napjáró földnyire 
valának távol a bolgároktól s négy napjáró földnyire a magya
roktól, mint 950 tájban értesít Constantinus Porphyrogenetus. 
A XI. században a kunok érkeznek el, s a besenyők közéjök 
olvadnak; 1247-ben már nem említik ezeket. Oláh- és Moldova-
országban tehát besenyők és kunok az uralkodó; szlávok pedig, 
az avarok idejétől fogva, mindig az engedelmeskedő nép, a mely
től a helynevek származnak, p. o. az Oltón inneni részen Krajova 
(Kraíova), Ternava (mely név minden szlávok-lakta vidéken elő
fordul , p. o. Tirnava = Nagy-Szombat, Tirnava = az erdélyi 
liüküllő, Trno = a bolgár Tirnova stb.), Szlatina, Okna, Jablo-
nicza stb. így az Oltecz folyó név, mintegy az Oltnak kicsinye, 
mint Donecz van a Don mellett stb. stb. A kenéz, vajda, Szenesz-
lausz is szláv nevek. Magokat az uralkodó kunokat a tatárjárás 
szórta volt el; egy részök Magyarországra jött, más részök Bol
gárországra menekült, harmadik részök a Neszteren túl és a 
Feketetenger éjszak-keleti partjain még a XIV. században élt, a 
melynek nyelvét az úgynevezett Petrarca-féle kún szótár őrzötte 
meg. Az Oltón innen új lakosokúi tűnnek fel a Joan és Farkas 
kenézségek népei és a Lytira vagy Lythen vajda oláhj ai', az Oltón 
túl a Szeneszlausz vajda oláhjai. Hogy ezek mind a magyar ki
rálynak jóváhagyásával telepedtek ide s neki adózói valának, 
világosan kitetszik az adomány szavaiból. S ezen oláhok nem is 
schismaticusok, mit abból tudunk meg egész bizonyossággal, mert 
a vitézek a pogányok és schismaticusok ellen kötelesek lévén ha
dakozni, az oláhok segíteni tartoznak őket, s viszontag a vitézek 
is az oláhokat segítik. Egyébiránt abban nincs semmi föltetsző; 
a dunántúli bolgárok és szerbek fejedelmei is sokszor a pápától 
kérének koronát és felavatást. — Oláhországnak se kunjai, se 
szlávjai nem mivelék a só-bányászatot; a ki-kibukó só-darabokat 

NYELVTUD. KÖZLEMÉNYEK. XIY. * • 
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es sós vizeket bizonyosan használák, de só-aknázni nem értének^, 
tehát sókereskedést nem tíznek vala. A királyi adománylevél meg
engedi tehát a vitézeknek, hogy akárhol Erdélyben annyi sót 
vágassanak közös költségen, a mennyi Bolgár-, Görög- és Kún-
országoknak szükséges. Világos ebből, hogy az oláhországi sóbá
nyák még 1247-ben netn valának kinyitva. Még egyet jegyezzünk 
meg. Minden új nagymester hűséget fogadván a királynak, azt is 
köteles megígérni «quod curam et operám dabit ad populandum non 
solum dictas terras, sed etiam alias terras nostri regni • et quod 
rusticos de regno nostro cujusunque conditionis et nationis, ac 
Saxones vei Teutonicos de nostro regno non recipiant ad hahitandum 
terras dictas, nisi de licentia regia speciali.r> Mind a Szörénység,. 
mind Kúnország, azaz az oltontuli rész, nagyon gyéren valának 
még lakva ; benépesítésökre tehát gondot kellé fordítani. A király 
kiköti magának, hogy az ő országából semmiféle parasztot vagy 
németet ne vigyenek ki az adományozott országba. Ennélfogva 
ide csak Halicsból, szóval Kis-Oroszországból, vagy a dunántúli 
tartományokból, Bolgár- és Szerbországokból Iehete jövevény 
lakosokat szerezni. S ezekből talán önkényt is özönlenek külö
nösen oláhok, nemcsak a mai Havas-elv-földére, hanem Magyar
országba és Erdélybe is. 

A johanniták vagy ispotályos vitézek meddig tartották meg-
adományukat, s miért hagyták el, nem tudjuk; legalább nékem 
nincsen arról tudomásom. A magyar királyság viszonyai IV. László 
után már III. András alatt (1290—1300) nagyon felzavarodának; 
az utóbbiknak halála után pedig a pártoskodás minden erejét föl-
emészté a királyságnak. Míg Bóbert Károly megerősíthette magát 
a királyi székben, addig Havas-elv-földén a magyar jogot igen el 
szerették feledni. Károly 1333-ban visszavetvén Bazarád vajdának 
ajánlásait, a ki pedig, úgymond a krónika, «censum debitum 
Begiae Majestati semper fideliter persolvisset», azt feleié: «Sic 
dicite Bazarad : ipse est pastor ovium mearum, de suis latibulis 
per barbas suas extraham.» Vakon neki megyén a király, «confi-
dens de fide perfidi scismatici», mint az 1358-ban írt (Marci) 
krónika mondja, s majd egész serege odavesze. Mindamellett a 
magyar koronához azután is függő viszonyban marad Havaselv
földe, melyet azért a görög írók Ungrovlachiának neveznek, de 
belső állapotja elváltoztat a krónika ezen szavai «confidens de fide 
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perfidi scismaticii) mutatják; a keleti egyház tekintélye győzött a 
nyugati egyházén. Ezt az a körülmény segítette elő, hogy leg
inkább Dunántúlról szaporodék a lakosság. 

Egy évvel azután, hogy a magyar krónika a «perfidus scis-
maticus» kifejezést leírta, tehát 1359-ben, a konstantinápolyi 
zsinat Sándor (^oe^óoaq riáa-qc, Qír(ypofila:/íaq) egész Ungrovlachia 
vajdájának kérésére Hyakinthust teszi metropolitává, a ki az egész 
Ungrovlachiában találkozó népek egyházi feje legyen, anagnostá-
kat rendeljen, hypodiaconusokat, diaconusokat és presbytereket 
szenteljen föl, s azoktól a neki törvényesen járó jövedelmet szedje 
(zTtlXafiÓjUSVÓq T£ XOU TtÚVTtúV TCUV ÓdevdrjTZOTE dtO.(p£f)ÓvTCÖV TO.ÚT7J 

dcxaúov). Az új metropolitaság köz vetetlenül a konstantinápolyi 
pátriárka alá helyeztetik. Magát a vajdát pedig inti a zsinat, hogy, 
a mint illik, engedelmes és hü legyen az apostoli egyházhoz, 
eltávoztatván magától minden idegen dogmát (aKorpiizeadai xa 
ex<puka xái akkor pia oóyfiara), azaz távol tartván magát a nyugati 
egyháztól, s esküvel fogadja, hogy Hyakinthus halála után ismét 
a konstantinápolyi egyháztól kér új metropolitát. 

1370-ben a zsinat Kritopulost Ungrovlachia némely részé
nek avatja fel metropolitájává (ét$ fxrfpoTcokírrjV fiépoug rijs /xyrpo-
rcókewq Oüyypofila.yíaq), a ki arra tesz fogadást, hogy alkalmatlan
ságot nem okoz Hyakinthusnak. Ez maga, betegeskedvén, kéri a 
pátriárkát, hogy öccsét adja melléje, a ki Bödönnek püspöke. 
S ugyancsak 1370-ben Anthimust ki is nevezik metropolitának, 
minthogy időjártával Ungrovlachiában a nép nagyon elszapo
rodott, s egy metropolita nem képes annyi népnek szolgálni (oux 
ianv ele, uóvoq ápyiepsug ixa.voq rcpoq, ro roaoürov edvog tbare 
oúvaaai TtVBOfiarixcoq auroúg érciaxéTtreadai xál didáaxeiv rá (puyto-
ipekyj xal acorrjpia). 1381 tájon, mint látni fogjuk, Maurovlachiá-
nak, azaz Moldovának, is metropolitája lön, a kit 1394-ben felha
talmaz a pátriárka, hogy Tirnovo-ban is (elg ro Tpíváftov) gyako
roljon püspöki jogokat.16) 

Az első ungrovlachiai metropolitának kinevezése után mo
nostorok is támadnak. Szent Nikodemus Prilep-ből, mely közel 
van Ohridához, tehát szinte a Bolgár földről, érkezek Oláhországba 
1350 tájban, s kezde monostorokat rendezni. A vodiczai 1360—72 

1C) Acta Patriarchátus Constantinopolitani, I. 383. 532. 533. I I . 223. 
19* 
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közt, a Kimpu-lungu és Tisména monostorok 1372—80 között, 
továbbá Kotména és Eozia monostorok 1386—87-ben támadának. 
Nikodemus ötven évig igumeneskedék az oláh monostorokban; 
megfordula Zsigmond királynál is Budán, engedelmet kérvén mo
nostorok alapítására. Zsigmond adományokat is ada Tisména 
monostornak 1418 és 1420-ban, természetesen szláv nyelven, a 
melyen írt Nikodemus is. 

Jobban nem lehet a rumun egyháznak valóságos történelmi 
állapotját, mely egészen ellenkezik a képzelt történelemmel, leraj
zolni, mint rajzolja Hasdeu azzal, a mit Nikodemusról mond: 
«A XIV. század elején, túl a Balkánon, Prilep városában, görög 
atyától és szerb anyától születik Nikodemus. Elhagyja szüleit, szer
zetes csuhába öltözik s 1350 tájban Munteniába (Oláhországba) 
jő, a melyhez akkor Erdély egyéb határos részeivel együtt Hát
szegnek is egy darabja tartozik vala (?). Itt Priszlopon kis mo
nostort szerezvén, leszáll Oltenia (a Szörénység) hegyeibe s sziklák 
és barlangok közt helyet keres, mely legalkalmasabb a szerzetes 
kietlen életre. A Zsil, Motru, Vodicza mellett egymásután épít 
czellákat, remete lakásokat, egyházakat, monostorokat, mígnem 
Tismenában állapodik meg. El lévén határozva, hogy itt egy 
minta-monostort állít, elutazik jobbra-balra, a Kárpátokon túlra 
és a Dunán túlra, kér és nyer bő segítséget a Bassaraboknál, 
Zsigmondnál Magyarországon, Lázárnál Szerbiában. Minden sike
rül neki, s vagy ötven évig igumeneskedik saját alapításain. 
Meghal száz éves korában, 1410 után, s mint az evangélium 
apostola nemcsak a rumunok emlékezetében, hanem majdnem az 
egész orthodox egyházéban él. De meg kell azt jegyezni, hogy 
nem a rumunok, ez a legkevésbbó bigot nép az egész világon, 
kanonizálták őtet, hanem már kész szentnek fogadták el a bolgá
roktól és szerbektől, a kik viszontag legszerelmesebbek a paradi
csom dolgaiba. Aleppói Pál azt is beszélli, hogy 1050-ben egy 
palaeographiai kincset láta Tismenában, t. i. egy evangéliumot 
szláv nyelven, gyönyörű betűkkel írva, ezüsttel ékesítve, melyet 
sz. Nikodemus maga kezével írt volt Ungrovlachiában, s a mely
nek végén ez évszám 6912, azaz 1404 áll. Ezen becses autograph 

") Mind ezeket a tényeket Hasdeu, Istoria Őrit. I. 130—148-ból 
veszem. 
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máig lappang valahol Ausztria- vagy Oroszországban, mert az 
ellenséges seregekkel kapzsi archaeologok szoktak járni, tudo
mányos zsákmányolás végett.» ]8) 

Oláhországban nincsen egy helység is, mely valamely szent
ről neveztetnék; nincsen szent ereklye, egyet-kettőt kivéve, me
lyek szlávoktól erednek; nincsen nemzeti szent: de mindazt abból 
magyarázzák a rumun írók, hogy a rumun a legkevesbbó bigot 
nép a világon. Pedig valóban nem azért van az, hanem mert az 
oláh keresztyénség nem az apostoli kortól fogva él itt, de sokkal 
később és szláv népek hierarchiája [mellett került ide. Külömben 
az oláh csak olyan bigot, mint más nép a keleti egyházban, éven-
kint 194 böjti napot s minden legapróbb külső szertartást szi
gorúan tart meg, ez lévén nála a vallás. 

3. Valamint IV. Bélának 1247-ben a johannitáknak adott 
adománylevelében először találjuk meg az Oltón innen Lythen 
vajdát ós oláhjait, s az Oltón túl Szeneszlausz vajdát ós oláhjait: 
úgy II . Andrásnak 1222-ben kiadott oklevelében, a mely az 
1213-belit megbővítvén, Erdélyben a kunok felé néző (ultra 
sylvas versus Cumaniam) puszta és lakatlan (deserta et inhabi-
tata) Borza, Burza földet a német keresztúraknak (fratres Cruci-
geri Hospitales S. Mariae in Ierusalem de domo Teutonicorum) 
engedi oda, először találjuk megemlítve az erdélyi oláhokat is, 
mint itt-ott feltünedezőket. Az adománylevél többi közt jogot ád 
a kereszturaknak, hogy bárhol Erdélyben sóaknákat nyithassanak 
s a kivágott sót hat hajón az Oltón, ugyanannyin a Maroson 
vihessék ki, visszafelé pedig azon tizenkét hajón mindenféle por
tékát hozhassanak be, s hogy sem ők, sem embereik nem tartoz
nak vámot fizetni, akár a székelyek, akár az oláhok földjén (per 
terram Siculorum aut per terram Blacorum) mennek keresztül. 
András király ez alkalommal Cruceburgot is, melyet a vitézek 
építettek volt, meghagyá nekik. — Honorius pápa ezt az adományt 
megerősítvén, a Cruceburg (itt Cuteburg) tartozóságát a blakokig 
(ad terminos Blacorum, a kiket alább valachoknak nevez), terje
dőnek mondja. 

Ugyancsak II. András, az erdélyi németek (hospites Teuto-
nici Ultrasilvani) kiváltságait 1224-ben megújítván, ezt mondja : 

') Hasden, Istoria Crit. I. 130—148. 
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«Azonkívül adtuk nekik a blakok és besenyők erdejét és vizeit, 
hogy együttesen használják a blakokkal és besenyőkkel.)) 

A német kereszturak mind tovább terjeszkedvén, Kúnország-
ban jelesen a Boza vize mentiben, egy új, kún, püspökséget is 
enged felállítani a pápa. A püspökség kán nevét (episcopus Cu-
manorum) nem szeretik vala a székelyek, azért oktatja őket 
1228-ban Theodorik püspök, ne akadjanak fenn a néven. «Ha 
Krisztus egyházában farkas és bárány élhetnek egymás mellett: 
miért nem lehetnének együtt székelyek, kunok, oláhok is?»19) 
Ebből is azt vehetjük ki, hogy az oláhok, a hol katolikusok között 
laktak, a római egyházhoz tartozának. Beljebb, a Kúnországban 
gyülekezők, a kikre addiglan nem hathatott volt a római egyház, 
természet szerint, a magok hitében maradának. Ezt olvassuk ki 
IX. Gergelynek 1234-ben kiadott okleveléből, a melyben a pápa 
írja : «A mint hallottuk, a kunok püspökségében vannak lakosok, 
a kik magokat oláhoknak nevezik, s ámbár névszerint keresztyé
nek, mégis külön szertartásokat követnek, s olyanokat tesznek, 
mik a keresztyénséggel ellenkeznek. Megvetik a római egyházat, s 
a szentségeket nem kún püspökünktói fogadják el, a ki ott a 
megyés püspök, hanem görög szertartású álpüspökökhöz fordul
nak; sőt Magyarországból is magyarok, németek és más igaz
hitűek, az oláhok közt való tartózkodás kedviért, hozzájok csatla
koznak, s mintha velők egy népet tennének, az ő egyházi szentsé
geiket fogadják el. Azért meghagyjuk a kún püspöknek, hogy 
rendeljen nekik oláh nemzetbeli helyettest (vicarius), a kit arra 
alkalmasnak vél, hogy ürügyök ne legyen schismás püspökökhöz 
folyamodni. Minthogy pedig, így szól a pápa a királyhoz, Te mint 
katolikus fejedelem esküvel is kötelezted magadat arra, hogy az 
engedetleneket a római egyházba hajtod : tehát kényszerítsd az 
oláhokat azon püspök elfogadására, a kit az egyház rendel ne
kik.)) 20) A pápai levél arra nézve tanulságos, mikép kezdenek 
már akkor is eloláhosodni magyarok, németek és más igazhitűek, 
kik csak szláv nyelvűek vagy székelyek is lehettek. Arra nézve 
pedig, hogy a XIII. században lehetséges vala-e Gyula-Fejérváratt 

19) Mindaz «Urkuntlenbucli zur Geschiclite Siebenbürgens»-ben Wien, 
1857. található. 

2Ü) Katona. Historica Crit. V. 706 stb. 
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egy, úgynevezett schismatikus püspöknek vagy épen metropolitá-
nak léte az erdélyi római katolikus püspök mellett, igen erősen 
tagadó bizonyság. 

De hogy olyan görög püspök 1234 előtt se Magyarországon, 
se Erdélyben nem volt, mindamellett, hogy görög hitűek valának 
itt-ott, döntőleg bizonyítja a következő tény. Imre király látván, 
liogy a görög szerzetesek némely egyházai, a latin püspökök gon
datlansága, vagy a szerzetesek feslettsége miatt hanyatlanak, 
megkéré a pápát, hogy ezek közöl egyet püspökké tegyen, a ki 
közvetlenül a pápa alatt álljon. III. Innocentius hajlandó lévén a 
király kérésének teljesítésére, felszólítá 1204-ben a nagyváradi 
püspököt és a bakonbéli apátot, vizsgálják meg szorgalmatosan 
az illető egyházakat, ha vájjon magok a görög szerzetesek által 
lehetne-e a monostorokat reformálni, vagy a megyés püspökök 
beleegyezésével azon szerzetesek közöl püspököt nevezni ki, a ki 
közvetlenül a pápa alá tartoznék? s küldjenek neki arról kimerítő 
tudósítást. Addig is minden gonddal azok javítására töreked
jenek. 21) A király kérése és a pápa hajlandósága nem valósult 
meg, bármi oknál fogva is ; legvalószinűen azért nem, mert azon 
görög vallásúak nagyon széjjel laknak vala, mit a helynevek is 
mutatnak, a melyekben az orosz szó van, mind Magyarországon, 
mind Erdélyben. Például említem Erdélyből : Maros-Oroszfalut, 
Orosz-Idecset, Oroszfáját, Oroszmezőt, Oroszhegyet, Görgény-
Oroszt, németül Eeussischdorf stb. Nincs is kétség abban, hogy az 
-első árpádi királyok idejében a görögvallásuak. szlávok, leginkább 
oroszok valának, a kik azomban a római megyés püspökök alatt 
állottak, 

Keriatovics Tódor, mint tudjuk, 1360-ban Munkács mellett 
a Sz. Miklósra nevezett monostort alapítá, melynek neve Munkács-
monostra Mátyás király 1458-dik oklevelében, a melyben ki van 
mondva, hogy «hujusmodi plébánia more praedecessorum nostro-
rum regum Hungáriáé ad nostram collationem pertinere digno-
€Ítur.» Tehát Munkácson sem vala 1458-ban görög püspök. 

A «Notitiae Graecorum episcopatuum»-ban van egy lajstrom, 
mely méltóság szerinti sorban számlálja elő az összes görög metro-
politákát (nepc rú-scog voo ftpóvou xcov nrjTpor.ohvwv), s melynek 

) Eray. Specimen Hierarchiáé Hungáriáé. 1776. I. 372. 373. 
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végén ezeket találjuk: «Utóbb Ungrovlachiában is két metropolita 
lett. Az egyik a nikomediainak helyére jutván (Nikomédiát a törö
kök 1326-ban foglalták el) exarchusnak neveztetik s egész Ungro-
vlachiának és a plagenák rnetropolitája; a másik Ungrovlachia 
egy részének rnetropolitája s az amasiainak helyén van. A mi 
napjainkban Bödönnek is lön rnetropolitája, ós egy másik Mauro-
vlachiában (Moldovában), valamint Halicsban, mely azelőtt Kis^ 
Oroszországnak része volt.» 22) A mint valamely tartomány poli
tikai önállóságra jut, azonnal metropolitát kér; így Sracimir 
vagy Strancimir János is 1381-ben kére metropolitát Bödönbe, 
mert akkor a részekre oszló Bulgária Bödönben is fejedelmet 
kapott volt.23) A méltóság szerinti lajstroma a görög metropoli-
táknak tehát 1381 tájon készült; s ekkor erdélyi metropolita nemi 
volt, mert azt a lajstrom nem említi. — Erdélyi metropolitát nem 
képzelhetünk 1234 tájon, s nem találunk ilyet 1381 tájon sem. 

1391-ben Antonius, konstantinápolyi pátriárka elbeszólli, 
hogy Balitza vajda és Dragos (Nőpáyog) édes testvérek (aurádéXf ot) 
a Sz.-Mihály nevű örökös monostort birják Máramarosban {iyouat 
fjLOvaarnptov arró yovtxózrfioq, rtepl róv zórtov TOLJ Mapauópsao)',. 
hogy Dragos Konstantinápolyba jővén, azt a pátriárkának aján
lotta fel, miszerint a monostor mától fogva a pátriárka felügye
letét és oltalmát élvezze (ártdkaúw zyjg Trazpiapyixqg iiu<rxi<psaj.$ 
xai depevősúaetog). A pátriárka a felajánlást elfogadván, Pacho-
miust nevezi ki igumennek és exarchusnak (igapyoq) a monostorhoz 
tartozó helyeken, melyek következők: Szilágy zö IslazQov, Erdőd 
ró ApTouvnv, Ugocsa tb"OfforCa, Bereg rá5IouuTispéxív ( = Ung-
bereg?), Csicsó zo 'f'Ccz£ó3tv, Bálvánecz zo PcdftavhCw ( = Bálvá
nyos?), Bisztra YJ ÍJlcrzpa. Az igumen (apát) exarchusnak joga 
legyen az előszámlált helyeken találkozó népet és papokat inteni, 
oktatni, az egyházias perekben Ítéletet mondani, s az épülő egy
házakat a pátriárkái kereszttel felszentelni (xaftitpoov érti azaupo-
itiffltp Ttazpcapycxw). Ha az igumen meg talál halni, Balitza vajda. 
és Dragos testvérek, a szerzetesek tanácsával, új igument nevez-

22) Históriáé Byzantinae. XI . kötet. Velencze 1729-ben. A 351. lapon 
23) Acta Patriarchátus Const. I I . 58. lapján, a hol SaoiXeoz zcov BOL>),~ 

fá.p(ov, xüp 'UöávvTjq a ^zavzC^urjpdq—DSik neveztetik. V. ö. Jirecek, Gesch„ 
(1. Bulgaren, 324. lapján. 
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hétnek ki, s az is mint pátriárkái igumen fog tiszteskedni.24) — 
íme a legelső görög egyházbeli méltóság, melyet eleddig találunk, 
s az is magyarországi és erdélyi ruténeket illet. Egyébiránt ne 
akadjunk fel a vajda szón, hogy miféle vajda lehete 1391 tájon 
Máramarosban; czigány vajda is volt. Azt is látjuk, hogy akkor 
a rutének és oláhok, ha és hol találkoztak, nem nagyon különböz
nek vala egymástól, az isteni tisztelet és a szentségek kiszolgál
tatása szláv nyelven folyván ezeknél is, azoknál is. Püspökről, 
különösen erdélyi oláh püspökről, még nincsen szó. 

Csehországból Huss tanítása nemcsak Magyarországba, ha
nem még Moldovába is elhatott. Eugenius pápa tehát «Jacobum 
de Marchia», «inquisitorem haereticae pravitatis»25) nevezé ki 
«in partibus Bosnae, Rasiae et Valachiae.» «Georgius Episcopus 
Transilvaniensís)), az ismeretes Lépes György, a király mellett 
lévén elfoglalva, 1436-ban azt írá : «Ex fi.de dignorum accepimus 
relatu, quidam perniciosi haeretica Hussitarum pravitate de Mol
dáviáé et aliis partibus, tanquam öves morbidae non solum praeno-
tatos districtus sed etiam istas partes Transilvaniae, proh dolor! 
subingressi quam plures gregis nostri utriusque sexus homines 
inficiendo corruperunt et eorum doctrinam pestiferam, tanquam 
venenum mortiferum, latius diffuderunt.» Azért kéri Jacobus 
de Marchia-t, menne Erdélybe «pro extinctione praedictae 

2*) Acta Patriarchátus Const. I I , 156. — araoponijjiov-i igy ma
gyarázza Dufresre (Glossarium ad scriptores mediae et infimae Graecitatis), 
hogy «jus quod Patriarchae competebat in quacunque dioecesi episcopali 
ecclesiam dedicandi et conseerandi, defixa in ea, quam in hunc finem 
mittebat, lignea cruce, in concha retro altare, cum iuseriptione continente 
annum et diem aliosque characteres temporis defixae in loco crucis». Ez 
által ez az egyház nem a püspök, hanem közvetetlen e pátriárka alá tar
tozóvá lett. Ez az «exemtio ab ordinario azaopoTZTjjtov Tcarpiapytxóv-n&k 
neveztetik. A «monasteria patriarchica» tehát hasonlóképen ki valának 
véve az illető püspök hatósága alól, közvetetlenül a pátriárkától függvén ; 
s azoknak igumenje exarchus nevet viselt. Ilyen patriárkás monostorrá lön 
1391-ben a Máramarosban levő hz.-Mihály nevű is, annál is inkább, mert 
akkor még görög püspök Felső-Magyarországon sem vala még, mint 
látjuk. 

2Ö) «Jacobus de Marchia a sede apostolica et sacro concilio Basileensi 
in Bosnae, Rasiae et Valachiae partibus pro maledictae sectae et haeresis 
pestiferae eradicatione legátus et nuncius specialis». 
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sectae pestiferae.» A nagyváradi püspök meg is dicséri Jaco-
bust, hogy «plurimos ipsa haeretica pravitate infectos per inter-
itum supj)licii reprobavit condemnatos.» A kalocsai káptalan is 
bizonyságot teszen Jacobusnak sikeres működéséről, sőt azt is 
állítja, hogy-ha az inquisitor a kalocsai megyébe nem jött volna, 
az eretnekek «jam ad arma se promptuabant atque pontifices 
cum clero miserabiliter neci tradere conabantur», mint Cseh
országban tették volt. — Ugyanazon 1436-dik évben Eugenius 
írja az esztergami érseknek, hogy a nagyszebeni decanatus «in 
finibus paganorum, schismaticorum et turcorum» van, s vagy 
hatvan egyházból áll, a melyeknek lelkészei egy dékánt válasszanak 
magok közöl.26) Mindezen levelekből semmi nyoma sem tetszik 
ki görög egyliázbeli püspöknek, se a nagyváradi, se az erdélyi 
egyházmegyében. Azt kell hát gondolnunk, hogy 1436-ban nem 
volt még ilyen. S ezt a következő két oklevél bizonyossá is teszi. 

1469-ben Pongrácz János, erdélyi vajda a nagyszebeni 
tanácsnak és bírónak megírja, hogy a galicziai vagy halicsi püs
pök Makarius «super presbyteros wolachales certam suani taxám 
et proventus suos exigere habét.» Meghagyja tehát a városi elő-
járóságnak, hogy nemcsak ne akadályozza a püspököt ama jöve
delmének fölszedésében, hanem még segítségül is legyen neki, 
«eidem omni vestro auxilio adesse debeatis.» (Ex castro nostro 
Dyod, tertio die festi nativitatis Virginis gloriosae. A. D. 1469.) 27) 

1479-ben Mátyás király, a nándorfejérvári metropolita 
Jovanychik kérésére a Máramaros megyében lakó «valachos pres
byteros fidem graecam tenentes, . . . . praefatoque metropolitano 
subjectos» fölmenti bizonyos adótól.28) Ezen utóbbi oklevél vilá
gosan értesít arról, hogy 1479-ben nem volt oláh püspök Erdély
ben, mert ennek léte miatt a máramarosi oláh papok nem tartoz
hattak volna a nándorfej ér vári metropolita alá ; az előbbi oklevél 
pedig a halicsi görög püspök alatt levőknek mutatja a szászok 
földjén lakó oláhokat. 

**) Fejé*, Codex Xiplom. X. 7. 794, 808, 809. etc. 
27) Eder : Advers. I I I . 1148. Tab. Nat. Sax. N. 315. — Fabricius Károly 

szívességéből vettem. 
28) Joh. Hintz. Gescbicbte des Bistlmms d. grich. n. u. Glaubensgenos-

seu in Siebeubürgen. Hermanstadt, 1850. et. 63. 64. lap. 
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II. Ulászlónak következő három oklevele azért nevezetes, 
hogy munkácsi rutén püspököt és erdélyi érseket említ legelőször, 
mi a máramarosi Sz.-Mihály nevű görög hitű monostor miatt, 
történik. Ugyanis 1491-ben Ulászló előtt «Joannes episcopus 
Euthenorum in claustro beati Michaelis Archangeli in Maromarus 
ritu Graecorum fundato» elpanaszolja, hogy legtöbb rutén pap és 
a görög hitű parasztok nem akarják a neki és egyházának régi 
szokásból kijáró jövedelmet visszaadni. A király megparancsolja 
tehát, hogy a «praenominati Rutheni presbyteri et coloni graecam 
fidem, ut praefertur, tenentes» a tartozó jövedelmet szolgáltassák 
be a püspöknek. De három év múlva, t. i. 1494-ben, a monostornak 
perjelje Hilarius, a konstantinápolyi pátriárkának 139í-ben ki
adott görög oklevelét egy latin fordítással adja be a királynak 
megerősítés végett, a melylyel bebizonyítja, hogy a monostori 
jövedelem nem illeti meg János püspököt. — A latin fordításban 
a monostorhoz tartozó helyek így vannak előadva ; Szilágyság, 
Meggyesalja, Ugocsa, Berzava, Csicsó, Bolvános (Boloanus), 
Almazigy, tehát a közlött eredetitől különbözően; továbbá Dragos 
Dragmesternek van nevezve. — A király megerősíti az oklevelet 
pro «fratre Hilario suisque successoribus universis», hozzá tevén: 
«ita tamen, quod ipse fráter Hilarius Prior et sui successores 
Episcopo de Munkács sui ordinis reverentia, Aféhiepueopo de 
Transsilvania modernis et futuris, velut superioribus suis, debitam 
•subjectionem et obedientiam praestare debeant et teneantur.» 
Úgy láttuk, hogy 1458-ban nem volt még munkácsi püspök : most 
1491-ben Jánost találjuk munkácsi püspöknek. A változás tehát 
az időközben történt. De a munkácsi püspök, János, ezután is 
követeli a monostor jövedelmeit; a király azért mind őtet, mind 
a perjelt maga elé idézi «ut inter ipsos super ipso negotio 
judicium faceremus.)) A püspök nem jelenvén meg, a király 
1498-ban meghagyja Máramarosmegye fő- és alispánjának, meg 
szolgabiráinak, ne engedjék meg, hogy a püspök a monostor 
ogait megszorítsa, míg a király nem határozand az ügyben. 'i9) 

A közlött kútfők világosan mutatják, hogy 1479-ig oláh 
püspökről, annál kevesebbé oláh érsekről Erdélyben, sehol nincsen 
nyom. Egy rutén püspök tűnik először fel, a munkácsi, a ki a 

') Hiutz. Gescliiclite d. Bistlmms d. griecli. r. Un. pag. 65—60. 
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Hz.-Mihályi monostort is hatósága alá kívánja vonni : de se rutén,. 
se oláh erdélyi püspököt nem találunk sehol. Jegyezzük meg egy
úttal, hogy Máramarosban 1480 tájon az oroszok és oláhok egy-
házilag is elváltak már egymástól. A Sz.-Mihályi monostorhoz 
való tartozóság leginkább rutén, s arra jogot igényel az új mun
kácsi püspök, lehet azért is, hogy akkor a konstantinápolyi pátri
árkától könnyű volt elvonni az addiglan neki járt jövedelmet,, 
melyet az igumen magának tart vala meg. A máramarosi és 
szomszéd erdélyi oroszokat tehát a munkácsi püspök vonja ma
gához. Ellenben a máramarosi oláh papoktól a nándorfej érvári, 
vagy görög (nem erdélyi) belgrádi metropolita szedé a jövedelmet. 
A munkácsi püspök és nándorfej érvári metropolita tehát némileg 
érintkeznek; a kettő között pedig erdélyi oláh püspöknek vagy épen 
metropolitának nincsen helye. Azt vélem annálfogva, hogy az 
1494-ki oklevél az «Archiepiscopo de Transilvania» szókkal nem. 
egy valósággal Erdélyben, hanem ezen kívül székelő, de Erdély
ben is ható vagy jogot gyakorló érseket fejez ki. Külömben inkább 
gyanúsnak mintsem tényeket bizonyítónak látszanék emez elne
vezés : «Archiepiscopo de Transsilvania». Tudniillik ezen okleve
leket az erdélyi káptalan 1721-ben írta által és adta ki «pater 
Georgius Eeigai Societatis Jesu Valachorum graeci ritus in Trans-
silvania unitorum»-nak kértére; tévedés akaratlanul is lehetséges 
vala. De ha fel is tesszük, hogy az átírás híven közli az eredetit, 
az nem bizonyíthat valamennyi oklevél ellen. Az idézett «Skurta 
istorie a kredincei Komanilor» (a 43. lapon) úgy érti ugyan a 
«Notitiae Graecorum Episcopatuum»-ból közlött helyet, mely 
szerint két metropolita volt Ungrovlachiában, hogy az egyik, t. i. 
a nikomediai helyén való, az egész Ungrovlachiának ós a plagenák 
metropolitája, a bukuresti vagy az oláhországi; a másik pedig,. 
a ki Ungrovlachia egy részének metropolitája, s az amaseniai 
helyén való, az erdélyi Belgrádon vagy Gyula-Fejérváron volt 
metropolita (karé au fost mitropolit in Belgrádul Ardealului)-
De «Ungrovlachia egy részén» soha senki sem értette Erdélyt,, 
kivéve rumun írókat (Pap Szilágyi, és legújabban Hasdeu). Végre 
számba kell venni a keleti egyházbeliek szokását is. Metropolitát 
csak abba a tartományba vagy országba rendelt a konstantiná
polyi pátriárka, a mely politikai önállásra vergődött; ez Erdély
ben csak a mohácsi ütközet után történt, s ha a konstantinápolyi 
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pátriárka valaha metropolitát nevezett volna ki Erdély számára, 
az már a török szultán védsége alatt történt volna; de erről okle
velet nem ismerek. S ha volna is valahol ilyen, az is tehát azt 
"bizonyítaná, hogy Erdélyben 1500-ig nem volt oláh metropolita. 
De még oláh püspököt sem találunk egész addig : jóllehet görög 
monostorok lehettek, voltak is, mint Hátszegen a Priszlopi, a 
melyek igumenjei a papi felszentelést is gyakorolták, tehát vladikai 
hivatalt is viseltek, — vladika lévén az oláh püspöknek szláv neve. 

III. A magyar nyelv tanúsága. Sinkaitól fogva Hasdeuig 
minden rumun írónak egyező véleménye az, hogy a rumunok a 
rómaiak ideje óta mint igenes és vegyületlen utódjaik, szaka
datlanul laknak Dákiában : ámde ama véleményt a történelmileg 
ismeretes egyházi tények és viszonyok nem igazolják, mint láttuk. 
Mit szól ahhoz a magyar nyelv ? 

Ha a rumun írók egyező véleménye állana, Magyar- és 
Erdélyország ethnographiai képe a magyarok bejövetelekor okve
tetlenül az lett volna : Tiszán innen a legnyugatibb liatárig szláv 
lakosság, Tiszán túl pedig Erdélynek legkeletibb határáig rumun 
lakosság. A szlávokon uralkodik vala Szvatopluk; a rumunokon 
«terrae Ultrasilvanae Gelou, quidam Blacus, domínium tenebat» 
olvashatni Anonymusunknál. De Szvatoplukot ismerik az egy
korú nyugati latin írók, ismerik a magyar krónikák, ismeri a 
mindegyiknél tudósabb Constantinus Porphyrogenitus : G-elout, 
elleniben nem ismerik sem az egykorú latin írók, se a magyar 
krónikák (az egy Anonymust kivéve), se Constantinus Porphyro
genitus. Tegyük fel azonban, hogy Sinkaitól fogva Hasdeuig 
minden rumun írónak egyező véleménye meg a mi Anonymüsunk 
fejezik ki a történelmi valóságot; elleniben a többi magyar 
krónikák, meg a nyugati latin egykorú írók s a mindnyájoknál 
többet tudó Constantinus Porphyrogenitus nem fejezik ki azt : 
országunk ethnographiai képe 900 tájon igazán Tiszántúl a leg-
keletiebb erdélyi határig rumun, Tiszán innen a legnyugatiabb 
határig szláv lakosságot mutatott volna. S ezt az ethnographiai 
képet visszatükrözné a mostani magyar nyelv, még pedig okve
tetlenül. 

Minden új megszálló nép, mely vallásával nem szigetelődik 
el, s a vallásában felsőbb míveltséget nem bír, óhatatlanul össze
keveredik azon néppel vagy népekkel, a melyekre mintegy reá-
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száll, s a melyeken uralkodni kezd. Az összekeveredés vagy teljes 
nyelvváltozást okoz, vagy legalább a megszálló és vezérkedő nép 
nyelvén látható nyomokat hagy. A nyelvváltozás sűrűbb lakossá
got tesz fel, a mely az új megszállót lassankint magába olvasztja; 
a kevesbbé sűrű lakosság, habár nem míveltebb is az új megszál
lónál, mégis ennek sok kifejezést kölcsönöz. A magyar, a Kárpá
tok övezte területen megszállván, kijelentett vallással nem szige-
telődik vala el, mint a török a Mohammed vallásával, az előtalált 
népségektől. A pogány népek, ha hódítók is, mindenütt a meg
hódolt népekbe olvadtak bele, mint a frankok Galliában; a nor
mannok Galliában, Britanniában, Siciliában; a gótok Italiában és 
Hispániában, a lombardok is Italiában; így olvadtak a roszok 
a Deneper szlávjai s a bolgárok a balkáni félsziget szlávjai közé. 
A magyar pogány nép nem olvadott belé az előtalált szláv népbe, 
pedig ez, legalább részben, keresztyén volt. De a magyar nyelven 
nagyon is megláthatok ám a szláv népek nyomai, t. i. az igen 
számos- szláv kifejezések, a melyeket a magyar nyelv felvett ma
gába. Meddig terjed a szláv kifejezésekkel elárasztott magyar 
nyelv? vájjon csak a Tiszáig? Dehogy csak a Tiszáig; terjed a 
szlávos magyar nyelv Erdély országnak legkeletiebb határáig, sőt 
még azon is túlra, mert a csángó magyar nyelv is olyan, mint a 
többi magyaroké. Hogyan lett az ? Tehát a magyar összekeve-
rődött ugyan a tiszáninneni és dunamelléki szláv néppel : de a 
tiszántúli és erdélyi rum annál nem keverödött volna össze ? Mi 
tartóztathatta vissza a rumuntól, a ki (a rumun írók egyező tanu-
sága szerint) római-keresztyén míveltséggel is bírt ? Az újabb 
időben még a reformált vallás, melyet a magyarsággal mintegy 
összeforrottnak hiszünk, sem óvja meg a magyart Hunyadmegyé-
ben az eloláhosodástól. Azt olvasom Marienburgnál30) Al-Pestes-
ről, hunyadmegyei faluról : aAl-Pestes magyar-oláh falu, a Tara-
család birtoka. Ennek lakossága magyar volt, de annyira, eloláho-
sodott lassankint, hogy nem tudnak többé magyaríd. Megtartották 
ugyan a reformált vallást, csakhogy kálvinista papjok oláhíd kény
telen nekik prédikálni.)) Hogyan lehetne csak képzelni is, hogy a 
pogány magyar nem keverödött volna össze a rumunnal, ha elő-. 

3U) Geograpbie des Grossfürstentbums Siebenbürgen. Von Lucas Jos* 
Marienburg. Zweyter Bánd. Hernianstadt 1813. A 37. lapon. 
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találja! Az épen most megjelent «Hunyadi-Album», a mely. a 
hunyadmegyei «vissza-magyarosodást» akarja előmozdítani, nem 
tud semmit arról, hogy a magyarság nem volna hajlandó a rumun 
nyelv befogadására, sőt ellenkezőleg nagyon félti a teljes bele^ 
vészestől.31) Hihető-e, hogy a magyar a X., XI., XII. századok 
folytában, az előtalálkozó szláv népektől legnagyobb készséggel 
fogadván el szláv szókat, csak a rumuntól, mely állítólag nemcsak 
mívelt, hanem országot is képez vala, nem akart volna hasonló
képen szókat és kifejezéseket elfogadni, minélfogva a tiszántiili és 
erdélyi magyar nyelv azon arányban oláhossá vált volna, a mi 
arányban a Tiszán innen és a Duna mellékén szlávos lett ? Bizony 
nem hihető az ! Minthogy tehát a tiszántúli és erdélyi magyar 
nyelvet ugyanazon szláv szókkal bővelkedőnek találjuk, a me
lyekkel a Tiszán inneni és dunamelléki magyar nyelv bír; mint
hogy, egy szóval, Soprony- és Pozsonytól fogva egész az erdélyi 
keleti határokig s még azokon túl is a magyar nyelv azonos az 
idegen (szláv) szókra nézve : azt a nevezetes tüneményt abból 
kell, mert csakis abból lehet, kimagyarázni, hogy a magyar nép 
az első három század alatt mind a Duna mellékén és Tiszán innen, 
mind Tiszán túl és Erdélyben szláv népségre talált, s azért csak 
ennek nyelvéből vehetett fel szókat. A magyar nyelvnek eme 
döntő tanúsága meggyőzőleg bizonyítja, hogy Tiszán túl ós Erdély
ben a X., XI. és XII. századokban olyan rumun lakosság, mely 
számával felülmúlta volna a szlávot, nem vala, annál kevesbbé 
olyan, mely államot is képezhetett volna. 

S a magyar nyelvnek eme döntő bizonyságával a folyó- és 
helynevek szlávsága egyez meg Tiszántúl és Erdélyben. Ezen 
folyó- és helynevek azért is tanúságosak, mert világosan hirdetik, 

31) Hunyadi-Album. Szerkesztették Szabó Endre és Szathmáry György. 
Budapest,. 1878.— «Az összes tiszta bevétel a dévai állami reáltanoda segélyző 
egylet alaptőkéjének gyarapítására fordíttatik.» Igen sajnálom részemről, bogy 
a Hunyadi-Album oly kevéssé ismerteti Hunyadmegyét, még abban a tekin
tetben is, a mely végett kiadták. Bár a Béthi Lajos czihke nem tizenhét, 
hanem legalább száztizenJcél lapot töltene be ! A közlöttem adatot se meg-
czáfolva, se igazolva nem találom benne, csak annyi van mondva a 14. lapon: 
«410falu közül csakis egyetlen egyben ti'ünyomó a magyar beszéd. Ez Lózsád. 
Haróban, Bácsiban, Hosdáton, Alpestesen, Kőrösbányán, Rákosdon részben 
magyarul beszélnek.)) 
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hogy a rumim lakosságot a szláv előzte meg. Ugyanis a később 
érkező rumunok az ottlévő szlávok közé vegyülvén — a kiket 
azután, mind jobban-jobban elszaporodván, magokba is olvasz
tanak — természetesen a szláv elnevezéseket tartották meg. így 
p. o. Gyula-Fejérvár a rumunoknál is Belgrád; Várhely, a híres 
Ulpia Traiana vagy Sarmizegetusa, nálok is Gredistye; a Küküllő 
folyó Ternava, Tirnava; a Fekete-Ügy nálok is Cserna-Voda; stb. 
Ha a rumunok ős lakosai volnának Erdélynek, lehetetlen lett 
volna p. o. az Ulpia Traiana-t Gredistyére elbérmálniok. A ((Hu
nyadi-Album» is, mely az itt említett ethnographiai történetről 
nem is álmodik, a 15. lapon ((feltűnőnek találja, hogy mily sok 
kétségtelen magyar községnév van Hunyadmegyében; hogy a 
tiszta oláh községnevek száma nem nagy, sokkal több a szlávos 
hangzású, min t : Burzsuk, Briznik, Baczalár, Dobra, Brád, 
Zám stb.» Hozzá vethetjük még következő szláv helyneveket : 
Banicza, Baszarabsza, Bradaczel, Brazova, Branyicska, Bukova, 
Cserna, Dobrocz, Dumbravicza, (a sokszor említett) Gredistye, 
Glod, Klopotiva, Krivadia, Magura, Osztro, Pestyere, Prihogyest, 
Szirb, Szereka, Sztregonya, Sztretye, Ternava, Tirnova, Tirna-
vícza, Tomnatek, Toplicza stb. A Hunyadmegye községneveiből 
is tehát azt az ethnographiai történetet vonhatni ki, hogy a ma
gyarok érkezte előtt szláv volt a lakossága, a mely között és 
mellett a magyarság nagy helyet szorít vala magának; később 
érkezének a rumunok, a kik előbb a szlávokat emésztették föl, a 
múlt és folyó században pedig a magyarokat is kezdek emészteni. 
Most a megyének 250 ezer lakosa közt, úgymond a «Hunyadi-
Album », alig van 11—12 ezer magyar, s ennek is csak a fele beszéli 
•magyaríd,• — a többi mind oláh, a kis németségen meg a zsidó
kon kívül. 

Hasdeu32) a szláv folyó- és helynevek létét a rumunok 
lakta földeken úgy gondolja megfejthetni, hogy azt mondja : 
«A szlávok hatása a rumun nyelvre kiváltkópen míveltségi. Az a 
IX. század után a czirillismussal (azaz a Dunántúli bolgárok elke-
resztyénesedése után felkapott bolgár-szláv egyházi irodalommal, 
és szláv isteni tisztelettel) kezdődvén, beszivárga a nép és a 
topographia nyelvébe is, mert a hivatalos használat, a liturgia ós 

32) Istoria Őrit. I. 305 stb. lapj. 
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a divat nyolczszáz év folytáig támogatja vala egész 1700-ig.» De 
annak sehol sem találjuk példáját, hogy a míveltségi nyelv a 
folyó- és helynevekre hasson, vagyis a megvolt neveket elváltoz
tatta volna. Erdélyben a Maros, Olt, Szamos stb. folyónevek 
megvoltak a rómaiak előtt, s azok maradtak a rómaiak alatt és 
után is; a rómaiak meghagyták a dák helységneveket is. Az új 
telepítéseket, természetesen, új nevekkel hozák be; a régi telepíté
seket is, ha új joggal felruházták, új nevekkel látták el, p. o. Sar-
misegetusa lön «Ulpia Traiana»: de általában új gyarmatosítás 
nélkül a régi helynevek nem változnak el. Magyar- és Erdély
országon a latin hivatalos és liturgiái nyelv egy helynevet sem 
teremtett, hanem meghagyta, a mint volt, legfeljebb eldeákizálta 
a szók végét. Hogyan teremthetett volna a czirillismus új szláv 
neveket Erdélyben, a hol az soha politikailag és egyházilag nem 
divatozott? mert az erdélyi rumunok liturgiájának hatását a 
folyó- és helynevekre egész a reformatióig sehol sem láthatni. 
Az oláh hely- ós hegynevek mind újabb keletűek. 

Mindamellett hogy a magyar nyelv egész terjedésében 
ugyanazon szláv szókat találjuk : vannak abban oláh szók is, a 
melyekből hasonlóképen tanúságot vonhatni ki. Először ezen 
oláh vagy rumun szók nem mindenütt ismeretesek a magyar 
nyelv terén, hanem csak az oláhos vidékeken; azután nem isme
retesek általában az irodalmi nyelvben, a régi nyelvemlékekben 
épen nem találjuk, még a Moldovában 1466-ban készült «Tatrosi 
Codex»-ben sem, mi világosan azt bizonyítja, hogy újabbkori 
jövevények; harmadszor ezen jövevény rumun szók nem fejez
nek ki állami vagy egyházi fogalmakat, nagy része marhatartó 
életet tüntet elő. Ezen tanúsága is a jövevény rumun szóknak 
ellenkezik a rumun írók véleményével. Edelspacher Antal,33) 
ki nagy szorgalommal gyűjtögette a magyar nyelvbe bejutott 
rumun szókat, mindössze csak 124-et talált, a melyekhez vagy 
15 családnév járul a székely nyelvben, s egynéhány állatnév, mint 
dregán, blezoj, gribej, bozlán, dojbán. A családnevek pedig : Álba, 
Borbát, Barducz, Baricz, Csobot, Mircse, Orbók, Bottyán, Boszorát, 
Csortán stb. Lássunk némelyeket á rumun szókból is : bérbe, 

3S) Edelspacher Antal. A rumun elemek a magyar nyelvben. Nyelvt. 
Közlemények XII . köt. 87. stb. lapj. (1875.) 

NYELVTUD. KÖZLEMÉNYEK XIV. - * v 
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berbécs herélt kos* boláii moldvai fajbeli butaszarvu ökör, burdó 
nagyobb tömlő, czap, czáp kecskebak (szlávban is), czinczár vé-
konyszáru (rum. szúnyog),34) cserese apró barmok állán vagy 
nyakán lefüggő búsdarab, esobán juhász, hodély juh-akol, kirlán 
éves bárány, kolna hajlék, kozsók bunda, hurka pulyka, málé ku-
koriczalisztből való sütemény, m&ringya, útra való, merendél beta-
risznyáz, pakular pásztor, szemunczia vetőmag, urda fejér túró stb., 
kurueza vasalatlan kocsi, kuszkura apa- vagy anyatárs (rnm. cuseru 
= consocer), kópé pajkos gyermek (rum. copil), mósidy apó (rum. 
mos = ős, mos-ul az ős), murga pej (Murgu családnév), nánás 
násznagy, házasságszerző, nepótya leányunoka (rum. nepota = 
nepos), nérávás ravasz, szláv szó, de magyaros alakkal, nerod 
bolond, ez is szláv, riimta menyegző, wyegra barna, nyirásza 
menyasszony, nyirely vőlegény, szuráta drusza stb. heszpurkál 
bepiszkol (rum. spurc), debondál reávesz, reábeszél, debonda va
gyon (rum. dobanda nyereség), dreptál perlekedik (rum. drept = 
directus), entyinál bólint (rum. inchina, inclina), feloprílni fel
tiltani (rum. opri, tiltani), szkepál szabadít (rum. scapa, olasz, 
scapitare, francz. échaper), szokotál számba vesz (rum. socoti, 
meggondolni) stb. 

Van szláv szó, mely egyenesen jutott a magyar nyelvbe, s 
azután a rumun nyelv útján megint előkerült, de oláhosan, p. o. 
a marha szó, mely hajdan általában jószágot jelentett volt, most 
meg lábas jószágot tesz. Az a rumun nyelvben marfa alakban 
van meg s jelent portékát; ebben az alakban erdélyi Tatrangon 
podgyászt, málhát teszen. — Még két szót hozok fel, a melyeket 
Edelspacher nem említ meg. 

Kaláka Párizpápaiban «auxilium spontaneum». Egy erdélyi 
halottas prédikáczió 1733-ból ezt mondja : «Nem hiszem, hogy 
egy nemzetben is volna annyi mese és szófia-beszéd a tündér-
orszáfiYÓl, mint a magyarok között. Erről beszéllenek a leányok a 

3*) A niakedo-oláhokat is czinczaroknnk nevezik, mi azonban nem 
ettől a szótól eredő ragadványnév, hanem attól való, hogy azok a as hangot 
cz-nek ejtik, tehát a csine? ki? szó nálok czine-nek hangzik. Alkalmasint a 
magyar tót szó, mely szlávot jelent, a to-to ejtéstől származik, melyet a 
szláv nyelvet nem értő leggyakrabban hall s a szláv ember leggyakrabban 
ejt, mikor szlávul nem értővel beszéli. 
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fonóban, a kalákában))35). — A N. Sz. magyarázata szerint, 
így nevezik a székelyek azt a munkát, melyet többen összeállva 
végeznek; kalákában szántam, gyűjteni stb. — Én a rumun daca 
szónak nézem. A Budai oláh szótár a claca-t így értelmezi : ((töb
bektől ingyen tett kézimunka», s a latin collocare-töl származtatja. 
Pontbriant36) ezt írja róla: daca corvée, a fi de daca étre de 
corvée, supasu la daca corvéable; tehát úrbéri munkának, robotá-
nak értelmezi. A bukuresti akadémia által kiadott szótárban 
Laurianu és Ma,ssimu így magyarázzák : calca «túrba, magnus 
hominum, praesertim laborantium, concursus», hozzá tevén: 
«daca nu e decatu calca» a claca nem egyéb csak calca; az ola
szoknál : esser cli calca, fatto dl calca, midőn annyi ember van 
együtt, hogy szinte egymást tapossák. — A szószármaztatást se a 
budai, se a bukaresti szótár szerint nem merem helyeselni : de a 
rumun claca szóban a magyar nép kalákáját találom fel. —• A má
sik szó 

Simbra, CEMÓpt, a Budai rumun szótár szerint: «societas, 
communio, commercium; köz, köztársaság)), és simbraiu «sooins', 
társ». A magyar czimbora Párizpápai és Kresznerics szerint «con-
sortium, pactioi) ; a N. Sz. szerint is mondjuk: nec/y czimborában 
lenni)), «más czimborához tartozni)); czimborás = társ, czimborálni — 
társulni. — Melyik eredeti, az oláh-e, vagy a magyar ? Az oláh 
simbras(u) igen gyanússá teszi annak eredetiségét, inkább a ma
gyarból való kölcsönvétnek mutatja. De ha eredeti, olyan román 
szót tesz fel, milyen a franczia «semble)), az «ensemble», mely az 
olaszban imieme, sőt insembre és insembra is. — Van simbria oláh 
szó is, melyet Pontbriant86) így magyaráz: «salaire, paie, journée, 
gagesw, tehát = napszám, s ez származhatnék a görög awiSolrj-tól; 
irása (CHMÖpie) szerint is amattól külömbözik, melyet Pontbriant 
nem ismer. A Bukaresti Akadémiai szótár:37) is csak a simbria-t 
hozza fel ugyanazon értelmezéssel. — Ha az oláh szótárakból lehet 
Ítélni, azt gondolhatná az ember, hogy simbra, simbras erdélyi oláh 
provincialismus, a mi még inkább azt a véleményt erősítené meg, 

S5) Holtakkal való barátság. Néhai T. Tsóri Verestói György órácziói. 
I . Darab. Kolosvárott, 1783. A 102. lapon. 

3 6 ) Pontbriant, Dictionariu Romana-Francesu. Bukuresci 1862. 
37) Laureanu si Massimu, Dictionariu limbei Romane. Bucuresci 

1871. I. köt. 316. lapon. 
20* 
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hogy a szó nem az oláh nyelvből került hozzánk. De akár így, 
akár úgy legyen is a dolog: a szó eredete homályos. 

A felhozott oláh szók mind olyanok, melyek nem az egész 
magyar nyelv területén ismeretesek, hanem csak *az oláhos vidé
keken, az egy czimbora, czimhorás-t kivéve, de az épen az oláh 
simbras miatt nem is látszik valóságos oláhnak. Ezen szók, 
továbbá, nem fejeznek ki állami, egyházi, vagy általában felsőbb 
míveltségi fogalmakat. Az tehát azt jelenti, hogy az oláh nyelv a 
magyar állam és egyház alapításánál, s általában a felsőbb mívelt-
ség indításánál nem működött közre, mint a szláv nyelv. Végre 
ezen szóknak a régi magyarban, különösen a Tatrosi másolatban, 
vagyis a legrégibb magyar bibliafordításban, még nyomuk sem 
látszik meg. Mindezekből az a dönthetetlen tanúság foly, hogy a 
rumun nép a X., XI., XII. századok alatt nem volt még Erdély
ben és a Tiszán túli részeken, s azért azon időben nem is gyako
rolhat vala semmi hatást a magyarra. Ennélfogva a magyar nyelv 
tanúsága tökéletesen megegyez a történelmileg ismeretes egyházi 
tényekkel és viszonyokkal, a melyek a rumun írók egyező véle
ményét megczáfolják. Erdélyben és a Tiszán túl is a magyarok 
érkeztekor szlávok laknak vala; a rumunok későbbi jövevények, a 
kik előbb a szlávokat emésztek el, s most a magyarokat és néme
teket emésztik. 

(Folytatása következik.) 
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