
Az oláh nyelvbe átment magyar szók. 
II.1) 

Láttuk azokat a magyarból került szókat, a melyeket MÁNDEESCír 
általánosan elterjedteknek tart számszerint 96. Ha az elavult, de valaha 
elterjedt chelciug : költség szót, a magyar eredetűnek bizonyult chipett: 
képes (régente fformosus»), a nagyon sűrűn használt sala§luésc igét és a 
bizonyára szintén magyar váme§ : vámos szót külön számítjuk, kerek 100 
szót kapnánk, ha nem volna 3 szó kétséges: a bacáü (bakó ?) a mely 
csak egy talán rosszul értelmezett szólásfélóben található, a pirgar (pol
gár)2) a mely talán] német eredetű és a farcá, (szarka) a mely lehet el
végre szláv is. 

MANDRBSCÜ sokban kiegészítette ALEXICS adatait, fölvesz két szót 
(coci§ és hotár), a melyet ALEXICS valószínűleg csak kifelejtett, másrészt 
tudatosan el is hagyott egy pár szót, a melynek általános elterjedéséhez 
szó sem fér, nem is azért hagyhatta ki, mert hisz akkor legalább a táj-
szók közé kellett volna kerülniök. Ezek közül MANDRESCU csak is a §ir i 
sor szót említi a 182.1. és régi oláh szónak nevezi (un vechiü cuvint ro
mán), a többit meg sem említi, nem hogy fáradságot vett volna magá
nak az ellenkező igen nyomós nézet czáfolására. Ez minden esetre becses 
ós szépen átgondolt munkájának rovására van. Én teljesen helyeslem, 
ha száz meg száz szót halgatással mellőz, a melyet ALEXICS fölhoz ugyan, 
de a mely annyira localis használatú, hogy nem érdemel különös figyel
met. De ha mindössze egy pár általánosan használt szó származása 
vitás, ha e szókat nem csak ALEXICS, hanem p. o. MIKLOSICH is magyar
nak mondott, akkor tanácsos és illő, hogy a kórdós elől ki ne térjünk. ' 

"•) Az első közleménybe egy boszantó tollhiba csúszott be: TIKTIN, 
e kiváló tudós, nevét mindig hibásan (TiTKiN-nek) írtam. 

2) Megjegyzem, hogy a szász nyelvben is] megtaláljuk ezen speciális 
jelentést, a melyet az oláh szón tapasztaltunk. L. egyebek közt Quellén 
zur Gesch. der Stadt Kronstadt 3:1113 npurger . . . civis iuratus, Amts-
geschworener». 
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E szók teljes összeírása és kimerítő tárgyalása természetesen nem lehet 
föladatom, ezt csak hosszú gondos megfigyelés és megfontolás után végez
heti valaki, a ki folyton e kérdésekkel foglalkozik és külön nagy munkát 
í r róluk, én csak egy pár példán ki akarom mutatni, mennyire nem 
tekinthetők az eddigi kutatások véglegeseknek. 

Mindjárt a már említett § ir: sor szóról MIKLOSICH is azt állítja 
alapos megfontolás után, hogy nem lehet a latin series örököse, hanem 
liogy a magyar sor-ból lesz. MIKLOSICH előbb ugyan azt mondta S. B. 
99 : 70: «§ir, das lat. series, nicht magy. sor, ist», de ezt a véleményét 
később visszavonta S. B. 101 : 81 : «Das mit series zusammengestelte 
sir Eeihe ist wahrscheinlich magy. sor, die Vergleichung mit series schei-
tert nicht an s, da ser, sier und ser ergibt.» MIKLOSICH nyilván a végső' 
hangzó eltűnésében látja a nehézséget vö. facies :fa^á, glacies: ghia\á ! 
De hogy mikép változhatott a hangsúlyozott o : i-vé, azt nem magya
rázza meg sem MIKLOSICH sem ALEXICS, addig pedig a levegőben lóg a 
•sor: sir összeállítás. Ertem tehát, hogy MÁNDRESCU nem veszi föl a sir 
szót a magyarból került szók közé, de nem helyeslem azt, hogy nem 
mondja meg okát. 

De hogy a g í n d «gondolat» szót miből származtatja MÁNDRESCU 
ha nem a magyar gond szóból, azt nem is sejtem. A szó hangtani fejlő
dése egészen rendes ; on gyakran lesz m-né 1. MIKLOSICH S. B. 99 : 65, a 
hol egyebek közt egyenesen meg is említi a mi szavunkat: «dimb, gínd 
sind magy. domb. Hügel, gond Gedanke.» Igaz, hogy a magyar gond 
mai nap nem jelent «gedanke» -t, de ha a Ny Szt-ban nem is találnánk 
a Vitkovieh codex-ből vett helyen még ezt az eredeti jelentést, bátran 
következtethetnők a gondolni ige jelentéséből. A mint az oláh gínd 
«gondolat» főnévből gmdésc «gondolni» ige lesz, szakasztott így alapul 
a magyar gondolni igének a jelentése is a gond szónak egy ma már ela
vult «gondolat* jelentésén (vö. a német sich Gedanken machen=sich 
.Sorgen macheri). 

Épen most hallottuk, hogy MIKLOSICH a . d í m b domb szót is ma
gyar eredetűnek tartja. Ezt az állítását ismétli 100: 201. MÍNDRESCU 
tehát nemcsak ALExics-et (1. demb a.), hanem MiKOLSicH-ot is czáfol-
.liatta volna, ha a szónak jobb magyarázatát tudta. 

Ugyancsak magyarnak vallja MIKLOSICH a sámá, seáma szót is 98 : 
543, HASDEU is erre gondolt CuvB. I 301. 1. 162 sz. »sama=ung. számh 
mások examen-hó\ származtatják. SAINEANU a «szám. számítás, vigyázás» 
jelentéseket, a melyeket a magyar szám alapjelentéséből (számot adni 
oláhul: a da sama, számon tartani a \ine sama stb.) Önkényt következ
nek, az examen~hó\ csak kerülő és nem nagyon biztos úton éri el (Isto-
riafihlogieí romdne 265»). 
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Áttérek, hogy SAiNEANix-nál maradjak a . m í n t u é s c : mentene 
igére, melynek magyar voltához ép oly kevéssé férhet kétség, mint ahhoz,,, 
hogy rég meghonosodott az oláh nyelvben és mindenfelé ismert szó- > 
Hogy többet ne mondjak, Christust mint «megváltót» míntuitór-nak; 

nevezi az oláh ós a mint láttuk az oláh miatyánkba is régi -időtől fogva, 
behatolt: ci ne mintuésce de cel vicleán (v. de eel reü) «hanem szabadíts 
meg a gonosztól! MANDRESCU még sem vette föl ezt a szót sem az I. sem 
a H. részbe; mert mestere, HASDEU latin eredetűnek mondja (egy mantum 
köpönyeg-bői származtatja). En MANDREScu-ban tisztelem azt, hogy csak : 

igen óvatosan veti el kétség kivül nagy érdemű tanítójának nézetét, a 
kinek első tudományos munkáját hálája jeléül föl is ajánlotta, ámbár az t 
hiszem, hogyÁLExios eléggé kimutatta, hogy a mantum-ból való szármáz- ; 

tatás milyen nehézségekbe ütközik, míg a menteni igéből a legesleg-
egyszerübben magyarázhatjuk a míntuésc mind alakját mind jelentését. 
De a mennyire értem MANDRESCU álláspontját, a ki csak hallgatással, 
mellőzte a kérdést, talán nem iŝ  azért mert teljesen meg volt győződve 
az oláh szó latin voltában, hanem mert talán csak nem tudott még vá
lasztani a két magyarázat közt, oly kevéssé értem SXiNEANU-t, a ki any-
nyira megy, hogy megfordítja a viszonyt: a magyar menteni igét az oláh 
míntuésc-ból származtatja! (Istoria fii. rom. 269. s k. 1.) ÍSIINEANU nem 
tud magyarul, az minden szavából kirí, nem tudhatja tehát, hogy ment
ben a -í régi miveltető képző és hogy a men- gyökér a menekülni igé
ből még ma is tisztán kivehető, de azt egy kis figyelemmel maga is ész
revehette volna, hogy ha a míntuésc ige átment volna a magyarba, ok
vetlenül valami magyar képzőt vett volna föl a szó tövéhez, észrevette 
volna azokon! az igéken, a melyeket ő maga egy pár lappal előbb (264.; 

s k.) az oláhból jöttéknek mond: dreptál, entyinál, nyekeszü, szkepál, 
szokotál, szufldl, .beszpurkál, feldpril. A míntuésc infinitivusa a míntui; 
ha az oláh a ?iecdji-YSL\ szemben a magyar azt mondja (a hol mondja!). 
hogy nyekeszü, az a opri-val szemben\fel-óprilni, akkora mintiii-ból. 
bizonyosan az lett volna, hogy mentuilni, de sehogyse menteni. Azt nem 
is akarom argumentumul: fölhozni, mert nincs rá szükség, hogy a mm-
teniigét nincs magyar ember széles e hazában, a ki meg nem értené,, 
mig a dreptdl, entyinál, nyekeszü, szkepál, szokotál, szufldl, beszpurkál, 
felópril még én előttem is, a ki pedig tudok egy kicsit oláhul, akár 
kinai szók lehetnének! 

Nem olyan egyszerű annak bebizonyítása, hogy a s í r g u é s c (Al.. 
sárguesk, sérguesk) magyar eredetű. MIKLOSICH, a ki már 1866-ban fölis
merte a míntuésc magyar voltát, mindvégig szláv eredetűnek tartotta. 
a sírguésc igét több mint 30 éven át. De először hadd lássuk a szó jelen-, 
lését és csak azután térjünk át MIKLOSICH fejtegetéseire. S'h-guésc GHETIE. 
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szerint annyi mint «iparkodik, igyekszik, fárad, törekszik, rajta van, 
fáradozik*, a belőle képezett strgidntá «szorgalom, igyekvés, igyekezet, 
iparkodás, törekvés, munkásság, serénysége, strg «sietség, sietés»: desírg 
«sietve, sebtében, hamarjában.* MIKLOSICH e szókat kapcsolatba hozta 
már 1860 ban az ószlovén usrüdije alacritas-sal (Slavisehe Elemente 
m Rumanischen 50.1.) és ehhez a magyarázathoz ragaszkodott később 

is, mikor már olyan behatóan foglalkozott az oláh nyelv hangtani 
viszonyaival, az 1881-1882-ben megjelent Beitráge zur Lautlehre der 
Rumunischen Dialecte ez. kitűnő tanulmányában (S. B. 100: 252 és 
101: 13) és az 1886-ban megjelent Etymologisckes Wörterbueh der slavi-
schen Sprachen ez. munkájában 292. 1. serdo a.). A jelentés (usrüdije-
«alacritas») egészen jól illik az oláh szókéhoz, és bizonyos mértékig a 
hangtani nehézségeken is tullehet ju tn i : ószlovén rü abban a nyelvben, 
a mely az oláh nyelvre első sorban hatott, azaz a bolgár nyelvben hol 
ru, hol itr-nek hangzik, egyszerű mássalhangzó előtt inkább ür ( er)-nek, 
ennek aztán az oláhban rendesen ir felel meg, ez sírguésc-hez jól illik; 
d ha nem is gyakran, de mégis elvétve g-vé válhatik: ucíd : (occido)» 
«ölök» mellett ucíg is használatos, a gyilkost meg rendesen úgy hijják, 
hogy ucigás, ez megmagyarázná a d helyén található g-t. De már itt is 
kezdődik a nehézség: szerencsénkre ugyanis nem kell találgatnunk, hogy 
a szláv usrüdije-ból mi lett volna az oláh nyelvben, hiszen mása még 
mai napig is ól az oláh nyelvben : osirdie «szorgalom, serénysóg, igyeke
zet*, melléknév is származott belőle osirdiós «szorgalmas, serény, mun
kás*, ige is osirduésc «serénykedik, szorgalmaskodik, iparkodik, igyek
szik*, — mindig, minden képzésében megmarad a d, soha sem lesz g-vé ! 
Elhigyjük-e, hogy az osirduésc ós sirguése nem csak jelentésben talál
koznak, hanem hangtanilag, származásra nézve is azonosak'? Ha o-n 
kezdődik a szó, mindig d-vel hangzik, ha a szó elején nincs o- mindig 
kivétel nélkül g-vel hangzik, bár milyen messze követjük is visszafelé ! 
És miért esett el a szókezdő o- vagy talán soha sem is volt ott ? A szláv 
szó srüdíce szív szóval függ Össze, illetőleg annak a régibb, még kicsinyitő 
-ce_ képzővel nem bővült tőjéből sarjadzott, de csak az u praeíixum adja 
meg a szónak azt a speciális jelentést, a melyet a német «am Herzen 
liegen»-féle fordulattal hasonlíthatjuk össze. Lehetetlen föltennünk, 
hogy a mrguésc egy szláv *srüdije vagy más efféle w-nélkül való alakból 
fejlődött volna, mert csak az u- adja meg a speciális vonatkozást. Más
részt szókezdő o- nem tűnik el az oláhban : MIKLOSICH körülbelül 60 o-n 
kezdődő szó mását mutatja ki az oláh nyelvben, de az o- mindig meg
maradt az oláhban is (Slavisehe Elemente inti Rum. 32-34). Mind ezek 
a tények egészen kétségtelenné teszik, hogy az oláh sirguése-nek nem 
lehet semmi köze a szláv usrüdije szóhoz. Másrészt érthető, hogy MIK-
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LOSJCHCIHAC magyarázatában sem tudott megnyugodni, a ki az oláh szót 
a magyar sürgős szóval hozta kapcsolatba. ÁLExics-ot talán mégis CIHAC-
nak, ha mindjárt téves állítása vezethette a helyes ú t ra : jobban ismer
vén a magyar nyelvet, mint MIKLOSICH és CIHAC, kiszimatolhatta, hogy 
az oláh sirguésc jelentésre és alakra nézve a magyar szorogni igének fe
lelhet meg, egyetlen hibája, hogy szerencsés ötletének helyességét nem 
bizonyította be és hogy MIKLOSIH véleményét, a melyhez a nagy tudós 
olyan szívósan ragaszkodott, említésre sem méltatta. A jelentésre nézve 
utalok a NySzt. szorog [festino, sollicitus sum, sich befleiszigen] ezikkére. 
A mi a hangtani oldalát illeti, a szorg- csoportban (v. ö. szorgos, szorgos
kodni, szorgalom), mert az első szótag az ige valamennyi alakjában hang
súlytalan volt (strguésc, a sírguí, sirguít) az o tompa hanggá vált vö. 
rotundus : rátúnd, locusta : lacústa, szláv rogac: rágáciü «szarvas bogár» 
áldomás : aidamás 1. MIKLOSICH S. B. 99 : 64, a tompa a hang pedig r 
előtt í-ve erősödött: latin tardivus; tlrzíü, magy. hordó: hirdaü, így 
lett szorg- csoportból, mert hangsúlytalan volt, sirg-. Nem szól ez ellen 
a sirg «sietés» (de sírg «sietve») szó, mert ez nyilván csak később fejlő
dött strguésc igéből úgy mint pl. a magyar panaszolni-ból lett oláh ponos-
luésc igéhez egy ponoslu panasz képződött* vagy a magyarban a szláv 
kopati-hól lett kapálni igéhez egy a szlávság-ban merőén ismeretlen 
kapa főnév fejlődött. MANDRESCU sehol sem említi a sirguésc szót, nyilván 
mert megnyugszik MIKLOSICH magyarázatában, különben ALEXICS heljesen 
mondja, hogy «a régiségben s a mai nyelvben egyaránt nagyon ismert 
szó még származékaiban is.» Származékai közül különösen sűrűn és min-
denfeléjhasznált szó a sirguín\a «szorgalom». 

A d r i c-derék szó első pillanatra gondolkodóba ejthet, hiszen ma
gát a magyar szót is a szlávból magyarázza MIKLOSICH, még pedig egy 
föltett *drék alakból (Slav. Elem. im Magy. 142 sz. a.), hát ha az oláh 
dric is szláv forrásból való ? E mellett látszik szólani a mássalhangzó
csoport a szó elején, de minden egyéb ilyen föltevés ellen szól: hang
súlyos szláv é-nek nem felel meg az oláhban i, hanem ea vagy e, de meg 
nem is találjuk ezt a szót azokban a szláv nyelvekben, a melyek itt te
kintetbe jöhetnének. Ellenben a magyar e-nek rendesen i felel meg az 
oláhban, és a kezdő mássalhangzócsoport egy csépet sem lephet meg 
egy nyelvben, a mely a latin directu(m)-bó\ azt csinálta, hogy drept, és 
a melyben a magyar kereskedő-bői crescaddü (ALEXICS 113 kreskadaü 
Békés és Csanádm.) kereskedni-böl creseáduésc (kreskáduesk Arad és Bihar 

*) A régi -u a szó végén megmaradt bizonyos mássalhangzócsoport 
•után: a lupu(m) accusativusból lupu, később lup lett, de pl. a lucru(m)-ból 
lett lucru megmaradt, ponoslu és sirg tehát képzésre nézve egészen egyenlők. 
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m. és a móezoknál), keresztül-ból erestül lesz (krestul Szalonta környé
ken).*) A jelentés is szépen illik a magyar szóéhoz, akár a kocsi-derék 
jelentést vészük, akár olyan fordulatokat nézzünk mint ín áriéul iernei 
«a tél derekam, ismerik pedig a szót mindenfelé, nem csak minálunk. 

Két rokonértelmu szó, a mely itt említést érdemel, a l á b a és a 
t a l p a : láb és talp. Alakjukat könnyen megmagyarázhatjuk, akár egy 
magyar birtokragos lába, talpa alakból indulunk ki, akár azt tesszük föl, 
hogy úgy mint számtalanszor az oláhban egy -á járult a főnév végéhez. 
ALEXICS előadása a lába czikkben nem elég biztos, eleinte azt mondja ; 
«hallottam több helyütt [a latin] pes jelentésben is», később azután 
neki bátorodik és azt mondja: «különben a szónak pes jelentése igen el 
van terjedve az oláhságbán», és még odább: «még Komániában is járja». 
A szótárak mind ismerik az állatok lába feje elnevezéséül, SiiNEANunál a 
Pfote szó alatt nem is találunk mást mint lába és ha ALEXICS sok példája 
után még kell bizonyíték arra, hogy az oláh lába, 'annyi mint a ma
gyar láb, első sorban állatláb, ime szolgálhatok én is példával, a melyet 
CARAGIALE, a híres vígjátékíró egy darabjából, már nem tudom melyikből 
jegyeztem k i : ca mi iese ínainp o veverifö . . . sta ínjat,a mea ín doue 
lábé «mert elembe jött egy mókus . . . szembe áll velem 2 lábra (=há -
tulsó lábára)». Szláv hatásra nem szabad gondolnunk, ámbár a szláv 
nyelvekben igen hasonló szó a lapa szakasztott ugyan azt jelenti, nem 
pedig azért, mert nem ismerünk biztos esetet arra, hogy p-ből b lett 
volna az oláhban, 1. MIKLOSICH S. B. 100: 22 (az eltérő kisorosz lába, 
a melyet MIKLOSICH az Etym. Wörterb.-ha,n említ, 6-jóvel magyar hatásra 
vall). A rokon értelmű talpa csak támogatja föltevésünket, hogy a lába 
magyar szó. Különben ép annyira általánosan ismert szó, mint a lába, 
SAINEANU Fusssohle és Fussblatt a. csak a tálpá kifejezést adja. 

Egész kis ethnografiai monográfiát érdemelne a ravás: rovás szó. 
A magyar nyelv legfölületesebb ismerete megóvhatta volna MIKLOSICH-ot 
attól a téves hittől, hogy a szlávságban itt-ott a magyar hatás kerületén 
föl-fölötlő rovás szláv képzés («rovás gehört zu ry ritzen» Etym. Wor-
terb. 282). Igaz, hogy véletlenül egy összecsengő tő kinálkozik a szláv 
nyelvekben is (ry- gyökérből egyebek közt rovü árok származik), de a 
szó képzése nyomban elárulja, hogy a szó nem lehet szláv. Talán épen 
«nnek a körülménynek, hogy t. i. a szó egész habitusa nem szláv, köszön-
lietjük a b-s mellékalakok (bolg. szerb rabos cseh rabus) keletkezését, ha 
ugyan szláv talajon keletkeztek. Mindenesetre nagy hiba, ha ALEXICS az 
oláh rábús (gyakrabban rábós) alakot nem a bolgár rabos, rübos-ból 

*) A Guary Codexben különben megtaláljuk még a magyarban is a 
szó- kezdetén a mássalhangzócsoportot: clrecaba 1. NySzt. I, 495. 
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származtatja, hanem a magyar rovds-bó\, és ennek igazolására a 118. L 
egy külön hangtani törvényt állít föl, a melyről az oláh különben nem 
tud semmit. A nyelvhasználat is két külön átvételre látszik mutatni, a 
szótárak t. i. részben még most is élesen elválasztják a két szót: GIHAC 
rdbús, rabó§ coche, entaille, taille, rdvds rová§ biliét, - lette ! ALEXI rabós 
Kerbholz, rávd§ Schein, Zettel: czyrill szótár rábój (j=zs) Kerbholz, 
rdvds Zettel, Briefchen, Brief» ; SAINEANU, Kerbholz, Kerbstock: rdbój, 
Zettel rdvds ! A Nagy-Küküllőmegyében fekvő Kis-Sinken rabós rovást. 
(Kerbholz, szászul rúesch !) jelent, de jegyzéket is, mégis használtabb az 
utóbbi jelentésre a ravás, a mely sohasem jelent rovást. 

A rabós szó nem érdekel közelebről, a ravá§ azonban mint magyar 
eredetű szó sajátságos jelentésével, a melyet a régi források is megerősí
tenek, a legnagyobb mértékben fölkeltik érdeklődésünket. GTASTER «peti
tion, biliét» jelentést tulajdonít a szónak, de a «pétition» csak félreértés 
lesz, a szó t. i. mindössze 2-szer fordul elő az ő Chrestomatiajában, egy
szer II . 146 1785-bó'l nyilván «biliét» levél, levélke a jelentése, a másik
helyen egyszerűen írás-sal fordítanám, nem kórvénynyel «petition» :Jd-
cind apelape prin rdvas szórói szóra «csinálva appellatiót rovás által» 
azaz Írásban appellálva II . 125 1780-ból. (Vö. HASDEU Cuv. B. I 162 a 
ravase donmesti hivatalos jegyzókféle magyarázatát, a melyet a rómaiak 
album judicum-áv&l hasonlít össze és magát a rdvase domnesti kifejezést 
u. o. 39. 1. 2-szer egy 1583 és 1585 közt kelt okiratban és 160. 1. 
1608-ból). 

A ravás jegyzék levélke szóhoz önkényt csatlakozik a mindenfelé 
elterjedt és régóta használt p e c e t l u é s c : pecsételni ige, a mely való
színűleg szintén magyar eredetű, azt mondom valószínűleg, mert már a 
elűzés czikkben láttuk, hogy a magyarból származott -luésc végű igék 
analógiájára néha oláh szóból is képződött ige. Másrészt epensóggel 
nem bizonyos az sem, hogy a,pecéte pecsét, mint ALEXICS mondja, szláv 
eredetű, lehet ép úgy magyar is, az e-nek t. i. e is felelhet meg (fél: fel) 
nem csak i. 

A pecetluésc után hadd említsek mindjárt még két általánosan elter
jedt igét, a mely aligha lehet más, mint magyar a ponosluésc : pana
szolni és utiuésc : őrölni (1. SXINEANÜ Schrotmühle : módra de urluit — 
magy. o = oláh u, mint a Biharban használt durjulésc : dörzsölni 
szóban). 

A sieriu szóról MIKLOSICH hajdanában azt hitte, hogy a latin seri-
niumból származhatott (Slav. Elem. im Rum. 45.), de később átlátta, 
hogy az lehetetlen (S. B. 100 : 285. «sikríj neben sikréi Schrein: magy. 
szekrény*), hogy az oláh nyelv épen nem irtózik a szó elején az sa\ 
mássalhangzó-csoporttól, mutatja a serie: seribere és számos más sc%-> 
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csoporton kezdődő szó. Az oláh szó különben leginkább «koporsót* jelent 
vö. NySz. szekrény «schrein, lade, kiste» és a német Todtenschrein szót. 

Magyarnak kell tekintenünk a hart: harcz szót is, ámbár mi is -
csak idegenből kaptuk. Az oláhban inkább «csetepaté»-félét jelent, vö. 
SAINEANU necken alatt: den Feind necken hdrfaípe dumnán ; sa luat de 
hart, cu cineva azt jelenti: belekötött valakibe. 

A fönt tárgyalt oltván, oltván: oltovány «Pfröpfling» társaságában 
jöhetett át a szintén általánosan ismert butás: hajtás «ültetvény, bujto-
vány, csemete, dugvány» GHETIE. 

Kétségkívül magyar eredetűek a következő szók i s : cián: kin, 
ic : ék, ir : ír, unguentum, orbalt,: orbáncz (a magy. szó Orbán nevével 
függ össze és maga szláv eredetű), kon\: koncz (papiros). Ha MÁNDRESCU 
nem azoknak tartotta, kötelessége lett volna ALExics-ot megczáfolni,. 
puszta hallgatással nem visszük tovább a vitás kérdéseket, a mennyiben 
t. i. az itt felsorolt szók származása egyáltalában még vitásnak tekint
hető. Épen ebben áll ALEXICS dolgozatának nagy jelessége MÁNDRESCU-
éval szemben ; az anyag, igaz, teljesen rendezetlen ós túl van halmozva 
mindenféle lim-lommal, sok, igen sok hibás állítás is van benne, de más
részt jóval teljesebb, úgy, hogy MÁNDRESCU dolgozata épenséggel nem 
tette nélkülözhetövé ALEXICS dolgozatát. Kellő kritikával egy későbbi: 
kutató többet fog ALEXICS dolgozatából meríthetni, mint MÁNDREScu-óból; 
a kiben hiányzik ez a kritika, illetőleg e kritika gyakorlására szükséges 
föltételek, az tisztább forrást talál MÁNDREScu-ban, mert dolgozata hiá
nyos ugyan, de a mit benne találunk, jobban megállja a tűzpróbát. 

Futólag rá fogok még egyszer a MÁNDREscu-nál hiányzó szókra 
térni, mikor első fejezetéről, azaz a tájszókról fogok röviden nyilatkozni, 
most azonban álljunk meg egy perezre és tekintsünk vissza arra az 
anyagra, a mely eddig előttünk fekszik. Tudjuk már SAINEANU Ítéletéből* 
hogy MÁNDRESCU nem vonja le a közölt adatokból folyó tanúságot, de 
hogy mennyire igazságtalan, ha SAINEANU ezért eredménytelennek 
mondja dolgozatát, az kitűnik magából SAINEANU művéből. Mi akadá
lyozta meg SAINEANU-t abban, hogy ő maga a könnyen áttekinthető 
anyagból levonja a tanúságot, a mint levonta p. o. EDELSPACHER a rumun 
elemek a magyar nyelvben ez. értekezésében közölt adatokból az ered*-
ményt, az igaz olyan módon, hogy nincs köszönet benne. Ha majd a 
magyarból az oláh nyelvbe került szók teljesen össze lesznek állítva, az 
általánosan elterjedt szók a tájszóktól el lesznek különítve, a mint 
MÁNDRESCU már meg is kezdte, ha az elavult szók régibb használati köre 
a mennyire lehet meg lesz határozva,.ha a biztos esetek a kétesektől el 
lesznek választva, könnyű lesz azután ezeket az adatokat így vagy úgy 
csoportosítani; ezt a munkát nem kell okvetetlenül annak végeznie, a ki az. 
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etymologiai kérdésekben legjáratosabb, legbiztosabban döntheti el min
den egyes esetben azt a kérdést, a szó innen vagy onnan eredt. Hogy 
•ettől még nagyon messze vagyunk, azt rövid pár megjegyzésen is sejtet
heti. Egy kis tanúságot azonban már abból is levonhatunk, a mit 
MÁNDEJESCU a II . részben összeállított és a mit én az általánosan elterjedt 
szók közül még hozzáadtam e kimutatáshoz. A mi MÁNDREScu-nál nem 
található, azt szögletes rekeszjelek [ ] közé teszem, hogy valahogy meg 
ne másítsam azt a képet, a melyet már MÁNDRESCU összeállításából is 
nyerünk. 

Nyomban föltűnik az igék nagy száma, a mely a magyarból az 
oláh nyelvbe került: 96 szó között 19 igét találunk MÁNDREscu-nál, pedig 
nem is sorol föl minden magyarból került igét, a mely általánosan ismert. 
MÁNDREscu-nál ezeket az igéket találjuk: alcdtuésc : alkotni, altoésc : (fát) 
-oltani, bdntuésc : bántani, banuésc : bánni, biruesc : (valakivel) bírni, 
gyó'zni, bizuésc . bízni," cheltnésc : költeni, chibzuésc : képezni, képzelni, 
megfontolni, fagaduésc : fogadni, igérni, fe§telésc : festélni (?), bepiszkí
tani, haítuésc : (vadat) hajtani, hdladúésc : haladni, íngaduésc : engedni, 
lacuésc : lakni, mistuésc (régebben amistuésc) : emészteni, fogyasztani, 
sdld^luésc : szállásolni, suduésc : szidni, tdgaduésc : tagadni, tdmdduésc : 
"támadni. Ezekhez hozzájönnek még az általánosan használt igék, a me
lyeket ÁLExics-ból kiírtunk : [míntuésc : menteni, pecetluésc : pecsételni, 
ponosluesc : panaszolni, sírguésc : szorogni és urluésc : gorombára ó'rölni, 
schroten]. Egészen magában áll a nem ragozható músai : muszáj. Mái-
magából ebből a csoportból is igen mélyre menő hatást olvashatunk ki, 
mert nem egyes új tárgyak elnevezése ment bennök át az oláh nyelvbe, 
hanem a nyelvnek sokkal mozgékonyabb eleme, a cselekvést jelentő be
szédrészek, még pedig igen tarka fogalomkörből. Aránylag kevés mellék
név ment át : beteág : beteg, chipe§ : képes (a melyet MÁNDRESCU csak 
;azért nem ismer el magyarnak, mert nem tudja, hogy a magyar szó is 
«formosus»-t jelentett régebben), gingas : gyengés, mester : mester (?), 
ügyes, vicleán : hitlen. Ha megemlítjük még a ráita : rajta, indulj szót, 
;íiz aleán : ellen-t és azt, hogy fel : féle szó nemcsak főnév, hanem sűrűn 
képez olyan határozókat is, mint dstfel akkép, dltfel máskép, akkor min
dent megemlítettünk, a mi nem főnév, kivéve a képzőket, a melyekről 
lejebb lesz szó. 

Jóval nehezebb a szókat jelentésük szerint csoportokba szedni, mert 
egy szót gyakran több csoportba kellene sorolnunk, ha egész mostani 
használatát tekintetbe akarnók venni, azonkívül egy-egy kisebb fogalom
körből gyakran csak egy-egy kifejezést említhetünk. Azonkívül kétség 
;sem fér hozzá, hogy a fogalmak ilyetén csoportosítása, ha alapos akar lenni, 
•csak huzamosabb, minden mozzanatot tekintetbe vevő tanulmány ered-
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menye lehet, a mely gondosan kutatja, milyen jelentést vehetett át az. 
oláh nyelv a magyar nyelvből, és mi tekintendő speciális oláh tovább
fejlődésnek. Ezzel MANDBESCU még tartozik nekünk, talán újra feldolgozza 
az egész anyagot és kiegészíti dolgozatát ezzel arendkívül fontos részszel.. 
En tőlem egy rövid könyvismertetés keretében annál kevésbbé várható 
e nehéz föladat megoldása, mert hiszen nem ismerem el teljesnek a 
MiNDEEScu-tól összeállított anyagot, bizonyítás nélkül pedig nem akartam, 
még több olyan szót felsorolni, a melyet ón magyar eredetűnek tartok, 
azért külön kiemelem, hogy az itt következő csoportosítás csak épen né
mileg meg akarja könnyíteni az áttekintést, a dolog mélyére nem ha
toltam, gyakran a szókat csak egészen lazán fűztem egymáshoz. 

Szembeötlő, hogy a fönt felsorolt igék közt mennyire túlsúlyban 
van a szellemi életre vonatkozó. Külön tanulmányozás tárgyává kellene 
tenni, vájjon ez azzal függ-e össze, hogy az oláh irodalom bölcsője Er
délyben, tehát magyar földön keresendő, vájjon nem használtak-e tehát 
írásban legelőször a régi egyházi fordítók egy pár ide vágó, a fejlettebb 
szellemi életre vonatkozó kifejezést és nem terjednek-e ezek a kifejezé
sek részben talán az egyházi iratokkal együtt tovább. Annyi bizonyos, 
hogy épen ezen a téren igen mély hatást észlelhetünk. Ott van mindjárt 
az oláh miatyánkban két magyar szó: a vicleán : hitlen, «gonosz* és 
[nűntuésce] : ments meg «szabadíts meg». A vicleán mellett ott van a 
szintén magyar viclemg : hitlenség, «gonoszság* a magyar eredetű min-
tuésc-bö\ pedig származott a «megváltó* oláh neve,: a mintuitór. Az igék 
egy részét is ide sorolhatjuk, a hol vallásról, erkölcsről szólunk: bizuésc : 
bízni, fdgdduésc : fogadni, igérni, íngáduésc : engedni, tdgdditése : ta
gadni, bdnuésc : bánni, saduésc : szidni, káromkodni. A két utolsóval 
együtt főnév is ment át a bdnát : bánat és a sudálmd : szidalom, károm
kodás ; a bdndt-tal rokon értelmű a magyar ellen szón alapuló aledn, de 
nem tudom mennyi része van e jelentósfejlődéshez a magyar szónak. 
A szellemi élet körébe tartoznak még: eJdbzuése : képezni, képzelni, 
chipe§ : képes «szép», [gíndj : «gond», gondolat, /sdmd] : szám, számí
tás, [raváfj : rovás, jegyzék, levélke, a melylyel kapcsolatosan jöhetett 
át a [pecetluésc] : pecsételni szó i s ; nedm : nem, nemzet, viledg : világ, 
«nyilvánosság» {ín viledg nyilvánosan). E csoport végén említek két 
magában álló kifejezést a bdrát : barát, catholicus lelkész, illetőleg szer
zetes a tót és a néphit egy elemét, az urid§ : óriás-t. 

Hogy az alddmd§ : áldomás az oláhoknál is jogszokás, azt már 
említettem, vele egy nagy körbe tartozhatnak a következő kifejezések : 
cheze'§ : kezes, tdlhdr : tolvaj, bdntuésc : bántani, sérteni, ponosluésc : 
panaszolni és az előbbi csoportból még tdgdduésc : tagadni. ALEXICS 
ugyan a pard »per, panasz, vád» és pdrí§ «vádló» szókat is magyarok-



-438 ÁSBÓTH OSZKÁR. 

nak tartja (per, peres), de e magyarázathoz szó fér : az előbbi lehet szláv, 
a mint bizonyosan szláv a magyar per szavunk is, a másik talán oláh 
képzés. 

A magyar közigazgatás tükröződik a bír, bér, «párbér, bór, úrbér; 
fejadó* GHETIE, a páreáláb : porkoláb, régebben «préfes, maitre», a 
soltúz : soltész' és a pírgá/r (•== polgár?) «községi tanácsos» szókban. 
Hadd álljon itt a iobagíü : jobbágy is. 

A fejedelmi udvaron élő apród az oláh nyelvben is apród, de a szó 
itt is veszít idővel régi fényéből ós ma «hajdú, lovász, inas», a jelentése. 

A zajos katona-élet magára vonta az oláh figyelmét is : a magyar 
hajdú többeséből lett hajdúk, úgy mint a magyarban, régebben gyalog
katonát jelentett, más ide tartozó emlékek a következők: tdmdduésc : tá
madni, biruésc : (valakivel) bírni, győzni [harf\: harcz, dobd : dob, §iredg : 
sereg és talán a rdítd : rajta szó is. Mivel az érdekes szónak jelentése a 
szótárakból nem tűnik ki eléggé, hadd álljon itt még két példa. CREANGA 

-a Capra cu trei íezí ez. meséjében ezt mondja egy helyen : Pare nu 
cum-va nenea Martin a dat raíta pe la d-ta pe acasd ? «Hát ha Maczkó 
uram szólt be kend házához, ( = tett futó látogatást).* A gyermekről 
a ki gyorsan végig fut a kerten, tazt mondják: a dat raítd prin grddind 
mintegy. «rajtát adott (rajtázott) a kerten keresztül.)) 

A vadászat alatt, a mely a hdituese ; a (vadat) hajtani és sóim : só
lyom szavakban elevenül föl előttünk, megemlítem mind a madárneve
ket is : coróíü, coriííil : karoly, karuly (karvaly), vinderéü : vándoró, 
vándor sólyom, 'úlíü : olyíí, ölyv és talán tflrcd : szarka is. A halászatot 
képviseli a halaü : háló és a helesteű : halastó, a mely mellett az egyszerű 

•tan : tó is előfordul). 
Az «ügyes» mesterrel (a mester melléknév is lehet ós akkor «ügyes» 

a jelentése) a mesterség (me§tej*§úg) fogalma is átköltözött több szer
szám elnevezésével együtt: iléü : üllő, jaldű (j = zs) : gyalu, [ic : ék, keil], 
§ánfa : sámfa, A §dnfd társaságában mehetett át a tdlpd : talp szó is (vö. 
tdlpuése : talpalni) és akkor természetesen az átvétel körülményeire 
nézve ugyancsak jó messzire esnék a különben jelentésre nézve közel 
álló lába : láb, állatláb társától, a melyet talán a vadászat alkalmával 
lehetett volna fölemlíteni. A lakatost laeatús-nak híjjá az oláh, aledtuése 

.annyi, mint «alkotni, készíteni)), [urluéscj a goromba őrlést jelenti, 
«schroten». 

Kocsi meg szekér körül csoportosulnak a következő szók: cveie : 
kocsi, dric : (kocsi-) derék, eoci§ : kocsis, ogd§ : (kerék-) vágás, zabála : 
zabola, talán a ciatldü : csatló is, ha a «felhércz» jelentése általános. Ezt 
a képet azonban ki lehet még egészíteni. MÁNDEESCU a kocsis elnevezésére 
a tájszók közt még egy kifejezést említ a sechirds : szekeres szót, föl-
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•említi, ámbár mindössze egyetlen 1620-ban írt chronicában található 
1. HASDEU CUV. B. 1.44-0. 1. 121. sz. a. ós kihagyja a cécis -nak egy Bomá-
niában és Moldvában nagyon használt és igen érdekes párját a [vezetem, 
xizitcíu] : vezető-t (1. Ny. Szt. szekér-vezető auriga, wagenlenker), nyilván 
csak azért, mert MIKLOSICH a szót a szláv vozotaj-hó\ magyarázza 1. S. B. 
99 : 45 és Etym. Wörterb. 387. 1. vez. a.). Igaz, hogy a vozotaj jelentése 
véletlenül ugyanaz, de vozataj-hó\ teljesen lehetetlen egy oláh vezetem, vi-
-ziián alakhoz jutni, míg a magyar vezetŐ-nek egészen rendes megfelelője 
"a vezetau (a szóvégű -ő hangnak rendesen aü felel meg), a mely mivel a két 
•e hangsúlytalan, váltakozik vizitaü alakkal. Említésre méltó, hogy az 
egyetlen helyes magyarázat már JERNEY-nóI található, a kinél sok hely
telen összeállítás közt sok helyeset is találunk, úgy hogy MÁNDRESCU 
csak dicséretet érdemel, hogy sokkal következetesebben említi ezt a régi 
forrást, mint ALEXICS. EZ egyszer azonban ALEXICS érdeme, hogy föl
ismerte, hogy JERNEY helyesen látott. Egy másik ide vágó kifejezés, a 
melyet MÁNLRESCU a tájszók között említ, a sersám : (ló-) szerszám, de 
jóval elterjedtebb a [ham] : hám szó, a melyet MÁNDRESCU sehol sem említ, 
talán mert tévesen szlávnak tarja, a szó t. i. itt-ott behatolt a magyar 
nyelvből a szomszéd szláv nyelvekbe is. A szót különben ALEXICS sem 
említi. Ide kellene sorolni a mertic : mérték, adag szót is, ha talán vala
hogy kimutatható volna, hogy eredetileg az abrakportiókra vonatkozott. 
Ide való a minálunk legalább mindenütt ismert [sirégld, §irígla] : se
regije, saroglya szó — Erdélyben még a német is csak Sche?'igel-nek is
meri a saroglyát. MIKLOSICH valaha szláv eredetűnek mondta a magyar 
szót (Slav. Elén. im Magy.) pedig világos, hogy a magyar bontotta meg 
.a szókezdő mássalhangzó-csoportot (a német Sehragen-ból sráglya, sa-
ráglya stb. lett) és azután így adta tovább a szláv nyelveknek, csakúgy, 
mint az oláhnak. Az ökrös szekéren ott találjuk a belfée, hulfée : bélfá-t. 
ALEXICS még egy [rastaii] : eresztő (a járomnál)-féle szót is említ, a mely 
«Magyarországon szóltiben» használatos. En azt hiszem, nemcsak Ma
gyarországon, hanem mindenfelé ismeretes a szó, HAINEANU is Jochstecken 
alatt azt mondja, hogy a rásteíü és a moldovai származású CREANGA is 
használja (1. Biblioteca pentru tofi 28 f. 45. 1.: Cum ? ziserá barbatií ins-
páimántati, scapánd resteele din mána «hogy ? mondták a férjek, ijedten 
kezükből ejtve a járompálezákat) —szókezdő e- rendesen a-vá lesz, szó
kezdő a- pedig az oláhban igen gyakran elesik, a mint ezt már az amistuésc, 
ujabban mistuésc : emészteni igénél tapasztaltuk. Szóval minden rend-
hen volna, csak ki kellene ám mutatni, hogy a magyar eresztő valóban 
«járomszeget» jelent! 

Az utolsó kifejezések már átvezettek a földmívelő körébe, a melybe 
a következő kifejezéseket állíthatjuk : altoán, oltoán ; oltovány, [butásj : 
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bujtás, dugvány, hotár : határ, imás : nyomás, legelő, gazda : gazda, 
belsúg, bisúg : bőség, talán még [dimb] : domb is. 

A határforgalom magával hozta a várna : vámot, a melyet a talán 
szintén magyar eredetű vámes : vámos kezelt. 

A magyar sóbányákban sok oláh is dolgozott, mint §augáu : sóvágó, 
vagy mágláf : máglyás, a nagy sódarabokat, amelyeket kifejtett, mágia: 
máglyának hítta. 

A magyar lakás (lacás) és szállás (gálás) bizonyosan jobb, kényel
mesebb volt, azért a Idcuésc : lakni és sdldsluésc : szállásolni félig-meddig 
mint új fogalmak kerültek a nyelvbe, az órás : város is új fogalommal 
gazdagította a nyelvet; a saláü : uzálló, vendég is a civilizáltabb viszo
nyok kifejezéséül szolgálhatott. A házban lakát : lakat, hírdaü : hordó, 
feddés : fedeles, bögre, borcán : borkanna, «nagy korsó», ferestáü : fű-
rész(tő), még chip : kép is akad. A konyhába a kevéssel beérő oláh nem 
sokat vett á t : mindössze az arpdcás : árpakását és egy jóízű gombát, a 
dupércd : cseperkét. A ruházaton a giolgíü : gyolcs és a bumb : gomb 
neve magyar. Érdekes, hogy több magyar ige kiséri az oláht házában is, 
lidladuésc : haladni, élni, életét tölteni és [sirguése] : szorogni, ipar
kodni, igyekezni, cheltuésc ; (el)költeni, (&)mistuésc : emészteni, fo
gyasztani. 

Betegségben is magyar szót vesz az ajkára az oláh: beteág : beteg,. 
betefúg : betegség, zápor : zápor (-himlő), [orbál\] : orbáncz; a kínt 
[chili] -nek híjjá, de az [ir] : ír is magyar, csak úgy, mint a gyógyító fere
dért : feredo, fürdő és az üdítő borvíz. 

Magában maradtak a hóit: holt «dög, döghus és hang : hang, dal
lam, ének és az életnek nagy ura a músaí : muszáj.. 

Hátra van a magyar nyelvnek még egy hatása, a mely a képzők
ben nyilvánul, de mielőtt ezekre áttérnénk, vessünk vissza még egy 
futó pillanatot és álljunk meg egy-két érdekesebb szónál: az alddmá§-
nál, a mely az oláhoknál ép annyira meggyökerezett, mint minálunk az 
áldomás, a cliípes képes «szép» és [gond] : gond «gondolat» szóknál, a 
melyek két magyar szónak régi jelentését megőrizték, végre az órás : 
város és rdvás : rovás jegyzék, levélke szóknál, e két magyar szónál, a 
mely oly messzire eljutott! 

Most pedig nézzük a képzőket, a melyek be tudták magukat az 
oláh nyelv testébe ékelni, hiszen ők rendesen igen erős hatás fokmérői 
és azért különös figyelmet érdemelnek. Yégleges eredményről ugyan 
nem lehet még itt sem szó, addig, míg az oláh szóképzést és egyes kép
zők eredetét nem ismerjük jobban. De már most is tisztába lehet 
egyes kérdéseket hozni, másrészt ki lehet egyes pontokat jelölni, a 
melyek tisztázása különösen kívánatos. 
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Kétségtelenül magyar a -súg képző, a mely -§ig-en keresztül ség-
ből lesz. Egészen helytelen ALBXICS föltevése a 116.1., hogy az i o-n 
keresztül lett u-\á: nem csak hogy sehol sem találunk sog alakot, de 
h a n g s ú l y o s o nem is szokott u-ba átmenni kivéve orrhangok előtt, 
míg ?'igen gyakran válik u-xá (MIKLOSICH S.B. 102 : 57 « geht in zahl-
reichen Fállen in u über und zwar, wie es scheint durch ü, iu . . . . Das 
trifft háufig ein vov p und m (und n a c h z und s»). A hol a -sig nem vál
tozik -sug-gú,, az i az § hatása alatt 2-ve homályosult, de a leggyakrabban 
használt alak határozottan n§ug, amely előtt a tő végső mássalhangzója, 
a mely a legrégibb forrásokban még mutatkozik, idővel rendesen eltűnt•; 
ma már csak azt mondják, hogy mestesúg, de GASTER-nél még csak el
vétve találunk ilyen alakot, ellenben számtalanszor olvassuk a teljesebb 
mesterség alakot, vö. hitlen§úg, hitle§iig, vielesúg s tb . : hitlenség. Ide 
tartoznak még belsúg, bisúg: bőség, bete§úg.-betegség és a jobbára elavult 
chelchíg.-költség; a tájszók közt MANDRESCU még a mirisug: nyereség-et 
is említi. Látni való, hogy MANDRESCU mindössze egy pár ilyen szót 
mutat ki, de már ez a pár szó is érthetővé teszi, hogy néha oláh szóból 
is képződik -sug-ga\ abstract fogalom neve, hiszen a §ug functioját egyes 
esetekben oly tisztán ki lehetett érezni, mert a tőszó is átkerült az oláh 
nyelvbe : mester: mestesúg, betedg: betesúg, vicledn: vicle§úg, cheltue'sc: 
chelcíúg l így azután könnyen érthető, hogy a szláv eredetű priéten 
«barát», amicus-ból egy messze elterjedt priete§úg, «barátság» (1620-ban 
még prietensúg HASDEU CUV. B. I 392) és a görög eredetű éftin «olcsó »-
ból egy ma már tudtommal sehol sem használt eftin§úg «olcsóság» kép
ződtek, (MANDRESCU a 17, ós 189. 1. említi, de talán csak a Moxa-féle 
1620-ban írt" chronicában előforduló eftensúg alapján 1. HASDEU CUV. 
B. I. 386). A eftmsúg (ejtsd : jeftinsug) olcsósággal hozza kapcsolatba 
HASDEU ós utána MIKLOSICH S. B. 102 : 8 azt a titokzatos e§tinsug szót, a 
melyet 3-szor is találunk egy liturgicus töredékben, a mely 1600 körül 
íródott. ALEXICS helytelenül cselekszik, hogy nem közli a szövegben 
található alakot (estinsug), hanem estinsug ós estenéug alakot ír, pedig 
2-szer is tisztán -sug (azaz -szug) áll a szövegben cyrill betükel, a har
madik helyen pedig a szóban levő -,su- szótag hiányzik. Ezzel a titokzatos 
estinsug-ged össze függ nyilván az ugyanott olvasandó efstin, a melyet 
HASDEU és utána MIKLOSICH eftin-hől magyaráznak, ALEXICS magyarázata 
(Ő a szót a magyar istenség-hői származtatja) lehetetlen, igy sehogysem 
kapunk helyes értelmet, a estinsiíg mellett álló efstin pedig épenséggel 
érthetetlen marad előtünk, A Ungaria szerkesztője különös módon vél 
segíteni a bajon, azt mondja, hogy rosszul olvasták a szót eftinsug 
helyett (Ungaria 2 : 352), mintha bizony a cyrill Írásban össze lehetne a 
szóban levő betűket téveszteni! 
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A -scfj-gei párhuzamosan használja a magyar képzőnek mély
hangú -sap változatát, ennek az oláhban -§ag felel meg, csak hogy ezzel 
apaiakkal még eddig nem is találkoztunk, nem is fordul elő MÁNDRESCU-
nál a II . részben, a melyben az általánosan elterjedt szókat tárgyalja, 
más' ilyen szó m i n t á z egy locóság : lakosság, itt is csak az általánosan 
használt láeuésc : lakni alatt van fölemlítve mint egy bukovinai népdal
ban előforduló és különben ismeretlen szó. Ha valami bizonyítja, hogy 
nem elég a most általánosan használt szókat összegyűjteni, hanem hogy 
okvetetlenül a tájszókban és á régi forrásokban is kutatni kell a magyar 
nyelv régi hatását (természetesen n nélkül, hogy olyan túlzásba csap
nánk át mint ALEXÍCS),' hogy á mennyire lehet megállapítsuk, milyen 
Szók voltak régebben mindenfelé használtak, a melyek ma talán a vál
tozott viszonyok, más később jött" idegen hatás vagy akár milyen, 
más oknál fogva a legtöbb vidéken kivesztek megint, mondom, ha valami 
bizonyítja, hogy lehető széles alapon kell a magyar hatást kutatnunk, 
hát a §ag-ság képző bizonyítja ezt, vágy nem különös, ha MÁJSTORESCTJ a 
bevezetésben, 17. 1., azt mondja, hogy a -§ag képző oláh szókhoz is járul, 
hogy így képződött nmlmá^ág, mohóság-, adáuság, maier§ág, ráma§ág, 
fuHiság etc.t) és mi hiába keresünk az általánosan elterjedt szók között 
cSak is egyetlen egy magyar -ság végű szót, a mely átment volna az oláh 
nyelvbe ? MAXDRESCTT itt tehát olyan hatásról szól, a mely merően érthe
tetlen maradna előttünk, hacsak a most általánosan elterjedt szókat ven
nők figyelembe. Maga MÁNBRESCU a magyarból átjött gazdu§ag: gazdag
ság és bobonösag: babonaság szókra hivatkozik, a melyek után az «eíc.» 
sejteti, hogy lehetnék más ilyen szók is. Kbobonoság nem szerencsésen 
választott példa, ALEXICS '"-föl sem említi, ÍMÁNDRESCU sem állítja külön, 
hanem csak aboboáná : babona alatt említi, nem is idéz helyet rá, nyil
ván mert ő sem ismeri a mai nyelvből, á mint CIHACON kivü! a szótárak 
sem ismerik. Én ezt a szót mindössze GASTER-ból ismerem, a hol I. 218 
az első sorbán található(az indexben babonaság sajtóhiba). De ha végig 
nézzük MÁNÚBEsctF I. fejezetét, a melyben á tájszókat és az elavult szókat 
egy kalap alá 'fogja; találunk még több -s%-rá 'végződő szót is, a mely 
átment áz oláh nyelvbe : bír§ág: bírság, bolonciág : bolondság, cor§ág : 
kórság, meg ceiu§ág, celság a melyet ALEXÍCS egy csalóság-ból származ-
tói^^'czikkszóban sajtóhiba rejlik cálasuag h. calusag olvasandó 1. a 
Javításokat), míg MÁXDRESCU oláh képzésnek tartja. E szók közül légér-' 
dekesebb a birsag szó amit az ember, áz igaz, ALEXICS tárgyalásából nem 
is sejthet, ő t. i. mindössze Biharmegyéből egy felemás nyelven szer
kesztett mondatban idézi: ám plát'it maré birsag pantruká sor (? talán : 
s*au) bágat kaji én UgeVaii tilos «nagy bírságot fizettem, hogy lovaim 
bementek a tilos legelőbe», de MÁ.NDRESCU adataiból eléggé kiviláglik 
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3aogy régebben a szó ópensóggel nem lehetett ritka. És most már áttéi;-
hetünk egy ezzel szoros kapcsolatban levő kérdésre, értem ALEXICS adam-
ság czikkét, ALEXICS Arad- és Biharmegyéből ismer egy adauság (adáü-
ság): adóság szót {ma nek én adaüéagurj : nyakig vagyok az adóságban*) 
és azonosít vele egy Eomániában «körülbelül a fanarioták idejében* (cam 
ín epoea Fanarioftlor HASDETT Etym-Magn. 259) keletkezett szót s 
egyebek közt ezt a különös argumentumot hozza föl állítása mellett : 
«Magyar kölcsönvételre utal az a körülmény is, hogy a szó csak a múlt 
században a Fánárioták uralma alatt kezd lábra kapni oda át Eomániá-
•ban». En ennek az argumentumnak a súlyát sehogy sem tudom meg
érteni, de még nagyobb hibát látok abban, hogy ALEXICS a magyar olva
sónak egy árva szót sem mond az adauság jelentéséről, egyszerűen azt 
mondja: ««adausag: törvénykezési szó'). Ha.ALEXICS forrásából kiírt 
volna egy idézetet vagy legalább megemlítette volna, hogy a szó mindé- ' 
nütt világosan adópótlékot jelent: «sureharge» HASDETJ, «Steuerzuschlag» 
TIKTIN, akkor egészen nyugodtan az olvasóra bízhatta volna az Ítéletet, 
lehetségesnek tartja-e, hogy a múlt században a magyar adóság szó 
«adó-pótlék» jelentéssel átment Eománi^ba! En az adilu§ág,. illetőleg 

•adáoság (HASDEU a forrásokból mindig így idézi) szóban annak bizonyí
tékát látom, hogy a -sag képző még ujabb időben is eleven képző gya
nánt élt Eomániában ! 

Egy másik képzőelemnek az oláh nyelvbe való hatolásáról már 
szóltam itt-ott, értem az -l képzőt, a mely számos magyar igével együtt 
meghonosodott és analogicus képzésekre adott okot. Említettem már, 
hogy a chezásluése «kezeskedni» ige, melyet ALEXICS és TIKTIN egy keze
seim igéből magyaráznak, talán csak ilyen analogicus képzés, a mint az 
oláh pret,: pretium-ból prefáluésc taksálni ige képződött, a török eredetű 
•fihef: kedv, mulatság-ból chefdluesc mulatozni stb. Az l különben csak 
akkor található az oláhban -uésc, inf. -uí előtt, ha már a magyarban is 
meg van, az -uésc, -m'-ban rejlő -u- pedig a szlávságból való, a hol a de-
nominativ-igék egy csoportja a praesensben mindig -u-t mutat a ragok 
,elott — egészen megfoghatatlan tehát, mikép tulajdoníthatja GASTEÍÍÍ afz 
-u-& igealakok keletkezését magyar befolyásnak (Grundriss I. 442 «;Eer-
ner verdanken wir dem Ungarischen die Ableitungssilbe §ag. £ « / , . . > . 
und die, yerbalform uesc-ui : bantui ahnden, mimbui retten./)}) j0{, ^.97V., 

. ,,< v. i. i A legfontosabb kórdós azonban, mely, tisztázandó az, mennyiben 
keresendő az f -en. végződő képzőkben magyar elem. A kérdésnek egy igen 
fontos része .ma már tisztázottnaktekinthető HASBETJ:egy ALEXICS dol-
__,—•,••••• •ilfjy-.ftlo üwjfíeí vg,p,v »ib£i9űi-«Héi j) tose8ö íillh áöse£,M d-íemsi mi 

;h*f j iÍa°4^ : : !arínyr 'rairl t °i&¥$kP fiS^fcSÖP Í8M$^Hógj xnegíüladok, 
^Mbrülök; «ich értrmké*. ígoil ,.i i SÍ! jiex^e-Aöí B'Í döss isis bt ei ei[ 
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dozata után megjelent czikke által (Etym-Magnum 1948—1959): a va
lami foglalkozást űző személyeket jelentő szókat alkotó -a§ képzőnek 
semmi köze sincs a magyar -ás képzőhöz ! Igaz ugyan, hogy HASDEU té
ved, mikor azt hiszi, hogy a magyarban az -ás (illetőleg -s) képzőnek 
nincs is ez a functiója (vö. munkás, portás, kapás stb. stb.) és e kérdés
sel szorosan összefügg, hogy HASDEU nem a magyarból, hanem az oláhból 
juttatja ezt a képzőt a szerbekhez, horvátokhoz, szlovénekhez! De ez 
mind nem változtat a főeredményen. HASDEU ugyanis egészen helyesen 
mutat rá arra a nevezetes körülményre, hogy -ás végű személyt jelentő 
szó a magyarból jóformán nem is ment át az oláh nyelvbe, tehát maga 
a képző sem juthatott ezen az úton a nyelvbe. HASDEU mindössze két 
ide tartozó személyt jelentő szót ismer, a mely a magyarból került, a 
papistá§: pápistás és uriá§: óriás szót; az előbbiről helyesen mondja, 
hogy alig használt egyházi kifejezés (hozzá tehette volna, hogy a t előtt 
álló s- ( = sz) miatt magyar volta nem is egészen kétségtelen), az urias-
meg azt mondhatta volna, hogy a magyar sem érzi benne az -ás képzőt. 
Ha MÁNDEESCU értekezésében keresünk hasonló eseteket, a tájszókat sem 
véve ki, mindössze még a má,glá§: máglyás-ra találunk, a többi ott em
lített személyeket jelentő szó csak azt bizonyítja, hogy az -a§ igenig 
élő oláh képző, de nem a magyarból került: az oláh háítá§ hajtót (nem 
hajtást) jelent, az oláh sucá§ tájszó nem felel meg a magyar szokás-nak. 
hanem szeszélyes-t jelent (a szokást, a hol egyáltalában használatos a 
mása sucá-iaak mondják és a budai'szótáría sucuése: szokni igét is ismeri), 
éhezés : kezes chezá§-Bá oláhosodik. Ha a magyar -ás képző átment volna 
az oláhba, csakis az a jelentés tapadhatott volna hozzá, a melyet az át
ment magyar szók többségéből ki lehetett volna érezni, tehát csak is 
olyan, mint a milyen az aldámá§, imás, lácá§, (a lácuésc-ben a tőszó 
mása is meg van !), sálás, ogús (vágás) és hasonlókban észlelhető, sehogy 
sem az, a melyet tényleg az oláh -a§ képzőn tapasztalunk. 

A -sag képző' tárgyalásánál láttuk már, hogy mennyire nem sza
bad ma általánosan használt szókra szorítkozni, ha a magyar nyelv 
hatásának teljes és igaz képét akarjuk adni, de azért ismétlem, hogy a 
kutatás első feladatának azt tartom, hogy ezeket a szókat állítsuk össze 
teljesen és válaszszuk el különösen azoktól a szóktól, a melyek csak 
egyes pontokon jutottak a nyelvbe. Ismertetésem amúgy is hosszabbra 
nyúlt, mintsem eleinte gondoltam volna, azért lemondok arról, hogy MAND-
KESCU munkájának I. részét is ismertessem, a hol Provincialisme czíni 
alatt e tájszókat tárgyalja. Itt mindössze 215 többnyire nagyobb terüle
tenismerttájszót állit össze, a félig-meddig vagy teljesen elavult szókat is 
itt tárgyalja. Azonkívül egészen sajátságos ok arra birta, hogy több loca-
lis természetű szót is fölvegyen, az t. i., hogy az erdélyi oláh népdalok 
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szebbek, mint a romániaiak. így hát tulajdonkép 3 szempont is döntött, 
vájjon egy szó e csoportba fölveendő vagy nem. A kérdés részletesebb tár
gyalásánál, a melyre a szerző talán valaha vállalkozik, minden esetre jó lesz 
külön-külön csoportosítani a különböző szempontok alá tartozó kifejezé
seket, de mindenek előtt még egyszer alapos megfontolás alá venni mind
azt, a mit ALEXICS összeállított — abban még nagyon sok föl nem használt 
anyag rejlik. Csak példa gyanánt említek egy pár olyan szót, a melyet 
nem lett volna szabad kihagynia: corciu: korcs, lepedéü: lepedő, mas-
lág: maszlag, rádás: ráadás, ciurda : csorda, spelingher : pellengér, 
§inór : sinor, zsinór. Másrészt kiemelendő, hogy MÁNDRESCU itt is kiegé
szíti Ao;xics-ot, így pl. kimutatja, hogy nem csak a háználésc: haszná-
lani ige él a magyarországi oláhok nyelvében, hanem a hazna, hasnd: 
haszon főnév is. 

Egy másik pótlás figyelemre méltó, ámbár bizonyítja, hogy 
MÁNDRESCU nincs tisztában a dologgal. MÁNDRESCU t. i. egy marha: 
xaarha szót is emlit az I. részben, nemcsak tájszónak, hanem a régi 
nyelvből is, a melyben a marha alak itt-ott fölötlik, használja p. o, 
CORESI 1. GTASTER I. 23. f. de már száz évvel előbb is találkozunk vele egy 
1472 és 1481-ben írt okiratban 1. MIIETIC 91. sz. A h igen gyakran f-ié 
válik az oláhban, így lett hitlen-bö\ nemcsak vicleán, hanem ficleán is, 
így lett szláv prah-böl praf bolgár vrüh illetve vürh-bÖ\ virf stb. 
A marha és a ma általában használt marfá «árú» tehát kétségtelenül 
ugyanaz a szó, a mit már HASDEU is hirdet. MÁNDRESCU mintha nem 
értette volna HASDEU szavait, idézi ós nem vonja le belőle a következte
tést. HASDEU t. i. a szót egy a XVL század vége felé írt kéziratban ta
lálva azt a megjegyzést fűzi hozzá Cuv. B. II . 383. «marhá = actual 
marfá . . . . ínvederat ung. marha «vita», ceía-ce probézá cá comerciul 
de cápeteniá al Eománilor consista in vite» azaz marha. = jelenlegi 
marfá . . . . nyilván a magyar marha «barom», a mit igazol, hogy az 
•oláhok főkereskedelme marhában állott.» A pontozott helyen idézi HAS-
DEN az illető régi forrásból a helyet, helytelen idézettel (56 h. 55 olva
sandó !), a szó ott még a régi h-ás alakot viseli és még az eredeti jelen
tést tünteti föl, szakasztott úgy, mint CoRESi-nél. A szót tehát MÁNDRESCU-, 
nak, ha fölismerte volna a valódi tényállást HASDEU értelmében is nem 
itt, nem is marha alatt, hanem az általánosan ismert szók közt a mai 
marfá alak alatt kellett volna tárgyalnia! MÁNDRESCU igazolásául szol
gálhat némileg, hogy MIKLOSICH sem látott világosan e kérdésben 
1. Etym. Wörtert. mercha a. 

Érdekes a régi okiratokból többször kimutatott ghiuliu§ : gyűlés 
szó is. ALEXICS csak Arad- és Biharmegyéből hozott föl egy dHlis-t, de 
még MÁNDRESCU előtt jelentette ki magyarnak a szót, SAINEANU ellen, a 
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ki a török gelismek-hői származtatta. Nyr. 19 : 409. MÁNDEESCU így fejezr 
be e szóról szóló czikkét • «Ez a valaha olyan gyakran használt szó ma 
iliár csak elszigetelten él azokban a részekben, a hol a magyar gyűlés* 
táplálta.* íme, újra egy példa, a mely bizonyítja, hogy a régiségben is-
kutatni kell a magyar hatást és hogy azokat az elavult szókat nem kel
lett volna a tájszók közé keverni, a melyekró'l kimutatható, hogy régeb
ben nagyobb területen használták. * 

MÁNDEESCU nem bocsátkozik ALEXICS dolgozatának bírálatába, csak 
egy-két megjegyzést tesz rá a bevezetésben. Egyebek közt összeállítja a 
7. s. k. 1. a hangutánzó szók egyrészét, hogy visszakövetelje a magyar--
ságtóí; A kérdés itt néha nehezen eldönthető, irányadóul szolgálhat, hogy 
ilyen esetekben, mikor hangutánzást tehetünk föl, csak akkor tegyünk: 
föl idegen nyelvből való átvételt, ha a szóban van valami elem, a mely 
véletlen találkozásból alig magyarázható. így pl. ha az oláh murguésc: 
morogni igében a magyarban jelentős g elemet találom, akkor a latin?. 
murmurare, német murmeln, murren nem fognak engem attól vissza
tartani, hogy az oláh szót ne tekintsem a magyarból átvett szónak.. 
ALEXICS csak a belőle képezett murguire főnevet ismerte a voroneci co- • 
dex-ból, a murguésc igét nem, most már GASTEE-nál olvashatjuk I. 23, 
CoEESi-ból. A szót különben csak példa gyanánt idéztem, nem veszem 
MÁNDEEScu-nak rossz néven, hogy nem iktatta be még a tájszók közé-
sem ezt a két egészen magában álló szót, a mely igaz az által, hogy egy
mással benső kapcsolatban áll, némileg súlyban nyer. — Ha azonban-
nincs olyan jellemző elem a szóban, akkor nagyon csínján kell bánni a 
h angutánzó szóknak az egyik nyelvből a másikból való származtatásával* 
E szükséges óvatosságról megfeledkezett ALEXICS, mikor p. o. az oláh-. 
£wc (o. czuk) szót a hangtani nehézségek mellett is a magyar csók-hói 
magyarázta vö. szerb cmokati, cvokati, magyar czujypantani ! 

A k é t e s szókat is föl kell egy ilyen dolgozatban említeni, részben 
még tárgyalásába is kell bocsátkoznunk. Semmikép sem dönthető el a-
gaie szó a magyar kányha vagy a szláv kana-hól lett-e, de épen azért a 
magyar hatás megbeszélésénél épúgy föl kell ezt a körülményt említeni, 
mint a szláv elemek tárgyalásánál. A sóba szó, a mely csak a szorosan: 
vett Magyarországban jelent szobát, különben pedig kályhát jelent, 
mindazonáltal lehetne magyar eredetű, mert a szó a magyarban sem je
lentett mindig csak szobát, de lehet bizony bolgár is — CIHAC a török: 
elemek közé sorolja! A t,el: czél valószínűleg magyar ós nem szláv, a sic: 
sík, «Eauschgold» (NySzt. Sík aluta inaurata, vergoldetes Ledér, r. Táj-
szótár sík arany, ezüst v. rézpaszomán) lehet magyar, de megtaláljuk a-
szláv nyél vekben is, 1. MIKLOSICH Etym. Wörterb. 339. A magyar zeke, ha
csak nem akarjuk az oláhból magyarázni, azt látssik bizonyítani, h o g y a t 
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oláhban a zeche alak a legrégibb és hogy a zeghe és secjie alakok csak a 
különféle irányban történt assimilatio szüleménye.*) HASDEII egy előttem, 
legalább alkalmas jelentésben, ismeretlen setula-hól magyarázza az oláh 
szót és azért csak helyes, ha a seche alakot tartja a legrégibbnek (Cuv. B. 
I. 312,), de bizonyos az is, hogy ebből a zeche, zeghe alakok keletkezése 
nehezebben érthető. MIKLOSICH is setula-hól indul ki, (£. JS . ,101.,: 60), 
mégis közvetetlenul a z-n kezdődő zeche alakot származtatja belőle,, pedig 
maga igen határozottan hangsúlyozza, hogy a latin $ az oláh nyelvbe^ 
még a szó közepén is zöngenélküli hang (== magyar sz) •> és azután: így 
folytatja : «Im Anlaut hat sich das tonlose s be l allén Komanen, erhalr 
ten» 101 : 77. tegWnöí 

De nem folytatom, pedig annyi kérdést intézhetnék még, a melyre, 
MANDREScu-nál nem találok feleletet. A helyett egy kéréssel fordulok ő 
hozzá és a többi oláh nyelvészekhez, a kik ismerik a magyar nyelvet; 
foglalkozzanak a dolog visszájával is, mutassák ki, hogy egészen más az a 
hatás, a melyet az oláh nyelv a magyar nyelvre gyakorolt. Annyi belátást 
és elfogultságot bátran föltehetünk olyan sokoldalú,; művelt kutatóban, 
mint a milyen SAINEANIT, hogy nem készakarva hamisítják mega.]tínv(^-
ket. Hiszen nevetséges volna ezt róla csak föl is tennünk. És mégis, néfjT 
zék csak meg, hogy mikép itél arról a hatásról, a melyet az oláh nyelv 
állítólag a magyarra gyakorolt. HUNFALVY-nak, EüLLSPAPHER-nakel nem 
hiszi, hogy alig lett oláh szó a magyar nyelv közkincsévé,. Nem vetem 
szemére, hogy a magyar menteni szót az oláh míntuésc igéből származ
tatja, ámbár könnyen meggyőződhetett volna annak lehetetlenségéről, 
de ha magyarul nem tud, pedig hogy nem tud, az egészen világosan ki
tűnik előadásából, akkor mégis csak meg kellett volna valakitől, a ki jól 
tud magyarul, kérdezni, érti-e a következő «magyar» igéket: dreptdl, 
entyinál, nyekeszil, szkepdl, szokotál, szuflál, beszpurkdl, felőpril 1 érti-e 
a következő a «természet és az erkölcs világából*) vett kifejezéseket: 
borhát, muta, nere'vas, nerod, nyegra, murga, rojb, rőska,' gehsáva^ sze~ 
csita ? Jó lesz SAINEANTJ elmélkedését, a mely e szókra következik, ide 
iktatnom, legalább megtudja belőle a magyar olvasó, hogy bizony mel
léknevek is találhatók e második csoportban : «Csak egy benső érintkezés 
következése, mondja SAINEANU, lehet igék és melléknevek átvétele y>.{I$t&rict>. 

filologiei románé 266. 1.). Valamivel lejebb így folytatja : «Nem kevésbbé 
benső együttélést bizonyítanak a család köréből vett kifejezések, mint á 

*) A NySzt. ugyan nem constatál külön egy hasonló assimilatio 
következtében keletkezett zege alakot, de egy idézetében tényleg ezt olvas
suk: A kucsmányok: goboncsos zegéc az hajósoké, evezőké: bardocuculi 
remiguum sünt (Com. Jan. 101). 
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következők: ficsoi\ kuszkura, mósuly, mása, nanás, nyepota, matusza, 
nyiréíy, nyirásza, zeszter, szuráta, vésár». De nem folytatom tovább, a 
magyar olvasó még azt találná hinni, hogy ez mistificatio, vagy hogy 
gúnyt akarok űzni SXiNEANu-ból.*) Világért sem! SAINEANU erre nem 
szolgált rá, tudom, hogy a legnagyobb jóhiszeműséggel irta mindezeket 
a dolgokat, sejtelme sem volt arról, hogy magyar szóknak mondott olya-

. nokat, a melyeket az ezredik magyar sem ért. En csak csattanós példát 
akartam felhozni annak bebizonyítására, hogy hová juthatunk, ha egy
mással nem törődünk, ha egymást nem ismerjük. MÁNDRESCU és a többi 
oláh nyelvész, a kik tudnak magyarul, úgy tudnak magyarul, hogy kü
lönbséget tudnak tenni a székelyeknél vagy épen csak a csángóknál itt-
ott járatos tájszók ós a közmagyar nyelv közt, szent kötelességet végez
nek, ha ezt a kérdést honfitársaik közt tisztázzák. Csak ha ezzel a kér
déssel tisztában vannak, érthetik meg egészen az oláh nyelvészek a ma
gyar hatás jelentőségét, mert arról kell meggyőződniök, hogy ehhez a 
hatáshoz nem is lehet fogni az oláh visszahatást. Eszem ágában sincs, 
hogy ebben valami nagy dicsőséget lássak, utóvégre mi is sokat, igen 
sokat tanultunk idegen népektől és ezt nem szógyeljük bevallani, de az 
oláh nép történetének és culturalis fejlődésének megértéséhez okvetet
lenül szükséges, hogy a tényeket úgy lássuk, a mint vannak és ha az 
oláh nemzet múltjának tiszta megismerése az oláh tudósok legszebb 
problémája, úgy másrészt mi is a legnagyobb érdeklődéssel kisérjük e 
kérdéseket, mert az oláh nép egy része a mi hazánkban él ós az ő törtó-
netök részben a mienk is. 

ASBÓTH OSZKÁR. 

M' . 

Geréb. •— A geréb szóról írt czikkemben (NyK. 27 : 206) nem 
tudtam teljesen kielégítőleg megmagyarázni, hogy miért felel meg a 
magyarban b a szóvégi erd. szász f-nek (gref, többese greb'n). E czikk-
hez hozzászólt SCHULLEEITS is (Korrespondenzblatt 20 : 112); a szóvégi 
megfelelést ő sem tudja kellőleg megmagyarázni, mert hisz a bakter 
szókezdő b-je a nóm. w-böl i tt nem szolgálhat analógiául. Az én föltevé
sem szerint volt egy nominativusi greb alak is. Ezt bizonyítják a most 
közzétett következő beszterczei szász családnevek: Hoffgrab 1711-iki 
oklevélből, Fawenstgreb (Pfingstgráf) 1620-iki oklevélből (vö. Festgabe 
der Stadt Bistritz, s. 35, 39). M. J. 

*) Csak correctura közben használhattam SAINEANU könyvének 1895-
ben megjelent második kiadását, a melyben azonban a bennünket leginkább 
érdeklő fejezet csaknem szóról szóra a régi maradt, 1. 211—117. lap. 


