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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. 
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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. 


