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K .J -^ ét Darabbal Szaporodik ismét a 

Sokféle. Mind a’ kettő réfzfzerént 
tudós és hafznos, réCzfzerént tré
fás és mulatságos Dolgokat foglal 
magában. Legnagyobb réfze a' Ha- 
2a Történeteit és Nyelvét ille t i, 
a' megyek egéfz éltemben minden
napi 's legkedvesebb Tárgyaim va* 

Iának az  elmélkedésre. *S mint* 

hogy fém hibátlannak fém tsalhatat* 
a » lan*



lannak foha nem tartám magamat, 
ha mi emberi értt engemis ezen 
Munkámban, annak helyre hozá

sát akárkitőiis kedveíTen vefzem.



A z Aranytsinálásrbl.

- A  gazdaggá lenni kívánság még mostis fenn 
tartja köztünk ezen tsábító meílerséget. Az em
ber nem hinné, mennyi Tsalóka találkozik', kik 
mindenféle úttal azon vannak, miként ejthefsék- 
meg az együgyúebb Embereket, Például, mennyi
re tántoríttathatikmeg az Emberi Éfz, hozelö 
egy még mostis élő német író magával esett illy 
minapi Történetet.,, Néhány efztendők előtt jött 
hozzám egy Ember, ki fok Befzéde után nékem 
megvallá, hogy őis Adeptus. Az ollyan Emberek
nek mint az ú r , úgymond bizodalommal, az én 
nagy Mefterségemből nem tsinálok titkot; mert 
abban bizonyos vagyok, hogy azzal az úr vifz- 
fza nem fog élni, sőt inkább ezzel a felséges 
Munkával támogatni fogja Embertársait. Az úr, 
nem kétlem, hallotta hírét a négyfzegú Körnek, 
Quadratura Circuli. Ez a négyfzegú Kör az Al- 

A  a ki-



kimiának ama valóságos Titka« Ebből áll mind 
az Opus map Hm philofopbicum, mind pedig a Lapig 
Philofopkotum“ Azután illyen képet rajzokt le e* 
lőttem:
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Mit tart az úr, úgymond tovább, hogy mit 
Jelent ez a lerajzolt Kép? Ez a Kép a négyfzegil 
Kór. Sok Filozófus törtön törte fejét immár a ki
találásán, ’s még fém találhattafel; ’s az magában 
©Ily együgyü, olíy közel van hozzánk, olly igen 
ki van jelentve ezzel a* Jelképpel; de nkgis i* 
gén kevés Boltsnek vagyon tudásában. — Nem 
titkolhatom, hogy én e:en Meséntík igen kíván« 
tam hallani feloldását. Sokféle alkimikus Műn« 
kár >1 kezd em gyanakodni, de az Emberem mind 
tsak a?t ftleléj az mind fcmmi; tsak ez az egy 
Medium az, a mellybe minden concentraltatik. Hát 
nem vefzi éfzbe, mi 1 gyen az? — En a Képet 
új'a megnéztem mindenfelől, láttam benne egy 
Bégyfzeget ’s egy karikát» melly mindég tsak Négy«

ízeg .



fzeg és Karika maradtt. Jól látom, mond az al- ̂ v
kimikus Tanítóm, hogy az Ér a Titkot fel nem 
találja, ha világosabban nem ízóllok. Adeptus. 
Nem találja e hasonlóságát ezen Képnek valami
vel, a minek mindennap hafznát fzoktuk venni 
Életünkben? Magam. Én egy Négyfzeget ’s egy 
Karfkát látok, de nékünk fok Jófzágink ’s Efz- 
közink vannak, mellyek négyfzegesen 's kereke
sen néznek ki. Adept, De a’ mi Négyfzeg ’s Xa- 
rikais légyen egyfzersmind ? Mag. Uram! én 
megvallom, hogy én ez alatt a Kép alatt ferami 
bizonyost nem tudok magamnak képzelni. Adept, 
Jól van! tehát hallja Kegyelmed, Ez a’ Rajz a 
Lyukasfzék' Nacbtflubl, felső defzkájának a’ Képe, 
í'igy e bár? Mag. Vaj igen! ha úgy akarja ven
ni. Adept, t n  nem vefzem Így, hanem valóban 
igy van, mert az emberi Stercus & Urina tefzik 
ama nagy titkot. Már most, ha úgy tetfzik, az 
Opevatio útját megfogom mutatni az úrnak, melly 
három hét alatt végét éri, E fzerént: három hé
tig kelletik az ágyban maradnia, és femmi e- 
gyéb tápláláífal ne éllyen mint faját Hugyával. 
Ezen idő múlva a’ Hugy a Teile által, mint a- 
ma valóságos alkimikus Üst által, fog által vál
tozni bizonyos veres Tineturává, a mellyben fel
találja végre a Lapis pbilofopbicust,
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Én megköfzöntem néki, hogy ezt a nagy 
Titkot kijelentette, melly által az Ember még 
abbanis réfzesülhet, hogy rövid idő múlva a 
Lelkekketis kezet foghat a’ más Világban, és így 
femmi Aranyra tovább nem lefz fzüksége.,, Tsu- 
dálkozásra méltó dolog, hogy olly buta és bal- 
gatag Emberek találkoznak, kik az efféléket el- 
hifz k. 'S még is bőven vannak, kik igy efze* 
lósködnek, főképpen azon Orfzágokban, hol a* 
Babona 's az ördögben hitel uralkodik.. Sót azt 
is megvallom, úgymond a német író , hogy ma
gam esmérek egy Embert, ki ezt a most említett 
nagy Munkát veghez akarta vinni, ’s már hat 
napig fsak Hugyával éltt, de azután tsak nem 
halálos betegségbe esett.

Extele Oílobaságokat bőven lehet hallani, ha 
ki az Aranygyartókkal megesmérkedik. Né-

mellyek

Az Aran.ygyártás annyi mint Aranytsinálás. Arany
gyártó ’s Aranymíves nem egyféle Meiler em
ber. Az első az Aranyt gyártja vagy is kéfzíti 
(: legalább a mint a balgatagok tartják:) a máflk 
tsak kefz.it belőle többfélét. így mondjuk: Ke- 
rék-Nyereg-Süveg-Szij-gyártó , mert ezek gyárt
ják, vagy is kéfzitik a Kereket, Nyerget , ’s a t. 
Arany-Réz-őn-Ko-míves , mivel ezek Aranyból, 
Rézből, ’s a többiből miveinek, vagy is kéfzit«- 
Rek. Így a Németnél is más a G o l d m a c h e r ,  

’ ’s más a G o 1 d a r b e i t e r. Ez okból az üra- 
míves, Puskamíves, Gyurumíves, nem jó Magyar
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mellyek a* Titkot az emberi Szarban kereíik , 
*s ezek Stercoriftáknak neveztetnek; mások 
emberi Magban,.’s a nevök Seminalißa. Ezeket 
tsúf Meflerségök a legilletlenebb ’s kárhozatosabb 
Tüelekedetre vezeti. Vannak ismét mások, kik 
a Tárgy okát a Tsillag-taknyának rodhafztásában 
's /ípbrum nitrumban kereíik,. De ezen Urak kö
zül még egy fe találkozék , kinek a Munkája a 
Próbát megállotta volna; vagy, ha látfzott is a 
rövid látásüak előtt megállani, azt tsak a Ha- 
miskcdás fzerzette. Ki az Értzolvafztásban és ke* 
vere sben, Cbimiában, forgott Ember, az, ha akar
ja , az éretleneknek fokféleképen vefztheti fze- 
mök fényjét. Az Aranygyártókat kétfélékre lehet 
ofztani, úgymint a Tsalókra ’s a Megtsalattakra. 
Ezek az utóisók gyakorta fok Aranyt ’s Drága- 
KÖvet elvefztegetnek, hogy ama nagy munkát, 
Opus magnum, véghez vihefsék, 's a dolgot vég
re annyira hozzák, hogy az Aranyt Rézzé, ’s a 
Drágaköveket Üveggé által változtatják* De vala
mint minden Rofznak ’s Tévelygésnek van is
mét valami jó Pvéfze is , úgy az Ahbimißak is a 

A S Chi-
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fzavak, mert ezeket a Müvéfzeket inkább Őrásnak, 
Puskásnak, ’s Gyűrűsnek, vagy pedig Óra-Pvska- 
’s Gyűrű gyártónak kellene mondanunk. Az órás 
órát kéfzit vagy is gyárt, de az Órából femmit 
nem mivel.



Cbimiában többféle jóra és hafznosra akadtak vé
letlenül , melly talárr örökre csméretlen majyidtt 
volna, ba a gazdaggá lenni kívánságok illy bal- 
gacag úton való Iparkodásoknak nem lett volna 
öfztöne. Kiki tulajdon módja fzerént mulatja ma
gát* Ha ki az Alcbimiát megfzerette, 's van ahoz 
elég ideje és pénze, az bízvást barátkozhatik ve
le, de tsak okkal és móddal. Mert ha Indulattá 
válik, vefzedelmes lehet, Egéfzség, Nyugodalom, 
’s Érték könnyen kifzöknek a Kénesével együtt 
a Kéményen, 's egyebet a Bánatnál ’s Remény- 
vefztésnél nem hagynak hátra. — Valahányfzor 
az Aranygyártást gondolatimban forgatom, úgy
mond tovább az í r ó , mind annyifzor egy falufi 
Gazda jut efzerabe. Ez az Ember némelly Arany
gyártóktól megfzóllíttatott, hogy ő is közikbe ad
ná magát. De elére azt kívánták tő le , hogy két 
fzáz Forintot tenne le a’ fzükséges EfzkÖzók 
megfzerzésére. A Gazda fehle nékik: Uraim! 
ha a legdrágább Jófzágot elkéfzithetitek, tehát 
bizonyoífan a legalábbvalót is megtudjátok tsi- 
nálni. Én néktek fziveífen megadom a kivántt 
fomniát, de elófzer megkell tanítanotok, mint 
fcéízitheffem a legalábbvalót jutalma.Tan. Én ez
zel meg fogok elégedni, ’s titeket a ti fóvebb 
Titkotokért nem foglak untatni. Tanitsatokmeg 
Csak Trágyát kéfziteni. Az Aranygyártók ez ál

tal
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tál magokat meggyalázva vélvén, kezdtek hofz- 
fzonkodni, de a’ Gazda így felele: ha 20 Forint 
árú Trágyát vefzek , s azzal a földemet megzfi- 
rozom, tehát a hafznomról nem kételkedhetem , 
de ha a kéfc fzáz Forintot a Tégelyekbe béve
tem, még fém vagyok bizonyos, ha egy garas* 
nyit kapok e vifzfza. Hogy ezen falufi Ember
nek tökkelnem ütötték a fejét, kiki láthatja.

Többi köztt az Aranygyártókról még az is 
megjegyzésre méltó, hogy ezek az Emberek rit
kán elégednek meg ezzel az egyes Balgatagság
gal. Mert az Aranygyártáshoz legottan társul ad
ják magokat a Kintsásás, a Lotto fzámainak kita
lálások , a K aiéiban való hitel, az ördög idé
zés , a Lelkekkel társalkodni kívánság, *s több 
illyen agybeli koholmányok. Egy fzóval; az ol- 
lyan fzerentsétlen Embert a felbuzditott Képze* 
iése fzámtalan Valótlanságokra vezeti. Voltak az 
Alchimicusofc köztt már ollyanok is, kik elhitették 
magokkal , hogy a Reíoríájokban egy egéfz Vilá
got teremthetnek, úgy fzinte ama Homunculus fhi- 
lofopbicust, vagy is Afzfzony nélkül Világra ho
zott Embert. Bizonyos Német Városban megje
lent volt egykor egy Tsalóka efféle Emberrel, 
kit egy igen nagy üveg alatt pénzért mutogatott, 
’s kiről azt vitatta, hogy egy AUVmicus kéízitct- 
te. De ez a nagy Meile? meghaltt yólna, minek-

előtte
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előtte az Alkotványját meglelkefithette volna. Na
gyok ’s . Kitsinyek, Afzfzony ’s Férfi, Gazdag és 
Szegény mind oda futottak , hogy ezt a Tsudát 
megláthafsák. Az Üveg alat. egy meztelen Ember 
ülve láttatott, ki a Meílerségtöl követhetetlen 
vala, ’s kinek nem hibázott egyéb az Életnél. A 
Tsalóka femmiképen nem engedé, hogy valaki a 
Képét illeffe, mert mind azt vitatta, hogy mihelyt 
az Üveget le venné róla, a Kép azonnal hamuvá 
válna. Egykor, midőn fok Ember a Szálába ér
kezett, hogy ezt a Ritkaságot megláthatta, az Íj- 
vég alatt ülő Figura ptrüfzkölni kezdett. És ez 
az egéfz Titkot elárúlta, mert végre a jött k i, 
hogy az terméfzetes Ember vala, ki a fok gya
korlás által magát annyira vitte, hogy óránként 
azon egy helyre nézhetett a hiján, hogy a ízemét 
meg mozditaná vagy egyet pillantana; 's az AU 
chmicut és Hovto philofopbicus mind a ketten ki- 
kergettettek a Városból.

A  Bűbájról.

Hogy a legtöbb bűbájos Tétemények, mel- 
lyekról a Köznép azt hitte, hogy az Ördög Mun
kái légyenek, tsak a Terméfzetnek titkosabb es- 
méretéböl ’s erejéből fzármaztak, arról a mofta- 
ni Tudósok immár nem kételkednek. Ha a Tör
téneteknek Régiségökbe vifzfza megyünk, ’s a 

j ' tsi-

12  SOKFÉLE VII. DARAB.



SOKFÉLE VJi DARAB. 13

tsirázó Nemzetekre vetjük ízemeinket, könnyen 
éfzre vehetjük, honnan támadtak légyen ama tsu- 
dálaíos és tellyes titkú Mesék* A Nemzetek az 
egyes Emberhez igen hasonlók* Azoknak fzint 
úgy fzokott ̂ lenni gyermeki, emberi, és érett ko
rok'. A tsirázó Nemzetek a Tudományokat nem 
űzik, hanem inkább a Hartzot. A Hartz fok nyo
morultat fzokott tenni. A Nyomorúlttak az lile- 
nekhez folyamodtak. Kevés idő múlva a Tifzte- 
let, mellyel az Emberek az Iftenekhez viseltet
tek , a pogány Papokat nagy tekintetbe hozá. 
Ezek látván az oíioba Népet lábaik előtt hever
ni , ’s az okos bélátásra elégtelenségét éfzre vé- 
vén, az Időnek hafznát vették , ’s Oraculumok az 
az Feleletek által kezdették azt vezérelni. — A. 
fóvebb Tudományokban akkor tsak igen kevés 
Emberek réfzesű'hettek. Ezek pedig nem hogy 
azokat másokkal közlötték volna , hanem inkább 
titokban tartották. Ugyan ez a Titkolás fzerzé 
ama Myjteriumokzt, mellyekbe tsak azok fzoktak 
felvevődni, kiket a Papság akart réfzesekké ten
ni, A pogány Papok fokféle phyßcus Tünemények 
által a buta Köznéppel elhitették, hogy ők va
lóban az Iílenekkel társalkodnak* A füvéfz és 
orvos Tudományt akkor ő kivülök fenki nem 
űzte. — A terméfzed, tsillagáfz, és füvéfz Tu
dományban való Tapafztalások Könyvekbe u-

gyaa



gyan öfzvegyűjtettek, de azok igen kevéífel kö
zöltettek. 'S hogy a közlés még nehezebb lé
gyen , feltaláltatott a Képpel-irás, Hierogíypbice. 
Ezek alatt a Képek alatt fokféle Titkok hever
tek, mellyeket egy Század a más Századnak mint 
egy kézről kézre által ada. Ezen időkben nem 
tsak a Köínép, hanem a Szinnép is olly babonás 
vala, hogy valamit meg nem foghatott, mindent 
cg? Terméfzet felett való Hatalomnak t dajdoni- 
toít. Azon Mód és Bánás, mellyel a Gyermekek
nek, sőt koros Embereknek oktatásában is éltek 
akkor, ezt a Tévelygést még inkább gyarapítot
ta , ’s a Bubáinak az 6 valóságos eredeti oka le
ve. A hamis Emberek, kik a mellett tulajdon 
hafznokat látták ’s abból akartak nyerekedni , 
minden erővel fentartolták ezt a Tévelygést. E- 
hezképest fzámtalan Regék és Mesék kóltettek, 
előhozattak, ’s le iratta'tak. A Hazugság úgy tér* 
jedett mint a Gyom. Egy olly Ember, ki a tsu- 
da Dolgot éles Elmével ’s érett Efzfzel megvis- 
gálta vólna, a fejér Hollónál ritkább vala; a 
Köznép roitidenlcor úgy magyarázta, hogy a Do
log az Ördögnek fzerzése. — Az igaz Derülés 
( :az Éfz dolgában 0  a Babonáknak ’s Tévely
géseknek homáíyit egykor el fogja kergetni!, de 
az 6  jót akaró Világa tsak laífanként fzokott ter
jedni, mert a Maguök-haíznának sűrű FelyhÓi

még
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Kiég fzilntelenul a Napot környékezik, meily egy- 
kor az Igazság Földjén világolni fog.

A  SérthetetlenségreL

Ugyan fz.erőtném, ha sérthetetlennek tehet
ném magamat, úgymond egy faluíi Tifzttartó; 
engem úgy fegéllyen, fokát adnék érte.

Óh! felele néki az .Uraság Fő Vadáfza, Ober- 
Jäger, ki a Vendégházban egy afztalnál ültt vele, 
ne hidjen annak. Tsak hiú Hir magában, men 
az egélz Dolog tsak Költemény. Én tsak neve
tem az efféle Balgatagságokat. Száílyon velem 
ízemben, ha ki sérthetetlen; fogadom, hogy úgy 
lövöm kerefztűl, mint az Ebet.

Tifzttartó. Kérem, ne bizakodjék annyira. 
Én immár fokfzor hallottam, hogy a Vadáfzok. 
Vadíopók, Tolvajok, és Katonák sérthetetlenek 
valának. De mit is mondok, hifz erről ezeé Pél
dánk vagyon. Kérdezze bár az OskolamefterLinket.

Fövadájz. De én az Életemet kötöm, hogy 
amint mondtam, az egéfz Dologban femmi lints. 
A sérthetetlenség tsak félékenynek biztatására 
zaló , hogy bátrabb légyen; d? egy meréfz Le
gény az effélékről femmit fe tart, meri ez tsak 
Szivére ’s jó Fegyverére bízza magát.

Tifzttartó, No, no! Igen könnyű Dolog az 
üen fzóllani, amit magunk előtt nem látunk ál-

lanij

SOKFÉLE VII. "ÖAPvAB. 15



lani; én tsak azt kívánnám, hogy egy illyen Pró
bát láthatnánk, akkor —

Fovaiáfz. Akkor maga meggyőződnék Ke
gyelmed , hogy az én Befzédem merő Valóság. 
— De most tartsa az lilén l — nékem az Embe
reimhez kell fordúlnora.

A Tifzttartó maga maradván , hogy az jde- 
jét megrövidítse, a Vendégfogadóval befzédbe 
eredtt,’s mind a ketten az említett Tárgynak em
legetésével kedvesen mulatták magokat mert ha
sonlóképen vélekedtek. Azonnal mind a két felől 
fokféle Történetek hozattak elő, mellyek a Sért
hetetlenségnek valóságát mindenképen bizonyítot
ták. Ezen Dologról alig kezd valaki fzóllani, hogy 
már is a Példák fzázanként hozatnak elő , mel
lyek a Dolognak Valóságát fzemlátomást kimu
tatják, ’s a mellyek ellen nem tehetni femmi ki
fogást, mert a leghitelesebb Tanúk forral em lí
tetnek. A befzéllő vagy az Attyától hallotta, ki
nek egy régi Oskolatársa befzélte, ki ismét a 
Nagyannyától hallotta, vagy valamelly hitelre mél
tó Könyvben olvaíla, vagy pedig egy fzemtne! 
látott Tánútól vette; de a k i, ama régi fzokás 
fzerént, az Előítéletekkel és Babonával tele vólts 
's a Terméfzettel olly esmérős vala, mint Tsikós 
a Tsipkekötéliek
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Az alatt, hogy a Tifzttartó ’s a Vendégfo
gadós egy pipa Dohány mellett a sérthététlen
séget fzáratálán Mesék által bizonyosnak végez
ték, egyfzersmind bétoppanék a Szobába egy ti
rádán, vándorló, ’s rettenetes tekéntetw Vadáfz, 
ki a Tifzttartó Úrnál egy kevés Útiköltségért e- 
sedezett. Ámbár egyébként nem igen kedvefíen 
fzokta ő Kegyelme Kezét az adás miatt a Zfeb- 
jébe dugni, mégis most olly önképen oda nyúltt, 
hogy maga fém tudta az igaz okát, ’s egy Tizest 
rántottki. A Vadáfz az Ajándék felett való örö
mében a Kályha mellé egy Afztalhoz vonúltt, 
és fért hozatott magának. Mi lehetett terméfze-
tesebb, mintfem hogy a két Efnber tufbént be»

»
izédbe eredtt a Vadáfzfzal, ’s a fzóllást-is a ked
ves Tárgyra térítette«

De a bizonyos, úgymond a Vendégfogadós, 
hogy voltak ’s vannakis olly Emberek, kik sért
hetetlenek. Foképen a Vadáfzok közit találkoz
nak gyakran, kiknek fém Lövés, fern Vágás nem 
árt. Ezt kellene tudni, hallya Kend, akkor nem 
bujdosna illy nyomorultul. De ki tehet róla, nem 
minden Ember juthat Pvómába.

A Vadáfz elmosolygott, ’s halgatott.
Tifzttartó, Bezzeg, ha ezt tudná, akkor más 

Legény volna,
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A Vadáfz* 'S ha tudomis, Uraim, vallyon 
mit hafznál nékem ? én mégis most fzegény Le
gény vagyok. Ez a Mefterség a fztlkségben fe- 
git, a való ; de gazdaggá nem teíz.

Tiszttartó♦ Mit ? Kend sérthetetlenné teheti 
magát? — én nem hifzera.

Vadáfz. Hogy az úr láíTa és hid je, ihol én 
az urnák kéfz vagyok Próbát adni. — Jöjjön ki 
vélem a Ház raegett lévő Kertbe; a Vendégfo
gadós úr is eljöhet, mind a ketten megláthatják.

Tifzttartó. Illyen amollyan teregette! Ha 
Kend ért ahoz, valamit kiván, megadom. ’S en- 
nié és innia mind addig lefz, mig itt mulat.

Vadáfz. Uram! a tett Ígéretre fzámot tartok.
Ekkor mind a hárman a Kertbe ménének, 

a Vadáfz Ebével ’s Puskájával előre, a többi 
ketten mtánna. Már most, Uraim, úgymond, kéd- 
vökben áll, ki akar közülök belém lövni, A Pus
ka jól megvan töltve, ’s hogy ha nem hifzik tc- 
kintsékmeg. A Vendégfogadós ’s Tifzttartó efz- 
mélkedve megvillanták egymást. Nem, úgymond 
az első , az Ördög nem alfzik; az Ember életé
vel nem jó tréfálni. Tifzttartó Uram, lojjön bele.

Tifzttartó. Ha Kend nem meréfzel, én fém 
merek.

Vadáfz. Tsak bízvást löjjenek belém az lf- 
rtk Jj.hát hifzik e , hogy én olly Bolond vólnék,

ha
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ha bizonyos nem lennék benne ? Nékem az É- . 
letem fzint olly kedves, mint az Uraknak a m* 
goké. — Löjjenek, ha mondom.

Hogy még akkor is nem mertek hozzá löv- 
n i , mond a Vadáfz nékik; Nohát tegyenek Pró
bát az Ebemen, Ö fzint úgy sérthetetlen.

Tifzttartó. No jól van, azon próbáljukmeg. 
Ha oda lefz, oda Iefz.

A Vadáfz megfogá az Ebét, azt negyven lé
pésnyire megállitá, ’s merőnek és vefztegnek len
ni parantsolá. Legottan oda nyújtá a Puskáját a 
Tifzttartónak, kiis elfogadá., arányozá, ’s kisü- 
té. Az Eb elfikóltá magát, ’s Kereket vetvén le- 
hengerede. Ihol a INÍeílersége, úgymond haragos- 
san a Tifztíartó, Kend egy gaz Ember! ugyan t i  
fzedett volna Kend minket.

Vadájz. ’S mi okból ? Hifz az Eb nints oda.
Akkor e£yet füttyentett, 's azennal az Ebe, 

a Tifzttartónak 's Vendégfogadósnak legnagyobb 
:sudálkozására nagy vigan elóttök megjelenti. 
Lehetséges e! mondnak vala mind a ketten; ez 
negfoghatatlan Dolog! — Jól van, Uraim, úgy- 
nond tovább a Vadáfz, az Urak azt hihetnéks 
logy én a Puskát tsak vakon töltöttem, ’s az Eb 
zen Játékra meg vólna tanitva, most a Dolognak 
•etsétes Levelet adok. Mink azt még egyfzef 
legpróbáljuk. Ekkor a Tarisznyájából egynéhány 
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golyóbist kivett, azokat a Markán nékik meg
mutatta, ’s önnön magok által válafztatott egyet, 
mellyel a Puskát megtőltheffe. Azután a Tsővét 
fzemök láttára illőképen megtölté, ’s a Vendég- 
fogadósnak által adá. Ez legottan az Ebre kisüté, 
’s a következése hasonló vala. Brtvol bravo! fel- 
kiálta a Tifzttartó; ezt foha Kendnél nem keres
tem volna* K ár, hogy illy nyomorúlttúl kelletik 
bujdosnia. De az Ebét ide kell engednie, valamit 
kiván megadok érette.

Vadáfz♦ Azt a Világ Kintséért fém engedhe
tem oda. Az Ebem nem eladó.

Tifzttartó. Aj! aj! Hifzem Kend ismét sért
hetetlenné tehet egy más Ebet; vagy tán nem?

Vadáfz. Vaj igen. Én minden Ebet sérthe
tetlenné tehetek; de az Ebem még fém eladó. Én 
Ötét már olly régólta birora, ’s annyi hafznát vet
tem, hogy lehetetlen lennem nála nélkül.

Tifzttartó. úgy hát az Ebét tartsameg, de a 
Mefterségére tanitsonmeg.

Vadáfz. Uram, mindent bizvást kivánhat tő
lem a Melységemen kivül. Nékem az Életem 
’s üdvöfségem füg tőle. Az úr úgy is tsak Pró
bát kivántt tőlem, ’s én, amint Ígértem, úgy 
meg is tettem. Már most az Úr is tartsameg a 
ízavát.
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Tifzttartó. Jól van. A mit Ígértem azt meg
állóm, De vallyon mit úafznál nékem, hogy lát-

•
hattam. Kérem, mondjameg tsak, én jól megaján
dékozom, ’s azon fellyul Tettemet Lelkemet le
kötöm, hogy a Titkát fenkinek ki nem jelentem,

Vadáfz. Legyen úgy. Én az Úr kedvéért e- 
gyet megtselekfzem, a mi magában fzint annyit 
ér, mintha a Titkomat kijelentettem volna. Va
gyon e az úrnak valami Ebe ?

Tifzttartó. Van egy kis Tatskóm, Hát még 
nem látta ? Egy gyönyörű fzép kis Eb. Három 
egéfz Talléromban teltt. Várjon egy kevefsé, 
mindjárt elhivora,

Vadáfz. No, ha úgy tetfzik, az úr nékem 
hat Aranyt ád, 's én az Ebét olly sérthetetlen
nek tefzem, mint az enyém.

Tifzttartó. Hat Aranyt? — De megnem fog 
tsalni ?
' Vadáfz. Uram! a próbát legottan maga te
heti előttem; a Dolog nem fok időt kiván, ’s 
ihol a fejemet zálogba adom, ha a Tatskójának 
legkifíebb baja leíz.

Tifzttartó. Itten neki, A hat Aranyra fzámot 
tarthat, de ha az Ebemet elvefztem , fzáz Tsa- 
pást adatok az Alfelére, Vigyázzon magára.

Vadáfz. Ne aggódjék azon. Tsak hát Aranyt 
de ’s az Ebet, azután Tsudát láthat«

B 3 _ Az
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Az alku meglett. A Fogadósnak lekellett ten
ni a Pénzt, ’s a Próbánál bizonyságul lenni. — 
Ah! be kár! mond a Tifzttartó, hogy a Fóva- 
dáfzunk nints itt, bezzeg most az ö entzembentz 
Vitatáíi miatt kinevethetnök ötét. Hallya Kend, 
Vendéggazda, kérem, hivattaíTa ide, Legottan u- 
tánna küldöttek , de íeholt felnem találhatták. 
Azonközben a V-adáfz a Tifzttartó Ebét magá
val elvitte, azt a lábai közé fogta, egy régi Ke- 
nyérhejat, mellyre a Tarifznyájába akadtt, a fzá- 
jába dugta, ’s a Bájáldását elmormolta felette. 
Azután egy bájos örfzert, Amuletum, kötött a nya
kára, valamint a maga Ebének orvén vala, ’s igy 
elkefzitve az Urához azt vifzfzahozta. A fzük- 
ség, úgymond, engem egy Drágaságomtól fofzt- 
tneg, mellyet különbben ezer Forintért fém ad
tam volna oda. Ez az örfzer az az egyetlen egy, 
mellyel birok. Bizonyos ritka füvekből áll, mel- 
lyeknek mmdenike tulajdon Tsillagának feltet- 
fzése alatt fzedettetik. De ez még mind könnyű; 
hanem a Talismán, melly közepett vagyon, ’s a 
mellyben fekfzik a Dolog Veleje tsak öt Efzten- 
dő által egyfzer kéfzittetik, ’s akkor fém sül e! 
mindég, mert a ki azt kéfziti, annak a Lelkik
nél nagy betsben kell állani. De most tegyünk 
próbát.
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Ekkor a’ Puskáját mindnyájok láttára meg
töltvén, a Tatskót egy Karóhoz köté, 'i a töl
tött Fegyvert a Tifzttartónak kezébe adá. Most 
bátran löjjön bele az Úr, úgymond,

Tifzttartó, Mit? én? — Hallya Kend, ea* 
gém Bolonddá ne tegyen! Még egyfzer mondom: 
én Kendet, ha meg talál tsaln ivasba veretem* 

Vadáfz♦ Tsak löjjön az Úr!
Tifzttartó, De ha az Ebemet, az én fzép 

Tatskómat, agyon lövöm, — Hát olly hamar vál
tozhatott e sérthetetlenné ? Azt megnem foghatom* 

Látván a Vadáfz a Tifzttartónak féltőségét, 
a Puskát kiveízi kezéből, *s a Tatskóba bele lő* 
Azon pillantatban a Tatskó ’s a Tifzttartó ke- 
serveflen elfivitják magokat. Mind a hárman a- 
zonnal az Ebnél teremnek, 's azt egéfzen épnek 
találják. Már most, mond a Vadáfz, a Tifzttartó 
Úr is, amint hifzem, bátorságot vefz! Próbálja 
tsak , hogŷ  bizonyos légyen benne.

A Tifzttartó az Ebének Sérthetetlenségéről 
már nem kételkedett. A Vadáfz azonközben a' 
Puskát újra megtöltötte. A Tifzttartó hozzá lö- 
vött, ’s az Ebének nem lett fém mi baja.

Ki vala vigabb a Tifzttartónál. ő  a hat A- 
ranyhoz még egyet hozzá tett, hogy háládatos- 
nak mutathatta magát. Legottan egy derék Vatso- 
rát kéfzittetett, hogy ezt az Eilet a Tsuda-mes- 
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terrel önnön kényje fzerént eltöItheíTe. De aVa- 
dáfz mond néki: Én a Vatsorára való hivatáso
mat elfogadom, de mig ideje eljön, az úr meg« 
engedi nékem, hogy a fzomfzédságban sétálhas
sak egyet; annál jobban fog ofztán esni az evés. 
Bízvást, vifzfianozá néki a Tifzttartó, mehet 
Kend, a hová tetfzik, ’s ha az Embereink aka
dályoztatnák valamiben, tsak engem eiulittsen. 
Azonban foká minket ne várakozéaíTon.

A  Vadáfz elmene, ’s a Tifzttartó ismét a 
Vendégházba vifzfzajövén, a sérthetetlen Tats- 
kóját ápolá és fimogatá , ’s a Tsuda meíler egés- 

' ségére egy két Poharat felhajta. Azonban eftve 
le tt, a Vatsora elkéfzültt, és femmi fe hibázott 
a Vigiakáshoz a Tsudaférfiúnál. Az alatt a Fö- 
vadáfz is megjött, kit látván két Emberink, az 
afztaltól felkeltek, ’s nagy hahotával elejébe fiet
tek. — Most mindjárt meggyőződik a Vitatása 
hamifságáról, úgymond a Tifzttartó; ezután mer
je előttem mondani, hogy a sérthetetlenség le
hetetlenség. Én fzemeimmel láttam,’sa Tatskóm 
most fzint úgy sérthetetlen.

Fo%édafz. Mitsoda? mije sérthetetlen? Né
kem úgy tetfzik, hogy valahol valamije hibázik.

Tifzttartó4 Hidje el, hogy magának hibás va~ 
íamije* Ezt tudom * hogy megnera álmodta.
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Vendégfogadós, úgy, úgy, Fővadáfz Uram, a 
Tatskot nem fogja a lövés; ezt magam izéméi
vel láttam.

Fővadáfz. Hogy hogy! engem bolondnak a- 
karnak tartani? a Tatskó sérthetetlen légyen? 
hogy lett, 's ki által?

Ekkor fzőrfzalonként mindent előbefzéltek 
néki; a Jámbor elbámúltt; 6 a Történet ellen 
femmit fe fzóllhatott; de legottan ismét megeíz' 
mélkedett. Urak, úgymond nékik, én tsak azt 
hifzem, am it fzemeimmel láttam.

T ifzttavtó. jól van! ez mindjárt meglehet; 
az alatt az Emberünk is itt lefz.

Fővadáfz, Én kívánva kívánom látni a Pró
b á t; ihol a Puskám, ’s hogy az jól megvan tölt 
ve , azt tudom. * >

Tifzttavtó. Légyen akármint megtöltve, a 
Tatskóm neveti.

Erre mind a hárman a Kertbe kimentek, ott az 
Ebet mint az előtt a Sövény Karójához köték, ’s 
tsak a Kérdésben vala még, hogy ki löjjön bele. 
Tsak löjjön bele , Tifzttartó Uram , úgymond a 
Fővadáfz, igy nékem a kedves Ebének halálát 
nem tulajdoníthatja. A Tifzttartó elnevette ma
gát, a Puskát elfogadta, lövött, ’s — — a Tats
kó holtan elnyúltt a földön. A Vendégfogadós 
e’bámúltt, a Tifzttartó fzótalan ’s halovány lett 
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mint egy Kő Bálvány, ’s merőn tekingetett a 
lelővött Tatskójára.

Fotddáfz. Ihol a próba! úgy e bár meg
mondtam. Urak! ti mind ketten Záfzpát ettetek, 
mert, amint látom, egy Világkerüló reá fzede't.

Vendégfogadós. Hm, hm! ezt íbha nem vél
tem volna.

T ifzttartó. Szegény jó Tatskóm! 6 átkozott 
Kurafi! felakafztatlak, ha utói érhetlek.

Azonnal mint megtébolyodott a Várba futa, 
minden Embereit öfzvegyüjté, ’s a Tsófzfzeit el- 
küldé mindenfelé. Ne is térjetek vifzfza fzemem 
elejbe addig, mond vala haragoffan nékik, mig 
a gaz Ember élve vagy halva nem akad keze
tekbe.

Azután megint a Vendégházba jőve, hol 
mindnyájan, mihelyt meglátták, nevetve fakadtak.

Ez egy valóban fokba kerülő Tanítás vala, 
úgymond a Fővadáfz, de az Iftennek köfzönheti, 
hogy még illy oltson felfzabadúlhatott a Tévely
géséből. Meglehet, hogy egykor tulajdon Életé
vel füzetheüe volna. En tsak a Tatskóját fzánom, 
ki fzerentsétlenúl a Babonának Aldozatjává leve.

Vendégfogadós. Tifzttartó Uram! az Ételt im
már feladták, üllyünk az Afztalhoz.

Tifzttartó. Ha a Világ Kintsét megnyerhet
ném is, az én minden Kedvem oda van immár.

FÓ-
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Fóvadáfz. A Vatsora kárban ne vefzfzen. A 
Letzte már elmúltt, ’s tsak am  ízolgáljor, hogy 
ciné felejtse máíTzór. Jöjjön; én is Vendége le- 
fzek, de magam pénzén, ’s majd az egéfz Me
sét feloldom, miként tsalattatottmeg.

A Fóvadáfz ’s a Vendégfogadós a Tifzttar- 
tót magok közé vcvék, az afztalhoz ülni kénfze- 
riték, ’s azon valának, hogy megvidámittsák. 
Vtgre meg is nyerték, hogy tserdesebbé lett; 
akkor a FÓvadáfz így kezdé: Én emlékezem 
még igen jól, hogy egykor fiatal koromban az 
Egyháznak Bútsújakor egy Kurittyoló meg jelente, 
ki a'attomban a sérthetetlenséggel kérkedett, ar
ról Próbákat adott, ’s ezt a Meílerséget igen drá
gán árulta. Ö azokkal, kik a Titkát akarák bír
ni, félre méné, ott & Legényjét, ki a piatzon az 
Ö bolond Köntösében oftoba Tréfáival ’s ortzá- 
jának felrehuzásával a Pórnépet mulatta, a Köl
dökig megmeztelenité, azután a puskáját megtöl- 
té, ’s lőve, vagy más valakivel lövette belé. Ha 
ki ezt az Embert megvisgálta, tehát az egéfz Tes
tén épnek találta, ’s tűk  azon a helyen, hol & 
golyóbis megütötte, látfzatott egy kis veres Jel, 
mint mikor valakit a páltzával megdöfnek. Ez
zel a Próbával a tsuda kereső :s könnyen hivó 
Köznép megelégedett , 's a Titkát jó drágán 
megfüzette néki* Minekutánna bizonyos rövid

Báj-
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Bájáldásra meg-tanitá őket, tehát még egy fe- 
Iyem Vánkoskát is adott nékik, hogy azt minden
kor magokkal hordják.

Végre a Dolog ki tudódott, ’s a Felsőség 
Köteleílégének tartotta, hogy ezen kérkedékeny 
Álorvos Tetteit raegvisgáilya. Ő tehát a Legény- 
jével mint Bűbájos a Tömlötzbe záratott, leg- 
ottan többfélé Tana meghalgattatott felőle, ’s a 
sérthetetlenség dolga fok bizonyítások által mint 
ízemmel látott Valóság megbizonyodott. De az 
Emberünk jobbnak találta, hogŷ  mint egy Tsa- 
lóka megvefzfzőztefsék és fzámkivettefsék, hogy 
fém mint Bűbájos elevenen megégettefsék. Sze- 
reirtséjére a Biró is okos Ember vala, ki nem 
volt olly annyira elámitva az akkori káros Té
velygőitől, mint egyebek. Az Orvosunk megval- 
lá tehát néki a Hamiskodáfit, hogy ő mindenkor 
Ónból ’s Kincsőből való bizonyos Amalgamábnl 
kéfzitett Golyóbisokat hordott magával, menyek
kel éfzrevetíenul feltserélte a valóságos ’s egé- 
fzen ónasokat. A felyem Vánkoska pedig vagy is 
a bájos örfzer, mellvet az Embereknek ada, nem 
volna egyéb, hanem füréíz hulladékkal megtöl
tött kis Zsatskó. Itt a Tifzttartó megemlékezék 
az Örfzerre , mcllyet a Vadáfz a Tatskójára a- 
kafztott. Legottan megho*atta ’s felnyitotta. ’S u- 
Cyan azon tsudatékony Szerrel vala ez is meg

to l-
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töltve, mellyröl a Fővadáfz fzóllott, az az : fü- 
réfzporral. Ihoí láfsátok, Uraira, mond vala ez 
a Jámbor, melly gorombául tsaltmeg titeket az 
Ámitó. Ha még egykor kedve érkezik , Tifzttar. 
tó Uram, hogy valami Báj remeket megtanuljon > 
tehát a.Tatskója juffon efzébe, melty az Urának 
balgatagságáért önnön Életével áldozott,

A  GyántázatróL

Immár régtói fogva tudva vélt, hogy a Gyáfi- 
takő, Eltet mm , Succimm» Bernßein, sfgtßein, ha 
külsőképen erősen megdörgöltetik, a könnyű 's 
közel lévő Dolgokat, úgymint Korpát, Fonalat, 
s egyébb afféléket magához vonja, ’s hogy azo
kat legottan ismét vifzfza rúgja, valamint feléje 
repülnek. Ugyan ezt a tsudálatos Tulajdonságot 
éfzre vehetni fzint úgy az üvegen, Kénköven, 
Szurkon, és Spanyolviafzon, ha előre jól roegdör- 
göltetnek. Ha ki,'például, egy fzáraz üveg TsOt 
kezébe véfzen, azt égy jó ideig valami fzáraz 
Bőrrel dörgtjfi, ’s azután egy Tányér felett tart
ja, mellyen Papiros vagy Fonál Darabkák ’s A» 
rany Levélkék , ’s egyéb afféle könnyű Jófzágok 
fekízenek, tehát tsudálkozva megláthatja, hogy 
önnön magoktól a Tsőbe felfzállnak, egy pillan- 
tatig rajta megmaradnak, *s azután ismét a Tá
nyérra lehullnak. De a Tányéron fém maradnak

foká,
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íoká, hanem újra a Tsőbe emelkednek, ’s legot- 
tan ismét mint az ejott lehullnak. ’S ez a váltva 
történő Hágás és HuMás egy jó darab ideig el
tart. Ezt az Erőt, írelly a Dörgölés után az apró 
Dolgokat magához vonja ’s vifzfza rúgja, az;on 
okból nevezik Eleftricitásnak vagy is Materia e- 
leElricámk, mivel a Gyántakő, tnellynél elófzer 
vétetett éfzre ez az tró# görögül EleStrormuk, ’s 
deákul Eleftrumnzk raondatik. A Tellek is, mel- 
Iyek a Dörgölés által ezen áliapatba hozattathat* 
nak, tleBricuíy az az gyántás Telteknek hivattat- 
nak. Ezen Telteken, midőn azokat dörgöljük, 
*& az újunkkal megilletjük, többi köztt egy fé
nyes ’s pertzegő Szikrát vehetni éfzre, melly ro
pogva az újunkba tolyakodik, ’s abban egy kis 
Fájdalmat fzerez. Továbbá a Tapafztalás tanítja 
azt is r  hogy nem minden Teft.kben láthatni a 
Dörgölés után ollyan Tüneményeket, a raillye-' 
nek az üveg TsÖ dörgölésekor jelennek meg. 
Ez okból a Teltek köztt a Gyántázaba nézve 
még a következő Külömbözést is fzükség elő
hoznunk. Némellyek a Dörgölés által gyántások- 
ká lehetnek,’s ezek neveztetnek* gyantás Teltek
nek. Illyenek, amint már emlitéin, a Gyántakő, 
üveg , Kénkö , Spányolviafz, Szurok, Gyánta , 
’s av t. af. Egyéb Telteknél a Gyántázat a dörgö
lés által fzerezhetetlen, ezeket tehát gyántátlan

Tes-
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Tetteknek lehet nevezni* Ide fzámtalanok tartóz* 
nak, ’s fóképen az Értzek, úgymint Arany, Ezüst, 
Vas, ’s a t. De az jegyzésre 's tsudálásra méltó, 
hogy ezen gyántátlan Tettek más Tetteknek 
Gyántázatjokat elfogadják, ’s azt egy fzempillan- 
tás alatt tovább köziifc. Akármennyit dörgöli is 
valaki az Aranyt, Ezüílöt, Vasat, Követ, vagy 
Fát, tehát még fern támafzíhat bérinek legkiíTebb 
Gyántázatot is. De vegyen tsak egy hofzfzű vas 

.Daróíot, ’s azt az üveg Tsóhöz ragafzíza: leg* 
ottan mihelyt a Tsóvet újra fogja dörgölni, 's a 
Barátot illetni, nagy áhnélkodáíTal éfzre veendi, 
hogy abból mindenütt, valahol megérinti, ragyo
gó Szikrák erednek. Már minthogy a Darát ma
ga magától a dörgölés által gyántásnak nem té
tethetik , tehát az üveg Tsőnek a maga Gyántá* 
zatját kellett a vas Daróttal közleni. Ez okból a- 
2on Gyántázat, melly a Tettekben a Dörgölé* 
által támad, eredetinek neveztetik, a pedig, mel- 
lyet egy gyantás Test más gyántátlannal közlőit, 
ugyan azon okból közlött Gyántázatnak monda
tik. Ehezképest az említett hofzfzű vas Darálót* 
is, ha gyántás fzerzéseket akarunk rajta látni, más 
gyántás Tettekre kell fektetnünk. így ha, pél* 
dáúl, magam egy illy Darótot a Szobában a defat- 
kák alatt akarnék vezetni, tehát kék felyem fo
nalakból kéfzultt finorokon, mellyek eredetképen

ígyán-
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gyántások, kellene fugnie. Mert ha a Darótöt 
a Defzkákban találkozó vas fzegeken vezetném, 
tehát a Gyántázatot a Darótból a deízkák által, 
sőt az egéfz Ház áftal elterjefzteném, mivelhogy 
olly Dolgokat illetne, mellyekbe a gyántás Erő 
áltaímégyen. De lehet a vas Darótot fzint úgy 
Üvegre, Szurokra, Kénkőre, vagy Spanyol viafz- 
ra fektetni. Mert ezek is mind afféle Tellek, 
mellyeken a Gyántázat a dörgölés által fzerez- 
tethecik , vagy is a mellyek eredetképen gyántá
sok. ’S minthogy ezek a Gyántázatot el nem fo
gadják , ’s másokkal nem is közlik, hanem in
kább azt hátra tartóztatják, ahozképest az egéfz 
Darótban el kell magát ierjefztenie. Egyéb Tes
tek ezt nem tselekfzik, hanem inkább a Gyán* 
tázatot tovább közlik. Ezen okból neveztetnek 
minden gyántátlan Tellek a gyántás Szer Ve- 
zérinek, mert a Gyántázatban réfzök adódik, ’s 
Ők azt legottan tovább közlik* Ezen tovább 
Közlésre az Értzek leginkább alkalmatosak. Va
lamennyi gyáotátlan Tellek köztt az Arany az 
legjobb Vezér. Ezt követik az Ezüst, Réz, Vas, 
ón, Kéneső, Szenek, Viz, Jég, Füst, ’s a vizes 
Gőzök. Azon Tellek pedig , mellyek eredetké
pen gyántások, Nem vezéreknek mondatnak, mert 
a Teftnek az ő gyántás Szerét cl nem fogadják, 
hanem inkább azt megtartóztatják. Ez okból a

Gyán-
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Gyántákö, Kénkö, Üveg, Spanyolviafz, ’s fonál
lá tett kck felyem a’ Gyántázatnak Nem vezéri* 
— Az üveg TsÖnek Dörgölése, hogy gyántás 
Szerzéseket okozzon, fok fáradságban telik. Erre 
nézve bizonyos Efzközök vétettek elő , mellyek 
által az fokkal könnyebben véghez vitethetik* 
’S ugyan ez adott alkalmatofságot a Gyántás fzer- 
fzámnak feltalálására. Ezen Szerfzámuak legjobb 
Képét adja egy Fonókerék. A Forgattyú ezen a 
fzerfzámon egy Tüzüveg, Vitrum ußorium, Bremi- 
glas, mellynek mind a két felöl la Tokjai van
nak , ’s mind a Forgattyú a Fonókeréken felvan 
tsinálva. Egy illyen üveg a Keréknek forgatása 
által igen gyorsan fzokott mozgattatná* Az üveg 
alatt egy kis bőr Vánkos találkozik, melly kifő
zött Lófzőrrel megvan töltve , mellynek az a 
hafzna, hogy az üveg annál jobban dörgölheífe 
magát rajta. Mihelyt tehát az üveg gyorsan kö- 
rülforgattatik, azonnal ott terem a Gyántázat. De 
ez a Gyántás fzerfzámnak tsak tökélletíen elő
adása. Könnyen elgondolhatni , hogy a fzerfzám 
mellett még, több más Efzközök is vannak $ mel
lyek a végre valók, hogy a Gyántázat annál ha
marább fzereztethefsék, ’s annál könnyebben kö- 
zöltethefsék a gyántátlan Teltekkel. Egy illyen 
Gyántás fzerfzámmal fokféle tsudás Tüneménye
ket fzerezhetni, Az által az Embert ollyannak te- 
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hetni,hogy merő Szikrák jöjjenek belőle. Ha 
ki egy olly Tséfzére ülfel, melly a Szobának me* 
nyezetjéröl felyem Kötelekről fügle, 's a Gyán- 
tásfzerfzám üvegét a Kezével meg-tapintja, vagy 
ama tőle fzármazó vas Darótot Keiébe vefzi, 
tehát mindenfelől lángok fognak jönni belőle, 
mellyek érezhető fájdalmat fzereznek , ha az új
já val valaki megérinti. Hogy ha akkor valaki 
egy illyen Személynek kétfzeres Égettbörból, 
mellyet az előtt egykevefsé megmelegitettek, egy 
Kanalat tart elejébe, tehát az legottan egyetlen 
egy Szikrától, melly az újjából az Égettborba eb
ü k , ineggyúlad* De ez még mind femmi- Ha 
valaki egy vízzel teli Palafzkot véfzen kezébe* 
infellyböl egy vaítag Darót állki, a mellyhez a 
közlés Lántzát hozzá ragasztották, ’s azon Embct 
ezt a Darótot az újjával megérinti, tehát egy e- 
rős fzikra jő belőle, melly a Karjain s mellyén 
általmégyen, ’s hatalmas Megrázást okoz. í z t  az 
Ütést több Emberek is megérezhetik égyfzers- 
mind, ha Kéznél fogva tartják egy mást, ’s az 
utolsó közülök a vaítag Darótot illeti , meliy a 
Palafzkból kiáll, ’s mellyet az első fzemély tart 
a Kezében. Sőt, ha a vas Darótot valamelly Ká
vés - afztalhoz Vezetjük, mellyrek a lábai vaítag 
üveg Darabokon fekfzenek , az által az egéfZ 
Afztalt minden Tséízekkel úgy meggyántázha 'uk,
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hogy ha ki valamellyik Tséfzét felakarja emelni* 
pertzegö Szikrák tűnnek elejébe. Illy tsudálatö- 
sak a gyántás tünemények! — Az emlitett Szer- 
fzátnon kivül vannak még más Efzítözök ií, mel- 
lyek által álmélkodásra méltó gyántás Szerzése- 
két lehet okozni. E végre Colopbonium, Terpen:in* 
és Gyánta öfzveke verteinek egymáífal, ’s meg
öl vafztatva egy ón Tálba öntetnek, mi által Ka- 
láts válik belőlek; Ennek az a tsudálatos Tulaj
donsága vagyon, hogy a gyántás Erejét azonnal 
kimutatja, mihelyt egy Nyúl bőrrel vagy Róka 
farkkal megsúroltatik vagy megtsapattatik. Ha 
ehhez a gyánta Kalátshoz hasonló nagyságú ón 
Karika kélzittetik* melly mindenfelől lapos és 
fima légyen, *s azt a megsuróltt gyánta Kalátshoz 
fellyülről letsapjuk, azonnal általmégyen a gyán
tás Szer á Karikába. Ha tehát ezt a Karikát a 
rajta lévő fzélyem finórokkal felhúzzuk * ’$ vele 
valamelly gyántátlan Telihez közelitünk: legot- 
tan egy igen hofzfzú pertzegö Szikra fzökik a 
Telibe által; Illyenképen egy üveg Palafzkot, 
melly félig Vasporral meg van töltve, ’s melly- 
ből egy értz Darót nyúlik , mellynek a gombja 
az üvegből kiáll, a gyántás Folyóval megtölt
hetni, az alatt hogy a Karika által* melly a Pa- 
lafzkban való értz Darótnak a Gombjához érte
tik, Szikrákat botsátunk egyenként bele. Mmek- 
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utánna ötven vagy hatvan Szikrával megtöltöt
tük, az üvegben olly zúgást lehet haliani, mint
ha viz forrana benne. Ha ekkor valaki az újjá- 
val amaz üvtgből kiálló értz Gombot közelről 
megérinti, azonnal egy tüzes Golyó lövődikki 
belőle, meljy Ótet annyira megrázza, hogy a 
földhöz vcrettethetik tőle. Ez a Szerfzám, melly 
nem régen találtatottfel, neveztetik Elektropornak, 
vagy is a Gyántázat-vivőnek. Vagyon már most 
más Elektropor is. Ez tsupán Viafzosváfzonból 
áll, melly k ifestte te tt, 's illyenképen a fzabad 
Égben füg. Ha ezt a Váfznat megmelegitjük, ’s 
egy Nyúl vagy Matska Bőrrel megsúroljuk, fok 
tüzes Szikrát vagy Súgárt láthatunk. Ha ki a Te
nyerét íél rófnyire a Váfzonnak alsó lapja feló 
tartja, azonnal éfzre veheti a gyántás Folyadéko
kat is, mert majd úgy fog tetfzeni néki, mintha 
a Keze Pókhálókban volna, úgy feinte ha ki egy 
Portrét vagy is Váfznon feilet Képet vefzen * 
melly egy fa rámába van foglalva, ’s azt, minek- 
utánna a Kályhánál megmelegedett, a lábai közé 
tefzi, ’s Nyúl bőrrel jól megdörgöli, azonnal éfz
re veheti a Képnek más felén a gyántás Folya
dékokat , mert a tüzes Szikrák fzint úgy ott te
remnek , mellyekkel az üveg Palafzkot megtölt
heti* Mind ezen Tünemények nyilván való bi
zonyságot adnak, hogy a G; ái,tásfzer, valamint
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a T ű z , mindenütt megvagyon, ’s az Iftentöl a 
Terméfzetben arra teremtetett, hogy az által az 
Égben igen nagy ’s különös -fzerzések okortaífa- 
nak, melíyek a Vilámnál ’s Égdörgésnél tetfzc- 
nek ki leginkább.

A  régi Maradványokról 's egy új Nyom* 
tatás módjáról

Mennyire betsültetnek a tudós és tanúltt Em
berektől a régi Időkből való Maradványok, azt 
k’ki tudja, ’s nem fzükség, hogy előhozandó 
Tanúkkal megbizonyittsam. Ama hajdan igen tu
dós és hatalmas két Nemzet, úgymint a Görög 
és Római még most is legtöbb Maradványokat 
ny it a Fold gyomrából, ha bár a Gyüjteményink 
eddig is többire tsupán azokból állottak. Ezen 
régi Maradványok közé tartoznak, a Kéziratok 

, es Könyvek után, többi közit ama fokféle arany; 
ezüst, és réz Pénzek, Bálványok, mindenféle 
értzből kéfziiltt házi ’s mezei Efzközök, Ló és 
Fegyverfzerfzámok, Gombok, Gyűrűk, Kaptsok, 
Boglárok, Köfzöntyük, Sarkantyúk, Petsétnyo- 
mók, ’s Edények. Nem különbben Márvány, Fe
jérvény , ’s egyéb Kőből való Képállványok , 
Melyképek, Ofzlopok, Köpük, Korsók, Kopor
sók, Felirások , Gyúrükövek, ’s Kőhim munkák, 
Mußxa, Vannak különbbféle agyag Edények is, 
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úgymint, Hamutartók, Métstartók, h egyebek« 
Azután ugyan abból való Bálványok, *s felemeltt 
munkás, has relief, Képestáblák. *) Ezek mind- 
úntalan megemlékeztetnek minket reájok, kihez« 
képest jól is mendatnak Emlékeztetőknek , Mó
nimé«^, Denitnabler. Mi ad ezekből a mi Nemze
tünk igen keveset mutathat elp (: értem a tulaj
donából vagy is nemzetiből:) ’s mi légyen en
nek az oka, azt is igen könnyen eltalálhatni. A 
mi pogány Eleink tsupán a Hartzot értették , 's 
a Tudományokhoz és Mcíterségekhez fe-nmii fe 
tudtak. Hijába tulajdonítjuk nékik ama bizonyos 
jobb félről bal felé való írást, mert ennek leg
kisebb nyoma fintsen, 's az egéfz Állítás, tsekély 
ítéletem fzerént, tsupán tsak fzófia, befzéd.. **) A

Ke-
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?_) A  Duna mentében Földvárnál, Paksnál, és Tol
nánál még most is eleget találni az efféle Ró
mai .Maradványokból, Foképen. az említett lefo
lyó Duna fzámos illyenfelét moski a partokból.
A Szittyái vagy is H u n n u s ,  az az : Székely 
vagy is Kún Betűk Vitatásának legnagyobb Tá- 
mafza lehetne amaz 1358-diki Krónikásnak he
lye, hol a Székelyekről így fz ó ll: ,,Hi nondura 
Scythicis liters öb líti, ejusdem non encaufti & 
papyri miniűerio, fed in baculorum excifionís ar- 
tificio , Dicarum ad inftar, utuntur.“ C h r o n. 
H u n g. P. i .  C. »4. Azután Oláh Miklósnak a- 
jpa h elye , fity. Rtele életében, Cap.  18. így ir : 
jj,ad ^zpiicandam aninii fűi Sententiara ac volun-
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Kerefetyén régiebb Ele'nk 0  bízvást elmondhat
ni egéíz a Vallás Réformátzióig 0  a Tudomá
nyokon épen nem kaptak, mert a Nevelésük fém 
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titem quotidianam, prater ufum papyri & atra- 
nenti aut ctra&eris aliarum linguarum , notas 
quasdam baccillis ligneis incidunt, aliquid inter 
fe fignificantes , quibus ita incifis apud amicos & 
vkinos vice nuntii epiftolave utuntur.“  Ezek a 
botokra rovott Betűk, ha egykor divatban lettek 
vólna, foha einem hihetem, hogy egéfzen kivefz- 
hettek válna, vagy valami Nyomot magok után 
ne higytak vólna; foképen a Székelyeknél, kik 
tobbiie külön laknak egyéb Némzetektol. Bizon
nyal az Íróik imitt amott a Kofziklákon is hátra 
hagyták vólna azokat, valamint Szibériában a ré
gi tsinulan Népe az akkori Betűit. Lásd illy  
Karakteieket S t r a h 1 e n b e r g n é l, mellyek « 
Kofziklákon fzertefzéltt találkoznak mai napig. 
A melly úgy tartatott Szittya! vagy is Kűn Be
tűket Telegdi János és Bél Mátyás egy'kis kii— 
lönbbözé[T?l előhoznak, azok fzemlátomist elá
rulják magokat az o tzifrás és kerefztes vóltok- 
kal , hogy tsak költött Betűk. A melly Felírást 
Gyarmati Ér hoz ela a Tsíkfzéki Sz. Miklófi 
Templomból, az, ha azt tenné, a mit o Kegyel
me tolmátsol h e lo le , tehát 14.01-bol vólna. De 
hihetetlen dolog, hogy, ha akkor ez az írás mód
ja még fen lett vólna, azólta egéfzen kivefzhe- 
tett vólna, ’s a Levelekben valami Nyomot ne 
hagyott vólna hátra. Egyébként is a magyarázat
ja felettébb erőltetett. Katántsits is ezt az úgy 
vélt regi Hu n n - u s  Betűkből álló fz. Egyház
béli Felírást igyekezett megmagyarázni* D e, ha
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volt arra való , ’s igen ritka találkozott köztök 
egy ollyan 0  értem a Világiakat:) ki tsak a ne
vét tudta volna alá Írni. Mind azon Tudomány,

melly

a Magyarázatja igaz és helyes, foha megnem fog-- 
hatom, mi okból irta légyen az író az Egyház 
falára ama fabéli Kívánságát. Kezai Simor , ki 
amaz emlitett 1358-diki Krónikásnál vagy mÓltz- 
van hfztendokkel régiebb, a Székelyekről tokkal 
mást ir ,  mert azt mondja , hogy az o ide:ében , 
a. mint tudtára lett, 01*h Betűkkel éltek. (J n d e 
B l a c k i s  c o m m i x t i  l i t e r i s  i p / » r u m  
u t i  p e r h i b e n t u r .  L i b .  i . C .  4. Ezek az 
Oláh Betűk nem lehettek mások, hanem az úgy 
nevezett G 1 a g 0 1 vagy is Galagy Retuk , mel- 
Jyek most immár Orofz Betűknek hivattatnak. 
Gyanakfzom, hogy az előhozott Sz. Míklóíi Fen- 
irás is ezen Betűkkel irattatott. Íz  emlitett 
Szittyái Betűknek nem kis Vitatója Gyarmati Ur 
is (: lásd elöl a Grgmmatikáiát:) már most égé-, 
fzen mást itél ezen Betűkről, mert fzint úgy köl
tött Betűknek tartja. Nékem igen tetfzik S c h 1 ö- 
z e r Állítása , hogy a Lengyel , Orofz , Porofz , 
Magyar, Tseh, Dán, Svéd, és Nór Nemzetek fém-, 
mi Betűkkel nem bírtak a Kerefztyénség felve- 
vése előtt. A Szavai ezek : ,,Das aber alle diefe 
Völker die Schreibkunft erft mit den Lehren der 
Chriftlichen Religion erlernet haben , "zeigen ihre 
heutige Buchftaben. Und daff lie vorher andre 
Buchftaben gehabt, die nacher nur durch die Mön
che verdrungen worden, kan niemand beweifen» 
Was man einige Zeit lang von alter Preuflifcber 
Schrift gefabelt 0  én a régi Magyar Betűkről 
fzíltt azt tartom:) ift erweislich falfch : höchílens



mellyben oktatást vettek, a Vallás Tudomány- 
ja vala. A mind a kétféle Kézimívesek, űgymintt 
Arti/ia y  Opifices, Kilnflltr und Handwerker, tsu- 
pán idegenek valának, valamint még most is, 
midőn ebeket irom, azok többire. A  Pap Urak 
pedig, kik az említett Pvéformátzióig egyedül 
bírták nálunk a Tudományokat, noha minden 
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mufs man das Ruűiíche Alphabet darunter verge
hen. Und was die Scandinavifchen Runen betrift: 
fo ift dochfo viel gewiß", dafs alle mit Runen be- 
fchriebene Denkmähler , fo viel ihrer noch vor
handen find , jünger als das Chriftenthum find,,, 
— A Kerefztyénség pedig ezen Népeknél illyen- 
képen vezettetettbé :

. VII Százban a Déli Vindus Tótoknál,
IX Százban az Éjfzaki Vindus Tótoknál. 
856-ban Bolgároknál ’s Morvaiaknál.

. 894-ben Tseheknél Borivoj alatt.
905-ben Lengyeleknél és Slézeknél Meskó alatt. 
975-ben Magyaroknál Gyétsa alatt.
S88*ban Orofzoknál Nagy Lodomér alatt.
99Ó-ban Nóroknál Oláv alatt, 

ícoo-ben Svédeknél Olof alatt.
—  —  Jégorfzágiaknál Lagman Thorgeir alatt» 
lc2i-ben Dánoknál Nagy Kamit alatt.
1157-ben Finoknál. 
n86-ben Letteknél.
1195-ban Ffzteknél.
1210-ben Porofzoknál.
1350 körül a Magyarorfzági Kűnoknál,
1382-ben Permaiaknál.
1386-ban Litvaiaknál.
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bőségben töltötték is életjöket, ritkán érkéztek 
arra, hogy Utójiknak valamit magok után hagy
janak Írásban. Főképen a hazai Nyelven igen 
keveset bírunk, ’s a Magyar Kézirat legritkább 
a Könyvesházakban. Valamennyi nyomtatott Ma
gyar nyelvű Könyv eleiétől fogva mind eddig 
alig tefz két ezer különbbféje Munkát, ’s azok is 
többire vagy imádságos , prédi kárziós, ’s egyéb 
illene? és le ki Könyvek, vagy pedig merő for
dítások. Az eredeti nálunk kiváltképen ritka. A 
Nyelvünkön való Felírásokból alig találhatni ti
zet az egéfz Hazában. A Magyar Ópénz is melly 
igen ritka légyen, azt leginkább azok tapafztal- 
lyák, kik gyűjtögetik, A Tudatlanság eddig azt 
fzerzette náliink, hogy ha hol találtatott is vala
mi arany vagy ezüst Vertelek, aztlegottan, még 
a Nemesek is, vagy a Zfidókhoz vitték, ’s fele 
árában od’ adták, ki is azután hol egyet hol mást 
tsináltatott magának belőle; vagy pedig egyenes- 
sen az Ötveshez hozták, ’s Gombokat vagy Ka* 
nalakat kéfzitettek abból magoknak. Egykor ma
gara is felffcábaditottatTj az ötvesnek olvaíztó Ke
zéből Zftgraondnak négy Aranyját, mellyekbói 
Gyűrűt akart kéfzittetni egyvalaki. — De mint
hogy arany, ezüst, és márvány Xéfzület tsak 
Gazdagoktól telik k i, én tudnék egy ÍVXódot, 
tnelly által lehetne óltsóbban is Feltartani emlé

ke-
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kezetiinket Utóinknál , ’s nékik, a mit akarnók 
túd'-okra adni Könyveken kivül is. Az igy lehet
ne. Ha, tudniillik, oily nyomtató ón vagy fa Be
tűket kéfzit{etnök, mellvek nem mint a Könyv- 
nyomtatásb.Tek kiállók, hanem béállók volná
nak, valamint a Petsétnyomón valók, *s azokkal 
az agyag Táblát- kinyomtat-nók, ’s azután kiéget- 
tettnk. *) Ezen Táblát fzint úgy ellehetne ve
lünk a Koporsóban temetni, valamit a Rómaiak 
tseiekedtek az ő agyagból kéPzűltt házi Ifteneik- 
kel ’s illene» Képű Tábláikkal. Magamnak vágy
nak két illy agyagos Képállványim, ’s egy kis 
Táblám, mellyek valami feketés Zomántzal bé 
vóltak mázolva. A Képállványok, amint látfzik, 
Tzibelét és Pomónát állítják elő, A Táblán va
ló meztelen Vénusnak fekvő but relief Képe olly 
gyönyörű, hogy még most is a legjobb Meiler-

nek

,*} Ezek a Táblák jövő Századokban fzint oily be
ts esek válnának, valamint most a Római Marad
vány Felírások. Ezek felölünk ezer Efztendok 
mvlva is bizonyságot tennének, kik valánk. U - 
gyan azok, minekutánna a moftani valamennyi i -  
Tott és nyomtatott Könyvek tű z , nedv, por és 
fzú által egykor minden bizonnyal elvefznek, ae 
Utóinkkal megesmértetnének bennünket, ’s ha 
tanitők vagy józanúl tréfások vólnának , a volt 
Eízünkr'&l hirt adnának, ha pedig babonások, a 
volt tök Fejünket árulnák el.
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nek is betsületet fzerezne. Ezeket a Duna tnofta 
ki Földvárnál a partból, hol fok Századok által 
hevertek a Koporsókba.

A  Halottaknak eltakarittatásokról.

II Jó’sefnek köízönhetjük, hogy ama bűzös 
Sirkertek vagy is Tzinteremek a Városok ’s Hely" 
ségek közepéből kioltattak, ’s a Hóltallagolt 
vagy is Kripták az Egyházakban megfzüntek. 
Okos 's bölts Rendelése vala még az is a meg- 

. nevezett Fejedelemnek , hogy a népeffebb Váro
soknak meghaltt Lakó fi a fenyő defzkás Láda 
helyébe egy Kender váfzon Zsákban temetteífe- 
nek ej. De ezen Rendelésének nem következett 
bétöltése , mert a Nép, Előítéletektől elámittat-

m
Va lévén, a Zsáktól irtózott, ’s a jó Tsáfzár, 
Népének kedvetlenségét látván, nem akartt rajta 
erőfzakot tenni. Hogy ez a Halottaknak eltaka
rítások módja az Élőkre nézve nagy hafznú lett 
volna , ez kitetfzik abból, mert nem tsak amaz 
ezernyi ezer Defzkák, mellyek efztendőnként a 
Halottakra elvefztegettetnek, 's most napinként 
fzüntelenül drágáinak, más hafzonra fordittathattak 
Volna, hanem a Halottaknak hamarább való el- 
rodhadások is fok ártalmas Gőztől megmentette 
volna az Élőket. A Kender Váfzon pedig a leg- 
oltsóbb Jófzág, mellyben a Halott tifzteíTen el

temet^
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temettethetik. A Halottaknak úgy is mindegy, 
akár Defzkákba fektetik, akár Váfzonba, ’s ko
rábban vagy későbben változik hamuvá ’s por
rá. De ezt a Köznéppel igen nehéz elhitetni, 
ki az Előítélettől ’s a régi Szokáílól nem olly 
könnjen válikmeg; ahozképest a Főrendnek kel
lett volna példát adni, mert a Köznép az 6 kéfz 
Majma mindenkor, mindenütt, ’s mindenben. — 
Nékem a Halottaknak tűzzel eméfztetésök, melly 
a Pvómaiaknál divatban vala , felettébb tetfzik. 
Mert nem tsak hogy a dögös Szag (:az Ember 
’s Barom hóit Teile igen egyféle Dög:) nem sér
tené többé az Élőket,'de még kedves Embereink 
legártatlanabb Maradványok, Hamvok tudniillik, 
fok fzáz Efztendők után is birtokunkban lehet
ne. Az' a tartós Korsókban vagy is Sircdények- 
ben , Pvómai fzokás fzerént, a földbe vagy akár 
hová eldugathatnék. — A Halottal való illendő
bánáshoz tartozik, hogy őtet mind addig einem

• • . * kellene temetni, míg a Comtpíionak Foltjai meg
nem jelennek az Ortzáján, ’s a Dögfzag nem 
kezdi magát jelengetnr. Ezek pedig az igazi Ha
lottat legottan megfzállyák. Mert fok Ember te- 
mettetett el immár, ki még tovább is élhetett 
volna. De minthogy az Ájulása ’s a hideg Teile 
Halottnak hazudták, minden további várás nél
kül béfzegeztetett, ’s eltemcttetetU Minden Hely

ség-
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ségben, valahol Seborvos találkozik , meg kelle- 
lene általa a Halottat nézetni, ha nem öletett e 
meg Méreggel , vagy más eröfzakos Efzközzel. 
Mert már a Példák megmutatták, hogy a Succes- 
fio Pora, még a Közrendnél is, fokakat küldött 
a más Világra. A Halottnak az Emberek által 
való vitetése, ’s a Gyáfz-esetnek Torral való fe
lejtése* több okokra nézve inkább elhagyásra, 
hogy fém- megtartásra méltók. így a fok hiába 
való Költség a gyáfzos ’s gyakorta valóban fze- 
gény Árváktól elmellöztethetnének. A Halotta
kat éjjel tsendefséggel Szekeren kivinni* 's min
den Késérés, Harangozás, Éneklés, vagy Siratás 
rélkúl eltakarítani, az Éfznek hafznát venni a- 
karó Emberekhez legillendöbb*

A z  O rszágunknak hajdan i JLakoflról.

Ezen Orfzágról ’s annak Népéről, még mi- 
nekelötte azt a Rómaiak a Dunáig elfoglalták, 
’s Pannóniának kezdették nevezni, a mi is Ágost 
és Tiber Tsáfzároknak idejökben történtt, éppen 
annyit tudunk, mint a Vizözön előtt való Világ
ról. Azt azonban okkal gyaníthatjuk, hogy an
nak minden Réfzeit akkor merő Tótság lakta, 
kiket a Római írók különbbféleképpen neveitek, 
úgymint P<*»rtoBoknak, Dantrofcnak, Geíáfcriak, Sar- 
m * tá k  nak, JszigaekaA, Vinidusoküik, Vettem ok

rak,
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nak, ’s Carn.aíoierak. Mert hogy a Tót Nemzet 
nem azután jött bé ezen Orfzágba, hanem már 
a Rómaiak uralkodások alatt itt kellett lennie, 
az onnan is kiteifzik, minthogy az íróknál az i- 
de jövetelökről nints femmi emlékezet, holott 
Ágost Tsáfzár idejétől fogva a Népnek bujdosá- 
saik ’s letelepedéseik alkalmasént fel vannak je
gyezve. Ezen Rómaiaknak Pannóniába való 
bélépésök előtt itt lakott Tót Nemzetnek ’s Fe
jedelminek minden Történeteikéi örök Éj fedezi, 
ca-,-ént quia Vate facto. — A Goíbajoknak vagy is 
a Németeknek Orfzágunkban volt hajdani laká
sokat igen nehéz megmutatni) akár mennyit i- 
gyekeztek légyen benne fok Német-Magyar írók 
Hazánkban» Ha még is laktak egykor, tehát ők 
lehettek ama Bafarr.dk és Scjrok, kiket közönsé
geden Német Nemzeteknek tartunk, ’s a Fáira , 
Mátra, és Tátra allyán lakhattak, mert ezen He
gyeknek még a nevök is ,  úgy tetfzik, Német
ből eredett, úgymint Vatter, Mutter, ’s Tocbter- 
bői* A roelly Német újfzállások Magyar és Er- 
délyorfzágban történtek, 's a melyeknek Mara
dékaikat réfz ízerént még most is feltalálhatni 
köztünk , azok Sz« Irtván idejében ’s ó utánna 
lettékmeg az Árpád Nemzetségéből ízületeit Ki
rályink alatt. Ezen Német újfzállások köztt leg
nevezetesebb az Erdélyi és Szepefi Száízság,

Mir
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Mikor léptek légyen a Tótok ezen moftani Föl
dünkre, bizonytalan. Ki tudja, ha nem valának 
e Ók ezen Tájnak első Lakofi Európának Ázliá- 
ból történtt megfzállásakor ? Jegyzékre méltó, 
hogy a Magyarorfzági Tót Nyelv valamennyi 
Tót Nyelvek közti legjobban egyezjneg az O- 
rolzfzal , még pedig olly Szavakban is , a mel-
lyeket egyéb Tót Nyelvekben hijába keresel__
Amaz igen vaítag régi német Gomb fzabású e- 
züst Pénz nem.*, mellynek magam is ezen Sok
féle nevezetű Munkámban kettős Képét adtam, 
de a melíy a Képekre nézve gyakran igen kü- 
lönbbözik egymáftól, ezen Tót Nemzet Fejedel
minek veretett Pénzének látfzik lenni* Mert ám
bár ez a Pénz találkozik immár fzertefzélt a 
külföldi Gyűjteményekben is, de hogy innen vi
tetett oda, az abból is kitetfzik, mert a Föld 
gyomrából tsak Magyar és Erdély erfzágban fzo- 
kott előkerülni, és feholt olly bőven nem talál
kozik, mint minálunk. Ezen Pénznek fokféle Ké
peit említik ’s adják elő Eáhel és Neumann Urak 
az ő nummismaticm fzép Munkáikban. A Pénzek
nek Képeiket, mellyeket ezen Pap Urak Köny
veikhez kaptsoltak, többnyire a Vitzai ’s Fes- 
tetits Gróf Urak Gyűjteményeikből fzerzették 
magoknak , tnellyek Héderváratt ’s Kefzthelyeil 
találkoznak« Eme Pénznek némelly Darabjain ol

vas-
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vashatni a Fejedelmek neveiket is, mellyek fzép 
deák Betűkkel kivannak verve, úgymint Adna, 
Atta, Aufcro, Bia, Biater, Busu, Cobliob, Coimor, 
Donmii , Dubno , Eccaio, Evein, Monnor , Ncnet, 
Nonnos, ’s-több másokat. Tsudálatos dolog, hogy 
még ennyi feltaláltt Nevekből fém lehet valaki 
bizonyos ezen Fejedelmeknek Nemzetök iránt * 
vagy is miféle Nemzeten uralkodtak, kik ezt a 
Pénzt verették. Mert a mit én itt e felől emli- 
tek, az tsak conjectura ’s Vélekedés. — Az em
lített tudós Pap Urak ezen Pénzekről úgy véle
kednek, hogy azokat valainelly Pannóniái, Dá- 
tziai, Méziai, Trátziai, vagy Matzedóniai bar- 
barus vagy is tsinadan Nemzetnek Fejedelmi a- 
zon időbért verették volna, midőn ezek a Né
pek a Pvómaiakkal kezdettek megesmérkedni 's 
kereskedni, a mit is ezen Pénznek fzép deák 
Betűi fzemlátomást elárúlnak. Eckhel úr azt tart
ja , hogy ez a Pénz neme Traján Tsáfzárnak i- 
deje előtt veretett, minekelötte Detzebalust meg
verte, ’s Dátziát a Pvómai Birodalomhoz kaptsol- 
ta. Én is olly hifzeraben vagyok, hogy ez a Pénz 
jóval régiebb Traján Tsáfzárnál. De vallyon ki 
hiheti azt, hogy ha a Trátziai vagy Matzedóniai 
Fejedelmekhez tartozott volna ez a Pénz, a deák 
Betűk helyében inkább görög Betűket nem fzem- 
lélnónk rajta? Vannak ugyan ollyikon egy két 

D " gö-
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görög Betűk is, de ritkábban. Az ezüftből valók 
legfzámosabbak, de vannak aranyból ’s rézből 
is. Valaki ezt a Pénzt meglátja, legottan az E- 
züílnek vaftagságából ’s finomságából olly Ítéle
tet fog hozni, hogy azon Orfzágnak, hol ez a 
Pénz veretett, fok ezüíltel vagy is igen termé
keny ezüst Bányákkal kellett birnia. ’S illyen 
Orfzágok valának mindenkor Magyar és Erdély 
Orfzág. *) A Bia és Biater névvel veretett Pénz 
nálunk olly közönséges, hogy azt a legkiffebb 
Gyűjteményben is feltalálhatni. Ebből azt lehet 
kihozni, hogy ez a Fejedelem alkalmasént egy
kor ezen a Tájon fok ideig uralkodhatott. Stra
bo t ki Ágost és Tiber Tsáfzárok alatt óltt, Pan
nóniának lakofit emlegetvén, igy ízóll végre: 
quorum Dux Baío* Ki tudja, ha ez a Bato nem egy 
e az említett Pénzeken olvasható Biateckel, mert 
ez, amint látfzik, Biatnak tótos kitsinyitője. Ta- 

’lán a Tóina Vármegyei Báta és Bátafzék még 
most is ezen Batónak vagy is Biatecnsk emlé
kezetét tartják fenn.

A

* )  A Bars, Hont, ’s Hunyad Vármegyei Bányák fok
kal régiebbek , hogy fém. némellyek gondolják. 
Azok alkalmasént már Urunk ízületébe előtt mi- 
veltettek.
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SOKFÉLÉ VII. DARAB* 5*

A  N yelvünknek egyéb N ye lvekk e l való 
Rokonságáról*

Nyelvünknek a Fin Nyelvvel való Rokon
ságát elsők hirdették tudtomra Rudbechus i J  
Leibnitzius, 2.) Egenolphus, 3. )  Comeitius, 4.J Fo- 
gelius, 5.J Eccardus, ó.J Strahlenberg, 7.) Bayer, 8.J 
Hufzti, g.J Ihre, lO.J Bufthing, li .J  ésFiJ'cber, 12) 
Ezek után jelenttmeg Sajnovits, 13.) ki Dán, 
Nór, ’s Laporfzágba jutván, elöfzer ugyan Kap- 
panhágában , de azután viízfzajövén Nagyfzom- 
batban is kiadott Könyvében ezt a Nyelvbéli 
Hasonlóságot a Közönséggel úgy közlötte, mint 
immár egynéhány Tudóitól éfzre vett dolgot. A 
Szavai pag. HL edit. Tyrn. im ezek: „ Obtinui 
praeter haec celebriorum quorumdam Authorum 
Opuscula, in quibus Idióma Hungaricum cutn 
Fennico atque Lapponico convenire, etfi non de- 
monílrent, ita tarnen luculenter afferunt, ut hac 
in re novae Inventisnis laudem mihi arrogare non 
pofiim, licet forte poífem Gertitudinis atque De- 
monílrationis*“ Sajnovitsnak ezen Vitatását hely
ben hagyák Schlozer, 14.^ Pray, 15.J Heger, 16.) 
és Gyarmati, 17.) Magam is, 18.) fok olly Lap 
Szavakat öfzvegyüjtöttera ’s ki is nyomtattattam, 
mellyek a Magyar Szavakkal vagy megegyeznek, 
vagy legalább valamiképen megegyezni látfzat* 
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nak, ’s többnyire Sajnovits és Gyarmati Uraknak 
fzemeiket elkerülték. De van még jóval több is, 
inellyeket még egykor közleni einem mulatom. 
Sót Lsemnek ama nevezetes Könyvéből is : De 
Lapponibus Finmarchia, eorumque Lingva, Vita, üj? 
Keligione priftina Cmmentatio, többfélét kijegyzet
tem, a mi a Nyelvünket látfzatott illetni, — De 
vannak ellenben * kik még most fém esmérik 
olly igen nagynak ezt a Rokonságot. Ezek azt 
mondják, hogy a Fin és Lap Nyelvek tsak né
mely Szavakban egyeznénekmeg a mi Nyelvünk
kel fzintúgy, valamint a Török Nyelv is, de nem 
a Szavak ejtegetéfiben, hajtogatáfiban, 's kötöge- 
téfiben, 19.) ’S ez, nem pedig amaz, rnutatnámeg 
igazán a Nyelvek Hasonlóságát. Mert ha tsak a 
Szavaknak két különös Nyelvekben való hason
ló Értelmét akarjuk tekinteni és fzámba venni 
úgy bízvást elmondhatjuk, hogy a Magyar Nyelv 
minden Nyelvek közül a Tót Nyelvvel egyez- 
meg legjobban', ’s ehez a Nyelvhez leghasonlóbb. 
Ezt éfzre vévén Katántsits Úr is de Iftro pag. 234. 
így ir: „quod fi fundamentum valere quidpiara 
putas, cum Idióma Hungarorura tertia pene fűi 
parte Slavicis conílet Vocabulis, perfacile quis 
inde ortuin exiftimaverit. Séd ut equidem , qui 
a puero utramque norim, id numquam adfcrui, 
ita unam vocqm funilitudinem in Ins poftremura

effc
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cfle momentum censeo.,, Bizonnyára a két Nyelv
ben előforduló ’s egyfélét jelentő hasonló Szavak 
a Nyelveknek Rokonságát nem te fzik k i, mert 
minden Nemzet a közel vagy együtt lakó fzom- 
fzéd Nemzettől kóltsönöz Szavakat. Ezen Sza
vaknak a Számok hol nagyobb , hol kiíTebb , a 
mint tudniillik fok vagy kevés ideig lakának 
közel vagy együttt a két Nemzetek. A mi Katán- 
tsits úrnak Állítását illeti, hogy Nyelvünk, har
mada merő Tót Szavakból állana, arról kételke
dem. Hogy itt ő Kelme tsak a moftani Nyelvün
ket értette, ’s nem ama régit, mellyet az Eleink 
magokkal hoztak Ázíiából 890-dik körül, azt el
gondolhatni. Hogy pedig azon Szavak, mellyek 
egyfékk mind a két Nyelvben közel harmadát 
tehetik a mi moftani Nyelvünknek, meglehet, de 
hogy ezek a Szavak eredetök fzerént mind Tó- 
tosak volnának, vagy is hogy mi egytől egyig 
tölök vettük volna, azt tagadom.

1. )  Specimen ufus Lingua Gotbicat XJpfitl.
I7i7. pag, 77.

2. ) 3.) Ezeket Bre'emliti, hogy azt már ő 
előtte régen hirdettek volna.

4.) 5.) Ezekről Eccardur azt Írja, hogy jó
val ő előtte ízint úgy azt vitatták.

6.) Hißoria verum Francicurum L. XXXI .  
Num. 82.
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'l ,) Das Nord und Oßlicbe Tbeil von Europa 

lind Afu. Stockholm. 1730. pag, 31. ,
8. )  Bél Mátyásnak írott Leveleiben.
9. ) Ó és üj Dacia. Bétsben 1791. De a 

Munka már jóval az előtt kéfzültt el. Abban a 
Lapok és F’nok mint- Magyaroknak Vér roko- 
nyaik V Réfzben emlittetnek.

10)  CloJJarium Suio Gothicum. Upjal. 1769. 
in proosmio,

n . )  A Földleírásának azon a helyén, hol a 
Finorfzágról befzél,

12. J Quaßianes Metropolitana. Got tin "a i 7?o.
13. J  Demonfiratio Idióma Urg worum íií Lap~ 

ponum idem ejfe. Hafnia. 1770. Ez a Könyv leg- 
ottan kijött Nagyfzombatban is.

14 )  Allgemeine Nordifcbe Gefchichtc. i 7 7 i*
15. J  Dijfertationes in Annales Hunnorum. Vin- 

dók. 1775.
16. ^ Neue Beweise der Verwandtfcbaft der Hun- 

gam mit den Lappliindern. Wien 1793.
I'J.J Affinitás Lingva Hungarica cum Lingvis 

Fennie ce originis granmaticc demonßrata Gottinga 
1799*

18. ) A Sokfélémnek III. ’s VI. Darabjában*
19. ) Ez mennyire légyen igaz, lásd Sajno- 

Tits és Gyarmati Könyveit.
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Ezen Rokonságunkat a Lap Nemzettel né- 

melly Hazánkfiai tsak azért nem tűrhetik, mert 
az, amint tudjuk, a Iegfzegényebb Népe egéfz 
Európának. De ha a Német Szomfzédink nem 
fzégyenük a Jégorfzágiakat vagy is Isländern két 
Pvokonyniknak esmérni, kik bizony-a Lapoknál 
fém nem gazdagabbak, fém nem tudóífabbak, 
nem tudom, miért pirúlhatnánk magunk érte. Szár
mazásunkat úgy fém vitatta fenki belőlök. Saj- 
novits ugyan a Karjeli Finokból akartt bennün
ket lzármaztatni, kik hajdan a Lapokkal azon 
egy Nemzet valának, de Hell írásának kimara
dásával ezen Szándéka is abban maradit. Scbl'á* 
tzernek Szavai a Nyelvünknek a többféle Fin 
Nyelvekkel való Rokonságáról nékem mindenkor 
igen tetízettek, föképen midőn Sajnovitsról im- 
igy emlékezik az éjfzaki Történeteinek 306-dik 
Levélfelén: ,, Dafs die Sprache diefer heutigen 
Ungern mit dem Finnifchen und Lappifchen na
he verwandt, und die Nation folglich ein Zweig 
des grófién Finnifchen Völkeritammes fey, ift 
was altes und längft bekanntes. Herr Sajnovics 
hat diefen alten Satz ganz neuerlich durch neue 
Gründe beilädget, und befonders gewiefen, dafs 
auch in der Grammatik Q nict blos in einzelnen 
W örtern, eine groffe Uebereinftimraung zvri- 
fchen dem Ungrifchen und Lappifchen fey,„ A* 
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jatt a Jegyzetben : Joann. Sajnovits S. J. Ungari 
Tordafie'Tis Demonftratio Idióma Hungarorum & 
Lapponum idem eile. Hafntae 1770. Lächerlich 
war das Gefchrey , das einige unsrer politifchen
und gelehrten Zeitungfehreiber über diefe ih-,
rer Meinung nach ganz nagelneue Entdeckung 
erhoben: denn Herr Sajnovics citirt eine kleine 
Bibliotheck von Sehriftftellern , die fchon feit 
1717 eben diefes fagt, 0  Ezt a Könyvestárt én 
ihol elő adám, de megbövitve:) Freylich die 
Vngrifchen Gefchichtforfcher wuílen bisher 
noch nichts davon ; daher ift alles, was'Tie bisher 
von Oriqir.ibus Ungricis erfonrfen haben, fo fchlecht 
und ungegründet. Das idem ejfe auf dem Titel
blatte ifl übertrieben. So weit geht Herrn Saj- 
uoviesens Vergleichung des Ungriichen mit dem 
Lappifchen noch nicht, dafs fich m t̂ Grunde von 
Identität fprtchen lieife. Sein Verzeichnifs ver

glichener Wörter S. 35, 52 enthält nur 154 Bey- 
. fpiele ; und rechnet man die Derivata ab, fo 
bleibtmicht einmahl die Hälfte von Radical Wör
tern , die hier allein entfeheiden , übrig. Noch 
übertriebener ift fein Satz S. 27: audeo dicere, 
nullám fere Ungaricam Vocem reperiendam , qua noo 
inter Fennos aut Lappones S-vecia, aut certe inter 
Lapp ones Finmarcbia, itidem reperictur. Herr Saj- 
ttox::: kennt. weder die Menge der Finnifchen

Völ-
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Völkerfchaíten, noch die Gefcbichte und Wan
derungen feiner Madfcbaren: fonft würde er 
fchon a priori mehr Aehnlichkeit beym Woguli- 
fchen und Permifchen mit dem Ungriichen, als 
bey dem weit entfernteren Lappifchcn vermu- 
then. Unftreitig kamen doch die Ma ifcharen 
aus Afien , alfo (:diefer Schlufs gilt fo lange, 
bis er a poßeriori wiederlegt-und wirklich durch 
V e gleichung gewiefen wird, dafs z. E. das Wo- 
gulifchö' dem Ungrifchen nicht fo ähnlich wie 
das Lappifche fey:) alfo mufs ihre Sprache fich 
mehr den Afjatifchen als den Europäifchen Fin
nen nähern. Nächfc dein hat keine Finnilche 
Nation weniger Verkehr mit andern Völkern 
gehabt, als die Lappifche, und keine mehr, als 
die Ungri che. Die letztere Sprache «hat fogar Iu- 
difche, Altperfifche, Tatarifche, und andere Wör
ter aufgenotnmen: die Lappifche hingegen ill 
rein. (;Ezt az utolsót én másképen találtam. Ha 
ki nem hifzi, vegye elő Ihre Lap Szókönyvét, 
és fzámos Lap Szókat fog találni, mellyek né- 
metesek ’s tótosak , mert Svédből ’s Orofzból e- 
redtek 0  Ungriích und Lappifche ftelle ich mir 
daher wie Englifch und Isländifch vor, und ma
che diefen Schlufs : hat die Ungrifche Sprache fo 
gar mit ihrer entfernteften Schweiler gleidiwol 
eine fo fichtbare Aehnlickeit, fo ift zu vermu- 

D S then,
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then , dafs fie mit ihren nähern Schwellern ara 
Ural und an der Wolga noch näher übereinkonw 
m e: Möchte nur einil das Glück einen Sajno- 
vics auch in diele Gegenden führen. „ Ez az én 
óhajtásom is régtől fogva.

A  Magyar Játékmesékről és Játékfzinrol.

A legrégibb Magyar Játékmeséknek tartat
hatnak eme három Darabok, úgymint Szegedi Lő- 
rintznek: Az első Atyáinknak Állapatjokról való 
Komédiája, melly 1575-ben Debrecenben jöttki; 
azután Clitemnefira a görög Sophocles Gyáfzjátéka, 
mellyet, Beífenyei György fzerént, Bornemifza 
Péter 1580 körül forditott magyarra, ’s Nádasdi 
Tamásnak akkori Nádorispánnak ajánlott; ’s a 
Jephta nevű Gyáfzjáték, mellyet Illyefalvi litván 
Buchan Györgyből öntött magyar Versekbe , 's 
1597-ben Kolosváratt ki is nyomtattatott. Ha e- 
zek a három Játékmesék valaha élő Személyek 
által elő adattak e , az előttem bizonytalan. A 
XVII Századból is tsak két vagy három Játék- 
mesét tudok, mellyek ki voltak nyomtatva. A 
Század vége felé 169z-ben I Lipót Tsáfzár fza- 
badságot adott bizonyos Erdélyi Magyarnak : 
„Poemata íeu Rythmos tűm latino tum verő hun- 
garico Idiomate componendi, compilandi, ordi
nandi feu disponendi, iisdemque Ludos „comico
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tragicos & Comoedias ad aftus & ícenns dTcin- 
£tas dialotrce ubique in diéta Pvegno noilro Tran- 
filvanicS Partiumque eidem annexarum Civitati- 
bus, Oppidis, Cafcellis, & Pagis tam Comitio- 
rum quara Niindinarum Conventuumque occa- 
iione, honeftis tarnen & non obfcoenis Jocis veL 
rebus rtfe'tos, una cura Sociis übi adjuncts u- 
fuandi, ufurpandi, & exercendi,, de ha hafznát 
vette e ezen Levélnek az említett Erdélyi Jám
bor vagy fém, arról nints femmi emlékezet. Ezen 
tsak most múltt XVIII Században kezdettek a 
Magyar Jézfoviták is a Tanítványaikkal Magyar 
vig és gyáfz Mesejátékokat adni imitt amott. Fö* 
képen hol a ConviRusok valának Kezeik alatt, 
úgymint Nagyfzombatban, Kafsán, Budán, Győ
rött, Váradon, ’s egyébütt. Kereskényi és Iliéi 
két Magyar Jézfoviták Gyáfzjátéki Kafsán ki is 
jöttek. De Írtak többen is közülök mind vig 
mind gyáfz Játékmeséket magyarul, úgymint Fa- 
ludi, Petzler, ’s a t .  Bizonyos Játékmesének a 
végén, melly Egerben a Deákok által Barkótzi 
Ferentz Érseknek adódott, illy Versek valának: 

Már egyéb nints hátra, Kegyes Hertzeg* 
Hanem hogy Kezedet tsókoljuk meg, 
Mivel Oskolánkba megjelentél,
Mellyet költségeddel épitettél.
Ó talán utólfzor itt tifztelünk,
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Utólfzor te benned gyönyörködünk!
Ó kőnél keményebb Efztergomi V ar!

*  *
*

Az lilén napjaid bóldogittsa, ■
Életed fonalát hofzfzabittsa,
Felséges Afzfzonyunk vigságára,
‘S Magyar Nemzetünknek nagy hafonára. 
Egyes ének Szóval ezt kiáltja,
Égő Kívánsággal azt óhajtja, 
Hertzegségedhez buzgó Ifjúság ,
Kit Egerben nevel a Tárfaság.

1779 -ben bizonyos Trendel nevű Kapitány 
egy hathatós német Befzéddel előterjefztette a 
Nemzeti Játék fzinnek hafznait, ’s felállításának 
némelly Módját is elő adta. Ezen Befzéd illy 
Tzim alatt jöttki: Entwurf zu einem UngriJ'cbett 
Nationaltbeater: in einer Rede an das Vaterland. 
PreJ'sburg 1779. De az Ido még einem jött akkor, 
hogy a Nemefségünk a Magyar Játékfzinbe kí
vánkozzék. A mezei Életet megfzokván, ’s azt 
minden Mesejátéknál többre betsülvén, tsak té
len egynéhány napra térttbe a Városokba. A V á- 
rofi Nemefségünk pedig megelégedett a Német 
Mesejátékkal. Pozfonban már 1730 diktól fogva 
Német Mesejátékok adattak, de azok többire me
rő Tséljátékok, PoJJenJpiele, valának, hol a-Kol- 
báfz Jhntsi ’s a Galambos Kati, Hanswurß, Colum-
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bina, mint legfőbb Személyek jelentekmeg* Ekkor, 
úgy tetfzik, még lehetetlennek tartatott, hogy. va- 
lamelíy Mesejáték mulatságot adjon, ha fsak a 
Tséltsapó Poffenreiffer, benne nem jelenttmeg. 
Ezen most elfolyt Századunknak közepe után egy
néhány Német Teátrom kelttfel e két Hazában, 
mellyek réfzfzerént állhatatosak, úgymint Pozson- 
ban, Peilen, Budán, ’s Efzterházán ; réfzfzerént 
bujdosók, úgymint Szebenben, Temesváratt, Kas
sán , Győrött, ’s Nagyízombatban valának. Sót 
még a Hegyallyai Szüret is fzokott volt kapni 
illyen bujdosó Mesejátékos Tárfaságot, Ezek ál
tal ’s némelly idegen Daraboknak forditása által, 
de leginkább a Bétsbe, Pozfonba, ’s Peílre való 
többfzeri Utazások által a Magyar is bele fzere- 
tett laífanként az efféle Mulatságokba. 'S minek- 
utánna egynémelly hazafzeretö Írók a Nemzeti 
Jáíékfzinnek felállítását leginkább azon okból ja* 
Vaslották, hogy az által a Társalkodás Nyelve 
tsinosabbá ’s tökéletesebbé fogna válni, a Ma
gyar Közönség már kéfz vala azt elfogadni ’s 
helyben hagyni»

1790-ben az Orfzággyülése alkalmatofságá- 
Val, midőn a Magyar HazaízeretOség új életre 
kapott, a Magyar Játékfzin felállítása is elövéte- 
tett* Legottan találkoztak egynéhány tsinos Ifjak, 
kik Anyanyelvűkben mint Játfzófzeraélíyek őn- 
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ként kivántak megjelenni. Hogy tehát a Buzgó- 
ságokiílöképen vezettethefsék, a Tárfaság jó rend
be hozattafsék, ’s nemes Szándékok kivántt vé
get érjen, az Igazgatást magokra vállolták G. Rá- 
dai Pál ’s Kazintzi Ferentz. De meggyőzhctet- 
len Akadályt találtak G. Unwcrthbcn, ki a Budai 
és Pefti Játékfzineknek Bérlője vala. Az Ő en- 
gcdelme nélkül ferami nyilván való Mesejáték 
nem adódhatott, ’s egy Magyar Játékfzintől na
gyon tartott, ne talán igen is kárára légyen. Ez 
okból annak felnyitását másként nem akarta meg
engedni , mint egy irgalmatlan váltó Pénznek 
letétele ’s más nehéz kötések alatt. Híjába ipar
kodott mind a Vármegye, mind pedig a két Vá
ros , hogy Őtet valamelly illőbb módra bírhatta.

-  Valamig az Orfzággyülése tartott, megnem má
solta akaratos eltökéllését. Pedig ugyan ekkor kel
lett volna a Magyar Teátromnak magát meges- 
mértetni, ha jövendőben gyámolitását akarná ta
lálni. Nagy nehezén a Tárfaságnak megengedé 
végre, hogy egyfzer Budán Október 25-dikén *s 
egyfzer Peilen Október 27-dikén játfzhaffon ; ’s 
ez fzint akkor történt, mikor az Orfzággyülése 
Budát elhagyván Pozfonban menti.

Tsak nem két Efztendeig kellett nagy áll- 
hatatofsággal az említett Akadállyal hartzolni. 
Hufzonnyóltz Vármegye és több nevezetes Ha-
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adiak a jó Szándéknak pártját fogták, ’s a felső 
Helyeken is tettek iránta Írásbeli lépéseket. Né- 
melly Nagyjaink fegedehnet is nyújtottak egy i- 
deig, mig végre 1792-ben Május havában a Já- 
tékfzin elég nehéz Kötések alatt rendfzerént fel
nyittatott. Mert ugyan is a Magyar Tárfaság tsak 
akkor játfzhatott midőn a Német halgatott, ’s 
nem másként, hanem minden játfzásért három A- 
ranynak letételével. 1793-ban Énekjátékok is 
kezdtek adódni. Az első vala Szálkái Antalnak 
Németből való fordítása: Pikkó Hertzeg és Jut
ka Perzfi; azután a Formenterai Pvemete.

De az újságnak múlásával a Magyar Játék- 
fzin is kezdett hová tovább hanyatlani. Mert 
ámbár Szabolts, Gömör, és Bihar Vármegyék né- 
melly pénzbéli íegitséggel is valának, ’s Pest 
Vármegye a maga Nemeífeinck fzáraára Lózfikat 
is váltott, végre még is egy okos, forgott, és 
meréfz Felvállolónak híjával lévén, ’s Nagyjaink* 
tói idejében ’s illőképen megnem fegittetvén, 
1796-ben egéfzen megfzüntt — Pveménységet fe 
hagyván , hogy olly hamar ismét helyre áll- 
haífon. 0

A

*.) Ezt mindjárt fokán előre általlátták , hogy Peften 
a Magyar Játékfzin a Német mellett foha lábra 
nem kap. Mert minthogy az Afzfconyink közül
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A Magyar JátékL innék 1790-től 1792-ig va
ló Történeteit leirta Endrődi János .a Magyar 
Játékfzin nevű Könyvének elején, melly Peilen 
1792—93-baa jottkL

Kevesebb lármával ’s költséggel, de, úgy 
tetfzik , több értéllel ’s illőséggel kelttfel 1792- 
ben Erdélyben a Kolosvári Magyar Játékfzin. 
Ott is az Orfzág gyűlésekor a Magyar Játéko
sokból egy Tárfaság öfzvefzövetkezett, melly az 
oda való Nagyoktól, kik Hazájok fzeretésében 
magokat megkiilömbböztetik, megfegittetvén, G. 
Teleki Lajos Kormányozása alatt olly gyökeret 
vere, hogy még mind eddig is, amint mondják, 
fenn van, ’s további fennlétét is reményiheti.

Ezen játékfzini Idő alatt 0  179°—95;:) Ma
gyar és Erdély orfzágban bőven jeíennekmeg 
nem fsak egyes forditott ’s eredeti Játékmesék , 
hanem azokból némellyek Gyűjteményeket is

fze-

többetskén a Magyar Nyelvet vagy éppen nem 
értik, vagy ha valamit értenek if belőle, de nem 
fokát i azok bizonnyal a Német Játékot a Ma
gyarért einem fognák hagyni. Már pedig a mi 
Nemünk mindenkor tsak oda fiet, a hol a fzép 
Nemet bővebben tudja lenni. Lehetett ’s marad
hatott volna a Német fzint úgy egyedül Budán , 
valamint a Magyar egyedül Peften. így  a ki
nek iftellyikhez kedve left volna, azt helyben 
vagy a Szomfzéds ágban feltalálhatta vólna.
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fzereztek. Az elsőt kezdé kibotsátani Kazintzi 
Ferentz illy nevezet alatt: Külföldi Játízófzin, 
Kafsán 1790. 8. de a mellyből tsak egy Darab 
jöttki. A második Gyűjteményt Hatvani Iílván 
adáki illyenképen: Theátrcmra alkalmaztatott ’s 
válogatva öfzvefzedett Munkák. 1792. 8* A har
madik az említett Er.drődié. Negyedik Erdély
ben jelenttineg illy Tziin alatt: Erdélyi Játékos 
Gyűjtemény. 1793. 8.

A Frantz és Német Játékmeséknek egyné
hány Forditáfival már jóval az előtt bírtunk. 
Corneille, Racine, Voltaire némelly Játékmeséik 
Nyelvünkön is olvasattak. Sót eredetiek fém hi
báztak tellyefséggel, úgymint Beűenyeinek Hu
nyadi Láfzlója; O1773:) Simainak Meíterséges 
Ravafzsága ; (; 1775:) ’* még egynéhány. De e- 
zen öt Efztendók alatt, bizonyos Laiílrom fze- 
rént, 250 Teátromi Darabok jelentekmeg Nyel
vünkön; közel fzáz Darab ki is nyomtattatott, 
a többi Kéziratokban maradit. A való, hogy e- 
zek többire tsak Fordítások Németből ’s Frantz- 
ból, de ki is várhatott egyebet eleinten. A for- 
ditók valának: Aranka, Bárány, Boér, Fejér, 
Gindl, a két Kazintzi, Kováts, Mérei, Pétzeli, 
Ráth, Sági, Sebeílyón, Simái, Sós, Szálkái, Sze- 
relemhegyi, Seelmann , Ungvári, Vérségi, Zfit- 
vai, ’s a tc Azok közül, kik eredtti Darabokat 
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kéfzitettek, emlegetésre méltók : BeíTenyei, K ií
rná», Simái, Szabó, Vérségi

A Magyar Játékfzinnek megéledését még re- 
ménylhetni talán a Budai ’s Peíli Teátro.noknak 
jövendő kibérlésekor. Hogy még moítan nem le
hetett állandó, azon épen nints mit tsudálkozni. 
Az értelmes Hazafiak jól előre látták a raoftani 
rövid éleiét. Ha egykor több Gyámolói leíznek, 
’s az Orfzágnak Pénztárából megfegittetik, akkor 
ofztán ő fém alufzik el olly könnyen. Ha a Bé- 
tsi ’s Berlini Teátromokat az Udvar nem fegite- 
né, azok fern foká állhatnánakmeg,

A Magyar Játékfzinnek ezen Történeteit 
nagyobbára a Jénai Tudós Hírekben megjelenít 
Német Tudáfitásból vettem. Annak ki lett lé
gyen Szerzője, nem tudom, de hogy igaz és va
lóban tudós Hazafi lehetett , abban bizonyos 
vagyok.

A  régi 's moftani Magyar Énekről és 
Tántzróí.

Bizonyos ’s tagadhatatlan Dolog, hogy vala
mint fok egyebekben, úgy fzinte az Éneklésben 
s Tántzolásban is elütöttünk a régi Eleinktől. 
A régi Magyar Ének tsak nem mindenkor törté
netes, vitézi, vagy keserves vala. A történetes 
valamelly vig vagy fzomorú Esetet hozott e lő ;
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a vitézi Etelének, Árpádnak, Szaboltsnak, Hu
nyadinak, vagy egyéb Magyar régi ’s utóbbi Hős
nek hires Viadaljait emlegette ; a keserves pe
dig valamelly fö, nevezetes, ’s vitiz Embernek 
Szerentsét'enségén vágy halálán kesergett, úgy
mint Léinek. Boltsúnak, Szilágyinak, Losontzi- 
nák, ’s t. af. Voltak áz Eleinknek fzerelmes 
Énekjeik is, 1.) de azok rtienttek vóltak minden 
Fajtalanságra ingerlő Kifejezésektől. Kár, hogy 
ezen Énekek mind oda vefztek, kivévén amaz 
egyetlen egy történetest, rrielly igy kezdődik: 
Emlékezzünk Régiekről — — — Értein pedig 
itt az ollyan Énekeket, mellyek 1500-dik előtt 
kéfzültek, mert a XVI Századiakból bírunk még 
is egynéhányat, mellyeknek Szerzői réfzfzerént 
imezek valának: Tinódi; Fazekas, Valkai, Ba- 
laífa, Pumái, Illosvai, Enyedi, Nagy, ’s a t, A 
keserves Énekek dalolását az Eleink fzint úgy 
gyakorlötták , 'valamint ez a mái Rátzoknál még 
fzokásban vágyon. A Rátz Legény, mihelyt reá 
é r , nagy Szív fájlalva elő vefzi a régi Hőseiről 
fzólló Énekét, ’s kesergő hangon eldalolja. A 
Kralovits Marko,a2az : Márk Szerviai vagy-is 
Rátzorízági Királyfi még most fern ment nálofc 
feledékenységbe, sőt az Ének által felélefztett 
Emlékezete még most is Könyveket tsordit a Rá- 
tzok ízeméből» Mondják, hogy ez nagy Vitéz 
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vala a Törökök ellen a XIV Században, de vég
re a Törököktől tőrbe tsalattatván, elesett. Em
legetik Énekeikben a Ritzok Hunyadi Jánost is 
Jankula név alatt, a mi is annyit tefz mint Jan
kó. — A moftani Énekeink, a mint fokán tart
ják, többire Tót, Német, és Tzigány Dalokra, 
az az Nótákra, kéfzültek. Már minthogy a régie
ket öfzvegyüjteni elmulatták az Eleink, (:nein 
lévén az írás olly nagy divatban akkor mint 
mostan:) bár eine felejtenék mi is a moílaniakat, 
legalább a Köznép Énekeit egybefzedni, mellyek 
fzint úgy régiek lefznek egykor. Ezt már előt
tem Ráíh Mátyás is tanátslotta az akkori Hír
mondójában, ’s Révai Miklós meg is Ígérte, de 
bé nem töltötte. — A régi Magyar Tántz bizon- 
nyára nem a moílani Fris-Tántz 2) vala, melly, 
fókáknak ítéletók fzerént, inkább Tzigány hogy- 
fem Magyar Tántznak mondathatik, ’s a melly 
valóban egy húron pend'úl ama fő fzcditó Ne
met Tántztzal, 3) hanem a iafsu Palotás Tántz, 
melly a Lengyel Tántztzal fokban megegyezett. 
A Lejtőt Tót Tántznak tartom. Ha nem tsa- 
latom, ugyan ezt a, Tántzot járta ’s mutatta Po- 
zsonban az Udvarnak 1572-ben Fvudolf Koroná
zásán Balaífa Bálint, 4) mellyet Iftvánü igy em- 
l i t : „Pvemotis menüs Juventus militaris & illu- 
ftrium Virorura Liberi adolefeentes choreas in

cavse-



cavaed’o Domus duxere; inter qaos Valentinus 
Balaffíus, alterum & vigefimum natus annum, 
eo genere Saltationis, quam noftris Opilionibus 
propriam & peculiarem, vulgus exterorum omni
bus ceque Ungaris communem putat, pálmám 
obtinuit, quum Caefar & Rex casterique Princi- 
pes, ilium veluti Panes & Satyros imitantem, mo
do retrafíis, mox divaricatis in terram Cruribus 
íubfiítentem, modo faltuatim fe attollentem, fub- 
lirai e podio non Tme voluptate fpeöavifíent.,, 
Ha a Toborzck a Lejtővel egyféle Tántz volt 
e , nem tudom. Pápai mind a kettőt tsak Tn- 
pudiumnak deákozta* de ezt: Lejtőt járni igy is 
tolmátsolta deákul: fiexmse fultare. Nékem úgy 
tetfzik, hogy a Lejtő az, a mi a Tótoknál Krep- 
tsenye, az az:- magát hol le ejtve, hol fel vetve 
való ugrálás. A Toborzókról vagy is Toborzó- 
ról Heltai egy helyett igy i r : És mikoron min
den Vitéz ott Toborzót járna, (: tudniillik a Ke
nyér mezőn a Törökök megverésok után Ivaló 
éjjel:) inték a Vitézek Kinizfi Pált is, hogy ő 
is megmutatná az ö diadalmas Vigafságát. Fel- 
fzökellék ez okáért, és ott hátára tévé a jobb 
Kezét, és fogaival felharapá a földről egy nagy 
Töröknek hóit Teliét, és azt Szájában hordoz
ván, fokáig ott tántzoía vcTe a Hősek között, 
mellyet erősen tsudálnak vala mind az Hősek.,, 
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— Ha az Álraoífal ’s Árpáddal ide jött Eleink
nek Tántzaifc vajának e , bizonytalan. De ha 
gyanakodni fzabad, lehettek min^ Tántzaik, mind 
pedig HangeLközeik, Hangfzerfzámaik, Mufica 
ijßrume ;tat fzintúgy, valamint még most is vágy
nak az Elődöknek vagy is Kalmukoknak , ’s e- 
gyéb azon táji Népeknek, kiknél bizony vadab
bak nem voltak. Hogy pedig Énekeik valának, 
a bizonyos. Az 135^-diki Krónikás P.2. C. 9. igy 
ir: „ideo iíli Capitanei feptem de fe ipfis Can
tilenas fecerunt inter fe decantari, ob plausum 
fecularem & divulgationera fűi Nominis, ut qua- 
fi eoruin Pofteritas his auditis inter vicinos & 
am'cos jaftsare arrogantia fe valeret. „ Fvifcus a 
Kún Verfekröl 5) már Etele Palotájában imigy 
emlékezik: „Adveniente vefpere, fublatis epu
lis, duo Viri Scythas coram Attila prodierunt, & 
Veríus a fe faclos, quibus ejus vi&orias & bel- 
licas Virtutes canebant, recitarunt. In quos Con- 
vivae oculos vultusque defixerunt. Et alii qui- 
dem Verfibus deleftabantur; aliis beílorum re- 
cordatio anim#s exfuscitabat; aliis manabant la- 
chrymee, quorum aetas adfecla reddiderat corpus 
effoetum & imbecillum-, ex quo eorum pugnandi 
ardor & cupiditas quiescere cogebatur. Poft Can
tus &  Carm ina-------- - Béla Nótáriuűa pedig, a

ki 1200-dik körül irta Hiftóriáját, midőn Árpád
nak
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nak a Magyarjaival Budára (:ez most (5 Buda:) 
való érl ezésöket emlegeti. Cap. 46. igy i r : „Et 
epulak ntar quotidie cum gaudio magno in pa* 
latio Athilse Pvegis collateraliter fedendő, Et 0- 
nines S' mphonias .atque dulccs fonos Cithararum 
& Fiíbularum eum omnibus cantibus Joculatorum 
habebant ante fe.„ — Ej be fokát érdemlett vol
na ez a Bélának volt Nótáriuífa, ha azon Éne
keket, mellyeket ő akkor igen kevésre betsültt, 
6) nékünk leirta , ’s meg tartotta volna. Mert 
ámbár az igaz Történetek az efféle Énekekben 
gyakorta fokát fzenvedtek, ’s a Költő azokban a 
Nemzet vagy más hires Ember ditsőségére fok- 
fzor többet mondott, hogy fém valóban történtt, 
de még is az akkori Nyelv voltáról és Vers fzer- 
zésról fokát tanulhattunk volna belólök.

1.) Kitetfzik ez a Mátyás Király Afztalánál 
tartatni fzok ott Éneklésből, mellyről Galeotut a 
Budai Könyvesház Őrzője, ’s János Királyfinak 
Nevelője igy i r : „Séd Rex Mathias, omnia ma* 
nibus pertraclans, nunquam fit fordidns, quamvis 
locutioni intentus; femper enim in ejus Convi- 
vio disputatur, aut fermo de re honéiba aut ju-
cunda habetur , aut Carmen cantatur. Sunt e-. • V /
nim ibi Mufici & Cytharaeái, qui fortiutn geíba 
in lingua patria ad menfam in Iyra decantant* 
Mos enim Románomra hic fű it, & a nobis de- 

E 4 fiúsát .
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íluxit ad Hungaros. Cantatur aufcm fernper ali
ened égr gium facinüs, nec de eít matéria. Nam 
cum Hungária in medio hoílunn diversarum lin- 
guaruin fita fit, femper rei bellicae h b e t fomi- 
tem. Amatoria autem Carmina raro ibi cantan- 
tur, & ut plurimum gcíla in Turcos in medium 
yeniunt, non fine fermone cnncinno. Galeotus in 
DíElis &'FdElis Math. Keg. C. XVII.

z.~) Értem itt azon úgy nevezett Magyar 
Tántzot, mellyben a Legény a fztintelen ugrá
lása ’s lábainak fzertefzéllel hányása ’s veregeté- 
se miatt tsak nem kiadja a lelkét» Azon Tántz, 
mellyct most Verbungosnak hívnak, fokkal di- 
tséretesebb, mert jóval lafsúbb, ’s nem olly igen 
pajkos; a melly okból megtartásra méltó, ’s Ma
gyar Vitézi Tántznak méltán neveztethetik. E- 
zen Tántzról igy rr egy minapi író németül 
„Nie konnte ich einen Ungrifchen Tanz diefer. 
Art hören, ohne ganz eigene , halbwehmütige 
Empfindungen in meiner Bruit zu bemerken. Er, 
reifst mehr zur Schwerinuth als zur Freude hin, 
und er wird auch, wenn ich mich fo ansdrüc
ken darf, mit männlicher Würde getanzt, — —■ 
— Er iit dem Character des Ungers vollkom
men angemeffen, und ich getraue mich zu be- 
haup'en, dafs kein einziges Volk einen National
tanz hat, d :r ganz den eingcnthümlichen Cha

racter

í z  SOKFÉLE VII* DARAB.



SOKFELE VII, DAPvAB. 73

racter delidben ausdrükken möchte, als die un- 
grifche Nation.,,

3. ) IValzerifik. Eít egy bizonyos írónk Kal
ló Tántznak nevezte. Baróti Szabó is emlegeti 
a Kállai kettőst, de ha az által ezt a Német 
Tántzot értette e, nem tudom. Elég az hozza, 
hogy ez a Forgó-Tántz egynéhány Német Tartó* 
mányban büntetés alatt meg van tiltva, mert nem 
tsak hogy a Legény ’s Leány, hallal lévén egy- 
máílal kaptsolva, az Illendőséget általhágják , 
hanem m,aga a Tántz is már fzámos fiatal Em
bernek vala vefztére. Mert előfzer az Afzfzúkórsá- 
got hozza nyakokra, ’s azután magát a Halált is.

4. ) E volt ama vitéz ’s tudós Legény, kit 
a hátrahagyott egynéhány fzép Éneki miatt R i
mái János Magyar Ampbionn.ak nevezett. Halá
lát Iílvánfi 1594-ben Efztergam oílromlása a - 
latt igy emliti: „quo in conatu Valentino Balas- 
íi ■, impigro'Juveni, ac Martis fimul & Pallidis 
cultori, utrumque femur glande plumbea traje- 
öum eíl, quo vulnere quamquam inta&is oflibus 
infiicto paucos polt dies interiit.

5-> Nálam Kűn vagy Hunnus mind egy, ’s 
azt tartom, hogy az akkori Kun Nyelv a Magyar 
Nyelvtó! tsak úgy külö/nbözött, a mint elüt még 
most is a Székelység Nyelve a Dunán túl lakó 
Magyarság Nyelvétől.

E 5 6.)
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6.} „Quorum etiam bells & fortia qua?que 
fa£b fua, fi fcriptis prtefentis paginae non vultis, 
credite garrulis Cantibus Joculatorum & falfis
Fabuüs rufticorura, qui fortia faöa & bella Hun«*

\ .
garorum ufque in hodiernum diem oblivioni non 
iradunt.,, Cap. 42.

A  Kun és Magyar Fejedelmeknek Ud~ 
tarhelyeikről

Etelének ama legnevezetesebb Székhelyét 
vagy is Keßdentia'jit , mellyrÖl a görög Vrifcits, 
emlékezik, ’s mellyben Személyje fzerént forgott, 
ki Ó Budán, ki Moldvában, ki Jáfzberényben ,, 
ki Tokajban, ki Fegy verneken. kerefi mólban; 1) 
én  a Sokfélémnek IV Darabjában hasonlóképen „ 
Jáfzberényben véltem Otrokótsival, de most meg  ̂
fontolván a Vvifcns útjának ’s az Etele Favára 
Környékének általa való leírását, inkább azt vé
lem, hogy a Tifza. partján állott valahol; az a - 
kár az emlitett Fegy vernéknek, akár Alpárnak, 
Tsongrádnak, Szentesnek, vagy Vásárhelynek he
lyén lett légyen. Béla Nótáriusa is Alpáron ál
lottnak mondja (: Etele halála után mintegy 430 
Efztendökkel:) Szalánnak ama Bolgár Fejedelem
n ek  Székesvárát. Tsongrád, melly a Tifzának 
bal partján vagyon, ’s most 6  Tsongrádnak mon- 
d a tik , a nevét vette Tfornigrddból} melly a Tó-

í*k-



SOKFÉLE VII. DAR.AB. 75

toknál Fekete várat jelent, valamint Vifegrád ’s 
Nógrád Vijfigráiból ’s Novigradból, Valamint 
Tsongrád az akkori lakosaitól a Bolgár-tótoktól 2) , 
a régisége ’s füfíös vólta miatt Tsonigyádmk az 
az Feketevárnak neveztetett, ügy azután azon 
Vár, mellyet Noé hegyénél, hol Árpád fzállott- 
meg e'einten, Sz. litván felépittetett, az újságá
gától ’s fejér voltától Fejérvárnak mondatott. Ez 
a Vár azután Székesnek is hivattatott a Kirá
lyoknak ottani lakásoktól. De térjünk beszédünk
kel az Etelének Székhelyére. Ez nem Kővár, 
hanem Favár vala, melly bárdoltt Szálfákból ké- 
fzültt Tornyokkal ’s Báityákkal körülvétetett. 
Állott egy nagyobb Folyóvíznek partján , nielly- 
nek Környéke Kő és Fa nélkül egéfzen Szűköl
ködött. Tsupán az Etele első Minifierénzk 0- 
nejegiusnak a Ferdóháza volt kövekből rakva, 
mellyek, a mint Prfcus írja, Peóniából az az Pan
nóniából vagy is a Dunán de jobb Mellékéből ho
zattak oda. Etelének, ama hires Kűn Fejedelem
nek, ezen Székhelyéről igen méltó olvasásra az 
emlitett Prifcus Könyvének Töredéke. — A Kun 
Nemzetből Származott, vagy legalább a Kunok
kal egy azon eredetű Magyaroknak ide való Jö
vetelük után, minekutánna Árpád alatt az Orfzá- 
got magokévá tették, ezen emlitett Fejedelmüké 
nek Udvarhelyök a Tsepel Sziget vala. 3) Lí-

gyan



gyan ez a Dunaköz fzint akkor nyerte ezen ne
vét aTsepel Kuntól, ki a Fejedelemnek Lováfz- 
meíiere vala, ’s ezen'Szigetben a Tsódörökkel 
lakott fzüntelen. Hogy Árpádnak Követői Tak- 
son és Zfolt fzint úgy ezen Szigetben tartották 
az Udvarokat, megtetfzik abból, mert az első 
Takson helységnél temettetett el, ’s ez a helység 
a Duna partján áll Tsepelnek ellenében; a máfik 
pedig Zfolt várát innen nem mefzfze építette- 
fel. — A Kerefztyénségnek bévezetésével Feje
delminknek Udvarhelyök is megváltoztatott. Az 
Árpádnak jutott ’s tóle raegfzállott Hely Fejedel
mink Udvarhelyöknek választatott. Ugyan azon 
a Tájon, hol egykor a Pvómaiak mint Urak la
koztak, ’s a Tót Pannonokon uralkodtak, egy új 
Vár épültttcl, melly, a mint említem, az új és 
fejér voltától Fejérváruak mondatott. Ha 1358- 
diki Krónikás igazat ir, tehát e Várat Sz. Ist
ván első épitettefel. 4) ’S minthogy mind ő mind 
pedig az Utóji egéfz IV Béláig ott laktak többi
re , ez okból Székes - Fejérvárnak hivattatott, 
hogy az Erdélyi Gyulafejérvártól ’s a Pvátzorfzá- 
gi Nándorfejérvártól megkülömbÖztethcEék. — 
IV Béla a Tatárjárás után 1250-dik körül első 
fogott új Budának felépítéséhez, hol az előtt tsak 
egy kis Vár áll vala, de a m-sllyet a Tatárok még 
fém vehettek meg; Minekutánna egy Templom

mal
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mal ’s többféle Épületekkel megraká, végre laká
sát is nagyobb réfzról ott vévé. A Követói V 
litván, IV Láfzló, ’s III András többire a Buda 
hegyén laktak. I Károly, az Orfzágfzékébe ül
vén , Budát tsak nem egéfzen oda hagyta, ’s Vi- 
fegrádon tartózkodott* De a Fia I Lajos ismét 
Budára jött egéfz Udvarával, 's azután is, vala- 
mig itthon vala, ízüntelenül ott volt maradása. 
Ezen időtől fogva , úgymint 1350-ciiktől, Buda 
vala a Magyar Ldvarhely egéfz 1540-dikig, mert 
azután, a Török kézbe jutván, Bétsnek engedé 
az Udvarhelyet.

1. ) Ezt az Etele Várát Otrokótsi Jáfzberény- 
ben helyhezteti; Timon ’s Cantoclariis Moldvá
ban; Butít Tokajban;*) Pray a Tifzának felső 
Táján; Bárdofi Fegyverneken.

*) Hifloire des Pcupler. A való, hogy Béla Le- 
Velefse is Tokajt Himes-Udvarnak nevezi.

2. ) A régi Magyarok Tótoknak nevezték, 
a mint valóban azok, a Rátzokat is. Ezen ok
ból Scbluvonia, mellyet tsupán a Rátzság lakta, 
’s még most is lakja, Tótorfzágnak mondatott.

3. ) Ezt a Szigetet most többire Ratzkövi- 
nek mondjuk, de a Rátzkövi nem Sziget, hanem 
tsak a Szigetnek fö helye, melly hajdan tsupán 
Kövinek mondatott; v
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4.) Árpád cum ceteris Hungaris caftra fixit 
in monte Norn prepe Albam, & ille locus eft pri
mus, quem Árpád fibi elegit in Pannónia, unde 
& Civitas Alba per San&utn Regem Stephanum, 
qui de ipfo procefiit, fundata eft ibi prope.,, 
Cbron. Hung. P. 2. C. 3, De nékem úgy tetfzik, 
hogy itt is már a Magyarok Érkezés ík előtt a
Tótoknak valami Bieligrád)ok vala, ’s abból lett»
azután a Magyar Fejérvár. A Tót Fejedelmek 
Székeshelyök hajdan tsak nem mindenütt Bielig- 
rááoak mondatott, az az : fzép és fejér Várnak, 
mert bieli, most tsak fejér, egykor annyit is tett 
mint fzép. így az Orofzoknál még most is Kráfz- 
ni veres is, fzép is. Bieli vagy is Béli a deák 
Eellusból fzármazhatott* ♦

A  Hunnusoktól való Származásunkról, 's 
a Kún és Magy ar nevezetről.

, Hogy a Hunnusok, kik Etele alatt 454-dikig 
ólly hitesek lettek, Kunoknak nevezték magokat, 
kitetfzik abból is , mert egynéhány azon idöbéli 
deák írók Chunusoknák Írták, úgymint Btolomxus, 
Profper Aquittnus, Gregorius Türonenßs, Sidonius 
Apollinaris, ’s több egyebek. Ezen Kunoktól va
ló Származásunkat valamennyi régi íróink hir
detik, sőt a külföldi régibb írók fém kételked
tek ebben* De most egy időtől fogva a Német

írók
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írók ezt egéfzen tagadják, ’s azt Írják , hogy a 
Magyarok , kik 8£9-ben Álmos és Árpád nevű 
Vezérekkel érkeztek ide, ’s a kiktől a Szárma
zásunk bizonyos, egéfzen más Nemzetből Vali
nak , ’s a hátra hagyott Teítvéreiknek Utójik a 
moítani Kalmükök vólnának, Ezen vélekedés
nek már egynéhány hazánkbéli írók is fejet haj
tottak, nem annyira azon meggyőződésből, mint
ha a Hunmisok más Nyelven befzéltek volna mint 
fern a Magyarok, mert a Hunnusok Nyelvűkről 
femmi bizonyost nem tudunk , és abból femmit 
fe mutathatunk elő, hanem hogy femmiképen ál
tal nem láthatták, miként leheflenek az Ázfiáből 
ide jött Magyarok az Európai Hunnusőknzk Ma
radékaik. Katona, egyik, a moítani íróink kö
zül legnevezetesebb, ezt a HzíBBMíoktól való Szár* 
mazásunkat lehetségesnek igy „.mutatja. A Gö
rög pirókból, úgymond, bizonyos, hogy G ordas ± 
a fekete Tenger mellékén a Hunnusokn&k Király- 
jók, 527-ben Konílántzinápolyba jött, ’s I JujH- 
nianusfo\ frigyet kötött. Ez a Humus Fejedelem 
ugyan akkor ottan Kerefztyénné le tt, és fok A- 
jándékot kapott a Tsáfzártól, tsak hogy a Biro* 
dalom határit, ’s a Bofpborus Várofsát a Tsáfzár 
réfzén megőrizze. Mi történtt vele, midőn ha
za érkezett, méltó hallani Tbeopbanesból azon i- 
dőbéli görög íróból. „Hunnorum Kex, úgymond,

fáfrus
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factuá Chriítianus, in propriam régiónéin rever- 
fus, Fratri, quera illic otFendit, In peratoris bu- 
manitatera atque libcralitatem, feque Chriítia- 
num fa&um effc narravit. Ad hasc direpca unde- 
quaque Simulacra, quse venerabantur Hunni , 
cunÖa conflavit; erant enim illa argentea & ele- 
ftrina. *) Quamobrem ira fucceníi Hunni, con- 
juratione cum ejus Fratre excirata, in eum ir- 
ruentes necem intulerünt, & Fratrem ejus Mua- 
gerem (.-Moagerem Cedrenus vocat:) crearunt 
Regem. Veriti porro, ne poenas ob Regem oc- 
cifum expeterent Romani, in Civitatem Bospho- 
fum convolarunt quantocius, & Tribuntím Dal- 
matium prcefidiariosqueMilites interfecerunt. His
Impetator auditis------ - — Hoc nuncio terrid
Hunni, fuga arrepta, disparuerunt.,, Katona te
hát úgy vélekedik, hogy ezek a Huntiusok vagy 
is Kunok az emlitett Magyar nevű Király jókkal, 
a Bcfpborur Városának Mellékéről eltávozván, 
azon Orfzágba költöztek , mellyet Béla Leveles
sé Dentumogernek az az Dentmagyarnak nevez, 
’s a melly Ázfiában a Don és Etöl folyóvizeken 
túl vala. Ott azután mintegy 360 Efztendókig

la- **
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lakoztak, ’s az itthoni írók fzerént, annyira el- 
fzaporodtak, hogy már az Orfzág őket einem táp
lálhatná, ’& ugyan azért 884-ben úttiak eredtek 
magoknak Orfzágot keresni* Én azt tartom, 
hogy ezek a Kunok, kik Magyar nevű Király- 
jókkal Bofpborus VároíTa tájáról a régi Hazájok- 
ba tértek (: Moldvából és Krímből tudniillik E- 
töl Vizén túl, ’s á Káspai Tenger mellett való 
Földre:) ezen Magyar nevű Királytól, elveízt- 
vén a régi Kún nevöket, Magyaroknak neveztet
tek. Meglehet, hogy eleinten fsak az Orfzágot 
nevezték Magyar Orfzágnak, de idővel a Király
nak halála után, hogy a Teil véreiktől a Kunok
tól, kiket hátra hagytak a fekete Tenger partján, 
magokat megkülömböztethefsék, magokat is Ma
gyaroknak mondották. Ez bizony fzintúgy tör
ténhetett , valamint hogy a Törökök az Ofmart 
hevü Fejedelmüktől O/mófioknak neveztettek. 
Hogy ez a Monger Király Magyarnak mondatott, 
kitetfzik abból is, mert Béla Leveleífe is minden
kor a Magyart Mogemak irta. Meglehet azon
ban , hogy hajdan a Magyar Mogyemak vagy is 
Magyernak mondatott, A régi Kéziratokban nem 
egyfzer olvaílam ezeket: Magért K i r a l , Magért 
Orzag, de ezek már XIV ’s XV Századból vajá
nak. Mogernak első tagjára tekintve, igen hason
lók ebben Béla Lcvelefsénél mind eme nevek: 

F  Qba,
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Óba, Olpar, Eolotun, Borona, Hovos, ’s több affé
lék, mellyek már moftan igy ejtetnek 's iratnak: 
Aba, Alpár, Balaton, Baranya, Havas, Mert 
tudni való, hogy a régi Magyarok a moílani rö
vid a Betűt tsaknem egéfzen úgy ejték mint a 
rövid o Betűt, — így azután a Huntmsoknak fi :p 
régi Kun nevük tsak a hátrahagyott Európai az 
az fekete Tenger melléki, Moldvai, ’s Krimi Ro- 
konyiknál maradttmeg, mert az izfiába vifzfza- 
költözött Kírnok már Magyaroknak nevezték ma
gokat. Ez a Magyar nevű Király jó Fejedelem 
és nagy Hadivezér lehetett, mivel még az után-* 
na következett Nemzet is méltónak tartotta* hogy 
az Ö tulajdon Neve a Nemzet nevét tegye,' A 
legrégibb íróink is azt Írják, hogy a Magyarok 
Magor nevű Fejedelemtől fzármaztak ’s kaptak 
nevet. A Származást ugyan nem lehet helyben 
hagyni, de a megnevezést él lehet hinni. Ezen 
Írók fzerént Tsaba, Etelének fia, vala a Hunnu- 
roknak Fejedelmeik, ki Okét Szittyába ismét vifz- 
fza hozta. így tehát akár Magyar, akár Tsaba 
lett légyen az , ki a HwKBuíokat Európából Azüá- 
ba vifzfza vezette, de tsak igaz az hát még is* 
hogy a Hunnusoknak egy Réfzök vifzfzajött is
mét Szittyába vagy is a régi Hazájokba, honnan 
azután a Maradékaik a Magyar név alatt újra fel
kerekedtek, ’s végre a Duna és Tifza ipellékéti

mieg-
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megtelepedtek. Magyar nevünknek Eredetéről 
egéfzen mást befzél Th'untnann, egy valóban tu
dós Hállai Tanító , ki a régi Történeteket igen 
sncgvilágpíitá ama Könyvével : Unterfucbungen über 
die Geßbicbtc der öflliclr europaifeben Volker. Leipzig. 
1774* Az ő Vélekedése méltóbb e hitelre vagy 
az enyém, azt mások Ítéljék meg. Ezen Tudós, 
minekutánna Cönflaniitrus Porph. Tiáfzárnak Köny
ve fzerént emlékezett volna Eleinkről, kik Bog és 
Duna mellett megfzállotfak, egyfzersmind ugyan 
azon író fzerént a Nemzetnek am3 hét Agait is 
igy említi: Ne'>i, Megeri, Kurtyge matti, Tárianu, 
G.nacb, Kari, Kafi\ ’s kevéífel azut.n igy ir: 
„Von den Megeri hat die ganze Nation den Na
men bekommen, den fie ficb febil giebt, und un- 
ter dem fie den Polen, den Türken, und Ara
bern ebenfals bekannt ift. Wie der Name ei
nes einzelnen Stamms auf das ganze Volk ge
kommen, lagt die Gefchichte nicht. Vielleicht 
wurde diefer Stamm mit derZeit der Vornehmfte 
unter allen, und vielleicht waren die oberiten 
Fürflen der Ungern, die in der folge Monarchen 
wurden, aus demfelben entfproffen. Es ift vie
len andern Völkern eben io ergangen.,, Azután 
azt mondja, hogy a Lengyelek is fzint úgy Po- 
loKaroknak mondattak, holott az előtt Lecbusok- 
nak hivattattak, a Po/ánoktól, kik a Nemzetnek 

F 2 tsak
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fsak egy réfzét tették, A Svájízereket is előhoz
hatta volna, kik ama kis Megyétől Svájtztól, 
minthogy a Lakofi igen' vitézül viselek mago
kat, kaptak nevet. A Magyar Nemzet Ágainak 
emlitett négy első Neveiket igy olvasom: Nyék, 
Megyer, Kürtgyarmat, Tarján. Ezekhez hason
ló nevű Helységek Hazánkban elég bőven talál
koznak még most is.s*) Az igaz, hogy a Törö
kök és Pvátzok Magyaroknak vagy legalább Mad - 
faroknak hivnak minket, de nem a Lengyelek, 
mert ezeknél a Magyar: Venger * Most az Oro- 
fzok is igy neveznek minket, de az előtt nálok 
XJger vala nevünk. — Magyarnak a Kéziratok
ban előforduló ezen régi Moger neve még egy 
új Gyanút fzerez nálam; ha, tudniillik, nem fzár» 
mázott e onnan, ’s nem tette annyit mint Mag
ember, vagy is Magvas-ember? Ugyanis már 
régen gyanakfzom, hogy Er nálunk egykor fzint 
úgy Férjíit tett, valamint még most is a Törö
köknél 's Kazuloknál, 's hogy Ember az Eme és

Er-

Megyerhez hasonló M e g y  e r v i  találkozik Fin- 
orfzágban is. A Debretzeni G r a m m a t i c u s  ok 
a Megyer és Gyarmat nevekről azt tartják, hogy 
egykor annyit tettek mint C o 1 o n i a. Meg
leh e t, tsak a Kár benne, hogy ezt a Vélekedé
süket femmivel nem tudják vitatni ’s támogatni.
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Érből öízvetett Szó légyen, ’s hajdan Ememek 
mondatott.

A  Magyar Parasztságról.

Nem tsekély Kérdés az nálunk, hol vette 
magát a Magyar Nyelvű Parasztságunk, minek- 
utánna fokán azt állitottták, hogy az ilmoffal és 
Árpáddal ide jött Magyarság egyenlői Nemefség- 
gél, ’s illapattal birtt volna? Azok, kik ezt vi
tatták , a moílani Magyar Parafztságot mind tsak 
azokból Szármoztatták, kik nem gondolván a vé
res ^Tőrnek Orfzág Szerte való hordozásával, 
% Hadban megnem jelentek, De lehetetlen el
hinnünk, I ogy annyi félékeny ’s kis fzivü Ma
gyarok talá kozhatták valaha, kikből illy Számos 
Köznép eredi etett volna. Mások ismét azt hir
dették, hogy a Háborúban rabul fogott Emberek 
Magzatjaikból, kik a Magyaroknál mindenféle 
Szolgálatban valának Kisdedségöktől fogva, tá
madott volna ez a mi Nyelviinkbéli Parasztsá
gunk. ’S ez már előttem fokkal hiteleífebb. ,

A  régi Magyar Szertartásokról.

A régi Magyarok Szertartásaikról igen ke
veset tudunk. Az Áldomásaikat is, meilyekbőí 
állott, amint Iátfzik , az egéfz Illeni tifzteletjök, 
miként vitték véghez, tsak gyanakodunk* Ez az 
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Áldomás annyit tett nálok mint Háláadás, avagy 
litennek valamelly vett Jóért való Áldása. A mit 
Sz. Láfzló Törvényié imigy emlit: „Quicunque 
v'uu. gentilium ivxta puteos fac r iß caver int, vei ad ar* 
bores, fontes, & lapides obtulerint, reatum juum lőve 
h a n tD e c r .  9. Lad. L. i, C. 22. hogy azokat a 
mi nem Kerefzteltt Eleink tselekedíék volna, 
kételkedem. Mert ez a Törvény-tzikkely a töb
bivel együtt, meliyek ott hozatnak eló (: amint 
Kollár első vette éfzre:) már jóval Sz. Láfzló e- 
lött a Német Tsáfzárok Törvényeikben tsak nem 
fzóról fzóra feltaláltatott, kihezképest elhihe ni, 
hogy ezen Törvényeket onnan vették a mi Ki
rályink , ’s ez a Bálványozás Módja inkább Né
met vala, hogy fém Magyar. Ugya.i is illő tud
nunk , hogy valamit tsak tettek ’s tetettek vagy 
is rendeltek Sz. litvántól fogva orfzáglott Ma
gyar Királyink a Törvényhozásban, Levélírás
ban, Pénzverésben, Hadviselésben, ’s Orfzágkor* 
mányozásban, mind azokban tsak követük az 
egyéb Kerefztyén Fejedelmeket, ’s fóképen a 
Német és Görög Tsáfzárokat, Népünk, oktatá
sában pedig többire Tseh, Német, és Olafz Ba
rátokkal éltek. Ugyan ezek vezették bé a Nyel
vünkbe ama fzámos Tót, Német, és Deák Sza
vakat, meliyek nélkül ha talán akkor einem le
hettünk az itthoni tudós Emberek fzükiben, most

b i-
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bizcnnyára bízvást ellehetnénk, ha arra való Em
bereinket válafztanánk, kik helyökbe igaz Ma
gyar Szavakat találnának, A Magyar Történe
teket figyelmeden Olvasóknál immár régen tud
va vagyon, hogy a Magyar Népnek régi Szokáíi 
már a Sz. litvánnak királykodása alatt nagy vál
tozást vettek. Ezen Király nem látván más Mód
ját a Kerefztyénség behozásában nálunk, ha tsak 
az Idegenektől nem fegittetik , teli töltötte Ha- 
zánkot mindenfelől azokkal. Ők lettek az ak
kori Élőnknek Meítereik nem tsak a Vallásban, 
írásban, és Olvasásban, hanem a Főldmivelésben 
is ’s egjéb Kézimivekben. Sőt, a mi legtsudá- 
latosabb, még a Hadinépünk is Kezök alá jutott, 
amint ez kitetfzik ezen első Királyunknak Ve- 
zériból: VeutzelbQ], Honiból, és PaJJmannbóI, U- 
gyan ezen Német Vezérek által véré meg Sz. 
litván a Somogyi Koppányi, ki a régi "Szertar
tások mellett buzogván a Sz. Királynak fzünte- 
lenül ellent állott, vagy, amint a Sz. Mártoni 
Levél mondja, ellene pártot ütött. Ventzelböl 
eredett azután a Jákó Nemzetség; Hund Hont 
Várát épité , melly a Vármegyének főhelye lett 
’s nevet adott; Pajfmann Maradéki pedig Pázmá
nyoknak mondattak.



j4_ K úti és Magyar Hajv'iselésrcl.

Hogy az elobbkeló ’s birtokosabb Kunok E-' 
tele idejében Urunk 430 dik ESztendeje körül 
a Hajókat kerékbe leborotválták, kitetízik Prh- 
cMxból, midón Cap. 2. § 14. így fzóll: Hic verő 
prűefeferebat Scythara, qui opibus circumfiuebst. 
Erat enim capite in rotundum rafo.„ Tudni va
ló pedig , hogy ez az író a Kunt vagy is Hun- 
mst mindenkor Scythmzk nevezi. A Kunok még 
akkor is megborotválták a Fejőket, midón, az 
Orofzoknak Segítséget hozván, 890-dik felé Kiő 
táján a Magyarokkal megütköztek. Ezt Béla Le
veleire Cap. 8. igy említi: „Almus Dux & Sui 
Miíites perSequentes Pvuthenos & Curaanos us
que ad Civitatem Kyev. & tonsa Capita Cuma- 
norura Almi Ducis Milites maftabant tanqiam 
crudas Cucurbitas.,, Hogy a pogány Magyarok 
Sz. litvánnak ideje előtt Hajókat fejőkről leta
rolták, ’s azon tsak három Hajfürtöt hagytakmeg, 
kitetSzik az 1358-diki Krónikának’, mellyer Tú- 
rótzi János magáévá tett, azon helyéből, midőn 
az Eleinknek I Andrásnak idejében a Pogány
ságra lett viSzSzatérésöket P. 1. C. 39. ekképen 
említi I „Primus autetn inter Hungaros, nomine 
Vctha,, de Caítro Beim, dedicavit Se Daemoniis, 
radons Caput fuum. & Cincinnos dimittens Síbá

per
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per ires partes ritu Paganarum, cujus films, no
mine Janus, maltum pofi: modnm tempore, rituni 
patris fequendo., congregavit ad fe multos Ma
gos, Pithcniffas, & Arufiices, per quorum incan- 
tationes vaMe gratiofus erat apud Dominos. De 
multis antem Deabus *) fuis una, nomine RaJ'di,
capta f u i t -------Tune itaque deteftabdi & e-
xecrabili sdmonltione illius Vatba, omnes populL 
libaverunt fe Daemoniis, & coeperunt comedere 
equinas pvilpas, & omnino peflimas facere culpas, 
tarn quipre Clericos quam Laicos, Catholicee Fi- 
dei fervaiores , interfecerunt.,, A mi a Hajt és 
Szakáit illeti, az említett Krónikának még egy i- 
gen nevezetes Helye az is, midőn P. 2. C. 80, a 
Kún vagy is IV Láfzlóról beízélvén, előhozza a 
Rómából megjött Követnek Tilalmát illyenké- 
pen : „Hinc infuper contra eum (: Ladislaum:) 
quia Cumanice & non Catholice conversabatur, 
Philippus Firraanus, Sedis Apoftolicae Legátus,-  
advenitj qui Barbas rädere, Crines detruncare, 
contra mores hungaricos & Pileos cumanicos, 
quorum usus in Hungária jam in confvetudine 

F 5 ha-

*) A Jos Afzfzonyoknak neve' a Tótoknál még most 
is F o h i n y a ,  a z a z :  Iílenafzfzony. A Bűbá
jos Afzfzonyoknak ez a kevely nevök onnan ke
rekedett , mert az akkori tudatlan Emberek okét 
az Ördögnek ereje által Mindenhatónak nézték.
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habebatur, abjicere demandabat.,, Ezek a Kim 
Süvegek a moftdni Tsákos-süvegek valának. Az 
előhozott IV Láfzló Király 1279 ben a Kunok
nak adott Levelében igy fzóll; „A modo defcen- 
dent & recedent 9 Tabernaculis fuis & Domi- 
bas filtrinis, & habitabunt ac morabuntur in Vil- 
Hs more Chríftianorurn in sedificiis & Domibus 
folo fixis; prseter abraftonem Barbarum & ab- 
breviationem Capillorum, & habitum Veíliuna
eoruudem-------in aliis fe moribus Chriíliano-
rum conformabunt.,, Mind ezekből kitetfzik , 
hogy a Kimok minden időben borotválni fzok- 
ták volt a Szakállokat és Hajókat, a Magyarok 
pedig, Kerefztényekké tétetvén, Szakáit viseltek, 
’s ha leboratválták is a Hajoknak egy Pvéfzét, 
de vagy három Fürtöt vagy üftökot meghagytak. 
Azonban bizonytalan még is, ha a Kunok már 
Etele idétt borotválták e a Szakállokat 1 Priscus- 
ban feramit fe találtam felőle. De Kezai Simon 
világos Szavakkal vitatja, hogy azt mind Etele 
mind pedig a Kunok hofzfzan viselték. ,,Rex 
Ethela, úgymond, — barbam prolixam cum Hu
ms deferebat.,, Én mindazáltal kételkedem, hogy 
Kezai ezeket Írván igazat irtt. A mi a Szakáit 
illeti, az emlitett 135S diki Krónika P. 4. C. 24. 
Zfigmondról igy fzóll: „Hic in.favoretn H.m- 
garorum, quondam longas Barbas defcrenti m ,

pro-
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prolixam Barbara deferebat.,, Ezen most említett 
Krónikának Bétsben lévő Kéziratjából vétetett 
’s kinyomtatott Képekből, nem különbben foly- 

_ tatásával 1488-ban két helyett ízerzett Kiadáíi- 
nak, ’s Nádasdi Mmfoíeimknak 1664-diki Kijö- 
vésében találkozó Királly^nknak fzakállos ésfza- 
kállatlan Képeikből fém mi bizonyost nem tanul
hatunk, mert ezek a Képek mind tsak ollyanok , 
mint a Krifztusnak Képei, az az [ideális vagy is 
Képzelés fzerzette Képek, és fpk idő után kéfzi- 
tett véleményes Ábrázolatok.

A  L ó  hús evésről.

Hogy az Eleink egykor Ló húífaí éltek , va
lamint a mái Kalmükök , azt a Történetiróink- 
ból kiki tudja. Ez a Ló hús evés íok más Nemzet
nél is divathan volt egykor , ’s még most: is di
vatban van az Orofz Birodalomban. Az Ize , 
amint azoktól hallottam, kik kódolták, nem olly 
igen utálatos, mert a Szarvas húsához igen ha
sonlít, fóképen az ollyan Lovakból, mellyek a 
Pufztákon fzabadon legeltetnek, ’s a mellyekefc 
foha igába nem fogtak* Főképen a Tsikó hús 
nagy Tsemegének tartatik fókáktól. Béla Leve
leire Cap, 16. azt mondja, hogy midőn Tartzal ’s 
a Társai a Bodrog mellett fekvő ’s tőle azután 
nevet nyertt Tartzal hegyére felnyargaltak, on
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nan a Í2ep Térre letekitvén, a Földet igen meg» 
fzerették, ’s háláadásúl a legkövérebb Lovat meg
ölvén, nagy Áldomást vittek véghez. Már pedig 
az Áldomáíi üledéket a pogány Magyarok fzint 
úgy meg fzokták volt magok enni, valamint 
még most is a pogány Fin Nemzetek az Orofz 
Birodalomban. Ez a Ló hús evés nálunk Szent 
Iftván idejéig eltartott, azután, valamint a Difz- 
nó hús a Zfidóknál ’s Törököknél, tellyeíséggel 
megtiltatott. I András Király orízáglása kezde
tén a Magyarok ismét a Ló hús után kezdtek 
kapdosni, amint ezt az 1358-diki Krónika igy 
említi: „Tune itaque deteílabili & execrabili ad- 
monitione illius Vathce omnes populi libaverunt 
fe dasmoniis, & coeperunt comedere equinas pul- 
pas„ de ez nem tartott foká. A Kúnox azonban 
a Ló hús evest mindaddig megtartották, mig 
ők is Kerefztényekké lettek, ’s attól elállani kén- 
teíenofc valának. A Ló hús evés pogány Szo
kásnak tartatott. Már most a Ló húíTal nálunk 
tsak a Tzigányok élnek , de többire tsak a dög
lött vagy döglendő Lovakból.

TV B élának  réz Pénzéről.'

Ezt a veres Rézből veretett Pénzünket im
már egynéhány író nem tsak említette, hanem 
le is irta , ’s rézzel ki is nyomtatta, úgymint

Sclwartz,



Schwartz, Köhler és Palma. Azonkívül levan ír
va, ’s a Képe kinyomtatva a Grofchen Cabinet ne
vezetű Német Munkában is. Ezek az írók mind 
azt említik, hogy a két Királyok közül, kik en
nek a Pénznek egyfélén Szemléltetnek, a jobb 
felől való IV Béla légyen, a balfelól való pedig 
V litván, az emlitett Béla Királynak a fia, az 
akkor úgy neveztetett Ifjabb Király  ̂ Junior Rex 
Hungária. Eme Pénznek a Körülírása pedig e- 
zen a felén jobb felöl e légyen: PvEX BÉLA j 
bal felől pedig REX SOS, az az: Stephanus. A 
máfik fele ezenrPénznek a Boldog Afzfzonyt mu
tatja, de a melly igen nyomorúltt módon van elő 
adva, ezen KörüliráíTal: SANGTA MARIA. 
Ezt a Pénzt az emlitett írók mind tsak úgy em
lítik, hogy veres Pvézből igen vékonyan kéfzültt, 
a darabok egy máitól igen kevésben különbböz- 
nek , ki vévén, hogy némellyek tálosak* az az 
bé vágynak a véréitől horpadva ollyképen, amint 
ezt ama régi gothus Pénzeken ízemlélhetni. Eze
ket mind igazaknak találtam lenni, mert azonkí
vül , hogy ezen Pénzből magamnak három Dara
bom vagyon, még vagy tizet láttam imitt amott. 
De azt még fenki nem említette, hogy ezen Pén
zek nem tsak veres Rézből találkoznak, hanem 
sárgából is. Illyen az egyik ama három közül, méh- 
lyckkel a kis Gyűjteményem kérkedik. Ez a

sárga
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sárga Pvézből való, a mi a Képeket ’s Betűket 
illeti , mindenekben hasonló a veres Rézből va
lókhoz , tsak hogy nem olly vékony mint azok, 
hanem oily vaftag mint a II József Tsáfzár réz 
Krajtzárja. A Kerületében is fzint ol yan, ’s a 
Bélának egyéb veres réz pénzénél kisebb vala
mivel. Tsak azon kételkedem eddig, ha az em
lített REX után ama három Betűk: SCS valóban 
annyit tegyenek e mint Stephanus? Mert ezek a 
Betűk még valamelly Pénzen találtattak, minde
nütt annyit tettek mint Senttus. Én tehát azt 
vélem, hogy balfelól való Király Sz. litván vagy 
Sz- JLáfzló légyen, ’s hogy ö értődjön ezen ne
vezet alatt: Rex Santlas. Hogy balfelól tétetett, 
»s nin ts femmi sügára a feje körül, az femmit fe 
tefz, mert a régi görög Pénzeken is gyakran a 
Tsáfzíir mellett bal felől nein tsak a Szentek ál
lanak , hanem önnön maga az üdvézitőnk is , ’s 
a Szentek ollykor sugár nélkül is meg jelennek. 
Köhler*azt mondja, hogy a SANCTAban i T  és 
A Betűk öfzve volnának forrafztva. Meglehet, 
hogy azon, mellyet ő irtt le, úgy voltak, de a 
mellyoket én mind eddig láttam, azokon ezt.nem 
vettem éfzbe. Ezen veres Pvézböl való Pénzen 
nevezetes még az is , hogy a két koronás Kirá
lyok tísak nem mindeneitől merő apró Pontokból 
álIanat;* Ezt a Pénzt, úgy vélem, tsak 1241'diki

Ta»
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Tatárjárás után $ Ezüst fzükiben lévén, verette 
IV Béla. Az egyik veres Rézből valót kivágat- 
gattamj ’s tsak ezen okból inkább ezt, hogy fém 
a sárga Pvézből valót, mivel a többi között leg
jobban megtartatott, az az: még most is leg é- 
pebb. Ennek a IV Béla réz Pénzének Munztem- 
^e/je, az az Pénzvasa vagy is Képnyomója oily 
fzegény Meílerséggel kéfzültt, hogy most a Tzi- 
gányink is fzebbet tudnának vésni. De mit is 
mondok, a Gödöllei Tzigány, ki a néhai Orszá
gunk Birájának G. Fekete Györgynek Petsétjét 
azon Pctsétnyomóján kivágta, mellyel a Parantso- 
latok mellett fzokott volt élni, akár melly Feje
delemnek is kéfzithetett volna Petsétef.

Mátyás Királynak Arany]álról.

Ezek másképen Hollós Aranyoknak , Rater 
Ducaten, neveztetnek, ’s felölök fokán az Együ- 
gyüek közül azt hitték eddig, hogy a nehéz fzü- 
lésben kiváltképen hafználnak. Honnan fzárma- 
zott ezen babonás Vélekedés, azt bizonyosan nem 
tudhatni. Talán valaraelly Oláh Afzfzony hirdet
te ezt elófzer, ki történetből magán viselvén egy 
ill yen Aranypénzt, könnyen találtt fzülni. Vagy 
pedig, a mi hihetőbb, a vajúdó terhes Afzfoohyok 
azon okból vetettek bizodalmot ezen Aranyok
ban, mivel a kis Jézus ’s a B, Afzfzony Képét

fzem-
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fzemíélheíték rajtok, a melly Képeket az döb
beni Aranyokon még nem láttak; A Hollós A- 
íranyok inár Mátyás előtt is verettek Hunyadi Já
nosnak Kórmányozasa ’s Neve alatt. Ezek fok
kal ritkábbak a Mátyás Hollós Aranyinál, A 
Mátyásé kétfélékre ofztathatnak, úgymint Tzime- 
rekkel ’s B. Afzfzöny Képével vetetettckre. A 
Tzimerekkd valók tsak nem hasonlók az ö e- 
lótte uralkodott Zfigmond, Albert * I Uláfzló, ’s 
Ifjú Láfzló Királyoknak Aranyjaikhoz, ’s tsak 
abban különbböznek leginkább, hogy egy gyűrűs 
Holló is látfzatik a Tzimetek köztt. De a B. 
Afzfzöny Képű Aranyjai legelsők az ő nemökben, 
mert Hunyadi Mátyásnak Királykodása előtt fem- 
miféle Magyar Aranypénzen nem lehetett látni a 
B, Afzfzöny Képét. Ezen Kétféle Mátyás Arany- 
jáinak egyik felét mindenkor a Sz. Láfzló Képe 
foglalja, a jobb Kezében egy Baltát vagy is Szc- 
kertzét ’s a bal Kezében az Orfzág almáját vi- 
sfelvéri. Mátyásunknak némelly Aranyjain a Sz; 
Királynak hofzfzu Dolmányján a Gombokat is 
láthatni, mellyeket a Zfigmond, ’s egyéb Mátyás 
tlő tt uralkodott Királyoknak Aranyjaikon kivertt 
Képeken híjában keresel. Ez a Dolmányja vagy 
is Mentén alól lévő Ruhája mindenkor a térdeit 
yeri, ’s alól úgy nézki, mint valamelly Szoknya 
vagy tzifra Kötény. Némelly Aranyjain a Sze

kér-
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kértzéjének Vasa Kövekkel kirakottnak látfzik* 
De Mátyásnak, ezen Nemzetünkből credett fze- 
rentsés Királyunknak Aranyjai abban különb- 
böznek leginkább egymáílól, hogy a Sz« Láfzlő 
öl dala mellett megjelenő Betűk ’s apró Tzimerek 
(:mellyek vagy a Várost jelentik, hol kéfzültek; 
vagy pedig a Kamarást az az Kamara Grófját ; 
ki alatt verettettek :) felettébb fokfélék« A mel- 
lyek eddig fzemeimbe akadtak, azokon ezen Be
tűket vettem éfzre, úgymint: K. N. H. K. E. 
M. T. Á. G. P. O ; együtt T. ’s O ; azután N. 
’s T . Az apró Tzimerciket pedig így találtam; 
Rózsát; fekvő Pólát ; kerefztül két kalapátsot; 
hét küllős Kereket; V betű felett való Kcrefz- 
te t; kerefztes Patkót vagy is Sarkantyút; kerefz
tül két Pallost ’s azok felett Koronát, három ten
geri Tsigateknyót; kettős Kcrefztet ’s Koronát; 
három Élófát, egyes Keréfztet; Orofzlányt’s Tsil- 
lagot. Kiket és miket jelentsenek ezek az emlí
tett Betűk és Tzimerek, azt azoknak hagyom 
nyomozni, kik a Magyar Pénzekről különösen 
fognak Írni. A kivágatott tzimeres Aranyon kis 
Tzimerben megjelenő fekvő Póláról azt vélem, 
hogy Bétsben veretett ez az Arany, ’s a fekvő 
Póla Oílriának Tzimere légyen. Ha ki ezen 
Vélekedésemet jobbal ’s bizonyosabbal feltserél- 
heti, annak közlendő felfejtésén örülni és tap- 
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solni fogok. Végre még azt is meglehet jegyez
ni , hogy Mátyásunknak ezen Aranyjai, a mi a 
Meílerséget illeti, fokkal meghaladják az előtte 
való Királyok Aranyjaikat, ’s még inkább az u- 
iitánna következett két Királyoknak Aranypénzei
ket , úgymint II Uláfzlónak ’s II Lajosnak. E- 
zen utolsónak némelly Aranyjai oily goromba 
Képet mutatnak, hogy valóban kell tsudálkozni. 
A Sz. Láfzló Képe olly nyomorúlttúl van kivágva, 
hogy a Péiizvasmetfző, Münztempelfchneider, a Bé
lák idejéből valónak látfzik lenni. Fóképen ama 
Munkának Monnoies en Or du Cabinet de S. M. 
X’ Empeyeur. Vienne 1759. Toldalékéban, Nemze
tünkre nézve ezen igen fzerentsétlen Királynak 
előhozott Aranyja méltó megfzeralélésre. Azon 3 

Sz. Láfzló Képét az ember nem tudja, minek tar
tsa. iMert előfzör a Körülirás nem olvasható, ’s 
a Szentnek Képe inkább valamelly álló farkas 
Állathoz hasonló, mint fém Emberhez. Lásd há
túi az említett Mátyás kétféle Aranyját, nem kü
lönbben az előhozott Béla réz Pénzét.

A  mofiani kelő Pénznek Neveiről 's Kez
detéről.

A M agyar Pénz a deák Penfa Szóból ere- 
de tt, melly , a mint látfzik , ezen deák Igékből 
fzánnazott: Penfo és Pendo. A deák Pecunia Pecus- 
ból lett, mert a Barmok helyett kezdettek vele

élni



c!r” ? Vájárban vagy is az Adásvevésben, ’$ e- 
leiüten töobirc tsak a Barmoknak Képeik voltak 
tea verve. A Pénzt minálunk, a mennyire tud
juk bizonyoflkn, már Sz. litván \e re re , de al
kalmasént verették fzint úgy mind a régi Ma
gyar Fejedelmek: Árpád, ZsoP, Takson, és Gyé- 
tsa C: igy nevezem ezután Geízát mindenütt:) 
mind pedig a meg régiebb Kun Fe edelmek: E- 
tele, Buda, Tsaba, % zoknak Ele ik. De mint
hogy a Pénzekén femmi Be.úk nem találkoztak, 
*s az Efztendó Számot még akkor a Pénzen nem 
tet:ék k i , mert ez a Szokás tsak a XV Század
ban kezdődőt!-, ehezképest ha Kezünkbe derülnek 
is az ilhen Pénzek, mi többé nem tudunk reá- 
jok esmtrni. — Az Aranypénz vagy is azA^any-' 
Forintos, Floret.us Auri, Á^reus Kamut Florentinust 
Ducatus, elófzer Florentziába veretett 1252-beni 
A  Nevét vette a Florentziai Tzimertól a Liliom 
Virágtól, melly az egyik oldalát foglalta el. A 
Ducatus nevét pedig onnan vette, mert a Velen- 
tzések ’s Gyémások ezen Versfel verették: Sit 
tibi Cltijle datuty quem tu regit iße Ducatus, Mi
dőn azt mandora, hogy Florentziában verettek 
az első Aranyok, azt úgy kell érteni, hogy az ú- 
jabb időkben ott kezdettek ismét verettetni ; 
mert hogy a régi Római Tsáfzárok ’s utóbb a 
Görög Tsáfzárok is fok arany Pénzt fzéüefz- 
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tettek el Európában, mellyet Koftántzinápolybaa 
verettek, azt kiki tudja. Krifztus fit le sének 
5oo*dikától egéfz 1252-dikig tsak a Görög Tsá- 
ázárok vertek Aranyokat, mellyekkel az egéfz Eu
rópa úgy éltt, mint tulajdon otthoni Pénzével. 
Ezen Aranypénznek a neve Bifantiut vala. *) Ná
lunk I Károly vala a legelső, ki az Orfzágban 
az Aranyt pénzzé verette 1320-dik körül. — A 
Tallérok vagy is az Ezüst Forintosok, Floreni ar- 
genti, Nttmi Unciáiét, Valiértfes, Tbaleri, tsak 1485- 
ben kezdődtek, ’s a moftani Két-Foriotofinkkal 
megegyeztek. Eleinten az Arany-Forintosokkal a- 
zon egy betsök vala, mi okra nézve a moftaoi 
Forintunk még most is németül Guldennek ’s tó
tul Zlatin&k mondatik. Hogy pedig az Arany- 
Forintosoknak vagy is az Aranypénznek a betse 
azólta fzüntelenül nyóltt, annak az az oka, mert 
az Arany hová tovább fzükebben érkezett a Bá
nyákból, ’s az Ezüst-Forintosok hová tovább ro* 
fzabb az az rézzel kevertebb Ezüstből verettek. 
Az első Ezüst-Forintosok Száfzorfzágban veret
tek 1485-ben, ’s a német Nevök vala Gulden- 
grofeben, mivel a belső Érdemük éppen az vala,

mint
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A S z. litván Leveleiben előforduló P e n s a  a u r i  
nem más, hanem fiint ez a Görög Tsáfzároktól 
veretett Aranypénz , m ell/ aikor mindenütt kö- 
aönsége« vala.



mint az  Arany Forintosoknak» Kevés idővel az
után minthogy yoacbimtbul nevű Tseh Városban 
felettébb fok veretett belólök, a Város nevéről 
német Nevök lett 'Joacbimstbalergrofiben, azután 
tsupán Thalergrofiben, mig végre a grófiban kiraa-

l
radtt, ’s tsak dhalercknek mondattak» Ugyan e- 
zen Tbilerbó] lett nálunk is a Tallér név» De 
az említett Ezüst-Forintosok vagy is Tallérok, 
mellyek 1500 dikig verettek, nem az Adásban ’s 
Vevésben keló Pénz vala, hanem tsak Jelpénz, 
vagy is Emlékezetre nyomtatott Pénz» — A Ga
rasok, Solidi, Groß, Grófiban, Tsehorfzágban 
kezdtek veretni Kotombányán 1296-ban» Nálunk 
X Károly alatt az Aranyokkal azon egy időben 
támadtak. A deák és német Nevüket onnan vet
tél , mert jóval nagyobbak ’s vaftagabbak valá- 
n»k, mintsem a régiebb vertt Pénz. Ezen Ga
rasok, minekutánna H”-yadi Mátyás alatt a B» 
Afzfzony Képét kapták magokra, Márjásoknak ne
veztettek, sót a tót Sefiták nevükből Sufztákok- 
nak is, valamint az apróbbak közülük Petákok
nak. D — A Krajtzárok, Crucigeri, Kreutzer, tsak

G 3 Ó- *)

*)  J galatkozik Katona Ur , midőn azt irja, hogy a 
Mária Képű Garasok vagy is Márjások tsak I í  
Laios alatt támadtak vólna elcifzer. Ha ki Sza
vamnak nem hifzen, láffa Pálmának S p é c i m é  n 
H e r a l d i c »  R e g n i  H u n g ,  ’s Kaprina'nak 
H u n g á r i a  D i p l o m a t i e »  n«vű Könyveiket.
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Óftriai Fe'edelminkkel iöttek mi hozzánk, de ha 
a K«reizt Képet, mellytól vették rezenten a ne- 
vöket, akarjak tekinteni, tehát a Kreutzer vagy 
is a Kerefztes Pénz a mi legrégiebb Pénzünk, 
Mert S/e 't litvántól Kálmán Királyig, az az: 
mintegy íz z Efztendók alatt , többire minden 
vertt Pénzen tsak a Kerefzt^ látfzatott mind a 
két fe’óh — Az Európai vertt Pénzen a legré
gibb Bíz endó Szám az 1438-dik, a mi Pénzün
kön pedig 1499 dik« De vagyon Mátyástól ma
radott egy arany Jelpénz, Numus memor ralis, melly. i
1489 diket viseli magán. — A mi Magyar ópén
zünk eddig azzal kérkedik, hogy a Zddók ’s e- 
gyéb Tsal emberek, nem koholtak újat a régi Ké
pe alatt. ’S ennek az oka nem más, hanem hogy 
a mi Magyar ó  ág ’s Pvitkaság Szeretőink még 
kevés fzámmal valának, ’s az efféle hazai Ma
radványokra nem igen vala Kedvök fok Pénzt 
költeni,

A  Szavaink Eredetükről,
A Szavaink Eredetük iránt Dabad kinek ki

nek elő adni a maga Vélekedését. A jövő Vi
lág fogja megítélni, ki miként és mi jól veteke
dett. Én fok Szónak Eredete felől másként vé-

lc~
— .. . v - .....  " ó

Mind a kettőben feltaláltatok Hunyadi Mátyás Ki
rály egy illy  Márjásáaak rézzel kinyomott Képe.

sc2 SOKFÉLE VIE DARAB.



lek'dem, hegyiem a Debretzeni grammáticus M. 
Társaság. így, például, hihetetlen előttem, hogy 
imádkozni a Török Paptól Imántól lzármazott, 's 
eleinten imánkozninak mondatott volna. Mert már 
ama régi Halotti vagy is Temetéskori Befzédben, 
melly igy kezdődik: Latiatuc Feleym (: midőn a 
Töröl öt mégnem is ismertük:) ezeket olvashat
ni : „ \  imagguc uromc iílen Kegilmet ez lelicert
-------Es vimagguc ízen achfcin mariat» es bov-
dug n ichael archangelt. es mend angelcut. hug
ninmgococ erette.------Es vimagguc mend fzen-
tucut húg legenec neki feged uromc feine eleut. 
húg iften w  imadsaguc mia bulsafsa w bűnét.,, 
Mi most igy irattatnék ki: Imádjuk Urunk Is
ten Kegyelmét ez Lélekért------És imádjuk Szent
Afzfzony Máriát, és Boldog Mihály Arkangyalt, 
és minden Angyalokat, hogy imádjanak érette* 
—> — És imádjuk minden Szenteket, hogy legye
nek néki Segéd Urunk fzine előtt, hogy Iften ő 
imádságok miá botsáfsa ő bűnét. — Elhalgatván, 
fok egyebeket, mellyek iránt egéfzcn más Érte
lemmel vagyok, tsak azt említem röviden, hogy 
ollyan módra, amint Tsába, Stupidul, Tsaba nevű 
Etele fiától; Kevély, Kéve Kapitánytól; Abárol- 
ni ’s Abajgatni Aba Királytól ; Óriás Őri óntól ; 
Orvos Orpbeustól ; Szerda Zeriusttól ; BofzCzá 
Bofznydkból; Lótni futni Lóitól fzárraaztatott, 
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tsaknem minden Magyar Szavunkat vaíamelíy 
régi Zíidó, Görög, vagy P\ómai nevezetes Em
bernek nevétől lehet ízármaztatni, vagy is in- 
kább ki tsigázni» úgy bizony a Karomkodnit 
is fzarmaztathatták volna a pokolbéli Károntól, 
kiró! azt mondják, hogy gyakorsa dúlfúj ’s bofz- 
feonkodik a hozzá érkező Lelkek nagy fzámo- 
kon. Nem különben a Gólyát is GoliátbbóU A 
mi jámbor Eleink, kik Etöl vizén túl laktak, 
Orionról és Orpbeusról bizony tsak annyit tudtak, 
mint az ott lakó moíUni Elődök, kiket az Oro- 
fzok Kalmukokoak neveznek» De nem is fzé- 
gyen nekünk ezt megesmérni, mert hogy egyéb 
Nemzeteket elhalgaííak, a Németek feni valónak 
különbbek Tacitus idejében» Minden tsinos és 
tudós Nemzeteknek az Elejik egykor írástudatla
nok valónak, ’s tsak az az egy külömbözés köz
tök , hogy azt az egyik korábban kaptafel a ma
iiknál. Sót az is tsaknem bizonyos, hogy a leg- 
tsinosabb ’s legtudósabb Nemzetek is végre újra 
ismét elvadulnak, amint ezt elmondhatni a Kop
tokról , a régi tudós Egyiptomiaknak Utóikról, 
’s több más Ázfiai Nemzetekről,

A  Szó ta lá lá sró l 's E lnevezésrő l,

Valamint a Frantzok régtől fogva miedennek 
új Nevet fzoktak Kedvök fzcrént találni, de leg

inkább)
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inkább azon időtói fogva , raiólta a Szabadság 
’s Egyenlőség ókét fellázzitotta, úgy hogy még a 
Tartományaiknak, Városaiknak, sót Utfzáiknak, 
Piatzaiknak, ’s Házaiknak is megváltoztatták az 
0 régi Neveiket, úgy tselekedtek bizony a régi 
Görögök is. Ezek is mindennek új Nevét talál
ták 's a Szavaiknak Számát napról napra fzapo- 
ritották. Mert nem tsak a Tudományokat ’s Mes
terségeket, mellyeket Egyiptomban tanultak, gö
rögül az az görög Szavakkal nevezték el, a mi 
igen is ditséretcs vala, hanem még a külföldi 
Orfzágokat, Városokat, ’s Folyóvizeket is mind 
elnevezgették Kedvök fzerént, ’S ezt noha im
már nem oily igen ditsérhetni, de még fém gya- 
lázhatni , mert fok tekintetből hafznos és fzük- 
séges vala. így a Perzsák vagy is Kszulok Fő- 
vároíTa Eftbékar tőlök Persepolssnak neveztetett; 
Odbu Orfzág ÍBá/ának; Zombodpo folyó viz Indus* 
nak. Ugyan is egyetlen egy Város fém esmérte- 
tik a görög írókból az ő tulajdon Nevén, mel- 
lyeket Nagy Sándor megfzállott, ’s Oftrommal 
megvett. Az égyiptomi Városoknak Neveikkel 
is fzint úgy bántak, mert azokat is egéfzen gö
rögre változtatták el, úgymint Heliopolis, Croco- 
dilopolis, Slphroditopolis, Hermopolis, Apoliinopoliss 
’s t. af. ez amint mondám még mind vagy hafz
nos vagy legalább tűrhető vala; de hogy még az 
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Embereknek Tulajdon - neveiket is egéfzen fel-* 
forgatták ’s elváltoztatták, azt immár fenki nem 
hagyhatja helyben. Ez a rofz Szokás megvan a 
Frantzoknál is immár régólta, a miről is már 
több ízben panafzkodtak a Német írók. A Gö
rögök ezt a Szokást még akkor is megtartották, 
midőn immár Kerefzryének valának. így Confian- 
tinus Fovpbjyvotrenitus Á\mos{Salmutzcsnek, Taksont 
Tojcunak, Zsoltot Z«/ía;nak, Gyulát Gylasnzk, 
Boltsút Bolosudesnek nevezi. Minden bizonnyal 
PmcMjrnál is ezen Hunntts vagy is Kún Emberek
nek neveik, úgymint Attilas, Dengifich, Irnacb , 
Róva, Otrbarßus, Onej'egius, Edecon, Btricbus, Eslas, 
Scott a , ’s t, af. mind megvannak rontva.

yl Magyar Kit finyit ókról,
Á  mi régi Eleink a Kitsinyitóket, Diminuti- 

‘lunio'katj háromféleképen fzokták volt magoknak 
faragni. Az első ’s legrégiebb Módnak előttem 
az íetfzik lenni, midőn a vSzóhoz ezeket ragafz^ 
tották: ats, efj; úgymint Dugats, Gubats, Kaj- 
mats, Lukats, Varats, Követs, ’s t. af. mellyek 
ezekből valók: Dugó, Gubó, Kajmó, Luk, Var, 
KŐ. Ezen Kitsinyitő még most is a Lapoknál 
divatban van, ’s ugyan ebből a nagy Pvégiságét 
elgondolhatni. — A második Módjok a vaía, 
hogy a Szónak végére ezeket aggatták: tsa, tse;

. úgy-
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úgymint: Leány tsa, Gyermektse, Nyalábtsa, Ve- 
rébtse, ’s t. af. Ez még a XV Százban fzokáí- 
ban volt , amint ez kitetfzik a Sz. írásnak ama 
legrégibb Forditásából , a mellyet én Bátoriénak 
tartok. Ki tudja, ha ezek is nem vaíának e ií- 
lyen Kitsinyitók, mert nékem valóban azoknak 
látfzatnak , úgymint: Furtsa, Hartsa , Szártsa , 
Tntsa, Vértse, ’s t. af. — A harmadik Módjok 
ollyan volt , hogy a Szóhoz tsak ezeket fiiggeíz- 
tették: ka, ke; úgymint: Leányka, Bárányka, 
Legényke, Szegényke, Tsalóka, Pintyőke , ’s t. 
af. *) — Végre öt/tsal és eí-rtsel megnem elégedi 
vén, azokhoz még ezeket toldották: ka, ke; ira- 
így: atska, etske, otrka, utska,Ötike; ’s igy azután 
eredtek imezek: Lovatska, Ozetske, Juhotska, 
Borjútska, ökrötske, ’s t. aí. Ezt immár most 
fokán tótosnak tartják, de a mellyel moílan leg
inkább élünk. — A Tulajdon-nevek Kitsinyité- 
sökben egy különös Módunk vagyon, midőn a

Név-

*)  Meglehet, hogy egykor ezek is illy Kitsinyit'ok 
vóltak, úgymint: Matska, Tsatska, Fetske, KetS- 
k e , PóKa, Róka, Tsóka, Szarka, Tarka, Jerke, 
Serke , Birke , Tsirke , Szőke , Toké , Laska, ,  
Sáska, Hurka, Falka, Szálka, Sapka, Sóska, 
Tsonka, Bufzke , Hegyke, Szürke. Hogy Róka, 
Szálka, Szőke vagy is Szófzke, és Toké Róbdl, 
Szálból, Szófzbol, és Tobol eredtek, bizonyos, 
vagyok. Ró egykor veihejiyot ’« m afzt tett#



Névhez azt függefztjük: Kó; úgymint: Jankó, 
Latzkó, Ferkó, Palkó, ’s ez ismét tótosnak tét- 
f*ik , mert Ülvén móddal kitsinyitik 'egynéhány 
Tót Nemzetek a Tulajdon - Neveiket. Nékem 
legalább magyarosabbnak látfzik : Jantsi, Latzi, 
Pali, Gyuri, Kati, ’s t. af. De ezekkel némellyek 
fzint úgy megnem elégednek, hanem még azo
kat egy Kával toldjákmeg imigy: Jantsika , La- 
tzika, Palika, ’s a t

Némelly felében ú j Betűkről, 
Gyarmati és Révai, két tudós Hazafiak ’s jó 

Barátim 0  Fok más Tudóíink után, kik ezt már 
Ő előttük éfzre vették ’s javasolták!) látván ’s 
tapasztalván az egyes deák Betűknek elégtelen vol
tokat némelly Magyar Hangoknak kiírására, mel- 
lyeket az Eleink többféleképen ’s végre két deák 
Betűkkel igyekeztek kitenni illyenképen: gy. ly. 
tty. fz .  ts. ty. tz. zs. (: valamint ezt megláthatni 
ezen Szavainkban: Gyáfz, Lyuk, Nyak, Szőr, Tsók, 
T yúk , Tzélj'Z lir:) némelly egyes deák Betűket 
választottak, mellyeket az első bizonyos Vonások
kal megkülömböztetett, a’ máfik pedig tsupán 
megfarkafitott, hogy a kettős Betűk helyében fzol- 
gálhaíTanak ’s bévctethciTenek. Ki találta el köztük 
a tárgyot jobban, azt az Olvasók ítéljék meg. 
Gyarmati a maga Betűit a Grammaticájában im
már kinyomtattatta» de Rivaia tudtomra, még nem.

1 I ,
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Erdélynek, nevezetjércl.
Erdélynek az ö hajdani Magyar Neve Erdő

éivé vagy Erdőéi vala.- Ez az El, Éhé, ElvŐl* 
arinyit Tett egykor mint Túl ,  Trans faltra-, ki- 
hezképest Erdőéivé ’s Erdőéi annyit tett mint Er
dőn túl, Trans fifa cm, Ultra fisaim. Bila Leve- 
leísének Rí. Fejezétjébefl előforduló Erdevelu nem 
más, hanem fzint ez az Érd et. Nem külömbben 
Túrótzitól Krónikájának XXIV Fejezetjében e- 
Jőhozott Erdewelwe hasonlóképen nem egyéb * 
hanem Erdőéivé. Ez az Erdőéi fzint úgy per abufini 
Erdéllyé változott, valamint most Erdélyiből Er- 
deji kezd lenni* Havasai Old is hajdan Havasel- 
íöldnek, vagy tsupán Havaséinak mondatott a 
deák neve fzerént, melly Tramalpina Vala. Tinódi 
Havaséiról gyakran emltkezik, ’s az oda valót 
Havaselinek nevezi. Heltai Havaselvóíoldnek 
mondja ezt az Orfzágot.

A  Székelyekről.
Székelyek, ama regi Kúnok, Hnnnofum, egy 

Réfzéíiek Maradéki, onnan vették Neveiket, mi
vel a Földöknek hét Vármegyéit Székeknek ne
vezték. *) Minden bizonnyal a moílani Székely 
' elein-

• )  Errol a Foldiöknek őzikékre litt ofztásaról a mos
tani Tudósok azt tartják, hogy az mar a D i c u í  
T ótoknál zaegvala, minekelótte az Etelének hát
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eleinten Kunnak, ’s azután (: minekutánna Ke- 
refztyénné le tt, hogy a Magyartól megkülcmb- 
böztethefiék:)  Székhelyinek mondatott. Hogy 
a deákban Scytbulusnak mondatott volna Hunyadi 
Mátyás Királyunknak ideje előtt, arról nints leg*- 
kifsebb Bizonyság, Nékem úgy tetfzik, hogy 
ezt Ranzanus ’s Jutánna Verbőtzi elsők hirdették 
Könyveikben. Vannak ugyan, kik azt tartják, 
hogy Székely egykor annyit tett, mint Végörös, 
Végörzó, Végbéli orálló, Conßniatius, ’s onnan 
vették volna ebbéli Nevöket az Erdélyi Széke
lyek. De a Végörökösöknek Székely nevezetek 
tsak úgy fzármazott hajdan az Eleinknél, vala
mint a Kapusoknak az ő Orofz nevök. Mert 
minthogy eme két Nemzet ezen hivatalban már 
a legrégibb Fejedelmink alatt vala ? úgy azután 
minden hasonló hivatalú Emberek azoknak ne
veztettek. Legnevetségesebb a Cortef.us Sándor
nak és Ranzanus Péternek (: akkori időre nézve, 
midőn éltek ’s Írtak újdonúj Vélekedéseik, kik 
Ókét Etele alatt Szitziliából hozzákki, ’s Rómaiak
ból fzárraaztatják. Ezek az Olafz íróink , úgy

mint

ra maradtt Kunjai oda érkeztek ’s ottan letele
pedtek. Ugyan is a P a n n o n  és D a n i s  Tót 
Keínzet a Vármegyét mindenkor S z t o l i t z á -  
nak az az Széknek nevezte , a mint még most is 
ajuuk nevezik a ^agyaror&agi lótok .
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mint Bonfiniuí, Rantnttus, Gakotus, ’s a t. azon
<

voltak, hogy mindennek eredetét nálunk a R.ó- 
maiaktól lehozhafsák, még pedig ott is, hol foha 
a Pvómaiak nem uralkodtak , úgymint a Magyar 
Felföldön. A Székelyek az Ö Kun neveket ak
kor hagyák él alkalmasént, midőn Kcrefztyének- 
ké lettek, hogy a pogány Rokor.jaiktól megkü- 
lömböztefsék magokat, kik akkor Moldvát, Eri
met,  's fekete Tenger mellékét, hol most a Bu- 
tsáki Tatárok laknak, bétöltötték, honnan azután 
IV Béla alatt 1240 - dik körül Magyarorfzágba 
jöttek;

A z  Oláhokról.

Az Oláhokat Schlotte* Bolgárokból, égy Tói 
Nemzetből fzármaztatja. Igaz is „ hogy az Oláh 
Nyelvnek igen nagy Réfze merő Tótság. De i- 
gaz az is, hogy a deákból vagy is inkább a régi 
Olafz Nyelvből áll legalább fele Réfze az Oláh 
Nyelvnek. Én tehát azt vélem * hogy az Oláh- 
ság a Tót és Olafz Nemzetnek öfzvckeveredésc- 
ből eredeti. A régi Hrók emlitik, hogy a győ- 
zödelmes Pvómaiak fok újfzállókat vagy is új
lakosokat , Coloniflas, küldöttek Bolgár 's régi 
Rátzorfzágba az az: Thrátziáb a , melly azután 
Romániának mondatott, ’s most Rumeliának nevez
tetik, Ezek az odavaló Bolgár és Rátz néppel 

. ' (: melly



Ó melly, amint tudjak, mind a kettő Tót Ném
áét:) öfzvekevéredvén, egy új Nemzetet támafz- 
tottak, melly élfzapörodván, idővel Havasalföl
det, Moldvát, Erdélyt, ’s Magyarorfzágnak egy 
jó Réfzét betöltötte. Az Oláh Nyelvben még 
most is fok ollyan régi Olafz Szavak ’s azoknak 
Töredéki találtatnak, mellyek vagy egéfzen ki- 
vefztek immár Ölafzorfzágban, vagy pedig tsak 
egy kis Szugölyban vannak még divatban. II» 
lyen többi köztt a Fáta az az: Leány, melly fe- 
holt fe hallat’k Ölafzorfzágban, kivévén Friault, 
de ott is hol Fontának, hol Fantanimk mondják, 
jóllehet Fanciulla mindenütt annyit tefz mint 
Leányka. — A kik azt hirdetik, hogy az Oláhok 
tsupán a Róma újfzállókból fzárraaitak, kik Da
cia ba hozattak, azok feleljenek meg, hogy hová 
lettek tehát a Pannóniái Oláhok, vagy is á Duna 
és Dráva melléki Pvómai Újfzállóknak Maradékíj 
hol fzint úgy többféle Római Cofor.idk teleped
tek meg. Pannóniát a Pvómaiak tovább birák ; 
hogyfem Dátziát, kihezképest jobban is raeggyö- 
keresedhettek volna benne. Dátziát a tsinatlan 
Népek gyakrabban látogatták még, hogyfem Pan
nóniát, ’s tsaknera egéfzen felforgatták, mire néz
ve a Római újfzállások meg nem nyugodhattak 
annyira, hogy olly bőven elfzaporodhattak vol
na; ’s még is az Erdélyi Oláhság, ama vélttRó- 

H  mar
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mai Ültetés, tsupán Erdélyben még most is két 
harmadát tefzi az Crfzág tegéfz Népfzámának. 
Is/Iondjuk ki röviden az igazat: a Dátzia ’s Trá- 
tziabéli Tótok, mint Római Jobbágyok a Római 
Újfzállókkal együtt lakván ’s öfzveke vered vén , 
végre egy új Népet támafztottak, ’s az Oláhok
ban még most is fenn Vannak.

A  Nemzeteknek az Fjeikkel való Jiivsá- 
gos Kérkedékenységökrol.

A Származásai nem fzokott az okos Ember 
ditsekedni, mert a válóban efzes Ember nem az 
Apádat nézi, hogy ki volt, hanem inkább téged, 
hogy ki légy? Valamint az egyes Emberek, úgy 
az egéfz Nemzetek is az Eleikkel fzoktak kér* 
kedni, és ugyan akkor leginkább, midőn egéízen 
elütöttek tólök, A Nemzetek forsa fzint ollyan, 
valamint a Házi Nemzetségeknek vagy is Famí
liáknak. Ezek is amazok is hol fzegények, hol 
gazdagok 5 hol gyengék, hol hatalmasok ; hot 
nyomorúlttakjrhol boldogúlttak; hol fzolgálkodók, 
hol uralkodók. Mennél tudatlanabb valamelly 
Nemzet, annál büízkébb fzokott lenni az Eleji- 
re nézve. Ebben példánk lehet az Oláh. A Gröfl- 
andi vad Nép azt hifzi, hogy tsak ő ízárraazott 

az első két Emberből, kik nálok, mint nálunk az 
Élőfa, a földből termettek], a többi Nemzetek

pe-



pediglen mind az Ebekből eredtek volna. Az 
Oláh is azt hifzij vagy legalább velünk el akarja 
hitetni j hogy 6 valóban a Pvómaiaktól eredeti, 
kihezképest Pvómainak is nevezi magát. De a 
ifcoftani Tudósok azt találták, hogy az Oláhok 
a Bolgárokból, egy Tót Nemzetből fzármaztak, 
kik Romániában a fekete Tenger partján lakván, 
és fzámos Római Coloniflákat magok közé kap
ván, végre azokkal öfzvekeveredtek. Va óban 
nevethetni egynéhány Német írókon , kik egyet 
pillantván a Tetnefi Vidékbe vagy pedig Erdély
be, az Oláhokon, amint mondják, még a valósá
gos régi Római Képet ’s Ortza vonásokat is fel
találták. De légyén úgy, hogy Pvómai ágyékból 
fzakadtak, az nékik inkább fzégyenökre lehet, 
hogy a Tudatlanság ’s a Babona által oily annyi
ra elütöttek tólök. — A Nemzeteknek az Ele- 
jikkel való Kérkedékenységökról fzóllván, el 
nem halgathatom, hogy mi is a Szittyái Eredettel 
tsak annyiban kérkedhetünk (:ha még is .méltó 
kérkedni vele:) a mennyiben a Németek vagy- 
Tótok, meít ezek is fzint úgy Szittyából fzár- 
maztak. — Némelly Erdélyi Szálz íróknak Igye
kezetük fzint olly nevetségre méltó, midőn erőn 
erővel magokat réfzfzerént a régi Dacwokból ’s 
Getókbó] (: kik bizony, ha Sírjának ’s Plinius- 
nak hifzünk, nem Valának Németek:) réfz fze* 
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réöt a Nagy Károlytól (:k i a Rába vizénél to
vább nem jö tt:)  Erdélybe hozott Száfzokból 
fzár m áztatják*

A  Mefterségeknek ’s holminek feltalálá
sáról ’s Kezdetéről való folytatás»

A  Tsillagáfz és Földmérő Tudományt az É- 
gyiptomiak találtákfel Strabo fzerént.

Az Égújjitó, Ventilator, 1741-ben Hajesés 
Trievalden által találtatottfel*

Az Arab Számok tsaka XIII Században jöt
tek Európába* Némellyek azt tartják, hogy az 
Arabok magok is azokat az Indoktól kaptákfel.

A Sólyommal 's Karölyüvel való Vadáfzat 
Napkeleten ’s Éjfzakon már a legrégibb idők ól- 
ta esmértetett. Az Eleink ezt a mulatságot az 
Etöl tájáról hozták ide magokkal. A többi Eu
rópaiak pedig tsak a XII Századnak vége felé 
kapták fel ő tolok.

A Fátzánt az Aranygyapjáfzok , Argonauta, 
hozták elófzer Pbafis vize mellől Európába, mi 
okból PhaJiiHiusnok ’s Colcbicusnak mondatott,

Az Ind-tyúk, raelly egyébként Pulykának 's 
Fókának raondatik, Napnyugoti Indorfzágból ho- 
zattatott Németorfzí gba íá3o-ban.

A
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A Pávát Nagy Sándor Vitézi hozták Euró
pába Napkeletről. Maga Nagy Sándor az első 
Publi ánt hozta Napkeletről Görogorfzágba.

A Dohány fuftölést az Eleink a Törököktől 
kaptákfel, *) a Dohány porozást pedig a Néme

t i  3 tek-

A Dohánynak és Dohányozásnak nálunk három nyo
mára akadtam a régiebb időkben. Rákótzi Fe- 
rentz 1707-ben az Ónodi Mezon többi köztt illy  
Hadi - törvényt fzabott: Senki fém útfzán , fém 
fzéna, fém fzalma között ne dohányozzon fzáz 
páltza büntetés alatt. -- Melly nagy divatban va- 
la a Dohányozás Tökölyi idejében, kitetfzik ab
ból is, mert Tsábrág Várában még most is, amint 
mondják, két Szapu Dohány tartatik emlékezetül, 
mellyet ama hires Kohári litván Munkátsi Fog
ságában a Versek faragása közben kidohányzott. 
Mert ott kéfzité ama Verses Munkáit, tudniillik 
(: amint önncn maga nevezi:) az o Munkáts Kő
várában faragott filzfa Verseit, ’s a T i m i n -  
n a b u l u m  T r i p u d i a n t i u m ,  vagy is a fö l
di réfzeg Szerentsének állhatatlan Lakodalmában 
Tombolok jóra into Tsengetyüjét. Ez a máso
dik egy olly Munka, melly inkább egy komor ’s 
Világgal öfzve nem férhető as c e t i  Baráttól 
fzármazottnak látfzik, mintfem egy vitéz ’s nagy 
efzü Embertől. — Tökölyi idejében nálunk már 
elterjedett Dohányozásnak nyomát feltalálhatni 
bizonyos Tseppelényi nevű Sz. Pál Szerzetesé
nek Életében is , ha más különbben az írója i -  
gazat irtt. Abban azt olvasni, hogy Tökölyinek 
Vitézi ezen Barátnak meztelen hátán pipába va
ló Dohányt aprítottak volna magoknak. De ez,



tcktöh Az Erdélyiek, Berk6 fzerént, Pipákat 
’s Dohányfüftölést 1576-ban látták elófzer, midőn 
az akkori Bátori Krißof Fejedelemhez egy Tör 
rök jőve Követül.

A Benotsik, Fiacres, Frantzorfzágban 1571- 
ten  állottakfel, nálunk, ’s nevezet fzerént Po» 
zsonban, már 1440 ben inegyalának , amint ezt 
Ccmides két regi irott Könyvből a Magyar Tár
házban megmutatta.

Arany Petséttel, Bulla aurea, a Magyar Ki-i 
rályok köztt első éltt.III Béla, követvén ebben 
a Görög Tsáfzárt, kinek Udvarában neveltetettíel,

A Héring Bésózásának Leleménvjét némel- 
lyek 1397-be, mások 1416-ba helyheztetik. A 
fellelő vala Böckel Villiám , kitol eredtt azután 
ama Német Szó : einh'öckeln. Hazánkba a Hérin» 
gek mát 1412-ben hozattak, amint ez kitetfzik 
egy Levélből, melly Wagnernél találtatik AnalettK 
Scepus. Par. 1. pag. 424.

A Szalma papirost találtaiéi Schafer Superin
tendent Régensburgban 1700-dik körül. Ez a 
Tüdős Ember azon kivül kéfzített még több fé
léből is jóféle Papirost (:noha nem olly igen fe
jélet mint a moílaniR-ongy papirosunk:) úgymint

Gaz.

amint tudjak, tsak l e g e n d a  béli vagy is igen
gyanús Bizonyság.

I I S  SOKFÉLE VII. DARAB.



GazfiúŐl Falevélből, Füréfzhulladékból, ’s több 
másból, amint kitetfzik illy nevű Munkájából: 
Sanmtlicbe Papierverfucbe. De a minapi Angoly- 
nak a Szalma Papiroífa jóval fejérebb. Azonban, 
ki nem tudja, hogy minden Találmány tsak las
sanként ’s idővel éri tökélletefségét.

A Tserefznyefát első hozta bé Olafzorfzág^ 
ba a PűKfaxnak Tartományából ama jó lakást fze- 
retó Lucullus nevű Római gazdag Ember*

A z Újság és Öság.

Némellyek minden újságtól ’s újítóitól irtóz-' 
nak , ha mindjárt fokkal hafznosabb is a régi bé 
vett Szokásnál, 's a legalább való óság előttök, 
nagy érdemű; mások ellenben minden újságon 
kapnak, ’s kéfzek azt legottan követni, mert va
lami régtől béhozott ’s felvett, azt ők mind ke
vésre betsülik. Mind a kettő vétkes ’s balgatag 
Szokás, mert a régit tsak akkor illő elhagyni ’s 
megváltoztatni, ha az új iránt minden felől bi- 
bizonyosak vagyunk, hogy fokkal jobb ’s hafz- 
noffabb. Az Óság mind addig rifzteletre, köve
tésre, ’s megtartásra méltó, mig a helyében 
felfogadandó újság tizfzerte többet nem igér* 
Ok nélkül az óságot elhagyni, nem ókos Em
bernek Szokása ; de az újságtól i s , ha egyfzer 
bizonyos, hogy fokkal hafznosabb, irtózni tsak 
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azért, hogy nem régen lelték , az efzes Ember 
rém fzokott. A mit mo?t Óságnak tartunk, az 
egykor ízint úgy Újság vab. Darótzi egy helyett 
azt mondja, hogy elófzer Újságnak kell lenni, 
hogy hafznos óság következzék. Molnár fáno$ 
pedig igy fzóll: ha az Eleink u  minden újság
tól úgy irtóztak volna,

Nem látnánk fok avit Könyvet vagy ré
gi Találmányt.

Ez az újság es Óság fzeretése valamint az 
Evésben, öltözésben, ’s Élet módjában találtaiig 
úgy ízinte a Vélekedésben ’s Nyelvejtésbén is. 
Így, az utolsóra tekéntvén, fokán vannak Ha
zánkfiai közül, kik az Ósághoz annyira ragafz-i 
kodnak, hogy a legkortsosabb Szavaktól fém a- 
fcarnak elállani, mivelhogy az Eíejiktol maradtak, 
és régen bévannak véve. Ez okból a Magyar
ság ellen elkövetendő lzarvas Véteknek tartják 
megválni a Petsenyétöl, Pálinkától, Méfzároftól x 
Kortsmároilól, ’s több éjfélétől, ámbár mind e- 
íeket fzebben imigy ejthetni ö?y elvünkön : Sült- 
l ú s ,  Éget^bor, Húsvágó, Boráros , Borméró ; 
vagy röviden: Sült, Éget, Vágó, Töltő» Seben- 
kér. A régi jó Magyar Szavakat méltó tovább is 
fenn tartani, de a kormosak helyében jó újakat 
találni nem tsak nem Vétek, hanem inkább Érdem,' - w~s
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Fáta Mprgána.

Ezt a kihirelt égi Tüneményt már a Magya
rok is esmérik az Urániából. Valóban tsudálni 
lehet, hogy hogy hitethetik el az okos Emberek 
magokkal ez illyen Terméfzet ellen való Dolgo
kat, Mert mi is lehet a Terméfzettel ellenke-* 
zóbb , mint magunk felett a fzabad Égben Vá
rókat, Városokat, 's Hartzokat látni, mellyek egy
néhány pillantat alatt ismét, valamint a Játékfzi- 
ni fedett Váfzonfalak, fzemünk eTöl eltűnnek. 
Ezt bizony a Terméfzet foha fe fzerezheti. De 
azon Emberek, kik efféléknek hitelt adnak, úgy 
fe hifzik, hogy a Terméfzet fzerezné azokat, ha
nem inkább, valamelly hatalmas Lelkek, kik a 
Terméfzetnek is parantsolhatnak. Én egynéhány 
Nápolyi 's Kalábriai tudós Olafzokkal fzóllottam 
ezen Fáta Morgans iránt, de azok mind tsak azt 
felelték, hogy ók nem látták ugyan, hanem hal
lották beDéllni. Végre még is megvallották , 
hogy ók telleífen megvolnának győzve, hogy az 
egéfz Látomány nem egyéb volna, mint a Kisded- 
ségtól béfzivott Babonának ’s attól igen megrom
lott Képzelésnek fzerzése. Ezen Fáta Morgáná- 
hoz (: ha bár tsak kitsinben :) igen hasonlítanak 
a megfagyott Abhk övegein megieleno fokféle 
fziflii Képek, mellyekből a gyávák fokfélét fzokr 
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tak jövendölne. Még igen jól jut efzembe, hogy 
midőn II Józfef uralkodni ’s a Réforraátziókboz 
látni kezdett, némelly Emberek Nagy Szombat 
körül elhirefztették, hogy egy közel lévő falufi 
Vendégházban az Ablak üvegein korán regvei 
fokféle tsuda Dolgok jelentek vólna meg, úgy
mint véres Fejek, Török, Tsaták, mellyek, a* 
mint ók vélekednének, az újításokra okvetetle- 
nűl fognának következni. Ki hinné? a lárma 
olly mefzfze hatott, hogy az Üvegeket Pozson- 
ba kellett hozni a Canßliumhoz. — Voltak, sót 
még most is vannak olly képzékeny Emberek » 
kik, midőn a Balaton taván hajóznak, fzint úgy 
látnak benne Fáta Morgánát, az az: Tornyokat, 
Várakat, ’s több egyebet. Némelly balgatagok 
még a Tsuka fejében is Fáta Morgánát látnak, 
vagy is, amint ok mondják, a Krifztus Kinfzen- 
védésének minden Efzközeit.

0  Buda•

Hogy ó  Buda hajdan Etelétől a Németek 
Nyelvén Etzelburgnak neveztetett, a bizonyos. 
Béla NotáriuíTa, kit most közönségeden ezen ne* 
Vü harmadik Király Fo*Ievefsének tartunk, az 
emlitett Király halála után 1200-dik körül írván 
Iftóriáját Cap. 1. Eteléről befzélvén igy ir: „re
galem fibi locum conftituit juxta Danubium Púpra

, aquas
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$»qnas calidas — ------ qui per linguam hungari-
cam dicitur mine Buduuar, & a Tentonicis Ecil- 
lurgum vocatup.,, Már mikor vefztette el ezt a 
Német Nevét, s Alt offennzk mikor kezdett ne
veztetni, a bizonytalan. Még 1358-ban , midőn 
ama Krónikánk Íratott, mellyet Túrótzi 1488-ban 
magáévá tett, meg volt ez a neve, mert P. i. C.
17. így fzóll: „ Hunni tarnen five Hungari in- 
terdiftum minus obfervantes illám Budawara vo- 
caverunt, vocantque Óbuda usque in huné diem. 
Teutoni verő, edictum Pvegis transgredi magis 
formidantes, Civitatem ipfam, ficut tune ob nie- 
tum illius Eczelburg, idefl Urbs Atcylse vocavere, 
íic & medo illám eodem nomine voeant.,, Ezek
ből a*t is tamiljuk, hogy Etele a Németektől 
Etzelnek neveztetett, melly látni való, hogy Ete-- 
léből eredetté Hogy Buda valamelly Buda nevű 
Embertől, az akár ki lett légyen, igy neveztetett 
(: a Magyar Történetek Etele öttsét mondják 
annak 0  kitetfzik a Város Tót nevéből is, mslly 
Budjin. Ez tótúl annyi mint Budához az az : Bu
da nevű Emberhez tartozó, vagy egykor tarto
zott, avagy tőle rakatott Vár avagy Város* Ez 
az új Buda IV Béla alatt Minor Pefl, az az Kis 
Pcftnek neveztetett, azután pedig Novus Mont 
PeßtiemJiSi az az: Peíti új hegynek.
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A  Puskapor.

Ezt á Port én inkább deák nevéhez képest, 
melly Puhis pyreus, Tüzpornak nevezném, vala
mint fzmte a. Salétromot Tüzsónak , ’s a Puskát 
Tüztsönek. Langles úr, ki már is igen kétefsé tet
te a Mágnefi Tűnek, Papirosnak , ’s a Könyv- 
nyomtatásnak az Európaiaktól való feltalálását, 
’s azt vitatta, hogy ezek a Mefterségek a Nap
keletről érkeztek hozzánk, most nem régen azt 
is bizonyítja, hogy a Puskaport nem a Schwartz 
lelte, hanem hogy az Arabok tanítottak reá min
ket, kik már 690-ben a Mekkának oítromolta fá
sakor éltek vele, ’s az Indoktól nyerték, a kik
nél a legrégibb idők ólta esmérteíett, minthogy 
a Veidm nevű Sz. írások megtiltotta nékik a vé
le való Élést a Háborúban. Ha ezek mind bi
zonyosak volnának, tehát most ugyan azon Tu
dományokat ’s Meílerségaket ismét Napkeletre 
vinnök, mellyeket egykor onnan nyertünk. így 
változnak a világi minden Dolgok. A Tudomá
nyok ’s Értemények egyik Nemzetnél kivefznek 
's eltűnnek , hogy a máfiknál fel virradjanak 's 
’s megjelenjenek. Katona úr azt írja , hogy a 
Magyarok 1440-ben Nándor fejérvárnak a Törö
kök által való Megfzállásakor vették elóízer ha.z- 
r.át a Puskapornak.

SOKFÉLE VII. DAPvAB,
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A  Szembe való Kinevetés.

Ez a durva és parafzt Vétek főképen azok
nál fzokott találtatni, kik a Lováfzok, Ökréfzek, 
Kanáfzok, ’s Ebéfzek köztt neveltetvén fel, Kis- 
dedségökben magokra hagyattak, vagy rövideden 
fzóllván, a kiknek femrai jó Nevelésök nem vala. 
Az okos Ember, ha talál is másban nevetésre 
valót, azt magának tartja, ’s úgy tetteti magát, 
mintha éfzre fe vette volna. De a rofzfzúl ne- 
veltt Ember, Szerentse, ha tsupán mosolyog rajta, 
tnert többire hangoffan kiröhögi, 's az Ember* 
társának, tulajdon goromba ErkÓltse fzerént, ér
tésére adja, hogy a véltt vagy való Fogyatkozá
sát éfzre Vette* Ezzel a Vétekkel béllyeges Em
berek mind azon magokról fókát állító ’s felfu- 
Valkodott Büfzkék, kik egyből másból valami ke
veset felkapván, minden Emberben gántsot-ko* 
resnek, ’s ha reá akadnak, örülnek néki. Az 
efféle Emberek ritkán fzerentséseTv, mert ezen 
Tselekedetök által kit kit megbántanak, ’s roin- 
4en Embernél gyülölésbe esnek. Mert fetnmi 
fints az egéfz Világon, a mi az Embert úgy meg
sérthetné, mipt ez a ízembe való goromba Ki
nevetés. Sokan a kiket hátúi bízvást rágalmaz
hatni 0  mert, ha megértik, tsak néma Megvetés
sel váIafzoln*k )  ízt még fcm tűrhetik el. Már

ha



ha külombben is a Szóllás vagy Iris* által vaíá 
Nevetségéfsé tevést az Emberek ritkán eméfzthe- 
tikmeg, *) vallyon hogyhogy nyöghetnék el ezt
a fzembe való goromba Megvetést? Ezt a ki bé* 
kéfséggel eltűri, az felettébb mefzfze vitte a ma
gán való uralkodást* Többire még is az illy Em* 
bér vagy igen félckeny, vagy alakomban bofz* 
fzúra kéfzüló*

Anekdóioki

Egy Férfinak igen gonofz Felesége vala, kb 
hezképest gyakran háltt egyedül* Egykor éjfél 
tájban az ágyánál egy Lélek jelenttmeg, a ki 
nem kis ijedésbe hozta. De meggondolván ma* 
gát, monda néki t Ki vagy ? ha Angyal vagy, tu* 
dom, hogy nem bántafz; ha pedig Ördög vagy, 
úgy hasonlóképpen nem sérthetfz, mert mi egy 
máífal Rokonok vagyunk; tudod, hogy én a Hú
godat feleségül tartom*

Egy Orvos a Tzinteremen foha nem menti 
kerefztül, hogy az Ortzáját a Kezkenöjével bé 
nem fedte volna* Hogy egy valaki az okát kér*

dez-
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Voltér is az által gerjefzté leginkább maga ellen 
az Ignátz fiait, inert ok*t Iráfi által nevetsége
sekké akarta tenni. ’S ugyan ez tette £>ket i* 
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Öezte, így felelt néki: t n  nagyon félek, hogy e- 
gyik vagy máfik azok közül, a kiket 'oda küldöt
tem , reám esmér, ’s helém vefz.

Minap Jantsi a kis örzsét egye'dül találván 
a Kertben, néki mentt, ’s megtsókolta. Pfuj, 
mond a Leányka, erefzfz, hagyj békét, mert majd 
úgy kiáltok. — 'S ugató kis Ebének Száját a 
Katsójával bédugta.

Egy bizonyos Frantz, egyébként nem utolsó 
jakabos, Párisban a fővágó Kos felé vitetvén, 
nagy vigságot, ’s bátorságot mutatott. Ha ez a 
vigsága igaz vagy tsak tettetett vala e , azt nem 
tudora, útközben az esméröfivel, kiket a Nézők 
között láthatott, fzüntelenül tréfálkodék, ’s az 
Útitársát, egy Grófot, ki mellette a talyigán ül 
vala, igen bátoritá a közel való halálhoz. Midőn 
tehát a Sors úgy hozta, hogy a Kos alá hamarább 
hivattatnék, hogyfem a Gróf Társa, ezen Szavak
kal veve bútsút tőle. Az lilén tartsa Gróf Lí
rát, mig öfzvejöhetünk amott alatt! a Kosárra 
mutatván, mellybe a levágatott Fejek omlanak.

Fillis Demofoont, Tézeusnak Aténásbéli Ki
rálynak fzép Hertzegfiát, megfzeretvén, ’s Trója 
alól fokáig magához híjában várván, végre ké
tségbe esett, ’s magát felakasztotta, A Költők 
azt mondják felőle, hogy holta után egy levelet- 
len Mondolafává változott. De minekutánna a

íze-
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fzeretett Deínofoonja oda jött, 's ezt a levél néfc 
kűl való Mondola fát megtsókolta, leg ottan kez
dett levelezni. Ez okból Tsékfának is lehetne 
mondani a Mondolafát.

Hébe a pogány Görögöknél ’s Rómaiaknái 
az Ifjúságnak Iílenafzfzonyja vala. A Poéták azt 
költötték róla, hogy Júnónak leányja légyen, ’s 
az Annya Férfi Dolga nélkül fogantotta és fzülte 
Volna. Mert hogy egy Vendégségen, mellyet A- 
polló Ilién a többi Ifteneknek adott, fok Sa:átát 
evett jó iziien, tehát ettől terhbe esett, ’s azután 
a Hébct fzülte*

A mi Tzigányinkj hogy fefttoijek fints, ezt 
iíz okát adják. Hogy, tudniillik , Noé Nagy
atyánknak három fiai valának , kik fzinben egy 
tnáíiól egéfzen elütöttek; Ezek, az Attyok halá
la után Tort tartván, egy egéfz hétig vendéges
kedtek ’s ofztozni kéfzültck; azonban a Fejér, 
ki hamifsággal a többit fellyül múlta, ’s kiből 
azután az Európaiak eredtek, alattomban az A- 
ranyból *s Ezüftból jól felrakván, egyfzersmind 
eltűnik ; ezt látván a Fekete, kiből ofztán a Sze- 
retsenek fzármaztak, ő fern kéfik, hanem a fok 
Gyöngygyei és Selyem ruhával a Tevéket meg
terheli, ’s azokkal elillanik; az ő Nagyattyok 
pedig a Füftös vagy is Füst fzinü cgyfzer tsak 
azt vefzi éfzre, hogy maga maradtt. Akkor kö

rül

i2s sokféle vii. Darab.



rül nézi magát, ’s hát egyebet nem talál a Pipá
nál, ’s az abba való Dohánynál.— Ezekért tehát 
a Maradéki még most is bofzfzüt akarnak állani, 
’s azt, a mit akkor elvefztettek, lopáffal is kipó
tolni.

A lázfis Tallért nálunk hol Füles Tallérnak 
nevezik, hol pedig Bugernek. A Buger neve 
onnan eredeti talán, mert hajdan a Burgónyi Tal
lér, Burgunder, vala illyes tallér, 's igy Burgunder- 
ból Buger lett, valamint Bravdeburgusból Burgus. 
Mások a Buger Tallérnak nevezetét onnan fzár- 
maztatják, hogy midőn 1741-ben a Frantzok Tseh- 
orfzágba jöttek, ’s Prágát megvették, a Tifztjeik 
a fzép Feleséggel biró Tseheket gyakorta meg
látogatták, a Menyetskével magokat mulatták, 
eltávozáskor egy vagy két illyen Tallért nyom
tak a Férj Kezébe, ’s azonközben igy fzólltak; 
Prend Bougre! az az: Ne Akafztóíára való! Né
kem az előbbi Származtatás fokkal jobban tet- 
fzik , mert az utóbbi tsak ollyannak látfzik len
n i, mint Vefzprémnek a Vefző prémtől, Tokaj
nak a Tok hájától, Baranyának a Bor annyától, 
Marmarosnak a Már ama rofztól, Szepesnek a 
Szép ez ’-bői, Kenyérnek a Ki nyér ?-bö1, Szom- 
fzédnak a Szófzedőből, Jobbágynak a Jobb adj- 
ból vagy Jobb az ágy ból, Beftekurafiának a Bat• 
ta és CarajfábóL ’s t. af.
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A z új Századnak első Efztendejércl. *J
Ezen most kevés Napok múlva béállandó U- 

runk 1800-dik Efztendejéröl, vagy is a XVIII 
Századnak béfejezéséról még a Tudósok is nem 
egyféleképen vélekednek. Tsekély Ítéletem fze- 
rént, tsupán attól függ a Dolog, hogy meUyik 
Efztendóben .akarjuk a Krifztus Születését es- 
mérni. Ha azt elfogadtuk, hogy a Krifztus már 
a Decembernek 25-dikén a Kerefztyén Idófzámnak 
első Efztendeje előtt, kihezképest a Római Idó- 
fzámnak 753-diknak a végén fzületett, amint vé
lekedtünk eddig többire, tehát azokkal kell tar
tanunk , kik azt mondják, hogy a XVIII Század 
még most nem végződik, hanem egy EfztendÖ 
múlva, vagy is az 1800 dikban jövendő Decem
bernek 31-dikével. De ha némelly hajdani ’s mos
tani nevezetes Időfzámlálókkal a Krifztus Szüle
tése Eíztendejét egy egéfz Efztendővel vifzfza 
tafzitjuk, tudniillik a R.ómai Idófzámnak 752-di- 
kébe, úgy hogy azt lehelten mondani: Azon a 
napon, mellyel a mi Időfzámlálásunk a Krifztus 
Születésének első Eíztendejét kezdi fzámlálni, 
Krifztus már egy efztendős Gyermek vala; mi 
okból már a Kerefztyén Idófzámnak első Efz-

ten-
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fiz a Xzikkely már 1759-ben Kéfzültt el.



tendeje elejébe Krifztas Életének első Efztende- 
jét kelletik helyhezte nünk, valamint fzoktuk e- 
gy éhként is a Gyermek Efztendeit fzámlálni: te
hát ezen Számlálás fzerént bizonyos, hogy a 
XVIII Század az 1799-dikben jövő Decemberiek 
31-dikével elvégződik. De minthogy a Kerefz- 
tyén Idófzám tsak a VI Században vezettetettbé 
elófzer a Jufthianus tsáfzárkodása alatt, 's még 
az Időfzámlálóktól illőképen nintsen elvégezve, 
ha a Krifztus a Kerefztyén Időfzáranak elején e , 
vagy már egy Efztendővel előbb fzületett, ’s 
ha most Karátsonkor az ő 1800-dik vagy 1801- 
dik Születése Efztendejét fogjuk e ülleni; ehez- 
képest ezen Századnak végezetéről 's a jövendő
nek Kezdetéről való Vetekedés foha végképen 
einem intéztetik, mellyből mindazáltal, Iftennek 
légyen hálál femmi Kárunk nem fog következni. 
Ha mindazáltal ezen jeles Időnek régtől fogva 
bévett Kerefztyén fzáralálását ’s üllését tovább 
is fenn akarjuk tartani, tehát az legtanátsosabb, 
ha a Kitevésében 0 a hiján hogy a Krifztus fzü- 
letése Lfztendejéról lévő valamely Vélekedés» 
hez kaptsolnók magunkat:) a Kerefztvénségben 
már 13 Századok által tartó, a Krifztus Szüle
tése után való Efztendőknek fzámlálásához alkal
maztatjuk magunkat, melly fzerént a XVIII Szá
zad tsak 1800-dikban a jövendő December 31- 
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dikével fog végződni. Mert annak az első Efz- 
tendeje nem o, hanem i ,  ’s a Századot nem az 
1700-diktóI kezdve 1799-dikig mondjuk tclles- 
nek, hanem 1701-diktói fogva 1800 dikig. ’S a- 
zon Efztendő, mellyról az egéfz Század nevez
tetik, minden bizonnyal fzint úgy ahoz a Század
hoz tartozik. Hogy már 1700-ban egynéhány Tu
dósok, mivel úgy vélekedtek, ezt az Efztendót 
Annus Jubilausnak nevezték a Könyveikben, a 
bizonyos. A mi Liviusmk Iftvánfink 1500 dik 
Efztendót igy kezdette: Annus facttlaris millefwus 
&  quingenteßmus a partu Virginia, quem Alexander
P. M. de more condidit celebravitque------ 1600-
dikat pedig imigy: Per centum jam eß ad Annum 
fcecularem fexcenteßmum a partu Virginis fupra Mil- 
leßmum — — Hogy ezen Efztendókben valóban 
tartatott az Őrület, *) a Kerefztyénségnek ó Szá
zadját bérekefztő Efztendejére nézve, azt el le
het hinni. A mi kedves Költőnk Gyöngyöfink 
pedig, mindőn a Karikliáját Andráfi Péternek 
Gömöri Főispánnak ajánlá 1700-nak Januarius 
10-dikén, a Levelét igy kezdé; Nagyságos Lí
rám! Az új SacúlumbkWúj Efztendóben az új É- 
letre hozatott Karikliával avagy a Kariklia His-

tó-

Őrület, Öröm Efzteado , Ju b il* v w n , A aau s  
ju b i l* u s .
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tóriájának újabb és jobb rendbe vételével kö- 
fzönökbé a Nagyságod Méltóságos Személye e- 
lejében,

Béts Váfofsának Neveiről.

Hogy Béts táját már a Rómaiak előtt, ’s az
után ő alattok is bizonyos Vindus, egy Tótféle 
Nemzet lakta, azt az Óftriai írók önnön magok 
hirdetik. Ezen Nemzetnek a moílani Béts helyén 
egy Helysége vala, melly miképen neveztetett 
tolok, bizonytalan. Azt a Rómaiak, minekután- 
r>a az Orfzágot elfoglalták, Vindobonan&k *) azaz: 
Tót-Jólaknak vagyis Tót-Betsnek nevezték. Le
hetett is ezen Helynek, fóképen a Kereskedésre 
nézve, a Danának egy elég termékeny partján 
íekvén, mindenkor nagy betse. Ez a Vindobona i- 
dövel bizonyos F/auíWtól, egy Római Tifzttartó- 
tól, Flavianának is mondatott, ’s azután ama rom
lott deákságú időkben Faviandntk ’s Favietiának. 
A Németek fok ideig nevczék Flawiennek, mig 
végre Fla kimaradtt, ’s tsupán Wienack hivatott* 
Szint úgy járhatott a Magyar neve Tót-Béts í j *. 

Mert ámbár az Eleink elég foka annak nevez
ték talán, végre még is a Tót kimaradtt, ’s a 
Betsböl a Hangnyújtó Magyarok, Soni proirafto- 

I 3 rtfj

*) Vindobona Municipiunu



trés, Bétset tsináltak. vMiként nevezte légyen ma
gát ezen Vindus nevű Tót Nemzet az ő tulajdon 
Nyelvén, azt fenki tudtunkra nem adá, kihez- 
képest fzabad vélekednünk. A Rómaiaknak az 
a Szokások vala, hogy az idegen Nemzetnek a- 
dandó új Nevét többire az ő tulajdon Nyelvé
nek Szavaiból koholák. így eredett Nevök a 
Gothusoknik, Jazygeseknok, és Geíáknak ezen 
Szavaikból Gott, Illen; Jazik*, Nyelv; Djeti, 
Fiák , Legények. Talán a Vindus is Windjetzból 
eredett, mi is annyit tehetett mint Kijött, Kiköl
tözött. Windjem még most is tó úl annyi mint 
Kijö vök. így lett Nyemetz, Krányetz, Mora- 
<vetz, Záhovetz, ’s t. af. Lehet azonban, hogy 
Vindus egykor Widjenntk nevezte magát, ’s a főbb 
Helységét Widjenovnak, miből idővel a Szó és 
Név rövidítés tsak Widjent hagyott meg, amint 
snég most te a Tótok nevezik e Várost, ’s a 
mint még most is a Németek hívják annak egy 
Réfzét, die Vorftadt Wieden. De ezek, amint lá
tod , merő Vélekedések. Magyarorfzágban ezen 
Tót Népet magyarűl Bömhétzekoek hallottam 
neveztetni, mi is úp;y tetfzik, ßo^-^fx-bol eredett, 
ez pedig a Bogme Szóból, , melly nálok annyi 
mint; engem; értsd hozzá: úgy fcgéljen.
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Egy Szeretőjétől elhagyatott 's hánatjá• 
hói meghaltt Fejérjze mélynek Sir ép li

le :e Frantzorfzágban.

Az egy Templomnak Düledékeit mutatja, 
melly egykor a Szerelemnek vala,fzentelve. Az 
Ámor, Hímen és Vénus Képállványi *) megtson- 
kúlva fekfzenek a Tornátzban, ’s a Hímen Fák
lyába, az Ámor Nyilai, és a tsókolkodó Galambok 
Öfzve vannak törve. A felfolyó Boroítyán a du- 
lékeoy Falakat mindenfelől máfzfza, ’s ma hol
nap eg-’fzen belepi. Sok Gerlitze tojik imitt a- 
mott a Falak és Kövek üregiben. A buja Hím
nek fzemtelen Katzagása igen ellenkezik ama 
mélly Tsenddel, melly ezen kijetlen Falak köztt 
lakozik; de a panafzló és fziv epefztő Szava az 
elhagyatott Növénynek a Szerentsétlenre, ki ott 
nyugofzik, emlékeztet még most is.

A  Tatárokról.

Azon Tatárokról 1) vagy is inkább Mongo
lokról, kik Bathi nevű Fejedelmök alatt 1242-ben 
az Eleinkkel olly kegyetlenül bántak, ’s az Or- 

I 4 fzá-

*)  Ofzlopot, S a u l e ,  Állványnak van kedvein ez
után nevezni; a Képofzlopot pedig vagy is Álló
képet, B i l d f a u l e ,  Képállványnak. A Kép
állványból talán lett hajdan a Bálványunk.



faágunkat egéfzen elpufztitották, a Magyar írók, 
femmit világoíían nem emlitnek , hogy honnan 
érkeztek hozzánk, ’s hová távoztak el tőlünk. 
Ezt tehát az Orofz írókból igyekeztem kipótolni. 
Ezek azt hirdetik, hogy Tsingis, amaz igen hi
res mongol és tatár Kám, 1164-ben ízületeit, 65 
Efztendeig éltt, és 25 Efztendeig uralkodott, 
melly idő alatt fok Orfzágokat elfoglalta Halá
la előtt minden Orfzágit a négy fiai között el- 
ofztotta, kikből idővel fok hatalmas Kámok fzár» 
mázták. A legöregbbik Szufzinak neveztetett. 
Ez már az Attya éltében uralkodott Bulyárban 2) 
vagy is amaz Etöl táji nagy Bolgárorfzá^ban, hcf 
azután a fia Batbi ’s annak Származati igen fok 
ideig fejedeiemkedtek egy más után. Ezt a Ba~ 
tbit, Abulgaß Ugodai Kám fiának mondja , ki a 
Tx>w£í/nek harmadik fia vala. 1212-ben felkelő 
Si.ufzi igen fzámos és hatalmas Haddal ’s Nap- 
nyugot felé fordúla. Azzal legelofzer a Polov- 
ízoknak 3) esc, kik látván, hogy a töménytelen 
Tatár Sokaságnak magok egyedül ellent nem áll
hatnak, az Orofzokkal öfzvefzövetkeztek, azok
kal Ötét a Kalka folyónál megtámadták, ’s ott i- 
gen nagyon megverték. Nérnellyek azt tartják, 
hogy maga Szufzi ezen ütközetben halva maradit, 
*s ez azután a fiát B&tbit arra birta volna , hogy 
a PoJo-uísokon V áz Orofzokon bofzfzút állana.

Ez
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Ez a Batbi, kit az Orofz Tatárok Batbi Zainnzk 
vagy tsupán Zain Káranak neveznek, a mi Roger 
Mefterünk pedig Batbusnzk híja , mihelyt, mint 
Tsingis Kánrnak Unokája, az uralkodáshoz ju
tott, legottan mindenfelől öfzvegyujtette a hadait, 
azokkal legelófzör is az Orofzokra ütött;, kikei 
minekutánna 1237-ben meg is győzött, az Or- 
fzágjokat elfoglalta , ’s a Fejedelmeikkel azután 
tsak úgy bánt mint Jobbágyival. Ezek után Len
gyel ’s Magyarorfzágra méné, mellyeknek feldú- 
lása, meg égetése, ’s elrabolása után igen fok 
Zsákmánnyal vifzfza fordúltt ismét az Etöl vizé
hez. 4) Ott annak a partján közel a Káspai Ten
gerhez egy Várost építtetett, melly az Orofzok- 
tól Tzaritxinnik vagy is Tzáréi ^ot-oinak, az az 
Tsáfzár vagy is Fejedelem várának neveztetett. 
De ezen kívül még több Városokat rakatott az 
emlitett Viz partján, ’s ugyan akkor ott vetette 
Talpkövét ama hordás Orfzágnak, mellyet a Ta
tárok nagynak , az Orofzok pedig arany Hordá
nak neveztek. Batbinak ezen Hordában való 
Követői tovább 200 Efztendoknél nagy gőggel 
ofztottak Parantsolatokat az Orofz Fejeielmqk- 
nek, ’s végre úgy elterjedtek t hogy az emlitett 
nagy Hordából több más Hordák válta< , mel
lyeknek Kámjaik az Orofzoktól Tzároknak hi
vattak. A Kazáni Tatárorfzág is egy Darabja 

‘ I S vala
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vala az előhozott nagy Hordának, melly vele 
együtt egéfz 1506-ig eltartott. A Tsingis Kom
nak Eleji között legnevezetefíebb vala az Ogus 
vagy is Ochas Kám, kiről némellyek azt Írják, 
hogy 400 Efztendökkel, mások, hogy 1200 Efz- 
tendókkel éltt ’s uralkodott előtte. Tsingis és 
Ogus talán otthon magyarosabban hangzottak , 
’s nem mások, hanem Tsengós és Okos. Tsin
gis fzületett H4í’íban, meghalt pedig 1229-ben. 
Vannak, kik ezen Tsingis Kámtól fzármaztatják 
ama győzhetetlen Temér Kámot is. De mások 
azt nem hifzik, ’s azt mondják, hogy Teracr 
mint Köz ember fzületett, ’s tsak maga erejével 
mentt volna e'ö. Temér Tamerlanes, Timur, Te- 
m r , 5) hihetetlen Diadalmokat aratott Kazulor- 
fzágban ’s Kis Ázfiában. Ö ama kevély Bajzá
tól Török Tsáfzárt, ki Zfigmond Királyunk Kö- 
vetjeit úgy megiátfzá, ’s magát Zftgmondot ha
dával együtt Nikápolynál raegveré, úgy letsépe- 
lé, hogy ötét magát is elfogá, ’s egy vas Kalit
kába rekefzté. Meghalt 1400-ban, ’s eltemette- 
tett Szamárkandban. Batbi Magyarorfzág rontá
sából vifzfzajövén, Szárai Várofsát tette Székhe
lyének. Rubrugnis, kit Sz. Lajos Frantz Király 
1253-ban hozzá küldött, nála mulatott jó ideig, 
a ki is azután azon útját és Tájt bőven leirá. 
A z  em líte tt B ulgár földnek Fóvárofsát némelly

írók
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írók Bulgarinak írják, mások Bracbimovnak a Rá
ma vize partján, Mind a két név azon egy Vá
rost jelentett, tsak hogy az első az odavaló Nem
zeti Neve vala, a máfik pedig az Orfzágneve. 
Tatistsev azt írja, hogy a Kozár Nemzet a Bol
gár Nemzettel egy vala. Ugyan ezt látfzik állí
tani a mi Béla Nót'-riusonk is, midőn a Mén- 
Marót Bihari Bolgár Fejedelemről emlékezik, ki 
a Maros és Szamos köztt'való Földön uralkodók, 
's igy ir : 13 terv am illám balitarent gentes Cozar 
tjui d'cuntur Az Elöli Bolgárok, az Orofz I- 
rók fzt.rént, dolgos, míves, é̂s kereskedő Embe
rek valának. Ők találták fel a Bagaria bőrnek 
elkcfzicését, mire nézve azt még most is az Elő
dök, Bogárok, és Kazulok (: K almuk ok, Bucbarok,>
Tersek :) Bolgárnak mondják. Az Orofz írók ezen 
Bulyár földön, mtlly Etöl, Ráma, és Jaik Folyó
vizek mellékéből állott, többi köztt ezen Váro
sokat emlegetik: Bulgari, Bogor, Tara, Szakmarjzk, 
Ezen Nevekhez fokát hasonlítanak a Tifza, Ma
ros , és Szamos közt hajdan Bolgároktól lakott 
de moftan Magyar Helyeknek ezen Neveik : Pol
gári, Bihar, Túr, Szakmar. 6) Az Orofzok eze
ket a Török Vallásit Bolgárokat Befizumáitokmk 
nevezték, ’s ezen névhez ismét igen közelit a 
Böfzörményünk. A, mi régi Leveleink pedig Hű- 
maelitákn&k nevezik Őket. 7) Kitscbkov azt véli,

hogy
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hogy az Orenburgi Tartományt Szibériában, fő
képen az Ufa Környékét, meliyet most Baskirok 
lakják, hajdan Magyarok, Kunok, és Bolgárok 
lakták.' Ezen Vélekedésben vala már a XIII Szá
zadban az itt jártt 's tőlem emlitett Rubruguis is, 
mert ó is , Pascatirt az az Baskiriát véke lenni a- 
zon Orfzágnak, honnan a régi Magyarok kijöt
tek, sót azt is hirdette, hogy a Paskatir lakofi 
még akkor is, midőn ott forgott, magyarul be- 
fzéltek. De Rkscbkov tsalatkozik, midón a Ma
gyarokról azt tartja, hogy hajdan tótul befzéltek, 
’s tsak a Duna és Tifza mellett változtatták meg 
clöfzer a régi Nyel vöket. Ez a Nyelvek változ
tatása, mellyet most néraelly írók hol egy hol 
más Nemzetről hirdetnek, 8) nem akar férni az 
én fejembe, mert foha nem hifzem, hogy egy e- 
géfz Nemzet, akármint zaklattafsék is, valaha el
hagyja a maga Nyelvét, vagy pedig kéfzakarva 
akárki és mi kedvéért idegent felvegyen. ’S no
ha a Nép Nyelvének telles elváltoztatását vagy 
is egy idegen Nyelvnek felvételét einem hitet
hetem is magammal, azt azonban önként megen
gedem , hogy idővel minden Nyelv változik, és 
a mienk is valóban változott. E pedig az által 
történik, midőn a Nyelvbe idegen Szókat és Szól- 
lásokat fogadunk, vagy pedig újakat faragunk, 's 
a régieket vagy elhagygyuk, vagy megrövidít

jük.

i4o SOKFÉLE VII. DAP^AEL



141

jük. Izek által az utóbbi Nyelv az előbbi vagy 
is eredeti Nyelvtől, a való, hegy igen is elvál
tozik, de egy idegenért a ínaga régi Nyelvét fo- 
ha egy Nemzet í’e hagyja el egéfzen.

1) Ezen Tatároknak az Országunkban vég
hez vitt rettenetes Kegyetlenségökről ízemmel 
látott Tanúnk ama Magyar Jeremiásunk Roger ne
vű Váradi Kánonok. Ezt az akkori Világot Nyel
vünkön még most is nevezzük ama nagy Tatár
járásnak. Akkor vefztek el a legrégibb Kézira- 
tink ’s Leveleink. 4

2) Béla Nótáriufla is emlékezik erről aBulyár 
főidről, honnan fok Hismaeliták az az Mabumtd 
Vallású Bolgárok jöttek volna Orfzágunkba már 
Takson Fejedelmünk alatt. Ez a Bulgárfold nem 
lehetett más, hanem az Etöl melleki Bolgár or- 
fzág. Bolgárt az Orofz Tatárok még most is 
Bulyárnak hivják. Ezen Bolgárokról én az O- 
rofz írókkal azt tartom, hogy elejétől fogva fzün- 
telen Tótok valának, valamint még most is azok 
a Duna jobb felén, a mint az a fekete Tengerbe 
fiet. Az Eleink által a Tifza, Maros, és Szamos 
mellékén itttaláltt Bolgárok fzint úgy Tótok vól- 
tak, az az Tótféle Nemzet, amint ezt a moftani 
Magyar Helységeknek az ő régi tótos Neveik 
vilagoílán kimutatják, úgymint Debretzen, Tson- 
grád, Túr, Szólnok, Eíklár, Konyár, Léta, Szál

ka,

SOKFÉLE VII. DARAB.



ka, Tokai, Patak, Máda, Lifzka, Kráfzna, ’s a t ,  
meliyek hajdan illy Tót vagy is Balgár nevet vi
seltek : Dobra zem, Jó föld ; Tsorr.igrád, Fekete
várj Tura, Várofi; S.olntk, Sótartóhely, Ofzlár, 
Számártartóhely; Konyár , Lótartóhely; Lehat a , 
Dologtól való Szabadhely ; Szkalka, Kis Kófzál; 
Sztokaj, öfzvefolyás; Botok, Potyek, Kis Folyó; 
Madová , Liejzková, Krájzná, értsd: Djedjina , 
Mézfalva, Mogyorófalva, Szépfalu, Széplak*

3) Tsalatkozik Lyslov, midőn ezeket ’s a 
Petsenegekét a Litvaiak Elemiknek véli. Mert ná
lunk immár bizonyos, hogy azon Nemzet, mel
lyel az Orofz írók Poloiftz oknak, Polo-vtzi,- ’s 
Petsensgekntk neveznek , egyéb deák írók ped’g 
pacinacitáknak, Picenusokrak, Byífcnusoknik , 's 
Bdßusoknik, a moftani Kunok Elejiknek egy Ré- 
fze vala, ’s az Etele Hutmus'm&k fzint úgy Ma
radéka , a z ' úgy neveztetett Beffenyei Kunok. 
Polovtzi orofzúl és tótul annyi mint Vadáfzok , 
's talán a Mátra melléki Palótzok is a Nevöket 
onnan vették, mert ók is hajdan jobbára merő 
Vadáfzok valának.

4) Az Orofz írók azt Írják , hogy a Volga 
vizének az ö tatár neve: Etel, annyit tenne ta
tárul, mint Bőség; ’s ugyan azt is mondják, hogy 
nálánál hallal bővebb folyó fehol nem volna, ’s

a

I
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a Melléke mindenütt a legáldottabb ’s legtermé
kenyebb Földből állana.

5. Terair tatárúi annyi mint Vas.
6. Szakmárt vagy is Szatmári az Árpád Ma

gyarjai már a helyén találák, de a mellette ké
sőbben épültt Németit a Sz. litván Hitvesével 
GiselaxdX idejött Németek elsők épiteíték és fzál- 
lottákmeg.

7. Hihető azon okból, mivel Mubamed Is- 
tnaehól Ábrahám fiától fzármoztatta magát.

így hirdette Thur.mann, egyébként nevezetes 
író, hogy a régi Bolgárok Magyarok voltak, az 
az Magyarul befzéltek; Engel .úr pedig azt vi
tatta rólok, hogy Tatár Nemzetből eredtek, 's 
ísak későbben lettek Tótokká. így fzármaztat- 
ták egynéhány Magyar írók a Jáfzainkat 'Jazy~ 
perekből, bizonyos régi Tótokból, a Kunokat 
pedig nem tudom mi Tatár vagy Mongol Nem
zetből.

A  Gejza névről.

Ez a nevök a mi három Kerefztyén Feje
delminknek, úgymint Sz. litván Apjának , s azt 
idővel azután követő két Királyinknak, engem 
régólta fárafztott, hogy ki tánúlhaffam, vallyon 
miként ejtették azt hajdan a Magyarok, és mit 
jelenthetett? Hogy a Kerefztségbea kapott nevök
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vala, azt immár régen elhitettem magammal; mert 
fok más köz Emberek is neveztettek igy, amint 
ez kitetfzik többi koztt a Tüzes-vas ítéletek 
Könyvéből is; ’s azután ezen Fejedelmek az 6 
igen is ájtatos létekre nézve, ha ez a Kerefz- 
tségben kapott nevök nem lett volna, foha nem 
éltek volna vele a Leveleikben. Szegedi gyanú
ja, hogy Gejza a moftani IráiTal Győzőnek mon
datott volna, fzemlátomást helytelen, mert, ha 
külömbben is megvisgállyuk, ezen három Feje
delmink femmi nagy Győzedelmekkel nem ditse- 
kednetnek. Már tehát tsak azon fárafztám el
mémet, hogy miként ejtetett valóban ez a Név 
egykor. Azt a régi eredeti Kéziratokban, ’s ne
vezet fzerént a Béla Levelefsénél igy találtam: 
Geyfa, Kezai Simonnál pedig ’s 1358-diki Króni
kásnál iroigy: Geycha. Mind a kettőt a magok 
idejökbéli Ortograpbia fzerént igy olvasom: Gyé- 
tsa , mert a gy hangot akkor tsaknem mindenkor 
ge-vel tettékki az írók, úgymint Geula, Zogeva^ 
Gewr, az az: Gyúh, Zagyva, Győr. A ts hangot 
pedig Béla Leveleífe tsaknem mindenkor /  által 
tetteki, úgymint Saac, Sepel, Sunad, az az: Tsák, 
Tsepel, Tsanád. Mitsoda Szentet tett légyen 
ez a Gyétsa vagy Gyézsa, azt immár fokán ta
lálgatták, 's ki Gergelynek, ki Gellértnek vélte 
lenni. Lambcrtus, e|y deák í r ó , I Geychát Joas-

nak
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nak ’s ffojademck nevezte; Cromerus 's I Károly 
Királyunk Jefsének, Ditmarus pedig a Sz. litván 
Apjáról azt írja , hogy De/axnäk hivattatott. 
Ha- meg tüdhatnók , miilyen Helységet jelentett 
légyen Fórum Geycha, mellynek jövedelmét t i  
Geycha az Ó Budai Káptolonnak ajándékozta a 
Pesti ’s Kerepeli Jövedelemmel együtt, Tributum 
Fort Ge'ycbce, nec non de Peß & Kerpes, úgy alkal
masént megérthetnék, mit tett ’s honnan fzárma- 
zott a Geycba név. Nékem úgy tetfzik, hogy ez 
a Forum Geycha nem más, hanem a moftani Izsa- 
ízeg. A Gyézsa vagy Izsa talán annyit tett haj
dan az első Kerefztyén Eleinknél mint Jefus, ’* 
ugyan ezt nyerték talán Kerefzt névül az emlí
tett Fejedelmek, valamint még most is fokán nye
rik Kerefztségben ezen neveket: Salvator, Ho- 
modeus, ’s t. af. ’S minthogy a JeJus neve alatt 
hajdan mindenkor a B. Afzfzonynak kis Fiatská- 
ja értődött, azon vélekedésbe jövék, hogy a Gyé- 
tsa vagy is Gyézsa fzintén az vala nálunk, a mi 
a Tótoknál ’s Tsehéknél Szvatoplug, mert ez is 
annyit tett mint: Szent Gyermek. A régi Tót 
Plug vagy is Pluk, Poluk, Pulok; Puer, Puellus, 
Pullus humánus; most immár Pabolok. Gyétsa még 
most is a Tótoknál annyi mint lnfantulus, tsak 
hogy többire már most Gyétyának mondatik, va
lamint a régi Piets, az az : Ö t, mellytól a Péts

K. Vá-
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Vároffa neveztetett, most immár Finnek eife- 
tik. Az említett Ditmarus Dejuxa talán nem is 
más, hanem Deus, melly mint Kereízt név még 
II András idejében is többfzer jön e.ő a Váradi 
Tüzes-vas ítéletek között.

Turkolyi Levele.

Ez a Levél Győrött jöttkr elófzer 1747-ben 
illy fennirású .Könyvben: Schediama geo^raphico 
bißoricum, Hung áros intra & inprimis extra Hungá
riám , per mixcrsum, qua, terra noßra pate t, Őriem 
babitabilem degentes VIII fegmentis fuccintle repra- 

fentans. 1) Azután Molnár János úr is kiadá 1783- 
ban a Magyar Könyvháza III Szakafzízának 284- 
dik Levélféltól kezdve, de nagy külömbbséggel. 
Ugyan ő Kegyelme azon említett Könyve Sza- 
kafzfzának 641-dik Levélfelén újra említi, ’s a 
külörabözést is emlegeti, melly a két Példák köztt 
találkozik. Én nem régen egy új írott Máfsát 
nyertem ezen Levélnek, melly mind a két ki
nyomtatott Példáktól némellyekben el üt, ’s egy 
régiebb máfsából másoltatott le. Ehezképest mél
tónak tartottam, hogy úgy is adjam elő , amint 
nyertem, ’s a Fananjokat is úgy tegyem ki, amint 1 
találtam. A Levél máfía, melly Kezembe kerültt, 
igy vagyon:

Sze-



Szerelmes édes Atyámfiái! Iílentol fzeren- 
tsés jó Egéfzséget ’s hofzfzú Életet kívá
nok Kegyelmeteknek. 2)

Elúnván a heverést, 1716-dik 3) Efztendő- 
ben indúltam fzerentsém keresésére 4) Moldván 
által Kozák orfzágba , és a mint a régi Magyar- 
orfzdgi Hiítóriákban tartották, a Scithiai Biro
dalomba , 5) és azon Efztendóben teleltem egy 
Kozák úrnál Mirhazad 6) nevű Városban, ki is 
igen nagy gazdagságú Ember, mivel vagyon 600 
fejős Tehene, 1400 Juha, 1600 Kantza lova, 145 
Paripája, 7) ’s megmondhatatlan gazdagsága. E» 
zen úri Ember Kegyefségéből mentem a Balti-, 
cum Tenger mellett 300 Mérttfoldnyire Peterburg 
nevű Városba, az holott is találtam a felséges 
Mufzka Tzárra, és ezen felséges ú r parantso- 
latjából kezdettem a Mufzka 8) Nyelvnek és lí
rásnak tanúlásához, mellyet meg is tanúltam, mi
vel jól tudok írni; és befzélni Mufzka Nyelven. 
És azt megtanulván, lettem fó Haditifzt, és most 
is azon Tifzttel fungálok* Fizetésem efztendeig 
750 magyar Forint, 9) 8 Paripámra Szénára és 
Abrakom, ’s 2 Szolgámra fizetés. A Volga,vi
zén , melly is Scithiában a Tánais folyó vizén 
túl fzáz Mértföldnyire efik, mentem a Káspium 
Tengerre, 10) melly Tengeren is a rettenetes 
Szélvéfz miatt kétfzer fzenvedtem Gállyatörést;

K 9 de
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de lilén Ö fzent Felsége életben megtartott, mi
vel defzkára kapván a Tenger habja kivetett a 
partra, n )  Moílan felséges Urunk Hadjával la- 
kom Perfiában Szulák nevű Helyben, i2)azhon- 
nét az Ararat hegye, mellyen a Noé Bárkája meg
állóit, látfzatik, melly is Magyarorfzágtól efik 
hét avagy nyóltz fzáz Mérttföldnyire. Táplál a 
Reménység, hogy még valamikor meglátom el
hagyott édes Hazámot ’s Nemzetemet. Ezen Far
kas Máté nevű Hiripi 13) Ember negyven Efz- 
tendeig vólt a Kubáni Tatár Rabságában, onnét 
pedig esett Rabbá a Kutyafejü vagy Kalmük 14) 
Tatárok Kezében, az holott is a Tatárok Káin
jánál, kinek neve Júkay raboskodott. Onnét Is
ten tsudájára kifzabadúltt, és fzökött Ázfiába Afz- 
trakánba; 15) én pedig öfzfzel kifzállván a gál- 
lyából, mentem azon Városba, és véletlenül reá 
találtam, megörülvén, hogy illyen Orfzágon en
gedett lilén énnékem Magyart látnom, az holott 
Magyarorfzágnak még hite is nintsen. És ezen 
fzegény Embert vittem Kvártélyomba, 16) az 
holott tartottam a mellettem lévő Strázsa Vité
zekkel; Szolgáimnak ’s íródeákomnak megparan- 
tsoltam, 17) hogy fenki bofzfzúsággal ne illeífe. 
Tavafzfzal, mikor a Tengerre kellett mennem 
hadakozni, elbotsátottam és el kiséltettem mellet
te lévő Rabtársaival együtt öt fzáz Mérttföld-

nyi-
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nyire, 18) és adtam néki útra való elegendő 
Költséget, és énnékem eróffen megesküdötr, hogy 
ezen Levelemet Nemzetségemnek Szikfzó Város* 
sába elvifzi; én is megátkoztam, hogy az lilén 
Öllyemeg hirtelen való halállal, ha a Levelemet 
Nemzetségemnek raegnem adja. Azért, a ki e- 
zen Levelemet fogja olvasni, mondja meg néki, 
hogy hitéből és árkáról emlékezzék meg, ’s foga
dását tellyefittse bé. 19)

Kegyelmeteknek, ha unalmas nem léfzek, 20) 
ezen Orfzágnak dolgairól és fzokáfiról mulatság
nak okáért egy keveset irok. Mivel a Hiftóriák 
azt tartják, 21) hogy a Magyarok és a Hunnu- 
sok Scithiából jöttek Európába, 22) én ezen Of- 
fzágban tudakoztam, hol laktak azon Magyarok ? 
Lakóhelyekre reá akadtam, 23) lakások vólt ft 
Volga vize mellett igen fövenyes és erdős 24) 
helyen, mindazonáltal fzép házokban laktak, mi
vel ma is Kályha darabok a Földben ollyak talál
tatnak, a kiből nálunk újkerefztyén Korsókat 
tsinálnak, 25) téglák pedig igen fzélesek és fzé- 
pek vágynak, mellyekből megesmérhetni, hogy 
fzép házokba laktanak. 26) A Magyarok Királlyá 
pedig lakott Kúma nevű folyóvíz mellett, 27) 
mellynek Palotái jóllehet rongyosok, de ma is 
fennállanak, és azon Lakó helyet 2^) itt való po
gány Nyelven Magyarnak hívják, 29) Magya-
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rúí pedig fehol fcm befzélnek, fém Magyar Fa
luk nincsenek. Amint pedig a Magyar Kalen- 
d riom irja , 30) hogy 445-dik Efztendóben 31) 
a Magyarok vifzfzatértck Scithiába, azon Ma
gyarok letelepítenek a Krimi Tatárok között. 
Most is Krímben a Tatár Kám protectiója alatt 
hét Magyar Faluk vágynak, a mellyekben ma
gyarul befzélnek» 32) Én azon hét Falukban vol
tam is , ollyan Orfzág pedig, az hol magyarul 
befzélnének, több a mi Magyarorfzágunknáí nin- 
tseo. 33) Ezen Orfzágban fok bálvány imádók 
vágynak. Tsuvas és Mordva nevű Nemzetek, 34) 
a kik imádság helyébe Kantza Lovakat és Juho
kat ölnek az Iítennek, a hűsát magok meg efzik, 
a bőrét az Iílennek adják, és a fűzfára fel terí
tik. Néraellyek pedig a Nyúl borét meg töltik 
ízalmával, 35) és attól mint Iftentől jó időt kér
nek , és ha e?ö talál lenni, eröffen meg korbá- 
tsolják, és a tűzre tefzik. Némellyek a hóltt Tes
teket felakafztják, némellyek a vízbe vetik, né
mellyek pedig megégetik, ki mitsoda planéta a- 
latt ízületik. 36) Az itt való Indusok Templo
mokban Ördög Képének imádkoznak; mert azt 
mondják, hogy az ördögnek, a ki Ellenségünk, 
annak kell imádkoznunk, az Iílennek pedig nem 
kell, mivel irgalmas. 37) A mclly Afzfzony pe
dig Özvegységre marad, az többé Férjhez nem
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mehet, hanem nagy rakásfát rakat, annak tetejé
be fel ü l , azon fát megöntözi olajjal és zfirral, 
’s igy magát elevenen megégeti. Ezek a tehénnek 
is imádkoznak, mivel tejet és vajat ád, és azt is 
nagy betsületben tartják. 38) Némellyek a dög
lött Húst inkább fzeretik, mint a fris Húsf, mi
vel azt tartják, hogy jobb a kit Iften maga meg
öl , mint a kit az Ember ölmeg. Némellyeknek 
pfdig fern Templomjok, fern Papjok, fém írások 
nintsen. A Scithiai Birodalomban fokféle Ta
tárok vágynak, úgymint Tsermifzi, Tsuvafzi, 
Mordvai, Karakalpagi, Baskirtzi, Kalmuki,Ku- 
bántzi, Trukmentzi, Kerentzi, Kirgistzi, Kara^ 
gentzi, Bakfzártzi, Smaghintzi, 39) kik másféle 
Nemzeteknek nagy El.enségi. A Krimi, Butsá- 
k i, és Nógai Tatárokon kívül a Bakfzártzi 40) 
Tatárok miképen imádkoznak , láttam. Minde- 
niknek Kezében egy egy éles Kés vagyon, azzal 
ugrosnak, ’s illyen fzókat fzólloak: Tsakfzejl 
Bakjzej 1 ’s valamikor ugrik , mindenkor homlok
ban megvágja magát az éles Kéfíel. 41) Rajtok 
igen tsudálkoztam, és azt gondoltam, hogy mind 
meg halnak a rettenetes febektól, de megken
vén azután magokat, harmad napra femmi gond- 
30k nem volt. 42) 1720-dik Efztendóben teleltem 
egy Mofzkva nevű Városban, 43) mellyben lát
tam fok lvitkaságokat. Ezen Városnak Kerületét 
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megmértem, melly is 8 Mérttföld, Templom va
gyon benne 600, ’s 9600 Harang. 44) Egy' ki
váltképen való nagy Harangnak Kerületét meg
mértem, melly is 89 Arafzt. Eboen a Városban 
láttam ifzfzonyúan orditó Orofzlányokat, ’s há
rom Elefántokat. Egyiknek hátán üllt 30 fegy
ver fogható Ember, a kettőnek pedig a hátán 60 
egéfz eleségével ’s hadi kéfzületével együtt. 45) 
Én többet is Írnék, de nem lehet, mert ezen ó- 
rában jött hozzám a Gállyásmeíter íródeákja, ki 
azt mondotta, hogy Napkelet felól igen jó Szél 
támadott, és a Gállya vitorláit fel akarják emelni, 
lilén fegitségével fzándékozunk indulni Napnyu- 
gotra a Perzsák ellen, azért ezen Levelemet h:r- 
telen bé is petsétlem^ magamat ajánlván az Is
ten Gondviselésének és fzcrentsés Szeleknek, mi
vel a Tengeren való Hadakozásnak Szél és Ret
tegés a társa, mert a rettenetes habok egyik a 
máfikra mint a nagy Hegyek borúinak. 40) Az 
Iftennek bizony azért adok hálát, hogy a Ten
geren ólly bátor vagyok , mint fzintén a fzára- 
zon. A Szikfzai Bírónak és az egéíz Tanátsnak, 
Szüts litván, Gyürke Jankó, Mchi Jankó, Szar
ka Jankó, Kerefztyéni litván, és Szanifzló Pál, 
Tifzteletes Prédikátor és Meíter Uraiméknak jó 
Egéfzséget kívánok. Éilyenek ó Kegyelmek fo
káig, én is élek a Varjak fzerentséjére. Kegyel
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SOKFÉLE VII. DARAB. *S3_
meteket fzereltnes édes Barátim, és Szivem édes 
Atyámfiái, Itten oltalmában ajánlom, ’s utolsó 
tsepp véremig maradok Kegyelmeteknek Attvafia 
és Szolgája Turkolyi Sámuel. Iráni Afztrakán* 
ban a Caspium Tenger mellett, Sz. György havá
nak io*dik napján, 1725-dik Efztendóben. 47)

1) Ezt a kis Könyvet moftan Torkos Jó’se- 
íének tartjuk.

2) Molnárnál ezek helyében ez vagyon: Sze
relmes Tifztelendó úr! fzerentsés jó egéfzséget 
és hofzfzú Életet.

3) Torkosnál 1710-dik, Molnárnál pedig 
1749 dik , de ez minden bizonnyal hibás.

4) Mól. Magyarorfzágról Erdélybe, a hol is 
a Tifztelendó Úr grátiájából Csikban Rákoson 
mulattam Kisafzfzony havától fogva' Sz. György 
haváig, és köfzönettel emlékezem hozzám való 
Jóvóltáról. Sz. György havában kimenvén Fe
jérvárra, onnan indúlván által mentem Kozák or- 
fzágra, és, amint a Krónikák tartják, Scithia Bi
rodalmába , ’s a t.

5) Tor, Magyar Hiílóriáink tartják.
6} Tor. Michord. Mól. Mirdhold.
7) Tor. 700 fejős Tehene, 14000 Juha., 

1700 Kantza Lova, 175 Paripája. Mól. 600 fejős 
Tehene, 1400 Juha, 1200 Kantzája, 140 Lova, 
50 Paripája.
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S) Az Orofzökat az elóít Mufzkáknak mond
tuk volt, valamint a Németek is Rußen ’s Rufs- 
Und helyében Moscoiviter’s Moscau nevekkel éltek.

9) Tor. 254 Magyar Forintok. Mol. 775 Ma- 
gyár Forintot téfzen.

10) Tor. Ezen Peterburgból Kommendéroz- 
tattam hajókon a Volga vizén, melly is Scithiá- 
ban a Tánais folyóvizén túl fzáz Mérttföldnyire 
efik, a Cáspium Tengerre. Mól* Ezen Peter
burgból commendéroztattam hajókon a Volga 
vizére, mellyen fokáig mentem, midőn Scithiá- 
ban a Tanai vizén túl fzáz Mérttföldnyire a Cás
pium Tengerre kellett eveznem.

11) Mól. De lilén ó fzent Felsége, kit fziin- 
ti len áldok, ámbár Eretnekek között, és többnyi
re pogáoyokkal legyek, még is hitemet megtart
ván, életben megtartott, mivel a Tengernek hab
jai ide ’s 'tova tsapván, kivettettera a partra.

12) Mól. Szulat nevű helységben*
13) Mól. Hilibi.
14) A Kalmük vagy tulajdon Nyelveként E- 

ÍÖd Nemzetről, Pallas nyomdoka fzerént a Sok
félémben magara is bővebben fzóllottam , mint
hogy fok Német Túdós most abból fzármaztat 
minket. Ezen tsupán barmából éló ’s azzal egy 
helyről más helyre bujdosó Nemzet, a mi az Er
kölcsét illeti, nem épen olly vad, a mint némcl-

Jyck
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lyek hirdetik. A Képök fern oily rút, hogy ezt 
a betstelen Kutyafejü Nevet megérdemlenék, a 
melly is az Orofz P/zoklavetznek magyarázatja.

15) Mol. És raentt egy Városba Áfiába fzök- 
ve, kinek a neve Aílrobon.

16) Mai. És véletlenül reája találék; sót pe
dig úgy, hogy 6 látván engemet, igy fzólla: én 
Iftenem! negyven Efztende'e, hogy ilíyen Ma
gyar formájú Embert nem láttam: adná lilén 
bár! ez Magyar volna. Én halván a Magyar 
Szót, megörv^ndck magamban, és félre fordul
ván , firek örömömben , hogy én is láthatok egy 
Magyart, és azon túl melléje állék a Magyarnak, 
hozzá fzóllék Mufzka nyelven, de 6 azt monda 
nékem: Uram , ne kisérts, mert Magyar vagy. 
(:Holott Magyarorfzágnak hírét fe lehet hallanir) 
Én magamat néki kijelentettem, és őtet vévén 
a Kovártélyomra ’s a t.

17) Tor. Az holott tartottam és tápláltam, 
vélem lévő Strázsa Vitézeknek, Szolgáimnak, ’s 
íródeákomnak megparantsoltam büntetés alatt, 
hogy Otet meg ne fzomorittsák, amint maga is 
meg tudja mondani, minémü betsületet tettem 
néki, és mind addig tartottam, mig tavafzfzal ’s a t;

18) Tor. fzáz Mérttföldnyire. — De még 
ezt is lehet méltán fokallani, ha mindjárt tsupáa 
Orofz Versföldeknek vefzfzük is#

SOKFÉLE VII. DARAB. 155



i56 sokféle vii. darab.
19) Moh És adtam néki útra való elegendő 

Költséget, Aranyat és Ezüítöt, tsak a Tifztelendó 
Urat kereífe fel, és az én hozzá való Jóságomért 
ezen Levelet adja meg a Tisztelendő Urnák, 
hogy. az Ur esmérje meg bennem a Hálaadást, 
mert valamint fogadtam, hogy az úrhoz való 
Szivefségemet utolsó pihenésemig fenn tartom, és, 
ha lilén éltet, Állapatom ’s minden történhető 
Dolgok iránt is tudófitom. t s  nékem cröíTen 
megesküdött, és magát is megátkozta, hogy ezen 
Levelemet megadja a TífztelendÖ Úrnak*

20) Mól. Édes Uram, ha unalmas nem lennék,
21) Tor. Mivel a Hiftoricusok azt írják. 

Mól Mivel a Hiftóriákban olvaftam.
22) Mól. Hogy a Magyarok, Hunnusok * 

Székelyek jöttek Európába.
33) Mól. Reá is akadtam a lakóhelyekre.
24) ) Tor. és Mól. crdotlen — Ez helyesebb

nek látfzik.
25) Mol. a mellyekből nálunk az új Kerefz- 

tyének Edényeket fzoktak tsinálni. — új Kerefz- 
tyén annyi mint Anabaptißa, Wiedertäufer.

26) Tor. fzélesek és fzépek, mellyból meg- 
esmérhetni, hogy derék házokban laktanak. Mól. 
a téglák pedig fzélesek és igen ritka fzépségüek- 
nek láttatnak.
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27) Mol. Khuma nevű folyóvíz mellett Ja« 
kott Scithiában.

28) Tor. falu helyét.
29) Mól. Kinek Palotájának Kőfalai ma is 

fenn állnak, és azon Városnak vagy Falunak ne
vét most hijják Georgiani Nyelven Magyarnak. 
— Erről a volt Városról ’s most düledékeken 
épültt Magyari nevű Helységről már 1733 ban 
ama Pétervári Tudós Bayer Bél Mátyásunknak 
onnan igy ir t t : „Ad radices fere Caucafi, Septera- 
trionem verfus, non ita longe a Tanai rudera 
ingentis Urbis lapidea; reperta funt. H^nc Ur- 
bem & Sedem Mazarorum finitimi omnes Gene
rales Chiliarchae Garbero ediderunt, qui aliquot 
annos litibus dirimendis & definiendis limitibus 
Judex datus fűit ab noftra aula.,, Thunman is ezt 
a Helyet érti, midőn a Napkeleti Európai Né
pek Történetiben a 1Ó5 dik lapon igy ir; Die 
jetzt zeritörte Stad Madfchar an der Kuma konn
te vielleicht zeugen, dafs da herum die Sitze die
ser Ungern gelegen. B'tífcbjng is azt értette, mi
dőn az Afztrakáni Pufztáról igy irtt: Unter den 
FlüíTen, welche diefelbige durchílrömen, ift Ku
ma der gröffte , von welchem diefc Steppe, die 
Kumanfche heiffet. Er entfpringt am Gebirge
Caucafus,-------An den selben findet man die
Trümmer der ehemaligen Stadt Madjar oder Mai-

febar,
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fcbar, welche das Andenken an das Volk gleiches 
Namens, welches wir die Ungarn nennen, erhält. 
Ezen Városnak moftani helyéről emlékezik En
gel úr is a Magyar Tört. I Réíz. 269-dik Le
véli. Szinte most, hogy ezeket irora, i799-ben 
28-dik Júliusban az itt.való Bétsi Német udvari 
Hírmondóban az említett Helyről ezt olvasom: 
Denen beym letzten Perfifchen Kriege aus Der- 
bent übergekommenen Armenianern find zu de
nen 10000 fchon angewiesenen Desationen Lan
des noch 5000 von den nabe gelegenen Krons
gütern abgemeffen worden ; auch foil der Gon- 
verneur von Aitrakan ihnen das zum Anbau 
nöthige Holz verabfolgen laffen. Für ihre Hand
werker und Handeltreibende foil in der Gegend 
von Alt-Magiar eine Stadt unter den Nahmen 
des h. Kreuzes erbaut werden. — Ezen volt Vá
ros nevét tsupán egy Földképen találtam felje
gyezve. Még a Kúma vizét is nem minden Föld
képen lehet feltalálni. Ezt a Kúma vizét nem 
kell a Káma vizével öfzve keverni. Mert az el
ső az éjfzaki Caucafus alatt ered, az Etölnek jobb 
feléről vagyon, ’s noha hajdan a Káspi Tenger
be fzakadtt, de most azt el nem érhetvén, több
féle Tavakat ízére?, ’s magát ázokban elvefztij 
de a máfik az elsőnél jóval nagyobb, az Etölnek 
bal feléről folyik, ’s Kazán VároíTán alól bele is
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ölelik, kinél nem igen kiíTebb* A Kiírna rcellé- 
ke igen fövenyes Kijetlen vagy is Pufztaföld, 
kihezképest az Órofz neve: Kumánfika Step , De- 
fertum Cumanum. Talán itt laktak hajdan a Ku
noknak Elejik, Progenitores Cumanorum. Végre 
ezen Magyar vagy Magyari nevű Városról azt 
vélhetnok, hogy azt egykor nem annyira a Ma» 
gyarok lakták, mintfem a Bolgárok, Örmények, 
’s Kazulok, amint azott találtt Fennirásokból gya
níthatni, ’s a nevét tsupán a Magyar nevű Ki
rálytól vette azért, mert vagy az előhozott Né
pekkel felepitette ’s megtelepitette, vagy pedig 
hatalmába kerítvén, virágzóvá tette. De hogy 
ha meggondoljuk, hogy ezek az ott találtt Arab 
és Kazul Fennirások tsak a XI Századból valók, 
’s hogy azoknak hátrahagyóik tsak a Magyarok
nak onnan való elköltözésük után lakhattak ott, 
úgy ismét hitelt adhatunk az oda való Hagyo
mánynak, hogy ez a Hely valóban Lakóhelyük 
volt egykor a Magyaroknak vagy legalább a Ká
noknak. ’S azután a Magyar Uralkodás alatt is 
lakhattak ott ama vendég Népek mint kereske- 
gók ’s mivelkedök vagy is áros és mives Embe
rek. — Én azt tartom, hogy valamelly hatalmas 
Nép kimozdította onnan az Eleinket. Mert, a- 
kár ki mit mondjon, én el hitettem magammal, 
hogy az Eleink nem kéfzakarva, amint, az itthoni

I-
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íróink hirdetik, hanem kéntelenül hagyták el ama 
régi Honjokat, valamint az utóbbi Kunok a Ta* 
tárok vagy is Mongolok előtt Moldvát, Befíe- 
nyőt,, ’s Krímet. A Nemzetek a leg foványobb 
földről fém takarodnak el kéfz akarva. Azon 
Orfzág pedig, a honnan jöttek az Eleink , igen 
is termékenynek ’s jó Földnek irattatik. Hon- 
jók elhagyásának azon oka, hogy felettébb elfza- 
porodtak, úgy hogy továbbá el nem élhettek 
vólna, tsak a büfzke- Eleinktől magok mentsé
gökre feltaláltt okádás, hogy a volt Hazától vett 
kéatelen Bútsút valamiképen megfzépithefsék, 
’s a Szégyentől 0  ha még is Szégyen a bal Sze- 
rentse 0  mcgmenekedheíTenek. Valahány egéfz 
Nemzeti Kikelések 's Bujdosások eltek , azok 
mind Kéntelenségböi történtek , midőn tudnil- 
Jik, egy Namzet a máfikát kitolyá a Földje bir
tokából. A moítani Magyari Helységet az Oro- 
fzok Kawkaskoí Ufwatnak nevezik,

30) Itt azon rövid Magyar Krónikát érti, 
melly a Magyar Kalendáriommal fzokott kijön
ni. Ezt a Krónikát meg kellene igazítani, mert 
felettébb hibás és hazug. A Magyarok vagy in
kább Hunnusok, az az régi Kunok nem 445 -ben, 
hanem tsak Etele halála után melly 454-ben tör- 
téntt, takarodtak el a Duna és Tifza mellékéről. 
És ugyan nem a tégi Honjokba, hanem tsak

Móld-
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Moldvába, BeíTcnyobe, és Krímbe. Lehet azon
ban gyanakodnunk, hogy azok, kik Bosporui Vá- 
éoíla mellékén telepedtek meg, 527-dik táján a 
Magyar revü Fejedelmökkel valóban vifzfza is 
tértek az ő régi Hönjokba, vagy is az úgy neve
zett Szittyába.

31) Mól. Amint pedig a Magyar Krónika 
Írja; hogy Anno 454dikben,

32) Ki hiheti, hogy a Szittyába vifzfza for- 
dúltt Magyarokból vagy inkább Hunnusokból 
áz az régi Kunokból Krirnben tsak hét F luk ke
rekedtek Volna. Meglehet azonbán; hogy a íftm- 
iiusok vagy is a Kunok Maradéki, ki tolyattatván 
Krímből a Tatárok által 0  mért * Kunok való
ban Bufcbing fzerént is fok ideig egyedül birák 
Kriraet és Moldvát:) most tsak ezen hét Faluk
ban maradtak meg. De én ezen Krimi hét Ma
gyar Falukról inkább azt tartom, hogy azok vagy 
az Erdélyből kiköltözött Székelyekből eredtek, 
vagy pedig az oda való Tatárok által az Erdély
ben elrablóit Magyarokból kerekedtek;

. 33) Turkolyi, midőn ezt irta, a Volga vi
ze ’s a Káspai Tenger Napnyugat! Melléké látá
sával igen elbizta magát. Mintha bizony a Kás
pai Tengeren túl vagy pedig á Jeges Tenger fe
lé Jugriá táján nem találkozhatnának fzirit úgy 
Kun vagy is Magyar vérü Népek, De ha éped 

L azon
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azon Magyar Nyelvet érti, mellyel most élünk, 
úgy bizony igazat ir.

34) Mól, Tsuvatos és Mordéfza Nemzetek.
35) Tor. fzénával.
36) Moh NémeUyek az hóit Tetteket fel* 

akafztják, némeílyek tüzbe vetik és megégetik, 
a hamvát fzóró lapáttal elfzórják nagy ízéiben.

37) Moh ördög Képének imádkoznak, azt 
tartván, az Ördögaek, úgymint a Szentek Ellen
ségének kell imádkozni, hogy ne ártson, nem 
az Iftennek, kinek nagy az irgalmafsága.

38) Ezek Molnárnál nintsenek meg. Tor. 
mivel a Tehén tejet és vajat ád , az hugyát pe
dig nagy betsületben tartják.

39) Moh Tsermifi, Tsuvai, Mordai, Kara- 
palkogyi, Barbarutzi, Kalmuki, Kubarautzki, 
Tormineli, Kivintzki, Kelketsi, Silametsna, Ki- 
nitski* Tor. Andrevitzi, Kumiki, Bukhártzi, 
Pilántzi, Smakintzi.

40) Tor. Bukhárdi.
41) Moh Hogy eképpen imádkoznak láttam: 

kinek kinek kezében éles Beretva vagyon, mez
telen ugorván a Templomban , illyen Szókat 
mondanak: Buksai, Tsaksaij valahányfzor ugrik, 
mindenkor homlokától fogva levágja magát.

4 2 )
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42) de megkenvén azutáű magokat valami
vel , nem tudom, harmad napon túl még helye 
fe látfzik.

43 Tor. Mufzkova nevű Városban. Mól. 
Anno 1756-ban találtam egy Moskita nevű Vá
rosba menni. — Itt mindenütt Mofzkó értődik, 
az Orofzorfzágnak FÓvárolTa.

44) Tor. Ezen Városnak Kerületi 15 idevaló 
Mérttföld, Templom vagyon benne 1600, H rang 
96CO. Mól. Mellynek Kerülete 15 Mérttföld* 
Templom van benne i6co, HaTar.g 960.

45) M ól. Orcfzlányokat is láttam, Elefántot 
is kettőt. Olly nagy Állatok, hogy egyiknek a 
hátára fclkötöztetik minden hadi kéfzületével és 
Sátorával hatvan legény;

46) Mól. Mivel a tengeri Hadakozásnak tár
sa a Szélvéfz és a Rettegés, mert a rettenetes 
Habok egyik a maiikat mint a nagy Hegyek vé
tik és borítják.

47) M ól. Én Iílennek hálát eleget nem tu
dok azért adni, mert a Vizen olly bátor vagyok, 
mint a Szárazon. Imádkozzék az úr érettem, 
én fobáfzkodtana az úrért, a ki vagyok a Tifzte- 
Iendö Úrnak Szolgája Turkuli Mihály. Amo 1757. 
18 Április Aftrabot Váró fsában, a Qútpium Ten
ger melléi. \

Ezen



Ezen Kezemhez kerültt ’s itt előhozott Tur- 
kolyi Levele Máísán alól még ezek is találkoz
nak: „Ez a Turkolyi Sámuel vólt Szikfzaifi. 1703- 
dik Efztendöben Május havában lett a Sárospa
taki Kollégyioiriban Deákká. Azután az akkor 
támadtt zenebonás Világban lett Katonává. Az 
elmúlván, a Katonaságot le ette, 's otthon tartóz
kodott. 1716-ban elmenti Mufzkaorfzágba kato
náskodni. Hadakozott ama Nagy Péter Tzái a* 
latt többiköztt a Pérsák ellen, a kikkel való ak
kori Háború legnagyobb erőben volt 1722-ben, 
ismét tíiegújúltt pedig 1725-ben. Hol és mikor 
kalttmeg, bizonytalan. Irám Sárospatakon Sz. 
György havának io dik napján 1794 dik Eízten- 
döben Sz. J.,j Talán Szombati János;

Ha ki a Levélnék mind a két Máfsát úgy
mint á i enyémet ’s Molnárét öfzvehasonlitja* mert 
a Szegedié többnyire meg egyez az enyémme^ 
tehát igen is hihetőnek fogja találni, hogy azon 
Levél Másolat, mellyet Molnár úr hoz elő, va-‘ 
lamelly Pap úrtól meg volt hamifitva, a ki 1749  ̂
ben Erdélyben Tsíki Rákoson lakott, ’s ki azzal 
akartt kérkedni mások előtt, hogy Turkolyitól,' 
olly nagy mefzfze földről i s , Levelét kapott. 
Ez kitetfzik többiköztt abból is , mert a Levél 
már 1747-ben ki vólt nyomtatva, a hamiíita pe
dig nem tudván a z t , í757-dikból datálta. Az
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után Nagy Péter Tzár, ki alatt Turkolyi kato« 
náskocott, már 1726-ban kimúltt*

Többféle Szavainkról való Vélekedésem•

Hogy a moftani Szavaknak egy jó nagy Ré- 
feét az Eleink egykor egéfzen másként ejtették, 
hogyfem mi moílan, abban bizonyos vagyok. A 
hajdanit tehát az újdoninak által ellenébe fogom 
helyheztetni. A legtöbb hibás Szavak tsak né- 
melly Környékben hallatnak, mert egyébütt jól 
ejtettük. De vannak ollyak is, mellyek az e- 
géfz Hazánkban közönségesek. Többire mind- 
azáltal vagy tsak Dunán túl valók, vagy tsupáa 
felFóIciek, vagy egyedül Tifzán túl valók *s Er» 
délyiek. Vannak többi köztt olly Szavak is elő» 
hozva, mellyek, ha fzinte hibásoknak nem lát
szatnak is, minthogy régtől fbgva élűnk velek* 
de, ha megvisgállyuk, még fém ejtetnek legjobban. 
Azokat az Eleink vagy jobban ejtették, amint te- 
fzem, vagy, ha nints tudtomra miként mondották 
k i , én igyekeztem helyre hozni. Bzt ne vélje 
fenki Magam-mutogatásának, mert tsak azt mon
dom, hogy igyekeztem helyre hozni. Ha fzeren- 
tsés valék e ezen Igyekezetben, azt mások itél- 
lyék meg, ’s ha más valaki nálamná! jobban hely
re hozhatia azokat, örülni fogok. Néraellyeket 
ugyan nem lehet többé hibásoknak mondani, ám»
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bár eleinten átok voltak is, mert már igen régen 
helyben vágynak hagyva. Illyenek többi köztt 
e/ek: mert, midőn, inig, mihert, ’s t. af. Né? 
melly Szavakat nem azért hozok elő, hogy hi
bások , hanem t'.upán azon okból, hogy az Ere
detüket, vagy miként változtak el, megmutaíTam. 
Azonban mt'g egyfzer mondom, hogy mind ezek 
tsupán Vélekedcfim , és hogy noha fókákról bizo
nyos vagyok , de nem mindenekről.

M o jla n .. H a jd a n .

Abbéli, Ebbéli. — Azbeli, Ezbeli.
Abból, Arról, Attól.— Abbúl, Arrúl, Attúl j 

Azbúl, Aztúl, Aztúl.
Ád, Duf, Tűd, Seit. — Ad , Tud«

L Addig, Adzig. — Az ide<g, Azig.
. Adó, Trtbutum. — Adó pénz.

Adfz ide, Adfzc. — Adfza ide.
Aggaftyán , jEtatc v. moleßiis fraEluf, confc* 

&us. — Aggafztvány.
Ágy , L e f tn s .  — Algy.
Agyag, L mus, Argilla. — Anyag, az az Min

deneknek Annyok.
Agyar, Dens falcatuj, cuspidatus. — Agy-ár , 

azaz Agynak az Ára, Subula, Varga tü.
Agyarkodni, Tnnere. — Agyaroskodni, Agya

rat mutatni, Agyarral fenyegetni.
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Agyon fzúrni, Transfigere, PunHim intcrimcrc. 
— Altalfzúrni, Szúráffal megölni, Halálra fzúrni.

Ágyú, Tor meritum. — Algyú, Altyú, Alkot- 
tyú , Machina.

Ajak, Labium. Ajok, Aj.
Ajándék. — Ajándok.
Ájtatos, Devotuf, —  Ahítatos , Sufpirans , 

Sufpirando praces fundens, aliquid defideram.
Ajtó, Jama. — Aj nyújtó, Aditum, bid-

turn prcebens. Aj egykor annyit tett mint Hiatus, 
Pator, FiJJura , Scißura, Ruptur a , Crena.

Akárhol, Ubivis. — Akarod hol.
Akárhonnan, Undevis. — Akarod holnan.
Akárhová, Quovis. — Akarod hóivá.
Akár igy, akár úgy. — Akarod igyen , Aka* 

rod ugyan.
Akárki, Quivis. *— Akarod ki.
Akármi, Quidvis. — Akarod mi.

Akár meÍlyik,UíervíV,Uí£r/zfoí.-Akarodmellyik.
Akármint , Qualitercunque. Akarod miként.
Akképpen, Ekképpen. — Azképen, Ezképen.
Akkor, Ekkor. — Azkor, Ezkor, Azko- 

ron , Ezkoron , Azkort, Ezkort.
Akkora, Ekkora. — Azkorú, Ezkorú,011y- 

korú, Ulykorú.
Áldás, BenediHiOy Laudatio. — Áldomás.
Alég, Vix, J&gre. — Alig*
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Alfél, Podex. • -  ül Ófel.w
Alkalrnaftnt, — Alkalmasként.
Állar, Kló állat» Animál. — Lelkes állat, Lel

kes , az az Lelket vagy is Lélekzetet vevő állat«.
Alól, — Alul.
Á’ora, Hatalom, Szerelem» — A h , Hytolm, 

Zere'm.
Alunnj, Haragunni, Tunni. — Aludni, Ha

ragudni, Tudni.
Alváskor, In fomno» — Alváskorban, Alvás
koron, Alváskort.
Ámbár. — Ámbátor.
Ánrlkodni, Álraélkodni. — Alyniptykpdni, 

Álmolyni.
Amint jofz, úgy méfz el. —• A miként jo° 

yefz, úgy mpnefz el.
Ámítani. — Almítani, Álmolyítanj*
Ámplyogni. — Álmolyogni.
Ámúlni. — Álmúlni, Álmolyni*
A nélkül, Annáikul. — Aznál kül.
Annyi. — Anne, Azne , az az

Az lásd. Ne arnyit tett egykor mint Lásd, ’s 
tnpst Ni által ejtödik.

Apáfrur, Abbas. — Apát.
Apáturság, Ablatta. — Apátság.
Apja. — Apája.
Apró k^te» — AprP himlő keilte«

Apró
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Api$ tsepr'u, Minutuí. — Apró tsepíi, az az 

apró mint a tsep.
Áros, Mcrcatoir. — Árás. Mert Áros in

kább Pretiofus, v. Venalis.
Arra, Erw. — Azra, Ezre.
Ártány. — Ártoraány, Ártovány.
Ásítani yalanrre, Awbire, Opt are. -7 Ahítani, 

Qhftajii.
Aizfzonyi hó, Menßruum. — Havi, Havi ver, 

Havi kórság, Havi vérfojyása.
Áts, Fater hgnarius, -u. ArcloiteBus., Macbina- 

rius, StruEtor. — Alts, Altyús, Alkottyús.
Át, Atal. — Által.
Attya, Annya. — Atyája, Anyája.
Attza, Hottza. Addfza, Hozddfza.
Avas, Rancidut oh antiquitatm. Ovas, O- 

yos, Ollyas.
Avit, Antiqfius. — Ovitott, Óvott, at

yái«, Ollyúltt.
A válni. — Ovúlni, Ollyúlnű
Az előtt. — Annak előtte.
Az idén, *— Ez időben, Ez időn«
Azóltától fogva* — Azólta , Az óltva , 

Aztúl fogván.1 ' i
Azomban. — Azonban.a 7 • - - - • *
Azóta, Azótától, Azőte, — Azólta, Az ólt- 

?a, Azpo icp óltva.
L * Aztán
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Aztán, Ofztán. — Azután, Annakutánna.
Áztat, Ez tét. — Azt, Ezt.
Az ó cfzek, pénzek, kertjek. — Az efzök , 

pénzük, kertjük.
Ba, Be, Irt. — Bele.
Baglya,Cumulus faeni—  Széna baglya, bagoly-

ja , bolyja , Szénaboly, Szénabagoly.
Bagzani. — Bakzani, Bakozni,
Bajlódni. — Bajmolódni.
Bálvány. — Kép állvány. Állvány

Ofzlopot tehetett.
Bann, Benn, In. — Benn.
Bár. — Bátor.
Bár elhagynók. — Bár elhagynánk, Bá=

toron elhagyhatnánk.
Bátor, Auiax. — Meréfz, Merő. Mert

Bátor hajdan annyit tett mint Heros.
Bátran. — Bátoron.
Báttya, Öttse, — Bátyája, Qtséje,
Be, Be, Intro. — Bele.

' Béke, Pax. — Bék. Ha Békefség jól
Mondatik, tehát minden bizonnyal Békésből va
ló , c pedig Béktól; mert Békétől Békésnek ’s 
Békéfségnek mondanók.

Békefség, Pax. — Bék. Mert Békefség 
igazán Patient ia.

Békefséges tűrés, P & t 'm t ia .  —  Békefség.
Békó,
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Békó, Béklyó. — Békoholó.
Felé, Mci/é, — Beléje, Melléje.
Eelém, Beléd, Beléje, Bele. — Bel-en, Bel* 

pd, Bel-ó.
Belénk, Belétek, Beléjek. — Bel-münk , 

Bel-tük, Bel-ök.
Béli, Beli ezekben: Várbéli, Vármegyebéli, 

Városbéli, Életbéli, ’s t. af. — Belől való. Vár* 
ból való, hajdan Várbelól való.

Bennem, Benned, Benne. — Bennettem, 
Bennetted, Bennette, valamint Felettem, Felet
ted, Felette, ’s Mellettem, Melletted, Mellette* 
Komjáti a Sz. Pál Levelei fordításában még igy 
ejtette; de egykor még ez is alkalmasént imigy 
hangzott: Benn-en, Benn-ed, Benn ő.

Bennünk, Bennetek, Bennek. —■ Bennettünk, 
Bencettetek , Bennettek. Ezeknél régiebbek: 
Benn-münk, Benn*tük, Benn-ök.

Bennünket, Nos. — Műnket, Münköt.
Berény , Nomen aliquot Locorum Hung. —- 

Bérlemény, Prndíum eonduHum, Pacbtgut.
Bérleni, Pellem v. Panniim veßi fubduceve. —< 

Béllelni. Mert Bérleni annyi mint Conducere, A- 
readare; Pachten.

Bévöl. — Belől, Belül.
Bibirtsó , Tapuífly Pufiul a y Ulcusculum. —- BL 

be borsó*
BiliCBr



-  B Menteni, Cotttreftare. — Illenteni.
Birodalom, Imperium. — Tsáfzár birtok. Mert 

Birodalom tsak annyi mint PoJfeJJ'orium.
Bizgatni, Pifzkálni. — Izgatni, Izogatni.
Bodats, Bodots, Baccuh, Beercbeii. — BogyatS, 

inelly is Bogyóból Való.
Bóditani. — Bolonditani.
Bódulni, — Bolondúlni.
Bohó, Bolyó, Golyhó, Fatuus, — Bolygó, 

Bolyongó, Errans, Erraticus.
Bojtorján, Bojtorvány, Borján, Burján, Ca 

duuí. — Bojtoinány, Bojtozvány, Bojtos fii.
Ból, Bői, Ex. — Belől.
Boldog. — Bódog.
Bolond, Stultus, Demeus. — Beléndes, Be» 

lénd Füves. Belénd, másként Bolonditó fű , 
Hyosciamuf, tótul Elén.

Bolygatni, — Bolyt biagatni, bár
borgatni.

Bolygó, *—• Bolyongó*
Bolygok. — Bolyongok.
Bolyogni, Vagari, — Bujdosni mint harv> 

gya a bolyban,
Bomlok , Bomlani, — Bomúlok , Bomíilni.l
Bonfordi. - -  Bolondfordi , Bolond

forma ember.
Bontom, Bontani* —* Somltom, Bomítani.

Bor
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Bor edény* Bor hördó edény.
Borház* ~  Bor árosház.
Borifzák. '<=•=■ Botifzánk , valamint

Nyalánk, Nyúlánk i Félénk, ’s t* af.
Borítani, Tegere, Velare. — Burítarti.
Boríték, VelőmetQferimchtum. Borék; Bu« 

rók, Bor, Búr. De a most tsak annyi mint, fzültt 
Magzat borító hártya.

Botránkozni. — Botlánkozni.
Botsánat. —̂ Boltsánat, Bultsánat*
Botsátni* *— Boltsátni^ Bultsátni.
Bótsú, Bútsú. — Boltsú, Bultsú.
Buborék, Bugyborék, Bulla. — Vízben bugy 

fzerzette borék, Bugynak a borékja, Bugy* Eb« 
fcöl jött Bugyogni, Bullare, Bulliré.

Budán, Rafsán. — Budában i Káfsában*
Buga. — Guba  ̂ GubatSj Gubó,
Bujái Lafefatts. — Bulya.
Bujkálni. -m Bujdogálni j Buvdo-

gálni.
Bújni, Bóni. — Buvni. Abból lett Bu* 

vári és nem Bujár.
Bujtani, Bojtani. — Buítani. Szöllövefz« 

fzöt földbe buítarii, buvítani, v. bojtofsá tenni 
. Bukni. — Buvdogni.

Buktatni* — Eavdogtatni*
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Burok, Veimen najcentium. — Szülét burok. 

Magzat burok.
Biityikó. — Bötkő.
Buzogni* BuJlire. — Bugyogni.
Böjt, Jejunium. — Bejött húshagyás, Á

hús évéitől elállásnak béjött ideje.
Böjt nap, Dies Jejuhii, alfinentia, — A húj

évéitől elállásnak bi-jöct nápj?.
Bölönbika , Onocrotalus. — Bömbölő bikái 

inadár.
Bösiöro, Pißillum. — Borstörő*
Bótső* — Böúső.
Böv. — Bő.
Bövség. — Bőség.
Büske, Diminuti-vum Elijahetba. — Betuská,* 

Betűs.
Bűz, Fcetot. — Bűz , Odor quilihéti

Birsalma, Bisalma, hajdan Bűzalmának mondatott. 
Pvégi közmondás: Sem üze, fém bűze, fine Ja- 
fore Iß odoré.

Büfzödni. — Buzhödni, Bűzödni.
Dadogni*, Blaterare. — Dadaként fokát bé-

fzélni, fétsegni, lotsogni.
Daganat, Tumor, — Dagádat* Származott 

a Dagadni Igétől.
Dágvány* / utun gluiino/um. —' Ragad vány.
Darálni, FrHmentum eontundere. — Darabolni,

Debre-
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Debretzen, Chit as H u n g . — Debretzem. A 

régi Bolgár-tótoknál, kik azt a Magyarok előtt 
lakták, Dobra z m ,  az az Jó föld, Áldott föld»

Dejfzen. — De hifzem, az a2: No-
no, Majdmajd, Jól van jól*

Déllelni, Délleni. — Déleíni.
Dellest, A meridie. — Dél est korón. Délest 

annyi, mint Tempus potneridianum.
Déltzeg, Protervus. — Délfzegi. Délfzeg, La- 

cus meridiationisi ,

Deres* — Dér lepte, Deresföld
fzinűi

Diadalom, Valentia} v. Fraxalentia, Triumphus. 
— Dijadalom, Divadalom. Mert Dij v. Div an
nyit tett, mint Valor, Valentia\ Díjas mint Vali- 
dús • Dijatlan mint Invalidus, Inpotens. Tehetet
len , Erőtlen*

Dibdáb. — Dirib darab.
Diófa, Nux. — Dijó fa, Divófa. Mert

Dijni v. Divni hajdan annyit tehettek, mint Va
léré v. Piéevalere, ’s igy a Dijó v. Divófa annyi 
mint Arbor valid*, firma.

Difznó, Difztó. — Difzteíen jó.
D itsekedni,G/jmri. — Dütsölködnw
Ditsérni, Laudare. — V"alakit v* Valamit 

ditstsel érni.
Doh.ny* — Dohot tsinálmány.

Dolog,
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Dolog, Kér. — - Állat, Szer.
Dologhoz hözzá fogni. — Dologhoz fogni. 
Dclognap. — Dolog té v ő  nap.,
Domború , Háború > Nyomorú. — Dombo

rú !« , Háborúltt, NyoraorúlL.
DrágaUtos,SpecioJiit. — DrágálátatóS , Drág* 

látású.
Dugats, Lyukáts, Varats. ~  Dugó küts,* 

Lyuk kö sí Var kiits, az áz kis vagy isKüs, Küts, 
Klitsid Dugó, Lyuk, V^r, ’s t. af.

Dög j Cadui'iK — Dűltk $ Dű’cg , D'j. 
Dőlni, Dálni; — Düulni*
Dö'mmögni, Dunnogni.—• Dörmögni, Dörögni; 
Dö'ntenii Dönteni. — í)Üjténi, Düí cnL 
Ébren. — Ébrédttén.
Eddig, Edzig; — Ez ideig, Ezig.
L fé l. —  É jfé l, Éj fe le .

Éjiéikor^ —  Éjfélkorban ,  ÉjfélkÖ»

fo n  i Éjfélkort.

Egéfzlen,Égéfzfzen.— Egéfzen.
Égéfzséges, Samir, Integer, — Egéfz. Abból

lett Egéfzség, Sanitär.
Égy darabig elvárlak. — Égy c arab ideig* 
Egyénefség. Candor ánimi. — EgyeHc» fzivüíég; 
Egyigyó, Simplex. — Egy ügyü;



Egyik, Máfik.. — Egyedik , Második. 
De ezeknél rcgiebb Egyed, Másod, Harmad, 
Negyed , ’s a u

Egykor, Quondam. — Egykoron, Egykorban. 
Egy fém, Nullus. — Egy is nem.
E gyűl egyig, Együs egyig, Omnes. — Egytől

egyig.
Éh, Famelicus, Efuriens. — Ehető.
Éhomra való. — Éh gyomorra va’ó. 
Éhség, Fames, Efuries. — Ehefség, Ehetőség* 
Ehun, Ihrn. — Iho1, Itnhol, Íme hol*
Éjfzaka, Étfzaka, Nox. — Éj.
Éjlzaka, Étfzaka, Per nőttem. — Ejtfzaka, va

lamint Napotfzaka, Teletfzaka, Efztendötfzaka* 
Ejtem* — Esetem.
Éjtfzak, Éfzak, Septemtrio. — Éjfzak* 
Eldodink, Pradecejjores, ProgenLores, Majorét

nofiri. — Elodink.
Elé adni. — Elől adni.
Elébbeni. Elébbi. — Elóbbe-i, Előbbi.
Elede1, EduVtum, Esen. — Élet, Életei, vala

mint Jövet, Jövetel; Menet, Menetel; Ét, Ételi 
L é t, Létéig T ét, Tétel.

Elég, Satis, Abunde. — Élig, Felig* El egy
kor annyit tévén mint Trans, Ultra, Élig is on
nan ízármazhatott, mert ezt: Abunde, még most 
is fokán igy ejtik: ExceJJive, Ultra módúm, Über.

M d/t

SOKFÉLE VII. DAPvAB. j



178 SOKFÉLE V II. DAPvAB.

die Maajfe. Meglehet azonban, hogy a mi most 
Elég, az hajdan Ölig, az az öléiig vala.

Elegyedni* — Egyeledni, az az Egy-
gyé válni, v. Egygvüvé tétetni*

Elegyes, Egyvelyes, Vegyes. — Egyelem* 
Eleitől fogva, Ab initio. — Elejétől fogván. 
Elejbe, Eleibe* — Elejébe.
Élejbed* — Elődbe.
Elejbem; — Élőmbe.
Eleje valaminek* — Élője.
Elejénten* — feleimen, Elein, Ele»

jé n , Élőjén*
Élefztő, Fementum* — Étefztőfzer.
Eleve, In antecejfum, Prius, — Előve, a2 az 

Előre,
Elfetsérleni* —• El fetsélni.
Ellen, Adverfus, Contra. — Eredeti Élből j 

mi is annyit tett hajdan mint Trans, Ultrái 
Elleni, Purere. — ElfzTilni.
Első* — Elölsó, valamint U»

tólsó*
Előbefzéd* — Elóljáróbefzéd*
Elöl. — Elül, Élőül*
Előraente. — Elólmenete*
Előpénz, Arrha. — Előre feladott pénz*
Élófzör, Másodfzor. — Elófzer, Másodfzer* 

bíarmadfzer, ’s a t*
Em-



Ember, Homo. — Enter, Eme ere. ’S 
éz annyit tehetett mmt Femino & Mas, Weibmann.

Emberi nemzet, Gewaj humánum. — Emberi
heni.

Emeítsőj Hebmafchine. — Emeltyű i Emelő* 
fzerfzám.

Émelyedik a gyomrot*. — Emelkedik, E« 
fflelődik.

Emént; — Imént;
Eméfzteni, Cónfumere. — Enyéfzteni.
Émetlen, Vigilanio. — Émettem.
Emez. — lm ez, íme ez; *
Emidé. — Imidé , íme ide.
Emiit. — Iniitt.
Emlegetni, Mcmórare. — Elraégetni.
Emlékezni. Elmckezoi.
Említeni. — Elmiteni.
Emlő, Über, Úberá. :— Emlőmclly, Em’őtag, 

Mert Emlő magán véve tsak annyi, miöt Szop
tató. Emleni és Szoptátni mind egy.

Emse}, Sus feminá, Ser ofá. EmtSe, az az
Emétske, Nóílényke, Femella.

Én, Ego. — Em Éz az Én az I-
gékben Emmé változott, úgymint Szeret-em* 
Tifztel-em, ezek helyében: Szeret-en,Tifztel-en.

Én belém bele ízeretett. — Belém fzetetett,
E’ nélkül, — Ennél kül* Eznélkül

M 2 En«!
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Engemec. — Éneimet, Emet, Enet.
Engefztelni. — Engefzteni, Engedő

vé tenni*
Énnekem* — Nekem, Nekem
Ennen magam , Ego ipfe, Égőmet. — Ennen, 

az az Énén*
Ennyi. Enne, Ezne , az az

Ez lásd.
Én tőlem* — Tőlem, Tőién.
Enyéim , M«* — Ennenim , Enenim. ,
Enyém, Meus} a, unt. — Énem , Énen*
Enyv. _ *- EnyiL
Eránt, Iránt* —■ Arányt*
Erány, Irány, Scopus. — Arány* Abból va

lók: Egy arányú, Egyarányt, Arányzani, 's't*af* 
Erányjába , E veg io n e . — Arányjába. 
Erányzani, Ifányzani* — Arányzani*
E rd é ly ,  T ra n fl-v a a i* »  —  E r d ő  el, E r d ő  el fö l

d e  , E r d ő  e lv é  fö ld .

Erdélyi, Tranfihanns. — Erdő éli, az az Er
dőn túl való.

É rd e m ,  Merituto, —  É r d e l e m ,  Éredeleit i*  

S z á r m a z o t t  a z  E r i n  Igé tő l*

Erdő, Silxá. — Eredő fok fa, v* Er
dőló hely, az az fát vágó] v. nyeső hely.

Erköltsök, Mores* — E rkö l tsek*  M é r t  E r -  

költsök Mos ipforum.
Ér-



Érlelni, ízlelni, Kémlelni, Kémlelni, Késlelni, 
’s t. más. — Érelni, ízelni, Kémelni, Kérelní, 
Ké élni, mert a Gyökerök Er, íz , Kém, Kér, 
Kés, és nem Erei, Izei, Kémei, Kérel, Késel. 
De Délelni, Fülelni, Telelni, Öklelni jó , mert 
a Gyökerök Dél, Fül, Tél, üköl.

Ernyő, Tegmen. — Árnyú. Abból jöhe
tett Árnyék, Umbra.

É rtem , É r ted ,  É r ié .  —  É r e t t e m ,  É re t t e d ,  É -  

r e t t e  ; É r t  en ,  É rt -ed  É r t  ü .

Érzékenyeden, Expcrs fensus. — Érzékiden, 
Érzéketlen.

Erőn erővel, Violenter, — Erőnek erejével.
Eskélni. — Esdegélni.
Eskünni. — Esküdni, Eskenni.
Eskü vés. _  Éskés , Esk.
Esmét, Ismét, Esraég, Ismég, Még is, Itevum.

Esmeg, Ismeg.
Efsó, Ruvia, — Eső, Es, Égiviz.
Est, Vefper, occafus,— Eset, Nap ellve.
Ellve, Vefperi. Elitéi, Eílvel.
Eílvéledni. — Eílteledni, Eílveledni.
jElcvélenként, Eílvénként. — Ellenként.
Eítvéli. — Ellveli, Elleli, Eíli.
Eítvélig, Eílvig. — Ellvelig,Elitéiig, Eilig.
Ellvig innya, — Eilig inni, innia.
Efzelós. — Éfz előző, Éfz előtti.

M 3 Eíz-
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Efzkoz» Inßrumentum, Medium. — Ez-köz, Köz,
Efztendeig. — Efztendoig.
Efztendo. Egy lilén adta üdő, Egy

|ften üdó.
Éten éjjel. — Éjtcn éjveí.
Ez a bekenyóje. — Ez a bökkenője.
Ez előtt. — Ennek előtte.
Ez idén. — Ez üdón, Ez üdóben.
Ezüst. — Ezüst, Üst.
Fáid', Urogallufi —  Fajvad, Vadfaj, Vad-

tyúkfaj.
Fa’t, Fajta, Progenies v. Species. —. Faj.
Fajzani. — Fajozni.
Fakaaék. — Fokadék.
Fa ka. — Faiatka.
Fan, Fon, Vules. — Fonni való Kenderhez

hasonlí haj.
Fark. — Farok.
Fattya. rr  Fattyúja, Fajzatja, il*

fajzatja.
Fattyú. r -  Fajtyú, Fajzattyú, Ál-

fajzattyú.
Fattyúfi, Sptirius infans. — Fajtyú , Fajzati 

tyú. Mert Fatryú& Fattyúnak a fii.
Fattyú vefzfzö} Surculus, — Faj vefzfzö,. 

Mert Fattyúv^ízfzQ Stolo.
Feally. *— Fejally* Foally.

Fed-
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Feddni, Kefrebendere, Corripere. — Fegyni.
Fedem, Fedény, Operculutn. Fedemény.
Fej. — Fó , Fótag, Agy.
Fejér. — Fehér.
Fejes. — Főes.
Fejetlen. — Fóetlen.
Fejfze. — Fejfzeg, Fejtőfzeg,

Fejtöfzerfzáro. Szeg egykor Fejfzét is tehetett, 
fzármazván a deák Securisból, ’s abból eredhe 
tett a Szegni Igénk.

Feküdni, Fekünni. — Fekenni.
Feledé, Hallá. ' — Félédévé, Halláva.
Feledné, Hallaná/ — Felednéje, Hallanája.
Felejteni. — Feledni.

Felejtés. —- Feledés.
Felejtkezni. — Feledkezni.
Felleg. — Felég, Felső ég, Fo

lyó ég.
Fellyebb, Magis fupro, — Felebb.
Fellyül, De/uper. — Felül.
Fel pénz, Arrba. — Feladott pénz.
Ftlfzeg, Marcus, Mutilus, DefeRuofus. —. 

Felfzeg, az az Felfzegett, Tsonka, T sorb a .

Fémleni. — Fényleni.
Fénko* — Fenkő, Fenőkő, mel

lyen a Kést v. másmit fenik.
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Fenyőfa. Fenyűfa, Mert haj?
din a Szektrkenő Feniünek monda ott,nem kü
lönbben Fenni, Ungere, Linere. Fényű miatt 
in »ndatik fenyves erdő, madár, ’s t. af. mert 
tsak az ú és u Betűkön végző Szavak vefzikfel 
az Ejtegetésben é$ Származtatásban a v Betűt. 
Péidáúl : í'zaru, fzarvat, fzarvak, fzarvas, fzar- 
vazni. Hlyének többi köztt: Magú, Odú, E- 
ryű, Kedű, Könyű, Nedű, Redű, Senyű, ülyű, 
de a mellyek már most igy ejtetnek Mag v. Magv, 
Enyv, Ke^v; Könyv, Nedv, R.edv, Senyv, Ölyv.

Féj, Férj, Maritus. — Faj er.
Ferdeni. — Feredni, valamint Éb

redni, Ijedni, Meredni, ’s t. af. másként Ferefz- 
tcni nem jó volna, hanem Fcrdefz'eni.

FerdÓj Fördo, Balneatis. — Feredó, FörödŐ.
Ferdő , Fördo , Balneum. — Ferejohely, 

Förödóhely, Fér, För.
Féreg, Vermis. — Húshoz, Sajtho^, Vaj^

hoz, Mézhez, Fához, ’s t. af. férő vagy is fér
jező kis Élőállat.

Férfiú. — Erfaiú, Er, Ere, Kúp,
i Fergeteg, Procella, Turbo. — Forgatag.

Fergettyü. — Forgattyú,
Férni valamihez, AJfe/jui} Obtinere. — FeK 

i t m , Elemi.
 ̂ Fertéfztctni, ■«- Fertöztetni.
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- J Fertezni. — Fertőzni.
Fertő , Centim, Lutum t Vohuabrum porcomul, 

«— Ter-tó, För«tó.
Fefzegetni. — Fejfzegetni , Felfze-

getni, Felfzégni.
Fe rengek, Volutor in ccetto. — Feríengek, 

Fertőben heroptlygek.
Fetsérleni. — Fetsélni, Elfetsélni.
Fetsbe, Hirurdo v. Blatero. Fets. — Abból 

lett Fetsegni Fritinnire u, Blaterare, Garrire.
F i, Filius. — Fiú , Fajú.
Fiazni, Pave re, G'ígnere, Generare. — Fajoznit
Fige. — Füge.
Fii. — Fül.

' Filelni. — Fülelni, Füllel élni*
Fiók ílrázsa, Excubia extrema, Vormacht. — 

Fok iffcrázsa, Fok őrt
Fiók tsont. — Fog tsont,Foglalótsont.
Fitogtatni, 0ftentare, — Fitogatni.
Fityegni« — Fütyögni.
Fityéfzni — Fütyéfzni.
Fityölni. — Fütyölni.
Fitzkándozni, Vitzkándozni, Petulcire, Las~ 

ffaire, — Fitzkót tenni,-követni,-játfzani.
Fitzkó, Fiatska, Fiútska. — Fiúk, Fiats.
Fizetni. — Főzetni.
Fódozni, Fófozni. — Foltozni.

M 5 Fo-
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Fogai a gráditsnak v. lajtorjának* — Fokai,
Fogamodni. — Foganodni.
Fogantó, Fogató, Ansa. — Fogantyú.
Foghagyma* — Fokhagyma. így ne

veztetett a fokaitól.
Fogoly, Perdix. — Hálóba fogattatni fzo-

kotfc Madár.
Fogott biro, Arbiter — Fogadott bird.
Fogyafztalni. — Fogyafztani.
Fogyaték. —■ Fogyadék.
Fogyni. — Fogyadni.
Folnagy, Villicus. — Falu nagy.
Folyány, Rivulus. — Folyomány.
Fonákul, Inverse. — Fenékul.
Fonyadni, Tabefcere, Marcefcere. — Fogyad- 

n i, az az Fogyni.
Forgáts. — Forgats. ’S ez a for

gónak Kitsinyitője. Gyalulás közben leforgó ap
ró fa.

Fosni, Profluvto alvi laborare. Folyosni, az az 
Futkosni, Curßtare.

Fofzlány. — Fofzlomány , hamar
fofzló Köntös.

Fofztány. — Fofztomány , újjaitól
jnegfofztott vagy is újatlan Köntös.

Főttig. — Fogytig,
Fújni, Eóni. _—■ Fuvni.

Fuj-



Füjtani, Fojtani. — Fuítani.
Fulánk, Fullánk. — Furánk.
Fúlni. — Fuúlni.
Furkálni. — Fúrdogálni.
Fúrótska, Terebeilum. — Fúrtsa. ’S ez már most 

anryi mint Verfutus, Aftutus.
Furtsa, Verfutus. — Fúrtt, Fúrtt agyú.
Futás, Fuga x. CurJ'us. — Futomás, Futómat.
Fösvény. — Fefzulvény, Se cov-

ßringevs.
Fötsögni. —• Fetsegnu
Fövény, Arena. — Föld Kelevény.
Fövetlcn, Crudus, non coBus. — Fotelen.
Fülteni, F'utteni. — Füjteni, Füíteni.
Füred, Nomen aliquot Locorum Kegni. — Fé

red, Föred, Feredhely, Förödhely, Locus halmi, 
Balneum, *« Aquarium, Volutabrum. Schwemme.

Fürge, Alacer Agilis. — Forgó.
Fürgentz. — Virgontz. De ez is

Vigensból vagy pedig VirensbQ] lett.
Fürgéfzni, Fürkéfzni, Fütyéfzni, Quarere, 

Venari. — Fürjéfzni, Coturnices venari, capere..
Fufzerfzám, Aroma. — Fufzer, Füviízer, Fii- 

vifzerzet. ,De minthogy gyakorta nem Fűről, 
hanem Fáról való, ez ókból Izfzernek, az az íz  
adó fzernek vagy is Izfzerzonek nevezbetnők,
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Fűzfa, Salix. — Fűzőfa, az] az Kötofa,
Fűzni való fa, Fűzeményfa.

Genetség, Pus, Sanies, Suppuratum, — Eves-. 
ség, Evettség.

Gyatcni, Pungere. — Gyalkolni. Gyalk vagy 
is Gyalok annyit tett egykor mint Sic a , Vugi% 
Abból lett Gyalkos, Sicarius.

Gyalánt, Gyanánt. — Gyaránt, Egyarányt.
Gyalog, Pedes. — Gyarlog.
Gy nakodni. — Gyanúlkodni.
Gyanó, Gyanós, Gyanóság. — Gyanú, Gya

nús, Gyanúság.
Gyapjú, Lana. — Jugyap , Gyap*.
Gyapor, Gyapora. — Gyaporú.
Gyapotf, GoJJipium. — Gyapjadtt, Gyapjadott, 

az az Gyapjúvá lett, Gyapjadottfzer, Gyapjadott 
fűvifzer.

Gyermekdéd. — Gyermekded, Kisded.
Gyilkos, Homicida, Sicarius. — GyalkoSjGyol- 

kos. Gyalok, Gyalk, most Gyak, Sica, Vugio.
Gyógyulni. — Jógyúlni, Jóúlni, Ja

vulni.
Gyors* — Gyáros.
Gyóts. — Gyolts.
Gyúltani, Gyújtani. — Gyuítani.
Gyúlni* — Gyuúlai.
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Gyönyörű. — Gyöngyörű, az az fzép
mint a gyöngy, Gyöngy fzabású.

Gyorf*, Márfi* — Györgyi!, Márkfi.
Gyűlni. — Gyüűlni.
Gyűltem, Gyűjteni. — Gyüíteni.
Gyűlöli. — Gyülöl-ő.
Gyűlölöm, Gyülölem.— Gyülöl-en.
Gyűrő, Annulus. — Gyűrű. Mert Gyűrő, 

Plettens, PticanSj InßeSlens.
Göbre. — Bögre.
Gödény. —a Gőggém, Gőgösgém,

Kropfgans.
Gömbötz* — Gömbös , Gömbös

butz, Gömbölyű vagy is Gömbképű töltött öreg 
Bél, Gyomor Butz, Faliscus venter*.

Haddiára. — Hagyd láífam.
Haddgyán. — Hagyd, légyen ám.
Hagyma. — Mag hagyományja .

Hagyomány.
Hagyroáz. — Éfz hagyoraás a for

ró Kórságban.
Hagyná, Vonná, ’s a t. — Hagymája, Vonnája
Hajadon, Virgo in capillis, — Hajában léve 

eladó leány.
Hajdú, Miles pedeflris. — Hajtó. Mert haj' 

dan tsak a Barom hajtőkből fzedték őket, úgy' 
mint Tsikr'sokból, Gulyásokból, ’s Kansfzokból

Haj-
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Hajba , Vox yell'entis v, quarentis, — Haj
haj, Haj.

Hajháízni. ~  Hajhajáfzni.
Hajlani, Inelinart, v. FleEli, Incurvari. — Ka:- 

lanri. Kaj egykor annyit tehetett, mint Caru»/, 
InflexuS.

Hajlék. — Hajlok.
Hajma. — Hagyma, Hagymány;
Hajnal, Aurora. — Hóival, Caw

-Aurora-, Hóival ollyan mint Regvei, Eftve>, Nap-
val, melly két utóhót most igy ejtjük: Ellve, 
Nappal. Hol egykor annyi lehetett m:nt Aurora 
Matutma, five Tempus matuthum ̂  fuiucanum,
'S ez még most is HoivaH időnek m adatik.

Hajnalliki Hajnalodig Ho.va
lódik.

Hajóini y Utcíinare. —• Hajúlnij Kaiúlni.
Hajtani, FleStere, Incur varé, — Hajítani, Ka- 

jítani.
Hajtani, Projiaere. — Ha'ítani * Hagyftanű
Hajtani, feliere. — Hajjal indítani. Haj

Vox pellentis, '
H ák, Tacitus, Quietus, Facatus; — Halk, 

Hallog.
Hákkalj Tacite. — Halkkal , HallogúI , 

az az Halgatáffal, Haígatva.
H alaknak v ívások . —  Ivások.

H í-
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Halál, Mors. — Halály?, valamint A- 
pály, Afzály, Akadály, ’s t. af, Halál a régi Kéz 
iratokban tsupán Halnak mondatik.

Halgatni, Auscuitare. — Hallogatni, valamint
Látogatni.

Hallás, Látás, Érzés. — Hallomás j Láto^ 
mái, Érzemés.

Hallik, Látfzik. — Hallatik , Látfzatik.
Háló, Rete pifcatorum. — Haltsaló, Halfogó.
Halotti Funus. Leiche. — Halott test.* \
Hályog, Albugo, Glaucoma. — Homály oka.
Hályogfa, Xux xeficaria. — Hólyag fa.
Hályogos megy. — Hólyagos medgy.
Hamara, Hamar porú, Citus* — Hamarúi

Tcmpeßivus.
Hamis, Falfiis. — Hamos, Hornos;
Hántani. — Hámtani, Hámítani, Hámoznia
Hanyfzor. — Hányfzer.
Harang. — Hír hangfzerfzám ,

az az Hírt adó hangfzerfzám, Harsány hangú.
Haris, Ortygometra, — Hars. Abból valók 

Harsogni, Harsány.
Harmadfu tsikó. —- Harmadfuvi , Har-

madfure menő.
Harmadfzor, — Harmadfzer.
Harmat, Ror. — Háromlat. Háromig

ni annyi mim Esni, Hullani,
H *r-
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Harmintz» — Harmitz , Harmiz *
Harm tiz.

Három fz or» — Háromezer.
Háromfzorta. — Háromfzerte.
Harsány, — Harsogván/.
Harsogni. — Harsul fzó]lani} Hafs

madár fzavát követni válamelly Hangefzk őzzel»
Has, Venter* — Mi!.
Hasaló fzij» — Hasallya fzij, v. Has-

előfzij, valamint Szügy elő, Homlok eló , az at
Szügy elöl való , Homlok elől való.

Hasonlás, Meghasonlás, — Elhasonlás^
Haspók, Ventrofus. — Hasók.
Hafztalan» — Hafzontalan.
Hát. — Tehát, Tahát*
Hatfzor» — Hatfzet4.
Hatfzorta. — Hatfzerte.
Hattyú» —Hó fajtyú,Hó fajzattyúu
Havasalföld, Trnnfalpina. — Havaselföld > 

Havaselvéföld, HavaseL
Havasalföldi, Transalpínus. — Havaselföldi * 

Havaseli.
Hár hij, Ház hiú, Teclum donus. — Ház héj* 

Háznak a héjjá.
H é, Héj, Defeclufi — H i, Hij.
Heános, Héjánbs* DefeclaoJus< — Hijános* 

H ija s , Hiú.
Hébe



Hébe hóba, Hébekorba, Hétbe hóba, iVo*- 
tinnquam. — Hévbe hóba, Hévbe hüvbe.

Hej, Mej, Mej. — Hely, Mely, Mély.
Héj, Cortex, Crufia, S;uama. Haj. De hogy az 

emberi Hajtól megkülönbböztefsék, Héjnak mon
datott.

Helyhetem , Helyhezem. — Helyheztetem, 
az az Helyhez tefzem, Helyezem.

Henyéfség, Deßdia. — Henyeség.
Here, Fucus. — Here méh, Ere-méh*

Er, Ere, hajdan annyit tehettek mint most Him, 
Kan , Bak, Mas, Masculus.

Here, Piger, otiofus. — Heverő.
Herélni, Meghcrélni, Evirate, Emasculate. —» 

Kiherélni, Here vagy is Ere annyit tett egykor 
mint H im, Kan, Némellyek fzcrént pedig mint 
Meny, Tök,

Hernyó, Eruca. — Heverő nyü.
Hetedfzaka, Per beliomadau. — Hetetfzaka* 

valamint Napotfzaka, Teletfzaka, Eíztendőtfzaka; 
A Hét Hetedfzaknak foha nem mondatott, mert 
ha volt is valaha divatban ez a Szó, bizonnyára 
nem tett mást, hanem hetedik Szakafzfzát va
laminek.

Hétköznap, Héti Köznap.
Hetyke, Elatas, — Hegyke, Mortticulus.
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Hetö milyenekben: Lehető, Tehető, Ver
hető, ’s t. af. — Ható, Leható, Teható, Verhato, 
’s a t. Hatni annyit tett egykor mint Poffc. Tsu- 
da bizony, hogy végre a Mindenható is Minden- 
hetővé meg nem változtatottá

Hézag, Cavevna. — Hiúzag , Hiúság , 
Hiúhely.

Hézagos, Cávus, Cavernofus, — Hiúzagos,
H i, Hiv, Vanus} Inanis♦ — Hiú.

' H iba, Defettus, Error. — Hi), H i.
1 Hibás, Defeftuojüs. — H ijas, Hias, Hiú.

Hijába való. — Hiú.
Hijába való befzéd. — Hiú befzéd.
Hijába valóság. — Hiúság.
H ijni, Hinni. — Hivoi.
Hijolni. — Hijólni, Hiúlni.
Hinpokos. — Inpókos.
Hintó, Cúrrus penßlis. — Hintó fzekér v. kotsi* 

* Hiság, Hivság, Vanitas. — Hiúság.
H ifi, Hifzen, Ifz, Ifzen. — Hifzem.
Hit. — Hüt.
Hitság , Vanitas. — Hiúlttság.
Hitván, Macer. — Hijítvány, Evactiaiai,

Exinanitus, Deficiens.
Hitves, Cónjux. — Hites v. Hűtés társ.
Hiúz , Lynx. * •— Hiúzagban lakó, Hiú-

zagi vad, Híúzag vadja.
H iv ,
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Hív, Fidus, Fidelis. — Hu,
H ív , Frigidus. — Hüv, Hu*
Hively, Vagina. — Hüvely.
Híves, Subfrigidus. — Hüs* Hüyes, Hues*
Hivság, Vanitas.. —  Hiúság;
Hivség, Fiielitas. — Hűség.
Hódolni. — Holdúlni.
Hodfza, Hottzaj Cedo. — Hozdfza, Addfzaj 

Add ide.
Hogy ez?Quanti eß hoc? — Hogy drága ez? 

Hogy kél ez?
Hogyi'em, Mintfem.— Sem hogy, Semmint* 

így mondottuk 's réfzfzerént még most is mond
juk ezeket: Senki, hajdan Semki; Semmi; So
ha, hajdan Semha, Semmiha; Sehol, hajdan Sem» 
ho l, Scmmihol; Sehová, hajdan Semhová.

Hójagj Veßca< — Hólyag, Hugylak*
Hojpadni, Tojpadni. — Horpadni;
Hóltt; — Halott;
Hóltt Lelkek* Vfnbra. — Halottak Leikeik;
Holvalók, Vaia3 Utenßlia. — Holmire valók; 

tíonvalók, Honbavalók. Hon egykor annyit tett 
mint Domus v. Patria, Lakhely v. Lakföld.

Hon, Hun, Vbi. —* Hol , H olott, Mi- 
helyett; '

H ón, Hónai, Hónallya 3 Axilla * Ala, Locus 
jero, ■— Hóm ally a , Humeri in f e r  b u s♦ Horn 

N 2 Vagjr
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vagy Hón talán egykor magán véve is annyit 
tett mint Axilla, mert még most is mondjuk* 
Hónom alatt.

Hónap, Cras. — Holnap, Holnappal,
Holnapval. Ezeknél régiebbek: Hóival, Hóira 
kelve.

Hónap, Holnap, Menfis, Mond, Monatb. — 
Holdnap. De az Eleink a Holdnapnak jelentésé
ben többnyire Hával éltek , úgymint Sz. György 
hava, Sz. Iván hava, Kisafzfzony hava, ’s t. af. 
Ez a Ha annyit tett mint Idő, Kor. Abból va
lók: Néha, Soha, Valaha, Egyébha, Mindenha * 
Oilyha * Hamarú, ’s t. af.

Hónap reggel * Cras mane. — Holdá kelve * 
Hóira kelve. Hol egykor annyit tehetett mint 
Aurora, v. Dies crafiims. Abból jöhetett Holnap 
(rés nem Holdnap vagy Hónap:) Cras v. Dies 
craßinus*

Honnan. — Holnan, Hol járván ?
Hőpénz. — Holdpénz, Havipénz*
Hordozóskodni, Költözósködni. — Hofdoz- 

kodni, Költözködni.
Horpatz, Mactr± — Horpafz.
Hófzám, Menftrmm, — Holdfzámú, Havi vér.
Hova? — Hóivá?
Hova raéfzfz? — Hóivá menefz?
Hozzá, — Hozzája,

Hűd-



Hu^dozni. — Hugyozni.
Hullajtani. — Hullatni , HulláHal
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ejteni.
Hírős ember, Herniofus. — Húrja, Hurkája, 

vagy is Bélé lerajzolásával bajlódó.
Kóros madár, Turdus. — Húrral v. Hurok

ba fogott Madár.
Húsvét, Pafcba. — Húsét, Húsétnap, az 

az Hú« evés napja.
Hí fzfzor, Hufzfzorta» — Húfzfzer , Húfz- 

fzerte.
Hízonos, Continuatus. — Húzomos.' »
Hú bele Balás. — Hülj bele v. Hűlj 

bele Balás.
Hűlni. — Huúlni, Hüvútni.
Hülteni, Hútteni, Hüjtenű — H üviteni, 

Hüiteni.
Ideg, Nervur. — Ineg»
Idein, Tempeftive, — Idején, Üdéjén.
Idés, Maturus. — IdÓs , Üdós.
Idétlen, Immaturus, — Időtlen , Időtelen, 

Üdőtelen.
Idétt, — ü d ő tt, Űdóben, Ü-

dejében.
Idó. — Üdó.
Iegetni» — Ijefztgetni.
Iffiú , I fjú , Juvenis. —  I l ly f iú , az az újfiú* 

N  3 Iffiun,



I*Eún, Ifjún, — Iffiúan, Illyfiúan, az 
az újíiúan.

Igaz, Jufius. Ig-az, lg annyit tett haj
ban mint Jus.

Igen, Nimium. — Eredeti Igből, mi an
nyit is tett egykor mint Nimius, Magnus.

ígérni. — Igélni , Igét adni,
Verbum dare.

Igetnű — Ügetni,
így. — ügy.
Igyekezni, — (igyekezni,
Igyene% — Egyenes.
Igyeagetni. — Egyengetni,
Igyenló. — Egyenlő.
Ihlés, Infpimio, —■ Ihlelés, Iften íehellése.
Ihol, Ihun, — Imhol, íme hol.
Ikra. — Ivadék , ív.
Ikráshal, — Iyeshal.
Illantani, Osontani, Profugere, — Illanni , 

Osonni.
Illeni, Feriari. — ülleni, Üllni, Üdleni.
Imé. — íme , lm ne, az az

Ihol lásd.
Innen, Innent, Innét, Innét. — Illynen,
Innentső* —- Innettső, Innenső.
Ingyen, Gratis, Gratuito. — Eredett Ingy- 

bgl> mi is annyit tehetett egykor mint Gratia,
In-
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Innep, Ünnep, Feflum, Dies fejlus. — Üllő 
nap, tdlőnap , Üdő nap. Üdű annyit tehetett 
egykor mint Salus; abból lett Üdves, Saluber, 
Salutaris; ebből ismét Üdvefség, Salubritas. Már 
most Üdu elfelejtetvén, üdvefség foglalta cl a 
helyét.

Innepelni. ünnepelni. — Napot ulleni, üd-
leni, Üdvet napolni,

Innya* — Inn i, Innia*
Innyavaló. —- Innivaló. >
ínség, Angufiriay Anxietas. — Ingségf 
íny, Gingiva, — Fog hús. Mert ín y ,

Palatum.
Ipa, Socer. — Illy apa, az az új apa.
Ipája, Ipja. — Illy apája, az az ú j

apája vagy is új apja*
Iramlani, Rennen. — Iramni,
Iramló ló. — Iram ló*
Irándok, Jöyéndek, ’s t. af. — írandók, Jo- 

vendek.
írem* — Üröm.
Irkálni. — Irdogálni<
Is, Quoque.. — Es.
Ismég, Ismét, herum* — Esmég;
Ifzák, Potator. — Ifzánk, valamintNya-

Iánk, Nyúlánk, Félénk, *s a

SOKFÉLE VII. DARAB* 199



ítélni, Judicare. — Igélni , lgclni. lg 
Cgykor annyit tett mint Jus , abból lett Igaz, 
Jußus.

lilén, Itt* —- Illyten, Illyt, Illyett,
111 helyett.

íz ,  Sapor. — Űz. Sem üze fe bű
ze |  Ineptum, Infuhum.

Izeli'teni, Libare. IzelinteníjTsipvekó®
Rolni.

Izenni. — Üzenni.
Izgága, — Izgát, Izgátoló, íz-

megveíztö.
Izgatni, Stimulate, Incitare, Impellere. — Izo- 

gatni, Üzögctni, Üfzöggel kergetui.
Jaj! Abl 0! — Vaj ! Abból valók

Vajha! Vajúdni, Vajki, Vajmi, Vaj igen, Vaj 
nem, ’s t. af.

Jámbor, Homo probus. — Jó ember. Ebből 
kitetfzik, raelly illetlen Szóllások légyének ezek: 
jámbor eb, ló, matska, ’s t. af. a fzelid helyében.

Járkálni, — Járdogálni.
Jártani, Elaborate. — Gyárta,
Jártas költés, — Jártas keltes, Járatos

keíctes,
Jáfz, Sagittarius. —-  Ijáfz. az az íjjal harr

tzoló Vitéz. /
Java, Sava, Tava. — Jova, Sova, Tova.

Ja-
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JavasJani. — Javallani.
Javítani. — Jovítani.
Jel adás, Jelentés, Tejfer*, Symbolum. — Jel. 

Abból jöhetett Jelen lenni, Aiejfe, Prafio ej[e s 
Megjelenni Comparers.

Jelen való, Prafintia. — Jelenlévőség, Je
lenlétei,

Jere, Veni. — Jöjj erre, Jöjj, Jövj.
Jerfze, Jöfzfze, Vem. — Jöjjíze.
Jó, Bonus v. Bonum. — Joíu
Jóakaró, BenefaVor, — Jó tévő , JóltévŐ , 

Joúl tévő. Mert Jóakaró tsak Benevolus v. Fautor.
Jobb, Melior v, Melius. — Joúbb. A régi 

levelekben Jobbágy vagy is Jobbágyú azért i- 
ratik Joubagrónak.

Jobbágy, Jouiagio, Baro Kegnt. — Jobb-á
gyú, Jobb-ágybeli, Jobb ágyból való, az az E- 
lóbbkelő.

Jobbágy, Subditus, Colouus. — Rabnál jobb 
ágyú, jobbágybeli, jobb ágyból való.

Jobbítani, Corrigere, Enteniare. -*• Jovítani.
Jobbúlni, Enteniare fi, — Jovúlni,
Jó eftvét. — Jó ellvelt, Jó eilet.
Job , Inteßinum, — Juh.
Jó kora, Jó nagy. — Jó korú, Jól n agy , 

Élig nagy.
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Idején, Korán.
Jól. — Jóól, JovúI.
Juh, Ovis, — Ju, Gyapjú* De ak

kor még Lana tsak Gyapnak mondatott. Azon
ban a Juhnak a leg régibb magyar neve Os le
hetett, ’s abból lett Kan-os, moftanában Kos.

Juk. — Lyuk.
Jödögni, Jövfelni. — Jöddögelni,
Jöjjel, Jövel, Veni. — Jövj el, Gyöv  ̂ el.
Jönni * Venire. — Jövni, Gyövni,
Jöfzte, Jöfzfze, Vént. — Jöjjfze, Jöjjfzete.
Kajts , Uncus, Unculus. — Kajmats* ’S ez 

egykor a Kajmónak Kitsinyitője vala.
Kahátsolni. — Köhétselni.
Kalafmta, Meniacium. — Kajla finta befzéd, 

az az Görbe mondás. Kajla is Finta is annyi, 
mint Görbe. Fóképen a görbe fzarvú Barom anr 
nak mondatik.

Kalán , Cochleare. — Kanál. ’S ez, úgy tet- 
fzik, hogy a deák Camlisbál való, mert a Kanál 
valóban az Étkek Szekere, Canalis ciborum. A 
deák neve pedig onnan fzármazott, mert az első 
Kanalat a Tsiga teknyá, Cochlea tefzi vala.

Kalaúz, Dux via. — Kala annyit tehetett 
egykor mint ú t ,  Via. Az Oláhok az IJtat annak 
mondják még most is* Abból jöhetett: Kalóz,

az
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az az Kalagonofz, Úton fofztó, Straßenrauber. 
Kalandozni, az az Fel !s alá járni, Ideftova utaz
ni, Tekeregni. Kalandos társ, az az útitárs, U- 
tazótárs.

Kalóz, Latra, Pr*do. — Kala gonofz.
Kankó, Gonorrbaa, — Kan kórság, Kanozók 

Kórságok.
Kantsal, Strabo. — Kertbe kakutsáló,kan-

ditsáló.
Kantsuk. — Kantseg, KantsÖg, az

az Bikatseg, Bikatsög.
Kánya begyé, Bacca Viburni. — Kánya bo

gyó, Kányafa bogyója. Kánya fa, Viburnum Opulus.
, Kapálózni, Kapálódzni. — Kazálódni. Láb» 

bal kapálni.
Káptolon, Capitulum, — Káptolom.
Kapots, Kapts, Fibuit. — Kapats. Ez Kapó

nak a Kitsinyitöje vala. Kapatsból lett Kats is , 
raelly most annyi miot kis Kéz.

Karamzsálni* — Kőrörazselni, Kormolni. 
Kárhoztatom, Damno. — Kárhoz-tetem, az 

az Kárhoz vagy Kárhozathoz tefzeni, valamin* 
Helyheztetera, az az Helyhez tefzem. Tetem an
nyit tett hajdan mint most Tefzem.

Karingós, Keringós. — Kerengős, Kerengő.
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Karmanytyú , Cbirotbeca bracbialis , Muff. — 
Karmente, Pelliceum brachiale. Karmentö a hideg
tő l, Kartyú.

Karmolni, — Körmölni.
Karvoly, Karoly, Nifus. — Kar ölyu, Acci* 

piter eicuratus ad venandum. Karmadár, az az Ka
tó i hordoztatni fzokott Ölyv v. Sólyom.

Kafza, Falx. — Kajfzab, Enffs falcatur«
horgas Fu v. hús vágó Kard. Mert Kaj annyit 
tett, mint Curvust Szab pedig mint Gladius v. 
Colter.

Kafzabolni, Confecare. — Kajfzabolni.
Kats, Manas parva. — Kapats. Kapó annyit 

tett mint Kéz.
Katsiba, Curvipes* Kaits lábú, Kajtsos lábú* 

az az görbe vagy is lotsös lábú.
Katzogány. — Kotzogvány bor.
Kavarni, — Keverni.
Kavits. — Követs.
Kedd, Kend. — Kegyelmed , Kegyed.
K e d , Dies wartis. —  K e ttő d , az  az a H é t  

m ásod ik  napja.

Kedv. — Kedü,
Keh. — Köh.
Kéj. — Kij, Kell, Ezekből

valók a Kijes, Kijetlen, 's Kelles, Kelletlen,
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Kéjtelen, Kéntelen, Kételen. — Kijtelen , 
Kénytelen.

Kékfzin, Color caruleus. — Ég fzin, Himmelblau,
Kél, Surgit. — Kel.
Kelemés. — Kellemes.
Kelte; Kelyés, Xjlcur. — Kelés, Kelevény.
Kelü , Radius rot«* — Küllő.
Külű közepi, Centrum* — Kellő közepe va

laminek.
Kendeni , Tergere manus v. jaciem, — Kei* 

dővel törleni.
Kendő, Mantile, olim Linteum, Tela. — Ken

derből jövő.
Kendőző, Cerujfa, Fucus; — Ortzára kenő ’s 

Kendővel felvitt fefték.
Kéocső, Mercurius. — Keneső , Kenéskő 

Kenötsbó , mert abból Kenetet kéfzitettek a 
Gyermekek fzáraára a Tetvek ellen.

Kénkő , Sulpbur, — Kenkó, Keíéskő, Ke- 
nőkö , holmire kenettetvéa Gyújtónak. Kénkő 
fzint úgy per abufum jöttbé a Szó vagy is Hang 
nyújtó Magyarok által, valamint Fenkő ’s Menny- 
kő helyében Fénkö ’s Ménkö. Büdö&kőnek nem 
jól mondatik, mert Lapis fuiilus, Stink ft ein.

Kénfzcriteni, Cog ere* — Kinízexiteni, Kin- 
feerrel reá hajtani.
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Ként, —■ Képént. Miként, Mi
képen, hajdan Miképént.

Kény* Voluptas, Delirium. — — Kellevény,
Kenyér * Panis, — Kanyar* ’S ez egy

kor annyi lehetett mint Szelet, Segmentum, Quadra 
panis. Abból való Kanyarítani, azaz Szegni, 
Szelni, Metfzeni.

Kerék, Keríteni, Kerülni. — Körék, Köríte- 
n i, Körül. TÓfzavok a Kör, Circus, Circulus $ 
lüellyböl még most fenn vannak: Körül,Körös- 
körül, Körrel egyet tett a Köröny, ’s ebből vá
lók Környék v KörnyÜI, Környöskörnyűl.

Kesernyés, Subamarus, Amarulentus. —> Keser
ves, Mert Keserű, Amarus.

Kéfzakartva. — Kéfz akarva*
Kefzkenyb, Kefznő* —■ Kezkenó, Kezkendő.
Ketske, Capra. — Kets, Eme Kets.
Ketskebak, Caper. — Bak ,ketskfc* Bakkets# 

Kankets*
Ketskebak, — Ketskebuk, Hengéri-

buk. Bak annyi mint Esés, Cafus; abból jött: 
Bukni, Buktatni*

Kevély. — Másról keveset vélő,
Keverödzni, Keverődzeni. — KeverÖdni, 

Keveredni*
Kevés, Paueus♦ — Kévés, Kees, Ke an-

annyi lehetett egykor mint Paucum, Parvum, E-



xile, Minutum, ’S ugyan ez ama KitsinyitŐt te
vő Ke Ragafzték ezekben: Legényke, Szegény
ke, Kenyérke, Leveske, tnelly idővel igen fok 
Szavainkban Kává. és Kóvá is által változott, 
úgymint Bárányka, Madárka, Haskó , Vaskó, 
Házikó > Karikó, 's t. af.

Keze, Manus fua, — Kezö.
Kezek, Manns ipforum. — Kezök.
Ki , Quis, Qu*, v. Ex, Extra, Forts, — Kü.
Kies , Amcenus, Dfliciq/us, — Kijes. Kij egy

kor annyit tettí, mint most Kéj, Kény.
Kietlen , Inamanus, v, Locus defertus, — Ki- 

jetlen hely.
Ki hüinű — Ki hullani, az az; Ki

esni , Kifordulni.
Kijó, Kigyó, Serpens, — Kijáró } Kigyáró.
Kikirits* — Kükörts.
Killyebb , Kijjebb. — Küllyebb.
Kinn, Extus, Externe, — Künn.
Kínteni. — Kínfzeríteni.
Kints , Tbefaurus abfconditus, — Kinnints, 

Künnints. Sjhefler nevezi Rejtek-marhának.
Királyfa, Oláhfa, Tséfá, ’s t. af. Nomina Lo- 

corum Regni, — Királyfaiva, Oláhfalva, Tsebfalva.
Kis, Kitsin. Küs, Küts, Kütsid,
Kisefa. — Kesefa.
Kita \Fafcinhts, — Kotü, Kötet

Kivált,
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Kivált; — Kiváltva.
Kiváltképpen. — Kiváltóképen*
Kivól, KQvől j Fotis. Kiilól, KüluL
Komoly, Komor. — Komorú.
Konda, Grex porcorum. — Kanda, Kan tsorda*
Kopár, Glabretum. — Kopály, valamint 

páíy, Afzály, Lapály, ’s t. af. Kapárheíy. Mert 
Kopár Glaber, Depilis.

Kopafz, Calms. — Köp - az , valamint 
lg -a z , Szár-az> ’s t. af.

Kopótó. — Kopoltyú.
Koppantó, EmunElorium. — Koppantyú. Mert 

/ Koppantó inkább EmunEtov.
Korhely. — Korholó, Korty here.
Kornyadni* — Kórságban nyuvadni,

Vajúdni $ finlődni.
Korongj Kürurig. — Kerengő fzcrfzám a 

Fazekasnál ’s Molnárnál.
Kórság, Epilepßa, Morbus caducus. — Nagy 

V. Nehéz Kórság;
Kortsmáros. — Kortyáros, Kortyárús*
Kos, Aries. —  Kan - os. Os Juhot

tefz még most is a Voguloknál ’s Ofztyákoknál.
Koslatni, Circumcurrere. — Kosul folyatni, az 

11 Futkosni mint a Kos*

Koíz,
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K ofz , Pfora.  —  K ofzrü  , K ofz  rü h e.

K o fz  annyi leh ete tt egyk or m int bummitas capitis. 
’s abból jöhetett K ofzorú , Sertum, Corolla.

K ots, S z ő llő  K ots. —  K ats, K a p ts , K apots»  

K apats* . " < * .'

K ótsak. -— K oltsok .

K uglizni* —  T ekézm '.*

K unyorogni* —  K ö n y ö rö g n i.

K ökény. —  K ö  k e m é n y , v .  K é -

kelm ény.

K ü ld ö k , Umbilicus« —  K iü ld eg  ,  K iü le g ,  A 
hason k i ö lő  tsomó*

K ö l l , K ölly . —  K e ll.

K ö lö k , Catulus. K ö lte léfe ,  íg y  n evez*

te tv én  a K ö lté ftö l.

K ö n y v , Liber v» Lachrima, —• K ön yu .

K ö n y v h á z , Libraria*. —* K ön yvesh áz, K ö n y v 

tartóház.

K ön yörögn i, —  K ön yvefíen  kérni*

K öp n i. —  P ok n i.

K öp p en ten i. —  K öp ut v a g y  is  K u 

p át ü ríten i.

K öptzös* —  K öpűtzés. A  k i z ö 

m ök , zöm ök , töm ött, vask os, m in t a K ö p ű tze .

K örtvély*  —  K ertv é ly  ,  K e r tb é li ,

K erti é ló fa .

K öfség* —  K özség*

O  K e fz -
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K ö fzv én y . Podagra. —  K ö z g y ö iö rv é n y , Inak  

k ö z é t  g y ö tró  K órság.

K öfzön és, Salutatio. —  K ö íz ö n té s . M ert K ö-  

fzö n té s  , Gratiarum aElio.
K öfzön tyü , Fibula. —  K özölty'u ,  K ö z lé s t

fzerzö  tsat, k a p o ts , boglár.

K ö té n y ,  Vortuch. —  KötÖm ény.

K ö tte t, Tomus v, Fafcis. —  K ö tet.

K ö z é p , Medium, Centrum. —  K ö z e b b , Kö- 
z e b b h e ly , L eg k ö zeb b h e 'y .

K ö z é p ső . —  K ö z e b b sö  > L e g k ö -

zebbso.
K ü lö m b b , K ilem b b . —  K ülönbb*

K ü lö ítib b fé le  ,  Vavii generis. —  T ö b b fé le  , 

S o k fé le . M e r t K ü lö n b b fé le ,  Diverß ßve alterius 
generis.

K ü fzö b , Limen v. Veflibulum. —  K ü lfze g .

L á b b a l ,  K é zz e l. —  L á b v a l ,  K é zv e i.

L á b b o g n i,  L e b e g n i. —  L o b o g n i ,  L e v e g n i.

L á d d e , L á td é?  —  L átod  e?

L a g z i , Convi'vium v. Nuptia. —  L a k z i , L a 

k ozás , L akodalom .

Lakat, Sera. —  L akat zár, az az L ak 

h elyn ek  a Zárja * Z árefzk öz * Z árfzer.

L ak odalom , Nuptia <v. Convivium Niiptiale* —  

N á fz  la k o d a lo m , N á fz  lak ozás.

L m. os. ■ Lakos* -
Lám!



Lám! — Láchatd ám, Látod ám!
Lapátz, Lopály* Planities.—  Lapály, Térség» 
Lapotzka* — Laposfa, Lapos fátsfea.
Lappadni. — Le apadni,
Láshstfza, Látfza. — Láthatdfza.
Laska. — Laposka.
Látfeat, Láttat, Apparentia v. ProfpeEius. —■ 

Látat.
Latzi Konyha. ~  Lakzi hely, Lakás v.

Lakozáshcly , Közkonyha.
Leány, Fina v. Vuella. — Leányáű, Leányfajá. 
Leéndö, LejendÓ. — Leendő,
Leforrázni. — Leforrózni, Forróval

leönteni.
Lejjebb, Maps infra. — Leébb.
L ejtő , Montis deßenfus. — Embert a hegjr- 

íől le ejtő vagy is levető.
Lejtő, Species faltus. — Le ejtő Tántz, Ma

gát hol felvetve , hol le vetve tántzolás.
Le kukorodni. — Le guggodni.
Lélek, Anima, Spiritus. — Lehelék- 
Lén, T én, Véri* — Lón, T őn , Von, 
Leskődni. " — Leselkedni. 
Leteperni, Dejicere} Décutere. — Letiporni, 

Levetni, Leütni.
Lévé, Tévé, Vévé. — Leve, Téve, Vévé* 
Lévő, Exißens, Ens. — Levő, Leó.

O 3 Le-
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Levegő ég, Aer. — Él tető ég , Ég.
Liba, Zíiba, Lúdfi, Vullus anfevinus. — Lúd- 

2fiba,-tsibe,-tsipe,-tsirke.
Líggatni , Luggatni. — Likafztani, Lyu- 

kafztani.
L ik , T ű k , Juk. — Lyuk , ür.
Lugas V» Lugos Szőllő. — Lóggós Szőllő.
Lódözni. Lövöldözni.
Lőnnu — Lövni.
L ő tt, Jacuhtus efi. — Lövött.
Mag, Semen, Granum. Magú, valamint Sza

ru , Odú, ’s t. af. Ez okból még most is divat
ban vannak: Magva , Magvas , Magvasodni, 
Magvazni.

Magadédat. — Magadét.
Magam jóvoltából. — Magam jóvóltomból.
Magam Kénye fzerént. — Magam Kényem 

fzerént. Magam Kénye fzerént fzint oily hibás
nak látfzik, valamint, ha mondanám, Ennen Ké
nye fzerént , j fuxta voluntatem meam , fecundum 
meum velle.

Magán értő, Subfiatttivum. — Magában érthető
Magán hangzó, Vocalis. — Magában hangozó.

t

Magán nőtt. *— Magában v. Magá
tól növött.

Magja, Seiten ejus. — Magva.
Magos, Granojüs. — Magvas.
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M i c s o d á i ,  —  M ag v a so d n i.

M a g za n i. —  M a g v a zn i.

M ag za t. —  M a g v a za t.

M áji nap . —  M a i n a p , M a.

M aly  , Venter. —  M á i.

M ám a. M árraa.

M arék . —  M arok.

M a rh a , Fecus. —  L áb as M arha. M ert

M arha rég em en  an ny it t e t t ,  m in t J ó fz á g ,  Á r ú ,  

F o rték a , R«í ,  M erx, Bonum.
M aroklat, Manubrium. —  M ark ola t. M ark o l

n i a in y i  m int Capere,  Prehcndere*
M artalék , Manipulus v. Manubia. —  M arkolék . 

M artaid , M artalos, Pradator. —  M a rk o ló . 

M a r tz o n g a n i, M a r tz a n g o lo i,  Dimordere.  —  

M a r tz ig á ln i,  Felm arni.

M á so d fzo r . — M ásod fzer , M ásod  fzerrel*

M ásfzor. —  M á s fz e r , M á sfzerre l.

r M ásu n n an . —  M ásh on n an , M ásho ln an .

M á su tt. —  M ás h e ly e tt .

M á su v á . —  M á sh o v á , M á sh o lv á .

M á ts ik , T síkm ák . •— M á k ts ík , M ák ostsík .

M e d d ig . —  M e lly  id e ig .

M é g ,  Adhuc. M á ig .

M é g  el nem  jött. —  M á ig  e l  nem  jö v ö tt .

M e g  h ó it . —  M e g  h a iti.

M e g  ih lc ln i, Aßare, Infpirare. —  M e g le h e ln i .  

O 3



Még is, Iterum. — Esraeg, Is meg.
Megy , Merqfum. — Mogy, Bacca, Beere.
Mégyen. — Mit tegyen. Kisvi-

tzai a Közmoadáfi k ö z tt: Mégyen az eleven, ha 
a hóltt is mozog*

Megygyek ? — Mit tegyek ?
Megygyünk? —- Mit tegyünk?
Mekkora ? — Melly korú, Melly nagy?
Mellik, Mejjik. r -  Mellyik.
M. Ily ék, ricinia. — Mellék. Mert a T q- 

fzava vagy is Gyökere Mell, és nem Melly.
Mellyeízüeni, Mellefzteni, Aqua eandente de- 

plumare <v. depilate. . Forró meleg yizzel tollát 
y. flórét veCiteni.

Mellyikünk, Mellyiktek, Quis mftrum, ver 
firm , — Melly ikraunk, Mellyiktük, v. Mellyik 
köztünk, Mellyik köztelek.

Mélyföld, MéfÖld. MérttfÖld, Mérföld.
MénkŐ , Fűimen. — Mennykő , Mennyü- 

tőkö , Égit'uz.
M-nnél. — Mennyivel, Mellynyivel.
Mennél hamarébb. — Mellynél v. Minél 

hamarabb.
Mennél jobban, Quanto magit. — Mellynél 

inkább.
Mennyég, Sédét beatorum. — Mennyei ég. 

így tepsi ki Komjáti a Szt( Pál Leveleiben.
Men-
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Mennyegzö, Nuptia. — Mennyekező.
Mennyek, Mennyeknek Orfzága, Sedes beato- 

rum. —• Mennyég, Mennyégnek Orfzága, Menny,
Mennycrfzág.

Mennyi, MellynyL
Mentében, In itu fuo. — Menetében.
Mente bérlés. — Mente béllés v. bélíelés.
Menteni, Liberare. — Menetni, Dimitterc9 

Menni eqgedni, »
Mentól. — Mennyitől, Mellynyitöl.
Mentői elébb. — Mennél, Mellynél ,

V, Minél előbb.
Mentól hamarébb. — Mennél, Mellynél, v. 

Minél hamarább.
Menyafzfzony. —*• Menő Afzfzony.
Menyét. — Menyet, Menyetke ,

valamint Evet, Evetke. Menyeikéből talán lett 
a moftani Menyetske is fzint úgy , valamint 
Hölgyből, Menyéihez nagyon hasonló Állatnak 
nevéből, Hölgyetske, melly által a Szeretőnket 
fzoktuk érteni.

Mér, Audet♦ — Mer. Abból valók
Merni, Merő, Vakmerp. Mér inkább Menfurat,

Méréfz, Audax. — Meréfz, Mert Mé-
réfz inkább Men juratory Mérő Menfurans; Mérű 
V, Mérettyű Menfura.

Merevény. — Mereven, valamint Eleven.
O 4 Mer-
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Merre? — Mellyre?
Mért? — Miért?
M tró , Mcnfura, Metreta,— Mér'u, Mérettyu. 
Mefzfze. — Mefzve, valamint Öfz-

v e , Fogva, Vifzva, most Vifzfza, Oltva, most 
C R a, M úlva, ’s t. af,

Metfzeni, Scinderc. —. Metteni. Ebből lett 
a Metélni. Mind a kettő adeákMeíoból eredett. 

Mezítelen. — Meztelen, Mezőte
jen, Mez v. Mező egykor annyit tehettek, mint 
Ruha, Köntös, Lepel, Boríték,

Mezít láb , Nudis pedibu$> —* Meztelen Iáin 
bal V, lábakkal,

Mezít lábú. ■— Meztelen lábú.
M ező, Campus, Rus, Földi mező, Föl-

di mez, Föld meze vagy is mezeje, az az Ru
hája, Lepele, Borítékja,

M i, Nos, — Mü,
Midón, — Mi időn, Mi időben.
Mienk, Tietek, Övék, — <Müiink, Tüetük,

Övök, Öók.
Mifélékünk. — Mifélénk, Mifelünk.
Míg* — Miig.
Mihent, — Mihelyt, Mihelyen.
Mijem, Mijed, Mije. — Mim, M id, Mije, 

Hajdan: Mi en, M i-ed , M i-ö .
Mijenk, Mitek, Mijek. — Mienk, M itök,

Mi-
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M ijök . Hajdan : M i-m ü k  , M i- t ű k , M i-Ö k.

M ik o r . —  M ik o r o n , M ikorban ,

M ik ort.

M in ap . —  M ú ltt  nap, M ú ltt  napon .

M in d ég , Semper. —  M in d en k o r o n , M in 

d en h a . M ert M in d ég  és M in d é tig  e b b ő l v a ló k : 

M in d  é ltig , Vita durante, Ufque mortem.
M in é m ő , M in ő *  —  M i n em ű .

M in g y á r t , M in n y á r t , lllico. —  M in d já r t ,  

M in d járást, M in d e n  járáffal.

M in k , —  M ű n k ,  M ű k .

Minket, % — Münköt,
M innyájan* —  M indnyájan*

M innyéjünk* —  M in d  nyájunk.

M n t vagy  ? —  M ik é n t vagy  ?

M id iié tő l f o g v a , M iú lt a , M ió t a , M ió tá t ó l ,  

M ő te ,  —  M i d t a ,  M ió l t v a ,  M i id ő  oltva*

M irig y , Bubo* —  M é re g  r ü g y e , M é r 

g es  rü gy , M érrü g y .

M itso d a ?  —  M i tsoda?

M itsodás ? —  M iily e n  ,  M in e m u ,

M i f é l e , M ifzeru  ?

M iv .  —  M ü .

M iv e s . —  M ű v e s ,  M ü e s .

M o g y o r ó . —  M o g y o r ú , az az ol-
lyan  m in t a  M o g y  vagy  is  B o g y ó .



Mondás, DiElerium. — M ondékM ondalék. 
Mert Mondás, Ditdio.

Mondtam, Kezdtem, ’s t. af. — Mondottam, 
Kezdettem.

Morgódd. _ — Morgolódni.
Moslék. — Mosaték.
Mosódni. — Mosakodni.
Most, Moílan. — Mast, Maílan. így

ejtik a Régiek, mert Ma tói eredtek.
Nadály. — Nád allyai féreg.
Nak, Nek, Formativa Dativi. — Nek*
Nála jobb, fzebb, több. — Nálánál.
Nap, Dies, — Idónap, Napidó, Nap

ideje. Onnan való : Időnap elő tt, Ante Diem.
Napa, Socrus, — Nó ipa , Nő illy apa, az 

az No új apa.
Nap eltvig. — Nap eilig, Nap esetig.
Nap felkölte. — Napfe kelte, Napfelkelcte.
Napnyugot, — Napnyugat.
Nap fzámos, Mercenarius. — Napi ízámra 

dolgozó, Napbéres.
Nedv, Humor. — Nedű. Mert Nedves

ség, Humiditas.
Néha, Interdum. — Némellyha, az az Né-

mellykor. »* .
N eh ézk és, Gravida , —  N eh ézk e.

N éhutt. —  N é h o lt , N é h o l.

Né-
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N ékem * —  N ek em  , N ek en .

N é k i j N ék ie* —  N ek ije , N e k iö , NekÖ*

N ék ik , N ékiek* —  N e k ijek , N ek iö k , N e -

k ö ö k , Nekök*

N ektek* —  N ék tü k .

N ék ü n k . —  N ek ü n k , N ek m ü n k .

N é lk ü le m , N é lk ü le d , N é lk ü le . —  N álam  

n é lk ü l, N álad  n é lk ü l, N á la  nélkül* H ajdan  N á -  

Iámnál k ü l ,  N áladnál k ü l , N álánál k ü k

N é m in tm ő . —  N erounem ű.

N em  m ek b izén . —  N em  m enek b izo n y  én .

Ném üképeD, Aliquomodo. — N ém elly k ép en .

N efzfze*  — N e  v e fz fze , N e  veg y d -

f z e ,  V. N é z f z e ,  N é z z e d fz e .

N e te k . ~  N e  vegyétek  v* N ézzétek-.

N e v e k e d n i,  —  N ö v e lk e d n i.

N e v e ln i .  —  N ö v e ln i.

N evend ék ,, —  N ö v e d é k .

N ev e n d ék en y , —  N öved ék en y*

N e v e tn i .  —  M e v e t n i , M ö v e tn í.

N é z k é ln i . —  N ézd egéln i*

N i ,  E n , Ecee, —  N e ,  az az N éz d . E - 

z e n  N e  régi Szóból eredett talán az Ig e  : N ézn i*

N i n i ,  Vidfis ,  Scbaufckau, —  N e n e  , az az 

N é z a n é z d ; N e fze , az az N é z z e d fz e  , Ih o l.

N ódítani, —  N ovai indítani*

I
No«



Nofzítani. — Nofzával indítani ,
mozdítani»

Nofzfza. — No hozzá,
Nus ofztán.' — No ’s az után,
Nyalakodni, Nyalánkodni.
Nyalka. — Nyalóka^ valamint Tsa-

lóból Tsalóka»
Nyelv, — Nyelű.
Nyér, Vér, — Nyer, Ver.
Nyers, Crudus, Viridis, Virens, Vigens — Nye

rés , Nyires,
Nyertes, Victor. Nyerettes.
Nyil ág, Crtna fagitt*. — Nyil aj«;
Nyilatkozni. — Nyiladkozni. Mert

Nyiladnitól való, valamint Feledkezni FelednitÓI.
Nyiltt, — Nyilott.
Nyilvánság, Evidentia. — Nyilvánvalóság.
Nyirfa» — Nyirokfa.
Nyitom# — Nyiltom, Nyilatora#
Nyiv, — Nyű,
Nyomdok* — Nyomdék, Nyomadék,
Nyomorúltt. — Nyomorú. De mások

ezt amabból fzármazottnak vélik. Nyomorából 
lett Nyomorúság, Nyomorúkodni, most Nyo- 
morkodni.

Nyofzoló leány. — Náfzoló leány, Náfz leány.
Nyúlni. — Nyuúlni.

Nyúl-
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Nyújtani, Nyújtani. — Nyuítanl.
Nyólni, Nyerni» Nőni. — Növni.
Nyöni, Lacerate. — Nyövni.
NyoSjMaviízíx, Uxoratus.‘—Nos, hajdan Nőes.
Nyoftény, Nőílény. — Nöfzvény, Nófzövény.
NyŐtelen, Calebs♦ — NÖtelen, hajdan Nőetlen.
Ó ! Antiquus. — Ov, Oily. Ovból va

lók : Ovas i Óvom, Óvúlok, Ovítom, ’s t. a£.
Obégatni, Plangere. — Avvégatni, Avvévai 

vagy is németül jajgatni. Jaj hajdan V aj, néme
tül Auweh»

Ódal. — Oldal.
Oder, Udú, Cavum. — Odú.
Óhajtani, Dcjídcrarc. — Ahítani, Oh-val v. 

O ha*val kivánni.
Óhatatlan, ójhatatlan. —• Óvhatatlan, Ógy- 

hatatlan.
Ókor, Interdum* — Ollykor, OllykorOn,

Ollykorban, Ollykort, Ollyha.
Oktondi. — Oktalandi, valamint

Hertelendi, Efztelendi.
Olaj, Oleum» — Olüvaj, Olu. Ebből

az Oluból jöhetett Olvadni, Olvafztani. Nékem 
úgy tetfzik , hogy az Eleink is fzint úgy nevez
ték minden kövér Higságot Vajnak, valamint 
a Lapok.

Ólálkodni. — Orálkodni, Oldalkodni,
, O lló,
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Olló, Piillus five Vituluf animalium. — Ellőtt,
♦

Ellet, Ellemény.
Ólta ezekben: Mióíta, Azólta, Pvégólta, ’s ti 

af. — Oltva, Mióltva, Azóltva* Azon idó óltva, 
Sok idők oltva.

Óni, Ójnii — Óvni, Ógyni.
Onnan. — Olnam Ebből az On

nan úgy lettj mint Holnanból Honnan, ’s Túl- 
nanból Túnnan.

OrdatSí ■— Orda?« Ordító vagy
is Ordot tevő Eb vagy Farkas. De most tsak 
ollyEbet fzoktunk annak mondani, ki Farkas fzö- 
t'u, az az fejér ’s feketével tarkás^ És ez ugyan 
onnan jöhet* mert egykor', úgy tetfzik, a Far
kas Ordasnak neveztetett.

Ormó, Pinna, Faßigium. — Orom.
Ormós, Oromós, Pinnatus, Cameratut i Faßii 

giatus. — Ormos;
Orofzkodni, Infdiari. — Orczkodni, Oroz* 

va leselkedni
Orofzlány, Leo. — Orozvány állat, Oro

zó vad j Fera rapax, infdiatrixt .
Ortza, Artza, Facies. — Személy, Orrfzáj.
Oftorményfa. — Oftornyelfa, mert a.b- 

ból lett az Oftor Nyele*
Ótsó, Oltsó, Vilit pretii. — Ollytsó, Ollysó, 

VHubs, Antihunt, ótska, Régitske, Tsó Ragafz-
ték
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ték egykor fzint úgy tett Kitsinyitőt, valamint 
Tsa és Tie. Illyenek : Kantsó, az az Kannátska; 
Jantsó, az az Jankó, Jantsi, Jantsika.

Ottan, Ott; — Ollytan, Ollyt, Ol*
lyatt, Olly helyett.

Pad, Scamnum* — Padfzék. Mert Pad,
Affér, tótoffan Defzka.

Fája, bizonyos Szövet. — Pálya,
Pajtás. — Bajtárs, Bajnok társ.
Pallás, TeElum, Tabulatum. — Padlás, Pado. 

lás j Padolat.
Palló, Ponticulus. — Padló, Padoló, Padlott.
Papné, Conjux Verbi divini Minifiri. — Papnő. 
Paponya. — Pap monya.
Patvariíla; — Patvaros íródeák, Per

patvar tanúló.
Pej. — Pely,
Patyylat, Pagyolat, Calantica, Schleyer, Haar• 

tuch. Bogyolat. Bogyolni annyi mint Takarni, 
Fedezni, Borítani.

Pillangó, Braclea. — Pillantyú.
Pillantani. — Szemnek pillájával tekéníeni. 
Pinkest. — Pünkösd.
Pinkest hó* — Pünkösd ha, Púnkösd

hava. Ha annyit tett m int'ídö» Kor.
Pisálni, Mindére, — Peselni, Pösölni. 
Porba vetni, —- forbelék* --•

Ppr-
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Porból kéfzíteni. —  Porbúi, Porbelöl —
Porhanyó. —  Porhonyú , Poronyú.
Porrá tenni. —  Porvá —
Porral hinteni. ’ —  Porval —
Portól menteni. —  Portul —
Posgás. —  Posgó véru.
Posvány. — Poshadvány, Posvadvány. 
Pefztó fonákja, nem fzíne. — Fenékje, Feneke. 
Pökdétze, Spuckkaßen, — Pök Köpütze. 
Ragály. —  Ragadály.
Rágódni. •— Rágolódni.
Rajméh, Examén apum. — Méhraj»
Rajtami Rajtad, R ajta, Super me, te, fe. —. 

Pveattam, Pveattad, R eatta , valamint M iattam , 
Miattad, Miatta, Alattam, Alattad, Alatta, *s t. af.

R ám , Rád?, R á , Super me, te, fe» —  R eám , 
Reád , R e á , hajdan Rejá.

Reá tartja m agát, mint a Kotnpódi Kisafz- 
fzony. — Kompolti. Ez a fö nemes Família, úgy* 
mint Kompoltbi de Nana, még Hunyadi Mátyás a- 
latt fenn vala. Kompolt fekfzik H evesben a Tár
ná vize partjón»

Pveája. — Rejá.
R ed zen n i, Redzenteni. — R ezzen n i, R ez

zentem .
Rege, Vetus Fabula. — Régi M ese.
R eggeli, R egveli, Matutinus. — R egi, H olvali.

R eg-



so k fé l e  v i i . d a r a b » 12%

Pveggödön, Maxit, — Reg üdőn, Regi ü- 
dőn , az az reggeli időben.

Régóta, Régótától. — Régólta, Régi idő oltva.
Remek munka, Frußum magißerii, Meißerßuck, 

i— Mefteri remek.
Pvengeni, Trémévé. — Remegni.
Pvengö. — Pvemegő.
Pvérzeg, Ebriur. — Pvéízrc dülöngő, hajlongó.
R é fz é n t ,  Partim» — R é íz k é n t ,  R é sz e n k é n t ,  

R é fz  fz e ré n t.

Refzkétni. — Rezkedni.
R.ev, Redv, Puiredo. —  R ed ii, Rodu*
Reves, Putridus. — Redves, P\odvas.
Riadni, Riaíztani. — Rivadni, Rivafztanh
R im á n k ó d n i . ■=- R iv á n k o d n i  ,  R ív a  

e se n k e d n i.

Pvingatni. — Pvengetnk
Rínni, Színni, Víríni. — Rijnij Szijnii V ij- 

f l i , R iv n i , S z ivn i, V ivni.
Róka, Vulpes — Ravőka; az az ká- 

vafzka, vagy Ró, áz az hamis ’s verhenyő illát,
R om lók, Romlani. — ’Rom úlok, Romúlni. 

Pvom annyi lehetett egykor mint Rúina, Rudus.
Rongy, Ronts. — Rongyóíts, Rontott gyólts.
R ó n i, Rojni. — R ovni.
R ontom , Rontani. — Rjomtom , Romtani,  

R om íom t, Romítani.
Rop-iP



Roppanni. — Roppal hullani v . pattanni.
Roppant, N im iu m  m a g n u s . — Roppan' ,  F n -  

g o f u s ,  m agn u m  f r a g o r e m ß v e  f t r e p i tu m  c a u fa n s .

Rothadni* — Pvodhadni, Rodvadn:.
Rözgölődni. — Zörgölödni.
R ü h , S c a b i e t .  ~  Rü*♦
Sajt, C flfeu s. — Sajtoltt túró * v . S i

ét, Sós ét. C ib u s  f a [ f u s i  E f c a  f a l s a *

Sajtalan, I n fu ls u s . — Sótalan.
Sárarany, A u r u m  f u l v u n t , f u lg e n s . *— Súgárló 

v . Sugár arany*
Sárga, F la v ü s .  Sár.
Sarjú, H e r b a  o r d a . —  Sarjúfu. Mert valami 

újra n ő i  hajt, ’s fakad, mind farjazifc*
Sark. —- Sarok.
Sarkantyú. —  Sarkaltyú, mellyel a

lovat farkallyák*
Sármáló, Sármány. —- Sármálű , az az Sár

ga hasú. /
Sárüsa, F u lic a . — Szártsa* az az Kopafzka.
Saru. — Sartyú, Sarktyú, Sa-

roktyú, Lábtyú*
Sas köröm a puska vefzfzön. — Vasköröm.
Savanyó, vagy inkább Savanyú , A e i d u s .  — 

Sovanyú. Mert némtlly Eledelt Sóval favanyit- 
tanak, úgymint F.ápofztát * ’s t. af.
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Schult, Sehutt. — Sehol, Sem hol, Sem
mi helyett.

Selyem bogár. — ’ Selyem féreg , Sely,
Sem, Se, Nec• — Se nem.
Sem elei, fém utolja. — Sem eleje, fém u- 

ió lja , v . Sem elö lje , fem utolja, v . Se nem e- 
ló je , fe nem iitója;

Senki, Egyfem, Nallur. — Sem k i, Se nem
k i , Auch nicht einer.

Seprő, S c o p a . —* Seprű. Mert Seprő S c o p a t o n  

Seregély, S tu r n u s .  — Seregben élő.
Serény, J u b a ,  — Serdülvény haj*
Serte, S e t a .  — Sert, Serdűltt.
Sérteni, L a d e r e ♦ — Sűríteni.
Sertés. — Sértés.
Sertvélyes. — Sertvel jeles.
Sértődni, L c e d i. — Séródni, Sérülni;
Sikátor.  ̂ —  Szükgátor.
Siket fajt, Ű r o g a i l a s ,  — Süketfajd, - faj vad 

vadfaj.
S illed n i, Süjjedni. — Süllyedni.
Siméjtani. — Simítani.
Simólni. — Simulni.
S in ts , Sintsen. — Is nints, is  nintsen?
Sír, Sepulchrum, —  Sírhely, Sírás v . Si

ralom helye.
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Síromon, Super Jepulchrum meum. —  Síremen. 
Síromon lett alkalmasént ebből Sírhalmomon* 
A  régi Kéziratokban olvashatni: Sterben, Seernek, 
az az Sírben , Sírnék.

Soha* —  Sonha, Semha, Sem-
m iha, a2 az Semmikor. Ha annyit tett egykor 
mint Id ő , Kór*

Sóház. ' —  Sótartóház.
Sohal, Sehol* — Semhol , Semtirihol, 

Semmihélyett.
Sohonnan, Sehonnan*— Semhonnan, Sem- 

holnan, Semmiholnart*
Sohová, Sehová* —  Sem hová, Semhdlvá, 

Seromiholvá*
Sokfzor, Sokfzorta. —  Sokfzer* Sókfzertt.
Som , C o r n u to . —  Som mogy.
Somfa, CörnMj-* —  Som mogyfa.
Somogy, Somogyság, S im e g iü n t , C o m i ta tu s  Si~  

tn e g ie n ß s . —  Sommogyság, az az Somfa gyürnölts- 
tsel b őves F öld , T á j , vagy Környék > C o r n e tu m * 
M ogy annyit tett egykor mint B ogyó, B a c c a ,  ’s 
^bból jöhetett Sommogy, az az Somfa Bogyója; 
Sommogyság, az az Somos-Táj. M ogyoró, az az 
M ogv vagy is Bogyó fzabású.

Somoíyó ni* —  M osolyogni,
Sovány , h U c e r .  —  Sorvadvány*

SOKFÉLE VIL DARAB*

So-



Sövény. — Fa fzövevén y, Tex-
tum vim'neum♦

Süldifznó, Erinaceus. —  Szöldifznó, Szöllő- 
difznó, mert a Szóllokben fzeret tartózkodni* 
Pefti Gábor is igy irta : Zyldiz.no, az az Szál- 
difznó.

Süldő j Porce\lut, —  Sülendő, az az sülni
való kis D ifznó. Malatz tó to s , ’s Maletzből 
eredett.

Sülct. Ajjum. —  Sülét, Sülemény.
Szabadfzakára. —  Szabad fzakálra.
Szablya, Gladius.  —  Szab. Ebből a Ném e

tek Sabelt tsináltak, mellyből azután a Tótok 
SM át, mi pedig Szablyát koholtunk* Szabról 
jöhetett Szabni.

Szabó , Vefiifex. —  Ruha fzabó.
Szaggatni. —  Szakgatni, Szakogat-

n i , Szakafztgatni, Szakítgatni.
Száj, O i .  —  Szó aj, SzóTó aj. Aj

hajdan annyit tett mint Labium, v. Crena, Sris- 
fi ra , Fiijura, Ruptur« , Hiatus.

Szája izént. —  Szája izeként, fte  fzerént.
Szajkó, Corvus glandarius. —  Zajgó.
Szájpallás, Palatum. —  ín y ,  Száj fellye.
Szakajtani. —  Szakafztani, Szakítani.
Siakm.ány, Szakvány, Demenfum, Penfum, — 

Szabmány , Szabvány.
P3
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Szalad, Polenta. — Afzaltt árpa.’
Szalajtani. — Szalalztani.
Szalánki, Szalonka, Rofirata, Waldfchnepf —« 

SzMongó, Szakánk madár.
Szalánkozni. — Szálankozhi, Szálon-

gani, Szálangozni.
Szalfa, Trabs. — Szállított fa.
Szálfa hajó, Szálhajó, Ratis. — Szállított 

fából v. fával való hajó.
Szám , Szád. — Szájam , Szájad.
Szám kivetett, Exuh — Számból kivetett, 

kitsapott, kizártt.
Szándék. — Szándok.
Szapora. — Szaporú.
Száraz, Siccus.♦ — S?ár-az, Szár. Ebből

lettek: Száradni, Szárafztani, Szárítani, Szá~ 
rogatni, ’s t. af.

Származni. — Szárból kimáfzni, mint
Búza 's egyéb Mag és kerti Nőve vény.

Szarv. — Szaru.
Százkor, Szazfzorta. — Százfzer, Százfzerte.
Szebb. — Szépebb.
Szederj, Bacca iiaa, Himbeere. — Szedő eperj.
Szegény. Szükó’s legény v. Szegőd vény,
Szegy. — Szügy, Szühegy.
Szégyelleni, Szégyelni. — Szégyenleni.

S z é k ,
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Szék, Szök, Fufcus. — Szeg, Szög. Nékem 
úgy tetfzik, hogy Szög az Árpáddal ide jö tt’Ma
gyaroknál annyit tett mint Fekete. Mert ez min» 
den bizonnyal Fucatus vagy is Fufcatus deák Szó
ból eredett.

Székfu. — Szegfű’, Szegvirág.
Szelevcrdi. — Szélverte, Széltől vertt ember.
Széllyel, Szétt. — Széllel, Szélt.
Szellő, Aura, — Szeleló ég, Spirans tier,
Személy, Perfona, olim Facies, — Szemlélő, 

Szemelő, Szemmel élő.
Szemérem, Verecundia, — Szem érelem, az 

az Szemnek érése, Mi a ízemet éri.
Szemlélni. — Szemelni, valamint

Fülelni, Kezelni, Térdelni, Lábolni, Szemmel élni
Szemtelen, Impudent, — Személytelen, az az 

Ortzátlan, Szégyentelen.
Szemöldök. — Szem üldeg, Szem il

leg , a mi á Szem felett ü l, vagy is üldegél.
Szendrő. — Szent Endre.
Szerelem. — Szerkedelera. Szerked-

ni arnyit tett egykor mint Amuré, v. Conjunct, 
Confociari, <v, Concumbere, Copimisceri,

Szerént. — Szerként*
Szerentse, Fortuna, Sors. — Szerents. *S ez, 

úgy tetfzik, a deák Soriból koholtatott. A jó Sze
rentse, Fortuna fecuitda, hajdan talán fzint; úgy 

P 4 man-
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mondatott Mennynek az Eleinktől is, valamint 
vmég most is a Lapoktól, mire nézve Mennyor- 

ízag anri)i mint Felix patria, Sedes beatorum, feli- 
aum , forturutorum.

Szeretni., Amare. — Szerelni, Szerkedni.
Szerkeíztetni, Jüngere, Sociare. — Szerkeszte

ni, valamint Ebrefzteni, Eiefzteni, Ferefzteni, ’s t af.
Szú — Szíj*
Sziget* — Szeget. '• -
Szíjártó. — Szíjgyártó*
Szil, Szilfa, Ulmus* — Szilajfa, Arbor filve-

flris, fiivatica*
Szilágyság, Covfnium Tranfylvania. — Szilaj- 

ság, Ultrietum, valamint Nyírség, Betuletum, Sora- 
mógyság, Cornetum*

Szint, Reffe, JEque, v. Vrorfus, Plane. — Szín* 
te, Szintén, Szintve, Szintvén.

Szint úgy* — Szintén ugyan,
Szinyártig. — Szin jártig.
Szitok, Szitkozódni. — Szidok, Szidkozódni, 

Valamint Szidom,Szidalom,Szidal más,Szidalmazni.
Szív, Cor, — Szii.
Szivárvány, Irts. — Szivoríiány. Mert viz

fzivásától neveztetett igy. Szivárvány vagy is Szi
várog vány az, a mi fzivárog.

Szomjan. — Szomjűn,Szomjúan,Ifzom fzájúan.
Szomjas* — Ifzomos.

Szem-
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Szomjú. — Ifzotn fzájú.
Szó nélkül. Bűn nélkül. — Szónál kül, Bűn

nél kük
Szarkáink — Szúrdogálni.
Szurok. — Fenyőfa /zárásának az

oka, Szúráífal nyertt jófzág.
Szurok fenyőfa, Pinus picea, — Fenyőfa. Fé

nyinek az az Szekér kenetnek a fája, mert az 
ebből léfzen.

Szufzimufzi. — Szufzogó ’s mufzogó.
Szőke, Itto'iA. — Szöfz hajú, Szöfz fzi-

nŰ, Szöfzke, Szöfzöske, Szó hajú v, fzinú.
Szőllő pálztor. — Szólló kerülő , Szol-

lő tsőfz.
SzÖnni. — Szövni.
Szörnyen. — Szörnyűén,Szörnyűn.
Szörnyű, Horridus, — Szórönnyü, Hifpidus, 

Hirßttu', ' '
Szöfz, Fonni való Szer. — Sző. Abból va

lók : Szőke, Subalbw, Blond, Szövni, Szövés f 
Szövet, Szövevény.

Szötskó, Acbeta, — Szöktse, Szökőtse*
Szőtt, Textus. — Szövött.
Szövetség, Fcedus, Alliance, — Szövöttség, 

valamint Fejlettség, Romlottság, ’s t. af*
Szüle, Anus, Vetula. — Aggnő.
Szüle, Qenitrixj Parens. — Szülő«
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Szüléink, — Szülőink.
Szülénk. — Szülőnk»
Szülött, Proles. ■— Szülét, Szülemény.
Szüntelen, Indtfinenter. — Szüntelenül.
Szüret, Vindemit. — Borfzüret. Meit Szü

ret egyedül annyi mint Colatum v, Colatio.
Szűrni, Vindemiare. — Bort fzűrni. Szúrni 

annyi mint Colare.
Szúz, Caflus. — Szűzi. Mert Szűz tsak

annyi mint Virgo.
Táj, Vicinia, Regio adjacent — Tály.
Takarni, Recondere. — Tavarni. Mert Ta

karni Tegere, Velare.
Találtán, Talán, Tám, Tán. — Találván.
Támétalan. — Töménytelen í, Tö

mött fzámtalan, Számítalan.
Tanó, Teftis. — Tanú.
Tanóság, Tefiimonium. —. Tanúság.
Tanúság, .Studium, DoHrina. — Tanulság', 

Tanulóság. Mert Tanúság Tefiimonium.
Tanya, Locus pifcaturx, Receptacuhim pifeiun. 

— Hal tanya. Mert Tanya egyedül annyi mint 
Habit aculum, Domic ilium , Seder , Receptaculum,

Tapló, Tomes. — Tűz tápláló.
T ár, Supellexy u. Res recondite. — Tavar*

Kezai Simonnál Taiuarnuc -weg nem más, hanem 
Tárnok vö lgye Fejér várm egyében. Ez a Völgy
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pedig annak onnan neveztetett, mert a Romaiak 
a Hunnusok ellen Érd vagy is Hanzsabég felé 
(:ez akkor a régi íróink fzerént Potentiana Város 
vala 0  ütközetbe menvén, ott hagyták vólt a Tá
bori Egymást, SupelleEhlem Caflrenfim, úgymint 
Szekereket, Sátorokat, ’s t. af.

Taré, Taréj, Taraj, Camea juha, v. Corona 
qnimlium, Crifia ‘volucris, — Tara, Tar.

Tárház, Fromptuarium, Confevvatovlun. — Ta- 
varh'áz, Tavaróház, Kintset, Pénzt, Ruhát, ’s 
más Ingómit tartóház.

Tárituppos. — Tari púpos. Egy oily
Afzízony, ki a Tarát vagy is Alfelét vánkofsal 
kipúposítja.

Tarjag, Tályog, U hui, Apoflema.■ — Túrák.
Tarló Talló, Stipuletum, — Tarlott Búzaföld, 

mert Tarló azt tefzi, a ki tarolja.
Tárnok, Tavtrnicus. — Tavarnok, az az 

Tavarnak Niedere vagy is Őrzője.
Tárfaság, Societal, — Tárfság, Társofság 

annyi mint Socialitai, Studium familiaritatis, Ge* 
felligkeit,

Tárfzekér. -r- Tavar fzekér; Tavar*
ral megrakott fzekér.

Tartó, Confervatorium. — Tartóhely.
Tartóhely, Keceptacuhm. — Taríózkodóhcly

vagy is  inkább  T artózkod ás hp lye,

T ár- 1
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Tárva nyitva. — Tátva nyitva.
Tafzítani. — Tofzítani , Tofzni.
Tátos, a régi pogán* Magyarok Tanátsadó- 

jok vagy is Papjak. — Táltos, Találtt okos. Bá- 
tori Láfzló a Mágust mindenütt nevezi Táltosnak.

Távol, Eminus, A longe. — Távúi, Tovűl.
Távolvaló, Abfens. — Távúi lévő.
Távolvalóság, Abfentia. — Távúllétel.
Távolítani. — Távítani , valamint

Távozni, Távoztatni.
Te , Tu. — Éd. ’S ez még most

is Ragafztékúl fzolgál efélékben: Néked, Tóled, 
Veled , Belőled , Felőled , Szereted , Tifzte- 
led , ’s t. af.

Tébolyodott. — Tévelyedett, Tévbolygs.
Teéndő, Tejéndő. — Teendő.
Tégedet, Téged. — Teedet, Edét.
Tegnap, Tcnnap, Heri. — TeLtnap, vala

mint M inap, Nupeir, hajdan Múlttnap.
Tehén, Vacca, olim Bős. — Telel vény, v. 

Terhelvény.
T éj, T ej, Lac. — T ő , valamint Fej ’s 

Tetej hajdan Fő ’s Tető.
Teke, -Tvunculus, — Tőke.
Teke, Tvunculus luforiuí v. Glóbus, — Efzter- 

gálos által tekertt fa, Tekerék.

Te-



Teketória, AnfraBus oration;s , Vmfcb’wtif in 
reden, — Tekervényes, Tekertt, v. Kerengő 
befzéd.

Tékozíom, Trodigo. —  Eltckézem, az az Eí- 
játfzom.

T é í, Hiems, — Töl.
Telek, Prcedium, v. Domus pradialis, Hiber- 

nacu-úm in deferto. — Téllak, Télilak, Tollak, 
Tölilak. A Ház egykor, még a Kereíztyén E- 
leinknél is , tsak Telelőhely vála* mert máskor 
fzüntelenul kinn vagy is sátor alatt laktak. Az 
úgy tetfzik , Telepnek is mondatott, és Ugyan a 
Tél és Ép Szavakból, az az Téli Épületnek. Te
lepből eredtek Telepedni ’s Telepíteni..

Televény, Congefluti, — Tömlevény.
Tellyes, Plenus, Impletiir. Tellyes, ai  az 

Megtellett.
Tememi — Tömöm, Tömlőm.
Témsó, Timsó. — Alumen^qaofcilisetAh»

tavii utuntttr.
Tennen magad, Tuipfe. — Tetemagadi Te

te , Edéd.
Tenyéfzet, Faztura, Multiplicatio. — Töméfzet.
Tenyéfznyi , Fcetifcerej Multiplicari. — TŐ- 

méfznyi. Terméfzni', Najci s Frovenire. A b b ó l 

lett Tcrraéfzet , Natura.
Tepertő, Töpörtó, — T epertő .

Té-
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Tépett, Vietus, Marcidus♦ — Tepedett, Te- 
pefedett.

Téti — Tér. Abból valók:
Teríteni* Terülni, Terjedni, Terjefzténi, ’s t. af.

Teregetni, Dilaiarev. Expanders. — TerjegetnL
Terepes, Ampins. — Terepélyes.
Tergenye, Sarcina. —1 Terh gúnya.
Termékeny télén, Sterilis. — Terméktelen* 

Termék annyit tett mint Praventus natura, Pro- 
breatum.

Terpefzkedni* — Terepeskedai, Ter- 
jefzkedni.

Téílvér. — Egy test 's vér.
Teítvérek* *— Égy test ’s vér gyermekekj
Tefzem, Facio Pono* — Tetetem, Teem, 

Teeft. Tetemből valók: Tétemény, Tét, Tétel; 
nem különbben Helyheztetem, az az Helyhez 
tefíem ; Esmértetem, az az Esmerőfsé tefzem* 
Fertőztetem, az az Fertővé vagy is Fertelmesi 
sé tefzem*

Tetej, Apex. — Tető*
Tetés, Cacuminatur« — Tetős, Tetőes.
Tetétlen^ — Tetótlen , Tetóetlen.
Tetézni* , — Tetőzni.
Tétova, Téllova* — Téltova, az az Ide 

*s tova, Téltúl. Tél egykor annyit tehetett mint 
Innen, Cis, Cttra*

Tett,
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T ett, Tét, ARum, FaElum. — Tetj Töt.
Tettét megbánta. — Tétjét, Tötjét —
T e tő , Pediculus, — Tetü. Mert Tető A- 

pex, Cactimen. Ebből való: Tetős, Cacuminatus; 
amabból Tetves, Pediculosus.

Tevés, ÁEiio v. Pofitio. — Tetés, Teés. Te- 
tés hátra van ^még ezekben: Helyheztetés, Es- 
mértetés, ’s U af.

Tevő. — T ető , TeŐ.
T i, T ik , Titeket, Tikteket. — T ü , T űk, 

T ütüköt, Tüktököt.
Tibolyogni. — Tévbolycgni, Tévelyegni.
Tijed, Tiéd. — Tied, Teed, Ede^.
T ik , Galhna. — Tyúk, Eme tyúk.
Tiltatom, Vetor, Probibeor. — Tilok* Abból 

valók: Tilos, Tilalom, Tilalmas, Tilalmazni.
Tiltom, Veto, Probibeo. — Tilatom.
T ifz t, Officialis. — Tifzttartó, Tifztvise-

10. Tiízt tulajdonúi Officium.
Tifztefségtelen, Inhoneftus. — Tifzttelen. Ez 

fzint úgy Tifztból eredett, valamint Bétstelen ’s 
Djfztelen Bestöl és Difitől. Tifzt nem tsak 
Mums, Officium, hanem fzint úgy Honos, Decus, 
Decorum. Abból lett Tifztes, Honorus, Honeßus, 
Decorus. Tifztefség , Honefias.

Titok, Vétek. — T itk , Vétk,
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Tobzódni, Cohiejfari. — Döbzódni, Hasából 
dobot tsináíni;

Tódozni* — Toldozni.
Tődúlni. ■— Toldúlni.
Tojás, C'hum, — Tolyásj Tolyomás,To- 

lyomány. Tolyás vagy is Tojás tulajdonúi Pár
ttá avium, mert Partuct Tojatnak kellene mon
dani. Tojás vagy is inkább Tojomány, Omm} 
a leg régibb Eleinkről Monynak mondatott.

Tojásfzék.' — Tojomány izék, Tyúk-
monyfzék , Mcnyfzék.

Tojni, Tojomány. — Tolyni, Totyomány.
Tok; Theca, Capfa; — Dug; Abból valók: 

Dugni, Dugdosni, Dugogatni.
Toll, Penna, Plumma* — Tolu.
Tollas* — Tolvas.
Toppányi Tóppányka. — Toppantó, Top- 

pantyú.
Torha. — Torok hányta, To

rok hányása*
Tova, Procul v. Ultra. — Tóivá, Tolyva.
Tsafarrii. — Fatsarni.
Tsáholni, Latrare injeqüendo feram* — Tsehelní.
Tsak, Solum. — Tsalk. így ejtik még

most is a Lapok.
Tsákániy, QIaxa raudata. — Tsákolvány, Tsá- 

kos bot.
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Tsáklya, Contus. — Tsákfa, Tsákosfa, Tsá-
kolványfa,

Tsákó, Tsákó süveg.—Tsákos, Tsákos süveg* 
Tsalán, Tsilán, Tsulán, Urtica. — Tsalo- 

ványfü, Tsalófu.
Tsalfa, Impoßor, Deceptor. — Tsalfaj, Tsalfajú. 
Tsalfaság. —r Tsal-fajúság.
Tsaló, Tsalóka, — Tsal ejnber.
Tsalogány, Illést. — Tsalogatvány, Tsalováuy. 
Tsapó. — Gyapjú tsapó.
Tsatépaté. — Tsattpatt.
Tsatska, Loquax. — Tsats. Abból lettTsa- 

tsogni, Bl at er are.
Tsekély, Sekély, Vadum. — Tsekély viz. 
Tsél, Nuga, Ineptia. — Tsel. Abból valók: 

Tselet tsapni, Nugari, Scurrari. Tsellegni, Va- 
fari, Oberrare, Scurrari.

Tselefende. — Tselefedő, ki a ha
mis Tselekedeit fedi, hímezi, takargatja,

Tsetsemös. — Tsetsemő, Tsetset emő, 
Tsév, Tséve, Tsiv, Tsive, Tsöv. — Tső. 
Tsikó, Tsitkó. — Tsirke ló , Tsir ló*
Tsikótó. — Tsikoltyú.
Tsimbelkedni, Tsimmefzkedni , Tsimpej- 

gózni. — Tsipefzkedni,
Tsimbók, Tsorabók. — Tsombog, Tsomósbog. 
Tsipe. — Tsipő,

Q
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Tsipegni, Tsipogni, Pipire. — Tsipegni 
Zfibegni, Zfibogni. Tsipe, Tsibe, Zfibe, Zíibi 
a tollas Baromnak a fia, Pipio.

Tsira, Gemen , Sur cuius, Cauliculus. — Tsi* 
rág, Tsir.

Tsirázni, Germinate, Pullescere, Pullulate. — 
Tsirozni, Tsirúlni.

Tsir ke, P«//w.r gallinaceus. —• Tyúk tűrke, 
Tyúktsir.

Tsifzáraní, Tsifzámlafú, Lubricari. — Tsu- 
fzámni, Tsufzámlani, Tsufzkálni, Tsúfzni.

Tsifzamodni, Ifzamodni. — Tsufzamodni.
Tsuka hegedű. — Tsek hegedű, az az 

tsekély hegedű.
Tsöz, Cuflos. —• Tsöfz, Tsövéfz, az

az Tsóvel járó Örember.
Tudós, Do&us. — Tudós.
T úl, Trans} Ultra♦ — Tovúl. E pedig To- 

vaból lett.
Ty úkfi, Pullusgallinacéus. — Tyúkfaj, Tyúktsir.
Tzipe, Tzipö. — Tzipelló, Tzipellós*
TÓ, Asms. — Tű. Mert TÓ, Trun-

fMj, Stipes. Abból való T óke, Truncultts.
Több, Pks. — Tömöbb, Töm an

nyit tett mint Sok, Multus.
Többfzör* — Többfzer.
Tökícjű, Truncus, Stipes. — Tóke fejű.

Xöigy,



Tölgy, TÓgy, Über, Mamma. — Tő algy, 
az az Tej ágy*

Tölgyfa, Tölyfa , Quercus. — Tőlfa, az az 
Télfa, Télifa. Mert igen* kemény fa, ’s a Télen 
által is a leveleit többire meg tartja , valamint 
ellenben Popúlus, Nyárfa, hajdan Nyárifa, mert 
igen lágy fa, ’s az Őfzrlek fogytával íegottan Ie- 
veletlenul marad. A Sz. litván Levelében, rael- 
lyet 1015-ben Pétsváradi Apáturságnak adott, e- 
1Ö jön a határok köztt: hamm tkulfa.

Töltöm, Impleo. — Teletem.
Tömény ezer, Múlta mi Ili a. — Töm ezer, azt 

az Sok vagy is fzámos ezer, Tömlevény ezer.
Töménytelen ,Inttumerabilis. — Tömlevény télén.
Tömkeleg, Labyrintbus. —■ Törakelet, az az 

Sok kelet, Sok járás.
Tömlő , Uter. — Tomleni vagy is töm

ül való Bőrzsáki
Tömni. — Tömleni.
Törvény, Jus , Lex, Decretum, Statútum. —■ 

TökélVény. Tökélleni annyi mint Decernere, Sta• 
tuere, Conftituere. Jus egykor Ignék mondatott, 
Decretum pedig Tökélvénynek.

Törvény ezer, Múlta millia. — Tömény •- 
zer, Töm ezer. ”

Tövis, Tövés, Spina, Lignum asuUatum. —* 
Tüves, Tüvös. Eredett Tűtől,

Q a Tö*
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Tövises* — Tüveses, Tüvosös.
Tükör, Speculum. — Tüntető kör, Circu

lus vitreus prabens apparitionem, Tünkön
Tündér, Magus, Vertumnus , Proeftigiator. — 

Tűnő ember, Tűnő er,
Türodzeni* — Turözni.
Tüske, Tüvisk , Tüviske. — Tüvöske.
Tüftént, — Tuzként, Tűzzel üzveként.
Tűzkő. — Tűz ütőkő, Tűz adó kő.
Udvari, Aulicus, Aula familiáris. — Udvar- 

béli, Udvarnok. Udvari inkább annyi mint Mo- 
ribus aulicis five urbanis praditus, Höfiicb.

Ugatni. — Uhogatni.
Új, Novus, Recens, — U lly, Illy.
Újólag, Denuo, — Újúlólag.
Újonnan, — Újon , újúí.
Úfzkálni. — úfzdogálni,
Útálni, Faftidirej Abominari, Poflergtre. — U- 

tá ln i, Utólni, Utúl vetni.
Utói. — U túl, Utóul.
Vágány, — Vágovány , Seggnek

vágoványja.
Vágyakodni. — Vágyolkodni, Vágyni.
Vágyódni, — Vágyolódni, Vágyol

dani, Vágyni.
Vagyon, Vagyonság. — Vagyomány* Vagy,
Váj! álffi. — Vájdogálrii.

Va-
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Vakandok, Vakondag, — Vak undok*
Val, Vei, Cum. — Vei.
Valamig. — Valameddig , Vala-

melly ideig.
Válafzt. — Válafzolat, Válafz.
Válni, Mut ári, Trans for mari. — Vá lenni , 

úgymint J«vá, Luílává, Rofzvá, Gonofzvá, most 
Rofzfzá, Gonofzfzá*

Váltig, Vátig. — Válafztig, Válafztáfig.
Van. — Vagyon.
Varga, Calcearius. — Saru varró , Sarok- 

tyús , Láb’yús.
Varga, Orio, Coriarius. — Börgyártó. Var

ga tulajdonúi az, a ki varr valamit, Sutor.
Város, Urbs. — Városhely, az az Vár

ral biró hely.
Várrá. — Várj rejá.
Vasárnap. — Vas árú nap, Vas

árulás vagy is Vásárlás napja.
Vasmaiska, Uncus v.Ancbora.—Vas Kajmatska.
Vegyeledni, Vegyódni. — Vegyülni, Ele

gyülni, Egyelülni, Egyeledai.
Vékony, Tenuis, Gracilis. Subtilis. — Vonékony, 
Véle, Vélle. ~  Vele, Velő.
Vendég, Hofpes, Conviva. — Jövendék, va

lamint Növendék Növnitől. Eleinten Jövedék, 
Növcdék*

V er-Q 3
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Verdigályos Szoknya, Cyclas puhinata. — 
Fardagályos Szoknya,
f Verdódni, Vergődni, Verhodni. — Verődni» 

Verebély, Oppidum Hung. — Verébboly, Paß 
sfnim nidus, cumulus.

Veréjték, Veríték. — Verőték, Verdék« 
Verejtékezni, Verítezni.— Verődni a naptól. 
Vérhas. - Vért fosó has.
Verlienyo, Vörhönyő. — Verenyú.
Versent futni, Curfu certare, — Verset futni, 

az az forral v. fort futni.
Verő, SoZ, Solis radii.— Verővény, Verőnap, 
Vefzteg, Quietus v. Otiofns. — Időt vefzto, 

vefztegető.
Veté, Teremté. — Veteve, Terem teve. 
Vetényfa. — Veteményfa, Magfa,
VigaKág. — Vigság , Vigadság.
Vigafztalni, Solari, Latifieare, — Vigafztani. 

Mert Vigadni, Latari. Talán tsak azért ejtetetfc 
1 - lel, mert Vig;aÍ2.tani annyit is tett mint Gyó
gyítani.

Vinni. t  V7ijni, Vívni.
Világig, Semper, In *vum. Világ végéig. 
Virág, Flos. — Virúltt ág, az az Ki-

nyiltt, Kifakadttág, Kivirúltt rügy.
Virrad, Diefcitt — Villád, v. Virul, az 

áz nyílik a Nap,
Vi r-



Virradni. — Viliadni, v. Viradni,
az az Fakadni, Hasadni, Nyílni. Vir egykor an
nyi lehetett, mint Feltetfzés, Appiritio, v. Nyí
lás, Fakadás, Hasadás.

Visla, Canis veftigator. — Visgáló eb.
Vifzfza, Retro v. Prapoßere. — Vifzva. De 

• / . . .  
mit tett legyen a Vifzni, bizonytalan. Talán
annyit tett, mint Vifzfzálni, Vifzfzázni, Vifz-
fzanozni.

Vifzfza jöttében, In reditu fuo. — Vifzfza 
jövetében.

Vifzontag, ViciJJim, Inviccm, — Vifzfzálólag, 
VifzóJag.

Vita, Certamen, Pugna. — Vivó tsata.
Vitatni. — Vijtatni, Vivtatni.
Viza, Huso, — Víz nagy a, Vízi nagy«

Ebből lett a tót Vizina.
Vízbe bele esni. — Vízbe esni.
Vizenyős, Aquofur, — Vizenyu.
Vonaglani, Vonagni, — Vonogni.
Vonyás. — Vonás.
V ő, Gener, — V evő, az az Leányt

Feleségnek vevő.
Vőfély, Paranymplus. — Vevőféli, Vőfele, 

Vőtársa.
Vőlegény, Sponfus. — Vevőlegény.
Vörös. — Veres. Mert Vértől ered«

Q 4 Za'J.
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Zab, A'vena, — Ló zab. Zab egykor

annyit tett, mint Palulum, Esca. Abból lett zabálni.
Z r. — Závár*
Zenebona* — Zengésbongás, Zenbon.
Zsákmány. — Zsákolmány.
Zfibogni, Zfibongani. — Zfibáúl fzóllani. Zfi- 

ba annyi, mint Szárnyas baromnak kisded fia, 
vagy is faja*

Zsobrák ember, — Zseb rakó, az az Fős* 
vény gazdag*

Zúgódni* — Zúgolódni»
Ö , lile. — Ön.
öblinteni* — Öblíteni , öblét ki

mosni , kivizesíteni*
Ölyv, Accipiter. — ölyu, ÖIu, ö lő  madár.
Önként, Mea fponte. — Énként, Lnen ké

nyemként.
Önként, Suti Sponte* — önön kényeként*
Önképen, Sua Sponte, — Önön kényeképen,
Önnön. — Önö‘n.
Önön maga, Ipfemet. — Önnön mag, önön, 

az az öő .
Önnön magad, Tennen magad, Tu ipfi. — 

rete magad , Tete , Edéd.
Önnön magam, Ennen magam , Ego ipft* 

inén magam, Énen.
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önnön magatok, Tinnen magatok, Vos ipfi.
— Titi magatok. Tütü magatok, Tütü, Tüktük.

Önnön magunk, Minnen magunk, Nos ipß.
— Mimi magunk , Müraü magunk , M ümii, 
Mükmük.

Önteni. — Ötteni.
Öntözni. — Öttözni.
Crdög, Ördöng.. — Őrdög, az az: vigyá

zó vagy is virrafztó Dög, v. öreg, az az: igen 
nagy Dög.

Öreg, Örög, Vttulus v.Vetußus,— Reg, PvÖg. 
Őregfzem, Senesco Inveteror. — Regzem,

Rögzöm.
Őrizni, Örzeni. — Orozni.
Örs, Nomen ulicpaot Locorum Hung. — Őrös, 

Őröshely.
Örv , Pratextus, Obtentus. — Ürű, Ürügy, 

Üres ügy, Caufa inanis, vacua, fundamento dcßituta.
Örvény, Vortex. — Víz örlevény , Vizi 

tek érvény.
Örökké, Örökkén , Mternum. — Örökre , 

Örökön.
Örökkétig, Semper, In aternum. — Örök éltig. 
Örökké való, JEternus. — Örök évi, Örök. 
Örökkévalóság, JEtemitas. — örök év, Ö- 

rök iidó.
Örökös Jófzág, — Örökség, Örök.

Q S ö .
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öröm , Gaudium. — Örelem, Öredelem,
Öfz, Autumnus. — Ölfz, Öléfz. Talán a 

Barom öléitől neveztetett igy. Vruntsits Szó
könyvében, melly 1595-ben Velentzében jött ki, 
Eiilfznek Íratott.

Öfzfze. — Öfzve. Ez alkalma
sént Öfzniböl waló.

Öfztövér, Macer. — Mint egy tsúfképen : 
Öíztörus kövér, öfztöru annyit tett mint fefzító 
vagy fzárító fa.

Ötét. — Ö t, Önt,
Ötleni, bnpingere. — Ütleni, ütközni. 
Ötves, Auri faber. — Öttes, Aram Öttes, 

Aunfujor. Mert Ötteni hajdan annyit tett mint 
Önteni.

ötödizör. — Ötödfzer.
ö v é , Suus. — ö v ő , Ö6, Önnön,
ö v é i, Sui. — Övói, Öói» Önöni.
Özvegy, Vidua v. Viduus. — öfzbol egy* 

Öfz annyit tehetett mint Par, Öfzni mint Jungt t 
v, Sociariy ’s abból lett Öfzve, Junttim, Simul.

Üdvefség, Salus. — üdv, üd'u, Üdvefség 
inkább Salubritas,

Üdvefséges, Salutaris. — Üdves.
Üdvez légy, Salve, Ave. — Üdve/lett légy. 
Ünnep, Innep, Feßum. — Üllő nap, Üdlo 

nap» Üdú nap, D ie s  Salutis*
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Ürge. — Űrben, az az Lyuk
ban lakó Élőállat. Erdélyben annyi mint Cuni- 
culus, nálunk pedig mint Citelhis,

Ürügy, Pratextus, — üres ügy.
A a r a n y ,  Annim. — A r a m .

Beteg, Nyavalyás. — Kór, Nem egéfz, Nem ép.
Bizonnyal, Valóban.—Bizony javai, Valójában.
Fi illanni, Profitiere, — El jramni, Davon rennen.
Hadnagy. — Hadi nagy.
HámUnif — Háraúlni.
Hideg, Fvigidus. — Hi vég, Hüveg, Hü.
Him , Acupittum. — Him , Imago pitta v. 

Pittum aliqnid. Mert Himes, Pittus1, Coloratus ; 
Hímezni, Pir.gere, Colorare; Hímet varrni, Acu- 
pingere ; Himvarrás vagy inkább1 Varrott vagy is 
Tűzött Fim, Acupittum,

ír  magúi alig maradit, — Tsir magúi, az 
az Tsira hajtó magúi, vagy is nemének ’s fajá
nak fenntartását.

Lám, Nám, En, Ecce. — La ám, Ne ám. 
Ezen La és Ne Szavakból eredtek talán a Látni 
és Nézni Igék.

Alin’hogy, Quoniam., — Miérthogy.
O ! Ah! 0! v, 0 utinam! Ofi! — O h! (J haí
Segétcni. — Segélleni,
Segétség, Segéd, Auxßim♦ — Segedelem, 

Segély ség  ̂ Segély.
f Taps,
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Taps, Plaufus v. taÜus. — Tapás. Tapni 
annyit tett mint Tangere, ContreElare. Abból lett 
Tapogatni, Frequenter tangere, Talpare.

Zsatskó, Sacculus. — Zsáktsó.
Özönvíz, Diluvium, Excidium generis humánt 

»er Oceanum. — Özön véfz. Özön Oceanusból lett*
De talán mondhatfza: Bátya, be fokát ál

modtál ! bár tsak a fele igaz volna! — Érre a 
Feleletem: Ötsém, nékem mind hihetőnek lát- 
fzott, midőn Írtam. Hogy ha meg botlottam, 
úgy jártam mint Ember.

A mem legjobban faragdtt némelly ó és új 
Szavak pedig, Vélekedésem fzerént, igy jobbít- 
tathatnak meg:

Akafztófa. — Orfa , Szegfa.
Akafztófára való. — Szegre való.
Aluvó hely. — Álomhely.
Baromfi, Avis cohortalis. —• Apró barom, 

Szárnyas v. tollas barom.
Delelő hely. — Délhely, Délfzeg.
Dolgozó ház. —" Dolog ház , Miiház.
Ebédlő fzoba. — Ebéd fzoba.
Égboltja, — Ég fellye, Felső ég,

Felég, Tsillagég.
Eredendő bün,Peccatum originale; —Eredeti bún. 
Értzfonál, JEs ductile, Dratb. — Értz vonál, 

Vontt értz, Vonál.
Evő-



Evőhely. — Evhely , Éthely.
Evökés. — Evkés, Ételkés.
Fagyártó, Faber ligmrius. — Famives.
Fogódzó a hídon. — Fogásfa, Fogva, Kézfa.
Föld indúlás* — Föld ingás, Föld rengés.
Füítölő , Suffimentum. — Füftfzer.
Füítölő, Thuribulum.— Füílfzerfzám, Füíledény.
Gázlóhely, Vadum. — Gázhely, Gáz.
Gyűlés, Conventus, Synodus. — Gyület, Gyü

lekezet. Mert Gyűlés, Cowentio.
Háló ház, Cubile, Dormitorium. — Alomhely, 

Álomfzoba , Álomlak , Hállak, Agyiak,
Háló süveg. — Agyi v Házi süveg.
Halpénz. — Halhéj, Halhaj.
Hig tojás. — Higmony,Higan sültt

Tyúkmony. Higtojás tsak annyi mint Liquidus 
fartus avium.

Honnyai, Honnyos, Patrius , Domeßicus. — 
Honbéli, Honi, Honfzülte. Honja, az az 
Hazája, kihezképest Honjai fzint olly hibás, mint 
Hazájai. Hon az Eleinknél, hajdan Sátorban ’s 
azután Házokban-lakozóknál, mindenkor annyit 
tett mint kinek kinek az ő tulajdon Lakhelye, 
Ehezképest a H ázat, melly német eredetű, biz* 
vást nevezhetnők Honnak.

Honnyánk, Honnyunk. — Honunk.
Hugyó edény, — Hugyedény, Hugyfogó.

Hús
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Hus evő nap. — Hús étel nap, HÚS' 
étnap; Húsnap;

Ivó pohár. — Itat efzköz, Ital üveg,
Játfzóhely. — Játékhely*
Játizó kártya. — Játék kártya v. levél;
Játfzó kövek; — Játék kövek.

' Játfzó fzemélyek , Comici* — Játékosok , 
ázinjátékbéKek.

Játft.ófzinj7 tofrttw.--Játékfzin,Szénj]átékheíy; 
Jegyző Könyv, Prothocollum. — JegykÖnyv* 
Karkötő. — Karköték*
Kéztörlő. — Kézkerdő.
Ki inni, Potando sincere. — Le inni; 
Kinzóhely. — Kinhely;
Költeményes, Poe'ticus. — KöltÓs. Mert Köl- 

téményes, Commentitius, FiEhu.
Kötelező irás, Obligatorialcs. — Kötés levélj 
Lakóhely. — Lakhelyj Lak*
Lélekzölyuk. — Léleklyuk.
Legelő* Legellő, Pafcuum* — Barom élóföld 

Baromföldje.
Menfiykő, Méíikö, Fűimén. — Égit'uz. 
Mennykő nyárs, Blitzableiter. — Égituz ivé, 

Villámhárító.
Metéllö hagyma, Schnittlauch, — Késhagy- 

ma, Némethagyma, Nemet fúfzer.
Mivelő nap. — Mi vés napj Mivnap, Munap*

Né- 1



Nézöjáték , SpeHacuhm ludicrum. — Szemjá
ték, Színjáték , Mesejáték.

Nézőtsiv. — Szeratső.
Néző üveg , Pápafzem. — Szemüveg, 
Nyugvóheiy. — Nyughely.
Nyugvónap. — Nyugnap.
Nötevény, Növőtény. — Novevény, vala

mint Jövevény, Szövevény.
Óramives. — Óragyártó, Óratsináló, Órás. 
PuskamiveSi — Puskagyártó.
Pököláda, Spuckkaßen. —- Pökfogó, PÖkhely. 
Sétálóhely, Járóhely, Ambulacrum. —. Séta

hely , Járhely*
Szántóföld. — Élőföld , Búzaföld.
Szeleid lyuk. —. Széllyuk.
Tántzoló ház. — Tántzház.
Tekézöhely. — Teke játék hely.
Telelő épület, Hibernaculum. — Télihely, 

Télilak, Tcllak, Telek.
Temető, Cameterium. — Sirföld, Sirkert. 
TérdepIÖfzék. — Térdfzék, Térdpad,
Tsepegókő, StalaÉhtes t Tropfflein. — Tsep- 

ko# az az Tseppekbol v. tsepegés által váltt Kő 
Vágó barom. — Vágni való b£rom:

Cledék, Clemény.
Vágópad. — Vág pad, VágheTy.
Vajköpüllő, Cátillus laEluriur. — Vajkopu.

Vá«,

SOKFÉLE. VII. DARAB. , 255



256 SOKFÉLE VII, DARAB.' t

Vásárló hely, Forum v. Emporium. — Vásárhely, 
Vetkeződöhely. — Vetkezhely.
Ülöfel, Podex. — Ulfe!, most.Alfél.
Ülőhely. — Ülhely, Ül, valamint Lakhely Lak.

Némelly Hientz és Palőtz Szóejtések.

Óma. — Alma,
Szórna. — Szalma,
Vóna. — Volna.
Szíva. —- Szilva.
Körié. — Körtvdy.
Bot. — Bolt.
Fót. — Folt.
Vót. — Volt.
Bot. — Böjt.
Főd. — Föld.
Zöd. — Zöld.
Romár. — Kalmár.
Mónár. — Molnár.
Komárom, — «Komám Uram.
Dógozni. — Dolgozni.
Fódozni. — Foltozni.
Tódozni, — Toldozni.
Kőteni. Költeni.
Tőteni. — Tölteni.
Vótam. — Voltam.
Szótam. — Szóltam , Szóllottam.
Fé. ' — Fél.
Fé méfód. — Fél Mérttföld.
Fére. — Félre.
K ed, Kíend, Kigyelmed. — Kegyelmed 

Kegyed.
Kék, Kéne. — Kellenék, Kellene.
Meg hót. — Meg halt.
Nemtom. — Nem tudom.
Kiee\ — Kié.
Mc. — M ért, Miért. *

*
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