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Két tégi Könyveinkről,

TiX-iíen két régi Könyveink imezek. Az első: 
Anonym: Bela Regis Notarii Hifloria Hungarica de 
Septem primij Ducibut Hungária; a második pe
dig: Ritus exploranda Veyitatis pet Judicium Fér- 
ri Candéntis. Ez a két Könyv, a mennyire a Stí
lusából ’s Magyar Ortográfiájából kitetfzik , mel
lyel a Tulajdon-nevek kiírásában élték a Szer
zők , tsaknem egy időben Íratott. Az első hi* 
hetóképen í2co-dik körül, a Aiásik pedig, amint 
magából a Könyvből kitetfzik, 1214-diktől fog
va 1235-dikig. A ’ legrégibb Tulajdon-nevek
nek , főképeíi a inásikban , olly fokasága talál
kozik, hogy tsak ezekre nézve is valóban mél
tó vala ez a Könyv a fenntartásra. De minthogy 
ezek a Nevek az akkori Ortográfiával vannak ki
írva, már moll igen kevesen tudják, miként kel- 
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Jefsék azokat igazán kimondani, vagy is miként 
hangzottak valóban, midón Írattak, minthogy a 
Magyar Szavak és Nevek írásának Módja azól- 
ta igen megváltozott. Én d-.tsek d e;em azzal, 
hogy nem tsak minden régiebb Történetes Köny
veinket fel-forgattam, hanem fzámos régi Leve
leinket 's mindenféle régen írott és nyomtatott 
Könyveinket is által olvaftam* Azokból kijegy
zettem magamnak, mikor és miként írattak ki a 
Magyar Hangok. Ez által elégségesnek tétettem 
gyakorta a legérthetetlenebb Magyar Tulajdon
nevek igaz Hangjoknak el-találására. Hogy nem 
mind bizonyos, a mit említek , azt örömest meg
engedem j de hogy ez illyenekben fzabad, sót 
hafznos is, talánozni, azt minden Tudósok meg
engedik. Mert vallyon ki tehet róla, hogy már 
moft fok régi Dolgok kinyomozásában nints egyéb 
Módunk* Az hl-találásnak nehézségét az fzerzi 
leginkább, hogy az akkori írók az egyféle írás 
módjához nem olly igen fzorosan kötötték ma
gokat, hanem azon egy Szót vagy Nevet külömbb- 
féleképen Írták. így például a moftani Tsákot 
ki Sornak, ki C/;aacnak, ’s ki Cbyacn*k irta. 
Moft előre tehát a Béla Nótáriufsáról egy keve
set. Ez az eddig Neveden író moft immár Ne
vet kezd kapni, mert azt vélik fokán, hogy Pál 
Erdélyi Püspök vala ama Könyvnek Szerzője,

melly-
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meUynek felibe ez van nyomtatva: Anonymi Be
la Regis Notarii Hißoria Hungáriái de Septem pri
ms Ducibus Hungária^ ’s melly 1745-ben jött ki 
elöfzer a Nyomtató Sajtó alól. Ez a Pál a Ki
rályi Levelekben Erdélyi Püspöknek olvaílatik 
1181-ben III Béla alatt. Hogy a Szerző fzüle- 
tett Magyar vala, az kitetfzik abból is , mert 
egy rehány helyett a Deák Befzéd közepében a 
régi Magyar Tulajdon-neveket Magyar Dativus- 
sál e jti, úgymint: „ Ibi etiam Dux dedit B«n- 
gernec, patri Borfu, Terram magnam — — Tunc 
Dux Árpád in ftlva Matra dedit Terram magnam 
Edunec & Edumernsc------Eudunec, filio Ete9 de
dit Terram juxta Danubium-------Ab Oriental!
parte dedit Eleudunec, patri Zobolfu, Silvara ma™ 
gnam ------Et in partibus illis Dux dedit T er
ram magnam cum omnibus habitatoribus fuis
Tófűn c *) pafri Lelu------Tunc Dux Ufubunec,
patri Zoloucu, pro fuo fideliffimo fervitio dedit 
Caítrum Bezprcm. ” A’ Nemzetek, Orfzágok , 
Városok, Várak, Helységek, Folyók, Tavak, 

A 3 He-

*.) * z a T o f u n e c az az Tasnek (moftani ejtés
se l  Tasnak) azon Állításomat hatalmafsan erősí
t i ,  hogy egykor az Eleink a D a t i v u s  kéfzit#- 
seben tsupán a N e k  Ragafztákkal é ltek ,  ’s a 
^ a k  o nálok esméretlen vala. Szint il lyen a 
C a d u n e c , ’s tálára, U s u b u u a e c  is.
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Hegyek , Erdők, és Emberek neveiket, nem kü- 
lömbben némelly Szavakat, mellyeket ez az író 
imitt amott hoz elö l, a mennyire azokat réfz 
fzerjnt már mások is előttem kitalálták, 0  réfz 
fzer^nt én nyomoztam ki Ieg-löfzör , igy magya
rázom moft ni írásunkkal:

Értsed: Azokat, a mellyekről bizonyta’an 
vagyok, T betűvel jegyzem meg, az az tsak 
Talánnal emtt'tem.

A'-bi Bulgaria. Nándor vagy is Rátz Fejér
vár, Belgrái.

A ba Ecclefia. Fehér egyház.
A'dumas. Áldomás, az az Áldás» BenediSlio3 

Laudatio , Gratiarum aflio.
Alma. Álom. Egyébként a’ régi Magyar 

Kéziratokban Álom, Hatalom, Szerelem , ’s t.
af. *)
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*) Lgymint Fatona, Valma, Bárdosi, ’s a t. A 
Béla Nótáriufsának c .t  a Könyvét nem rég két  
érdemes Hazafi Magyarra fordította , ’s a homá
ly  os Tulajdon-neveit is igyekezett meg-fejteni, 
úgymint JLetenyei János Peften 1790-ben , ’s Mán- 
di litván Debretzenben 1799-ben. Az első , í t é 
letem fzerént, fok helyett jól tapogatott; de a 
m á sik , noha egyben másban fzerentsés v a la , 
többire még is önnön képzetesének fokát enge
dett , ’s annak könnyen hitt gyakorta elég ok n é l
k ü l , a mint ez kitetfzik többi köztta^ U f u b u i j  
»evének fejtegetéséaéL
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af. tsak nem mindenkor igy találtatnak: Aim,
Hotolm, Zerelm.

Almus. Almos.
Afaturbolmu. Sátorhalom. Ezeket „ ubi par

vus fluvius manens Afaturbolmu, defcendit in Bu- 
drug. ” igy olvafom „ ubi parvus fluvius manans 
a Sátorhalom defcendit in Bodrog. ” Sátorha
lom az a Domb lehet, melly újhelynél vagyon, 
’s mellytöl a Nevét vette Sátorallya újhely, vagy 
röviden Sátor újhely.

Atbo, Hoío. Otto,
Bann. Bán, Bánótz, Tótul Bámvtze, Tren- 

tsin mePett, vagy Selmetzbánya, melly hajdan 
tsak Bányának neveztetett.

Beguey. Bege vizének melléke.
Beullu BÓ'd.
Bivia , Bua T . Bla, Bű. Jegyzésre méltó, 

hogy a legrégibo Magyar Várak és Helységek 
többire valamelly nevezetes Embertől vették az 
ő Nevöket, a’ ki tudniillik vagy építtette , vagy 
Népével megfzállotta , vagy legalább lakta és 
bírta* Bia Helység Pelt Vármegyében Pilisi Já
rásban fekfzik, Bű pedig vagy is Tifzabű He
ves Vármegyében.

Blaci Blafii. Oláhok.
Blundur. Bolondos, melly moll Betzkónak 

mondatik.
A 4 Bo-



Bocsu. Baks, Paks*
Bolotun. Balaton*
Bprona. Baranya. Másutt annyit tefz mint 

Brutia, Bran.
Borom. Birants* A régibb Levelekben -s 

Történetíróknál Branifova. Fekűdtt ez a Város 
hajdan a Dunának jobb felén Bodon ’s Kladova 
között ottan, hol ez a folyóvíz egy Szigetet tói
nál , ’s talán a hol mod Brakova fekfzik. 1358- 
diki Krónikás azt írja, hogy ezen Szigetben gyűl
tek volna öfzve a Görög Tsáfzár Joannes Com- 
Mtius ’s II Iftván Magyar Király a Követek 
által a Békefség irán t: „ p e r  fideles Nuntios 
^onvenerunt ad colloquendum, navigantes in in- 
(ulam , qute Civitati Boronch proxima eft. ”>

Borjú. Bors vagy Bars*
Bojta. B'.jta.
Buena. T* Bök on v. Bakon,
Budrug. Bodrog.
Buiuuar. Budavár, tnoft O Buda.
Bular terra. Bolyár föld, vagy is Nagy Bol

gár Orfzág. A’ Bolgárok az Orofzoktól még raoft 
is Bolyároknak mondatnak', sót Ó magok is Bo
lyároknak nevezik magokat. Talán az Oláh Bo
jár js Bolyárból lett*

Bulgari. Bolgárok, ’s vélekedésem fzerintj 
a rnái Rátzoknak Elejik*

Búb
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BuUua. Boldva , Bódva.
Bulbudu. T* Bolhád.
Bulfuu. Boltsú. Ezt a Görög írók Bolofu- 

árjnek nevezik, Kezai Simon pedig ’s amaz 
1358-diki Krónikásunk Verbulcbunak , a’ mi'is nem 
mái, hanem Vérboltsú , mi ve! igen hartz és vé
rontás fzerető hadi Ember vaia. Béla Nótári- 
ufsa is igy ir felőle: „ Bulfuu, Vir Sangvinis , 
filius Bogát. ” Tjtánna Kezai Simo.n igy fzóll r 
,3 Pro eo enim Werbulcbu efb vocatus, quia cum 
Avus ejus in prtelio C?iraildino per Teutonicos 
fuiíTet imerfeöus t & id ei pro certo conílitif- 
fet, volens recipere vindi&am fuper eos, plu- 
res German'cos aflari fecit fuper Veru, & tan- 
ta Crudeliiate in cos dicitur exarfiífe , quod quo- 
rmndam quoque Sangvinem bibit ficut Vinum. ” 
L. 2. G. i. Felőle Kezai még azt is irja, hogy 
Szálában ’s Balaton mellett letelepedett. Mások 
azt Írják felőle, hogy Konílántzjnápolyban Gyu
lával együtt magát megkerefzteltette, de azután 
ismét a Kún Szertásra vifzfza tért. Végre Lél- 
lel együtt Német Orfzágban el-fogattatván, a 
Tsáfzár parantsalatjából Regensburgban fel-akafz- 
tatott. A Somogyi Koppány talán belőle fzár- 
mazotf.

Bunrhn. Bodon , egyébként Vidin.
Bjjftm, Befspnyei Kunok.

A S  fy f-
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io sokféle viil darab,
Bjffenorum terv*. Befsenyö , moft BeJJarabia,
Cadufa. Kidots, Kajdots. Tóle nevét ve

hette a Kajdots Helység.
Camarum. Komárom.
Caflrum Salts. Sóvár.
Cafu. Kaza.
Centum Montes. Százhalom.
Colgoucy, Galgótz,
Colfoy. Koltsai.
Copus. Kapos vize.
Couroug. Kórógy vize.
C m , Gri/ius. Körös vize,

v.
Cundu. Kund v. Kond.
Curtueltou. Körtvelytó.
Denep, Neper vize, Danapris.
Dentumoger, Denti Magyar.
Dobuca. Doboka,
Drova. Dráva vize.
Drugma portul. D >rogmai vagy Dorosmai rév,
Durafu. Durats. Durazzo.
Ecilburgum, Moftani iráfsal Etzelburg. így 

neveztetett Németül az akkori Budavára, vagy 
is a moílani ó  Buda. Etzelburg Etele névé ól 
neveztetett igy , mert Etelét a Néme ek Etzelnek 
hivák. Még Oláh Miklós idejében is ollykor 
annak mondatott, mert ^«Vajának XII. Fejezet
iében igy i r : ,a Hungari cam arcem & urbem

etiam
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etiam in prsefentia Budám, Teutones verő nunc 
Eczelburg, ideit Arcem Atilas;, nunc a furnis 
caleis, quae olim ex lapidibus illic coquebantur, 
Offen vocant.

Eculfu. EkÖlts.
Egur, Eger vize.
Eleud. Előd.
Emefu, Emets.
Emend Ernőd.
Erdevelu. Erdő el, ’s ez annyit tett akkor, 

mint moít Erdőn túl, 'Trans Silvam. ’S ugyan 
ebből az Erdő élből lett idővel azután Erdély.

Ejculeu. Eskülő.
Etyl. Etöl vize, Rba, OrofzúI Volga. Az 

y  beiii akkor annyit is tett ollykor mint «, ’s 
Túrótzi Krónikájának 1358-diki Szerzője Ethewl- 
nek irta. De abban meg-tsalatkozott, midőn a 
Don és Elöl vizét egynek vélte; mert Don, Ta- 
r.ais, a Hólttengerbe fzakad , in Paludem Maori
déin , az Etöl pedig a Sártengerbe, ir. Maré Ca- 
Jpium.

Eufe, öts vagy Ötse. Tőle vehette nevét 
ötsöd , ötsed, moll Etsed.

Gelau, Geleou. T . Gyalu. Erdélyi Gyalu- 
vára a kis Szamos mellett a nevét fzint úgy tő
le nyerhette. Talán ő lakt* vagy építette* 

Gemeljen, Gyümöltsén.
Geu-



Geuru. Győr, moít Diósgyőr.
Glad. Annak emlékezetét fenntartja Gladova, 

Magyarul Gálád, Fatsádtól nem tnefzfze. Ta
lán tőle eredetű a Gálád fzavunk is, melly an
nyit tefz mint Nequam.

Graci partus* Görög rév.
Grort. Garam vize.
Gumur. Gömör.
Guncil pons. GöntzÖlhidja, Pons Guntbtri.
Gyla, Geula. Gyula.
Hetumoger. Hétmagyar.
Uevyou. Hejő , Sajó fzakadéka*
Hin. In vize, Oenns.
Hismaeliu» Ezek Engel úr fzerént ‘ázsiai 

Bolgárok valának, kikMahumed Törvényjét kö
vették , ’s Orfzágunkban igen kereskedtek ’s u- 
zsoráskodtak. Én is Török vallású Bolgároknak 
tartom.

Honrad} Hómat* Hernád vize.
Harca. T . Horog vagy Harag.
Horom, Haram. . 1
Honos* Havas*
Hubot. Hahót.
Humufover. Horaosér, Haraosér, az az Ha

mis ér. Hamis rígenten Hornosnak ’s Hamos
nak mondatott. így a Latiatuc feleimben is H»~ 
marnak íratott.
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Hting, Huugu, Hunguar. Ungvári
Humusuduar. Himes udvar. Ez Tokajnak, 

lehet akkori Magyar Neve.
Kevee Caftrum» Kevivár. Ettől hivattatott 

a régi Kevi Vármegye Temesváron alól.
Kyeiii, Kiovia. Kiov.
Ladens portus. Ládi rév.
Telu. Léi. Tőle nevét vehette Lél j mtffi: 

Érsekiéi, közel Nyicrához, az Efztergami Érsek 
birtoka. Mások ezt a Fő-embert Lehelnek ne
vezik, de a Túrótzi Krónikájának Szerzője is 
Lednek irta, mi is annyi mint Léi. Sőt már 
Kezai Simon is annak irta. A’ régiek a rooíta- 
ni é-t két e-vel tették ki, mi okból Léit Lééinek 
találván az Értetlenek Seregéből egyválaki, Le
helnek mondta ’s irta. JVÍig ama régi Énekek, 
mellyeket az Afztal felett vitéz Eleinkről fzok- 
tak a Lant mellett énekelni nálunk , divatban 
valának , addig tudom, íenki Lehelnek nem ne
vezte.

Lohorcy. Labortz vagy La'bortzá vizei
Loponjii. Lappants.
Lucy portus. Lútzi rév.
Lutum Műfűn. Mosonyi Fertő, Neuftedler See.
Menumorout. Mén-marót*
Mifcoucy. Miskóltz.
Moger. Mogyer , moil Magyar;
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Maglont. Maglód. Egy illy nevű Helység 

közel esik Peílhez.
Morifius, Morus. Maros vize.
Motout. Marót. Valami Maróitól vehette

nevét Aranyos-Marót is Bars Vármegyében, ’s
meg-meg egymás Marót Helység, Efzcergamon 
alól a Duna partján.

Morova, Moroat Morva vize.
Muncas. Munkás, moft Munkáts*
Naragyt Nyárad vize*
Novgrad. Nógrád*
Nyr. Nyír*
Óba. Aba.
Obai. Abád.
Ogmand. Van két Igmánd nevű Falu Ko  ̂

márom Vármegyében.
Obtum. Tótomé 
Olpar. Alpár.
OpaforcoSi Apafarkas.
Ound. Ond, Talán Ónod Gömörben tőle 

neveztetett,
Oufadú. Otsád , moít Otsád, Atsád^ Ezen 

nevű Helység közel esik Debretzcnhez. Van egy 
más Pápa mellett,

Vazthu. Páfztó,
Pelles trnulUrue & pft*»  Hölgy és PÖlye 

borek* Pölye, kartus, Sciurus Septemtrionalis *
Glts
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Glis grifeus. A fzőrös borét a Németek Grau- 
auerknek, a Frantzok petit Gmnek, ’s a régi Ma
gyarok Gereznának nevezék.

Pcturgoz. Pétergaz , Vetrovagora.
Ponoucea. Panótza, moft Pantsova.
Porta WaciL T . Vaskapu, vagy VazAil Ka

puja , Porta Bafűii.
Pota. Pata , Gyöngyös mellett.
Votoc, Patak.
Piirozlou, Porofzló,
Rabucea. Rábtza vize.
Racus. Rákos.
Racy, Racby terra* Rátzorfzág.
Retelpotaca. Rételpataka, íttoft Sárospatak. 
Rufcia. Rufsia, Magyarul Orofzorfzág* 
Saac. Tsák.

, Saru. Sár.
Sarvuar. Sárvár Etsednél, másutt annyit 

tefz mint Olomucium, Ollmutz.
Sc«\ Szer, moll Pufzta Szér. íratott egy

kor Zűrnek is.
Scereducy. Szeredök , Sardica, moft Sophia* 
Sepel. Tsepel.
Sezturcgj Tsefztreg vize.

Tsaba, moft Tsába, Stupidul 
Sóba Moger. Tsába Magyar. 

f SouyoUf So Wo«. Sajó vize.
»Sa»
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Sutiad. Tsonádi Tsaflád.
Surcufar, Soroksár;
Surúngrad, vagy is inkább Surnigrad. Tsur- 

riigrád moll Tsongrád. Ez moll ó  Tsongrid- 
nak neveztetik. Annak a helyén vagy pedig Al- 
párnak állhatott ama Prifcustó 1 látott.’« leiroét 
Etele’ Favára.

Sufudal j Sudal. Susdal.
Sytua, Sytaw; Zsitva vize;
Tatun Tátor , moll Tátra;
Teker eu. Tekerő.
Tetei, T íím/. T itel, Tétel;
Tetemeden. Tetöetlen, moll Tetétlen;
Tbofu, To/w. Tas. Tas nevű Helység 

welly a nevét ö tó!e vette, fekfzik Szaboltsbari 
Karáfz ’s Berkefz köztt.

T&job. Tihany.
Tocmn; Takson. Ezen nevű Helység a Du^ 

ha partján vagyon mingy árt Peilen alól, melly 
is a nevét onnan vette , mert ott temettetett a 
Tsepel Szigetben lakott Takfon Fejedelmünk.

Topulucca. Tapoltza;
Torhus, vagy inkább Tor dús. Tardos.
Trufun. Trötsön, moll Trentsin.
Tu:otüi Takta^ Tifza fzakadéka.
Tubutum. T . Tötöra. így neveztetett haj» 

dán » a mint gyanítom, a Budán alól fekvő Té*
tény
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tény Helység is* Mert még Hunyadi Mátyás 
idejében Tbetemnek Íratott, az ennél jóval régi- 
ebb időkben pedig Thutumnzk. Az Éleink fok 
fzavakat m-mel mondtak ki, mcllyek moftan 1*- 
nel ejtődnek, így lett Pozsomból, Soproniból* 
Debretzembö!, Szemptzből Pozson, Sopron, De- 
bretzen, Szentz.

Tulbou, vagy inkább Tulbon, Tolpon, az 
az Talpon, Talphajón,

Túlma, Oluptulma. Tolm a, Alaptolma. Ta
lán nem tsak Komáromot építtetéfel, hanem a* 
moftani Tolna is tőle kapott nevet, ’s Tolmá- 
nak neveztetett hajdan, Tolma és Ölup előjön
nek még 1333-diki Pápai Désmának Laiítromá- 
ban, a mint azt Pray úr kinyomtatta. Az M és Í í 
betűk Magyarban gyakorta egymást felváltják* 
Alap Fejér Vármegyében vagyon*

Tulfuoa* Toltsva,
TurmaSi Torraos*
Túróbag-* Torbágy.
Tnrfoli Túrzol, Torzal, most Tórtzál, Tar-

tzal,
Turu, Túr vize*
Tyfeia. T isia, Magyarül Tifza,
Vgofa, Ugotsa.
Ulcov. Vlkov, az az Farkasvára. VÍkov , 

Vatkou; most Valkóvára,
B ül-
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XJltraßlnana terra. Erdély.
Urcun. T. Örkön, ’s most Várkon»
Urjcia, Urfova. Orsóvá.
IJrfuur. Örs , Örsúr.
Vfloros. Oíloros vize.
Vetrur, vagy inkább Vertus. VértÖs, most 

Vértes. Az Eleink az es Ragafztékot, melly ná
lunk a legfőbb Formativum AdjeBixorutn, több
nyire ö/nek ejtették, például: ékös, jelös, kin- 
tsös, nemös, vérös, ’s t. a f.

Voyos. Vajás, Duna fzakadéka»
Vercvecea, Vereucea* Verőtze»
Tpul. Ipoly*
Zecufeu. Széktső.
Z eguholmu. Szeghalom.
Zemera. Szemere.
Zemlin. Most Zcmplin*
Zenubolmu. Szinhalom*
Zepus. Szepes.
Zerclmu. Szerelem.
Zeremfu, Zerenche. Szerents*
Zerep. Szerep.
Zo bolfu. Szabolts,
Zogea , Zogeva. Zagyva vize.
Zaloncamn. Szaláakemén , Szláni Kamen♦ 
Zoloucu. Szalók.
Zomus. Szamos vize.
, Zoí-
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Zotmar» Szatmár;
Zova. Száva vize.
Zovolon , Zovolnn. Zóiyöm, Tótul Zvolen■,
Zuard. Szoard v. Szárd. Ettől épúltt fel 

vagy Vett nevet talán Szárd vára Torna Vármé* 
gyében, melíy moil Szádvárának mondatik.

Zular. Zobor.
Zulta. Zsolt. A ásóit Várát, melly hajdan 

egy Vármegyének nevet adott, ez a Fejedel
münk építhette.

Zyioc. Zilah.
Ezekről; fluvium Cris in Cerumo monte trains• 

kaiave'rüni, úgy vélekedem j hogy a Kéziratban 
így lehetnek: fiuvtum Cris in Ceru moment0 trans- 
nat aver unt. Ceru talán Tsér.

Jó vólna, ha ki az Orfzágok ’s Városok 
ezen Neveikből egy Földképet vagy is Abrofzt 
kéfzitene, hogy a Hazánknak akkori képét 's 
a Hét-Magyarok által fórjában történtt elfogla
lását azonnal megláthatnék rajta. De a Neve
ket ügy ksllene kitenni, a mint a Szerző tette- 
ki. — Az akkori Magyar írás fzerént (m ert 
ámbár akkor Nyelvünkön alig íratott Valami $ 
de a Magyar Embereknek, Váraknak, Városok
nak, Helységeknek, ’s Folyóknak Túl aj dón-Né vei
ket tsak kikeltett akár hogy is tenni a Királyi 's 
Káptoloh Deák Levelekben) az említett Szerzőnk 

B 2
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ezeket: a. gy.|k.|o.| ó. íz. jts. tz. Jv.| ő.
így tette ki: o. ge.|c.|u.|ou* fc. z.|s. c.ce.iu.ju. évi.

A Máfsalhangzón végző Tulajdon-nevekbe2 
tsak nem mindenkor egy u vagy a Betűt ragaíz- 
tott, tsak hogy a Magyartalan is könnyebben 
kimondhafsa azokat. Ezt az emlitendó másik 
Könyvben is fzint úgy éfzre vehetni.

Élnem halgathatom itten Bél Mátyásnak ezen 
író felől tett ítéletét, melly in Praf. ad Script. 
Ren Hung. Coll. Sabwandt. igy vagyon: „ Quan- 
tus quantus eíl Scriptor, incognitus hucusque, 
utilitatis certe in eognofcendis prifeis illis Re
bus Hungaricis eíl prorfus incomparabilis. Pr®- 
terquam enim quod jejunam apud Thúrótzium 
Hungari® Ducum Hiíloriam , rerum , quam gef- 
ferunt, uberiore adparatu deferiptam ab eo ac- 
cipis Leftor: mancas certe Hunniac® non minus, 
quam Slavic® Gentis Ducum Res geíla's, & quas 
tenuerunt Sedes; Regionum porro, qu® fűit me
dio ®vo iílis locis Geographiam 5 totius Hunga- 
rici Principals* inde a primis Ducibus, h®re- 
ditariam qu'idem, fed fuis circumfcriptam legi
bus formulám, Comitatuum prim®vam, eamque 
genuinam Originem, adpellationem fituum nati- 
vam, atque Urbiutn nonnullarum exordia, fic
fatis luculenter exprom it.-------C®teroquin ha-
bebunt Elungari Erudit , ubi ingenii Vires peri-

cli-
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clilentur , fi ad recognoícendum illuftrandumque, 
cum Cura Auftorem animos íludiumque adjece- 
rint. ”

A másik Könyv, raellynek a Tzime: Rítus 
explovanda Vérit at is per Judicium Feni Candentis 
a Nagy Váradi Káptolonnál irattatott II András 
alatt, kit Endre Királynak hivtanak. *Az írója 
Kanonok vagy is Káptolonbéli úr lehetett, ’s ta
lán amaz Anianus Váradi Leftor és Nótárius vala, 
kiről a 136-dik Tzikkely emlékezik. Hogy fzü- 
letett Magyar volt légyen ez-is, kimutatja az ál
ta l, hogy fok helyett a Tulajdon nevekben a 
Deák Befzéd közepén is Magyar Accufativufsal 
élt, valamint a Béla Nótáriufsa Dativufsal. Pél
dául : Impetiit Kebeket S3 Bodolt —« — Impetiei 
runt IJeput, Buljubut, Chimont} Medvet, Egiduty 
Tadeufutj a mi is annyi mint: Megtámadta Ke
beket és Bodolt — — Megtámadták Jófefet, 
Bultsút, Simont, Medvét, Egyedet, Tadeuíl. Ez 
a Könyv kétfrer nyomtattatott ki eddig. Elő- 
fzer Kolosváratt 1550-ben Fráter György Vára
di Püspök által adattatván k i, másodfzor Po- 
zsonban 1737-ben Bél Mátyás által illy tzimu 
Könyvében: Adparatus ad Hifloriam Hungária. Az 
első Nyomtatást nem láttam, kihez képeit nem 
tudom, ha a Tulajdon-neveknek Magánhangzó 
Bet'ui felett a másik Nyomta,áiban imitt amott 
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meg-jelenő Accentusok benne is megvannak e 
immár? Hogy ezek az Accentusok az eredeti Kéz
iratban tellyefséggel hibáztak, abban bizonyos 
vagyok, ra-rt még akkor az Accentusoknik a’ Ma
gyaroknál hirök fe volt. Ha valamelly Várad- 
táji vagy legalább Tifza melléki tudós Magyar 
a Könyvet újra fefzegetni nem reftellené, még 
fokkal több nálam esméretlen Helyek Neveiket 
kinyomozhatná. — Ez a Tüzes-vas ítélet 
dictum Feni c&nientis, a Káptolonbéli Uraknak 
hatalmokba ejté egéfzcn a Pereseket akkor, úgy 
hogy aki t  Vefztesnek akartak tenni, azt tsak 
a Vas éréshez igazíthatták. Ha kiről a Köny
vünk azt említi, hogy portato ferro jußificatus eß , 
az minden bizonnyal tsak nékik köfzönhette a 
kihirleitt Túz ártatlanságát p reá nézve. Lnnék 
az ítélő Módnak minden hafzna abból állhatott 
volna (ha a fok Vifzfza élés és Hamiskodás útá- 
latofsá ne.n tette volna) hogy fok hamis Ember 
íéltvén a Kezét, az igazságtalan Kívánságától 
önként elállott. Kitetfzik ebből a’ Könyvből is 
vóltaképen, melly fetét Babona borította akkor- 
Hazánkot mindenfelől. Hogy egyfelől a Tudat-, 
lanság ’s Ollobaság, másfelől a Ravafzság 's Ha- 
mifság fzerzecte ’s vezette bé ezt az ítéletre 
fzolgálandó Próbát, azt most mindenikünk , a 
kinfk fzerae vagyon, általlátja* Ugyan ezen hol-.

dog-

SOKFÉLE VIII. DARAB.



SOKFÉLÉ V ili. DARAB. 23
(Jogtalan Időbe tartoznak ama Lelkek Kinfzerí- 
tési, az Ördög uzés, a Hernyókra mondatni fzo- 
koft i to k , ’s a Tuztámadáskori Papáldás , Feu
erfegen, hogy a Tűz legottan megfzünnyön* Ez 
az utolsó abból állott, hogy a Pap a fzenteltt 
Víznek egynéhány Tseppjeit a Tűzbe veté, vagy 
pedig az Oltári Szentséggel megjelentt. — Bél 
ezen Könyvről azt mondja, hogy még a Magyar 
Dolgokról írók közit olly Könyvre nem akadt, 
melly annyira bővelkednék mindenféle Régisé- 
ginkkel mint ez. Ugyan is fzeraünk eleibe te- 
fzi az akkori Törvény tételnek Módját, nem 
külömben az Orfzágunk Képét Váraira 's Hely
ségeire nézve, ’s Nemzetünk és Nyelvünk Mil- 
lyen-vóltát a XII ’s XIII fzázadban. De ha más 
nem volna is , tsupín a legrégibb Magyar Ne
veknek fokasága méltónak tenné. hogy Tudó- 
sinktól többfz?r is általolvastafsék. Magamról 
mondhatom , hogy valahányfzor újra olvasom , 
mind annyifzor új Dolgokat lzoktam benne éfz- 
re venni. Bél igy ir felőle: „ Poítea, eam hic 
veterrimorura Nominum Hungaricortfm Copiam 
reperi, quae vei fola mereatur in luce iterum col- 
locari, ut argumentum indej capi queat, cum de 
Gentis noftrae, tűm de Linguae, qua faeculo duo
decimo ufebatur, indole. Rudis nempe tum no- 
ftris Hominibus Sermo fűit, & ex Scythic® 
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Ungute contagio, quod recens adhuc erat, etiara 
iníicetus: uthabeant oinnino, quod feu fcruten- 
tur philologi Hungari, feu obfervent Exteri. ” 
Most hát fórra! elöhozandom azon neveket, mel- 
lyekről vagy egéfzen bizonyos vagyok , mit je- . 
lentettek ’s miként hangzottak , vagy pedig tsak 
gyanakodom, mit tegyenek.

Értsed: H. annyit tefz mint Homo; M. mint 
Malier; C. mint Caftrum; V. mint Villa; P. 
mint Pradium.

Abraam H. Ábraháin.
Achad V. Atsád.
Achya V. Atsa.
Angelus P. Angyalos.
Apa V. Apafalva.
AJu V. Áts.
Atmariur H. Otmár.
Bagdanus H. Bogdán, Ez Tótul annyi mint 

íílentől adatott, lilén adta, Adeodqtur,
Banfa H. Bantsa , Bandsa.
Belebe H. Bolts, Böltse.
Beltuc. V. Béltök , moffc Béltek.
Bence} Benedic. H. Bentze, Benedek.
Bertolom, H. Bertalan.
Beruciou, Berucbyou, vagy inkább Berutioux 

Berutbyou. Beruttyó, moíl Berettyó vize.— Pr*- 
dium Letba juxte Beruciou nem más, hanem a

rao-
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moflani Nagy Léta közel Berettyóhoz. Abbas de- 
Berucbyou pedig a Berettyó partján való Sz. Jő- 
bi Apátur} vagy inkább a Sz, litván Jobb Ke
zének Apátura.

Bejfenea V. Befsenyő.
Bezegu H. Bezzeg.
Bice V. Bitse*
Bodolou V. Bodoló.
Bodeu Ff, Bodó.
Bodun V, BodonT 
Bojanum V. Bajom v, Baja»
Bdor.dus C, Bolondos.
Bolofoy H. Balafsa v, Balafsai*
Bonia V. Bánya.
Borocb* H. Boros.
Borokun Ff, Barakony.
Borozlou Ff, V. Borofzló, Barafzló , Byacis~ 

faus, Wratislaus,
Boynuc. FF, Bajnok*
Bud V. Budfalva.
Budrub C. Bodrog.
Bulfub Ff. Boltsú*
Buncius Ff. Bontz. Talán annyi mint Bq-

nifacius.
Bimtii V, Bontzfalva v. Bontzhida.
Burs V . Borsi v* Borsfalva,
Buus H, Bús*
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Carazna, Karaznay C. Kráfzna Vára.
Carol, Karil V. Károly, most Nagy Károly, 
Cece H♦ Tzetze, talán Cacilius,
Cefar H. Tsáfzár.
Chaba V. Tsaba.
Cbehy V. Tsehi.
Chenad, Chunad, Suttad fí. Tsanád. Ez a 

Tsanád akkor Kerefztnév is vala, de mitsoda 
Szentet tett légyen, nem tudom. Többi köztt 
volt egy Telegdi Tsanád, Cbanadinus de Teleget 
nevű Efztergami Érsekünk is. Kerefztnevek le
hettek ezek is: Barakony, Betlcn, Bezeg, Bo- 
dol, Bultsú, Kebek, Péntek , Sempte, ’s t. a £  
de már most a Deák Nevök esméretlen.

Chepanus H. Tsépán, az azlflván Stephanus. 
Chequeleu Hr Tsekelő. A bizonyos, hogy 

hajdan Tsekelni nálunk tett valamit.
Cheque*, vagy inkább Chequlez H. Tsekléfz, 

az az Tseklébe vagy is Tőrbe fogó,
Chieou H. Tsikó.
Cbicu V. Tsíkfalva.
Cboucad M. Tsók-adó.
Cbrotíb V. Horváti v. Horvátfalvat 
Cbmnlurd V« Tsombord.
Cburna V. Tsorna.
Cbyan H. Tsán,
Clus C. Kolosvár,

Col-



2 7
Colman H. Kálmán, Colomannus,
Colo/a V. Kalotsa.
Comes Curialis. Uraság Ispánja, Spanus, Pro

curator Fradii, Tótul Dvorfzki.
Comes de Bicbor, Budrug* Bihari, Bodrogi 

Főispán.
Comes de Dubuca, Kuckellua. Dobokai, Kü- 

küllei FÓispáp.
Comes de Zala, Szalai Főispán.
Complotus H. Kompolt.
Crachun, Karacbun , Karacbyn. H, Karátson , 

Gratianus.
Criß V. Kőrös helység,
Crifius H. Körösi. •
Cucus H. Kokos, Kákas, Gallus, mos Gál, 
Culcbii V. Költs v. Költse.
Cumpurdinus H. Tsombord.
Cundurus V . Kondiros.
Cufid Mt Kütsid, Kitsid, most Kitsin, Ki- 

tsinded.
Curmusd Vr Kormosd.
Cuzeploc V. Középlak,
Debrev V, DebrŐ.

„ Debrezun vagy talán Dehrezem. Debretzeo* 
Detre, Detreb H, Detre, Detxicus, Theode* 

yiciis t Dietrich,
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Deus H. Dés. Az igy kerefzteltt Embertől 
vette nevét az Erdélyi Désvar is, a mint ezt 
Cornides immár éfzrevette.

Dionis H . Dienes.
Dobur V. Dobor.
Dofus H. Dózsa, vagy is Domonkos.
Dubos V. Dobos.
Ducucya V. Dobótz v. Dubitza.
Dugus H. Dögös.
Ebes V. Ebesfalva. '
Egneg V. Enyeg.
Ekulcb H . Ekölts.
Endre ff. András.
Érded V. Erdőd.
Erden V. Erdőfalva.
Ereus H. Erős.
Eucbetii V. Ötsed, most Etsed.
Emeus H. Őrös.
Eufms H. Öts v. ötse.
Fanfol, Fanéból V. Fantsal. Vagyon egyné

hány illy nevű Falunk. A Köznépnek ama Köz
mondása: Ollyan, mint a Fantsali FefcÚlet, az 
az: -tsak tsontja és bőre maradttmeg, honnan 
eredett, bizonytalan. Volt egy Fantsal (vagy 
talán Fantsali) nevű Nádorispányunk is, kit a 
régi Leveleink így említnek: Fonsol.

Fe-
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Fegyernuc, Fegyuernucb V, Fegyvernek.
Feber a H. Fehér.
Felcopusi V. Felkapos.
Fequete H, Fekete.
Fiacbia H. Fiats, Filiolus,
Flandrenfes de Batar. Bátori Németek.
Forcafnis, Forcos H. Farkas, Wolfgangus,
Fokcheuu, vagy inkább Foktheuu V, Fogtú.
Gecba, Gey fa , Giecha H. Ez a Név többfzer 

fordul elő ebben a Könyvben, ’s minden bizon
nyal Kerefztnév vala, valamint Béla, az az Al
bert. A Sz. Koronánkon találkozó Geovitza Név 
is alkalmasént ezzel egy azon Név, tsak hogy 
Tótosan vagy inkább Pvátzosan van ejtve, va
lamint Miklós Mikulitza ,György Gyuritza, ’s t. 
af. Geovitza moítani Iráfsal lehet Gyovitza.

Genurucb M. Gyönyörű.
Geuru,Gyurcb V, Győr.
Gormot V. Gyarmat.
Guezt V. Gefzt.
Guncy Vruzca V. Göntzi Orofzka >' most 

Göntz-rufzka.
Gunttz H. Gonofz.
Gyrok V. Gyorok, Gyarak.
Habraham H. Ábrahám.
Halalus H. Halálos.

He-

SOKFÉLE VIIÍ. DAPvAB. 29



Hémifícus H. Imre, hajdan Henriett*, mo~ 
jftan Emericus„

tiena V* Hennye;
Herdeud F* Erdőd«
Heuinz V. Hévvíz.
Hlap V . Halap v. AI?p.
Hodnog, Hodunogio H, Hadnagy*
Hollus V. Hollós.
Hornodén* H. Omodé, Amadé«
Horogus H í Haragos*
Hotuon F. Hatvan*
Hudui V. Hódos*
Hugója, Ögocba , Vgófa. Ügötsá;
Huruät F. Horváti v* Hotvátfálvá.
Ibrabin H. Ábraháim Ibrahinöóí lett Ibráriy; 
ília, Tliáy Hília tí i  Illyés* Hlye, Eliasi 
Inka F. Inoka.
Irotius H. Iroráos, HyeronimtíSi 
ífep, Ifepb H. József.
Ismaelita. Török vallású Bolgárok , akkot 

äz Országunkban Vámosok, Kereskedők, ’s min
denfélét Bérlők.

Jacau H. Jáfcó* Jakab;
Jeneu F . Jénő.
Jolequen H. Jó-legény*
Joubagio H. Jobbágyit, most Jobbágy; 
jfottfo fi* Jób*

Ken
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Kelem, Kelenin H. Kelemen, Clemens.
Keresi V. Kereki.
Keren H- Kérő.

/ Kiral V. Királyfalva.
Kokot V» Kákái.
Kufun H . K ütsün , most Kitsiii.
Latinorum Varadinenjium V, Oláfzi Várad. 
Lanczü V. Lantzfalva,
Legyn H. Legény*
Lefeu H, Leső*
Libhinii Abbas. Lébenyi Apátul 
Lufutba rí. Lusta.
Luueu V♦ Lövő*
Marcujii V. MarkusFalva.
Medve H. Urfus, Bemar dús*
Mebus V. Méhes.
Mefcu H. Meskój Miecislaus.
Mica , Mika, Micou H* Mihály*
Micús H . Mikos.
Miloft M. Charitas, fezen Tót Miloßb6l ná

lunk Malafzt lett, melly is fokáig annyit te tt, 
mint Kegy, Kegyelem, Kegyefség, Gratia, Fa
vor , Benevolentia.

Modoros, Modorút H. Madaras, v* Madaráfz. 
Mochií V. Motsi V. Motsfalva.
Mogosmortu V. Magas mart.

\ Morodek, Morodeku H. Maradék.
Aion-
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Moncu H. Monok v. Monyók.
Muricb H. Morits, most Móritz*
Nadudor V. Nádudvar.
Nazalas V . Nagy Szállás.
Nek Vi Nyék.
Nemetb V. Németi*\ - ' i i..fc 'K
Nesmer V. Nefzmér*
"Nog, Nogio H. Nagy*
Nog V, Nagyfalu.
Kovgrad, Naugradi Nógrád.
Nues Ht Nöes, most N ős, Maritas, Vxö- 

ratus.
Nuetlen, Neuetlen H. Nőetlen, most NŐte- 

len, Coélebs.
Namen V. Namén* most Vásáros-Namén* 
Nylos V Nyilasi 
Nyr F. Nyír; - 
Obud H. Abod.
0 leba Vé Oltsa, ótsa*
Olnemet, Felnimet, Cuzepnemet V. Álnémetj 

Félnémet * Középnémet.
Opoiir H. Apor. /
Ornoltus H. Arnoldus.
Orobag V* Hortobágy*
Orod C. Arad.
Ofa V. Atsa.
0toqur H. OttocarUs.

fi*.
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Pafcba H. Pa^ka, Paskó, Pafcbalis v. Pajcbaßuf* 
Paulus Opilio Vicecomes,]\s.'\ih Pál Vitzispán* 
Permits H. Peréra, Perény, Primus.
Paztuch V. Páfztó.
Pelera V. Peleske, Pö’öske*
Pefcera V* Pefzérfalva.
P?ízí, Péter H, Pető , Pétör, Petrus.
Pifpuk'ú V. Püspöki.
Ponkata V» Par.kota.
Ponoz V . Panafzi, Panafzfalva,
Popi V. Pap falva.
Porozlou H. Porofzló, Bratislaus, Wratishus, 
Poufa H. Pózsa , Pál, Paulus»
Pouca H. Póka.
Princeps v. Major Exercitus. Hadinagy, most 

Hadnagy. Ez a Nevezet hajdan fokkal többet 
te tt, hogy feni mostan. Hadinagy vala Vezére 
a Hadifereg egy Réfzének.

Puer Sacerdos. Kis nevű Pap.
Pu\lusteluc V. Poklostelek.
Qeftes V. Gefztes.
Qczi V. Kefzi.
Queiuelen, talán QueduetUn H. Kedvetlen* 
Queues V* Kenés v. Kenese. '
Quer V* Kér.
Queftreu V* Keserű.
Raío/í V, Rálóu
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Sadan , Sedan, Sudan V* Zsadány»
Sagu V. Ság, Ipolyság.
Salamonis V. Salamonfalva.
Satar V. Tsatár.
Sceca H. Szeg , Szög 4 frúfcur.
Scecen V« Szétsén.
Scecul V. Tzékelyfalva.
Scecúlzaz V. Székelyfzáfz.
See/«« V. Szegényfalva v. Szógyén. 
Scegúbolm V. Szeghalomi 
Scemer, Scrner« H. Szeraer, Szemerei 
Scemhegi H. Szemhegyi*
Scenezeu H. Szenezőv 
SfíBía V. Szenta v. Szentes*
Scentvs H í Szentős» Szent.
Sfzpa M. Szép.
Scerep V. Szerep*.
Scerefun H, Szeretseng 
Scereteu M. Szerető.
Sceleus V* Szőlős.
Scbmula. vagy talán Scbumla V. Somló* 
Seiguetu, Scigüeti V. Sziget, Szigeti* 

írna. Szil as.
Sßhazlou H. Tsafzló*.
Sei«* P. Sebes.
Scnguar V. Tsengér.
$enmartin V t Szent Márton*
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Semiclous V. Szent Miklós.
Serkenteu H. Serkentő.
Sbyrincby H. Szerentsi.
Sicou H  Tsikói 
Sicula H. Székely.
Solomun H. Salamon.
Solumus V. Sólymos. 
iSorloud V. Sarlód*
Sum V. Somfalva.
Sumpta H. Sempte. Valami Kerefzttlév. Ta

lán Sanctus, melly többfzer is előfordul ezen 
Könyvben, úgymint akkori Kerefztnév. Amaz 
1358-diki Krónikánkban Part. 2. Cap. 52. Szva- 
toplug Semptepolugnak mondatik. Már pedig 
tudni kell, hogy SzVa:oplug akkor a Tótoknál 
’s Tseheknél annyit tett mint Szent-gyermek, 
mert Szvato vagy Szvati annyi mim Szent, Flag 
pedig vagy Fiuk Gyermek. Ez a Kerefztnév ő 
nálok minden bizonnyal a kis Jésustól eredett. —• 
Valamint Cotnidts nem ok nélkül gyanakodott, 
hogy a Désvára Erdélyben valamelly Dewjnak 
kerefzteltt Embertől neveztetett, ki azt egykor 
építette vagy birta : úgy magam is azt vélem , 
hogy a Sempte Vára is valamelly Semptének az 
az Sanitoxnak kerefzteltt Embercől hivattatott 
annak.



Samptei C* Scmptc vára Szered mellett a 
Vág vizénél.

Sumtigy V, Somogy.
Surcud V. Sorkod, most Sarkad.
Sypeu H. Tsipő.
Tanalebtt H. Tanálts*
Taplucia V. Tapoltza.
Tarian V* Tarján.
Tavarnuc V* Tavamok*
T eotofheo olvasd Téotonico»
Terebus, Terepes V* Terebes.
Teulcgyn, vagy taláíl Veukgyn H* Vőlegény*, 
T boufeu V. T  ófő.
Toluoy t í* Tolvaj.
Torkan V* Tárkány*
T ritkái V. Tereske.
T«war V. Tamási, Tamásfalva*
Tumpa H. Tompa*
Tumur V. Tömör*
Ügod, V. H. Ugod*
I 7ri» 4  V. Úfbida.
Uruz, Vruz H. Orófz.

' Vzlary V. Ofzlár, most Efzlár*
Vayauoda , Voyauoda H, Vajdai 
Káwux V. Vámosfalva*
Varnog H. Várnagy , az az Várbéli Kapi-
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Varou 1$. Váró v. Varró.
Vilmos , Vilmán H, Vilbtltnus,
Vilogf Vylok V. újlak.
Vingiozlou, Vingizlou H. Vingyifzló« 

ceslaus,
Visl, Viflu V. Vifzló,
Vlozyghaz V. Olafzegyház.

H. ölves.
Vnicus, Vnica f Vnuca H. Unoka«'
Vodajfa H. Vadáfz,
Koio/ H. Vasas.
Voßiarii V. Vasvár.
Kra/ií H. Ormán, Hermáimul*
Vros H. Oros. Valamefly Oroílól nevezte

tett Orosháza is Békésben. Oros is lehetett Ke- 
refztnév. \

Vrfei V. Örsfalva.
Vruz V« Orofzi v. Orofzfalva.
Vftavr V. . Oílor» Iftár.
Vtalou M\ Utáló.
Vtholm V. úthalom.
TClje V. Illyefalva, IUye.
Yfaac H. Izsák.
Tztharu V. Iftár.
Zamptou, Zanpto V. Szántó.
Zaar V. Szárfalva.
Zees«/, Zelt«! V, Székelyfalva.

C 3 L !
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Toner- Zemere H  Szemer. Szemcrc.
Zemlun V . Zemlin.
Zeploc V, Szépiák.
ZigboLm V. Szeghalom.
Ziloc V. Zilah.
Zabold C. Szab olts.
Zobozlou, Zobuzlou V. H» Szobofzló.
Zothmar V. Szatmár.
Zoumc, Zounuéb V. Szolnok, Szónok.
Zumbot fí. Szombat, v, Szombati»
Za/w V. Szopor,
Zkmzo H. Zúzó.
Latanass Lotqmas, olvasd Lűíoíkmj. H. Kp

vágó.
Miklous H. Miklós.
Daraga M. Drága.
Fi/fl H. Filó, Filep, Philippus*
Bár tsak ezen Neveket ’s a többit, mellye- 

ket nem említettem, úgy irta volna le betűről 
betűre azoknak az Eredetiből első. Leirója, a 
mint valóban találkoztak. De némellyeken fzera- 
Játomást kitetfzik, hogy a leírásban megvannak 
újítva. A valódi Régiségeken, ha hafznot hozr 
ni akarunk, úgy kell előadnunk, a mint talál
juk. Azokat femmiben nem fzabad megváltoz 
tatnunk. Ha valamit bennek akármi Hibának 
nézünk, azt az Eredetinek Igaz ás hív előadá

sa



»a után lehet megjegyeznünk. — Az író az em
lített Neveknek kiírásában mindenkor
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ezeket: a. g* gy* k. 0. 1
igy tfetteki: 0. gu* ge. 1 qu.k.c. u. 1 ou*

1 fz. 1 ts* 1 tz. V. 1
jfc. z. 1 eh. 1 c. u. 1 eu.ev.

Miilyen tsudálatos Kerefzt ’s Vezeték Ne
vekkel éltének légyen akkor az Eleink, kitetfzik 
ezekből: Deus, Homodeus , Servus Dei, Sanft us, 
Angelus, Vide amis , Achilles, Heftor, Paris, ’s a t. 
’s az Afzfzonyoknak ezen különös Neveikből: 
Felicitas, Cuflodia, Miloß, az az Malafzt. A 
Férfiaknak következő Neveik: Bús. Erős, Go- 
nofz, Halálos f Haragos, Fehér, Fekete , Szeg, 
Nagy, Kitsin, Lufta,'Kérő, Jólegény, Serken
tő , de leginkábba Febérfzemélyeknek ezen Ne
veik: Szép, Drága, Gyönyörű, Kitsid , Szere
tő ,  Utáló, Tsók-adó, azon Vélekedésbe hoznak 
engem, hogy talán az Eleinknél akkor azon Szokás 
vala, hogy a mind a két nembéli ferdulő Gyer
mekeknek a kükő Termetök vagy magokvisele- 
tök fzerént adtak Neveket, valamint mi fzok- 
tunk most Lovainknak, ökreinknek, ’s vadáfz 
és egyéb Ebeinknek nevet adni.



A  Magyar Nyelv és SzókönyvekrSl.

A Magyar Grammatikákon vagy is Nyelv*? 
Könyveken valóban fok Hazánkfia fáradott im
már. A legrégibb, mellyról bizonyosad vagyunk, 
hógy ki is jö t t'Sylvcßer vagy is Erdősi Jána>é  ̂
melly újfzigeten jötcki 1539. 8, Deákul. Ezt 
követik:

M »Inár Alberté Hanóban iőio. 8. Mások 
fzerént Márpurgban 1609. Deákul.

Katona litváné Gyuhfejérváratt 1645. 4. Mar 
gyárul.

Perefzlényi Pálé Nagyfzombatban 1682. 8. 
Nem küldőiben 1702, és 1738. DeákúI.

Kövesdi Mihályé Lőisén 1690. 8* Azután 
Kafsán 1766. 8. DeákúI.

Bál Mátyásé Pozsonban 1723. 8* Azután 
1728, ’s többfzer is ottan Moelibeus Név alatt, 
Németül.

Adámi Mihályé Bétsben 1760 és i793- 8» 
Némellyek fzerént már 1753. Németül.

Farkas Jánosé Bétsben 1771. 8. Nem kű- 
lömbben 1774. 1779, I79I* 8. Németül, Pethe 
Ferentznek jobbításával 1798.

Klein Efraimé Pozsonban és Kafsán 8. 
Ismét Pozsonban 4792, 8, DeákúI.

Ne-
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Nevetlené Budán 1781. 8. Magyarul.
Tserei Jósefé Szebenben 1790. Magyarul,
Rofenbacher Fcrentzé Befztertzebányán J790 

és 1792, Magyarul.
Szakonyi Jósefé Pcften 1792, Magyarul.
Szente Pálé Peilen 1792. Magyarul.
Nevetlené C'/ályi Andrásé} Peilen 1793* £• 

Magyarul.
Nevetlené Budán 1793. 8. Magyarul.
Nagy Györgyé Bétsben 1793 8- Németül,
Szaller Györgyé Pozsonban 1793. 8. Ma

gyarál.
Gyarmati Samué Kolosváratt 1794. 8. Ma- 

gyanil,
Pázmándi Jánosé Peften 179,4. 8. Magyarul,
Böjti Antalé M. Vásárhelyben 1794. 8* Ma

gyarul.
Szentpáli Iílváné Szebenben 1795« Deákul.
Debretzeni Társaságé Bétsben 1795« Ma

gyarul,
Gubernát Antalé Pozsonban Deákul.
Vitkótzi Mátyásé.
Mondják, hogy Janus Pannotius ama h/res 

Deák Költőnk is irtt vólna egy Magyar Nyelv
könyvet Deákul, de az vagy elvefzett még Kéz* 
iratban, vagy foha nem is íratott.
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A Nyelvkönyvekhez legközelebb tartoznak 
azok a Könyvek, mellyek a Nyelvnek helye
sebb írásáról és Szóllásáról vannak kéfzitve, 
vagy pedig a Nyelvnek voltáról irattattak. II- 
lyenek nálunk:

Tsipkés Györgynek: Hungária illuftrata. Ul- 
trajeöi 1655. 12.

Kis Miklósnak: Rationatio de Ortographia 
eo modo, quo fparfun in nollris Bibliis exhibe* 
tur. Claudiopoli 1697.

Tsétsi Jánosnak: Obfervationes Ortographi- 
co grammaticae. Leutsoviae 1708. 4. Tyrnaviae 
1762. 4. Cibinii 1767. 4.

Kalmár Györgynek: Prodromus Idiomatis 
Scythico Mogorico Chuno Avarici. Pofonii 1770,8.

Rajnis Józsefnek Magyar Heliconra vezér
lő Kalauza. Pozsonban 1781. 8*

Baróti Szabó Dávidnak: ki nyertes az Hang- 
mérséklésben ? Kafsán 1787. 8.

A?onnak Ortographia és Grammaticabéli 
Éfzrevételei. Komáromban 1800. 8.I m

Vérségi Ferentznek : Proludium in Inftitu- 
liones Linguae Hungaricae. Peílini 1793. 8.

A nyelvünknek más Nyelvekkel való Ro
konságát ezek a Könyvek illetik :

SOKFÉLE VIII. DARAB.
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Oertelius Godefridnak : Harmonia LL. Ori
entes & Occidents , Speciatim Hungaricse cum 
Hsebrea. Wittenbergas 1746. 8.

Sajnovits Jánosnak: Demonílratio Idióma 
Ungarorum & Lapponum idem eile. Hafniae 
1770. 4. Tyrnaviae 1771. 4*

Hager J—k : Neue Beweife der Vervancu 
fchaft der Hungarn mit den Lappländern. Wien 
1794- 8.

Beregfzáfzi Pálnak : Ueber die Aehnlichkeit 
der hungarifchen Sprache mit den morgenlan- 
d fchen. Leipzig 1796, 4.

Azonnak: Verfuch einer, magyarifchen Sprach- 
lehre mit einer Hinftcht auf die turkifche und 
andere morgenläodifchen Sprachen. Erlangen 
1797. 8r

Gyarmati Samunak: Affinitás Linguae Hun- 
garicae cum Linguis Fennicae Originis gramma- 
tice demanftrata. Göttingae 1799. 8.

A régi Szittyái ’s Kun Betűkről és írásról 
de Literis & Alphabeto Scytbico Hunnico Írtak a 
minapi Erdélyi Nyelvmiv. Társ. Munk. I. Da
rabja fzerént imezek: Telegdi János, Szentivá- 
nyi Dániel, Hajós Gáspár, Cornider Dániel, Ret
tegi litván, 's Bél Mátyás, de tsak az utolsó
nak munkája jottki,

k  ’
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A Magyar Laksikonokon vagy is Szóköny
veken is fáradtak ugyan egynehányan, de még 
fern oily fzámasan, hogy egyéb Nemzetekhez 
képeik méltán kérkedhetnénk velek, Az első, 
ki a Szókönyvbe a Betűrend *) fzerént öfzvefze- 
dett Deák fzavakat élő Nyelvünkkel magyaráz
ta, a mennyire tudhatjuk, Peíti Gábor vala, 
midőn illy nevezetű Könyv adódottki: Nomen
clature fex Linguarum. Vienna 1538* Ez a Könyv 
ugyan ottan 1561 ben új^a világra jött. Ki ma
gyarázta légyen a Calepinufiy midőn 1537-ben Li- 
ónban jöttki, nem tudatik bizonyosan. Nérael- 
lyek a Magyar Tolmátstsának Szántó litván ne
vű Jézsovitát mondják, Egy más Nomenclature 
Szikfzai Bafilhts Fabricius magyarázásával jöttki 
Debretzenben 1590, Műméinek Nomenclature)* 
is ezen idő tájban megmagyarázva jöttki Krak
kóban. Vrantsitsnak, Faufii Verantii, öt nyelvű 
Siókönyve Velentzében jöttki 1595-ben. A Nyel
vei ezek ! Magyar , Deák, Olafz, Német, ’s 
Horvát. Ezt a Szókönyvet Tsch és Lengyel 
Nyelvvel megbővitvén újra kiadá Loderecker Pé
ter illy nevezett alatt: DiBionarium Jeptem diver- 
firttm Linguarum. Prágában 1604, 4. Szentzi Mol
nár Albertnek Deák-Magyar, ’s Magyar-Deák

, Szó-

Betűrend , A l p h a b e t u m .



Szóköfiy v e , Lexicon Latino XJngaricum, $í XJnga- 
ricQ Latinum, elófzer jöt.ki Niretnbergben 1604. 
Azután Göröggel raégbóvitve Hanóban ió n  8.. 
Harmadfzor Hajdclbergben 1621. Negyedfzer 
Frankfurtban 1645. 8. Ötödfzer Némettel meg* 
fzaporitva Nirembcrgben íjc.o. HátodCzor ugyan 
ott 1708. Hetedfzer ismét ott 1740. De már 
az előtt Comenitisnik ama hafános Könyvei: Ja* 
nua Latinitatis, Obris piElus , ’s egyéb mi nkái mind 
megvalának magyarázva, ’s ki is jöttek. Jama 
Lingua Latina cum interpretatione bitngarica. Leut- 
febovi a ióóí. Orbis Senfualium piElus trilinguis, 
hoc eft omnium fundaméntalium in mundo rerum cíjní 
Vita AElíonum PiElura cí -Nomtnclatura latina r ger- 
mafiica, Sí bungarica. Norimberg# 1708. 8. Azu
tán Lótsén 1728-ban Déákúlj Németül, Magya- 
rúl, ’s Tótül. A Januát Nyelvünkkel megma
gyarázta Szilágyi Benjamin litván. Azután jött- 
ki Kafsán 1691-ben: Ga-zopbylacium decem Lingua- 
ram Europa árum, autbore Cbrißopboro W armer. Mind

t

ezek után Pápai Páriz Ferentz a Szókönyvnek 
Deák lléfzét Claßcus AuEtorok után megegyenget
vén ’s magyarázván, a magyar Réfzét pedig 
fok fzavakkal megbövítvén, Di&ionarium név a- 
latt kiadá Lótsén 1708. 4. Ez a Könyv újra jött- 
ki Nagyfzombatban 1762. 4. Harmadfzor pedig 
Bőd Péter által inegbövítvc, ’s Nétnet Nyelv

vel-
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vei, de felettébb rofzúl tolmátsolva Szebcnben 
1767. 4. Ezen Könyvnek 1782-ben tsak a Hom
lok levele újúlttmeg, mert a többi mind 1767- 
ből való. Ne^yedízer jöttkl ez a Könyv Eder 
Úrnak kiadásával Síebenben és Pozsonban 1801.
4. Kár, hogy a Magyar és Deák Réfze a nyora- 
ratásbéli H bákkal olly igen bő vés* — Papai 
után adottki Kisvi zai Péter i'ly tziinű Könyvet: 
SeleEliora Adagia Latino Hungarica. Bartpbx 1713. 
12. — A Jézsoviiáknak Deák Nyelvre vezető 
Könyveik, úgymint Vbnfeologia, Flos Latinita- 
is , Gradus ad Parnaffum, ’s t. af„ a mi Nyel* 
vünkkel*is megmagyarázva a most míiltt Század
ban egynehányfzor adattakki Nagyfzoinbatban. 
D e, kik valának a Magyarázók, ráegnem tud
hattam. Baróti Szabó Dávidnak Kisded Szótár
ja jöttki Kafsán 1784. 8. Azután ^óval megbö- 
vítve ugyan ottan 1792. 8* Cellariusmk Liber 
Memorialist*t újra kiadá Budai Ézaiás Debretzen- 
ben 1798-ban 8* Most közelébb Márton József 
Úr-is a Német-Magyar Szókönyvét adáki Béts* 
ben 1799. 8* A Magyar-Németet pediglen Po
zsonban 1800. 8. — Úgy hallom, sőt réfz 
fzerént bizonyosan tudom, hogy valamint a meg- 
haltt Urak: Adámi és Farkas fokát öfzve írtak 
a Magyar Szókönynek megbővítésére, úgy fzin- 
te némelly még moft is élő Urak nem keveset

gyiij-
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gyűjtöttek a Magyar fzóbéli Kintsböl, hogy a 
Szókönyvünk tökélletésebb lehefen egykor. Adja 
Iften, hogy mennél elébb lássa a’ Nyelvünk fa
radságoknak hafznát! Én is fzinte most azon va
gyok , hogy a Magyar SzóköiiyvbÖl kihagyott 
Szavakat, mellyeket húfz és egynéhány Efzten- 
dők ólta nagy fáradsággal hallásból és olvasás
ból öfzvegyüjtöttem, a Magyar SzókÖnyvhéz tar
tozó Toldalék gyanánt kibotsáfsam. Ezen Tol
dalék mellé, melly nem igen kifsebb leend a Tol- 
dottnál, Szándékom van, mind azon Szavainkat 
külön és forral előhozni, tnellyek az Eredetők- 
re nézve vagy valóban idegenek, vagy tsak azok
nak lenni látfzatnak*

Béla Nötárhifsáról még egyf%er«.

Ezen Történetírónkat, ki a hátramaradttak 
közit legrégiebb ( mert Hartvig tsak Sz. litván 
Életirója) moll az íróink köziül Pray Úr nem 
igen fokra bétsúli, Szklenár és Eder Urak pedig 
épen femmire. Szklenár többire tsak Scfiáának 
nevezi, mintha a Cancellariut egyféle Tifzttartó 
volna a Concelliftávil. Neflor előtte fokkal mél
tóbb hitelre. Én ugyan egy fő Tifztben hely- 
he ztetett főpapi Személyt (a miilyen Béla Nótá
it uísa vala, Erdélyi Püspök 's GmtelUrius lévén)

v ____  fok-



fokkal hitelesebbnek vélném egy esméretlen köz 
Barátnál. Neílorról fokkal külömbben Ítél Thun- 
tnann, a régi Történeteknek ama nevezetes Fefzc- 
getője. ő  Neßorrol így ir: „ Er felbft war ein 
Mönch j fo unwiflend and leichtgläubig j wie an
dere feine Mitbrüder, die mit ihm zu gleicher 
Zeit lebten, und Chroniken ichrieben; der von 
dem , was in feinen Tagen vorgieng, keine ande
re als eine feichte und unvollkommene Kennt- 
nifz haben konnte, und eine noch unvollkomm- 
ilere von den Zeiten, die er felbft nicht erlebt 
hatte : der fchon in den nächften Zeiträumen voll 
von Anachronismen, Ungereimtheiten, erweisli
chen Erdichtungen, und andern groben Irrthü- 
mern ill. ” Pray a Béla Nótáriufsáról azt állitja, 
hogy mivel az egéfz Hiftóriáját tsak a Regék
ből vagy is a régi Énekekből fzedte volna öfz- 
ve, ahoz képest nem igen fok hitelt érdemíene. 
De megbotsáíson ó Tudófsága , a Béla Nótárius* 
sa a régi Iratokat is felhányta, ’s így említi: 
,, Secundum Traditioncs diverforum Hiftofio-
graphorura-------ficut in annalibus continetur
Chronicis ” ’s ama történetes Énekeknek nem 
nagy Barátja , mert ezekről már az Elóbefzédé- 
ben így fzóll: „ & fi tara nobiliíliraa Gens Hun
gáriáé primordia fuse Generationis & fortia quae- 
que facta fua ex Fabulis Rufticorum & a garrulo

\Can-
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Cantu Joculatorum quáfi fomniando audiret, va?- 
de indecorum & fatis indece^s eflet. ” Cap. 42, 
pedig így ir: ,, fed quidapj die in t , eos iviííe 
usque ad Conftaritinopolim, & porta n aure!<ra 
Conílantinopoiis Eotondiüm cum dolabro fuo in- 
cidiffe, fed ego, quia innullo Codice Hiíiorio- 
graphorum inveni, nifi ex fdfis Fabuíis Ruftico* 
rum audivi, ideo ad praefens Opus feribere non 
propofui. ” ’S azután néni mind hazugság va
ja a régi Énekekben is. Mert ámbár későbben 
a Fitogatás ’s Kérkedékenység némelly Dolgok
ról többet mondottak ezen Énekekben, mint feni 
valóban megérdemlették, de a Történet magá
ban még is igaz vala. Scbwartner úr gyanakodik,' 
hogy az írónknak Hét-M3gyarjii, Hetumóger 
vagy is ama hét Fejedelmi, Principales Perjona, 
Capitanei, talán a hét ISfémet Válafztó Fejedel
meknek tsak mesés ímitatiófa ’s Költemény. De 
ezt nem hlízém, hogy valaki közülünk az ő hiú 
’s ok nélkül való Gyanújára ejhítethefse magával; 
Ezen Béla Nótáriufsa azért tártátik leginkább1 
gyanúsnak, mert fok ollyát mond, á miről e- 
gyéb fenki nem emlékezik. De tudni kell, hogy 
Ö még azon időből való, midőn a régi Levelek 
’s Kéziratok meg el nem fogytak annyira, vagy
is a Tatárok által történtt 1241-diki Orízág-rora- 
lás még jövőben vala. ő  az az egyetlen egy 

D Tör-
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Történetírónk , ki ezen Orfzág-vefzélynél régi- 
ebb. A hét Kapitányoktól fogva az ő idejéig 
tsak mintegy 300 Efztendók múltakéi. Pray, 
Scbwartner, Szklenár, és Eder Uraknak igaz Ha- 
zafiságokról nints Kétségem, mire nézve tsak 
azt tarthatni felölök, hogy úgymint tudós Criti- 
««•ok bátran kivallották Velekedésöket ezen író 
felók De vannak mások is , kik ezt a legrégi- 
ebb ’s ahoz képest hitelre legméltóbb írónkat 's 
Történetesünket tsak azért akarnák tenni hitel
re méltatlanná, hogy a’ Nemzetünk az Orfzág 
elfoglalásában véghez vitt ditsőséges hadi Tet
teit ne mutathafsameg, *s végre maga fe hidje* 
Ez a valóságos Tárgyok fok Irigyinknek a Bé
la Nótáriufsának Ótsállásában ’s kisebbítésében. 
Ha rajtok állott volna, tudom, foha nem látott 
vólna világot. Hogy imitt amott hibázhatott, 
azt megengedemj de mellyik Német, Frantz, 
vagy OUfz í r ó , a ki azon időben élt, vagy 
pedig még most is é l , mentt egéfzen a hibáktól?

Tinódiról még egyfzer.
a

Szegedi in Notis ad Rubric as Juris Ung. ad 
Annum 1553. Tinódiról következőképen emlé
kezik : „ Hoc anno 1) impreffit Claudiopoli Fér- 
dinandoque Regi dicavit S;baftianas Tinódi vLa-

w tiíius
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tinus Juvencium s) diceret) Rythmcs diverfi Ge
neris Lngaricos, vel ob antiquitatem legi, rn- 
mo & ad prselum revöcari dignos, 3) qinbus a 
morte Regis Joannis usque ad dirtm Caedeni F. 
Georgii Martinufii, i. e. per annos 13. oumes 
Obfidiones j Conflichis, V elitá tiché?& quid- 
quid Metnorabile per Ungariara ac Tráníilvani- 
am accidit, roinutim perfequitur: Örtögraphiani 
infcribendo iequens a moderna longe diveriarh* 
vocesque & voeuin inflexiones in cetto trans Da- 
nubium diílri&u ufitatas, ut Tik pro Tjük; Sip- 
vel, Dobvel, pro Síppal* Dobbal. 4} Erat Tit ődi 
inter cosevos eruditione roultis prgecel'ens, in 
aulis diverforum Principurtv 5) diu verfatus. Ex 
quibus tatnerl Regni p irtibus Ortum duxer-t , 
non fatis liquet, Nafrat in Comitatu Abaiij- 
Várieníi ad Szikfzoviam certas pofleffiones fe ha- 
buiffe* ” 6)

1) Ez hiba ,• inert ez a fokfé’e Történetekét 
említő verfes Munkája 1554-ben jöttki.

2) Tsuda bizony , hogy Próteftáns létére ’s 
az akkori Szokáshoz képest * annák nem nevez
te magát, valamint Erdőfi Syheßemek , Jul.áiz 
Meltusnaik, Bornemifza Abßemiusnib, Dávidfi Da- 
WíVnek. Azon időből valók : Fahrt, Sartoris  ̂
Vietorif, Inßitorisi
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3) Ezt magam is kívánom nem tsak a Tör

ténetek miatt, mellyeket előhoz, hanem egyéb 
tekintetből is a Nyelvünkre nézve.

4) Ez a Sipvel} Dobvei, a Regiek fzerént 
igazán ’s jól van ejtve, mert tSupán tsak a vet 
tetteki hajdan nálunk a Deák cumot. De már 
mind Komjáti, mind Sylveßer, mind Tinódi hol 
vellel hol vállal éltek, úgymint t b'unvel , tüzvel, 
borval, úrval. Sylveßer egy helyett ezekét: Efca 
autem ejut trat locufia & mel fylvefire, igy fordí- 
tá : Él vala pediglen sáskákval és erdei mézvel. 
A könnyebb Kimondás vagy inkább Abufur a 
XVI. Századi Eleinkkel hagyattad a Siovelt és 
Dobveit, ’s a Sippalt és Dobbalt vezettebé. VeL 
bői valók a Velem, Veled, Vele j ’$ a t; Vei 
fzint úgy járttá valamint a Dativun Nek Ragafz- 
ték i mert ez is idővel kénteleii lett gyakran

változni. Ndtböl valók a Nekem, Ne
ked, Neki, ’s a t. mellyek ; Vélekedé;em fze- 
fént, hajdan így ejtettek: Nek-eri, Nek*ed; Nek- 
ö i Nék-mük vagy Nek-roünk, Nek-tük j Nek- 
Ök; és fokkal régiebbek ezeknél: Énnekem, Te
lieked, Őneki, ’s a t. mert itt már fzükségtele- 
tiűl megkettóztetett a Névmáfsa; Mind a Vei 
’s mind a Nek Pvagafztékokból fzármazott eme 
Szavakban: Vélem, Véled, Véle, Nékem; Né

ked ,
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ked, N éki, a hofzfzú é-t tsak a fzónyújtó Ma
gyarok ho2tík fel.

5) Ezek a Principet nem mások, hanem Fő- 
emberek,

6) Ezt ugyan ki nem vehetni bizonyosan 
Tinódinak azon Verseiből, \x mellyekből fzár- 
mazott alkalmasént a jó Szegedi gyanúja* Azok 
így vannak:

Ezt ki fz'órze nagy betegos voltába 
KencbÖs Kafsaba egy fößös fzobaba.
Tinodinac bijyac mind ez ovfzagba 
Ezör öt fzaz és az ötuen háromba»
EgÖr io fzerencheien vig voltába 
Vígam ifzic Szixai io bomba.
Mert ha terec ehufz vala EgÖr varba 
Víztől nad teröm vala ö orraba,
A Szikfzai borát ihaíta azért Tinódi, ha 

(emmit nem birtt is Szikfzón. Többire Főem
berek Udvaraikhan tekergett, hol a Verseit fa
ragé , ’s talán éneklé is. Az Udvarbirák ’s Kul- 
tsárok ellen igen b.ofzfzonkodék, kik rofz Bort 
adnak vala néki. A Végmunkája azokról va
gyon. A Krónikája végén fával kinyomtatott 
Lantja talán azt jegyzi, hogy a Lant mellett é- 
neklette Verseit. Sőt maga magát is Lantos Se- 
beítyénnek és Sebők Deáknak nevezé. N. B. 
A Deák régenten nálunk fokkal többet te t t , 
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hogy fém moltan. Mert nem az Oskolába járó, 
hanem az Osko'át megjárit tudós tm ber nevez
tetett annak, ’s annyit tett mint Literatus, Ern
ái us, mi Okra nézve a Város Nótáriufsa is 
gyakran a Város Deákjának mondatott.

H ehctiríak , P é t s ín e k , és FiísÖsne k K ö n y
veikbe l  f z e d e t t  J e g y ze tim .

I
Hel ai Gáspárnak Krónikája a Magyaroknak 

Dolgá ról. Kolosváratt 1575. fok Újra Győrött 
1^.9. 8. Az író , a mint mondják, Heltáról 
eredett és fzüle'ett Száfz vala, de a ki, a Ma
gyarok köztt neveltetvén fel, a Lutert elhagyá, 
’s Kálvin után indúlt, Kolosvári Pappá le tt, 
többféle Magyar Könyveket irtt, ’s azokat a ma
ga Műhelyében ki is nyomtatta. Hogy az An- 
nya Nyelvére nézve ízületeit Magyar nem vala, 
azt mind az írás módja* mellyet követett, mind 
pedig az abban kijelentett Érzés is látfzatnak 
bizonyítani. Például: Kit Nagy Károlynak ne-, 
vezik vala; kit igen ditsérik vala; ó magam
nak vólt erre gondom, ’s t, af. A Magyarok
ról hozott ítéletét majd alább említem. A Tör
ténetekre nézve egéfz Mátyás idejéig keveset 
ér, mert azokat más íróinkban fokkal jobb rend-: 
del ’s igazabban olvashatni, A Munkájában még
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is fok régi Szavak és Szóllások jönnek elő, mel- 
lyckért mé?tó az elolvasásra. Azokból egyné
hányat kijegyzettem, a mint a Győri nyomta
tásban olvaftam, 's az ítéletemet is melléjek hely- 
heztettem.

„ Mátyás Királynak k'ófzönnyúk ez okáért ezt, 
hogy nálunk nagyon az Magyar Krónika, és hogy 
Bonßnius azt bolts és okos Deák Szóval megírta. 
Mert ba Mátyás Király ally bőv fizetéfl nem tett 
volna, és viafz fazékban és fomfánál főzött válna, 
mirt az mofiani Fejedelmek és Urak , bizony egy 
tsep Krónikánk fém válna, és nem tudná fenki, mint 
jöttének a Magyarok bé, és honnan jöttének bé az 
Orfzágba. ” Tsalatkozik itten H eltai, mert Bon- 
fii;us is, a maga költötte Vélekedésein kivűl, 
egéfz Mátyás idejéig mindenét fzint úgy vette 
am3z említett 1358 diki Krónikából, ’$ annak 
Folytatásából, mellyet Túrótzi János kéfzitett. 
Az ó minden Érdeme abból áll, hogy fzebb De- 
áksággal adta elő , s Mátyás Királyunk Törté
neteiben fok olly Dolgokat jegyzettfel, mellye- 
ket maga fzemeivel látott. S a Történetekre 
nézve ugyan ez az egyedül való Érdeme a jó 
Heltainak is, hogy Hunyadi János ’s a Fia Má
tyás K rály Dolgaiban nem olly különös Állapato- 
kat feljegyzett, a mellyeket ó legelőfzör említett. 
D e, a Hibáira tekintvén, egy Magyar írót fe 
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c d  k , ki a Magyar Vármegyék, Városok, Vá
rak , He1ységek rs Emberek neveiket úgy meg- 
ron tóttá, öfzvetörte, ’s esméretlenné tette vol
na , nt Heltai. Azokból kitetfzik, hogy az 
O 2águnknak ’s a Földnek esméretében igen tu- 
c if’ * - lehetett. Alább ezeket is elő adandóm. 
2 p I i í .ma Királynak több helyett ízemére 
ven , mintha a Törökökkel már a Mohátsi Üt- 
kö.et előtt egyet értett volna, ’s kéfz ak^rtva 
maradtr 'ó n t  ki az Ütközetből* Ezt utánna 
h rá e tte IftvAnfi is, de még is tsak úgy mint má
sok Vei kedé ét De ez a Sorsok többire a Sze- 
rentséfol e -hagyott Fejedelmeknek. Itt követr 
kezük , a mit beló'.e kijegyzettem:

Urkot vetett a nyakában. Urkot, az az Hur
kot , Tőrt.

Jót nem mutatnának áldozatoknak Juhai. Juhai, 
az az Belei.

EgY Keppel általMék. Képpel, az az Köp» 
jával, Dudával, Dárdával, Lántsával, Szúrom- 
gyakkal.

Illára vévé a Dolgot. Elillan a, Elfzöke.
Eltemetik azt Duna elvé. Dunán túl.
A Magyarok fusogni kezdenek az Ö nagy áll-

latatlanságok ftér ént * Király ellen------ ét miért
bory ugyan terméfzetek ez , bogy hamar megutálják az 
b Fejedelmeket, is mindenkor újat kivannak. Másutt.*

* m%-
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nintsen Ikedvesbb dolgok á Magyaroknak mint bogy 
fok új Királyok légyen. Akkoron vagyon o nésik 
legnagyobb Vigasságok , mikoron Egybe vefzést Szerez
hetnek a Királyok között. Ezek bizony tsak Hel- 
tainak Rágalmazást, k i, a mint mondám, gya
korta hamisat befz'll a Magyarokról.

K6wyoii et.es Viadal vah ez. Könyvekre méN 
tó vagy is fira’.raa» ütközet volt ez.

Kiregzéí kozza lök a Szép Menyetskéket, Ki- 
válafzták, kifzedegeték.

Római Pápának pilsUni a felénél többet bírnak 
vala egéfz Magyar orfzagban. Püsieni, az az Pi
p á i, Tsibéi, Tsirkéi.

Két felesége vált mind éltig. Egéfz életében.
És azok felajazák Jzaját az Erzsébet Királyné 

Afzfzonj naji:.
Kérefztel járónak. Prótze fsióval.
Népet monßrälni. Muítrálni.
Maga még fok híja vala. De még fok hibázott.
Mert bit és glit alatt bírta való. Adott fzp 

t i  levél alatt. Glit eredeti a fieberet Geleit Né
met Szóból.

Glit levelet küldének az Uraknak Szabadjá
rás levelét, Geleitsbrief.

Szerelmes Bátyám! megygyünkl Mit tegyünk?
Hirtelen egyberoppana a két Sereg, Öí zveüt- 

közék, öfzvetsapa.
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Telkáfzolódván futni keidének.
Meghagyd, hogy a lovakat gyaknák a képekkel. 

Szúrnák a dsidákkal, kopjákkal.
Hogy tufzúl válna nála addig. T  ufzúl, az az 

Kezesül.
Adá néki a Hollón alól a Vértnek réfzében egy 

verbenyes haragos Orofzlánynak képét. Vért annyit 
tett egykor mint Pais, Clypeus, Scutum.

A  pápás Papok nagyon kintornáinak vala. Igen 
kiabáltak.

Nékiket az útban vágónak le lennek, nékiket a 
Duna parton, nékiket pedig közz'ilek béfz’ókteték a 
Dunába. Itt nékiket mindenütt a némellyeket he
lyébe vagyon.

Vala pedig azkor nagy halál Magyarorfzdgba* 
Sok embereknek egymás után való meghalálo- 
zások.

Vllefúllenép. Hitván alávaló gyülevéfz Nép.
A  Tseb hadat, mellyet fekete hadnak neveznek 

vala, az alföldre botsátá vala Kinisi Pál alá. Ezek
ből kitetfzik, hogy Mátyás Királynak ama hi
res Gyalogsága, mellyet Iílvánfi nigras legiones ne
vez , Tsehekből állott. Detsi Ur megtsalatko- 
zék , midőn azt Nógrád Vármegyében Szedeti
te k  hirdeté.

Ajándok. Ajándék.
Akafztó hispányok, Porofzlók.
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Alafa. Eledellel tartás, Táplálás, v . Zsold, 
Apály. Víznek apadása.
Afzály. Szárazság.
Bétscrl'zág. A-jßria. Óílria,
Datzos. Déltzeg, Kényes, Pajkos, Fejes, 

Nyakas.
Elöbbeli, Előbbi, Eíébbi, Elóhbeni, Eléb’ 

beni.
Gofztányok. Talán a régi aranyok Augußales. 
Gög. Gége, Torok,
Havas elvóföld. Valachia Tranfdpina. Ezt 

mod Havasalföldnek mondjuk. Elvo annyit tett 
hajdan mint Túlsó.

Hősek. Régi Vitézek, próbáltt Katonák. 
Innét tova. Ezután, Ennekutánna.
Ittigyen. I tt , Itten, Ittenék.
Karnyolorfzág. Car ni oh a. Krajna. 
Korontorfzág. Carintbia, Korontály.
Kólya. Hintófzekér.
Lántz. Német gyalog Katona. Eredett a 

Német Land:knecbtbÓ\, ’s utóbb Labantz lett.
Magyari Király, Magyari Urak. Magyar 

Király, Magyar Urak.
Menyekező. Mennyegzó.
Morkoláb. Márkgróf. Marcbio. 
Nápolyorfzág. Neafolis.
Nyájaskodni. Társalkodói.

Pi«-



Pinal* Perjel. Prior.»
Rén. Rhenus. Rajna.
Rézen. Ratisbona. Régensburg*
Szarosok. Hegyeknek ízük útjaik* 

Tobojrzó.Millyen tántz lett légyen, bizonytalan. 
Udvarbéliek. Udvariak, Udvarból valók* 
Závárni. Zárni*
Heltai azt Írja, hogy Szegfzárd onnan ne

veztetett an»ak, mivel I Béla sánta és fekete- 
fz?g Ember vala. Itt Bélát sántának fzár vagy 
is kopafz helyében rofzúl mondja. Ezt a hibá- 
ját az fzérzé, mert ezeket: Hic enim Béla erői 
ealvus Így olvasá: Hic cnim Bela er at claudus. I. 
Lajosunkat egy helyett Ördöngösnek nevezi. Ta
lán hogy igen fzerentsés vaja az ütközetekben. 
M ert másként nem tudom , mi Dolgát gyanít
hatta volna az Ördöggel, holott inkább igen is 
ájtatos vaía.
Hibás vagy megromlott Nevek a’ többi közűi ezek:
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Szabáriai Vármegye, hol 
Nagyfzombat vagyon. 
Vas vármegye , hol
Szombathely vagyon.

Valkonai Várm. Val- 
kai Várra*

Batáviai Várra* Bara
nya Várm*

Szaladiai Várm. Szala 
Várm.

Pilifseí Várm* Pilii 
Várm.

Mosoniai Várm- Mo- 
fon Várm.

Posoniai iVárra. Poson 
Várm*

Hon-
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Hontai Várm, Hont 
Várnia

Gevin&rei Várm; Gö- 
mör Várm.

Ungei Vármi Ung 
Várm.

Öíodiái Várm; Arad
Várni.

Arveniai Várm. Árva 
Várm.

Turótziei Várra; Tú- 
rótz Váím.

Zelinei Várm. Zcmplin
Várm*

Kritiei Várm; Kőrös 
Várm;

Szaratziai Várm* Za- 
ránd Váím.

Karatnai Várm; Kráfz- 
na Várni,

Akulnai Várm; — 
Czovalyai Várm; — 
Új Zólyom. Bcfztertze- 

bánya.
Titsonya. Tihany. 
Gémes. Demes, Döraös. 
Leveldó, JLüvöld;

Kotse. Köptsétí* 
Mosoviai Várm. Mo- 

Sonvárá, most Magyar 
óvár.

Seon. Sajó.
Vifzlója; Vifzla. Vi- 

flula.
Galathá. Galáts. 
Liciom, Ticinum,
Atilia. Apulia.
Endrei Király. Endre 

vagy i$ András Ki
rály;

Széts. Szétsi.
Gará. Garaí.
Kánizáá. Kanizsái; 
Vitési. Vitéz,
Gere. Geréb.
Marzáali. Martzali, 
ßozsgo, Rozgoöyi;
Házi Dávid. Dávidházi; 
Hispan, Ispán.
Mislia. Misle*
Jason. Jáfzó;
Saigon. Salgó* 
Szaygraph* Zai Ugrótz.

Pé-
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Pétsi Luk át .rak Könyve a Tefli bét Irgalmas
ságokról. Nagyszombatban 1593. 8* Ez az író a 
XVI Századi Literatorinknak egyike vala. Az 
Ó Kerefztyén Szüzeknek tifztefséges Kofzorúja, 
Sz. Ágoílon’ Elmélkedési, ’s ezen Teíli hét ír- 
galmafsági akkori időre nezve nevezetes Köny
vek nálunk. Kauzanus Pétert is ó adáki újra 
Nagyízombatban 1579-ben. Vefzprémi azt irja 
felőle, hogy Nagyízombatban lakott, ’s az Efz- 
tergami Káptolonfiák FÍ/colissz vala. A teíli hét 
írgalmafságokból ezeket jegyzémki * de a moíta-
ni írásmódjával tevémki:
Barátos. Jóbarát, Társ. 
Együtt. Egyhelyett. 
Gjüteni. Gyűjteni. 
Jobbadon. Jobban. 
Kazda. Gazda.
Kazdag. Gazdag. 
Kentsezni, Keresni, Sze 

rezni.
Kedü. Kedv.
Kór, Beteg, Nyavalya' 
Könyühullatás. Könyv- 

hullatás.

Kótyavetés, Kótyavetye. 
Közeli. Troximi ejus Ro4 
koni*
Másödfzer, Harmadfzer, 

Valahány fzer.
Ne de vér. Denevér* 
Tahát* Tehát. 
Ölgyülni. Elegyülni , 

Elegyedni, Egyeledni. 
Nükül. Nélkül.
Fele. T árs, Barát* Fe

lebarát.
«0

Midőn az Emberec az u feleiec ellen gyakorta 
fzoktanak kegyetlenkedni,

De meneti Ißen az Enibtreknce tanaebit*

F*
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Feitetőt uiselnec , cborcbeut , gaytent, kofsonchot,

f ^arán pereczet, es lanczot, nasfat, es ár aga füg
gőket*

Hog az u közeliért badakoztanac es vittanac. 
Hogy azoknac teßec Jirhez Koporsóban temetés

re litejicnec«

Az írásának Módja imillyen: á — a.
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6 — Cj CCj Cy é*-  ̂ eo — o*
<-u — u.

gy* — g , gy*
ly* — ly*/
ny. — n*
fz. — fz.

, ts* — eh«
ty- -  ty*
tz. — ez.

A kis k Betű helyett a Szónak végén min
dég C Betűvel élt* valamint Heltai Gáspár 's 
Molnár Albert.

Fúsiis Jánosnak Királyok Ttköre. Bartfan 
t626. 8. Ez a Könyv még 1632-ben irattatott, 
a mint az ajánló levélből kitetfzik, 's Betlen Gá
bornak , a ki Magyarorfzági Királynak itten ne
veztetik, vagyon ajánlva. Az Ajánló levélnek 
a v<^én ezek vannak; Irat Ütött az utolsó Idő

nek
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nek CIC IOCXXII. efztendejében idibus Ottobris 
Királyi Felségednek alázatos Szolgája Pataki Fó- 
sus János, az Kegyelemnek Fraedikátorá. Az 
egéfz Könyboí kitetfzik, hogy a Szerzője egy 
Valóban tudós és olvasott Fmber vala. Htígy 
azonban á Drága köveknek Bele'rejÖkról gyak
ran igen babonás Velekfedéfsel Vala i azon nem 
kell tsudálkoznunk, mert akkor még a legtudó- 
fabb Emberek iS a leghihetetlenebb 's a Ter- 
méfzéttél legellenkezőbb Dolgokat is elhitették 
magokkal* így példáúl, á Sárdiús vagy is Car- 
neolus kóröl azt mondja, hogy a fát fzint úgy ma
gához vonja, va’amint a Mágnes a vasat, 's az 
Emberekben örömet indít ̂  's t. ai. A Pvómai 
Pápáról 's Papi Rendről több helyett nem jól 
befzél. Vannak a Könyvben iraitt amott egyné
hány Görög vágy is Római mértók u Versek is* 
Egy helyett, a hol azt állítja, hogy a vefztegü- 
lő Mefteremberekből rofz Katonák válnak, er
ről illy Verset farag:

Elhidgyéd, hogy foÍ2 Vitéznek Vargái Sza
bó , Szűts.

Az írás módjában, a mint á Könyve mu
tatja t Sylveßert fokban követte, mert tsak nem 
mindenütt é helyett e —- t tett;

£7- — g —u. j ~
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Iin mindazáltal, a mit belőle kijegyzék i 
azt a moílani Iráfsal imigy irámki:
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Szii. Cor. Sziv.
Kü. Ex. Ki»
Kedig. Auiem. Pedig. 
Gyalánt. Gyanánt* 
Bódog. Boldog. 
Elébbeli. Elébbeni.
Hon lakos. Otthon lakó. 
Vóltalan. Ki nem volt. 
Sinárd. Fosvény. 
Pufztorék; Valami Ven

dégség.
Kérhetdfze. Kérdezhe

ted.
ManguriVétek.Mángor- 

nyi az az apró Vétek 
Bajtoll, *) Tremló,

Előhasu Katona, új Ka* 
tona,

Magy Tokárai Igen ké* 
sőre,

vitzkos tsődör, Déí- 
tzcgj kényes, fzilaj 
ló;

Kajabajáíni; Tsatsogni, 
Fetsegni , Petyegoij 
Dará.ni, Papolni*

Barkó úgy-fegéllyeil*
Szelíd bofinta;
'kard ki Kard.
Amé pély-anya! meg- 

csék az lúd az jégen* 
**) Tzavira. ***)

Az elóhozottakból némellyeket magam feni 
tudom mit tegyenek.

E Strab-

*) Talán Kőtsak, D aru, K áró, vagy Kerefsen tol
lú Bokréta , m ellyet a Vitézink régtől fogva fte 
reitek viselni.

•*) Valami lóf7erfzám lehetett.
•* * )  Tzavira talán Kantza, Kabala. Abból jöhetett 

T zeyere , az az n y ers’s tuzío l pattantt leányka*



Strahlenbergnek , Schlötzernek , és Ge
orginák Köny veikből fzedctt Jegyzetim .

StrahUnbers Das Nord und Oßlicbe Tbeil von 
Europa und Afia. Stockholm 1730. 4.

Fap. 8. j, In der alten Scythifchen Munga- 
lifchen Sprache bedeutet Yk fo viel wie groiT. f  
Én ezt ígmek olvasom, mellyből egykor fzárma- 
zott a mi ígéri Szavunk, az az Nagyon, Felettébb* 
lg j ó , lg jól még moll is hallatik néhol.

Vág. 61. „ Bafchkiren werden von ändern, 
welche der Sprache nach verwandt und ihre Nach
barn find, Sari-Yfcbteck genannt, d. i. die roth 
oder brandgelbhärige Oftiacken. ” Sari-Yfcbteck 
nem más, hanem sárga Üílök, valamint Kara- 
Kalpak Fekete Kalpag vagy is Kutsma. Sárgá 
hajdan nálunk is Sárnak mondatott. Sár egykor 
hálunk Epét jelentett, ’S abból lett Sár, Sári 
Vagy is Sárga , Flatus,

Pag. 76. „ Gheú in Perfifchen heifzt fo viel 
wie Vittoria oder der davon getragene Sieg. ” 
Talán ebből a Ghewbői. vagy is Gyei ből izáirma- 
zott az Igénk: Győzni.

Pag. 79■ » Lie Kalmücken heißen fich Ei'ótb *' 
Ennek az Elődnek két nyomát találom nálunk. 
.Szaboltsnak Árpád után á? első Főembernek At- 
tya fzint úgy neveztetett Eleminek ,az az Előd

nek,
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nek. ’S hogy még most is fenn van nálunk az 
illyen Szóllás: Elödi Magyarok, Elődink, az 
az Régi Magyarok, Eleink, azt mások is tudják. 
Némellyek az Elódít EldÓdinek mondják, de 
nem jól, mert Elödi fzint olly Szavunk mint Va
lódi.

Pap. 86, Ärintzi Tatárok (Sirahlenberg gyak
ran a Kun Nemzeteket is Tatároknak híja , de 
a moftani Péter vári Tudósok a Tatár és Kún, 
vagy, a mint ók nevezik , Fin Nemzeteket már 
most megküiömböztetik) a Szemzőnek azt be- 
fzéllették , hogy ók Arrtól neveztették igy. Arr 
nálok annyi mint Hórnijf, DeákúI Aßlus, Oe- 
firum, Magyarul BÓgöly, Lódarás. Ez az An  
nem más, hanem Ár, melly nálunk annyi mint 
Subula, az az Varga-tű.

Pag. 93. „ Es wird békantt fein , dafz die 
Tatfrn den Wolga Strohm Édell, Idell, auch 
Atell nennen. ” Ezt azért hozom elő hogy ki- 
íáfsék, hogy midőn Béla Nótáriufsa Etyl folyót 
emleget, mellyen az Eleink Szittyából való ki
mozdulásokkor álta’keltek , azt az új’aiból nem 
fzopta. Ugyan ezt a folyót emlegeti amaz 1358- 
diki Krónikás is Étkewl az áz Etöl neve alatt, 
’s felőle azt irja, hogy Sz’ttyában veízi erede
tét. De hibázik abban, hogy Don vizével azon 
egy folyónak állítja Ichni, mert Etöl DeákúI Rha, 

E ä Oro-
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O rofzúl, Wolga, Aiztrakánnál a Káspai vagy
is Sár-tengerbe omlik ; Don pedig Deákul Tanais, 
Orofzúl Don, Tatárul Duna, Azaknál a Fekete 
tengernek Torkába fzakad. Ez a Fekete-tenger 
Torka hajdan Falus Maorisnak hivattatott, rao- 
ílan pedig Azaki Tengernek neveztetik, Oro
fzúl Mertvoe more, az az Hóltt-tengernek. Azon
ban lehetne nevezni Dontavának is, mert ez a 
folyó fzerzi leginkább,

Fag. 96. „ Die Hunnifche Defcendenten aber 
als die Oftiaken, Helmoldijs anführet, Pvufz- 
land wäre wegen ihrer der Hunnen Vorfahren 
halber auch Chunigard genannt worden. ”

Pap. 135 &  feq. A Kalmük és Mongol Sza
vak közűi, a mellyeknek a Magyarral valami 
hasonlóságok vagyon, imezek:

Vedd éfzre. A Kalmük ’s Német Szavakat, 
úgy adom elő* a mint a Könyvben vannak. Hogy 
a Kalmük Szavakat a Szerző hibásan irta, ’s 
hogy fokkal hasonlóbbak a mi Szavainkhoz, ab
ban bizonyos vagyok.

Artzul, Schnufftucb. Nálunk Artza Facies, 
Acba. Bruder. Ötse.
Arbabuia. Gtrfte. irpábúza.
Álemat Alm*. Apfel. Alma*
Arslan. Lőw. Orofzlán.
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Affun. Haar. Nálunk Afzfzonyember talán 
a Hajviselettől mondatott annak.

Bulgaria Jucit. Bagaria.
Enrtzab. Ertfen. Borsó.
Ccge, Tztgmündebel. Camisol. Zeke, Zeke- 

mente.
Cbuduck, JfaiaV. Brunnen. Kutak.
Chaara, Kara. Icb fiucle. Káromkodom.
Chaebnek. Mäntel. Köpönyeg.
Eme. Weih, Minálunk is hajdan annyit te

hetett.
Eme Taka. Huhn. Eme tyúknak nevezi 1SVZ-

ießer is .
Eme my. Katze.
Ere. Mann. Nálunk is egykor annyit tehe

tett. Arra mutatnak Méh-here, vagy inkább He- 
re-méh, F«?aí, a Méhek köztt való Him. Ki
herélni, Evirarß, a mit most nem mondunk igy 
jól: Herélni. Minden bizonnyal Ere nálunk is 
hajdan fzint úgy divatban vala, valamint az em- 
litett Eme.

Ere Taha. Ein Hain. Here tyúk, az az Ka
kas , Kakó, Kakótza. Az Eretyúk fzint úgy di
vatban lehetett egykor, valamint még Syheßer 
idejében azEmetyúk, G a llin a Tyúknak men- 
datott hajdan miod Gallus, mind Gallina, ’s mind 
Pullus gall ina ce us.

E 3
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Gafchun, Kajchun. Bittér. Keserű.
Gerky. Leuchter. Nálunk Gyertya , Candela, 
Irrekei. Daum. öreg-új.
Itmug. Brod. Nálunk Eddtneg, Comeie.
Ire. íforoíw k r . Jere, Jer ide. 
liga. Habicht, ölyű, Ölyv.
Kalbaga. Löffel. Kalán.
Kihlim. Sammet. Kilim Bod fzerént Tapet t 

ßculicus.
J " '

Kara. Schwartz, Nálunk Korom, Fuligo. 
Kudsa. Ich belle. Nálunk Kutya, Cams,
Kihr. Ich fuche bervor. Keresem.
Kum&lack. Hopffen. Komló.
K.ndjchur. Hanff. Kender.
Kun, Cbttn, Menfch. A régi Magyarok is 

Kánoknak nevezek magokat.iV. * ; ' •
My. Katze. Nálunk Miogni annyi mint 

Matskáúl fzóllani.
Namuhr. Sommer. Nyár.
Nadja. Ich bringe höher. Nagyobbá tefzem. 
Nevra. Ich nenne. Nevezem.
0eke. Mutter. Málunk Ük, Avia,
Sebara. Gelb. Sárga.
S chads agai, Alfter. Nálunk Tsatsogó, L®-

Sebara, Bier, Ser.
Sorig tag. Noth. Szorulás.



Sehorgotago. Pfanne. Tsörgeteg.
Sachal, Bart. Szakái»
$taican. Corduan leder» Szattyán»
Scrach. Ich erwache. Serkenek.
Solodi. Ich lauffe. Szaladok.
Schida. Langer Spiejf. Dsida.
SalH. Wind» Szél.
Sflkí. Ich zerhaue. Nálunk Szakítom, Lacero» 
Thema. Cameel. Teve.
Toka. Huhn. Tyúk.
Tengri, Gottes Sohn. Kalmár György is azt 
itta , hogy az Eleink az literit Tanárinak ne- 

veztéK egykor» A Burátok is az Iítent Tengeri* 
nek mondják.

Tutarga, Hirfe-grütze, Nálunk Tatárka, 
Fagopyrum, Haritska, Hajdina , Pohánka.

Taga. Ich verlaugne, Tagadom» 
tJher, Une. Kube. Nálunk mpst ökör, Bot, 

©nő pedig Juvenca.
TJrta. Dejfalls. Érte.
Pag. 310. „ Ambar. So nennen die Rufíen 

ihre Speifle Kammern» und worinn fie allerhand 
Supellefliha verwahren; Amber aber heiflen bey 
denen Cosaken und Czerkaffen am fchwartzen 
Meer die Gruben, worinn fie ihr Korn ver
wahren» ” Nálunk Hombár, Fur in arium, Lifzt- 
íaríó,
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Pag. 348. Degod. Wagetifchmiere. Deget, 
Pag. 352. Bizonyos nagy fejér Bagoly, mel- 

lyet Zűg/fwnak vagy Zagan-Gorochunnak neveznek,, 
egy igen fzent Madárnak tartatik a Kalmükök
től , ’s azt fenki közulök nem meri Ielönni. Zn- 
gan külömbben nálok annyit tefz, mint fehér. 
H Ira: is emleget bizonyos Zuhan Madarakat, 
méilyek Szittyában bőven volnának; De hol 
Vette légyen ezt, nem említi, talán a régi Éne
kekből. Gorochun minden bizonnyal nem egyéb, 
hanem Keretsen. Ez a Keretsen ha a Sólymok 
vagy Gémek neméből való e , azt mások iáísák. 
A Keretsen Toll nevezetes Süveg Ékefség volt 
az Eleinknél. Ezen Toll Bokrétát értette Gyön
gyösi is Kemény Jánofsában igy verselvén: 

Maga is fzög legény , lova is fzeretsen,
Süvegének nyufztyát őrzi egy Keretsen.------
Pag. 375. „ Sie haben keine Bullwanr oder 

aus Holtz gefchnittene Götter. ” Bullwati neni 
más, hanem Bálvány , Képállvány.

Pag. 382. „ Kallacfcbi wird in Pvuflflaad ei
ne gewifie Form uid  Art Semmel oder Weitzea 
Brod genannt, ” Kaláts.

Pag. 410. „ Temer oder Temirbcj den Tür-r 
ken und Tatern heiífet Eifen, welches Wort fie 
gemeiniglich bey einem Orte, wenn folcherfeft, 
ftark, und unüberwindlich, bey einer Perfo.n

abe*
n \
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aber, wenn felbe mächtig, gewaltig und robuit 
ift , gebrauchen. ” Nálunk Temérdek annyi mint 
Crajfus, Kobußus.

Sckiótzevs Allgemein Nardifche Gefcbicbte. Hal
le 1771. 4. Ez a Könyv az éjfzaki Nemzeteknek 
Történeteiket’s Nyelveiket a tudós Világgal igen 
megesmértette, Én itt tsak a Fin nemből való 
Nemzeteknek velünk rokonos Szavaikat hozom 
elő. A következő Betűket igy kell érteni: 
Fin. FinúI; Vog. Vogulúl; Ofzt. OfztyákúI; 
Vöt, Vottyákúl; Mord, Mordul; Szám. Szamo
jédül ; Tser, Tseremesúl; Per, Permiánúl ; Sir. 
Siránúl. A Fin Nemzeteknek ezen Nevezeteik 
Orofzúl vannak ejtve, mert ók magokat másként 
nevezik. Hogy pedig ezek az idegen Szavak 
nintsenek helyefscn leírva 's kitéve, azt el-gon
dolhatni. Mig valamelly Magyar nem hallya ezen 
Népeket befzélni, ’s a Szavaikat velünk nem fog
ja közleni, mind addig ezen Nyelvrokonyink- 
nak Szavaikról foha nem lefzünk bizonyosak. Én 
elhitettem magammal, hogy altkor fokkal magya
rosabbak lefznek. Schlotter tsak mások írásiból 
fzedteki, ’s azok ismét egyik a másiktól vették. 
Az az író, kiből Schlötzer az Ofztyák Szavakat 
vette, igen helytelen írás módjával éltt. Az 
Ofztyák leginkább megegyez Voguljal, ’s ez is
mét , Schlötzer fzerént Magyarral.

E 5  A& '
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Agy. Capuf. — Szám. Aiwa.
Ajak. Labium. — Vog* Aigwun. Freuum.— 

Talán Ajakvonó.
Ajtó. Janua. — Fin. Vog. Aau. —■ Aj. egy

kor annyit tett nálunk mint Hiatus, FiíTura, 
Sei Aura, Pvuptura,

Altra. Pomum. — Vöt. Vlmo. Tser. Ölmah. 
Fin. Otnena♦

Anya, Mater. — Vog. Ank. Ofzt. Anka.
Apa* Pater. — Ofzt. Obo. — Nálunk Aha 

vagy is Óba Király onnan neveztetett igy.
Bunda. Veftis pellicea. — Szám. Cbun cbobat 

talán Kún Suba.
Eb. Canis — Vog. O fzt Amp. Fin* Koira. 

Nálunk Kúrja !
Eger. Mus. — Vog. Lankyr, Ofzt. Lbenkar*
Éj, Nox.— Szara. Vij. Vog. Per. Tser. J i. 

Nord. Wej. Fin. Jó.
Ember. Homo* — Vog. Kum. — Ez minden 

bizonnyal Kún, ’s igy nevezik az Embert az 
Elődok is vagy is a Kalmükök, ’s a régi Ma
gyarok is igy nevezék magokat.

Fa. Lignum. — Szám. Pa. Fin* Vot.lTser* 
Per. Pu. Ofzt. pedig Pfa. Silva.

Falu* Vicus. — Szám. Paul, vagy talán Pala.
Fű», Fon, Pubes. — Vog. Ofzt* Pun. Pilus*
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Felhő. Nubes.— Vog. Pul. Mord, Pjel,Fin*
Vilwi.

Fi. Filúh% — Fin. Pu.
Fold. Terra. — Szara. — Jaa.—  Talán eb

ből való nálunk a Járni; Ire , Itinerari, Pere
gri nari; azután Gyalog v agy is Jalog, hajdan ta- 
Ln Jálog, Jdrog, Pedeílris v. Terreftris. — 
Föld, Schlotzer fzerént, Ofzt. M gh , olvasd 
Megy. Nálunk is talán egykor Megynek mon
datott, mert Föld a német Feídbol való. Feld 
bauen Magyarúl: a Fö:det mlvelni. Vármegye 
talán annyit tett eleimen mint: Terra Caftri v. 
Caftrenfis.

Fül. Auris. —. Szám. Cba, olvasd Ha. Eb
ből jöhetett Hallani, Audire. Fül Vog. Páll. 
Ofzt. Pelb. Per. Pel. Vöt. Pjel. Mord. Pil'd.

Gyalog, Jelog. Pedeílris v. Terreftris. — 
Vog. Ljale. Peder. Hal. Pifcis. — Mord. Kai. 
Fin. Kóla. Vog* Kul. Tser. Kol♦

Hat. Dorfum. — Ofzt. Szám* Maga, — 
Hát egykor talán nálunk is Megnek mondatott, 
’s abból jöhetett a Megé, Megett, Megúl, az az 
Hátúi. Hát a Tót Herbátból eredettnek látfzik* 

Holnap, Holdá. Mane. — Vog. Kolta.
I j , Lu. Arcus, — S^am. In. 
l/leji. Deus. — Vog. Ofzt. Torom. — Ná

lunk mondják Teremtonek is.
Jár-
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Járni. Ire* — Szám. Jadas.
Kakas. Gallus. — Vog. Cboim tökocb, ta

lán Kart tök, az az Kantyúk.
Kanál, Cochleare. — Ofzt. Nála.
Kés. Culter. — Vog. Katfcbi. Ofzt, Ketfcb,
Ketske. Capra. — Ofzt. Esk«.
Kéz* Manus. — Ofzt. Kei. Tser. Kmí. — 

Nálunk' Kats, Katsó. Manus parva.
Kos. Aries. — Vog. Kuni-ofeb, az az Kan

os. Vog. Ofzt. Ofcb, Neofib. Ovis. Huifofcb, 
Puofch , Agnus, mintha mondanák XJj-os, Fi-os.

Ko. Lapis. — Fin. K*W. Tser* Kit. Ofzt* 
JK>3, Kei. Mord. Kiáw.

Leány, Leányka. Puella. — Ofzt. Ivánka, ’s 
Vog. LíW, L(fr«a. Sciurus. Ki tudja, ha a Le
ányunk a nevét fzint úgy nem vette e az Evet
től j valamint a Feleségünk a Hölgytől ’s Me
nyéitől.

Ló. Equus. — Vog. Lm. Ofzt. Lbau. Neul- 
íkw pedig, talán 2Voíó. Equa, az az Kantza, 
Kabala.

Lúd. Anfar. — Vog. Lunt. Ofzt* Vaunt. 
Tser. pedig Luda. Anas.

Mat ska. Felis. — Mcitfebicb.
Mely. Peftus* — Vog. Mafla. Ofzt. Meg- 

lilcb.
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Mony. Ovum. — Vog. Mong, Mor.p. Tser. 

Fin. Mun a,
Mony. Penis. — Mord. Mun.
Néne, Néniké Soror natu fenior. — Ofzt. 

Nanja, Szám. pedig annyi mint Frater natu fe
nior.

Nyelv. Lingua. — Vog. Nicltn, Ofzt. Nah 
bem. Tser. Jilma. Morg. Kjei. Fin* Kijeiig Ta
lán innen jött a Kijáltani fzavunk.

Nyeríteni» Hinnire* — Vog. Njaur, Hinnu- 
Ius, Mannulus.

Nyit. Sagitta.— Vog. Njel. Ofzt. Nodhl. Per. 
Njol, Mord. Null. Fin. Nuoli.

No , moílaní Nupta v. Uxor, hajdan: Ani
mál generis feminini. — Vog. Szám. Ne. Ani
mál femineum* így az elsőknél Ne-ofcb, az az 
No-os, O vis; Kum-ofcb pedig, az az Kanos, 
Aries. Az utolsóknál Atziki, Puer; Ne atziki, 
Puella; Manzarana, Servus; Ne-manxarana , An- 
cilla. * ■ / , • -

Ón. Stannum. —- Ofzt. Ullm.
Orr. Nafus.— Vog. Njoll. Tser. Njor, Vöt» 

Per. Nür.
Pad. Scamnum. — Vog. Pal. — Nálunk 

Vallás, Teftum, T&bulatura,
ito/. Sjcale, *— Vog. Orfeb.



Seri Cerevifía, — Vog. Ssara. Öfzt. Vöt. 
Per. Ssur.

Süveg. Pileus, Mitra. — Szám. Sawo.
Száj. Os. — Ofzt. Lbul. Talán Lehel, Le- 

hello. Szám. Nall. — Nálunk Nyelv , Lingua, 
Nyal pedig Saliva.

Szaft.,Traha. — Szám. Chan.
Szem. Oculus. — Vog. Sebum. Ofzt. Ssem, 

Saima. Vof. Per. Sri». Mord. Ssislma. Fin. Silma.
S tiv , Sxa. C o í.— Szám, Mord. Sej. Vog. 

Schim. Ofzt. Ssöm.
Tap áfa. Lütatiiefttum. — Szám, Tap, Ar-

gilla.
Tegnap. Heri. — Szám. Te/'.
Téj. L ac .— Vog. Tscböchúit talán Tsötsviz. 
Tenger. Maré. — Ofzt. Thangath, Fluvius. 
Te^e. Camelus, — Ofzt. Tája.
Tó. Lacüs. — Szám. Öfzt. Vöt. Sir, To, 
Tyúk, hajdan Emetyúk. Gallina. »— Vog. 

Neu-tokbcb, talán No-tók, vagy is No tyúk. Tser. 
Zibe, az az Tsíbe, Zsibe, valamint nálunk.

T íz .  Ignis. — Szám. Tu, Vöt. Tant. Ofzt. 
Tuut. Tser. Túl. Vöt, Túl.

Új. Digitus. — Ofzt. Dblhuj.
Úr, Dominus.. — Ofzt. Űrt.
Vaj. Butyrum. — Vog. Váj. Vöt. W*L Mord. 

Wai. Per. IVi. Fin. Wojta.
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Város, Urbs. — Ofzt. Wofcb.
Vas. Ferrum. — Ofzt. Woacb. Vöt. Tser. 

Per. Szír. Kér. Nálunk Kard, Gladius, Ferrum, 
quod fecat homines.

Vese. Ren. — Vog. Welch:, Penis.
Viz. Aqua. — Fin. Wefsi. Mord. Wied. 
Egy. Unum. — Vog. Aku. Ofzt.‘ Riet.
Két. Duo. — Vog. Kit eg. 0 fzt. Kata. 
Három. Tria. — Vog. Kurom. Ofzt.\Chuiom. 
Négy. Quatuor. — Vog. Nille. Ofzt. Nillha. 
Öt. Quinque; — Vog. At. Ofzt. UwSt. 

Vot. Wit.
Hat. Sex. — Vog. Kot. Ofzt. Chot„ Vot. 

Kwat.
Nyóltz. Oelo. — Vog. Nöllou; Ofzt;A7i&d* 
Tíz. Decern. — Ofzt. Doff.

' Húfz. Viginti. — Vog. Kus. Ofzt. Cbus. 
Hufionegy. 21. — Ofzt* Cbus egid.
Negyven 40. — Vog. Nelmen.
Ötven. 50. —• Vog. Atpen.
Hatvan. 60. — Vog. Kot pen.
Száz. 100. — Vóg. Scbit. Ofzt. Sot. 

Vot. Siu.
Két fzáz. 200. — Vog; Kitfcbat. Ofzt. Katfot. 
Georgts Rufflaftd Befcbreibung aller Nationen 

det RuJJifcben Reiches. Leipzig 1*783. 4, Ez a Szer
zó Fin Nemzetbélieknek tartja a Letteket, Efz- 

1 te*
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(eket, Livokat, Ingurokat, Tseremefseket, T a 
vasokat, Mordokat, Vottyákokat, Ofztyákokat, 
Vogulokat, ’s Tyaptséreket. De hogy itt kiha
gyott egynéhány Népeket, kik méltábban tar
toznak a Fin Nemzetek közé mintfem a Lettek, 
Letten, a való. IHyenek a Szamojédek, Permia^ 
béliek, Sránok, Ba kirok, Tungusokj Burátok, 

a t. Georgi fzcrént Szibir orfzágot az Orofzok 
inára XVI, Században meghódítók, Karjelorfzá- 
got pedig tsak 1721-ben kapták el a Svédektől. 
Ez a Karjelorfzág a Finoífzágnak az előtt egy 
Darabja vala. A Lapok a Finoktól tsak a XIII 
Században fzakadtak élj minekutánna a Finok 
Kerelztyénekké lettek. A Finoknak hajdan tu
lajdon Fejedelmeik valónak, míg a Lapok el nem 
váltak tőlök, de annakutánna, még az említett 
Században, a Svéd Királyoknak kellett fejet haj- 
taniok.

A Finoknál Perkel, Ördög, Nálunk Ferkéi* 
ni, Torrere.

A Tseremeseknél Aiai Atya; Kolas Doromb; 
Schaitan Sátán; de a kit nem mernek igy ne
vezni, hanem jóénak mondják. Vizben lakik, 
’s leginkább Del tájban rettenetes. Vadafcb, 
Erdőn ’s Vadon uralkodó Ördögök vagy is Lel
kek , kik a Vadáfzatot fzereutséssé vagy fzer 
rentsétleané tcfzik.

A



A Vottyákoknál Wir Vér, Tfcb^ugi Ts^ka, 
Az Ofztyákoknál Tbumha Dombra Tombora. 

Imi Afzfzony, Eme.
A Bucharoknál Tauk Tyuk* Ett Eb.
A Baskíroknál Kinder Kender. Máj Vaj*
A Kirgiseknél Tye Teve» Batyr Levente, 

Hős, Bátor, Heros, Held,
Ai Teleutoknál Arfeb Ros* Budai Búza* Ar» 

ba. Árpa* Boytfcbak, Borsó*
A Katsinrtzoknál lrwen Üröm, Artemißa*
A Kalmukoknál Dsida Dsjda, Dárda* Be 

Bűvös, Bűbájos*

A  M agyar Íróknak fzőlló két Jeles In* 
tések*

Ráth Mátyás U r, ki a Magyar Hírmondók 
1780-dikban kezdetté, ’s háröra Efztendeig olly 
ditséretesen folytatta, az 1782-diki Hírekben a 
275-dik Levélfélen *) így fzóll: „ De hadd té- 
gyek ez úttal egy két Jegyzést, mellyct igen kí
vánnám, hogy a Fordítók mindenkor elméjek- 

F ben
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* )  Gróf Valii«» fzemorú Játéknak Kónyi által ke- 
fzúltt í«rcitá&á»ak calcgetese allulasttoitógá«
Vak
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ben tartanának* Első a z , hogy a Magyarnak 
nem lévén férfiúi és afzfzonyi Nemet megkü- 
lömbbözteto fzóvégezete vagy is Genussa, tehát 
azon Szókat, mellyekke! más Nemzetek az afz
fzonyi Nemet jelentik, egyedül tsak az afzfzonv 
Nevezetnek melléje tételével lehet ’s kell ma
gyarázni. Mert ez a né fzótska Feleséget téfzen, 
’s koránt fém egy azzal az í'wnel, mellyet a Né* 
metéli minden Afzfzonyt jegyző fzó végén hely- 
heztctni fzoktanak. Megtetfzik ez tsak abból- 
is , hogy a Magyar tsak akkor él vele, midőn 

. az Afzfzonyt a Férje nevével nevezi: p. o. nem 
mondja Valtronnénak, ha az Attyát Valtronnak 
hivják, hanem Valtronné azt tefzi, hogy Val
tronnak a Felesége* Mondják ugyan már most 
néhol: Királyné, Szakátsné, Mosóné akkor is, 
mikor nem afféle Ember Feleségéről, hanem a- 
zon hivatalú Aízfzonyról fzóllanak, és Király- 
afzfzonyt ’s a t. kellene naondaniok* De ez min
den bizonnyal idegen Nyelvekből eredett hely
telen fzóllás. Még is a többi között a 112-dik 
Levélfélen meine Freundinn imigyen vagyon ki
téve: Édes Barátné Afzfzonyom. Ez tudom, hogy 
akárkinek is vifzfza fog tetfzeni. Mert foha 
Magyar ekképen nem fzóllott, hanem vagy így: 
AJ'xfzony [Barátim , vagy pedig emigy : Barátom

Afz-
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Afzfzonyom. *) Más óhajtásom az , hogy idegen 
Szókat, kivált azokat, a mellyeket Magyarnak 
nehéz kimondania, ha fzinte közbefzédben él- 
nek-is vélek, írásban távoztatni igyekezzünk* 
Máskülömbben óhatatlan léfzen Nyelvünknek 
másokkal való elegyedése és végső romlása. ’* 

Ugyan azon Ráth úr Makónak a Mennykő
nek mivoltáról irtt és Révai által Magyarra for
dított Munkáját emlegetvén ’s roílálván, a töb- 

F 2 bi

*) K ár, hogy az Urániának író i ezen Jegyzésnek  
nem vették hafznát, mert ügy a fiarátnét, Bo» 
londnét, Arattínét, Varrtínét, T anitőnét, ’s Tár» 
salkodtínét minden bizonnyal k ihagyták vtílna. 
Atttíl tartok, ne talán utóllyára még a nciftény 
Szamarat is valaki Szamárnénak m ondja, mint
hogy a Németek azt is E s e 1 i nnek nevezik. — 
Nékem úgy tetfzik , hogy hajdan az Eleinknél a’ 
N o fzótska C m ellybol a moítani N é lett effé
lék b en : Szabtíné, Vargáné) közönségesen annyit 
tett, mint Afzfzonyi vagy N őstény-á lla t, F e m i -  
n a ,  v e i  A n i m a l  f e x u s  f e m i n e i ;  ’s 
tsak akkor vették annyinak mint F eleség, U x o r ,  
midőn a Névnek utánna té te te tt, vagy pedig 
ha igy  ejtették: N ejem , N ejed , N e je , ’s a t. 
Kitetfzik ez többi köztt abból is , mert N ő s
tén y  is annyi mint A n i m a l  f e x u s  f e m i -  
ji e i .  Nofzni pedig nem tsak annyit tefz mint 
U x o r e m  d u c e r e , hanem annyit is mint 
C o n c u m b e r e ,  C o i r e ,  C o n j u n g i .  Fa- 
ludi is  igy vette ama V ersében: N'efztón h e iz»



fci köztt igy fzóll: „  Ellenben ha az Olvasók a 
íok újdon új és fzokatlan Szobásokat látják, le
he t, hogy első tekintettel «lijednek tőle* De 
ki tehet róla? Avagy lehet e új Dolgokról, m e
lyekről ennekelőtte Magyarul még nem fzóllot- 
tanak, régi mód fzerént irni avagy fzóllani. Nints 
itt egyéb hátra , hanem hogy vagy idegen Nyel
vekből költsönöíött fzókkal elegyittsük, vagy 
pedig a Dolgoknak mivóltához alkalmaztatott új

Szóli
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v é n  M enyetske. A Voguloknál és Szamojédek
n é l is  N  e annyi mint Afzízönyi vagy N ostény
állat. Rátöri a* Magyarra fordított Sz. Írásában 

2 Afzfzonyt vagy is  Fejérfzem élyt több helyett 
i líem berinek mondja, a mi is  N o és Emberből 

ered ett, az az N o-émberinek. Be a N em ben  
azért hagyatott e l alkalm asént, mert a Nem-em
berihez igen  hason líto tt, ’s okot adhatott a ne
heztelésre. Én tehát ezekből azt hoztam k i ,  
hogy ha a H o vagy N é hátúiról akafzta-tik va
lam i N év h ez , mindenkor annyit tefz mint F ele
sége  azon nevűnek vagy hivatalának , például: 
Budainé . Tifzttartóné. Aggno hem tehet itt pél
dát , mert ez régemen két Szó v a la , úgymint 
Agg , V e t u f t u s ,  V e t u l u s ,  és N o , F érni* 
n a ,  M u l i e r .  Ha pedig a N évnek előtte  mon
datnék , példáúl : N o-K irály , N o-barát, No* 
fzakáts , N o-tántzos , N o-társ , ’s t. af. annyit 
tehetne mint R e g i n a ,  A m i c a,  C o q u a ,  S a l -  
t a t r i x ,  S o c i a .



Szólásokkal bővitfcsük Nyelvünket. Az első an
nyiban jobban tetfzik néraellyeknek, hogy azok, 
a kiknél a Dolog valamennyire esméretes» kön
nyebben elértik. De egyebek, kivált azok, a 
kik más Nyelveket tellyefséggel nem tudnak, 
nem hogy világosodnának az ollyan elegyittetett 
Befzéd által, sőt inkább efzek nélkül vald Szál
lásra fzoktattatnak. Hlyen p. o. ez a Szó: EU- 
Siricitaf, ezen még a Deákos Ember is , a ki 
Görögül nem tu d , alig érthet valamit, ha tsak 
előbb vóltaképen meg nem magyarázzák nékie; 
holott ha valamelly ámbár új forma Magyar Szót 
téfzek helyébe, melly néminém'u Tulajdonságát 
megfejti, p. o. Gyántázat vagy Gyántás erő , 
* t. af. a legtudatlannabb Ember is fog vala
mit felőle gondolkozni, hamarább is megfogja 
's megtartja elméjében, a mellett másoknak al- 
kalmatofság adódik annál helyesebb Szónak fel
találására, ”

A  Nydvünkbéli első Próbák. ■

Azok a Hazafiak, kik az első Próbák 't 
Kísértések által mintegy jeget törtek anya nyel
vünkön, megérdemlik valóban, hogy a legké
sőbb Utóink is megemlékezzenek rólok 's a 
Munkáikról* Azon vóltam, hogy én itt ókét 

F 3 iga
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igazán elóhordhafsam, ha roindazáltal vétteni ta
lálok, kérem az olvasottabb Hazamfiait, hozzák 
helyre vétkemet.

1. Edűig a ’egrégibb Magyar Kéziratunk 
ama Halotti vagy is Temetéskori Befzéd: La~ 
tiatuc felejm. Azt Koller 5s Révai i2 iorból va
lónak mondják lenni.

2. A legrégibb Magyarúl írott könyvnek 
nézhetni az Ó Törvénynek ama Fordítását, melly 
Bétsben a Ts. Könyvesházban találkozik illy Jegy
zet alatt: Codex Man. Hung. Tbeohg. LXXXV.  
B. N. 8l. five Codex Man. rec. Nro, gi. Én azt 
Bátori Láfzlőérak tartom, ki Eggercr fzeréot 
f456-ban halttmeg. Legalább frnkit nem emle
getnek 6 kivule a Magyar írók, a ki Komjáti, 
Pefti, és ó'ilvefler előtt a Sz, írásnak valamelly 
Réfzét fordította volna Nyelvünkre.

3. Az első nyomtatott Magyar Könyvünk 
a Sz* Pál Leveleinek fordirása Komjáti Benedek 
áha!. Ez a Könyv Krakkóban jöttki 1533 ban*

4. Az első nyomtatott világi Magyar Könyv 
Ézóp KÖItÖttbefzé'djeit adja elő Feíti Gábornak 
fordításából. Nyomtattatott pedig Bétsben 1536- 
ban,

5. A nyomtatott egyvégű vagy is énekes Ma
gyar Versek előfzer jelennek meg a most emlí
tett Peíti 'Gábornak Ézóp Fabuláiban, Ez az

ér-
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érdemes Hazafi, ’s úgy fzóllván, első Nyelvünk- 
béli LitrrJíorunk, azokba fzoritá a Költöttbefzéd- 
bol vehető Tanulságot, vagy, a mint maga ne
vezi, a Fabula Értelmét. Többire mind egyik 
Értelem hármas egy végű Versekből áll, melly 
Versek hármaztatásokban, tudtomra legalább , 
a Hazafiak közűi még fenki nem követte őtet. <

6. A Görög vagy is Deákféle Magyar Versek
ben legelófzör adott próbát Sihefler János, midőn 
1541 ben Ujfzigeten kiadá az új Teílamentomát.

7. A kétforú Versek kezdőjének nálunk né- 
mellytk G. Teleki Ádámot állítják:, ki a Cor
neille nek Tzid nevű Gyáízjátékát 1773-ban illy 
Ver.ekben adtaki. De én már .1770-ben egy 
iroft Könyvben, melly mintegy fzáz világi Ma
gyar Énekeket foglaltt magában, ’s jóval az elQtt 
íródott, ezen énekes Versekre akadtam:

Bolondság Embernek ok nélkül fzenvedni, 
Egy Leány kedvéért fonnyadni ’s epedni, 
Bolondság olly fzekér után futva járni,
A ki fel nem véfzen, ’s meg fém fzokott várni. 
Bolondság nékem is magam’ Aefztegetni ,
Ki engem nem fzeret, nékem azt fzeretnij 
Hifzem, ki nem esett e Világ feneke,
Se meg nem köttetett Szerentsém kereke.
Ifjú legény könnyen kaphat feleséget,
Tsak konyhára tudjon adni eleséget.

F 4 Ha



Ha te nem fzeretfz is, lefz ollyan, ki fzeret, 
Ha te megutálfz is, lefz olly,ki meg nem vet.’s at.

Ha ezeket a Verseket B. Amadé Láfzló fzer- 
tette e , nem tudom. Ha a kevés is tekintet
ben jöhet, tehát már Peíli Gábor is fzerzett 
illyen Verseket. Az dobozott Ézóp Fabulái
b an , tnellyek Bétsben 1536 ban jottekki, az 55- 
dik Levelének második felén, 's az 56-diknak 
első felén igy versel:

Illenek akarattyat fenky nem tudhattya,
Ecs myt ewk akarnak hatra nem hadhattya, 
Azért myt ewk adnak egyaránt zerefsywk* 
Hogy myt nem akarnank azt el ne wezefsywk. - -

8. Tizenöt fzótagú Verseket, a mennyire 
tudom, előfzer Faludi Ferentz ’s azután Horvát 
^dám kéfzitett.

9. A Deák Szavakat magyarázó legíslegelső 
Könyvünk Pefti Gábortól való, ’s 1538 ban jött
ki Bétsben iüy Nevezet alatt: Nomenclature fex 
fjnguarum.

10'. Az első Magyar Nyelvkönyv Sihefter Já- 
öoftól való, ’s 1539 ben jöttki újfzigeten.

11. Az első Magyar Szókönyv Szentzi Mol
nár Alberttól való, ’s 1604-ben jöttki Frank
furtban vagy Nirembergben.

1 5 . A
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12. A legrégibb esméretes Magyar Kalen- 
dáriora, melly ki vólt nyomtatva, 1584-ból va
ló , ’s Nagyfzombatban jöttki.

13 A Nyelvünkön irtt Krónikák közül a 
legrégiebbek Székelyé, Tinódié, ’s Heltaié. Az 
első az egéfz Világ Dolgait közli, a másik Ver
sekben Íratott ’s külömbbféle Történeteket em
leget, a harmadik tsupán a Hazánk Eseteit hoz
za oló. ,

14. A Nyelvünkön való újhirek írásához Ieg- 
e’sŐVen fogott Ráth Mátyás 1780-ban*

éd M agyar Nyelvet és Szókat illető 
Jegyzetek.

Vedd ifire. A miket itt elő hozandók, 
téfz fzerént bizonyos Dolgok, féfz fzerént tsak 
Vélekedése’*, Qon eRura.-Ugyan ezen okból mind
járt előre jelentem, hogy mind azoknak elhivé- 
sé*-e nints fzándékom valakit lekötelezni. A 
Dolgoknak megrázogatását az utánnunk élendő 
Tudósainkra hagyom, mert a velünk élők, ha 
Barátink , igen is kedveznek , ’s mindenben tsu* 
dálnak; ha pedig Irigyink, mindenben ellenkez
nek, 's gántsot találnak. Azután a mások Hi
báit nem azért hozom e lő , hogy azoknak Jovi* 
tásokból Kofzorút köfsek magamnak, hanem hogy 

F s .1»*
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az által is hafználjak Nemzetemnek. Meglehet 
azonban, hogy a’ mit én Hibának néztem, azt 
mások Hibának nem fogják találni. De ki nem 
tudja, hogy ollykor ott is Hibát látunk, a’ hol 
valóban nintsen. Hibáktól vagy is a Hibázás- 
tól még fenki mentt nem volt egélzen, ha bár 
egyébként nagy Tudós vala is, kihez képest a 
maga helyrehozatását fenki rofz néven nem ve
heti , tsak illő Emberséggel légyen meg. Egy 
fzóval, Hibát mindnyájan ejtünk, tsak hogy ki 
kevesebbet, ki felesebbet* Tudom, hogy ma
gam is nem egyfzer hibáztam, ’s azért fzint úgy 
fzeretni fogom helyrehozatásomat.

Emlitettem immár, hogy a Kalmukoknál Mi 
annyit tefz , mint Matska , ’s hogy talán nálunk 
is egykor ez az illa t úgy neveztetett, 's a MIO- 
GÄS alkalmasént abból lett. Ki tudja, ha a Mats
ka is ebből a Miből vagy is Miúból nem fzár- 
mazott e illyenképen : Ha talán az Eleink, |az 
említett Szóból k:tsinyitŐt akarván tenni, elein- 
ten Miatsnak mondták, azután Miatskának, mig 
végre Miatska Matskává lett. Miats fzint olly 
kitsinyitö lehetett egykor, valamint Dugats, Gu- 
bats, Likaís, Varats, fzekbol: Dugó, Gubó, 
L ik , Var. Miatska feint úgy eredhetett Miből 
vagy is Miúból, valamint Fíatska Fiból v.agy is 
Fiúból.

SOKFÉLE VIII. DARAB.
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TEGEZ annyit tett egykor mint Phartfrtt, 
Corytus, Köcher ,* a mint ezt a Magyar Szóköny
vünk már régen jól deákozza ’s ncmetezi, 
még is fok Magyar író nem vigyázván erre, 
azt majd Kézij, Arcusy majd pedig Ideg Nervus, 
helyébe vefzik. így nem rég egy nevezetes- 
Irónk Munkájából ezt olvaftam : „ arra taníta
ni , mint vonjákfel a Tegzet. ” A Tegzet vagy
is Puzdrát, Nyiltokot foha nem fzokták volt fel
vonni, hanem az Ijt vagy is inkább az Ideget. 
Ez kitetszik többi köztt PeíU Gábornak ezen 
Verséből is:

ftérlek védi jól efzedhe, és teddel hé tegzedbe.
De img jobban Gyöngyösinknek ezen foraiból;

Tegez vau oldalán, laurus a fejében,
Mint más Dianának felvontt Ij kezében.

Más helyett:
Tegez van oldalán, meYly rakva nyilakkal,
Világ nagyobb réfzét hódítja azokkal.

Ugyan az említett Vétket követtemel ma
gam is Munkáimban vagy kétfzer.

A SZÓ FARAGÁS módjában bár ne követ
nők a Frantzokat vagy Olafzokat, kik tömény
telen fok Deák Szavakat kevernek Nyelvökbe, 
tsak hogy a Szónak Végtagját elváltoztatják ked- 
vök fzerént. Ez a Szokás tűrhető nálok, mint
hogy a Nyelvök azon kívül is a Deákból cre-

dctt,



dett, de a mi Nyelvünket, melly egéfzen más
féle, a Deák Szavak igen fertőztetik; ha bár meg
törjük is azokat, például: adia, alagya, purgo- 
ma, áreftom, almáriom, fondaraentom , glyóbits, 
grádits, fondálni, formálni, ’s t. af. Ezeket mind 
ki lehet igazán Magyarul is tenni, vagy ha né- 
mellyek még eddig hibáznának , azokat is fel le
het találni, tsak a Tudósaink ne reílellyék fárad
ságokat. A Németek a fzófaragásban fokkal di- 
tséretesebb Módot követnek, a mint ezt már 
előttem emlité Molnár Kanonok úr is a Fiziká
jának Előbefzédjében, Ugyan Ő Kegyelme ’s 
Ráth Mátyás úr valának eddig a fzófaragásban 
nálunk legfzerentsésebbek.

Egy Barátom azt kívánta tőlem, hogy ír
nám meg néki, honnan nevezték az Eleink a 
Németeket NÉMETeknek? Ezen nevezetnek az 
eredete nálunk bizonytalan ugyan, de a men
nyire gyanakodni lehet, két okát adhatni. Az 
előhozandó két ok közűi mellyik légyen a hite
lesebb , azt mások láfsék. Az első az, hogy a 
Németeknek egy Réfzök, kik Spira Várofsa kö- 
ffűl a Rajna partján telepedtekle, már a Római
aktól Nmetes, az az Németeknek neveztettek« 
IVTás oka pedig a lehet, hogy a Tsehek, midőn 

r elöfzer jöttek az Orfzágjokba, ’s a Markomán- 
$okat, azon Orfzágnak régi Német Lakosit, a

her
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hegyekbe fzoritották Cvalamint Hazánkban az 
Eleink a Tótokat) minthogy azok Tsehúl nem 
tudtak ’s velek nem befzélhettek , ahoz képest 
Nyeweízeknek az az Némáknak nevezték. Mert 
Nyerni vagy Nyemetz még most is annyit tefz ná- 
lók , ’s a Néma Szavunk alkalmasént abból ere* 
dett. ’S ebből a Nyemetzból fzármazhatott ofz- 
tán a Német név is nálunk. A Tseh Nyerni, 
az az Néma, ebből a két fzóból eredett. Nye 
umi, az az nem érti.

Meiler remek vagy Meíleri remek annyi 
mint Opus magiftrale, Specimen Artificii. Meifler- 
fluch Némellyek már moílan Remekmunkának 
vagy tsupán REMEKnek mondják, de nem jól. 
Mert Remek az Eleinknél tsak annyit tett mint 
Frtiflum, Stuck, ’s a Remekmunka tsak annyit 
tehet, mint Darabmunka. Onnan mondatott haj
dan : egy Remek hús, az az : egy Darab hús. 
Ez Peílinek JEfopus Fabuláiban több Ízben jön 
elő. Tinódi is Szalonna remeket emleget, az az 
Szalonna darabot. A Sz. Iraknak ama legré
gibb Forditásában is Remek ón annyi, mint Da
rab ón , Mafsa vd Fruflum plumbi,

Ezt a Szót Defperatio az Eleinknél a Kerefz- 
tyénségnek béhozatásakor dolgozó Papok az lilén 
Irgalmáról való KÉTSÉGBEN ESÉSnek neve
zek. Ez a Ma^jarazat jó lehet a Rercíityéni

Oh

SOKFÉLE VIII. DAPvAB*



9 4 SOKFÉLE VIII. DAPvAB,

CatecMsmustz nézve. De minthogy ha ki valami
ről egyfzer Reményjét elvefzti, dejperat, a bi
zony nem kételkedik, hanem bizonyosnak hi- 
fzi a nem boldogúlandóságát, ehez képest jobb 
volna Reményvefztésnek nevezni.

Valamint fokán a Magyar írók közül hibá
san nevezik a moftani fzámos Báróinkat Zafz- 
lós Uraknak , úgy ízinte ezen Deák Szavakat is : 
Supremus Comes, Comitatus, hibásan magyarázzák 
némellyek Grófnak ’s Grófságnak, mert azok 
minálunk FŐISPÁN ’s VÁRMEGYE. így hi
básan nevezi egy nevezetes írónk Zápolyit Sep- 
si Grófnak, mert ő nem Sepsi Gróf hanem Sze
pesi Főispán vala.

Hogy ezek az Adverbiumok: IGEN, Valdc 
v és INGYEN, Gratis, Igtöl és Ingyö3 fzármaz- 

tak légyen, arról nem kételkedhetni. Már te
hát kérdés esik, mik lehettek vagy is mit tehet
tek ezek valaha ? Hogy lg annyit tett mint nagy, 
azt onnan is ki lehet hozni, mert Sí rableni erg f 
a mint már emlitém, Iksert folyóvizet emleget
vén, igy í r : „ in der alten Scythifchen Mun- 
galifchen Sprache bedeutet Ik fo viel wie groíf, 
demnach bemerket folches Wort den grollen Sers 
Strohm, zumahl folcher noch diefe Stunde Sert 
oder Ikßrt heiflet* ” Ingy pedig annyit tehetett 
egykor mint Gratuitim, Gratia,

Sei-



Sei re dignum eft nobis, quis locus quo JpeElet. 
Ezt Magyarul fokán így forditják : Illendő, hogy 
tudjuk, melly Helység hová tartozandó* Hogy 
itt az ILLENDŐ, ’s TARTOZANDÓ helyében 
illőnek ’s tartozónak kellene lenni, a bizonyos; 
mert ezek mindenkor tsak a jövendőről mondat
hatnak igazán, az az : a mi fog illeni, tartozni* 
így a hajlandó helyében is jobb volna hajló vagy 
hajlékony* Veccatum originale nem jól mondatik 
Eredendő Bűnnek, mert Eredeti tűnnek kelle
ne mondani. Ellenben akkor igen jól fzóllunk, 
mikor azt mondjuk: e világon nints femmi ma
radandó , minden múlandó ’s változandó; mert 
itt a Világ Javainak jövendő forsokról emléke
zünk.

BABONA, Superßitioy honnan fzármazott 
légyen a Nyelvünkbe, bizonytalan. Nékem úgy 
Iá fzik, hogy a Tót Babinából eredeti, a mi a 
Tótoknál annyit tefz, mint Aggnőség, Vénko- 
faság, Banyaság, minthogy ezek a végok felé 
fietó Teremtmények Ieghajlóbbak azt elhinni * 
elfogadni, 's fenntartani. Vannak mindazáltal, 
kik azt tartják, hogy Babona nálunk ezen Sió
ból lett: Pap-bánya, azaz Papok bányája. Mert 
azt mondják, hogy ezek az Urak nálunk (haj
dan még pogány létünkben) annak igen nagy 
hafznát fzokták volt venni* Én Magyarúl Sok-* 

1 . Iáit-
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hitnek nevezném, mert a ki babonás, fzerfeleíl 
hivő» De lehet mondani Álhitnek is.

Erdő és Szolló PÁSZTOR fok helyett ná
lunk annyit tefz mint Cufios fil-varum, vinearum. 
De minthogy Páfztornak tsak azt lehet méltán 
nevezni, a ki valami Élőállatokat legeltet, a- 
hoz képest ez a név az Erdőhöz és Szóllőhöz 
épen nem illik. Néholt Tsőfznek mondják az 
illyen Őrembert vagy is Őröst, Cußodem, Tső- 
től alkalmasént, mellyet magával fzokott hor
dani»

Kazintzi egy helyett a M» Museumbm azon 
panafzkodott, hogy a fok ÍN Y , ÉNY, ALOM, ’s 
ELEM végű Szavak, az Egyhangúságokkal igen 
rútitják a Nyelvünket. De ha a Deákban ama 
fok tia% tio , it as, entum, ulum, végű Szavak 
Monotoniát nem fzereznek, nem tudom, mért o- 
koznának tsak a mienkben tsömört az egy végű 
Szavak. De hogy a halmozásokat el kell ke
rülni , azt örömest megengedem.

Hogy a Magyarok fok igaz itthoni Szavai
kat tsupa gondatlanságból hagytakel, ’s azok he
lyében másokat a Tótoktól vagy Németektől köl- 
tsönöztek, kitetfzik ab b 'd is , mert fok Dolgo
kat, mellyek nélkül el nem lehettek, 's mel- 
lyeket elejétől fogva kellett csmérniek, úgymint 
hafznot, hatärt, nurhát, ruhát, lzjkrat, ízol-

gát,
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gát, zsákot, 2Soldot, barátot, amicunt, ttyava- 
’yát, zabolát, ’s t. af. most többire tsak Tót, 
Deák; vagy Német Szavakkal ejtenekki.

Az elöl iiiggeßreni fzokott Rágafztékofc 
NÉ és VALA megvannak fzint úgy á Tótban is; 
valamint a Magyárban. Például:

Néha, Némellykor. Aliquandó. Nskdi, Né-
kedi.

■ _ » \ ' r »: ; '• l ’ J

Néhány. Aliquot. Nekolik, Nekolko. 
Néhánykor. Aliquoties, Nek'ohkrat5 Aekol* 

ko rázta
Néhol. Aíicubi. Nekd'e.
Némelly. Aliquis. iViffció , Nekerí , Nikiiért. 
Valaha, Valamikor. Aliquandó. VoläkedL 
Valahogy, Valaraiképen. Aliquoiiiodó. PU- 

íajakoo
Valahol. Alicubi. Volakde.
Valahonnan. Alicunde. V olajakul. 
Valahová. Aliquo. Volakde.
Valaki. Áliquis. Volákdo.
Valaméllyfelé, Valamerre. Aliquá; Aliquot« 

film. Vo lak ade. ^
Valami. Aliquid. * Volaiso.
Már hogy ha ama Próbakőnek helyén keil 

Maradni, mellyet Molnár Ápátur e?ykor méltó 
okokból felállított, ’s tqbb más Tudósaink is 
helyben hagytak, hogy, tudniillik, ha mit egy- 

ti „ 1«̂
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féleképen neveznek velünk nem tsak a Tótok , 
hanem azokon kivúl ezen következő Tótfele 
Nemzeteknek valamelyike, úgymint a Tsehek, 
Lengyelek, Orofzok, Horvátok, vagy Rátzok, 
azt mindén bizonnyal Tótosnak az az Tótoktól 
valónak kell esmérnünk. Ezen említett két R.a- 
gafztékok közül a Névéi a Tsehek is fzint úgy 
élnek, valamint a Tótok , kihez képest erede
tére nézve Tótosnak tarthatni; de a Vah M a
gyarosnak íátfzik , mert még nem hallottam, 
hogy a Tótokon kívül más valamelly Tólfélc 
ftemzet élne vele.

Hogy a FÖLDMIVELÉST vagy is a Gabo* 
na termefztést a Tótoktól tanultuk, annak ta
gadhatatlan Jele a z , hogy még most is az ahoz 
tartozó Efzközöket ’s abból eredő Dolgokat töb
bire tsak Tótul tudjuk nevezni, úgymint 
Barona. — Brána. Kaláfz, — Klafz. 
Öfztöke — Szűk. Kepe* — Kupa.
Tsorofzlya.— T terefzló. Kalangya. — Kladfizkhd« 
Barázda. — Brázda, Afztag. — Sztok.
Parlag,
Ugar.
Járom.
JáfzoL
Kapa
Kafza.

— Prieloch.
— Úbor*
— JájmO.
—-  Jáfzld.

— Kopa.
— Kafza.

Kazal. — Közei. 
Garmada. — Gromnda. 
Búza. — Bozséj Bozsi dar«. 
Rozs. — Rezs. 
Rozsnok. — R ex fáik. 
Konkoly* — Kúkol.

Ge-



Gereblye. — Gr able, Hr able. T  okláfz — S&to' laß?»
Villa. — Vidla. Szalma. — Szlanta,
Ganéj. — Gnoj, Hnoj. Széna — Szefio,
Tsép. — Tzepi Pelyva ■— P lew.

Ezt néklink megvallani nem fzégyen * mert 
ki-ki tudja, hogy az Eleink (valamint a mái 
Elődök vagyis Kalmükök, Kirgisek * ’s egyéb 
a táji ’s többire Kún nemű Népek) tsupán A 
Barom Tenyéfzetéből vevék minden é'elmöket * 
minekelőtte a Dana és Tiíza vizéhez érkeztek $ 
’s Kerefztyénekké lettek.

Valamint Facéré Magyarban annyi mint Tsi- 
nálni, Tselekedni, Tenni* GYÁRTANI* úgy 
Elaborare annyi mint MIVELNI vagy is M üá 
VÉLNI. Ez kiterfzik abból is, mert Kerék, Nye* 
reg, vagy Szijgyártót nem mondhatni Kefék3 
Nyereg, vagy Szijroivesnek; valamint ellenbert 
Arany* Pvéz, vagy Komivcst nem nevezhetni 
Arany, Pvéz, vagy Kógyártónak. Az első rend» 
béliek Kereket, Nyerget, vagy Szíjat gyártanak, 
az az tsinálnak, de a másod rendbéliek Aranyt, 
Rezet, vagy Követ nem tsinálnak, hanem Arany« 
bó l, Rézből j vagy Kőből tnivelnek, az az dől« 
goznak. Némelly Tudóskák röfznak találták 
ama Szóllásokat: FÖldmivelés , Nyelvmivelés, 
mert azt vélték, hogy Mivelni annyi mint Tsi- 
nalni, de a Földmivelést már Pefti Gábor is em- 

G a Üti,
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Í£ti» a ki bizony nem vala az első , a ki ezt a* 
Öfzvetett Szót találta.

Ezen Szavakkal: ATYAFI ’s ATYAFISÁG 
ffioftanábati igen vifzfza élünk, mert az első 
hajdan tsak annyit 'tett mint Frater Gemmas , 
az az Egyteílvér, Egy Atyától Való; a másik pe
diglen mint Frateritas, az az Egyteftvéirség , 
tgyatyától valóság. Már most vifzfza élve még 
a negyedik ízen való Vérünket is Atyánkfiának 
mondjuk, holott Vérrokonnak kellenek inkább 
neveznünk. Azt ugyan nem tudom, mi az oka, 
hogy nálunk még a Iegtávúlabb lévő Vérrokoü- 
ságnak is nagy a tekintete, holott még is nem 
hifzem, hogy akármelly Nemzetben is találkoz
nának annyi meghasonlott ’s egymást gyűlölő 
Tcftvérek mint nálunk. De ennek az okát kön
nyen eltalálhatni, mert ezt tsak a Jószágoknak 
gyakor Ofztása, azoknak Együttbirásá, ’s az ab
ból eredő fok Perek fzerzik.

ValamiQt azon Sz. Irásbéli Fordításból ki- 
tecfzik, melly Bétsben a Ts. Könyvesházban ta
lálkozik, *s mellyet én Bátoriénak tartok , hogy 
akkor, az az 1450 körül, az ökör, Bős, Tehén
nek mondatott, ’s a TEHLN, Vacca, Ünőnek; 
fzinte úgy gyanítom; hogy a Bika i s , Taurus, 
Ökörnek mondatott akkor. Ugyan innen nevez
tethetett a Marha hús is , Caro hbula, Tehén-

hús

tdo SOKFÉLE VIII. DARAB.



húsnak. A Bika nem eredeti Magyar Szó. Geor- 
g\ fzerént az Ökröt és Ünőt még most is egyké- 
pen nevezik velünk a Tungusok és Burátok fl 
két Szibirorfzági Kun Nemzet. Strablenberg fze
rént pedig a Tehén, Vaccu, az Elődöktől vagy
is Kalmüköktől Vkernck ’s Uwenek mondatik, 
a mi bizony nem más, hanem Ökör és ünó.

Az Eleinknél fzokásban volt BILIK.UM vagy
is BILLIKOM, egy igen nagy Pohár vala. Hon» 
nan vette légyen a nevét nálunk, azt még ed
dig, tudtomra, fenki meg nem mondotta. Ele
imen azt tartottam felőle, hogy Hadi-pohár le
hetett , Peculum beüicujn, vagy is inkább a Ha
di-emberek Pohara. De hogy minap a megnő
ni etezett CNémet Nyelvvel megfejtett) Frantz 
Szókönyvben ezt találtam: Vilcom: ein grojfet 
Glas , fo man zum willkommen austrinkt; azonnal 
meggyőződtem, hogy a Német Willkommenből 
fzármazott. így tehát Billikom Német eredetű, 
noha egyébként Tallyán pohárnak neveztetett. 
Tallyán pedig egykor annyit tett mint Olafz* 

Madina most immár fókáktól Magyarul GÉ- 
PELYnek neveztetik. De a Gépelyt Pápai így deá- 
kozza: Machina traEloria. Már tehát miként lehet 
minden Madinát Gépelynek mondani ? ^Gépely , 
a mint vélem, a Német Hebelbbl eredett, a mU 
is annyi mint VeSlis: Emelőrúd, vagy inkább 

G 3 Kor-
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Kortsola. Én Martinát inkább Szerfzátnnak vagy 
Számfzernek nevezném. Pápai is a Szókönyvé. 
Bek I. Réfzében a Martinát így magyarázza: okos 
kigondold Szerfzám, ’s a II. Réfzében ismét a 
Szerízámot igy deákozza: Utenfile, lnßmmentum, 
jyiacbinci♦ — Balßa bizonyos faltöró hadi Szer
íz: m, Martina bellica, mellyböl hajdan a Kö
vek hányatlak a Bástyákra, Számfzerijnak az az 
Sz'iníztres vagy is Számosfzerii íjnak monda
tod. A való, hogy Szerfzám most többire tsak 
Efzköz \agy Jéfzág gyanánt vétetik, úgymint 
író P.pa Tűz-Ló vayy Fufzerfzám; de ki nem 
tudja, hogy nálunk is fzint úgy, valamint más 
Nyelvedben, nem újság, hogy azon egy Szónak 
többféle légyen az értelme. Nékem úgy tetfzik, 
hogy a legrégibb Szavunk , meJly Machinát jelen
tett egykor, az említett Számfzer vagy is Szerfzám, 
’s az Ágyú, hajdan Algyu, Altyú, Alkottyú. Ágyú 
most ugyan tsupán Pattantyút tefz, Bombarda, Tor- 
X/ientum , de hogy egykor minden Martina ’s Inßru- 
mentum Alkottyúnak mondatott, 's ez a Szó annyit 
tett mint Lelemeny , Találmány, Alkotmány, ki- 
tetfzik abból is, mert Áts, hajdan Alts, Altyús, Aí- 
kottyús nem tsak házfedő Famives, hanem egyfzers- 
mind Lelő, Találó, Alkotó, Architelül, StruStor.

Kávé mag, Nucleus Cerasi arabici, KÁV£- 
BABnak nem jól mondatik, mert a Babbal nint*

; fém-
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fcmmi hasonlósága. A Gyümölts magában mint 
egy Tserefznye, ’s az, a* mi hozzánk érkezik, 
a Gyümölts két felü Magva. Az előtt mind azt 
vélték, még a legtudósabbak is , hogy ez a fok 
Pénzünket kitakarító Árú, mint a Bab valamelly 
Növevényen a hüvelyben nö. De már ma tud
va vagyon, hogy a termefztője egy Favats, *) 
mellynek a Bogyója felettébb édes. Annak a 
Magva két felé válik, ’s igy mind egyik Bogyó 
két Kávé ízemet fzokott adni.

Hogy hajdan az Eleink a Kakast, Tyúkot, 
és Tyúkfit mind tsak TYÚKnak mondták , az 
onnan is kitetízik, mert még Siheßer 1541-ben, 
hogy a Gallina Deák Szót kitegye a Sz. írásnak 
Fordításában , azt Emetyúknak nevezte. Sz, Mar
git Élete Szerzője pedig, legalább fzáz Efzten- 
dókkel a Sihefternél régiebb, az éjféli Kakas 
Szót mindenütt Tyúkfzónak mondja, noha a Tyú
kok, Gallina, nem fzoktak fzóllani éjfél tájban, 
hanem tsak a Kakasok. A Tyúk Szóban amaz 
éjfzaki Fin Nemzetek is megegyeznek velünk , 
mert Tyúk Fifebet fzerént Ofztyákúl Tauacb, 
Vogulúl Tokoch. Strablenberg fzerént Kalmukúl 
’s Moogolúl Taka vagy Ente-taka. Ez az utolsó 

G 4 igen

*) Favats egy ollyan Szó mint Követi , *s annyit 
tefs mint F t u t e x ,  Staude.  ^
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igen megegyez a Siheflernek Emetyúkjával. El
lenben Ihre fzerént lapul Tjük annyi mint Pul- 
jus , az az fia akármi Élőállatnak. Én azt tar
tom , hogy a mennyiben az előhozott Tyúk Szó
hoz hasonló értelmű idegen Szavak a Tyúk Szó
tól elütnek , annyiban tsak az említett külföldi 
íróktól yannak megrontva.

BÍBOR és BÁPySONY Szavakat moftan más 
értelemben vefzfzük, hogy fém az Eleinknél va- 
lának. Mert Silyejter, ’s annál fzáz EfztendÓ" 
vei régiebb Bátori, ByJJus Deák Szót mindenkor 
Biborral magyarázták, ’s a Purpurét Bársonnyal« 
Mar pedig Byjfus a régieknél annyit tett mint 
igen finom Cryólts, ’s a Purpura mint igen drá
ga felyera veres fzövet, vagy is bizonyos Tsi- 
ga vérrel veresre fedett Pofztó. Most már a 
Bársony annyit tefz nálunk mint Holosericum , 
Sammet; a Bibor pedig mint val^meUy drága ve
res Szövet. A írd a Bíbornak moftani jelenté
sét illeti, az legjobban kitetfzik Baróti Szabó 
Úrnak te rse ib ő l, mellyeket 1776-ban kéfzitett 
H. Bottyányi Jósefnek Efztergami Érseknek imigy:

Róma tfe kéfs, bíbort is adafs-------—- —
Villogjon bibor vállán, — — ----------- —

----------- — — -----------------— palaßot
Bíborból laßunk vállán villogni m* holnap.
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MIRIGY, Magyarban kétfélét jelent. Egy
kor annyit tefz mint Keievény , Tuber 3 Fumor, 
Bnbo, Apoßema. Beu'e; máskor ismét anny:t mint 
tsomós-borsós-ikrás-hf;, vagy is Hús-ísomó-bor
sóikra, Glaninla, Drüse. A Mirigy nevű Ke-* »
levényeknek ketteje leginkább nevezetes, úgy
mint Dögmir’gy , Buh pcfiikntiulis, ’s Bujarni- 
rigy, Buh venereum Az f.lső a dögös Embernek 
a honja alatt terem , a másik pedig az ágyéká
nak hailásán, ’s ez a Németek után fókáktól 
Dobnak is nevezhetik. Némeliy moílani íróink 
vétenek , midón az írásaikban a Mirigyet Mé
reg helyében yefzik., ‘s % Mérges^ Mirigyednek 
mondják.

MONY Magyarban annyi mint Tojomány, 
C vunt, vagy pedig Tök Teßiculur. Ezen Szó
ban igen megegyeznek velünk amaz éjfzaki Kun 
vagy is Fin Nemzetek, mert, a mint már egy 
helyett m ondat, Mony, Ovum, Lapul Mowbí, 
FinúI ’s Tseremesul Muna, Vogulúl Mong, Ofz- 
tyákúl Mon. Nálunk némellyek i\em tsak a Fér
fi ’s egyéb Kan-állatok Golyóikat, hanem azok
nak a Vefzfzejeket is annak nevezik. Rátz Or
vos ú r is így vette ezeket írván: „ Tököknek 
azok a Tojás forma Golyók mondatnak, a mel- 
lyek a Mony alatt lefügnek. ” De én azt tar
tom, hogy ez az utolsó Nevezés tsak per abu* 
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fum fértt Nyelvünkbe. Mert ha Monyasnak tsak 
a Ménlovunkat nevezzük, úgy bizony a kihe- 
réltt Lónak Monyatlannak kell lenni. De ez, 
a mint tudjuk, foha nem vefzti a Vefzfzejét, 
hanem tsúpán a Monyát vagy is Tökét. Ka
tona litván a Magyar Graramatikátskájában, roel- 
lyct 1645-ben Gyulafejétváratt adottki, azt vi
tatja, hogy a Mony fzót nálunk tsak valamelly 
Tsintalan a Tojományból faragta volna, elvet
vén a Szónak első két Tagját, a harmadikat 
pedig Mány helyében Monyra változtatván. De 
loelíy jó Crisis ’s elég Ok nélkül való légyen ez 
az ÁUitás, azt ki-ki éfzre veheti. Ha ez igaz 
volna, úgy bizony méltán lehetne tsudálkozni, 
miként egyezhetnekmeg annyira velünk ama ta- 
VÚl való Népek ezen Szóban.

BOGÁR és FÉREG köztt különbbözést kell 
tennünk. Mert Bogár annyi mint Searabeus, Kü
fer ; Féreg pedig annyi mint Vermis. Wtirn. A Fé
reg mindenkor tsak tsufzik, máfzik, vagy ug
rik ; de a Bogár lép is, repül is. Nyü , Szu, 
Kuk atz , Pondró, ’s t. af. tsak a Férgeknek kü- 
Ipnbbféle fajaik, lnfettum Gyofsingey úrtól nem 
jól mortdatik Magyarul Tsúfzómáfzónak, mert 
a fzámtalan és fokféle Legyek nem tsúfznak máfz- 
fiík , hanem repülnek vagy lépegetve futkosnak. 
Azután a Tsúfzó és Máfzó fém ípifld egy. Mert

Tsű*
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Tsúfzé , Strpens, igazán t$ak a Kigyó, 9s a lá
batlan fok Fereg; ellenben Máfzó, R e t > e n s ,  R e - 

ftilts , a fokféle R ák, Béka, és Gyik,
Hogy a Szavainkban a HoSZSZÚ É elly 

gyakorta fordul e lő , azt bizonnyára tsak a fzó- 
nyújtó Magyaroknak köfzönhetjük, kik ezt az 
egéfz Hazában bevezették. Mert hogy hajdan 
ezek a Szavak, mellyeket most mindjárt emlí
tek, rövid e-vel mondattakki, a mint mellettek 
kifogom tenni, abban bizonyos vagyok, 8s ha 
kivántatnék , mégis próbálhatná. Úgymint:

SOKFÉLE VIIL DARAB. iojr

én — enem,enen-
liéd — tied, teed.
iraé — ime, iraez.
kéz — kéz.
kéne — kellene,
kevés — kévés, kees.
ménkö — raennykő.
fénkő — fenko , fe-

nökő.
kénko — kcnkó, ke-

nőkö.
kerekdék — kerókded. 
gyermek- — gyermek

ded ded.
méréfz — meréfz.

ajáflé

mérni, mé—  merni, me
rő r ő , vala

mint vak
merő , és 
nem vak
mérő.

fzülék fzülők. 
•ninémő — mi nemű. 
mindené- — minden ne

mo m'u.
némuné- —• némelly

mo nemű#
fazék — fázok, 
fzándek — fzándok, 
marék — marok#
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ajándék — ajándqk*
hajlék — hajlok*
évp — evő.
megyek — megyek, 

menek*
kél — kel,
mér,!nyér — m er, nyer, 

vér ver.
bé — be, bele,
bévűl — belől,
né effélék—  nő , var
ben: var- gánőjfza-
gánéj 12a.- bónő.
boné

fzékfu — fzegfu. 
oítonnény- — oftornyel 

fa fa, oítor-
nak nye
let nyúj
tó fa.

qlébbi — előbbi,
közép —■ közebb.
yeréjték — verőték.
OÍtvcli — eftveli,

efttelia

eftvéledni — eftveledni, 
eftteledni. 

idétlen — időtelen.
tetétlen — tetőetlen.
mennél — mennyivel,
kéj — kij. 
kéjes — kijes. 
kéjeden — kijetlen* 
elejentén — eleinten 
véfz — velz. 
elé adni — e ól adni*
hézag — hiúzág*
kelemés — kellemes*,
tetézni — tetőzni,
íertéztetni — fertőztet-

ni.
az idén — ez időn*
erdély —• erdő el

orfzág.
erdélyi — ?rdó éli*
leéndő,te- — leendő, te- 
éndő,ve- cndó, ve* 
éndó* eadó.

A
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A régi Írott és nyomtatott Könyvekben pedig 
ezek igy vannak: '

veté — veteve,
béveré — lelever eve,
feledé — félédévé»
teremté — terumteve.

érezné — érekncye. 
feledné — ftledneyz. 
tehetné — tehetneye* 
dfzteíné — tifztelneye;

Hogy TÉGLA Tegulábóí eredett*, ’s mé^ 
most is annyit tefz mint építésre való égetett 
vagy nyers liégyfzegü Agyag, azt ki-ki tudja. 
De hogy e it igazán Deákút néni Tékájának, ha
nem Laternek nevezik, az is igaz. Tega/ának De
ákul tsak a házfédö Tserép, Imbrex, nevezte
tik jól, vagy pedig az arravaló Zsendely, Sem* 
dűli. Égetett vagy is fzines Téglát Sülit vagy 
Sütöttkőnék mondhatnók inkább a Mérnétek fze-
rént, kik azt Bäckß'eihnak hevezik; Á nyerset
vagy is fzintelent fokhelyett nálunk Mórnak mond- 
ják. — Bár egyfzer valamikor kitifztitanók ezek
től a kortsos ’s rofzúl tulajdonított Szavaktól 
nem tsak az anyai Nyelvünket, hanem a hazai 
Deák Nyelvünket is. Az Élőállatok ’s a Földi 
Növevények Orfzágában, ’s az azokból eredő 
Dolgokban annyi fzükségtelen új Deák Szava
kat fzerzettünk , hdlott á régieket kelleti vólna 
inkább elővennünk ’s megtartanunk j hogy a ré
gi Deáksághoz tüdő minden külföldi méltán bofz- 
lzonkodhatik ellenünk. Ez által öfevezurtük és



Zavartuk valamint az Állatokat * úgy a Növevé- 
nyekfet is egymáfsal, úgy hogy, ha ki egykor 
azokat tulajdon ’s illő módra rendjük fzerént 
Magyarúl, Dákul, ’s Németül fogja Hazánk 
fzámára emTegetni, az elég terhes Munkába fog 
kapni. Mert a mi a Térméfzetieknék az emlí
tett három nyelvbéli Laiílromát illeti y mellyet 
Crofsinger ú r kéfzitett, YMagyarorfzágnak Teri 
méfzeti Hiílóriájában réfz fzerént ki is adott im
már, azt még tsak első kezdetnek nézhetni.

VISZSZA, a mint gyanítom, hajdan Vifzi 
vának mondatott, valamint öfzfze még most is 
igazán és jól Öfzvének mondatik. Ez az Öfz- 
ve ’s vifzva pedig nem egyéb vala, hanem az 
bfani ’s Vifzni Igéknek Viselőjók Gerundiumok. 
De mit tettek légyen Öfzni ’s Vifzni, a bizony
talan. Mind a kettőről a Vélekedésemet im
már előadtam.

Némellyek azt tartják, hogy a FI vagy is 
FIÚ a Deák Fi/mrból, ’s a FÉR.FI és FÉRJ a 
Deák FVrbŐl fzármaztak. Már minek nevezték 
légyen ezeket az Eleink, kik Alroofsal Etöl vi
zétől ide jöttek, az az: minekelőtte a Deák 
Nyelvnek legkisebb hírét halhatták volna j azt 
nem olly könnyű meghatározni. Nékem úgy tét* 
fzik, hogy a Férfit ama legrégibb Eleink Érnek * 
Erének* 's Kúunak mondották} »Férjet Nősnek
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's Fajemek; Fiút pediglen Fajnak 's Fajúnak, 
De a Nos hajdan Nőesnek mondatott 3 ’s a NŐ= 
télén Nóetlennek.

Kérdésben van nálunk: a TEKE mit teíz 
tulajdonképen ? A Magyar Szókönyvünk igy de- 
ákozza: Glóbus i DifcUs, Spbaray Trundulas lufi- 
rius. Ugyan azon Könyy Conus Deák Szót fzirtt 
úgy Tekének magyarázza. Már tehát a fzerént 
Teke Conus is, Globus is. De minthogy Conust 
Kegel, ’s Globus, Kugel, igen különbböznek egy- 
máftól, ahozképest úgy tetfzik, hogy a Teke 
tsak egyiket jelenti valóban. Ezt a Szót: Té- 
kézni, a Székönyvünk ismét kétféleképen deá- 
kbzza, úgymint difeo vei truneulis ludere. Mond
ják ugyan már is nérnéllyek : Tekéfedél, Tbo
lus, Kuppeldach; de ha jól mondják e , nem tu
dora , sőt igen kételkedem, noha iüagatn is egy 
helyett éltem volt ezen Szóval, Nékem úgy tét* 
fzik, hogy Teke inkább ConuS . hogy fém Gló
bus. Pápai ezeket: leütni a Tekét, igy deákoz- 
za: Trünculos dejicere. Teke, a mint vélem, 
Tőkéből leüti ’s ez ismét a Törtek kitsinitojé* 
T ó : Truncus; Tóke: Truncultis; TÖkétske pe
dig fzükségtelennek látízik, ’s a Tót réfzekeá 
faragott Szónak tartatig

EST VÉL egykor annyit tett mint moStEíl- 
\ e ,  Vefperi, Hogy ez az Eli vei vagy is Efttel
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fokkal jobb a moftani Eftvénél, kiíetfzik a Reg
gelből vagy is Reggelből, raellyet Rígvének 
nem ntondhatni;

HÍU: Vanur3 Vahus. Inait is, igen régi Sza
vunk $ ’s minden bizonnyal az Eleinkkel jött 
ide Ázsiából. Ur“yan abból eredtek: H ivsig : 
Vakítót y 's Hivalkodom: Oízor; De eit ä Hivsá- 
got igazán Hiúságnak kellene írni ’á ríiondani. 
Pápai minden ok nélkül Hévságrvak irta:

A KÖLTŐ és VERSSZERZŐ köztt kü- 
lönbbséfet kell tennünk. Mert á VérsfzerzQ 
tsak ánÜyi mint Verfifck, Verfificatör; Póeiáfiert 
qui tantum exitus fimlitüiini ftudere cállei. Reimer, 
Reirnjchmiät. Rim ent; 's ä kinek Versei: funt 
verba & voces, pratereaque nihil. Dp a költő égé- 
fzéö más Ember,*’s oily ritka; bogy tsak fzáz 
Eíitendők ízoktak egyet vágj7 kettőt fzülni. Égy 
nevezetes Frantz író azt mondja: iln y  a rien de 
ß  Commuti qu un faifear de Vers, & de ß  rare 
qiC un po'e'te,

KAJ egykor annyi lehetett mint Cúrvús■ 
Görbe. Abból jöhettek Kajmó , Kaimats, Kajts, 
Vncus, Horog. Azután Kajáts, Kajla, Kajfza, 
Kajtsos, tneurvus. Kajfzi baratzk, áz áz gör
be fzilva barátik.

HONNYA vagy is HONNJA mindenkor 
tsak JUlnyi yólt mint Patria f i a , Doms fia . Sé-

' . hol
\



hol !a régiebb írókban fel nem találni ezeket: 
Honnyám , Honnyai, Honnyos , hanem Hon- 
nőm, Honnod, Honnja, Honnunk, Honnotok , 
Honnjok. Némelly tftudoetymologusck azt mer
ték hirdetni, hogy ebből a Honrjából leitek 
mind Hunnia, mind pedig Hunnüs. De e tsak 
ollyan fzárroazratás mint Ungctruinzk Ungvárböl, 
Siculus rak Scjrtbulu'sbói, ’s Valarirnsnak FiaccusbóU 
Ama fokát irtt Molnár Albert egy helyett a Zsol
tárokban igy fzóll: És honnyába költi a fetské
------ az az: hazájába. Tinódi is igy ir: Az
ti honnotokban nyugolmást laknátok. Gyöngyö
si is Kemény Jánofsában a Lónyai Zsigmond- 
ról igy versel: Törvény illett inkább mint fegy
ver Kezében, Tanátstsal fokát értt honnya fzük-
ségébea------ az a i: hazája ízükségébert; t g f
Szóval, Hon,  vagy is Honn nálunk fzintén az* 
a mi Németeknél Heim vagy Heimatb, ’s a De
ákoknál Doroí, t; Domti, Patria. Honnyai bi
zony tsak ollyan mint Hazájai.

MARHA egykor annyit tett nálunk löint 
Jófzág, Érték, vagy i r ú ,  Rex, Bonum, Op es, 
Mer*; Imár most tsak a Barmunkat nevezzük 
igy. Pray ú r nem elég jól forditá Deákra t  
János Zsigmond Erdélyi Fejedelemnek Tör
vényiében előforduló Marha Szavunkat Pec** 

H  das
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des •) által, mert ott a Marha annyit tett mint 
Jófzág vagy Érték. Ezen Törvény által a Nagy
váradi Kanonokoknak raeghagyatott, hogy, hí 
a Római Vallást nem akarnák elhagyni, a Mar- 
hájokkal azaz Vagyonjokkal takarodjanakel Nagy- 
Váradról. Marha úgy ítélem, eredete fzerént 
nem Magyar Szó, hanem inkább Deák. Mert 
a Deák Merxhbl lett mind a Frantz AJarchandise, 
mind pedig a Tót Mrcha, 's ebből minden bi
zonnyal a mi Marhánk. Valamint a Marha, 
melly az előtt annyit tett mint Jófzág, Érték, 
vagy Árú, kéntelen volt azutánn a Barmot je
lenteni, mivei tulajdonképén tsak abból állott 
az Eleinknek az <5 Értékjök, 's tsupán tsak az
zal kereskedtek; úgy fzinte az Élet is, melly 
egyébként tsak e világi Fennlételünket tefzi va- 
la , már most a Búzát és Gabonát is jelenti.

Nékem úgy látfzik, hogy TÜVIS, TÖVI
SES , TÜSKE, mind Tűtől eredtek. T üvis, 
Spina, , egykor Tüvösnek ’s Tüvesnek mondat
hatott , mivel Tú gyanánt fzokott Í2Úrni. Ab
ból f2ármaz®tt ofztán Tüvises vagy is Tüvöses, 
Spitiofus, Aculeatus. Tüske, Spinula, Tüvöské- 
b ő lle tt . A  varró Tut azért Írom í-vel, hogy/ \ 0 t

a *)

*) D i f i é r t .  D e  S a c r a  D e x t e r a  D i r i
S t e p h a n i  R e g i s  35.
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a Tótól , a mi annyi mint Truncus, Stipes, Ba- 
fis , meg-különbbözteíhefsem.

Mit tehettek hajdan ezek á magánérthetö 
Szavak: H Ó M , MOGY, SZOM, GYAP ; 
SZAP, KÉS, SANY^ ISZ, ZÖR, bizonytalan; 
de hogy belólök fzármaztak ezek, a Máfsalért- 
hetök: homorú, mogyoró, fzomorú, gyaporú, 
ízaporú , keserű, fanyarú, iízonyú, zörönyu , a 
bizonyos. Éppen ollyanképen eredtek ezektől- 
is: domb; mony, fa, ha, tcmpus, por, fro r, 
▼ér, viz ; gyöngy , gömb, imezek: domború, 
monyorú, ovális, fanyarú, hamarú, citus tempe- 
ftivus, poronyú, most porhonyú, fzóronyu, most 
fzörnyü, verenyu , most verhenyő, vizenyu; 
most vizenyős; gyöngyörű, most gyönyörű, göms 
bolyu. *)

Pápai ezeket: Em.ndare, Corrigere , igy ma- v 
gyarázza: JOBBÍTANI. De a Vétket vállyon 
mint lehet jobbítani, holott jónak föha nem mond
hatni? Ha ki jobbit valamit, az ha a jóból nem 
is, de legalább a tűrhetóből tsinál jobbat. Éá 
tehát azt tartom, hogy Emfndar's inkább Jovita- 
ni vagy is Javítani, hogy fém Jobbítani. Ugyan 
ezen okból a Fényitékház is, Zuchthaus, Domus 

H 2 Cor- *

*3 Nemellyekrsl z  Velekedéí exuet immár eliboz- 
tam.
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Corre&oria, nem jól neveztetett egynémellytől 
Jobbitóháznak, mert a rofz érköítsu Embert ú :m 
a Jobbúiásért küldik bele, hanem inkább a ja 
vulásért.

KÖPTZÖS, az az Vaskos, zömök, zömök, 
honnan eredeti légyen \ bizonytalan. Nékem úgy 
tetfzik, hogy ezen Szóból: Köputzés. Köpu- 
tze: Vas ungventarium. Ez az Edény alatsony 
ugyan, de jól Vaftag 's erős. Zömök egykor 
annyit is tett mint torok tséfze. így vette már 
Irinyi az Adriai Sirénájában; Gyöngyösi pedig 
Tsalárd Kupidójában igy említi:

Persiában kéfzultt Zömök vólt Zsebében, 
Azt keresi elő > és vefzi kezében , 
Megmefiti a fris forrásnak vizében.
És jól erefzt abból fzomjú gégéjében. 
Hernia, Enterocele, ’s Hernioßis, Enter ocelU 

(üst nem a legjobb^ módra magyaráztatott hajdan. 
Eleinktől TÖKÖS és TÖKÖSSÉG által. Mert 
a Tökös inkább azt jelenti, a kit ki nem heréi
tek, ’s a Tököfség inkább Tökkelbirás, Pojfes- 
fio Scroti. Az első Megízakadttnak ’s a másik 
Megfzakadásnak fokkal igazabban mondatik.

JÁVOR, JÁHOR, Urusf A*erochß, nem 
egyéb, hanem Vadbika. A Magyar Neve a Né
metből eredeti, a Német pedig a Deákból. Pá* 
pai^tsalatkozott, midőn nem uak Urasnak, ha

nem



nem Rupicapránik , sőt Alcesnek is deák ózta« 
Mert ez háromféle-különbb Állat, ’s az első, 
melly egyedül Jávornak neveztetik igazán, nem 
egyéb, a mint mondám, hanem Vadbika, a má
sik Vadketske, ’s a harmadik, mellyet a Né
metek Ekének neveznek, egy Szarvasképü te
mérdek Vadállat. Ezt az Eleink a Német Elend- 
bői Beléndnek mondták, de én, ha rajtam álla
na, Roppant vagy örfzarvasnak nevezném. A 
fém igaz, a mit a deák-magyar Réfzben az 
cet mellett emleget, hogy, tudniillik, Jávor egy 
Szamár fzabású Vadállat. Mert Jávor, a mint 
már mondám, erdei vagy is vad Bika, 's Bc- 
lénd a veres Vadak közé tartozik, fokban ha
sonló a Szarvashoz, tsak hogy jóval nagyobb ’s 
temérdekebb. Grofiinger ezen Állatokat: 'Alce 
és Urui nem jól magyarázta, midőn az elsőt 
Jávornak, a másikat Beléndnek nevezte, mert 
épen ellenkezőt kellett vólna mondania. Egy
kor magam is megtsaJitkoztam, midőn a Sokf. 
V. Darabj. 8. Levélfelén a Beléndek helyett Já* 
vorokat emlegettem. ,

KUDARTZOT vagy is KUVARTZOT val
lani Magyarban annyi mint Szégyent vallani, 
vefzteni, meggyőződni. A Szó, a mint látfzik, 
a Német Kurtzból eredett, úgymint zu knrtz 
kommen, [den Kilrtzer.n ziehen. Hcltai Kudartzot 

H  3 min-
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piindég Kurtznak mondta, úgymint Kurtzot val
lo tt, Kurtzot húzott. így a Tótok is Kuratz 
pák mondják.

A KIRÁLY nevezete nálunk, úgy tetfzik, 
Sz. litvánnal kezdődött. Álmos, Árpád, Tap- 
fon , Zsolt, Gyétsa, tsak Fejedelmeknek nevez
tettek. A Király neve nálunk a tót Kralból ere- 
dett, melly 6 nálok fzint úgy Királyt jelent. Ezt 
a Kral nevet a Tótok a Nagy Károly Német 
nevéből Cáriból tsinálták, mert az előtt a Feje- 
d lmokét Vojvodámk yagy tsupán Vodának, az 
az Vezérnek nevezték, a miből azutánn a Ma
gyar Vajda lett. Vajvoda vagy is Bojvoda a Nyél- 
vökön annyit tett akkor mint Hadivezér.

MORVÁNY Kalátsot a Magyar Szókönyv, 
a mint 1767-ben jöttki, Okításnak deákozza. Tud
ni való pedig, hogy Obelia bizonyos Kenyerek 
valának, mellyek Bakhusnak fzoktak volt fzen- 
teltetni, Már mi okból betsültetettmeg a Mor
ván Kaláts ezzel a Deák Sigtiificatióva l, nem tu
dom. Abban ugyan bizonyos vagyok, hogy a 
régi pogány Magyarok Apollót foha nem esmér* 
t' k lilén nek. Az utóbbiak pedig, vagy is Ke- 
refztyén Magyarok, minden bizonnyal nem éa- 
keztek annyira, hogy az Apolló Kalátsainak új 
Nevet faragjanak, minthogy fok fziikségesebb 
Dolgoknak Neveik hibáznak még mái napig is
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a Nyíl vökben. Midőn tehát azon törném feje* 
met, hogy honnan jöhetett a Morván Kaláts, az 
jutott efzembe, hogy a Tótok is bizonyos Kígyó 
módra kerékbe öfzvehajtott Kalátsot Mrvaaynak 
neveznek, és ugyan azon okból, mert, mig síi- 
letlen, magától mozog*

APRÓ, PARÁNYI, úgy tetfzik, hogy t  
Deák Parxusból eredtek. Vannak azonban, kik 
Parányit a Vara. Szóból fzármaztatják, melly bi
zonyos török ezüst kis pénz. Vannak ismét, 
kik azt tartják, hogy mind a két Szó a Brey; 
Pulmentum, Német Szóból eredett. Hát ha Por
ból eredett mind a kettő, ’s a mi eleinten «* 
por vagy por a és pornyi vala, most Apró ’s Pa
rányi* Parányiból lett végre Pirinyó*

Az Olafz Nyelvből eredett Szavainkat ak
kor ültették által Nyelvükbe az Eleink, midőn 
Nápolyból Királyokat hozván magoknak, cgy- 
fzersmind az Olafz Nyelvet is uralkodónak lát
ták az Udvarban. Ez az Idő vala a XIV. Szá
zad. Ekkor az Olafzok Budánj&'s Vizsegrádon 
felettébb lábra kaptak az Udvarnál. Azon idő
ből való többi köztt a Vakarj és Vakarodj, Apa- 
ge, am i is ebből az Olafz Szóllásból eredett: Va 
Carogna.

Hogy a LIK és LYUK, Foramen, Lach, 
Német eredetű Magyar Szó légyen, azt könnyen 

H  4 éfz-
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étere vehetni* Minek nevezték légyen, a kik 
ilmofsal ide érkeztek, bizonytalan. Nékem úgy 
tetfzik, hogy egykor Űrnek mondatott* üres 
kétség kivúl Úrból lett, ’s ez más nem lehetett 
©int Formen, v. Vacuitas, v. Speeus, Antrum*

A közönséges BORZunk Ebi-borznak azért 
mondatott, hogy a Difznó-borztpl megkülönb- 
böztethefsék. De miféle illat legyen a Difznó- 
borz, $zt magam íé tudom. Talán a Tüvises 
vagy is Siildifznó. A mit Mátyus mond a Difz- 
cóborzokról Diatetiea]íb&n, hogy azokat a So- 
vájtzi H^vas'ak jó izúen ennék, azok, a mint 
Szemeimmel láttam, a Mormolok vagy is Hava
si Ürgék, Marmot*., Mures alp\nit Murmeltbiere, 
's nem Difznóborzok,

Megtsalatkozott Baróti Szabó Dávid u r , mi
dőn elragadtatván a ritka ’s feledésbe mentt Sza
vaink SzeretésoktŐl, többi közti a DRIDA és 
DRIOaZNI Szavakat iá a Magyar-deák Szó
könyvből, a mint i7Ó7ben jöttki, a kisded Szó
tárába felvette. Mert hogy ez a két Szó az em
lített Szókönyvnek Erratái ban a Nyomtatás Hi
bái közé fzámláltatott, ’s igy jobbitatott: Dti- 

, Ufidázni, azt az említett Könyvnek Erra
táiban kiki úgy találja. Szint úgy jártt akkor is, 
midőn a Tajtékkövet Játékkőnek mondja, mert 
12 is a Sajtó Hibája* Az előhozott Drida és

Dri-
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Dridizni Szavakat Eder úr ismét a Szóköny
vünkbe újra béiktatta, tsak hogy a Driddznibál 
Dridézrti lett»

Hogy FELE egykor annyit tett mint IVa- 
ximui, Amicus, NeceJfariaSy Freund, az immár tud- 
ya vagyon. Ama régi temetéskori Befzédben 
ezek: Latiatiic felsynt zumtitchel, annyit tettek 
mint: Látjátok barátim, fzömtökkel az »z fze- 
metekkel. A Kerefztyénség bévezetése titán a 
Barátok, kik akkor többire Tsehek és Tótok 
valának, ezen fzép régi Szó helyett a Brat tót 
Szavokat hoztákbé a Nyelvünkbe. Hogy pedig 
elcinten Fele fzint úgy nálunk is Bratnak mon
datott, kitetízik ugyan azon Befzéd végéből', 
a mint azt Koller y r  adáki, a hol fzerelmes Ba
rátim helyett ezek vannak: Scereltves tratym. 
Feléből valók: Felekezni, az az Barátkozni; 
Felekezet, az az Társaság; ’s t. af. Felebarát 
Cgy mind a kettőből öfzvetett Szó. Ugyan ezen 
Feléből fzázmazott a Feleség, is, Amica, Sori a vi
ta , Uxor.

Néhai tudós Hazánkfia Rádai a M. O r r 
úiban egy helyett azt hirdette, hogy még »De
ák Herofl kitevő Magyar Szónk fém volna. De 
hihetetlen, hogy egy olly Nemzetnek, ki min
den Ditsóségét a Hadban ’s Hartzolisban hely
eztette , nem lett vólna tulajdon Szava „ melly

HS t
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a Herofi jelentette. SÖt inkább elhitettem ma
gammal, hogy az Eleinknek több Szavaik is 
valának , mellyekkel a Heroß kitették. így Peíti, 
Tinódi, Heltai, Pázraán, 7s több régi Magyar 
írók HŐSaek nevezik. Vannak, kik azt tart
ják, hogy Heros hajdan Leventének is nevezte
tett , ’s igy vefzi Zrínyi is ezt a Szót az Adriai 

'Szénájában. Nékem úgy látfzik, hogy még a 
Bátor is egykor nálunk nem tsupán Meréfzt je
lentett , hanem annyit is tett mint Heros, A Sz. 
Láfzlóról egy igen régi Deák Énekben ezt ta
láltam: „ T u c a té  purus, mente prsclarus, tu 
corde audax more leonis, ad hoc es dichis Bá
tor Ladislaus, cum adhuc juvenis state fores. ” 
*S ugyan ez a Szó: Bátor, annyit tefz még most 
is egynéhány Fin Nemzetnél az Orofz Biroda
lomban. Kételkedem, hogy Hős valaha ezeket 
Jelentette volna : Futurus Sponfus, Procus , Nő- 
fzölegény, Leánykérö, a minek Pápai vagy Bőd 
deákozta, ’s Báród Szabó magyarázta.

Gr of singer Hiß. Pbif, T . 4. pag. 350. azt ír
ja , hogy az Erdélyiek a Rákot HÁTRAMÁSZÓ 
féregnek mondják. Ha ez igaz vólna, úgy bi- 
íony a Rák ok nélkül kapta ezen nevet, mert 
6  is fzint úgy a Szeme után máfzik, valamint 
tgyéb Élőállatok,
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Húrosmadár, Turins, oíinan neveztetett igy, 
mert HÚPvba vagy is Hurokba fogattatott. A 
Feryvesmadarakat és Feketerigókat még most is 
nálunk, hol a gyalogfenyó bővebben terem, a 
helyett hogy, valamint a Külföldön, Iéppel fog
nák , inkább lófark fzÖréból kéfzűltt törökkel 
fogdofsák. Húrból valók: Hurka, Hurok, Hur
kolni , Hurkot kötni,

KURUTZ és LABANTZ Szavaknak'erede- 
töket még eddig fenki jobban meg nem fejtet
te Cornidesné\. A Kurutzról mind eddig azt hit
tük,  hogy Cmxtól neveztetett igy, mivel fok 
Kerefztet kell vala néki a Némettől az’ előtt 
fzenvedni. De ezt Cornides, ítéletem fzerént, 
jobban fzármaztatta a török Kurudxsi Szótól, 
tnelly annyit tefz nálok mint régi, tapafztaltt, 
’« forgott Vitéz, Veteránul Miles. Ezt a nevet 
már Tökölyi alatt magok a Pártosok kaptákfel 
’s magokra ruházták. Hihető, a Török társaik
tól neveztetvén igy, kik gyakran velek együtt 
hartzoltak a Németek ellen. — Labantznak e- 
rcdetét az említett nevezetes írónk igy adja 
élőnkbe. Hogy, tudniillik, még I Ferdinánd 
alatt a Német gyalog Katona LandsknecbtneV hi- 
vattatott. Ezt hallván a Magyarok , abból Lánta- 
kenetet tsináltak, mellybol időjártával (az ide
gen Szókat megröviditeni fzeretÓ Szokásunk fze-

rént)



rent) tsupán Lántz maradit hátra. Tinódi hol 
Lántzkenetet, hol Lántzot emleget. Heltai ii 
Lántzró! emlékezik. Botskai idejéből való egy 
Levélben ezt olvashatni: Kaísán három fzáz
Lántz hajlott hozzánk-------az a?: általjött,
általízökött. Ugyan azon időből lehet ama Ká
romkodás is: Lántz vagy lántzos Kutya tér — 
— •— , ’s ebből a Lántzból végre Labantz left.

Némelly Tudóskák az első Magyar íróink
ról , úgymint Komjátiról, Peíliröl, Silveßerrol 5 
Heltairól, ’s egyebekről azt hirdették , hogy a- 
zok nem voltak igaz, ízületeit, *s Nyelvök fze- 
rént való Magyarok, mert az Annyok Nyelve 
T ó t, Német, vagy Oláh volt; ’s attól vólnaaz, 
hogy a Szóllások módja oily igen különbböz a 
mái Szóllástól, vagy is , az ö mondások fzerént, 
olly igen hibás. De ezek az Emberek nem tud
ják ’s nem vefzik éfzbe, hogy a mi Nyelvünk- 
is fzint úgy megváltozott egyben másban, va
lamint minden egyéb Nyelvek. Az említett író
ink köztt tsupán Haltairól lehet kétségünk, ha 
az Annya Nyelve Magyar volt e , vagy pedig 
Német, az az Erdélyi Száíz.

Hogy a SZEG és SZÖG annyit tett egykor 
mint Barna» F u fc u i ,  S u b n ig e r  ,  B r u n u s , B r t u n ,  
azt már egy helyett említettem. Ebből a Szeg
ből valók ; feketefzcg, sárgafzcg, ízegsárga,

ízeg-
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fzegveres, ’s ti af. Gyöngyösi Kemény Jánofsá- 
ban egy helyett igy versel :

Maga’ is fzög Legény, lova is Szeretsen, 
Süvegének nyufztját őrzi egy Keretsen, — — 

Ez a Szeg, Szög, hajdan igy íratott: Zeuk, Zeug. 
Zug. 1358'diki Deák Krónika fzerént Sz. Láfz- 
lónak Zug nevű lova nem más, hanem Szeg vagy
is Szög. Szegedet, Szegfzárdot, és Szolnokot 
hajdan igy Írták: Zeged, Zewkzard, Zolr.ik, Zov- 
nuc, mert Z annyit tett akkor mint most Sz, 
így helytelenül jönnek elő a moftani írás mód
jára nézve a Magyar Szókönyvben: Zabó, Zé- 
kely, Zekér, Zent, Zerző, Zilájj Zolga, ’s Viz- 
za , mert ezeket, való, hogy hajdan Z-vel Ír
ták vólt, +)  de mindenkor Szabónak, Székely
nek , Szekérnek ejtettékki at  Eleink* Ezt a ré
gi írás módját, hol* tudniillik, Sz  helyében Z 
Vétetik, tsupán azoknak talán lehetne megenged
ni nemesi Nevök kiírásában, kiknek Neveik á 
régi Nemes Leveleikben igy irattattak-ki* De 
a Vármegyék Neveiket még most is igy írni: Za± 
la, Zabold, Zatbmar, merő AffeBatio minden oj 
kos ok nélkül«.

SZŐR-

0  Ts*k hogy % Magá&haagzókn**; m é g  akkor nem 
v a i a  i c t b ű u  a  e c tt ä  1 1 sok*
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SZÖRNYŰ SZÉP némelly Erdélyieknél an
nyi mint: igen Í2ép. Talán tsak ama Képeket 
lehetné méltán fzörnv'u fzépeknek mondani, mel- 
lyek a Vizözönt, Poklot, ’s az Ember kínzását^ 
nyoraorgatását, és ölését mutatják , ’s Rapbaehöl^ 
Rubenstöl, vagy más hires Képírótól valók. De 
még ezeket is ízépfzörnyuknefc kellene inkább 
nevezni.

Sokaknak TAKARÓ annyi mint Cento, Ve- 
Urnen, Tegmen. De ha igazán vefzízük, bizony 
tsak annyi mint Velavr, Tegent, Operiens, mert 
Tegment Velamen, inkább Takarék, Boríték, Bo
rék , Burok. Ez a Takaró tsak ollyas Szó mint 
Adó, Emlő, Eső, Folyó, Fúró* Hordó, Ken
dő» Mérő, Seprő, Tarló, Vonó, Feredő, Fii- 
íiöló, Tem ető, ’s t. af.

Hogy TÁR hajdan annyi vólt mint SupelUx; 
1». Tbe/anrus, vt Res recondita, repoßta, kitetfzik 
többféléből, i-fzer: a Tárház eddig többire igy 
deákoztatott: Promtuarium, Co'nferiatotium j Ga- 
zopbylaeium, JErarium, 2-fzor: Rogerius Váradi 
Kanonok a Tárnokmrfterről igy ir : Tbaverhicuj r 
qui & Cameranus dicitur. 3-fzor: Tavtnicui, al
kalmasént a Taverna vagy is Taberna Szótól ere- 
dett, melly annyit tefz mint Kamara vagy Bólti 
4*ízer: Taver a Lapoknál is Tbefaurust Pojfefi 
fia. ’s ügy tető ik , sőt tsak nem bizonyos, hogy

SOKFÉLE VIII, DARAB.



a Tár nálunk is egykor Tavar va'a így amoíta- 
ni Tárnokvölgy Kezai Simonnál Tawarnuciueg9 
az az Tavamck völgy. 5-fzer: Túrótzi János 
a M. Krónikájának végén a Mátyás Királyn. k 
Kintsházáról igy emlékezik :4„ Domus tavernii 
calis & Menfa Regis hujus tantis ornatibus & 
Clenodiis , tantis apparatibus, tantisve aureis & 
argenteis nitet vafis & póculis, ut millus Re- 
gum Hungáriáé in his rebus tam gloriofus fuifle 
credatur. ” tf-fzor: Iílvánfi 2'0-dik Könyvének 
elején a Tárnokmeílerségröli igy i r : ,, qui Ma- 
giftratus nunc juri tantum liberis Civitatibus di- 
cundo prffi eít, olim verő etiam cariotis Regiaä 
Supeíle&ilis, quas Budse in fornice eoncameratö 
valvisque 8l clatris férreis munitó fub Palatio 
majori feívabatur * cuftodi® praeerat. ” Egy fzó- 
val, nékem úgy tetfzik, hogy Tárnokmeíter egy
kor annyi vólt mint az Ingójavák őrzője, Cuftos 
SüpríleBilis, vagy pedig Kintstartó, Tbefaurariür, 
Qarncrarms, Camera Prafes.

Valamint ezek: fajzás, fcerificátioj falás, -uo- 
ratio ; magzás , Jementntío ; élés , xiáitatio v. ufio\ 
esés, lapßo • kelés, furreBio ; kezdés, inchoativ; 
fzelés, JeiJJio; gyalázás, defatnatio ; eredés, pr*. 
cejjio, promanatio ; esmérés, cognitio ; felelés^ 1*- 
fpQTifie ; lélekzét, Jpirtfia i ízeretés , amatio ; te*

kin-
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kirités, refpeHio , tsak a fajzás, falás, ’s a töb
binek dolgát vagyis munkáját jelentik, 's ko
ránt fém tefznek egyet ezekkel: fajzat, fatus; 
falat, bolus; magzat, proles; élet, vita; eset , 
:afus; kelet, ortus; kezdet, initium; fzelet, Jeiß 
fűm; gyalázat, dedecus, infamia $ eredet, origo * 
ortus ; esméret, mtitia\ felelet ; refponfum ; lé- 
lekzet j jpiritús, fpiramett; fzeretet* amor ; tekin
te t, vultus, refpeSlus; úgy bizony ezek is ’s eliez 
hasonlók nem egyfélék, úgymint írás és irat, 
feriptio , feriptura , fcripíum ; látás és látat, vißa 
13 vifum, jpc&rum, profpeclus ; jegyzés és jegyzet, 
notatio 13 nóta; kötés és kötet, ligatio, ligatúra, 
& ligámén, tóműt, fafeisj menés és menet} itia 
Ö* itus; fzövés, és fzövet, tixtiira 13 textum; 
ízülés és ízület, genitura & genimeh i génitus; töl
tés és töltet, fartura & fartúm, farcimen.

TSEKLYE annyit tett egykor mint Laqueu's, 
Tedicula, Decipula, Tör, Keleptze , Hurok; Azt 
régenten hol Czeklének , hol Cbeblének Írták , a 
miből azt tanulom, hogy most Tseklének kell 
íh ii, ’s nem Tzeklének , mert hajdan ez és eb 
annyit tett mint most ts. így keli most ezéket- 
is Írni: Tsellegni,Tsellengeni, Tsiholni, ’snera 
Tzellegni, Tzellengeni, Tzihoíni. Tsekléből 
lett Tscklé&i az áz Tor befogó, Tőrrel Vadá-

ÍZÓ;
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fzó. Lanfchütz*) Pozson mellett hajdan Tsekléfz- 
falvának mondatott , mert a lakosi, a mint vé
lem. afféle Vadáfzok vagy is madaráfzok valának, 

ÍHogy az Eleink ä Szófaragásban igen egy- 
iigyuek valának, kimutatják többi köz t a tO" 
lem mát említett Réfzesulö Magánérthetók, 
Subflatitiva Participii, úgymint Adó , Tributum, 
Ém’ö , Mamma ■ Eső, Pluvia; Folyó* Fluvius j 
Fúró, Ttveirum; Hordó, Vas; Kendő, Manu« 
tergiumj Mérő, Metreta; Seprő, Scopa • Tarlói 
Stit)uletumj Vonó, Piettrum; Feredo , Balneum; 
Fültöló, Tburibulum; Temetői Coemcterium; ’s t, 
af. Ugyan efféléknek látfzatnak lenni ezek is, 
noha az Igék, mellyekbol eredtek, már réfz Fe- 
rént oda vannak ’s hem fsroértetnek  ̂ úgymint 
Hajó , Háló, Himlő, Holló, Olló , Palió , Sar
ló , Tapló , Erdő , Ferdő , Fertő , Gvu-Ő, Lej
tő, Süldő, SzÖUŐ, Tömlő, Vető, Rigó, Tsik- 
ló, Tsikó, Portzogó, Porzsoló, Szökő lő , Bök
kenő, Kezkenő , Serperiő, Tekenő, ’s a t. E- 
zek köz'ul egynéhány a megrövidítés ’s elváltoz- 
tátás által egéízen ésméretlenné tétetett érede- 

I ‘ te
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* )  L a n f c h ü t z .  úgy tetfziV, hogy hajdan La u »  
f c h e r s í t z n e k  mondatott, a mi ts íziat aa- 
ayit tett mint Taekléfzfaiva,



íe iránt. Hlyen a Háló Haltsalóból, Palló Pa- 
dolóból, Tapló Táplálóból, ’s a t.

ÜRGE mi nálunk annyi mint Sorex, £ ri- 
zeifcl, Zifelmaui, Erdélyben pedig annyi mint 
Cutticuluf, Caninchen, Tengeri vagy Házinyúl, 
melly a földben lyukat ás magának. Minden bi
zonnyal mind a két Állat onnan neveztetett igy, 
mert lyukban fzeret lakni. Ugyan is Ürge Úr
tó l  le tt, melly hajdan annyi lehetett mint Lyuk.

Némellyek ezeket: LESZÁLLANI, ALÁ- 
SZÁLLANI., nem jó Magyarságnak tartják, mint
hogy t a mint mondják, a Szállás már magában 
Defcenjits. De ha a Bifzek ígyben jól mcndatik: 
Szállá alá poklokra; vagy pedig Közbefzédünk- 
ben : A hajóból kifzállott; úgy tetfzik * hogy 
azok nem mondatnak épen rofzúl. Gyöngyö* 
si is Kemény Jánofsát igy kezdő :

Múzsám, a Murányi hegyek tetejéről*
A hol Vefselényi Ferentz fzerelméről 
Szétsi Máriával tett végezéséről ,
Szóllottál a Várnak meg is vételéről*
Szálly le,

úgy

*3« SOKFÉLE VIII. DARAB,

*) Maga a Szál, C u l m u s ,  C a l a m u s ,  m elly- 
b o l , a mint kátfz-ik, az Ige fzállani eredett, in 
kább ered én , hogy fe a  telepedést jelettt.
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Úgy tetfzik, hogy ezek a Helyet kérdező 
’S jelentő Szótskák, úgymint: HOL? I T T t 
O T T ; hajdan így hangzottak ’s ejtettek: 

hol? ubil holott, mi helyett? 
honnan? unde** holnan? hol járván? 
itten, itt.i/c. illyten, iílyt,illyett^illy helyett; 
innen. binc. illyneo*
öttan, ott. ibi. ollytan, ollyt, ollyatt, olljf 

helyett.
onnan. ináé. ollynan.
BELE az Eleinknél annyit tett mint a Deá

koknál ín. ők  azt a Deákok inódjára az Igék
nek fzint úgy elejökbe tették, úgymint Bele- 
tolni, Intruder*; Beletöltem, Infundere; Belevet
n i, Injicere; ’s t. af. ’s ez a Szóllás módja még 
most is divatban van nálunk; De a Magánért* 
hetóknek vagy is Velős Szavaknak; Subßanti- 
almoknak mindég tsak végökre akafztöttik; úgy
mint Mennybeíe, In coelum; Orfzágbeh; In te* 
gnum; ’s t. af. ’s ez már most egéfzén másképen 
van. Mert a Bek megröviditetVén, eleinten Bé
vé lett, ’s azután Ba-vi is változott fok Szavak
ban, úgymint Mennybe, Orfzágba, ’s t. af. 
BELÖL akkor annyit tett mint Ex, E Példá
ul: Mennybelől, Ex coelo; Várbeltf, Ex arcé; 
Orf2ágbelŐl, Ex regno; 's t. af. Már most ez is 
különbben van. Mert Belől is fzint úgy meg* 
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röviditetett, ’s eleinten BÖl-\é lett, *s azután Bál- 
Iá is változott fok Szavakban , úgymint Menny« 
b o l, Várból, Orfzágból. Némellyiek azt tart
ják , hogy a Belével akkor nem jól élünk, mi
dőn ezeket mondjuk: több nem fér bele; az Ör
dög bújtt bele; lieín is kezdek bele ; mert itt min
denütt Beléje kívántatik. De én azt tartom, hogy 
itt a Belé, hajdan Belő , jóval régiebb.

Hogy APvANY Aummhól eredetr, arról fen- 
ki többé nenf kételkedik. Már ha a Mesék kö
zé fzámláljuk is azt, a mit Béla JSIótáriufsa Ír
va hagyott, *) hogy, tudniillik, Szittya vagy
is Dtntumoger, az az Dent vagy Döntő Magyar 
Orfzág fok arannyal bővelkedett volna, de tsak 
ínég is hírét halhatták az Eleink az Aranynak 
még a Káspai vagy is Sártenger mellékén is, Is 
a neve is fzint úgy megvala nálok, valamint a 
most ott tartózkodó és fzint úgy tsupán barma
ikból élő Elődöknél vagy is Kalmukoknál. Fő
képen ha azt meggondoljuk, hogy a gazdag és 
kereskedő Kazulorfzág közel vala hozzájok. Hogy 
• , , - ' 'r; . pe-
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pedig akkor Aranynak nem mondathatott, azt 
kiki elgondolhatja, mert a Deákságnak még ak
kor tsak a hire is alig hathatott hozzájok. Ha 
ki tehát azt^kórdené tőlem, hogy mint nevez
ték , arra tsak azt felelhetem, hogy nem tudom« 
Talán Sár-Liftnek, az az sárga ezüftnek.

SZER Magyarban ezeket téfzi: Series, Or- 
do, Materia. Az elsőt jelentvén, még most is 
így hozódik elő: egyfzcr, kétfzer, négylzer, 
itfzer; nem különbben: előfzer, negyedfzer, 
ötödfzer. Ebből kitetfzik, hogy az élöfzör, 
ö’tödfzör , ’s t. af. nintsenek helyesen mondva, 
’s tsak ollyanok, mint veres helyében vörös, 's 
peres helyében pörös. Hajdan aháromfzor, hat- 
fzor , fzízfzor, jnásfzor, fokfzor, hányfzor, *s 
több effélék háromfzernek, hatfzernek , fzázfzer- 
nekí mondattak. Ennek bizonyságául lehetnek 
nem tsak a régi Magyar Könyveink , hanem cgy- 
fzersmind némelly Duna meíléki Tájok is, hol 
ezek a háromfzer, hatfzer, és fzázfzer még most- 
is telíyes divatban vannak. A Szer mint Ordo 
e Szavakat fzerzette: fzertartás, fzertörés, fzer- 
tclen, fzerént.

A Magyai Etyfhohgusink kétféleképed fzok- 
tak vétkezni. Előfzer: midőn eme vagy ama 
jóféle eredeti Szavunkat kortsosnak hirdetik, 's 
erővel az idegen Nyelvből fzármaztatják j mi* 

I 3  sodn
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sodzor: midőn a2 idegenektől vett Szavainkat 
Valóságos Magyarnak akarják tenni. Ezen Szó- 
fzármaztatásban már fokán fokát botlottak ná
lunk , de még fenki fém többet, ítéletem íze
ként, mint Otrokótsi Foris, Kalmár, és Pázmán- 
di. Hogy valaki eme vagy ama Szavunkról azt 
mondhafsa, ez igaz, az nem igaz eredeti Ma* 
gyár Szavunk, arra megkivántatik, hogy jól meg- 
yisgálja, mellyik Nyelvben vagyon, vagy leg
alább vó lt, a Szónak az ő valóságos Gyökere. 
£zt látni való, hogy tsak az ollyan Tudós vi
heti véghez, ki mind 4 két Nyelvet alkalma
sént esméri. Például vegyük e két Szavunkat: 
Dajka és Bélés, raellyek Tótűi igy hangzanak: 
Dajka, Báles. Már a Dajkának a Nyelvünkben 
femmi Gyökerét fel nem találhatni, mert Daj- 
kálkodni a Dajkából eredett, de bezzeg a Tót
ban fellehet, mert Dojitj annyi mint Fejni vagy 
Tejet adni, *s Dajka annyi mint Tejet adó. Az 
olly Tehénről, melly fok tejet fzokott adni, a’ 
Tótok azt mondják: Dobra Dojka. Ellenben Bé
lesnek a Gyökere Nyelvünkben megvagyon, úgy
mint Bél., mert a Túrós bélesnek a bélét a Tú
ró tefzi. Éhez képest Dajka minden bizonnyal 
Tótból való, de a Bélés igaz eredeti Magyar 
Szavunk.
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Hogy fzámtalan eredeti jóféle Szavainkat el- 
hagjtuk, ’s azok helyében réfz fzerént újakat 
faragtunk, mellyek mindazáltal a régieknél egy 
tseppel fém jobbak, réfz fzerént pedig holmi 
deák , német, és tót azont jelentő Szavakat 
kaptunk ’s elfogadtunk, a bizonyos. Például 
vegy ük-fel a négylábú Élőállatokat. így Szar
vas, Cervus, régenten Gimnek mondatott, *s et
től neveztetett talán a Gimes Vára Nyitra Vár
megyében. Szarvas, Farkas, Sertés egyféleké
pen eredett Szavaink, ’s ollyanok mint Talpas, 
UrsuTy a Székelyeknél. Valamint Gim Szarvas
nak mondatott, úgy bizony Fülesnek nevezhet
ni a Szamarat, Szemesnek pedig a Hiúzt. A 
Finok és Lapok ama Barmot, mellyet a Szán- 
jókban béfognak, ’s mellynek a neve Németben 
Retmthier, fzint úgy Szarvasnak nevezik. Mink- 
is a fzép és nagy fzarvú ökröt gyakorta annak 
hívjuk, noha fzarvóknak is mondhatnék. Far
kasnak a nevét, ítéletem fzerént, a Róka fok
kal jobban megérdeinlette volna. Berbéts, Bi- 
a l, Dámvad , Gedó, Gödölye, Párdutz Deák
ból valók; Bak, Belénd, Jávor Németből, Bá
rány, Hörtsök, Malatz, Medve, Patkány, Vid
ra Tótból.

A bizonyos, hogy némelly Magyarorfzági 
TSuFOLÓK fok ollyan Szavakat tulajdonítottak 

l 4

SOKFÉLE VIII* DARAB* ' 135

a



a Székelyeknek, mellyek foha nem valónak di
vatban közttök , úgymint Hasabrontá, Kenyér- 
íjrfi, Búfe’ejtő, Nyugodalom Izéké, Taporjánfé
reg , 's t. af. a melly Szavaknak ezeket kellene 
tenni: Ö v, Tzipó, Akafztófa, Nyereg, Med
ve; de fzint úgy bizonyos az is , Hogy Gyarma
ti Ür is a Grammaticájában olly Szavakat tulaj- 
dmitott a Magyarorfzágiaknak, mellyeket {ha- 
kivefzem talán a Hientzeket és Palótzokat) Se
hol az Qrízágban nem hallhatott, úgymint Óma, 
Száma, Szíva, Gyurtya, Klyitka, Nerakö, Jó 
vagyon, Atsarkodni, ezek helyében : Alma, Szal
ma , Szilva, Gyertya, Kalitka, Nem kell, Jól 
vagyon , Agyarkodni. Jejtö nem Duna mellé
k i, hanem inkább Erdélyi Szó, mert ezeket: 
|  -ny , juk , h e j, m ej, méj, moj, apáj, afzáj, 
homáj, bagoj, bogja, bojó, fojó , gojó, gojva, 
bájag, köjög, tavaj, tengej, várájja, ijjen, 
mijjen , cjj n , Magyarorfzágban, föképen a Du
na mellékén , fehol nem hallani, Némellyek még 
a’ Könyveikben fém fzégyeulik ezeket igy ejte
ni. Sót már az Erdélyi fzép nevet is Erdejinek 
mondják. Ugyan ez az Ejtés Hibája fzerzé, 
hogy a mi egykor Tolyás, Tolyni, Toíyomány, 
Bulya, Pely.vala, az most Tojás, Tojni, To- 
Jomány, Buja, Pej. így a v Betű is j  Betű
vé változott ezekben: Bújni, Fújni, H ijn i,

Rij-
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Rijni, Szijni, Vijni. Ellenben az Illen , Mil
len , Ollan tsak Dunántúl laknak. Ebben a 
Szemrehányásban és Tsúfolásban gyakorta hi
báznak mind a Magyarok mind az Erdélyiek, 
*a a mit egy két parafzt 's tudatlan Embertől 
hallottak, azt az egéíz Orfzágnak tulajdonítják, 
lltacos intra maros peccatur c5* extra.

A régi Magyarok a megh Itt Emberi társo
kat igen lajnállották, mintha, Illen tudja, melly 
Boldogságot vefztett volna el halálával, 'V  melly 
nagy Boldogtalanságra jutott volna általa. Éhez 
képest többnyire Szegénynek mondották. Mint 
égy két fzáz Efztendeje lefzfz, hogy a Halottnak 
nálunk egy új neve támadtf, ’s NÉHAInak mon-

t ■ * . # \
datott. Ugym-nt: Néhai Uram, néhai Atyám, 
néhai Pozsonyi, Mosonyi, Győri, Iílván, Im
re , Láfzló. Hogy ez a Néhai nem Néhátó! ere
deti , kitetfzik, mert Néha annyit tefz mint In- 
terdum, Nonnunquam, ’s ez a Halottnak egy igen 
illetlen Nevet adott vólna. Nékem úgv látfzik, 
hogy a Tót Nyebobi, melly most a Tótoknál an
nyit jelent mint Defuntius, Mortuus de hajdas 
annyit jelentett mint Vauper, Egenus, fzülte a 
Néhai nevezetet.

Egy Barátom azt vitatta előttem, hogy a 
SZERENTSE nem volna magyar eredetű Sza
vunk, mert három e következik benne egymás 

I 5 után,
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után. De én néki erre azt feleltem, hogy ha 
ebeket: élenaes, élemetes, kellemes, kelleraetes, 
spedek, eredek, élefztera , terjefztem, melege
dem , helyheztetem, kérlelhetetlen , magyar ere- 
detueknek esmérjük, nem tudom, mért ne a 
fzerentsét is. Ő Kegyelme azt vélte, hogy a 
Tótok is annak nevezik, de én őtet bizonyofsá 
tettem, hogy a Tótoknál, legalább moftan, a 
neve: Stsafztye. Azonban, a mint hallom , a 
Rátzok valóban Szrintsának mondják. De ezt, 
a mint vélem, mi tőlünk vették. Szerents Vá
ra már Árpád idejében, moílani Hazánknak el
foglalásakor, a Szerentsétöl neveztetett annak. 
Tinódi gyakorta Szerentsának mondja. Nékem 
úgy tetfzik, hogy a Szerentse egykor nálunk a 
Deák óor/ból Szeresnek mondatott, azután Sze- 
rentsnek, ’s végre Szerentsének.

Hogy a Nyelvünk a Deákból, Németből, 
de leginkább Tótból fokát költsönözött, a bi
zonyos. Sót nem tsak ezekből, hanem a Frantz- 
ból ’s .Olafzból is nem keveset. De hogy az 
Angolyból is vett volna némelly Szavakat, a 
spint Gyarmati Úr állítja, arról kételkedem. Ha 
még is ezen Szigetiekkel valami Szavakban meg
egyezünk , azokat ők is a Frantzoktól vagy Né
metektől vették. Ugyan is Nemzetünknek ’s 
Embereinknek az Angoly Nemzettel ’s Embe

rek-
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rekkel foha femmi közlése nem vala. De a Frantz 
és Olafz Nemzettel nem tsak a Kereskedés ál
tal ’s a Nyelvök nagy divatja miatt e.smérked- 
íünkmeg régről fogva, hanem az onnan hoza
tott Királyok által is , kik mindenkor nagy ud
vari Tsoporttal jöttek hozzánk, nagy esmére* 
tségbe jöttünk. I. Károly és I. Lajos alatt Szé- 
kesfejérvár, Euda, 's Vizsegrád az Olafz és 
Frantz Jövevényekkel tele vala. Sőt már az 
itthoni Magyar Királyink alatt is frantz és olafz 
Emberekkel bővelkedett az Orfzágunk, mer 
nem tsak a Királynékkal fzoktak bővebben k? 
zinkbe jönni, hanem az Árofság 's Mivefsé 
úzés is fokakat húzott ide, kik a leendő fze 
rentséjekról nem kételkedhettek.

SÍR egykor nálunk annyit tett mint Fel, 
az az Epe, ’s abból lett azután sárga, Flavur, 
fzint úgy, valamint a Tótoknál azont jelent? 
Zslti Zsltból, mi is nálok fzint annyi mint Sár 
vagy is Epe. Sárból eredtek : Sárvíznek elter 
jedése a teliben; Sárraálő, vagy is igazán a ré
giek fzerént ejtve Sármálú, az az Sárgahasú, 
Ember iza , Galgulus , Jeterus. Goldammer • mert 
eleinten Sár annyit is tett mint sárga. Ez kr- 
tetfzik ezekből is : Sárarany, Sárkerep, Sártök- 
Tinódi Juditról igy versel:
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Cbyuda feie/ pivot orczaia vala
fSztp sár haitit megerejztötte vala -------

Sár, Luma, úgy tetfzik, hogy hajdan Fertőnek- 
is mondatott. Epe mindenkor valami keserűt je
lenthetett, mert Epedni annyi mint keseregni; 
Szivepefzto annyi mint Szivkeseritő.

Ki hinné, hogy DÚS, Dives, Opulentus, De- 
ízfból eredetű volna? De hogy régenten D m  an
nyit is tett mint: igen fzerentsés , nagy birto- 
kú , fok értékű, az kitetfzik egynéhány Római 
írókból* Innen neveztetett a Tótoknál is a Gaz
dag, BoJ;, Bohati, Bob at s , ’s a Szegény, Nye- 
bobi, Nyebohati. Az Oláh Bogát is, Dives, ugyan 
onnan való , az az Bobból, mcllyet a Tótok és 
Tsehek Bobnak mondanak.

A Magyar Nyelvnek több Tulajdonsági kö
zűi való az is , hogy a valóságos eredeti Magyar 
Szavak többnyire tsupán egyhangúak vagy is egy- 
tagúak, Voces monojyllaba , úgymint.: nap, hold, 
tűz, víz, ég, föld, nyár, Ó£z, tél, hó, dér, 
jég, köd, sár, fzél, reg, dél, efl, é j, agy, 
fo , ízem , fúl, haj * fog, nyelv, iny, fzáj, fzii, 
bél, kéz, láb, kar, raelly, m,ál, has, fan, fafz, 
tök, far, fark, tzomb, térd, fzár, fark, talp, 
íegg, vér, nyál, húgy, hús, tsont, bó r, fzügy^ 
k o ,  6 ,  méfz, füst, ló., eb , tyúk, hal, mony, 
nyúl, fzór, toll, vaj, öv, kard, nyil, tö r ,

14© SOKFÉLE VIII. DARAB.



tölgy , fúz , nyár, nyír, jó, rofz, nagy, kis, bő, 
fzük, ’s t, af. Hogy hajdan meg tizízer több illy 
Szavunk vala, sót tsak nem mindén Igénk vagy
is Igefzavunk egy illy Tófzóból eredeti, a bi
zonyos. így Nyomból lett Nyomni, Nyomoz* 
n i ; Lakból Lakni, Lakozni; Fogból Fogni, Fog- 
dozni; hogy Fok mást ne említsek. Hogy pe
dig a Szavak Rövidségük a Nyelvünknek Tu
lajdona légyen . az Onnan is megtetfzik, mert afc 
idegen Szavakat is , akárván Magyarrá változ
tatni, legottan megrövidítjük. Például légyen: 
Kápa, Capntium; Kámzsa , Camißa; Dézma , Dé- 
ciriia ; Érsek, Arcbeveque; Gárgyán', Gvardianüs\ 
Kantzaj Konyitza; Kánya, Kalina; Málna, M*- 
tina, ’s t. af.

Hogy ezek : Álom; Halom, Hatalom, O l
talom ; Kegyelem, Szerelem, egykor igy írattak: 
Aim , Holm , Hatóim, Oltóim, Kegitlm , Zerelm , 
a bizonyos, de ha a Szavak Végén kihagyatott 
Magánhangzó válóban hibázott e a kímondásban- 
is , azért Kezes nem lefzek, de úgy látfzik. El
lenben a miket most igy ejtünk: Enyv, Kedvj, 
Nedv, Nyelv, Redv, Senyv, Könyv, Ötyv, 
Orv, Magv, Szarv, azok hajdan igy hangzot- 
ak : Enyíí, Kedú, Nedű, Nyelú; Pvedü, Se- 

nyu, Könyu, Öiju, ö iö ; Magú; Szárú«
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Hogy SZÉNA nem eredeti magyar S2Ó lé
gyen, azt könnyen elgondolhatni, mert a Demi 
vagy is Döntő Magyarok fzint úgy nerii takar
tak Szénát, valanrnt a mái Elődök, Kirgisek, 
Baskírok, Tangótok, ’s több azoii táji Nemze
tek» mivelhogy az 0 Barmaik télen és nyáron 
kiint legeltek. Sajnovits úgyán azt vitatja, hogy 
a Széna igaz eredeti magyar Szó volna, ’s már 
Karjelorfzágban divatban Jeti vólna a Magya
roknál, hol i úgy mond; még most is annyit tefz 
mint Gramen. Az Eleinknek Karjelorfzágból va
ló fzármazásokat, mellyiől tsak Hell és Sajno
vits álmodtak, de a inellyet már úgy fe hifz kö
zülünk fenki, moftan rostálni nem akarván, tsafc 
azt mondom, hogy a Karjelek a többi Finokkal 
(kikkel tsupán egy Nemzetet tefznek, ha bár 
moílafl különbb Fejedelmek alatt vagynák is )  
a Szénát Heináhak az az Hajnának mondják, 
mi is a Német Hewból fzármazhatott. A Lapok
nál ugyan Szénának a neve: Suoine, de ezt á 
Lapok az Oroszoktól vették, valamint fok más 
tótos Szavaikat. Scblotzer igen tsalatkozik , mi
dőn azt állítja, hogy a Lap Nyelv még tifzta 
vólna minden idegen Szavaktól; mert nem tsak 
fzámos Svéd vagy is Német eredetű Szavakkal 
bővelkedik , hanem egyfzersmind Orofz vagy is 
'tótfélékkel is. Tudni való pedig, hogy Lap-
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orfzág moílan három Fejedelemhez tartozik, *gy- 
iniat Dánhoz, Svédhez, és Orofzhoz. Az em
lített két Jézsoviták tsak a Dán Királyhoz tat* 
tozó Laporfzágban valának.

NÁDOPvISPÁN ezen két tót Szóból eredetű 
na dwúr és pán vagy zupán, a mi is épen annyi, 
mint Comer Palatii, Comes Palatínus, mert igy ne
veztetett Deákul egykor ezen fö Tifzttartó. Szar
ka és Molnár Urak mindenképen iparkodtak u- 
gyan, hogy Nagy-úrból vagy Nádos úr-ispánból 
fzármaztáthaísák, de ez hihetetlen, hogy a ké
sőbbi Eleink a Nagy-urat Nádorrá rontották vál
na. Hogy a régi Kéziratokban Nadurispanask 
íratott, a való, de ez az a Betűnek rövid 0 he
lyében való helyeztetése hajdan az Eleinknél 
közönséges vala. Költs, Három, Szolga, Tso- 
da, Tsoport, Borítom, Moíloha, hajdan igy 
Írattak: Kuleb, Három, Zulgba, Cbuda, Cbinporty 
Buritom, Mu/locha. A mit például hoz egyik elő, 
hogy a Magyarörfzág’ Képén is a Nagylak he
lyéhen Nadlak tétetik, azt megengedem, de hogy 
a Nagylakot Nádiaknak neveznék a Magyarok 
moílan, vagy pedig, hogy azon Földképet, hol 
Nagylak helyében tiadlak találkozik j Nyelve fze- 
rént is fzületett Magyar kéfzitette vólna, azt 
nem hifzem. Kár, hogy olly okos és tudós Em
berek a ízé nmei látható ’s kézzel tapogathat«

del-
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dolgot tagadni merik, melly azon kiv'ul is fém« 
rin gyalázatot neürfzerez Eleinknek. Mert tud
nunk illik i hogy az első Kerefztyén Fejedelmink, 
úgymint Sz. litván, I. András, I. Béla, és Sz* 
Láfzló azon vajának , hogy a Szornfzéd Lengyel, 
Tseh, és Horvát Fejedelmek Üdvaráiklioz ha
sonló Udvart kéfzitsenek magoknak. Ezen tót 
Udvaroktól koltsönözött Szavaink közé tartoz
nak Király, Nádorispán, Éáh, Vajda^ Fohár- 
nok, Afztalnok, Udvarnok, Komornyik, ’s t* 
af. ’S azután mit tehetünk mi moíian Eleinknek 
reítségekről, hogy ók a külföldi Tiszteknek néni 
adtak magyar Nevezetet, inidŐn azokat el-fb- 
gadták.

Sokan fzeretnék tudni, minek hítták a HA- 
ZASSÁGot az Eleink, midőn még Házok nem 
volt, ’s tsak Sátorokban laktak. Dugonits úr 
Sátorofságnak nevezte Etelkájában, de hát ha 
a Sátor török vagy tótféíe Szó, mert ők is igy 
nevezik azt, ’s talán másként neveztetett az Ele- 
inktől? Mert, hogy a gondatlan későbbi vagy
is Kerefztyén Eleink fok jó ’s Etöl vizétől ide 
hozott Szavakat holmi tótból vagy németből va
lókért elhagytak, abbán bizonyos vagyok, ’s 
meg is mutathatnám. Az az Állítás helytelen , 
mogy ha mit nem tudunk tifzcan Magyarul Ki
mondani, hanem totósára uétne.esen, vagy deá-' y - ' '* ■ i

ko-
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kosán cjtünkbi, annak hafznát az Eleink nem 
vették vagy is magát a dolgot nem esmérték 
volna. így bizony a Házafság is esméretlen lett 
volna nálok , mert az a Házasból alkottatott, e 
pedig a Házból eredett, melly minden bizon
nyal az idegenektől költsönözött Szavunk. Ház 
Németül Haus, OlafzúI Casa, A Házafságnak 
régi magyar Nevét nyomozván, ázt ta'áltam; 
hogyha a NŐ, Mulier; N ős, Máritus; Nőé» 
len, Coelebi; Nőtelenség, Vita catlibs , Coeliba- 
far; úgy bizony a Házafság is, Fii« conjugalisj 
Matrimnium, egykor Nófségnek mondathátott.

Vallyon honnan jött ’s mitől van az , hogy 
a legtöbb Helységeknek magyar Neveik d Be
tűn végződnek imigy: ad, <?J, oá, öá, áá, , 
ód 3 Ód, ű«á, e«á> oná, ö«á, tf/á, exá, osd3 ö/ii 
s t. af. Úgymint példában: Arad, Attad, Ha
dad, Hunyad, Nyárad, Sarkad, Várad, Enyed j 
Etsed, Kéked, Figed, Füred, Negyed, Szeged  ̂
Szered, ölved, Borsod, Önöd, Tokod, Ugod t 
DÖmsöd , Győröd ; Abád , Atsád , Bélád , Bo- 
gád, Bonyhád, Tsanád, •) Pinnyéd, Mogyo- 

K. ród,
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A g r á dón végződök nem ide valók , úgymint 
Nógrád , Tsongrád , Vizsegrád , ’s a t. mert ezek, 
a sünt tudva vagyon,  tót eredetnek.



ród, Mooyoród, Tinód, Endrőd, Erdőd, Sze- 
tsőd, Adánd, Báránd, Igmánd, Iílvánd, Pánd, 
Pázmánd, Simánd, Zaránd> Berend, Kémeid , Pe- 
tend, Petyond, Körmönd, Farkasd, Kakaód, Ná- 
dasd, Élesd, Köpesd, Kövesd, Rölesd,Kökényesd , 
Almosd, Nyárosd, Pakosd, Káld, Miháld, Ud- 
vard, Tsukárd, Zsigárd, Péterd, Rabold, Szán
tód, Bezeréd, Szemeréd,. ’s a t. Hogy az emli- 
tett ad, ed, 'ód, a fzámokhoz is Ragafztékúl 
fzolgáltt, kitetfzik ezekből: harmad i negyed, 
ötöd , hatod , fzázad, ezered, hányad , ’s a t. 
mellyek hajdan annyit tettek mint most: harma
dik, negyedik, ötödik, 's a t. Ebből az1 ho- 
zomki, hogy az említett Ragafztékok a Helysé
gek neveikben is a Deák us helyében fzolgákak, 

a Magánérthetőből Máfsalérthetőt fzercztek. 
Valamint térim , quartui, quintus, fextus , har
mad , negyed, ötöd, hatod vala, ügy Hadad is, 
hajdan talán Hadadhely, annyit tehetett mint 
Locus hello áut extrcitúi proximus ; Nyárad, Mfii- 
tus; Várad, Arci vicínus v. arcetißs; Szeged, 
In angulo adificatus v, poßtus; Erdőd, Silva vici- 
nus v, Silveßris. Ha pedig valamelly Embernek 
Tulajdon-nevéhez ragafztatott, akkor annyit tett, 
mint annak Faluja, örökje, Lakja. Például: 
Abád, Atsád, Bélád, Borsod, Endrőd, Adánd,

lft-
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Iítvánd, Pázmánd , Farkasd, Rakasd, Álmosd ; 
az az: Abának, Atsának, Bélának, Borsnak, 
Endrének, Ádánnak, litvánnak, Pázmánnak, Far
kasnak , Kakasnak , Álmosnak Fáluja, az az bir- 
helye vagy Lakhelye.

Nékem úgy tétfzik, hogy a DÄD és DED 
Ragafztékok ezen Szavainkban: Apródad, Ko- 
rosdád, Magosdad'; Kisded , Édesded, Gyengé- 
ded , Gyermekded, Kfeményded, Kerékded, Pro
vided , ’s t, af. hajdan annyit tettek, mint a De
ákban: /ere, ferme, pene, vagy pedig fűi E^őra- 
gafíték fezekben: Jubduhis, fuhdbrus^ fubniger* 
így tehát fzab&d vólna mondanunk: Ötsmán- 
dad, SubobJ'coenur t Haloványdad, Subpalliduf; 
Fejérded, Subalbus, Véresded, Súb'rüber; Vég- 
soded, Penultimur.

Egy bizonyos Magyar írónál tsak nem min
denkor áz ÖT két f-vel jelenikmeg imigy: off; 
Ö Kegyelme azt vélheti, hogy ez áz of így meg
rövidítve 0tétből eredeti. Szint úgy Kalmár is 
néhány Társival azt vélte, hogy az Articulus 
AZ fl-ból ízármazott. Mind á két Vélekedés 
helytelen. Mert elofzer ezek á hafzontalanűl 
megkettözott Accufatimsá Szavak : ötét, aztat 9 
eztet, mind tsak per abufum fértek Nyelvünkbe 

R a ezek



ezek helyett: o t , a z t, ezt. *_) A valóban régi 
Kéziratokban, úgymint a Latiatuc feleymben 6tét 
fehol fel nem találtatik, hanem tsak w t , úvt, 
‘uvt, a mi is nem más, hanem ot. Szint úgy 
a fern találkozik fehol benne, hanem o z , még 
a Máfsalhangzók előtt is , úgymint ozchttz. Ezek 
pedig nem mások, hanem az , azboz, most ahoz. 
Hogy és ez a régi Magyar Articulusok legye
nek , ’s hogy az a’ és *’ azokból fzármaztak lé
gyen , ’s tsak utóbb támadtak Nyelvünkben , el- 
hagyattatván a £ betii a Máfsalhangzók előtt a 
könnyen Kimondás kedvéért, kimutatják a régi 
Könyveink. Azokban híjába keresed ezeket: ab
ban, ebben; ahoz, ehez; annak, ennek; annál, 
ennél; arra, érré; arról, erről; attól, ettől;

av-

*48 SOKFÉLE y i l l .  DARAB.

*) A való t hogy a mint egyfelől a mi utóbbi E le
ink fok Szavakat megrövidítettek , úgy hogy alig 
vehetni é fzre , honnan ered tek , úgy m ásfelől 
fok Szavakat kéfz akarva raeghofzfzabbitottak min
den hafzon nélkül. Illyenek a többi köztt ama 

két Névmáfsal fzükségtelenul megrakott Szavak, 
ú gym int: énnekem , teneked , ő n ek i, én tőlem  , 
énbennem , énmellém , énvelem , énfelém , éa_ 
felettem  , énfelolem  , minékünk , tinéktek , ciné- 
V ik, ’* a t. holott már elég v a la : nekem , ne
ked , n e k i, tőlem  , bennem , mellém * velem , 
felém , ’s a t. mert ez az e m , hajdán e a , té t-  
teki már is  ezekben a Névmáfsát.



avval, evvel; mert ezek helyében mindenkor 
ezeket találod: azban, ezben; azhoz , ezhez ; 
aznak, eznek; áznál, eznél; azra, ezre; azról, 
ezról; aztól, eztől; azval, ez vei. Só t hogy az 
igen régi Időkben még ezek is nagyobb téfz- 
röl másként hangzottak , abban bizonyos vagyok. 
Úgymint azben, áznék, azre, azvel, vagy is oz- 
hen} őznek t őzre, ozvel; mert a nak, ru , 
és ral Vegragafztékok esméretlenek valának ama 
távúi eső Eleinknél. A régiebb Könyvekben 
még ezek is jönnek elő : azfele, ezfele, azkent, 
ezkent, azkepen, ezkepen, azkoron 3 ezkoron.

Ezeket Ovatus, Ovális, Oval, mind eddig 
tsak igy fordítottuk: Tojás formájú, Tyúkmony 
képű, Hofzfzan gömbölyű. .De hogy az Eleink 
MONYORunak mondták, azt elhitettem ma- r 
gamroal. A Tojománynak a legrégiebb magyar 
Neve Mony vala, raellyben , valamint immár 
emlitém , tsak nem minden Fin Nemzetek meg
egyeznek velünk. Monyoró vagy inkább Mo- 
nyorúkerék , Erdődiek V*svármegyei hires Vá
rok,, minden bizonnyal attól neveztetett igy. Ez 
a monyorú Kerék az Erdődi Nemzetségnek Tzi- 
merén még most is látfzatik, de már most egé- 
fzen gömbölyű.

A régi Magyar Könyvekben ‘s Iratokban 
ezek: második, harmadik, negyedik, Ötödik, 
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fzázadik, ezeredik, hányadik, ’s t. af. minden
kor az IK nélkül így ejtetnek: másod, harmad, 
negyed, ötöd, fzázad, ezered, hányad. Mi 
okból, kik hoztákbé, ’s hol vették ezt a Szó 
1 ofzfzabbitó fleet, fzeretncm tudni. Még a XVII. 
Sz zadnak végefele is fenn volt ez a másod, 
harmad , ’s a t. a mint kitetfzik Gyöngyösiből. 
Annak a Gyámolfa’anságán kesergő ’s régi Sze- 
ffent tjét em’egető Nimfája egy helyettigy fzóll: 

Másod Róma valék erős férfiakból,
És oily mint Aténás okos tanátsokból, —

Ez az tk tálán tsak ollyan Szófark, valamint a 
Deákban az bus, ’s talán abból is lett.

NYI, bizonyos Szavakhoz hátúi ragafztat- 
ván, roo t̂ annyit tefz m int: nagyságú, hofzfza- 
ságú , fzélefségű, mélységű, tágofságú, magos- 
ságú, vaílagságú, fokaságú, mefzfzeségü, amint 
kitetfzik ezekből: annyányi, diónyi, mogyoró
nyi, ölnyi, rőfnyi, fingnyi, arafznyi, tenyérnyi, 
lábnyomnyi, hajfzálnyi, ökölnyi, kalányi, po
hárnyi , lövésnyi, kóhagyitásnyi, napjárásnyi, 
inértíföldnyi. Illyenek a mennyi, ennyi, és an
nyi Szavak is , de a mcllyek régentcn igy ejtet
te k : mellyne, ezne, azne, azutánn menne , en
ne, anne. ’S ez a ne, az az: nézd, lásd, a nyi 
fUgafztéknak valóságos fzüloje.

Ez



Ez a Szó : ÁLLAT, egykor tsak annyit tett 
mint Res, Ens, Subfiantia, így vette még Kom- 
játi is a Sz. Pál Leveleiben, midőn igy irtt: 
Ez állatnak okáért. Propter hoc. Nem különb
ben Siheßer, midőn igy fordított: Kívánok tii- 
nektek kedvet és békefséget attúl, ki állatja fze- 
rént vagyon, Gratia vobis & pax ab eo , qui efi, 
Idővel azutánn Élőállatnak mondatott az Animál, 
valamint az Arbor Élőfának, hogy egyéb Fától, 
melly Lignum, megkülönbböztethefsék. Már most 
minden eleven és lehellő Teremtményt tsak Ál
latnak mondunk. Bátori a Sz. írásnak ama leg
régibb Fordítója, mindenkor ezt: Animalia Lel« 
keseknek fordití. ütánna Pefti Gábor azokat 
Lelkes Állatoknak nevezte. Nékem úgy tetf2ÍK, 
hogy Animal fzint úgy mondathatnék Szülemény
nek, valamint Creatura Teremtménynek,

Nox ÉJTSZAKÁnak nem jól mondatik, mert 
ez igazán annyi mint per nőttem. Illyenek a Na- 
potfzaka, Hctetfzaka, Efztendőtfzaka, Teletfza- 
ka. Már a legrégibb Eleinktől Nox tsupán Éj- 
öek mondatott, 's ezen Szóban még most meg
egyeznek velünk némelly éjfzaki Fin vagy is 
Kún Nemzetek. Ejfzak mindenkor Septemtrio, 
Pl aga ßve Pars Septemtrionalis vala, mert fzak 
annyit tett egykor mint Pars. Szakból eredtek: 
fzakadni, fzakafztani, fzakadék, fzakafz, *s t.

K 4  a£
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így tehát Jó éjtfzaka inkább annyi mint Bo- 
num per nőttem , hogy fém Bona nox.

HALOVÁNY egykor annyit tett mint Mo- 
nbu-dus , Morti vicinus. Ugyan akkor a Halo- 
yány-fzinú annyi vala mint Pallidui, Luridus. 
Már nrnst meg-rövidítvén a* Halovány-fzinűt 
tsak Haloványnak mondjuk. Ez a Szó-rövidi- 
tés a régi fzép Szavainkat felettébb megváltoz
tatta.

Regenten ezek: H tV , SÍK, T ér, úgy tet
szik , merő Magánérthetók valának, ’s annyit 
tettek mint JEftus, Planities• \ z  azokból fzár- 
mazott Máfsalérthetók imezek: Heves, Sikos, 
Téréi. Már most az elsők Máfsalérthetók is, 
a mint kitetfzik ezekből: Hév-viz, Sik-mezö, 
Tér-hely; ’s az utóbb nevezettekből új Magán- 
érthetők eredtek illyenképen: Hevefség, Síkos
ság, Térefség, mellyeket megrövidítve most igy 
ejtünk: Hévség, Síkság, Térség. A legtöbb 
Magánérthetók hajdaű mind egytágú Szavak, 
Voces monofyllaba, valanak* így ezeknek: Ékes
ség , Élefség ♦ Jelefség , Kényefség, minden bi
zonnyal a Gyökerük ezek: Ék, É l, J e l, Kény; 
mellyekből illy Máfsalérthetók eredtek: Ékes, 
t le s , Jeles, Kényes; ’s a mellyekből azutánn 
az említett Szavak fzármaztak. De azért, íté
letem fzerént, még fém kellene ezeket azon egy- 
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pék tartani egéfzen: Ék , és Ékefség; Él és Éles* 
$ég; Kény és Kényefség; mert gyakran egéfzen 
mást ’jelentettek, ’s még most is mást jelente
nek, valamint ez kitetfzik ezekből: Jel és Je- 
lefség; Szél és Szelefség; Szem és Szemefség. 
Sok eféle második rendbéli Magánérthetöknek 
a Gyökerök, vagy is az első rendbéli Magán- 
érthető már egéfzen kivefzett a Nyelvünkből.

SOKFÉLE VIIL D A P v A B , »53

Példáéit: 
Dits — Ditso - Ditsófség.
Fefz — Fefzes — Fefzefség.
Ki} — Kijes — Kijeíség.
Lust — L'-iílos — Luftofság.
Pip — Pipes — Pipefség.
Szót — Szoros — Szorofság.
Ür — Üres — Ürefség*
Oru; — Orvos • » Orvofság.
Üdü — Üdves — Üdvefség.
Gyilok —■ Gyilkos — Gyilkofság.
De vannak aféle Máfsalérthetóink i s , az az 

M cllékfzavak, ^djeEliva, mellyeknek , a mint 
l it fz ik , nem is volt foha nálunk Magánérthe- 
tó jö k , a m ellyből eredtek volna. M ert vagy  
más itthoni Szavakból megvannak rontva, vagy  
pedig idegen Szavakból vannak faragva. Hlyé
nek látfzatnak lenni im ezek: D ölyfös, É d es, 
F itos, Izm os, Sávos, T átos, Katzkos, Pajkos, 
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Vaskos, Büdös, Magos, Piros, Posgás. A Bü
dös , Magos, Piros, ezen Deák Szavakból Iát- 
fzatnak faragva lenni: Putidus, Magnus, Pyrius♦

GlM hajdan annyit tett talán mint Veres
vad, Käthes Wild , mert a régi Könyvekben több 
ízben jön elő: Szarvas gíra, Őz-gíra. Betikó a 
Gíroet Szarvasnak vélte, Báród Szabó pedig és 
Pá;mán Péter a Szarvas vagy Öz nóftényjének. 
Már most ez a Szó fehol nálunk nem hallatik. 
Talán ettől a Címtől neveztetett volt egykor 
& Nyitra Vármegyei Gímes Vára, nem pedig 
a Gém Madártól.

Hogy az ALÉG, Vix, JEgn, és ELÉG, Sa
tis, Äbunde, nem jól iratnak ’s mondatnak mos
tan , kitetfzik., ha az eredetökre akarunk tekin
teni. Midőn azt mondjuk: tsak alég jöhettem- 
meg; tsak alég vagyok; tsak alég férhetterabé; 
elég volt már a b.orból; elég boldog az, ki más 
nélkül elélhet; elég fzégyen, hogy az Anyádat 
meg nem betsülöi; ezek a két Szavak Alég és 
Elég az elÓhozottakban Alig és Felig helyében 
Iátfzatnak lenni, mert ezeknek fzint az az Ér- 
telmok , úgymint; tsak alig jöhettemmeg; tsak 
alig vagyok; ts^k alig férhetterabé; felig volt 
jnár a borból; felig boldog az , ki más nélkül 
ellehet; felig fzégyen, hogy az anyádat meg 
nem betsülod.
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A FEJEDELEM nevezet mikor kezdődött 
nálunk, bizonytalan. Nékem úgy tetfzik, hogy 
már Álmost, Árpádot, Zsoltot, Takfont, és Gyé- 
tsát annak mondották az Eleink, tnigSz, litván
nal a Király nevezet bé netn hozatott. Sőt ama 
hét fő Személlyek is , kiket a Béla Nótáriussá 
Hét-Magyaroknak nevez, Hetumogér, *) Princi
pális Perjona, minden bizonnyal vagy Fejedel
meknek vagy pedig Fó embereknek mondattak, 
a midol azutánn a Kerefztyén Eleinknél a deá- 
kos Kapitány nevök eredeti , mert az akkori Bä* 
rát Fordítók ezen neveket Capitaneumtfz deá- 
kozták. A mennyire tudom, ez a Capitaneus ne- 
vök előfzer jelenikmeg Kezai Simonnak Króni
kájában, meljy 1290-dik körül kéfzűltt. Feje
delem eleimen Födelemnek mondatott, ’s igy 
mondja még Bá.ori is egy helyett. Mellyik lé
gyen a Fejünknek régibb nevezete, ha Fp e 
Vagy Agy, nem bizonyos, Nékem úgy tetfzik, 
hogy Agy. A  Fó eleintcn talán tsak annyit tett

mint

Jegyzésre méltó , hogy valamint Béla Bótárius- 
sánál a Magyar mindenkor M o g e r , úgy a Sz. 
Margit Élete írójánál is a Magyar Király M a- 
g e r i Kirak Mind ezekből azt lehet talán ki
hozni, hogy az Éleink a Magyart egykor Ma
gtérnek vagy is Mogyemak mondták.



mint Supremus, Superior, Summus , ’s meglehet, 
hogy a Felsőből eredett, e pedig a Fellyebb 
vagy Fellyúl-esöből.

Jó Reget, Jó E/feí, Jó &jet kivánok , fzint 
olly jó Mondások , ámbár most immár nem élünk 
velek, valamint Jó Napot, Jó Álmot, Jó u ta t, 
vagy Jó Szerentsét. A Szavakkal való Vifzfza- 
élés fzerzette a Jó Reggelt, Jó Eftvét, ’s Jó 
Éjtfzakát. Többi köztt a Jó Eftvét legtürhe- 
tétlenebbnek találom. Meri ezt igazán igy kel
lene mondani: Jó Eftet, vagy pedig a Jó Reg
gelhez ’s Pvegvelhez képest Jó Efttelt vagy Eft- 
velt. Ezeket: Eftve, Eftvéli, Eftvéledni, Eft- 
vénként, Eftvig , mind helytelen Szavaknak tar
tom , mert ezek egykor igy hangzottak : Eft, 
Esti, Eftveli vagy Eftteli, Eftveledni vagy Eft- 
teledni, Ellenként, Eilig.

Sokan azt tartják minálunk, hogy a Köz
nép Jegtifztábban befzél, ’s hogy az írás Nyel
vének a közember Nyelvével megkellene egyez
ni. A Köznép alatt értem tsupán az adózó 's 
foldmivelő Pórságot. Hogy igen gyakran az 
Qrfzágnak egyik Tája jobban befzél a másiknál, 
az tudva vagyon, de hogy akármelly tájbéli 
Közember Nyelve az írás Nyelvének béillyen, 
arról kételkedem. A ki ezen Embereket jól es- 
jnéri, 's gyakorta velek öfzve jött, az lehetet

len
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hn , bogy a Közember Nyelvejárását helybenhagy- 
hafsa. Hogy a Parafzt azt fokfzor jól ejti, a 
n it a Polgár vagy Nemes rofzúl fzokott mon
dani, azt megengedem; de hogy ellenben fóká
kat durván ejt, illetlenül öfzve zavar, 's ne
vetséges módra farag új Szavakat és Közmondá
sokat , az is igaz. A rófzúl tulajdonított és fzer- 
zett Szavak, melíyeket az utóbbi Maradék nagy 
fáradsággal igyekezik á Nyelvből kigyomlálni; 
’s mellyekért fokfzor kell pirulnia; mind ő tő-4 
le valók, Ennek az oka a lehet talán, hogy a 
Parafztság köztt többire az Aggnők fzoktak, len
ni az új fzavaknak és fzóllásoknak Szerzőik* 
A Tudósok a rofzúi faragott Szavaikat nem olly 
könnyen hozhatják divatba, de a Parafzt alig 
ejtki a Kórtsroán valamelly új Szót, azonnal a 
többi elfogadják , ’s folyamatba hozzák* Példá
ul vegyükfel a Német Nyelvet. Ezt úgy amint 
most Írják, fehol a Köznép nem befzélli; ’s ha 
ki az óílriai, bábori, burgosi, fvábi, fvájtzi, 
vagy akár fzáfzi parafzt Németséggel ima Köny
vet, az valóban nevetségefsé tenné magát.

Már most fokán minálunk a hullató Köny
veket KÖNNYeknek írják, tsak hogy az olva
só Könyvektől megkülönbböztethefsenek; mert 
azt tartják) hogy a v Betű beléjek tsak per abu- 
[*m egyelhetett. De azoknak faükséges tudni ,

hogy
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bogy ezek a Szavak: Enyv, Kedv, Könyv, La- 
sliryriia Z3 Liber, Nyelv, Ölyv, ’s t. af. eg\kor 
jgy mondattak, sót Írattak is: Enyü, Kedü; 
Rönyü, Nyelű, ölyü; ’s ezeknek az Ejtéseikéi 
Számlázottjaik ü helyében v Betűt fzoktak fel
venni imigy: Enyvet, Enyves, Enyvezni; Ked
vet, Kedves, Kedvezni; Könyvet, Könyves, 
Könyvezni; ’s a í. A befzédból úgy is kitet- 
fzik azonnal, miféle Könyvekről vagyon a Szó*

Az Idegenektől költsönözött Szavak közit 
a megtartásrá legmcltóbbak atna régen bevett 
egytagú Szavak: Baj, Bárd , Bot, Értz, fcöld, 
Gomb, Gömb, Görts, t lá z , H ir, Kar, ’Chorus; 
Kas, Konty, Kótz, Kults, Lant, Len, Lúg, 
Lyuk, M áz, Mód, Must, Pap, Part, Párt, 
Pénz, Por, Raj, Rajz , Ris, Ros, Sántz, Szék, 
Tok, ’s t. af. mert ezek a Nyelvünkkel türhe- 
tőképén megegyeznek, a Magyar Szájtól kön
nyen ejthetők, ’s belőlök a hozzáadás által igen 
könnyen faraghatni más új Szavakat.

A Magyar Ifjakat a Nemzeti Litevaiurának 
fzeretetére., annak jövendőbeli gyarapítására, ’s 
maga tulajdon erejével való előmozdítására igen 
indítja, ha a Tanítója deákból vagy németből 
kis Fordításokat tétet vele, megígérvén néki, 
hogy ha megérdemlik, ki is nyomtatja azokat. 
Korán is kellene néki Magyar Könyveket adni

ke-
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kezébe, hogy megfzerettefsük vele a házai nyel
vű Irogatást. Mert ha későbben kerülnek ke
zéhez, tsak ritkán lefz többé azon foganatjok.
A Hazának Történetei ’s Leírása, ha szónké« 
pen a Nyelvünkön is megvolnának, a mint Win- 
difch úr németül kéfzité, áz az : fe nem igen 
bövön, fe nemigen ízükön, nagy hafznot fze- 
rezhetnének az Ifjainknál. Maga az említett két 
Könyvnek jó Fordítása már is fok jót hozhatna; 
de lehetne ezen ditséretes két Könyveknél is zz 
Ifjak kezébe még illőbbeket kéfzitteni j mind a 
Történetekre, ’s mind az Orfzágnak leifására 
nézve.

ÁR.OS és ÁPvüS köztit különbbözés vagyon. 
Áros igazán ánnyi mint Pretiojkr, Árus pedig 
mint Mercatof. Valamint Mercator Mfrxből ere
detű , úgy Árús is Árúból fzint aképen, valamint 
ezekből: ágyú; bofzfzú, gyanú, fzomjú; ágyús* 
bofzfzús; gyanús, fzomjús. De már most töb
bire Áros által tétetikki imigy: boráros, könyv- 
áros, vasáros.

Immár régért éfzre vehettük, melly rendet
len Szóllás légyen az, midőn, a TSeLEKE- 
DETet a TSELtKEDÉSsel öfzvekeveirvén, igy 
fzóllunk: „ Minden Teremtéseknek fzükséges 
az Evés Ivás. A mezei Lakásom igen alatson, 
s ezen a Töltésen kell oda járnom. Tele a Könf-i

vés-
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vesfzékem a legritkább Kézírásokkal. A Köny
ve bővelkedik fok fzép Jegyzésekkel. A Ma
gyar Múzeum tsak két Kötésből áll. ” Ezek 
jól ejtve így hangzanak: Minden Teremtmények
nek fzükséges az Étel Ital. A mezei Lakhe
lyem igen alatsony, ’s ezen a töltött úton kell 
odajárnom. Tele a Könyvesfzékem a legritkább 
Kéziratokkal. A Könyve fok fzép Jegyzetekkel 
bővelkedik. A Magyár Múzeum tsak két Kö
tetből áll;

Sokan fokát befzéitek már Nyelvünknek a 
Török Nyelvvel Való nagy Hasonlatofságáról. 
Én azt találtam j hogy a ini a Szavakat illeti, 
azokban mi a Törökökkel gyakran megegye
zünk j de a mi ä Szó-ejtegetést, Ige-hajtogatást* 
’S a Befzéd-alkotását tekinti, azokban igen is el
ütünk tőlök. Ezekben áll pedig a Nyelv Ha- 
sonlatofsága, ’s nem az egyenlő Szavakban , mel- 
lyeket a közel vagy együtt lakó Nemzetek tsafc 
nem mindenkor egymáílól költsonöznek. Ha 
azon Szavak, mellyekben megegyezünk velek, 
úgymint Alma, Árpa, Dsida, Handsár, ’s t. af* 
már az előtt, hogy fém esmértük volna őket, 
legalább is 1400-dik előtt, megvaíának az Ele
ik n é l ,  úgy ditsekedhetnénk azzal, hogy a tar 
Szomfzédink tanultak tőlünk valamit, velünk 
együtt lakván; de ha ezen Szavak tsak a XVI
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’s XVII fzázadbeli Könyveinkben ’s Iratinkban 
találtatnak, ’s különbben is a Nyelvünkkel fém. 
mi közök nintsen, mint például ezeknek r BU 
tsak, Burnót, Hambár, Kávé, Metset, Turba ̂  
Tzula, Tzuladár, ’s t'. af. úgy méltán kételked
hetünk a magyar Eredetükről. Midón Kollár 
ezeket irá : ,, Idióma Hungarorum ut ab omni
bus Európáé reliquis divérűim eft, itá cum Lin- 
guis Oriéntis affinitá'em maximam habet, cuni 
Turcica inprimis, fi ingenium utriusque Lin-

» i .  .  ü  .
guae & ílrütturam Oratióms fpeftes. ” aki-or 
valóban kimutatta , hogy ha tálán a Török Nyel
vet vóltaképen értette (egy Török Nyelvköny
vet közönségefsé tévén) a Magyarban m 'g is tu
datlan vala. Mert noha a Kazul és Török Nyelv
vel egynéhány Szavakban megegyezünk, melyek
kel a közel vagy együtt Lakás, a’ Nyelvünket 
megajándékozta, de a Grammaticabzfx, felettébb 
különbbözünk tő’ök.

ÁLAK régtől fogva nálunk annyit tefz mint 
Báb, Pupa. Puppe, Kinderdockej kihez képest Ala
koknak neveztettek ama fából váló felöltözött Moz° 
gatványok is, mellyek deákul Neurofptfa nevez
tetnek , németül pedig Marionetten , ’s a mellyek- 
kel való Játékot görögül nevezik Neurofpa/hn> 
németül pedig Marionettenfpiel, Puppenfpiel. Hogy 
az Alak Szavunk a Deák GLvcm* Szóból ere- 

L dett,
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dett, a mi is annyit tete mint Szemhomály vagy 
Szemhomályositás, Szemfényvefztés, Tsalás, Ha
miskodás , ’s mellyból a Németek is vették ezen 
Szavaikat: Gaucklet, Hi/lrio} iWafligiator. Gau- 
ckeley, Praßigia hiflnonis; abban bizonyos va
gyok*

KITÁ, a Szókönyvünk fzerént, fl/ca, 
fciculus ; Kita Kender pedig Manipulus fiw  Fa- 
fciculus Cannabis. Hogy ez a Kita igaz Magyar 
Szó vólna, arról fokán kételkednek* A Tótok 
ugyan fzint úgy nevezik Kitdntk az emlitett Szöfz- 
kotőléket, a Tsehek pedig K iírnak a Virág- 
kötóléket vagy is Bokrétát* Meglehet, hogy a 
rái most Kita, az egykor nálunk Kötet, Köt'u» 
Köt, vagy köt-a’ vala. Egyébként az Orofzok' 
és Tatárok a Sinai Népet ’s Birodalmot nevezik 
Kitainak. Ugyan az emlitett Orofzok Kitának 
’s Kitajkának híják az onnan érkezett gyapott 
Szöveteket is. Tótul Kitajka annyi mint Ruha 
vagy Szerfzám Függettyu vagy is Fityolek* Mi
dőn többféle Könyvekben olvaftam, hogy a Sî  
naiak Kitaiaknak neveztetnének némelly Nemze
tektől, efzembe jutott, hogy az 1358-diki Kró
nikásunk iá egy helyett így i r : „ juxta ipfura- 
que verfus meridiem gentem Kytanorum & gén
iéin Alanorum jacere. ” Egy moftani írónk azt 
írja, hogy Kita magyarban annyit te"z, mint Se

lyem-
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lyera-fzövet. Meglehet, de éri ezen értelmét fé 
nem hallottam, fe nem olvaílam fehol.

Azon Különbböztetés, mellyet most tsiná- 
lunk a KI és MELLY közötti midőn az első- 
Vei tsak az Embereket illetjük, a másikkal pe
dig egyéb Állatokat és Dolgokat* tsak ezen Szá
jadban jött divatba. Még ama mézes fzájú Gyön- 
gyösink» femmit fe tudott ezen Különbböztetés- 
rői- Éhez képest nints mit tsudálkoznunk rajta, 
’s annyival kevesebbet tulajdoníthatjuk néki 
vétkul.

Hogy a mi Nyelvünkben a j és v Betűk
gyakran felváltják egymást, kitetfzik ezen Sza* 
vainkból is : H ijn i, R ijni, Szijni, Vijni, mel- 
lyeket mások igy mondanak k i : H ivni, Rivni 3 
Szívni, Vivni. Hlyen az Ij és ív is* Arcus. Dé 
ezt, minthogy kétfélét jelenthet, igen jó volna 
megkülönbböztetni imigy: íj hagyd maradjoit 
Arcus, az az Kézij. Abból valók úgy is: Ijasj 
Ijáfz, Ijgyártó, Ijtegez: ív  pedig légyen Pár- 
tus pifcium & cancrorum, Ikra, mert úgy is belő
le valók : íves az az Ikrás; ív hal, az aa Ikrás- 
hal, Pifcis femina; Ivadék, Progenies pifcium; 
Ivás, Congrefsus pijcium ad foboíem; ívni; ’s t. af«.

Hajdant a Magyar Ortograpbiában a moílani 
rövid a tsak nem mindenkor o-val ejretett ’s irat- 
tatott k i , fzinte valamint a moítani rövid 0 u-val.

L 2 Bé-



Béla Nótáriufsánál ezek : Boíotun , Borona, Ho- 
Yom , Hovos, Óba , Obad Olpar , Fotoc , Tociurt, 
Voyos, nem mások, hanem Balaton, Baranya,
Haram, Havas, Aba, Abád, Alpár, P.*tak, Ták-

/
Son, Vajas. Szintén úgy imezek: Budrug, Co- 
pur, Doluca, Racur, Topulucea, Tuljuoa, Vftoror, 
nem mások, hanem Bodrog, Kapos, Doboka, 
Rákos, Tapoltza, Toltsva, Oftoros. A bizo
nyos, hogy a moftani hofzfzú ó Betűnk is az 
Eleinktől gyakran ú Betűvel mondatott ’s Íratott, 
így a moftani: arról, attól, még a múltt Szá
zadban is igy ejtetett: arról, áttúl, a régiebbek- 
tői pedig imigy: azrúl, aztúí.

Nem lehet kételkednünk, hogy ez a Szó: 
H A , egykór annyit tett nálunk mint Idő, Kor, 
Tempus. Abból való ama Holdnapot jelentő 
Szavunk: Hava, úgymint Pünkösd — Karatson 
— Sz. György — Sz, Iván — 's t. af. hava, 
az az ideje. De hogy a Menfir fzint úgy nálunk- 
is Holdnak mondatott egykor, valamint a Né
meteknél 's Tótoknál, abban bizonyos vagyok. 
Ebből a Holdból valók a Höldpénz, Holdfzám, 
's t. af. most Hópénz i Hófzám. Ugyan azon 
Ha Szavunkból eredtek eme Szavaink is: Né
ha, Soha, (hajdán talán Némellyha, Semmiha) 
Valaha, Egyébha, Ollyha, Mindenha, mellyek 
többire még most is annyit tefznek mint Né-

jnclly
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mellykor, Semmikor, Valamikor, Egyébkor, 
Ollykor » Mindenkor. Késöhára, az az Későre. 
Hamarú , most Hamara, CeUr, Properus, Citus , 
Fcflinus, v. Tempefiivus fzint úgy ezen Hnból 
fzármazhatott.

Hogy a vén Afzfzonynak Nyelvünkön fok 
tsudálatos Nevei vannak , azt kiki tudja , úgy
mint Aggdada, Aggkofa, Agglant, Aggnő, 's 
t. af. Nem különbben Vén — banya, — ba- 
nyiló, — fzatyor, —■ fzipa , — fzipirtyó, — 
tarattyú, — troty. Honnan kerültek elő egy
től egyig ezek a tsúfos Nevek, fzeretném tud
ni. A két utolsóról azt tartom, hogy a Német 
Tro délből kerekedtek, a mi is annyi mint Ó- 
fzer, Scruta.

Hogy Férj a Deák Pírból, ’s Férfi a Deák 
VirbŐl és Filiusból eredtek, azt már egynémelly 
gyanította. Eleinten, úgy tartom , Vir tsak Fér
nek mondatott, de azutánn ezektől: Férje, Fér
jének, Férjét, Férjétől, Férjnek mondatott a 
Nős , Maritus, fzint úgy, valamint Fő és Tető 
ezektől: Fője, Tetője, ’s a t. idővel Fejnek 
’s Tetejnek, *) Ha fzabad gyanakodni (*s nem 

L 3 tu-

*3 Talán a Tej is fzint úgy T őből le t t , a mint 
gyanút fzerezhet a barom T ölgye. T ö lg y , a 
mint v é lem , a Tset$néi ’5 Em lőnél régiebb Sza-
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tudora , mért ne volna fzabad) nékem úgy tet- 
fzik , hogy egykor Férfi nálunk is fzint úgy ER- 
nek mondatott, valamint még most is o Törö
köknél ’s Kazuloknál. Talán az E rő, Erős, 
Erőlködni , Erőfzak, 's a t. mellyek legin
kább a Férfit illetik, fzint úgy ebből az Ér
ből lzármaztak, valamint a Deákban a VÍrből: 
Vis, Virts, Virtus, Virilia, Vírus; melly utol
só tuhidonképen annyi mint Bakbűz, Kanbűz, 
vagy pedig Kanmag, Himmag. Baróti Szabó 
yraak kisded Szótárjában előjön Erény, *) melíy- 
js , a mint mondja, annyit tenne mint Virtus* 
Az Elődök vagy is Kalmükok még most is a Fér
fit Erének mondják. **3 Sőt talán az Em és Er 
vagy is Eme és Ere Szavaknak öfzvekaptsolásá- 
ból fzármazott az- Ember is , ’s egykw Emernek

vagy
vünk , ’s egykor egyedül tett annyit. Mert Tsets 
költsönpzött Szavunk, ’s Amlo tulajdonúi tsak 
annyi mint Eaétans. T ö lg y , hajdan T o-a lgy  le 
hetett , az az T ej-ágy.

* ) t z t  hol olvafta légyen o Kegyelme , fzeretném. 
tu d n i; mert nem hifzem , hogy maga faragta vtíl- 
na. Hogy pedig a moílani Közbefzédbol vette  
v ó ln a , kételkedem, Ö Kelme ugyan ezen S*ót- 
is  m egtsillagositá, a mi o nála tsupán a kortsos
*s új Szavaknak J e lö k , de nékem úgy tetfzik ,
hogy sz  a $zé  más Szavak közé tartozik» 
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vagy Eme erének mondatott. ER , ERE, és HE
RE igen megegyeznek egymáfsal. Here még 
most is annyit tefz nálunk, mint Kanméh, Hira- 
méh, Deákúl Fucus, Hogy Here Kant vagy is 
Himet jelenthetett egykor, kimutatja eme régi 
Szavunk is: Kiherélni, Evirare, Caßrare, így 
tehát ezen Szó: Herélni, elégtelen arra, hogy 
az említett deák Szavak értelmét egyedül kiej
tse» Vannak némellyek , kik azt tartják, hogy 
Here nálunk tulajdonúi annyit tett légyen, egy
kor, mint Virilia, ’s onnan eredett volna a Ki
herélni ßzavunk , de én inkább azt tartom , hogy 
az Herefzerlzámnak neveztettt. /

Ezek a Szavak: Pallérozás, Pallérozni, Pal
lérozott, Pallérozottság, Pailérozatlan, felettébb 
idegen hangúak ’s eredetűek, egy fzóval: ma
gyartalanok. Ha rajtam állana, én ezeket igy 
tenném ki:

Pallérozás t Ember vagy Erköltsfimitás, — 
képezés, —■ tsinositás, — kimivelés, erköltsö- 
zés,

L 4 Pal-
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D e nem kételkedem , hogy még jobban ’s ro- 
vldebben is ki lehet azokat magyarul ejten i , 
tsak az arra való Tudósink ne fajnálják fáradsá
gokat.



Pallérozni: Embert vagy Erköltsöt fimitani, 
képezni, tsinositani, kimivelni, fzeliditeni, er-
köít.öz.ni.

Pallérozott: Simított, Tsinositott, Szelídí
tett , vagy fima, tsinos, fzelid erköltsú, erköl- 
tsös.

Pallérozottság: Erkölts fimaság, tsinofság, 
ízelidség, erköltsöfség.

Pal.lérozatlanvad , durva, nyers , darabos, 
parafztos, tsimatlan, erköltstelen.

Tudósink azért különbböznek olly igen egy- 
máílól a Magyar írásban, mert némellyek azt 
ta rják , hogy úgy kellefsék írn i, a mint a Szót 
kimondjuk, mások pediglen, a mint kellene ki- 
mondanuí.k. Például, a mit az elsők így Írnak: 
azomban, klilömbben, elejbe, fémleni, ménkő, 
kefzkenyö, kardgya, tudománnyá, térdgye, ke
resménnyé, afféle, akképpen; azt mások az Iró- 
tollaikkal igy tefzikki: azonban, különbben, ele
jébe , fényleni , mennykő, kezkenö, kardja, tu- 
dományja, térdje, kercsményje, a’íéle, a’kcpen.

Mit tett légyen tulajdonúi egykor ama TÁRGY 
nevű Hadifzerfzám, mellyel, a mint éfzre ve
hettem , a Várak oftromoltatásinál éltek az Ele
ink, ’s mellyet a Szekérgyártók kéfzitettek, fze- 
rctnék tudósittatni. Azt Tinódi Egervára Oitro- 
inánál igy emlegeti:
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Palánk mellöl tárgyokat tafzigálnak 
Tárgy alól Törökök fok puskát hányának —■ 
Tárgyról fzaggatják az bort vas horgok val — 
Tárgyra hév fagygyút fzurkot felontának — 
Tüzes fzerfzámmal tárgyot égeték ronták — 
Deízkából tárgyot fen alkotának —

Sót már II TJláfzló alatt 1495-ben a Kintstartó 
a többi Költések köztt többfzer emlékezik ezen 
TárgyokróL f) Úgymint: ,, Magiílro Andrea: 
Carpentario, qui difpofuit cum aliis Carpenta« 
riis vulgo Targb, & alias attinemias Bombarda- 
rum, dati funt f* 6. ” Másutt: „ Duodecim

"  .1, . '

Carpentariis de Pesth, qui fecerunt Targb, dati 
funt í. 8. ” Ismét: „ Carpentariis, qui per qua- 
tuor fepdinanas inter cseteros labores dielos Tavgh 
laboraverunt, dati funt f. 13. ” A mint gyaní
tom ez a Tárgy nem más Szerfzám vala, ha
nem a mi Deákul ffatcus, Németül pedig Siam- 
doch.

Igen tsalatkoznak, kik azt vélik, hogy a 
HALOTTAS és HALOTTI mind egy. Ha» 
lotti Befzéd nem jól mondatik Halottas Befzéd- 
nek. Mert az első annyit tefz mint Halottat il- 

L 5 letŐ
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ieto Bcfzéd, a másik pedig Halott fzabású Be- 
izédet téfzen. így Tüzes, Vizes, Földes, Er
kölcsös, Nemzetes, mást tefz ; ’s mást ismét a 
Tűzi, V izi, Földi, Erköltsi, Nemzeti. Hogy 
a különbböző voltok annál jobban kiláttafsék, 
ihol itt kitefzcm a Deák jelentéseket i s :

H a lo tta sFunereus, Funeßus. Halotti, Func- 
bris , Funebralis.

Tüzes, Igneus, Ignitus. T űzi, Igniarius.
Vizes, Aqusus , Aquofus. V iz i, Aquaticus , 

Aquatilis.
Földes, Terreus, Terreftris. Földi, Terrcnus.
Erköltsös , Moratui, Moder utus, Modeßus, 

Erköltsi, Morális.
* Nemzetes , Generofuj» Nemzeti, Nationalit.

Semen az Eleinktől MAGUnak mondatott 
fzint úgy valamint a Szarv Szarunak. Éhez ké
pest foha nem mondották Magja fzakadtt, ha
nem Magva ízakadtt Ember, Improlis, Deficient 
in fémmé. Magvas, Grartofus, Grmatus, vala
mint Szarvas, Comutus, ’s nem Magos, mert ez 
mindenkor annyi volt mint Altus, így helyte
lenül mondatnak, noha már helyeseknek tartat
nak: Magos Kender, Magtalan, Magzani; mert 
ezek egykor mind igy hangzottak: Magvas Ken
der, Magvatlan, Magvazni, .
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TÉL egykor annyit tehetett mint Innen. 
07 . Onnan valók Téliül, Téltova, Téltováz^ 
n i, a mellyeket most immár igy ejtünk: Této
va, Tétovázni. Tétovát Téílovának is olvas
tam, a mi fzint annyit teíz mint Tél ’s tova.

Némellyek azt tartják , hogy ama Szidalma
zásunk : BESTE KLRAFI Baßa és Carajfa ne
vekből eredett volna. Én nem hifzem. Mert 
ez a Befte Kurafi vagy is Kurvafi ’s Beile lélek 
Kurva fokkal régiebbek. Bellye annyi mint Bes
tia , ’s hajdan talán igy hangzott: Beflye lelkű 
Kurva, az a z : Barom lelki esméretű vagy is 
Barom fzabású Kurva, Tinódinál igen gyakran 
jón elő Peíli lélek, úgymint Szitok,

SZÁR.TSA, Túlica. Kohrbuhn, igaz régi Ma
gyar Szó, ’s tulajdonképen annyit tett egykor 
mint Calvulus, vei Calvula. Mert a Szár annyi volt 
mint Calvur, Tsa Ragafzték pedig Kitsinyitöt 
tsináltt. Gyarmati Ur tsalatkozik, midőn azt 
tótból fzármazott Szónak állítja, mivel, úgy
mond , a Tótok is Stratsánaik nevezik. De én 
bizonyofsá tehetem, hogy azok nem Szratsának^ 
hanem Lifzkänaik mondják, és fzint azon okból* 
Mert Lifzi »álok annyi mint Calvus, Lifzi pe
diglen vagy Lifzkd annyi mint Ca/ua.

KEPvETSENnek fuvato.tt az Eleinktől a Só
lyom Madaraknak bizonyos Fajok, melly tsak as
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éjfzaki Tájokon tartózkodik. Ezen Madarakból 
lármázott Kalpag tollak a Fórsndünknél még 
iraitt amott találkoznak, mint Régiségnek Ma* 
rád vány i. Ugyan ezen Tollbokrétáról emléke
zik Gyöngyösi is, midőn Kemény Jáiofsában a 
Török Hadnak leírásában Rsiep Basáról igy 
versel:

Maga is fzög legény, lova is Szeretsen , 
Süvegének nyufztját őrzi egy Keretsen. — —. 

Valamivel alább pedig a Török Hősekről illy 
Verseket önt:

Derekakon pántzé!, Kezeken Karvasok,
Süvegeken Rárok, Keretsenek, Sasok,------ -

Túrótzi János, vagy inkább amaz 1351-diki Kró
nikás a:t Írja, hogy Szittyában a Jejestcnger ko
rul , circa mare aquilonis egy nagy Kietlen talál
koznék, hol a Napot tsak nyárban láthatni, 's 
a begyekben fok Grif és Kerecbeth, németül Le- 
gisfa*ky Madarak volnának és tojnának. Ezt 
tsak nem fzint azon Szavakkal említette már az 
előtt Kezai Simon, a kinek Könyvéből vette a 
régibb Dolgoknak nagyobb Réfzét ez az 1358- 
diki Krónikás. Kezai Legerfalckmk Írja, a mi 
bizonnyára nem más, hanem Jagcrfalk, Vadáfz 
Sólyom. Ezen Kcrecbetbhez igen hasonlít, a mit 
a Rrtßlkov német Fordítója az Orenburgi To- 
pgrcpbiában igy említ: „ unter den Raubvö

geln
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geln niílen auf dem Gebirge Adler, Kretfchety 
(eine Falkenart) und Habichte.

Kérdésben vagyon, ha ezek : abba, abban, 
abból, ahhoz, annak, annál, arra, arról, at
tól, avval, akkor, akként, akképen, afféle, eb
be, ebben, ’s á t. jól mondatnak ’s iratnak e? 
vagy pedig a Régiek fzerént igy kellefsék e azo
kat ejteni ’s irni: azba, ázban, azből, azhoz, 
aznak , aznál, azra i ázról, aztól, azval, azkor, 
azként , azképen^ azféle, ezbe, ezben, *s a t* 
vagy is az Erdélyiek fzerént imigy: a’ba, a’ban, 
a’ból, a’hoz , á’nak a’nál, a’tó l, a*tól, a'val „ 
a’kor, a’ként, a’kepen, a’féle , e’bei e’ben, ’s a 
t. ? É n , ha íajtaití álláná, a Régiek fzókását 
követném, ’s újra béhoznám mind a befzédben, 
mind az Írásban: ázba, ázbani azból, ’s a t .  
De ha már ezt az igen is elkényesedett fzájunk 
nem téhetné többé, a bévétt fzokásriál marad
nék inkább, hogy fém atíiaz új fzerii írás triód« 
ját követném, melly a jegyévfel égy azon Szót 
Két felé válafztja.

JÓSZÁG és ORSZÁG tsak azért mondat
nak ’s iratnak fz- fzel, holott igazárt Jóságnak ’s 
Orságnak kellene mondanunk 's Írnunk, vala
mint ezeket: Fogság, Nagyság, Rabság, újság, 
Vadság, 's t, af. hogy a kétféle Dolgok meg- 
külöobböztethcfsenek, úgymint Jóság, Bonität;



’s Jófzág, Bonniv, Vojfefforium > Rés qiueliíet uii- 
iis* Orság, Furacitas , Furtum, ’s Orfzág, Re- 

Van még több illyenképen elváltozott 
Szavailk is* Nékem úgy tetfzik, hogy a Szar
ig Sárból lett* Sár egykor tsak Epét jelentett, 
de miríekutáhna a Fertőt vagy is a föld és viz 
habarékát is azzal nevezték az Eleink, végre 
hogy az Ember ganéját is kiraondhafsák j fzar- 
rá változtatták*

'  • t . . . . < • - • »  ' ■ , '  „
Kérdésben vagyon, mit tett légyén egykor 

FESZ , a mellybőí imezek fzármaztak : fefzes , 
fefziteni, fefzüíni, fefzület. Fefz előjön már

f . . *
ama Halotti Bemedben i s : Látiatuc fdeym iraigy: 
es levn halaimé es puculnec feze , az az: és lön 
halálnak és pokolnak fefze* FefzeS annyi mint 
Expanfus, Extehfus, lntenfus. Fefziteni, Expan* 
dere, Extendere, Intendere, Figere, Fefzüíni, Ex- 
pattdi, lntendi, F/g/. Fefzület, Simulacrum Cbri• 
Jit Cruet ajfxij Crucifixus. Bizonytalan, ha a Fe» 
fzegetni is, melíy annyit tefz mint Diffindere, 
a/. Disquirere, ettől a Fefztől eredett e , vagy 
inkább Fejfzétől? Nékem úgy tetfzik, hogy a 
Fejfzétöl fzármazott, ’s tálán Fejfzegetninek mon
datott egykor, vagy pedig Fejtegetninek. A mos
tani Magyar Credóban ezt találni: ki fogantaték 
Sz. Lélektől, fzületék Szűz Máriától, kinzaték 
PonUius Pilátus alatt, megfefzitteték 4 meghala s
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's eltemetteték; de a hajdaniban ezek igy való
nak: ki fogattaték Sz. Létektől, Ízüleíék Szűz 
Máriátúl, kinzaték Pontzius Pilátusnak alatta, 
roegfefzűle, meghala j és eltemettetek. Itt meg- 
fefzúle annyit te tt, mintha az mondatott volna, 
hogy a Kriítus Fefzfzé le tt, minekeíotte meg- 
haltt ’s eltemettetett. Hogy Fefziteni annyit is 
tefz mint Tépni, Szaggatni, kitetfzik Gyöngyö
sinek tsalárd Kupidójában való eme Verséből s 
-Hellyel az ott előhozott hangos Vadkan Tsele- 
kedetét imigy emliti: Tajtékzó mérgében íefzit 
*agy hantokat.

Kaposi Sámuel az ISTEN nevét ama két 
Német Szavakból akarta kifatsarni: Iß ein ,• más 
valaki fzint olly fzerentsével a tót Iftti Szóból 
fzármaztatta, a mi is annyit tefz mint Certui * 
Vevus ; ismét egy más a Deák Juftusbé]. költöt
te, De ezek mind tsak valamennyire hasonló 
hangú Szavak , ’s nem az Iften Szavunknak gyö
kerei. Vannak, kik a Zsidó E/Iböl, vagy pe
dig a Kazul Izdanból fzármazóltnak vélik. A*

lap

SOKFÉLE VIIL DAPvAB, i “5

Nem tudom , mért fzeretik o lly  igen Tudósa
ink , foképen a Prdtestáns Atyánkfiái, a Magyar 
Szavakat fzármaztatni a Z sidóból, K álóból, Szi
k b ó l  , K azulból, ’s egyéb napkeleti N yelvek
b ő l ,  mihelyt válaaelly  hajonló hangot ?eíznek



lap Ifset is, Herus, az Iftenhez közel jár. Én 
azt tartom, hogy ha az Iften nevét valóban vet
tük valamelly idegen Nemzettől, á bizony hern 
a mindenkor megvetett Zsidó Nemzet vala, ha
nem a Kazul Nemzet, mellyel az Eleink fok 
ideig laktak fzomfzédságbah á Sártengéf mellett. 
Hogy az Iftennek régi Kun nevét elhagyhatták, 
azon fenki né tsudálkozzék , lám kevésben múlttj 
hogy a Református Atyánkfiái a Zsidók utári 
Magyarban is Jehovánaknem kerefztelték. Meg
tehet , hogy a régi Kunok is , legalább réfz fze- 
rént, a Kazul Hitet elfogadták, ’s azzál együtt 
a Mindenháidnak Kazul nevét is. Talán az 
Iftennek a legrégibb Kűii hevét tették! éz a rö
vid Szavunk: Fö.

SZE-

kóz öttök éfzre. Kékem fzint ügy nem látfzik 
képtelennek, ha ki azt v itatná, hogy azon Z zi- 
d<5 , K azul, ’s egyéb nyelvbéli Szavak , mellnek  
megegyeznek Szavainkkal, tőlünk vagy is a Ma
gyar N yelvből vétettek. Ugyan is hajdant fok
kal népesebb) ’s hatalmafsabb vala N em zetünk, 
hogy fém azt ném ellyek gondolnák. D é lr ő l, Sin, 
M ongol, T ib e t , és Kazulorfzágok határozták, 
éjfzakról pedig a Szarmaták vagy is az Orofz és 
le n g y e l Nemzetnek É leji ’$ az éjfzaki Tenger. 
A régi Kőn Fejedelmeknek Tetteik is  feltehet
őének talán a leghíresebb Uralkodókéval, de mint
hogy nem vólt Hirdetőjük yagy is  iró jók , m osi 
tellyefséggel esméretlenek.
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SZEMÉLY egykor annyit tett mint Ortza, 
Artza, Artzúlat, Facier, így verte azt Komjáti 
a Sz. Pál Leveleiben; nem különbben Sylveftfr 
is igy írván: Mert az Úr Iftennek Személyének 
előtte e ól mégy. Praibis ói in ante freiem Do» 
mini. Imé én elbotsátom az én Angyalomot az 
te Személyednek előtte. Ecce mitio Arigdum me~ 
um ante fadem tum, így ve.te már L50 dik ko
rul Bátóri Láfzló is , midőn a Sz. írást mag} ar- 
ra fordítván igy ir: Saraariá e’mentetté ő Ki- 
rállyát monnal tajtékot víznek fzéméllyén. Tran- 
fire fecit Samaria Regem fuum paß Spumam fuper 
facietn apa. Monnal mindenkor annyit tefz ná
la , mint paß. Ö kédeg rósa fzinú fzeméllycjf 
megötöztetvén. Ipfa autem rofeo colore •vultum pér- 
fusa. így tette fok idő múlva még Gyöngyösi- 
is Kemény ján fsabah, midőn igy verseit:

Láng ’s rósa fzin itten öfzve egyelednek;
Az Anna fzéméllyén jönni ’s menni keidnek* 

De ezek áz 1796 diki kiadásban igy elvannak 
változtatva:

Láng rósa fzin ittéd egybe elegyednek, •
'S Annának ortzáján jönni menni kezd tek* 

A Karikliában is az említett Gyöngyösinknek illy 
forát olvashatni:

Rósa fzin egyvelültt gyenge fzeméllyében, 
az a z : Ortzájában.
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Azon Kozákok, kik perepútyoftól egy hely
ről más helyre fzoktak volt költözködni, oro- 
fzúl ’s lengyelül neveztettek Semem vagy is Sem- 
jent Kozáki, mert oroízúl Semja annyit tefz mint 
Família, al  az Nemzetség vagy Házitseléd. Lásd 
rólok Büfeb inget az Orofz Birodalomnak leírásá
ban# A múltt XVII Században az Erdélyi Fe
jedelmeknél is gyakorta Zsoldban valának, és 
SZEMENYeknek mondattak, a mint ez kitet- 
fzik a többi köztt Gyöngyösi Kemény Jánofsának 
azon helyéből, hol igy versel:

Nints köztünk Vezérünk, kezd rendünk
bomlani,

A Szemény Záfzlók is tölünk elhajlani,
\ A Tatárság mellé véletlen állani, 

Mindenképen fáradtt 's éh hadunk romlani. - 
A Kam is elfogván tölünk Vezérünket, 
Pribék Szemények is elhagyván rendünket^ - - 
Ezen Szavakról. SZENT és MESTER, úgy 

vélekedünk rnoftan , hogy egyenesen ezen deák 
Szavakból vettük: Scnftus, Magißer, vagy pe
dig eme írantz, olafz, és német Szavakból: Saint, 
Santo, Mei/ler; de a régi német Kéziratokban 
mind a két Szó immár egéfzen megvagyon imigy: 
Sent, Meßer, Például: „ Von Sent Oswald dem 
Kunig* — Wi Sente Elifabethin Muíhirentbu- 
bit w^rt* — Mefter Kunrad von Marborch

Sciief
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5crief deme Pawefe den negenden Gregorius von 
írem lewende, ”

Ezen Szavainknak: Diadalom, Lak dilom^ 
jyőzedelem, Vefzcdelém, a Végtagjokkal, uey- 
nint DALOMmal és DELEMmel igen mege
gyeznek a deák ulum *s a tót adlo és edh Szó- 
'árkok ezekben : Habitaculum, *) Periculum , Spe- 
3acalutn, Speculum, Ferculum; Bivadlo, Djivadlj , 
Zrkadlo, Jedlo, Szedío. így lehe ne; ha akar- 
lók, a hozott Étek, Fercú'um, Hozsddom ; a 
‘ágó Áll, 'Mandibulum , Rágódalora; a magát árú- 
ó Afzfzony; Profiibulüm, Árúdalom; a nézni va- 
ó Játék, SpeStnculum , Nézedelem; a Kötófzefi 
Vinculum, Kötedelera ; ’s t. af*

TISZT, Officium, Mums, Magißratus. Mát 
nőst ezzel a Szóval akkor is élünk, midón nem 
i Hivatalt, hanem a Hivatalbélit akarjuk jelen- 
:eni, úgymint: „  bizonyos Haditifzt feleségül 
vette; a Sótifzt a gyűjtött pénzzel e fzökött, az 
L'raság Tifztjei fok tsint vifznek véghez, ’ Hogy 
:z tsak per abufum jöttbé Nyelvünkbe ; k ’tetfziK 
abból is, mert a legrégibb Könyveinkben az 
Qfficialis mindenkor Tifzttártó vagy TífztvLelő* 

M 2, Bi-

*) Ez hajdan. nálunk is Lakoualomnak mondatott,  
▼agy pedig Laknak, Laíthelynek; mert Lakáf 
tulajdonúi H a fc> i t a t i  o.



£ Bizonytalan elótte-n, ha ÁDÍZ  valóban'an
nyit tefz e ,  mint Rabidus, Rabiofiis\ vagy pe
dig mint Rabies, Furor, Düh, DühÖíség. Mert 
Iáin a Hagymáz is nem f'ebre ardenti Correptus, 
hanem febris ardenr, morbus acutur, forró betegség.

A Hadirendnél a fő* fel, és al Tifztek 
vagy is inkább Tifzftartók köztt nagy a különbb- 
*ég. Nálunk eddig a Strázsa vagy is Őrmcfte- 
ten fellyul valók mind fő Tifzteknek mondat
tak helytelenül. Főtifzt ember igazán Stabsof* 
ficier, 's a moítani Kapitány és Hadnagy tsak 
Feltifzt emberek. Rákótzi Ferentznek Ónodon 
1707-ben költt Haditörvényiben a Tifztviselök 
fó , közép, ’s alsó Tifztemberekre oíztatnak.

Némelly Magyar írók a KEREZTYÉNt Krefz* 
tyártból eredetinek tartván, tótosöak állítják, 
•« ugyan azon okból inkább Kerefzténynek írják 
és mondják. De már a M. Oríeus jól megjegy- 
zette, hogy a Kerefztyén QbrißianushbX való, ’s 
a tianus végezetu deák Szavak a Magyarban min
denkor tyán vagy tyén farkúak, például: Sebaßia- 
nus, Sebeftyén. A régibb Könyveinkben min
denütt tsak Kejefztyénre akadunk. A’ Kerefzt- 
nek akármiilyen farkc- adunk, az mindenkor 
tsak kortsos és kölcsönözött Szavunk marad. Az 
íny végezet'ú igaz magyar Szavak többire tsak 
Igéktől fzármaznak, úgymint: gyűjtemény, jő

ve-
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vevény , kelevény, keresmény ,  költemény , 
lelemény , teremtmény ; mert ezek : kemény , 
kömény, fzekrény, tömény, tsak fogadott ma
gyar Szavak ezekből a deák és tót Szavakból: 
Caminut, Komin; Cuminum, Kmin\ Scrinium> Skri- 
nya\ Tbimiana, Tyemjan. Kemény, Durus[, a tót 
Kámenből fzármazottnak látfzik lenni. Az egyéb 
iny farkú Szavaink hajdan vagy is eredetkor égé- 
fzen másként hangzottak mint moftan. Példá* 
úl: kötény, kötemény ; törvény , törevény vagy 
tökélvényj örvény, örlevény; sövény, fzöve- 
vény ; faegény , fzegödvény ; ferény, ferdul- 
vény haj; nőstény, nófzövény; 's a t .  Szint 
úgy az ány farkúak is, ha nem fzármaztak Ige- 
fzavakból, minden bizonnyal idegen eredetűek, 
úgymint bárány, dolmány, furmány, ispány, 
káplány, kormány, márvány, patkány, pogány, 
sáfrány, tz'gány, ’s a t  Ezek mindazáltal: ár- 
tány, fofztány, fovány, tsalány, zsákmány, jó 
Magyar megrövidűltt Szavak ezekből : ártomány, 
fofztomány, íbrvadvány, tsalományfu, zsákol- 
mány.

Caper, E rror*  többire KETSKEBAKnak 
mondatik, de hogy inkább Bakketskének kel
lene mondani, kitetfzik onnan, mert foha nem 
mondjuk: Difznó-kan, Difznó»eme, Szarvas-him, 

M 3 Eb*



Eb-nőstény, hanem Kan-difznó, Erae-difznó , 
Him-fzarvas, Nőstény-eb.
Hogy a Számok köztt ezek: NYÓLTZ és KI- 
LENTZ nem valóságos eredeti magyar Szavak, 
megtctfzik abból, mert ezt a tz  betúbéli Han
got a régi Nyelvünk alig esmérte. Az azon kez
dő és végsó Szavaink mind idegen eredetűek , 
’s többire deák, német, vagy tót Származatok, 
úgymint Tzafrang, Tzédula, Tzégér, Tzéh, 
Tzcl , Tzenk, Tzérna, Tzibere, Tzifra, Tzik- 
kely, Tzimbalom, Tzimer, Malatz, Maletz> 
R ántz , Sánrz , Tántz , Bértz, Vertex montis, 
Bergfpitz, Ketretz, Peretz, Kontz,Póltz, ’s a t* 
Azon Szavak pedig, meílyek tza és tze Szóta- 
goo végződnek, mind tótból eredtek, úgymint 
Kantza, Konyitza, Lótza, Lavitza; Kotza, Ko- 
tyitz*; Páltza, Palitza; Kementze, Kamennitia, 
Medentze , Medjenniaa; Szelentze, Szolnitza . 
Kefzőtze, Kijzelitza i  ’s a t* Még a Helysége
inknek ezen a hangon végző Neveik is mind 
tótból valók, úgymint Birótz, Darótz, Mosótz, 
Rákot*, Túrótz, Szakoltza, Tapoltza, mellyek 
ezekből lettek: Birovtze, Dtrovtze, Mosovtze, 
Ra*to)itzt, Turetz, Szkalitza, Teplitza.

Valamint a Nyóltz és Kilentz, úgy bizony 
a TÍZ fém jött Etöl vizén az Eleinkkel által. 
Ea deákul Decem, íótúl Defzet, frantzúl D ix ,

ondd-
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monddki Difz. Melly nagy hasonlósága légyen 
az utolsóval, kiki látja. Hogy hajdan Tiz az 
Eleii ktöl Fonnak mondatott, megtetfzik onnan, 
mert a többi Tizzel megfzaporodott Számokban 
még most is jól meglátfzik a nyoma, mellyek 
egykor igy hangzottak , alkalmasént: Negyvont 
Ötvon, Hatvon, Hetvon, Nyóltzvon , Kilentzvon. 
Ha ez a Von a Vonom Igcból fzármazott e, vagy 
pedig a Vonom Ige ebből a bonból lett, azt 
mások végezzékel, *) Elég az hozzá, bogy a 
Németek is hajdan fzint úgy Ziggel vagy is Zug* 
gal kéfzitették ezeket: Zwanzig, vierzig, fünf- 
zig , feibszig, ’s a t. A Törököktől a Tiz még 
most is Ónnak mondatik, de ez mitől légyen, 
azt mások láfsák ’s fejtegefsék. A’ Húfzban is 
megtetfzik a Zwgnak értelme, mert ezt igazán 
Húznak kellene Írnunk ’s mondanunk* Mind 
a kettő a húzáftúl ’s vonáílól neveztetett igy* 
A Von fzint úgy elváltozott Vanná , Venné, és 
VÖnné ezen Szókban: hatvan, hetven, ötvön; 
valamint a Szer Szórta és Szőrré ezekben: má- 
sodfzor, harraadfzor, ötödfzör* Az illy Szava- 
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ink , me’lyeket az egyféle Hangra kinfzerités 
jnegrontott ’s elválteztatott, fzámtalanok.

Hogy a Nyelvünk 's az abban foglaítt Sza
vaink fok Változásokon mentek által, azt elgon
dolhatni. De ez nem a mi Nyelvünket érte e- 
gvedu. T*ak nem minden Nyelvek megfzoktak 
vál ózni idővel, és nem tsak a tsinatlan Né
peknél, a k'knek fcmmi írások nints, hanem 
a tainos Nemzeteknél is» Ha nékünk minden 

1 Századból volna tsak egy kis Könyvünk, mi- 
ólta az Eleink Árpád alatt ezen Orfzágot meg* 
fzállották, fogadom, hogy mind egyikben akad- 
nók holmi változásokra. Akárki mit mondjon a 
tudós Nemzetnél való Nyelv ékesitőkröl. hogy, 
tudnii lik , azok változtatnákel leginkább a Nem- 
zeti Nyelvet, én elhitettem magammal, hogy a 
Nyelv változtatása fokkal hamarább ’s könnyeb
ben történikmeg az írástudatlan Népnél, Mert 
ennél az egyfzer felvett új Szókat és Szóllásokat, 
akármelly rofzak is, lehetetlen többé a jóféle 
régiekkel ismét helyre hozni , mellyek, ha egy
fzer a divatból kiestek nála, örökre elvefztek. 
Az írástudó Népnél , ha megbotlik is valamelly 
Tudós az új Szavaival , vagy külömben is a 
Szavak ejtegetésivel, hajtogatásival , ’s kötöge- 
tésivel, azt ritkán követik a többiek, ’s ha 
kÖvedk-is ollykor, a Közember megmarad a ma-

gá-
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gájénál vagy is a réginél, ’s a hiba is minden
kor helyrehozódhatik; de az írástudatlan Nép
nél, a hol többire tsak a Közember ’s a Ven- 
afzfzonv az új Szavak faragója, ’s a Nyelvet il
lető egyéb újság béhozója; ez azt azonnal köz
li a maga nyájafélékkel, a kik is tsuda melly 
igen kapnak az efféléken. Idővel az Előbbke-?. 
lókét is kinfzeritik az elfogadásokra, ’s végre 
fenki frnts, ki a hibát hegyre hozhassa. Bizony 
a mi Nyelvünk is fokkal több változást fzen- 
vedett, midón még abban femmit nem irtunk. 
Ha több Latíatuc fekymféU Kéziratok maradtak 
volna reánk , könnyen meglehetne ezen Állításo
mat bizonyitani. Ezen Kéziratban előforduló 
vogmuc és i.semcut Szavakon már fok Tudósunk 
törte fejét. Nekem úgy tetfzik, hogy ez a két 
Szó, melly most annyit tefz m int: vagyunk, fii*  
tnus, és ősünköt, nrogenitorem noflrum, akkor igy 
ejtódött: vogym'úk és osömükat. Mert egykor e- 
zek : éti, te , 0 , mink, tik , o k . ha nem tsala- 
tom, igy hangzottak: tn, te, 0 , milk, tjük, ok; 
a fokkal régibb Időkben pedig imigy: cm, et\ 
ön, emuk , etilk, önili. Éhez képest a Névmás- 
saink egykor, Vélekedésem fzerént, igy ejtődtek
1. en, em. — te , et. — 0» ön. 1)
2. enen, emetn. — tete, etet. — ö<5, önön.
— enem — teet. — övö. 2)

M 5 g. en-
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ken-

3- cnn^k, etilnek — tened, etnek. — onck, önnek»
— neken,nekem. — nekte, nefcet.— nekö , nekön.
— ennekem. leneket. — ónekö.
4. ene.t, e®et. — teet, etet — ó t , önt, önö,t.
— enenet, eme—  testet, etc- — öö t, övöt.

met. 3) tét.
5„ éntől, em 6’. — tető7, ettől. — 6to l , öntől.
— tóién, tőlem.— tó.lte, tólet. — tólö, tólön.
>— entölera. — tetőlet. — Ötólö.
1. mű, műk. —r tü , tűk. — ók.
2.. müqüfe? — tütük. — öók , övök.'
3. műknek. — tűknek. —■ őknek.
— nekmük* — nektük. — nekök.
— münekmuk. — tűnek1 ük. ■— ő.k nekök.
4. miiköt. 4} — tököt. — óköt.
— mümüköt. — tütüköt. — övök öt.
5. mQtpl}műktől.— tűtől, tűktől. — októl.
— tőlinük. — töltük. — tölök.

T

— raütólmük. — tütólcük, —. óktólök, 5) 
így lehettek m?g ezek is:
velem. — velet. — velő.
yelmük, — véltük. — velők,
kegyelmem. 1- kegyelmet. *— kegyelmei.,
kegyelmük. ■— kegyelmetük.— kegyelmök.
elmeem. — elmeet. — dmeö.
elmerniük. — elmetuk. — elmeök.
kendőem. — kendőét, — kendőt).



18?
kendomük. — kendótük. kendőok*
fzeretenu r -  fzeretet. — fzeretö.
fzeretmük. — fzeretetük. — fzeretok.

i.) Az Em, E t , és Ön már most tsak Ra- 
gafztckúl fzolgálnak. Em tellyes divatban va
gyon még most is; Et immár E i dé változott; 
Ön pedig Enné; például: fzeret-ein, fzeret-ed, 
fzerefs en.

2) Most helytelenül: enyém, tied, övé.
3) Erikemet minden bizonnyal vagy ebből az 

Ememetból vagy is Enenetból eredeti, vagy pe-/ 
dig Énmagamatból. így fzármazhatott Tégedet- 
is Teetetbol vagy is Teedetból, vagy pedig Tc- 
magadatból.

4.) Ez a műk és Műkőt azután Így ejtő- 
dött: Műnk, Münköt, ’s ebből lett; a moílani 
Mink, Minket. ♦

„ 5.) A Debretzeni Grammaticus ok ezekről mind 
mást befzélnek, de én az Olvasók Ítéletére ha
gyom , ha a Névmásaink elváltozásokról való 
Vélekedésük többet é ré ?  A való, hogy ezek 
is többire -tsak Gyanakodások , mert régi ’s hi
teles Példában azokat meg nem mutathatni, mint
hogy az egy Latiatuc feleyrnzn kivul minden régi 
esméretes magyar Kéziratink a XV. Századnál 
nem régiebbek. De gyakran az illy Fefzegeté?« 
bői idővel a Valóság is kifejlődik,
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A bizonyos, hogy a legtöbb eredeti magyar 
Szavunk hajdan tsak egytagú vala. Azokból az
után eredtek az Igefzavak. De már ma a leg
több Igénknek amaz egytagú Tófzavaik nem 
esmértetnek többé, mert már akkor elvoltak 
lagyva, midőn Írni kezdtünk* Méltó volna te
hát, hogy a mennyire reájok akadhatunk, újra di
vatba hozzuk* A mennyire efzembe jöhettek, 
tcbbi köztt ezek még most is fenn vannak: lak, 
nyom, nyál, fzar, zár, fzem, fül, f?iv, öl, 
ísqk, ár, borz, vig, faj, hang, jej y , fzer, vér, 
*s a t. mellyekből ezek az Igék váltak; lakni, 
nyomni, nyalni, fzarni, zárni, fzemlélni, fü
lelni, fzivelni, ölelni, tsókolni, áradni, bor- 
zsdni, vigad n , fajzani, hangzani, jegyzem , 
fzerzeni, vérzeni. így a Németeknél is ezek
ből a K ősavakból: word, rubm^fcbein, fcbluck  ̂
illy Igefzavak lettek^ morden, ríibmen, fcbeinenjchlu- 
cJten. Mért ne lehetne tehát ezen Szavainkat- 
is újra felclefzteni, úgymint ap, afz, bugy, búk, 
bök, dag, durr, fog, fogy, foly, fon, von, 
gúny, fzuny, melíyekból illy Igefzavaink ered
hettek: apadni, afzni, afzalni, bugyogni, buk
n i, bökni, dagadni, durranni, durrogni, fogni, 
fogyni, folyni, foniv, vonni, gúnyolni, fzunyadni.

M időn a Debretzeni Társaság Grammtici- 

Jáva! nem értek mindenütt egyet, ezen Munkát
még

i 0 8  SOKFÉLE VIII. DARAB*



még meg nem vetettem, fém nem oltsátfottam, 
mert fzabad akármelly Könyvvel is egyben más
ban különbb értelemben lenni, ’s magát a mun
kát még is jónak és hafznosnak esmérni. Én 
ezen Munkával leginkább háromban nem egyez- 
hetekmeg. iTzer : midőn a Latiatuc fileym Ma
gyarságát nem esméri jónak; 2 fzor: midőn a 
Béla Nótáriusának Szavait vagy inkább Tulaj
don neveit Magyartalanoknak nevezi ; ’s 3-fzor 
és fóképen ama különbbféle Szavainknak fzár- 
maztatásokban. A Származtatasiban példáúl fzoh* 
gáljon maga a most említett Igefzó: Oltsárlani. 
Ezt az előhozott Gramfmtica igy fzár máztat ja : 
d l, alats, adatsor, oltsar. Már ki hidje ezt el* 
's ki nem Vefzí legottaft éfzre, ha figyelmetes, 
hogy Oltsárlani vagy is óltsálni, Depreciate, F;- 
litare, Vilipendere, Vituperaré , nem másból ere
deti , hanem ebből: oltsónak Vagy is ótsónak 
mondani > hirdetni, állítani, vitatni, árulni. Én 
a mint láttuk, a régi Névmáfsainkat is máské
pen adám elő. Mind a kettőnknek fzabad á 
maga vélekedését a Közönséggel közleni.

Segesvári Uram Derham Munkájának Fordí
tása elejébe függefztett Elóbefzédjébén azt írja, 
hogy Pefti Gábor irtt vólna legelsőben Magyar D/* 
Bionariiimot, ’s azt 1538-ban ki is nyomtatta. De 
ezen Könyvet* raelly Nőmnél at ura. iák nevezte

tik ,
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tik, nem lehet magyar Szókönyvnek mondani-, 
mert a magyar Szavak, amint hallom, nem for
ral egymás után, hanem tsak magyarázatképp! 
vannak benne. A magyar Szókönyvet legelófzör 
Molnár Albert adáki 1Ó04 ben. De ninis is mit 
irigyelje Pcíli Gáborunk Molnár Aibertnek e^en 
fzép Érdemét, mert tsak ugyan ó vala, tudtom
ra, az első magyar Literatur, egynéhány fzép 
Munkát hagyván maga után, ’s még többre is 
igyekezvén, a mint ezen deák Szavai kimutat
ják, mellyek Ézóp Költöttbefzédi előtt imigy 
vannak: Proinde* fi genio quopiam afpirante
levis haec alea primteque alias foetur® roe® feli- 
citer eeciderint, plufculum aliquando audebo, 
& ut par eil, officiofius Patriae lludebo infervi- 
re. Vale. Vienna Pannoni® die XXVIII. Au- 
gufti M. D. XXXVI. ”

Midón Kollár iídám azt jövendölte volt, 
hogy a Hazánk Nyelve is alkalmasént úgy jár 
egykor, és fzint úgy megfzünik, valamint a Kú- 
nbk Nyelvök, bizony, tudtán kivúl is, igazat 
fzóllott. Mert mivel a Kún Nyelv foha nem volt 
más Nyelv a jóféle Magyar Nyelvnél, melly 
1240-ben, midőn a Kunok ide érkeztek, a de
ák , német., és tót Szavakkal még meg nem vólt 
fertőztetve, mint már akkor is a mi Nyelvünk j 
úgy nem tsak hogy meg nem fzüntt eddig, ha
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nem mindnyájunk tudtára még most is fennva= 
gyón.

Hogy a KÉP egykor annyit is tett mint Mo
dus, Ratio , Viä; Art, Weife; kitetfzik ezekből: 
Miképen, Ouomodo ; Eképen, Hocniodo; Hlyen- 
képen, Talimodoj Valamiképen, Aliquvmodo\ fok- 
kepen  ̂ Azonképen, Mindenkcpen. A Ként is 
ezekben: Miként, Önként, Magamként, Alkal
masként , úgy tetfzik, hogy hajdan a képből ere
de t:, és fíint úgy egykor Képént vala, valamint 
a Szerből fzcrént. Sőt a Kép annyit is tehetett 
mint Modulus, Forma, Typus, ’s talán fzint úgy 
a Deák Crepidáb6\ fzármazott, valamint a Kap
ta , vagy pedig CopiábóU

Hogy hajban ezek: buja, pej, tojni, tojo- 
mány, ’s t. af. így hangzottak, bulya, pely, tolyni^ 
tolyomány, abban bizonyosak lehetünk. Ki ’s mi 
ízérzetté ezen Szavaknak elváltozását, azt könnyen 
efzre lehet venni, ha tudjuk , kik a’zok , kik az 
ly Betűt ki nem mondhatják, vagy legalább ki 
nem akarják mondani, Bár tsak a Tudósabbak 
a Közembert ebben ne követnék, de fájdalom- 
piai kell olvasnunk fok különbben nem rofz író
nak Munkáiban ezeket; mej, méj  ̂ apáj, afzáj, 
homáj, bojój fojó, gojó, bogja, gojva , hájog, 
vájog, köjög, tavaj, tengej. Sót még fzebbek- 
is vannak, úgymint jány, juk, jejto. Sokan

már
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már az Erdélyit fém mondhatják k i , hanem Er
deinek mondják.

Szeretném tudni, honnan eredett ama Más- 
salérthetö Szavunk : KeVES, vagy, amint most 
többire mondjuk, Kevés? Nékém ágy tétfzik, 
hogy egykor volt valamit jelentő Ke Szavunk. 
Ha nem tsalatom, ez a Ke fierzé a Kitsinyitók- 
ben amaz utóbbi Toldalékot, midón tudniillik, 
a Követsböl lett Követske, Szémetsból fzemets- 
ke, Kezetsbol Kezétske. Ezeket pedig: Legény
ke , Nófténykej Szegényke, ’s t. af, kitsinyitókké 
tévé.

MARTALÉK a Szóköriy veinkben annyi mint 
Préda, Ragadomány. Bitang, Zsákmány. De 
hogy ttég mást is tett egykor, ’s a mint vélem, 
a Hadi Seregnek egykis Réfzét vagy is egy Tso- 
portot, kitetfzik Gyöngyösinek Karikliájában lé
vő ezen Négyeséből.

Ezzel a Záfzlókat mind felemelteti,
Fiivatja a lármát, dobokat ütteti,
Martalékot botsát, hol léfznek nézeti *
A Dandárt utánna rendesen vezeti.

Dandár annyit tett mint a Hadiferegnek derei 
k a , közepe, vagy is Deréksereg.

Ideje vólna már egyfzer azt a helytelen fzöi 
kást elhagyni, hogy midőn valamit Nyelvünkre 
fordítva kiadunk, azt az Elólevelen Magyarnak
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nevezzük. Mert mit is akar az a Magyar Bá- 
bamefterség, Magyar Számvetés, Magynr Füves 
Kert, Magyar Geog-apbia, Pbrafeólógia, Pbiloföphiá't 
Tbtologia, Encyclopedia? Vagy tálán néküuk Ma
gyaroknak van valamclly különös Bábaságunk\ 
Számvetésünk , ’s a t. ? ’s nem tud a é ki ki az 
Olvasók közül, hogy a Könyv Magyar, mihelyt 
megpillantja? Ezért már egynéhány Földink ki» 
nevettetett a Németektől nem tsak a Közbefzéd- 
ben , hanem a Recenßökban is; —- Amaá igen 
hofzfzú Könyvbéli Tzimeket is hagyjak abba* 
mert ezek fintserek többé ízokásban, hanem in
kább a rövidek, ’s tsak égy vagv két Szóból áb-

t  \  r  »*• ;
lók; Arra való az Elobeízéd, hogy abban ma
gát a Szerző bővebben kijelentse. A régieknek 
az o fok Szófzaporitását  ̂ a mint lehet  ̂ kerül
jük e l , ’s tsak a fzükségest émlitsük. A Vers- 
íróknak az a régi Pbraßsekls immár most bíz
vást el-marádhatna, midőn a Tzim alatt ezt fíok^ 
iák vólt tenni: „ a Magyar Versekben gyö iyor- 
ködóknek kedvekéit; vagy lédig: a Verseket 
örömest olvasó néraelly Ijrakhak kívánságokra,’* 
mert ez úgy is értődik. A KönyV Tzimeket em
legetvén ; egy jeles fíáhtz írónak Jegyzése jut 
elkentbe, meílyberi azt állítja, hogy igen gya* 
korta már a Könyv Tzimjéből éízre lehet ven- 
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ni ’s megjövendölni j ki és miréle Ember lett 
légyen a Könyv írója, ’s mit várhatni tőle?

TŐR egykor a többi közit annyit tett mint 
Gladits, Enfis. A pedig régtől fogva kétféle va
ja , úgymint vágó és fzúrój vagy is horgas és 
hegyes Tor. Miilyen Tőrökkel jöttek ide a« 
Eleink * ha horgasokkal e vagy hegyesekkel, bi
zonytalan^ Ha az 1358-diki Krónikásnak Képei 
nem házudnak, mellyeketa Kéziratában ád elöl* 
*s a mcllyeket Scbwandtner rézzel kiis nyomtatta
tott , tehát mind az Etele Kánjai, mind pedig 
az Árpád Magyarjai tsak hegyes Tőrökkel él
te k , meft mindenütt a Képeken tsupán azok
kal jelennekmeg. De ezen Képeknek nem le
het bátran hinni ,mert több hibát is vehetni raj
tok éfzre. így a Magyarorfzág Tzimeréc a Vi
zeket vagy is a Pólákat már a $z* Iftvan pai- 
zsán láthatni.

Minthogy a NEMből ^redett Szavak több
féle értelemben fzoktak vevödni, illő volna a* 
zoknak értelmét meghatározni. Én falva aliorum 
judicio, azokat igy vefzem: Nem, Genus. Nem
béli Genericüs v, Sexualit, Neinbéli társ, Ejus- 
dem generis, Congener, Nemes, Generofus, Nobilis, 
Neraválafz, Sexus. Ncmzek, Genero, Gigno, Nem- 
zeracny, Genimen, Genera- es, Gern:cn. Nemzésj 
Gcmaiio, Genefis» Nemzet, Ce.r, Natht Nem-
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Nemzetségi Família, Stirps, Profapia. N em ze

tségfa * Genealógia. Nemző, Génkor. Nemző
mig , Genitura, Vírus. NemzŐ^ag, Memhum 
genitale , naturale, virile.

Gyarmati ü t , jó Barátom, nem hifzera, hogy 
rofz névén vegye ’s balra magyarázza , ha né- 
inelly Szavakról tőle köíönbböző Értelmemet 
nyilván és fzabadon kijelentem; ő  Kegyelme 
azt tartja, hogy M iL  annyi mint legfzebb Ré- 
fze valaminek, úgymint Rokamál. De a Róka
mái nem hogy a legfzebb Réfze volna a Róka 
bőrének, hanem inkább a legalább való Darab
ja. Mert mind a Rókatorok ’s mind a Róka
hát fokkal betsefsebbek, ’s a Rókamallal, melly 
igen hamar elkopiki tsak a Mentéket s Bandá
kat fzokás bélleni. Hogy ez a Mai tulajdonkén 
pen annyi mint H as, az kitetfzik a többi köztt 
Gyöngyösinek azon Verseiből is , mellyekkel 
Kemény Jánosban bizonyos Ropót imigy ir le: 

Kivel Afztalnokja rendeítt helyét álja, 
Annak háta holló, pírdutz pedig málja, 
Tsonkák a fölei* a hajtást visgálja,

^  Ha mi reá fordul i azt meg is próbálja. 
Azutánn bizonyságunk erre Sarmáló, Em'-eriza, 
Galgulus, lElerus, Goldammer, melly minden bi
zonnyal hajdan Sármalúnák mondatott, az az 
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Sárgahasúnak. Mtíerbachtr Ür Arany mái ú he
lyett Aranymáiénak hibásan nevezi. ’S mivel a 
hasat a Törökök is Hasnak mondják, úgy tet- 
fzik, hogy minekelótfcé velek megesmérkedtü'ik, 
Máinak neveztetett az Eleinktől. Még a Hegy- 
állyai Szöllőshegyeknek is ama neveik í Kő nál, 
Nagymái, Mézesmái (nem Mézesmáié) ’s af. 
tsak annyit tefznek mint Kőhas, Nagyhas, Mé- 
leshas* vagy is Hegynek köves, nagy ’s mé;es 
Hasa. Mondják, hogy a Tokaji Mézssraálon* 
lűelly az Udvaré, a legédesebb Sző'lök terem
nek. — Az efa!it,ett Tudós úr azon Könyvének, 
mellynek neve: Affinitás Lingua Hungarica cum 
Linguis Fdtinic* Qriginis a 355-dik Levélfelén 
azt mondja . hogy st tnány, vány, 's mény , vény 
végű Szavak magyartalanok vólnának* Ezt hogy 
inegrautafsa, fok Szavakat hez e’ő, mellyek ihind- 
azáltal mind esméretlenek, 's tsak most koholtt 
Szavaknak látfzatnák lenni, úgymint Bétmál- 
vány, Fingálraány , Kóíloimány y Válafztvány, 
Vásárolmány, Öfztönö2vény , V  t. af. Valóban, 
ha ezen SzavaK: Adomány, Alkotmány, Tudo
mány, Takarmány, Szivárvány, Tanítvány, Ha- 
lovány, Sovány, Köfzvény, Serény, Törvény, 
Örvény, Ösvény magyartalanok, nem tudom, 
mit kellefsék ezutánn magyarnak tartani. Bizony 
inkább azt állíthatta vólaa, hogy a na és tz t

végű
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végű Szavaink tsak nem mind tót eredetűek, 
úgymint Kantza, Kotza, Lótza, Páltza, Kefző* 
tze , Kementze, ^edentze, Szelentze. — Azon 
Éfzrevétele, hogy a Lap /fchoz’s a Magyar isié
hez nem volna hasonló értelmű Szava femtni Eu. 
rópai Nyelvnek, nem helyes; mert a Tótok is

I • /
az One Szóval fzint 6gy élnek, midőn maga » 
Dolog nem jön legottan efzökbe.

A  Magyar Történeteket illető Jegyzetek•

A Magyar Történetíróktól azon Nemzet, 
mellynek deákul Avarer vala a neve, ’s magya
rul némelyektől, ABÁR Nemzetnek mondatott, 
Magyar vagy is Kún, az a z , Huttnut vérű Nép
nek tartatik, Ez a Nemzet mikor és honnan 
jött e mi Tájunkra, ’s ha egéfzen kifogyott e , 
vagy pedig hagyott e valamelly Maradékot ma
ga után köztünk, bizonytalan. Annyi mindaz- 
által bizonyos, hogy tsak az Etele fiainak meg
romlások után kezdett elofzer esmértetni. Hogy 
egykor igen hatalmas vala, az kitetfzik az ak
kori írókból. Ez a Nemzet Magyarorfzággal 
együtt az Óílriát is bírta. A Tsehek ’s a Bá- 
bor és Frank Németek fok ideig adóztak néki. 
Mig végre, Nagy Károlytól raeggyözettetvén , 
nagyon megaíáztatott, de azért még fém lett 
«da, hanem tsak a Fejedelmei, kiket az írók 
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\  Tságánoknak neveznek, kinfzerittettek adózni. 
Szintén úgy bántak ök a Német Tsáfzárokkal, 
míg hatalmasabbak lehettek nálbknál. Ezeket 
az Abárokat a tótféle Nemzetek Odoroknak ne
vezték , kiknél még most is annyira fennvagyon 
az emlékeze ok, hogy a rend kívül va’ó nagy 
Embert, kit mi óriásnak hívunk, ók mái na
pig Obomak v*gy pedig Oborfzki Tslovehxek ne
vezik tbbő l azt lehet kihozni, hogy az Abá- 
rok ó magos, tenyeres, talpas, testes, és tson- 
tns Emberek valának. Még most is a Cnucafus 
Hegyal'yát bkja bizonyos Avar N ép , raellynek 
tu’ajdon Káraia vagyon, és fern a Kazul, fém 
az Drofz Udvartól nem függ. De ha Nyelvé
re nézve mifélénk e , azt nem tudom. Con-
ßitntinuf Porpbir , ugyan Sclavinusokn&k az az Tó
toknak nevezi a^on Abárokat, kiktől, a mint 
iria , a Horvátok Herrelius Tsáfeár, idejében a 
mártani Hazájokat elfoglalták, de a jó Kortyán 
ebben hibázhatott.

LE-

• )  Egy kis gyanúin vagyon aránta, mert P a l l a s  
egy helyett a N yelvéről Így f z á l l : „  Diftlnxl 
autem Avaricam a Dialefto Stirpis C h u n s a g ,  
q u s fedes tarnen est Pjrindpis A t j a r - C h a n , ,  

_g\iia acceptum fub titulo Avarici Vocabulariuta 
ab altero fatis drverfum perfpexi. ”



LEHEL, arca Hét-Magyaroknak vagy is Hét- 
Fejedelmeknek , Hét-FŐémbereknek, Septem.prin- 
cipalium Perfonarum, Capitaneorum , egyike , ki a 
régi Kéziratokban mindenkor -Éeefatk íratott, 
bizonnyára nem jól iratik ’s mondatik raoítan 
Lehelnek, mert Léinek kellene írnunk ’s mon
danunk. Talán az Érsekhez tartozó Bars Vár
megyei Lél Helység, a most úgy nevezett lir-\ 
sek Lél, ezen Vezérnek nevéjröl neveztetett igy, 
mert vagy lakhelye vagy birhelye vala.

Hunyadi Mátyásnak a CORVTNUS névbe* 
tsak annyi jufsa volt, a mennyi lehetne a Bos- 
sányvaknak az Urftnushoi, ha, tudniillik, aT z i- 
mereiktól ak mák neveket költsönöani. Ennek 
a legnevezetesebb Királyunknak nem lehet nem 
kárhoztatni azon Tselekedetét, mellyel az Ipá
hoz, Podiebrádi Györgyhez akkori Tseh Ki
rályhoz , viselteték. Ez a Király Mátyásunkhoz 
a Prágai fogságában fok jóval vala, abból ötét 
kierefzté , ’s maga Leányját feleségül adá néki, 
’s még is végre Mátyás tulajdon Orfzágától meg- 
akará ötét foiatani. Azon Háború , mellyet Má* 
tyás a Pápa úntatásira a Tsehekkel kezdett, 
ifzonyú fok vérben telít mind a két Réfznek, 
’s végre azt fzerzette, hogy György Királynak 
halála után a Tseh Koronát nem ö kapta el, 
hanem a gyáva Lengyel Uláfzló vagy is Dobse 

N 4 Láfz*

SOKFÉLE VIII. DARAB. 199



Láfzlo, a mi minden fzerentsétlenségünknek Szü
lője. Ezen Háborúnak egyéb fziaes Okát Má
tyás nem is adhatta, hanem hogy az Egyház 
Feje kívánta ezt tőle. Ha azt az Erőt Mátyás 
a Török ellen fordította volna, úgy fokkal di
cséretesebb Dolgot követett volna el, 's több 
Diaca makban is lehetett volna réfze.

SoKan tsuddkoznak, midőn a régi Köny
veinket clly he’yeken olvafsák nyomtatva lenni* 
hol gyakran e*y két Könyvnél alig jött ki több. 
Úgymint Detrekón, Semptén, Galgótzon, Tren- 
tsinben , Vilagosváratt, Nemetújváratt, Sárvá
ra it, Kerefztúratt, Siczben, Visolyban, Somor- 
ján , U'fiigeten , *s t. af. Helyeken. De tudni 
való, hogy akkor az a Szokás volt, hogy, ha 
Valamelly Fó.ember bizonyos Kéziratot megfzere- 
tett, 's azt nyomtatva akarta lá tn i, az a Könyv- 
nyomtatót legényivei betűs Tárával magához 
hozatta, ’s mind addig ott tartotta Embereivel 
együtt, mig a Könyv egéfzen ki nem nyomtat
tatott. így például, Semptén Bornemifzának 
Pofii iU) in  's Vifolyban Károlyinak Bibiiáján kí
vül egyéb Könyv nem jöttki.

Bár tsak már egyfzer. megfzimnénk magán
kat SZlTTYAIAKnak nevezni, mert ez á név 
fzint úgy illik az Orofzokra, Lengyelekre, sót 
Németekre is, valamint reánk* A régi Görö

gök
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gök ’s Rómaiak az egéfz Éfaakot Szittyának ne- 
vezék, sót valami a Pannóniának ’s Daciának ha» 
táráh túl vala , az mind Sarmatia és Scythia volt 
Hálok. Hogy pedig a Németek is Éjszakról köl
tözködtek ide, a régi írókból tudva van. A 
Rómaiak a tulajdonképen való Szittyát kétfelé 
pfztották, úgymint az ázsiaira ’s az európaira. 
Amaz ott fcküdtt, hol most Szibir ’s Nagy Ta- 
tárorfzág vagyon , e pedig Sarmatiának egy re- 
fze vala a fekete Tenger felé. A Szittyái ne
vezetről Comides, a Magyaroknak régi Vallá
sokról befzélgetvén, egy helyett így ir : „ A 
Grsecis nainque Romanis que Scriptoribus, ter- 
farum incognitarum Populi, tametfi ílirpe, in
fii tutis, liHgua, fcdibusque difereti , unó Scy- 
tharum latiifi,me patente vocabulo vago veniebant 
omnes, ut adeo, Scytham, dicere, fit nullám de
finite Nationen* defignate; unó verbo, nihil di
cere; ” Sót már Pliniui is igy irt: „ Scytharunr 
nőmén usqucquaque tranfit in Sarmatas atqut 
Germanos. Nec alias prifea illa duravit appel- 
latio, quam qui extremi gentium harum, ignoti 
prope caeteris mortalibus degunt. ”

A RÁTZ Nemzetnek azon Réfze, tnelly * 
Római Valláfsal megegyezett, ’s ehez képest 
Unitusnak neveztetik, többire a Dráva mellékét 
lakja. Ezen Emberek fokefzeknek vagy is in» 
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kább foketzeknek neveztetnek. E nevezetnek 
okátadta, am int mondák, Hunyadi Mátyás 
Királyunk fzóllása, midótfc  ̂nérnellyek közulök 
egy három főnéit PontyoE hoztak volna néki aján
dékul. Mátyás egy úgy us égőket látván, ’s betsul- 
vén jó Szívókét, az Ajándékot elfogadd ’s mon
dd: fok e z í ------ 'S ezen fok eztöl mondatná
nak fokefzeknek. De ez, úgy tetfzik, ,tsak a 
fzomfzéd Magyaroknak Kökeményök. Mert 
minthogy magok is Soketzeknek nevezik mago
kat, annak eredete fokkal régiebb lehet, ’s az 
említett Történetből nem fzár mázhatott. A 5W- 
ci Tiracesekrőí már Amm tanús is em'ékezik, 's 
úgy tetfzik, hogy a moftani Soketz nevű Rá- 
tzok azoknak Maradékaik.

Hogy egynéhány most többire tót Nyelvű 
Városink, úgymint Nagyfzombat, Nyitra, s a 
t* hajdan magyarosabbak valának, azt megen
gedem ugyan, de tsak a mennyire a Németek 
akkor ritkábbak voltak bennek. Mert mintegy 
200 Efztendo előtt a Német ezen Városokban 
oily ritka Ember vala, hogy a Gyermekek fé
reggel jártak utánna, ’s a Vének merő ízemmel 
nézték ’s tsudálták. De az is igaz, hogy akkor 
a Kereskedés ’s leginkább a kézi Meílerségek 
nélkól felettébb fzükölködék ,a Haza. Ugyan 
*kkor az elobbkeló Városiak, úgymint a Ta- 
■ ■ ■ \ ' ' '  náts-
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nátsbéliek, Kereskedők, Kalmárok , ’s Kézmű
vesek mind* tudtak magyart?!, valamint moftan 
németül. De a Várost Köznép, melíy a földet 
mi eite és fzoígált, akkor is fziat úgy tót vala 9 
mint most. ' ^

Batsányi Úr a M. Mufeum II Kötetiében azt 
mondja, hogy Ofzfziánnak nevei nem idegenebb 
hangzásnak, mint fern Virgytl Hőseinek neveik, 
’s a 7  uhu tűm, Ujiibuu, 's több afféle régi Ma
gyar Fóembereknek neveik. libben magam is 
egyet értek ő Kegyelmével, mer^ valóban Vir- 
gyil Hőseinek neveik tsak azért hangzanak kön
nyen a Magyar fülekben, mivel kisded korunk
tól fogva hozzájok fzoktffnk. Hogy Tuhutum, 
Vfubua, éppen femmrvel fsm kedvesebb hang- 
zásúaá a Fingáitól, Rombultól, Oskartól, ’s Ofz- 
fziánuak egyéb neveinél, azt is raegengedem , 
de egyfzersmind kitkit hizonyofsá tehetek, hogy 
ezek a nevek, úgymint Tubutum, *s a t. egéfzen 
misként hangzottak Eleinknél, mint fém mi most 
olvafsuk azokat Béla Leveleikénél, Kezai Simon

nál, Túrdtzi Jnosná!,f ’s egyebeknél. Mert a 
juoftani Magyar írás média felettébb elüt ama 
régitől. íg y , például/, Béla Leveleikénél 

ezeket - " /  i gy kell olvasni:
Bolotun ■ — — Balaton*
Borona . — Baranya»

BuU-
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Bulsuu — Bolsút.
Cadusa — — Kadots,
Colgoucy •— — Gulgótz
Copus — — Kapos.
fLmeui — h -r- - Emód.
Erdevelu — — Erdő el.
Esküleu —* * — Esküdő.
Gsum — — Győr. **)
Guncil pons — Göntzöl hídja.
Gjla , Gevla. *— — Gyula,
Hetumoger — — Hétmagyar,
Alenumorout — — Ménmatót*
Mijcoucy — — Miskoltz,
Óba — Aba.
Obcd — Abád,
Olpar — Alpár,

P«r-

■ * ,> * ■ ’ - - - - -  s - - j'
* )  E l  annyit tett akkor mint most Erdőn tü l,  

T r a n *  S i l v a m. Abból lett Erdély.
**} Béla Levelefse azt v é lte , h ogy, ha a Máfsal- 

hangzón végződött Neveknek végokon egy Ma
gánhangzót akafz.t, fokkal könnyebb ejtésüek le-  
endnek. Kihez képest ezek Bar*., Bold, Bolhád, 
Ekölts , Erdő e l ,  G yőr, Kadots , Kond , Lé l ,  
Szabolts , Szalók, Szeghalom, T as, Z so lt, igy 
iratnak t ő le : B. o r f  u , B e u l d n ,  B u l h a d a  
B c n,l f  a ,  E r d e y e 1 n , G e a r « ,  C a d u f a , '  
C u n d u ,  L e l u ,  Z o b o l f u ,  Z o l o n c u ,  
Z t g u h o  I n a ,  T o f o ,  Z u 1 1 a,
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fii'tilt — — Páfztó.
Puroxloti — — porofzlo.
Saac — ’ — Tsák.
Sepel — — Tsepel*
Sóba —r Tsába.
Sóba moget — — Tsába Magyar.
Suvad — — Tsanái.
Tuljiioa — Toítsva*
Ugosa — — Ugotsa*.
Voyos\ — — Vájár.
Zegubolmu — — Szeghalom*
Zobolsu — — Saabolts.
Zubur — — Zobor.
Egynéhány raoftani írók, ama termékeny 

Duna Szigetjét TSALLÓKÖZT mind tsak a re
gi Magyaroktól hivatott Arany Kertnek nevezik* 
Ezt honnan vették légyen, nem t u d o m d e ,  a 
mint vélem , tsak befzédből és hallásból. Mert 
a régibb' íróink, a mennyire őket esmérem, 
ezt ugyan fehol nem említik. Ha mindazáltal 
még is találkoznék nálök valahol egy ollyan hely, 
mellyból ezt az Aranykerti nevezetet meglehet
ne bizonyítani, fzeretném érteni, ’s legottan ma
gam is elhinném állításokat. Mert bizonyság 
nélkül a régi Dolgokról ’s Nevezetekről való 
Állítás tsak Vélekedés. Ezeket nem azért em
lítem, mintha ezt az Arany kerti Ny evezetet en

nek



nek a Magyar Nép*öl lakott fzép és legnagyobb 
DunakÖznek, irigyelném, mellyben magam is fzép 
kis Jófzággal birok j hanem hogy, ha igaz , mél
tóképen raortdathafsék felöle; ha pedig ez a Ne
vezet tsak a rooílaniafctóí volna költve, marad
jon magának, mert úgy Tsallóközünknek ezen 
költött Vezeték névre legkisebb fzüksége fints;

Hogy SZ. GELLÉltT HEGYE^hajdan Kel- 
Íeníoidi hegynek neveztetett , kitetfzik amaz 
1358-diki Krónikából, mellyben fezek vannak: 
,» everterunt cumim ejus in ripam Dannb i, ibi- 
que abftrafto eo de curru ejus in biga pofituin 
de monte Kelenfeld ílibmiferunt* ” A Hegyért 
alól vala Kellenföld Helység, melly is onnan ne* 
veztetett igy, mert ott keltek a régi Kánok vagy* 
is Hunmsok előfzer a Rómaiak ellen. De mi
vel ez a Név a régi Kéziratokban többire Ke* 
Icmfcwldnek irattatik * meglehet, hogy a fzép Táj
nak Kellemefségétól Kellcmfoldjének neveztetett. 
Ez a Kellen vagy Kellemfoldi Kófzikla, ha akar
nék , Magyar Tarpéja lehetne, mellyróí Hazánk 
Árúlóit méltó büntetésül fzint úgy le lehetne vet
nünk*

Hogy St. Irtván Nagyattya, kit a Deák 
íróink többire Toxuniak és Taxinak neveznek^ 
’s a ki utólsó pogány Fejedelmünk vála, Ma
gyarul Takionnak hivattatok, kitetfzik ama két

Ne-
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Nevetlen íróinknak Munkáikból, úgymint Ano
nymi Béla Notarii Hißoria, & Anonymi Chronica. 
Anni 1358. Áz első a legutolsó Tzikkelyében 
igy í r : Dux verő Tbocsun géműt fiÜum, no
mine Gey fám, quintum Ducem Hungáriáé. ” Is
mét álabb: „ Vixit usque ad tempóra Sv Regis 
Stephani, Nepotis Ducis'Tocsuo; ” Ä második, 
pedig P. 2. C. 42. igy fzól!: „ Et quiá ipfe Le
kente catholice rön vixit, ideo circa villám To- 
xun ultra Danub’um eil fepultusj ubi jacere di- 
citur Toxun, avus ejus^ more pagano. ” Ä Vil
la Toxun nem más * hanem Takson nevű Hely
ség Pest Vármegyében, Tsepelnekláltalellcné* 
ben* a Duna-partján.

Valamint a Deákban HüNNUS és HUN- 
Ga PvüS között; ügy a Magyarban is Kún és 
Magyar között különbbözést keli tennünk* Mert 
ámbár egykor Ázsiában tsak egy Népet tettek is* 
de mihelyt a Hunmuok Európába jöttek, íegot- 
tan különös új Nép lett belolök. Nem is lehet 
általlyában mondani, hogy a Magyarok azon Hun- 
»«/októl fzármaztak, kik egykor itt valának Ete
lével, mert ezen HunnusoVrak bizonyos Mara- 
déki tsak a mái Kánok, JáíVokj és Székelyek. 
Az 1767-diki Magyar és Deák Szókönyv .á Szé
kelyeket nem igen jól deákozza imigy: ^Popular 
Trarßkini* í  Ungar or um ex Scytbia f r  mitus Cgrcfi

f i -



forum reliquiae, mert a H«»»«xokat U*f<*rHxoknak 
nem lehet mondani. Az Ungarusok vagy is Ma« 
gyarok tsak akkor lettek esméretesek, ’s jelén- 
iekmeg elöfzer Európában, midőn Álraös ve
zérlése alatt 890-dik körül az Etol és Don vi
zeid általkeltek* Mert tudni váló, hö^y tsak 
mintegy 53b Efztendok múlva j a H««eaxoknak 
á Rokonjaiktól való elfzakadások után, kezdtek 
az Eleink, ama Dent-raagyarok, új Hazát keres
ni magoknak*

Az emlitett i^óy-diki Szókönyv Vátzot PÖ- 
TÉNTIANÁnak déákozzai Ezt kitol ’s honnan 
Vette, nem tudom* Potcntianáaak legkisebb hi
re lints a régi Pvómai íróknál * kik a Pannóniái 
Városokról emlékeznek, úgymint Strabónál, Pli- 
n/ftinál, Ptolomausnil, 's egyebeknél; Tsupán 
a Magyar Történetesek, kik Deákul Írtak, em
lékeznek bizonyos Votentiann. Városról. De ez 
a Város, a mint Ők irva hagyták, nem Budán 
*s Peilen felly u l, hanem alól valá Tétény és Száz- 
halom között. Ezt némelly moítani írók meg
fontolván j ezen régi Város helyének a moíláni 
Adonyt vélik lenni.

TURŐTZI JANOS KRÓNIKÁjinak első 
két Réfze már I35fc-ban, a mint többfzer era- 
iitém, valamelly Pap Ür által kéfzulteL Annak 
ai Eredetije még most is fenn tagyoa a Bétsi Ti*
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Könyvesházban. Ezt a Kézirat fzerént külön kel
lene kiadni, 's a miben akármiképen hibás, azt 
alól a Jegyzetekben helyre hozni. így tsele- 
kedtek a fok Tsudákkaí, Mesékkel, ’s Költe* 
ményekkel tellyes régi Krónikáikkal a Frantzok, 
Németek * ’s egyebek. így bántak a Tsehek is 
nem régen a Hageck nevű Irójokkal. Az 1488  ̂
diki Augußai és Brunai Nyomtatványi, föképe« 
a Tulajdon-nevekben, fok hibákkal bóvesek* 
jegyzésre méltó * hogy ez az 1353 diki Króni
kánk a Kunokat, rainckelŐtte IV Béla alatt az 
Orfzágunkban letelepedtek ’s Kerefztyénekké let
tek, mindenkor Caszuoknak nevezi, de azután« 
fzüntelenúl Cumanujóknak. Ezt » Cumanus vagy
is inkább Comanus nevezetet talán az ízérzetté* 
hogy a Kunok a Magyaroknak Komáik lettek a 
Kereíztség által, ’s az akkori Pap Urak minden
képen azon vóltak, hogy még a Pogányságban 
viseltt régi Cmus nevök is egtfzen kiVefzfzen ’s 
eltöröítefsék*

Hogy a HUNNUSokat, az az régi Káno
kat, kik Etelével olly híresek lettek egéfz Euro* 
pában, az OSTROGOTHUSok, az az napke
leti Németék kergettek ki innen, az a régiebb 
írókból bizonyos. Ezek a Napkeleti Németek 
pedig, Vélekedésem fzerént, nem valának má-f 
sók, hanem a Sváb, Bábor, ’s óílriai Németek- 
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hek Elejik. *) Valamit az Ofirogotbus Király ver
te ki Etele fiait, minekutánna magok köztt meg- 
basonlottak ’s öfzvevefztek vólna, a Dana és 
Tifza tájáról a fekete Tenger felé.

A mi a Magyaroknak 890-dik korul történt 
ide Jöveteleket, az Orfzágnak elfoglalását, ben
ne letelepedését, ’s ama hét Foembereinknek 
Tselekedeteiket illeti, azokban a Béla Levefse 
fokkal méltóbb hitelre az 1358 diki Krónikásnál, 
mert nem tsak régiebb legalább 150 Efztendők- 
k e l, hanem ama kevés íróink közé is tartozik , 
kik az 1242-diki Tatárjárás előtt Írtak, 's ehez 
képest fok régi derék Kéziratoknak hafznokat ve
hette, mellyek ezzel az Örízágunk Romlásával 
oda lettek* Hogy mind a ketten Papok valának, 
a bizonyos. Áz első az ő együgyű előadásával 
magát igen megkedveltette velünk, és. fok hi
telt Fzerzett magának, a másik pedig ( értem á 

Krónikájának első Réfzét) a régi írókból ’s Éne
kekből válogatás nélkül vett fok Meséi ’s az el
követett fzámos Idóhibái miatt a moílaniaknál 
fokát vefztett. Ez a Túrótzi Krónikáfsa álkalma- 
sént nem esmérte a Béla Lcvelefse Munkáját.

Töb-

Óftriának tsak a Felföldjét, O b e r  O e f t e r -  
r e i c h ,  lakták akkor a Kérhetek, mert az A l
földjét mere V i n i  du« Xótság bírta.
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Többi köztt Hibáinak tartatnak: hogy--az Etöl 
és Don vizét azon egynek vélte; hogy azt irta* 
hogy Etele a Borban és Szerelembe^ elkövetett 
Mértékletlensége miatt és ugyan 124 efendős 
korában halttmeg; hogy a Demi M jvatoknak 
ide Jövetclöket 704 be helyheztette; 's több egyéb; 
De ezen Hibákat nagyobb íéfzrói feltalálhatni 
immár Kezai Simon Krónikájában is, meliy mint
egy 70. efztendökkel régiebb, ’s a mellyből e i 
az 1358-diki fokát költsönÖzött. Valamit Sz. lit
vánig hord elő ez az utóbbi, aZ többire az ide- 
jebéli Énekekből fzedett Költemények által meg
van vefztegetve *) de a mit Sz. litvántól fogva 
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Hlyen a többi köztt az Órfzágnak féjér lóvon va
ló vásárlása Szvatoplugtól, k i , a mint mondja p 
Mardtnak fia ’s Lengyel vala ; tóért ez nem Szva- 
topluggal torténtt, hanem Szalánnal Bolgár Fe
jedelemmel , ki Tifza mellett Alpáron lakott. 
Lásd erről Béla Levelefsének Hiftóriáját. Igaz 
ugyan, hogy Szvatoplugot, Maróinak a fiát ’* 
Pannóniában uralkodó Lengyel Fejedelmet, már 
Kezai em legette, de az Órfzágnak fejér lovon 
torténtt furtsa megvételét fehol nem említi. El« 
lenben ama régi Ének, mellyet Révai adottki 
Versei m ellett, a lovakon való Orfzág Imegvéte- 
l é t ,  és ugyan a Vefzprémi Lengyel Fejedelem
től fzint úgy emlegeti. De ez az Ének »358- 
dikftál nem régibb.



I  Lajosig hagyott Írva, az immár eigyobb ér» 
elemű.

Ulrik Tzillei Gróf, a Hunyadi Nemzetség
nek halálos Ellensége, valamikor emlékezett ró
la mások előtt, mind annyifzor tsak Eb Fajnak 
fzokta vala nevezni, németül: das Hundifcbe Ge« 
fchlcckt. Túrótzinál is így kérkedik: Ego fűm 
homo ilk , qui boc canile Linguagium hac de term 
txfiirpabo. Ezért ugyan a Gróf végre megadózott, 
de Hunyadi Láfzló is* nem tartván meg a Ki
rály maga ígéretét, búját látta* Mind ezek ar
ra fzolgáltak, hogy azután Hunyadi Mátyás lett 
Királyunk, kihez hasonlót, Árpádot kivévén, 
előtte 's utánna az Eleink nem esmérteki

Midőn Oláh Miklós igy ir : H Viffegrái —* 
— — conditum ad ripam Danubii in raiieibus Sil
va vafiijjima Pardorum aliarumque fér iram áltricis ” 
a Párdok által mindén bizonnyal Hiúzokat ér
tett, mert ezek is valamennyire pettyesek, Párd 
tsupán a heves ö v  alatt lakik 's tenyéfzik, és 
ízint úgy foha nem fiazott a Magyar Erdőkben', 
valamint az Eléfánt, Tigor, vagy Orofzlány* 
Groffinger u r tehát, Oláhból a Párdökat emle
getvén , ezeket méltán kihagyhatta volna: in tiun- 
garia, f i  qui 9:eurrebant Parii, intemecione deleti 
Jvnt, Vizsegrádnak erdejibén feltalálható Pár- 
dokról emlékezik Gregoriántsits Pál is in Bre-
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viertb Rerum Hung. De Bél. Mátyás, a ki azt 
kiadta, mint tudós Ember, legottan alatt ezt 
jegvzi meg : ambigo , an Parit familiäres unquam 
Siixis bungaricis fuerint.

Sebvar:mer úr egy helyett a Statißicäjab&n 
azt vitatja, hogy a Rákos nevet, raellyeLa-Peí^ 
ti Mezót nevezzük, a Lengyelektől vettük, 
mert ők is Rotonak mondották az Orfzág gyű
lését. Az igaz, a Tótok is a Bűbájos Gyűlést 
Rákosnak híják, de mind a két nevezet a Ma
gyar Rákcsból eredhetett. Béla Levelefse, kit 
Nemzetünk Fátuma nem hagyott elvefzni egyéb 
fok Írásbeli Kintseiakkel, ’s kinek Munkája nél
kül fokkal kevesebbet tudnánk Eleinkről, mi
dőn leírja, mint lépettki árpád Tsepel Sziget
ből Rákos Mezejére, ’s ott Tábort vervén , az- 
tttánn a Dunán által kelti, Cap. 46. igy ir : „ Dux 
Árpád & omnis fai Primates communi confilio 
& pari confenfu, ac libera voluntate, egredi- 
entes de Ioiula Caílra metati funt ultra Swcu* 
far usque ad ffcivium Racut* ” Ebből kitetfzik, 
hogy az eralitett Mező ezen Rákos folyó vizétől 
neveztetett annak.

Hogy az idegen vagy a magyarál keveset 
értő itthoni íróink gyakran rofzúl írják a ma
gyar Neveket, aznemtsuda, de hogy ISTVÁN- 
F I , a deákságában magyar Uvimank , Hazája 
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's Nyelve fzerént valóságos Magyar, a Tulaj
don-neveket olly tsufos és vifzfzás módra irta
n i, azt méltán tsiidálhatni. Ugyan is fok Ne
veket igen nehezen ’s némellyeket éppen nem 

. lehet kitalálni, kit vagy mit jelentsenek. Az 
el.Ók közé tartoznak imezek * Chaquiud, Tsáki; 
Baquiciuf j Bakits; Ntsqueiur, Metskei; Peßheniurt 
PÓityényi; Quendius, Kendi; Queferius, Keserű; 
Quinsquius, Kinski ; Quismavi&nus, Kismáriai; 
tareofius, Sárközi; Senquiralius, Szentkirályi; 
Seplaquius, Széplaki; Cicia, Tsitsó. Qallia, Tsal- 
lya; Ecbedum, E t s e d Mozonoccum, Motsonok ; 
Querequia, Kereki; Sallocofia, Tsállóköz; Zo/o/- 

fám , S.'Qüős; az utólsók közé pedig: Atbjnenßss 
.Ge’finu ■, Quefafiui, ’s a t.

Salamon Királynak MARKALFFal való tré
fás Befzéde, egykor nagyra betsültt mulatságos 
Könyveteké, de most már érdeme fzerént meg
vetett Hitvánság, ’s nem rég Beffenyeiről aM , 
Nézőben méltán kikatzagott Darab, már iSÍ>5- 
ben jeíenttraeg Kolosváratt, ’s németből fordi- 
tatott* Iftvánfi, midőn a Magyaróvárról azt 
írja, hogy ott lakott Salamon Király a Markalf 
Udvari Bolondjával, azon Vélekedésbe hozott 
Bél Mátyás után engemet is, hogy azt a Sala
mon Királyt, kit Markalf mulatott, Magyar Ki- 
lályunknak véltem, a ki Sz. Láfzlóval egy idq-

ben
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ben éltt, ’s kevéfsel ö előtte királykodott. De 
a dolog koránt fints úgy, mert ha a Szerzőnek 
akarunk hinni, Markalf Salamonnak, 'ama Sz, 
Dávid Király fiának, volt Bolondja. De hogy 
Salamon Magyar, Király Moson várában *) 1*- 
kék egykor, a bizonyos. Meglehet azonban, 
hogy néki is vala Markalf nevű Bolondja. Ezek 
a Nevettctők vagy is Udvari tréfás Emberek, 
régi nevök fzerent Tsűfok vagy Tséltsapók , már 
Etele idétt divatban voltak. Az ö Tzwerg ne
vű igen rút teílu és törpe Nevettetője, kit Prt- 
euf és Suiiat görögösön Zerchonnzk neveznek, 
azt fzerzette, hogy a Németek a Törpét mái na
pig is Zmrgnek mondják. Voltak Heltai fze- 
rént még Mátyás Királynak is illyen Bolondjai. 
Sőt még azutánn is találkoztak Udvari Bolon
dok, mig végre Németorfzágban a Kolbáfz Jan- 
tsik , ’s Fi lkok és Gazsik C fíawjwary?,, Lipperl, 
Kasperl) léptek helyökbe.

Kérdésben van nálunk, ha nyertünk e ve
le , hogy annyi idegen fogott a Magyar Törté
netek leírásához? A mi engem illet, én azt fe
lelem, hogy nem igen fokát. Mert hogy Bonfi- 
niusy kanzaxut, ’s ezek után a többi Olafzok és 
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Németek, kik a Történeteinket toliokra vevék, 
ugyan azon Eseteket, mellyeket a régi íróink *y 
egyógyüen ugyan ’s tsinatlan Deáksággal, de 
jn g is érthetőképen adtak elő, iakább a Szól- 
lásnak bővebb és fzebb voltával, hogy fém a 
Dolgoknak igazabb előadásával feftették le , az 
immár tudva van mindeneknél. Bonftniuswik, 
minden érdeme a fzép Deákságában áll. A Tör
téneteink , Mátyásnak idejét valamennyire ki- 
vévén, femmit 1b nyertek vele. Azokat a kül
földi Dolgokkal felettébb öfzve keverte. A’ Né
peknek ’s Helyeknek fzármaztatása ’s Nevüknek 
eredete ő nála tsak nem mindenkor hibás. Ezek 
a hazánkbéli Dolgoknak idegen íróik többire 
tsak p é ’zért ’s jutalomért Írtak, kihez képest 
a Munkáik is tele vannak hizelkedéfsel 's réfz- 
re-hajláfsal vagy is pártofsággal. Az Igazságot 
ne is keressük nálok, mert nem tsak hogy Tol- 
lok már a Munkájok előtt elvólt adva, de Ha
zánk Nyelvének és Szokásinak tudatlansága is 
ezer hibákba hozta őket.

Az Eleinknek azon Szokások, hogy az írás
ra és Olvasásra tsak azokat áz Ifjakat taníttatták,

kik

SOKFÉLE VIII. DARAB,

*)  Béla L ev e le fse , Kezai S im on , az. 1358-diki 
' K rónikás,  János Kiikiillei Esperes , *$ Túrótzi 
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Kik Szerzetes avagy Papi P^endbe kéfz'ultek, tar
tott tsak nem az 1500-dik E&tendoig. Legalább 
még a XV Században is felettébb kevesen talál
koztak a Világiak közül, kik tsak a Nevöket 
tudták volna alá Írni. Akkor még a legfőbb 
rendű Embereink fém tudtak az íráshoz és Ol
vasáshoz , a mint ez kitetfzik amaz Alkunak alá
írásából, melly 1491-dikból való, *s alatt így 
fzóll: „ Ego Georgius de Bathor nomine Patrui 
mei Domini Stephani de Bathor Wajvodee &c; 
feribere ignorantis recognofco propria manu. Ego 
Thomas Epifcopus, qui fupra, pro Domino utro- 
que Ladislao de Guth & de Pvozgon, qui feri
bere ignorant, propria manu fubferipfi. ” A Ki
rályink közül Hunyadi Mátyás *)—volt az első, 
ki a Leveleiben a nevét maga Kezével irta alá. 
Valahány Könyvek az Eleinkről maradtak re
ánk, azokat az említett 1500-dik Efztendöig, 
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Valahányfzor ezt a Királyt magyarúl CORVI- 
NUS MXTYXSnak hallom az íróinktól neveztet
ni , mind annyifzor bofzfzonkodom , hogy ezt s 
B o n f i n i u s  agyától költött N evet annyira be- 
tsü lik , m ellyel a Mátyás életében teak a h íze l
kedő ’s körülötte hizakodó Olafzok éltek t de o, 
a mennyire tudhatom, foha fern é lt t , hanem ha
lála utáa a terméfzcti Fia Jánas Hertzeg. Akáx



kivévén az egy Túrotzi Jánost, mind Papok ír
ták ’s kéfzite.tték. Annyival méltóhb lehetne a 
tsudára, ha Sz. litvánnak az Imre fiához fzólló 
D$ák Oktatása, melly a Törvény Gyűjtemé
nyünknek elején találkozik, valóban az6 tulaj
don Munkája .volna, ’s az ő Kezével íratott vol
na. Hdrtvig ugyan, ki a Sz. Király Életét Kál
mán Király idejében irta , annak hirdeti, de né
kem úgy tetfzik, hogy Gellert Tsanádi Püspök, 
minekutánna az öreg Király tetfzését megértette, 
Szerzetté azt Sz. litvánnak hagyásából.

VELENTZE hajdan fokkal hamisabb vala, 
míg a Napkeleti Kereskedéífel birtt. A Kirá
lyinkkal is tsak úgy bintt, amint a hafzna hozta 
magával. Hogy a Szárazon is hadakozhafsék ’s 
jó Katonái leheífenek, eltsipé tőlünk Dalmátor- 
fzágot, mellyet Kálmán Király kaptsoltt az Or
szágunkhoz. Színes Barátsága e Mondalékot Szer- 
zé: Világi Szerentse változó Velentze*

' A »
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Zsigtnond T sáfzár, akár Butó Oláh lett légyen- 
is Nagyanya Mátyásunknak, a Római C o r v i -  
n u  sokból való fzármazása mindenkor hihetetlen. 
A Famíliák Régiségét olly  mefzfze vivőket már 
légen  neveti a tndós V ilá g , mert a legrégieb- 

is közulök igen ritkán mutathatják meg a 
fcúfz N em zést vagy is G e n e r a t i ó t .



A SZÉKELYEKnek hajim vagy rofz hirök 
vala, vagy pedig Kisvitzai P:ter az 1713-ban 
Bánfán kiadott deák és magyar Kőzm-Hidasiban 

nem jól magyarázta eme következő deák Köz
mondásokat: Auris hatévi, Oíloba mint a Szé
kely; Fboenicum pnftj, Székely fogadás; Siculus 
miles, A Székely pokolba is elmegy, tsak meg- 
fizefsenek ; Tbracicum ccmvientum, Székely fortély 
’s a t. A Székelyek nem fz'ukölködnek Szófzól- 
lásom nélkül; de bizony fehol nem olvasni, hogy 
Ök valaha olly igen oíloba vagy hamis Embe
rek lettek volna, A Székely Közember, amint 
hallom , együgyű , fincenu, ugyan, de nem gyá
va. Meréfz ’s vitéz voltok pedig mái napig is 
nyilván való.

Vannak egynéhány íróink, kik bizonyos Pan- 
nőnie Várofsát emlegetnek. Timon a fégi Ma- 
gyarorfzág Képében azt írja, hogy Nyerges ú j
falu mellett egy Kútból kivont kövön ezek va
lónak: Civitas Pannonié. Nekem egy régi Német 
Könyvem vagyon, melly Nirembergben I4g8-ban 
nyomtattatott ’s a Szentek Életét fzámtálán iával 
nyomtatott Képekkel foglalja magában. Ebben a 
Könyvben Sz. Márton Élete régi németséggel igy 
kezdődik: ,, Der lieb Herr Sant Martin id ge- 
born aus der Stat Pannónia, und ward in Yta- 
lia zu Papia erzogeo, ” Itt tehát Sabtuits helyé* 
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ben Pannónia emlegettetik. Sz. Iílván is azon 
Levelében, mellyel a Sz, Mártoni Fóapítursá- 
got ízérzetté, a többi közti igy ízóll: in Mona- 
fterio papra Pannoniam fito, Mind ezekből még 
igen bizonytalan dolog, ha valóban volt e egy
kor valamelly Pannónia nevű Város, ’s hol fe- 
küdtt az , ha a moftani Szombathelynek helyén 
e, vagy valahol a Győri Sz. Márton alatt.

Midőn Árpád a Dunán túl való Földet az 
Eleinkkel elfogllá , azon a tájon a Bömhétz Tó
tok , Vinidi, laktak, kiknek a Fejedelmek SZVA- 
TOPLUG, 1358 diki Krónika fzerént, Vefz» 
prímben tartá az ó Székhelyét. Ez a Szvato-, 
plug, kiről mások azt írják, hogy Velehrádon 
lakott Morvában, MAPvÓT fiának iratik, ki is 
a Magyarokkal fzerentsétlenúl viseltt ütközetei 
után, némellyek fzerént Remetévé lett Nyitra 
mellett a Zobor hegyén, ‘s ott meg is halft; 
mások fzerént pedig a Bánhidjánál való megve- 
fettetése után lovaitól a Dunába ugrott ’s bele- 
vefzett* Az említetp Marótot Szvatoplug At- 
tyát, már igen megvénűltt Embert a Magyarok, 
kik akkor előfzer érkeztek a Dunához , ’s a Pes
ti és Szobi réveken általkeltek, Szobnak által 
ellenében egy Várban találák fel, ott Vitézivel 
együtt megölék, ’s azon Várat azólta fzüntele- 
jaul Matótnak nevezék. De ez nem lehetett egy
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azon Maróttal, kit) Béla Levelese fzerént, az 
ide jött Eleink Biharban találtak ugy_ mint Fe
jedelmet , ’s kit a íbk Ágyasaitól Menumorotitnzk 
az az Mén-marótnak neveztek. Barsban is Ara- 
nyos-maróton fenn van valami Maróinak emléke
zete , a ki talán ott lakott egykor. De minthogy 
Marót bizonyos Iílent is jelentett a régi pogány 
Tótoknál) valamint fzínte a Tseheknek pogány 
Eleiknél is , ’s talán a Pvómaiak Mársával azon 
egy Iítenség vala, úgy elgondolhatni, miért mon
datott az állása helye Aranyosnak* Meglehet, 
hogy a moftaní Aranyos maróinak helyén vala- 
melly megaranyozott Bálványja áll vala hajdan* 
Marótot vagy is Merótot-, a régi pogány Tse.- 
hek Iftenét, némellyek Menróddal vagy is Nem- 
róddal egynek vélik. A mi a Marót Fejedel
meket illeti, azok hajdan többen is lehettek, 
’s nem tsak a T ó t, hanem a Német Nemzetnél- 
isv A Marohodus Rex Marcomannorum, kivel a 
Pvómaiak annyit bajlódtak, fzint úgy viselhette 
Marótnajk nevét.

A Lengyelek Vielitskai hires Sóaknájokrőí 
azt Írják, hogy Európában az légyen a legré* 
gíbb SOAK.NA, niéllyet az Itten Sz. Kunegun- 
da Szűznek esedezésére nyilatkoztatott volna ki* 
Mikor élt ez a Szűz, nem igen nagy gondom, 
tudom, hogy nem régibb a mi Sí, litvánunk-
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nál, sót jóval újabb is. Az Erdélyi Sóaknák min
den bizonnyal fokkal régiebbek. Mert hogy Er
délyben a Tordai Sóakna vagy is Sóbánya •) 
már a Rómaiak alatt divatban vala, maga az 
akkori Neve ezen Városnak: Saliva kimutatja. 
Hogy pedig Marmarosból Só hordatott a Tifzán 
már az Eleink ide érkezésök előtt, bizonyítja 
a Szolnoknak eredeti tót neve: Szoinik, melly 
az ottani Sótartástól fzármazott.

Hazánkban a Tót Köznéptől lakott Várme
gyékben fzámos olly nevű Faluk találtattak, a 
miilyen nevű Faluk fzint úgy Tsehorfzágban is 
vágynak. Ez bizonyos Jele lehet annak, hogy 
hajdan mind a két Nemzet együtt lakott 's 
tsak egy Nemzet vala, ’s hogy vagy a Tse- 
hek költöztek oda ezen Tájról, vagy pedig a 
mi Tótjaink jöttek ide Tsehorfzágból. De hogy 
az első fokkal hihetőbb, ’s tsak nem bizonyos, 
az onnan kitetfzik, mert a Tótjaink ezen ne
vek alatt: Ja-zyges Metanaß a , Jatyget S arm at a , 
Daei j már a Rómaiak alatt lakták Orfzágunkát

Síra- *
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Strabo és Plinius bizonyságok fzerént, Tsehor- 
fzágot pedig még azutánn jóval későbben birta 
és lakta egy bizonyos Német Nép, melly Mar- 
comannusnak neveztetett A moítani nevezete* 
sebb írók is mind azt hifzik, hogy a Duna ’s 
Tifza melléke vala az az Orfzág, honnan ra
jonként keltek ki hajdan a Tót Nemzetek egy 
más utánn Horvát, Rátz, Bolgár , Tseh, Len
gyel , és Orofzorfzágok megfzállására, ’s hogy 
ez a Táj lett volna a mefzfze elterjedőit Tót 
Nemzetnek- Európai Bölcsője és Széllyelterjefztő- 
j e , Seminarium Gentis Slavics. A hasonló nevű 
Helységek mind a két Orfzágban többi köztt 
ezek : Bielitze , B'ifztritza, Bohunitze, Bobufzda- 
vitze y Bortsitze, Büdjin, Hradek , Lehota, Lom- 
aitze, Pa dole > Predmeritze * Radvanovtze y Szó- 
bótka, Teplit*ey Tsernovitze y Zsernovitze*

Az 1338-diki Krónikás Part. 3, Cap. 9, igy 
ir: „ Accidit autem temporibus Ducis Töxun 
Húngarorum exercitum verfus Galliam pro ac- 
eipiendis Spoliis afcendifle. Qui cum in reditu, 
Pvheno transmeato, divifi eflent in trés partes, 
duse fine honore in Hungáriám defcendebant, 
quam Dux Saxonise apud Ifenacura Turingiee 
Civitatem, demptis Septem Hungaris, interfc- 
cit. Septem autem ex ipfis refervatis, ampu- 
tatis auribus, miüt in Pannoniam: Ite , inquit,

ad
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ad veftros Hungaros, taliter enarrantes ■, ut am* 
pliur non veniam in hunc locum tormentorum. — 
Hungaris autcm feptem fine auribus, pro eo, 
quod vivi rcdierunt, & feoccidi cum Sociis non 
elegerunt* Comiimnitas poenalera Senteníiam de- 
diíTe perhibctur. Nam omnia, quas habebant, 
amiferunt tam in re ftabili, quam mobili , & 
ab uxoribus & liberis illos feparantes > pedites 
fine calceis, proprium nil habere permiferunt; 
fempcr etiam in íimul de Tabernaculo in Taber- 
naculuin mendicando, usque dum vivcrent, ire 
compulerunt. Qui quidem feptem ob offenfam 
hujusmodi * Msgyorkak & Gyoz five Lazari funt 
vocati* ” Ezen büntetésiül megtsonkitott ’s Kol
dulásra kinfzeritctt hét Magyaroknak Történ« 
tök engem azon Vélekedésre hozott* hogy talán 
ezeknek Maradékaik lehettek ama Simándi tson- 
ka és kóliúló Magyarok, kikről Oláh Miklós 
Hazánk leírásában Cap, 19, igy ir: „ Alius eft 
etiam Pagus inter Maros & Keures fluvios ex
tra Tranfilvaniam, cui Nomen eil Simánd, qui 
accolas fere omnes habet elaudos, coecos homi
nes , vei cruribus vei brachiis contortis, vei alia 
corporis foeditate infignes» Eo fanum neminem 
admittunt, qua re, & quod fint corporis defor- 
mitate confpicui, maximé gloriari videntur* Noa 
id quidem fcreate natura, fed quod fama eil,

tin-
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infantes '■recenter natos a Parentibus aut excoe- 
cari, aut ipforum offa compaginesque membro- 
rum, quo fim ipfis defcrmitate Corporis non 
ineequales, interverti* Hi ab initio, ut quem- 
admodum Corporis habitu, itá edam idiomaie 
ab aliis differrent, propriam fibi linguam, qua 
inter fe loquerentur, a nem!ne externo nifi fuö 
Cive mteUigibilem, quam noftri Coecorum Lin
guam *) vocant, co^finxerunt. Hacque utun- 
tur praerogativa, ut fint ab aliis oneribus caete- 
rorum Hungarorum perferciidis liber!, atque per 
omnes Regni partes Cantionibus mendcalibuá 
victum quseftumque fibi & fuis fa^iant. Homi- 
nnm genus turps, infame, & omnibus cruciati- 
bus dignum, qui Naturae humanae decorem, fa- 
£to fuo fcelefto, dedecorant. ” Meglehet, hogy 
a mit hajdan az Eleik kéntelenek valának tenni* 
azt az Utók, megfzeretvén a lufta Koldus Éle
te t, tsak hogy az izzafztó Munkát elkerúhefsék* 

P fzántt
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Éhez a Vakok Nyelvükhöz a mi időnkben ha
sonlít az alföldi vásáros Zsivänyök ’s a bor lés 
ferházi teíláros Leányok különös Nyelvük. ’S 
fciinthogy a Simándi Koldusokról Oláh után fen- 
ki többé nem em lékezett, ügy tétfzik , hogy a 

i Török Uraik immár régen elhagyatták Telek 
. 9 t%  a kárhozat®5 üokást,



fzántt fzándékkal tovább is követtek, 'S hogy 
az Éleikhez hasonlóbbak légyenek, és fzanako^ 
dást indithafsanak az Emberekben, Magzatjai
kat már tsetsemő Korokban félízegekké tették* 
Ezen Rendetlenségnek olly fok ideig tartó el- 
fzenvedését tsak az mentheti k i , hogy az Ele
ink azt úgy nézhették, mint a régi Magyar fa
nyaréi Büntetésnek Példáját. Ki tadja, ha nem 
gyakorlották e ezt a Simándiak már az. említett 
Takson Fejedelemnek idejétől fogva? A Simánd 
neve is j úgy tetfzik, hogy S%immarflibó\ az az 
Siebenmannból való.

TÁTRA, FÁTRA, MÁTPvA, melly régi 
Nevek légyenek, ’s honnan és melly Nemzettől 
kerekedtek, igen fzép volna tudnunk. Tátrá
ról , a mennyire tudom, legelőfzer Béla Leve- 
lefse emlékezik, midőn Zsolt alatt az Orfzág 
határait emlegeti, és ugyan Tatur az az Tátor 
neve alatt; Ez az író Fátráról fehol nem em
lékezik, de Mátráról kétfzer tefz emlitést. A 
mennyire a Nevek hangjokból ki lehet venni, 
nékem úgy látfzik , hogy Német eredetűek. Mert 
mi is lehet hasonlóbb mint Fátraés Fatter; Má
tra ésxMutter, Tátra ésTocbter, Meglehet, hogy 
a Baßarndk , Scyrolc, vagy Gepidák, kik Német 
Népeknek tartatnák, ’s e tájon lakhattak egy
kor, adták ezen Neveket az említett Hegyeknek.

A
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A deák Carpatbuj *s a magyar Befzkéd nevök mi
kor, honnan, és kitől vagy mitől eredeti, bi
zonytalan vagyok. Korpát hegyének is olvas
tam immár, de én inkább Árpád hegyének ne
vezném. A Tzimerüukön *) már a XIV Szá
zadban megjelenti.

Bizonytalan vagyok, ha a TEMPLÄR.IS- 
TÁK, kiket a Köznép rofzúl nevez nálunk Ve
res Papoknak (mert a Ruhájok nem veres , ha
nem fejér vala, s tsák a kis Kerefzt pirosko- 
dott rajta) valának e egykor Magyarorfzágban-i 

P 2 is

__t-j ______ ___ :—_ — ---- -- ' •
A legrégibb Nyoma ezen Hegyekhek a Tzim e- 

jünkön ama B. Afzfzocy Képén r^fyon , m elly  
1 Lajolto'l fzármazott, ’s most Mária T zelbeu  
d i e  M u t t e r  G o t t é s  v o n  S c h a t z k a  m- 
m e r  neveztetik. Ezen Kép Köm yékezetén több
féle Orfzágoknak Xzimereik jeiennekm eg, m el- 
lyeket I Lajos b irtt; mert ez a K ép , a mint hi
h e tő , alatta kéfzu ltt, ’s á mint mondják, az o 
legkedvesebb Képe vala. A Király halála utálj 
Paláftjával és Sarkantyúival együtt a M. T zeli 
Templombá jutott, a m elly ezen néhai Király 
Költségén épulttfel űjra. A több Tzimerek köze 
láttatik ottan állani a kettős Kefefzt íiégy ir  
b en , ’s mindenkot két hegyeken. Az 1358-diki 
Krónika elején tsak egyes Hegy fzemléltetik a 
Kerefzt alatt, De I Mária Petsétjén már mind 
a három m egjelenik, a mint S c h w a r t n e x  Ux 
A lul közlött Képéből kitetüik.'
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i s , vagy nem. De hogy Tótorfzágban valának, 
a bizonyos* Tsak nem valamennyi régi Vár 
vagy Monoftor DüledékirÓl nálunk azt tartja az 
odavaló Köznép, hogy a Veres Papoké volt. 
Ezt a Köznépben nem tsudálhatni, de hogy né- 
tnelly Tudósok is ezt olly fok Helyekről 's oily 
könnyen elhitették magokkal, minekelótte hi
telre méltó'Levelekből kitanulták volna a Do
log valóságát, az tsudára-méltó* Hogy ezek a 
Templomos vagy inkább Vitézlő Szerzetesek, 
valahol voltak , fok Jófzággal birtak, a bizo
nyos*. Már hogy nálunk ezen Jófzágoknak Collá- 
fíójában, minekútánna kiirtattak, valamelly em
lékezet ne tétetett volna, ki hidje ? Azutánii 
tsak nem minden, még a legrégibb Szerzetes 
Monoíloroknak i s , az 6 fzerzeményes Leveleik, 
Fundátionales, legalább a Máfsaikban, még most- 
Kezeinknél vannak, hogyhogy történhetett te
hát, hogy tsupán ezen Szerzetes Vitézeknek 
fzerzeményes Leveleik mind elvéfztek egytől e* 
gyig ? Meglehet, hogy a Tudósokat az tántori- 
tá meg leginkább, hogy a Jeleslevelek, Diplo
mata, olly gyakran emlékeznek de Cruciget i t , 
Hofpitalariis , Equitibui S, Joannis Hjertfomitani, 
de ezek mind más Szerzetesek voltak.- Felet
tébb tsalatkozik Korabuifzki Úr az 0 Magyar- 
orízágot,'illető derék Munkájában: Geograpbifch

bi-
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biftorifckes und Produkten Lexicon, midőn Nagy- 
fzombatot leírván , azt állítja , hogy a Veres Pa
pok iTtfzája onnan kapott nevet, mert ott lak
tak a Templárifták Maradványi, die Ueberbleib- 
fein der Tempelherrn, kik azután Barkótzi Efzter- 
gami Érsek alatt egéfzen megfzüntek. Mert e- 
zek a Veres Papok, kiket deák koromban ma
gam is még láttam, nem Templárifták Marad
ványi, hanem Kis Papok az az világi Papságra 
kéfzűló Iffiak valának, ’s veres Ruhát tsak azért 
kaptak Lippai Érsektói, mert a Római Apolli- 
rure Seminar «robéli Kis Papok is, a hol lakott 
Lippai is egykor, veresben jártak.

Silveßer Jánosnak 1541-ben kiadott új Te- 
ftamentomának deák Elóbefzédje költt NEANE- 
SlSben. Ez némellyeket reá fzedett, ’s azon 
Vélekedésbe hozott, hogy ez az új Törvény 
Nánán vagy Nánáson nyomtattatott. De ha ezek 
az írók magyarul értettek ’s hátúi a Könyvet 
megtekintették volna, Könnyű lett volna ezen 
Szavakra találni: „ új Szigeten Abádi Benedek 
nyomtatta vala 1541 efztendóben. ” Az akkori 
Tudósok azon vóltak, hogy minden Nemzeti 
Nyelven való Tulajdon Neveket deákra, görög
re , vagy Zsidóra fordittsanak. így Neanefis görö
gül annyi mint új Sziget; maga Silvefier pedig- 
Erdősinck neveztetett, a mint ez kitetfzik, a 

P 3  ‘ Vit»
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Vittenbergi magyar Deákok Laiftromából, melly- 
be úgy irtabé magát

Mennyire árt a Magyar Történeteket írók* 
nak a Magyar Nyelv nem tudása, ezer Példák
kal megmutathatnám , ha időt akarnék vefzteni. 
így egyik azt állítja, hogy az Okolitsány falu 
(tótul Okolitsna; fekfzik Liptóban) az Okolitsá- 
nyi Nemzetségtől neveztetett így. Már ha ez 
a Tudós értette vólna» mit jelent Magyarban 
Okolitsányi, minden bizonnyal ezt nem irta vol
na /  mert általlátta vólna, hogy Okolitsánynak 
nem Okolitsányi, hanem Okolitsányinak Oko
litsány adott nevet. Másik egy elkopott régi 
Erdélyi Tzimeren Magyar Körülírást találván, 
hogy megmhtafsa Magyar Nyelvben is Járatos
ságát, azt költi, hogy a Körülírás ez lett vólna: 
Pvofz Nemzetből áll. ’S hogy az alatt a Száfz 
Nép ér ödnék, mert Bátori Gábor Fejedelem 
nem fzenvedhette. De ezt, noha nehéz vólt el
hinni , még is némellyek elhitték; mig végre ki
tudódott, hogy Erdélynek ezen Petsétjén, melly- 
nek több Példánnyi találtatnak még most i s , e- 
zen Körülírás vala: Három Nemzetből álló Ne
mes Erdélyorfzág.

Valamint azon Orofzoktól, kik Nógrádnak 
Oroízi nevű Falujából azért fzedettek, hogy Ki
rályink Ajtajikat őrizzék, cgyébbiitt is a Kapu

sok,
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$ok, Janitoréi, Orofzoknak mondattak, úgy fzin- 
te a Székelyektől is, kik mindenkor Erdélynek 
Végorösi, Cuftodeí limitum, Confiniarii, valának, 
másutt is a Határ Őrizök Székelyeknek nevez
tettek , ha bár Tót vagy más Nemzetből Vali
nak is. így IV Béla Levele aVágraelléki Szé
kelyekről emlékezik ; egy más régi Levél jpe- 
dig azon Székelyekről tefz említést, kik Mor- 
Vaorfzág fzélén Székelyfalván Pozson Vármegyé
ben Sz. Jánoshoz közel tartózkodtak. Ezt a Fa
lut még most is tótál Szekuldnzk nevezik.

Azon Nemzet, melly hajdan Agatbyrfusnik •) 
neveztetett, ’s a fekete Tenger mellett lakottj 
Pn’/cumal hol Acdtlrusnzk, hol deatzirumak ne
ve alatt jön elő,, ki is azt Írja felőle, hogy Ete
lénk által, meghódittatott, ’s az öregebbik Fia 
Fejedelemsége alá jutóit: „ Senior jam tum Aca- 
tirorum & reliquarum Gentium, qua Scythia ad 
Pontúm patet, regno potiebatur. ” Prifcus Szit- 
tyia Nemzetnek mondía. Jormndet is emlékezik 
rólok. Talán azon egy Nemzet volt aKozár ne
vű Nemzettel, mellyról Béla Levelefse is em
lékezik , midőn Mén-Marótról befzél, a ki 888- 

P 4 ban f

*) Ezen Képről már H e r o d o t u s  emlékezik a 
H i e r a f s u s  Viz partján. H i e r a f s u s  most 
Prút vagy is Sebe* vize Móldvában.
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ban Maros vizétől Szamos vizéig uralkodott. 
Ezt a Tájt akkor, azon író fzerént, az említett 
Kozár Nemzet lakta, úgy tetízik, hogy ugyan 
ezen Nemzet Hazája vala ama régi Íróktól gyak
ran en legetett Cbazaria. Agatb)r,us, Akatirui, 
Cbazar, Kozár, egy azon Nemzenek nevei le
hetnek, de különbbféle Időben. Már mi Ma
radékot hagyott hátra ez a Kozár Nemzet, azt 
nehéz meghatározni. Vallyon nem valának e ezek 
a Kozárok *) a moftani Oláhoknak Eleik, vagy
is ama Tót ’s Qlafz Nemzetből támadtt i'ij Nem
zet, melly a IX és X Században igy nevezte
tett? Én bizony azoknak tartom,

A Tót Nemzetek Fejedelminek Székesbe- 
helyeik hajdan többibe B:eligradvT<.ria,k az az Fe
hérváraknak neveztettek, Deákul Álba arcéi, mint
hogy a többi Épületek rend fzerént nálok t ak 
fából valának. így mondatott a Nándorfejérvár 
egyébként Belgrád, Alba Bulgaria, azutánn Al
ba Graca, Abban laktak a régi Bolgár vagy is 
Ratz Fejedelmek. Gyulafejérvár, Alba Julia, 
melly olábúl még most is Belgrád. Ebben Iak- 

' ' hat-
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hattak a Dacut Fe>edelmek, úgymint Decebalus, 
’s a rbb i. Tengerfejérvár, Alba Dalmatia, most 
Zár a xeccbia; e ben tartottak Udvart a régi Hor- 
vát Királyok, úgymint Cnfmirus, Svenimrus, ’s 
a többi egéfz Sz. Láízló és K In én K;rály ide- 
jókig. Nefterfeiérvár, Nefter Álba, mellyben lak
tak a régi Gyéták Fejedelmeik. Végre Sz kes- 
fejérvár, Alba Regia <u. Reális , a régi Magyar 
Királyinknak Széleshelyök. Az 1358 diki Kró
nikás ugyan art ír a, hogy ezt a Várost Sz. lit
ván építette, de én a2t tartom, hogy itt már 
Kriítus fzületése előtt, rainekelötte a Róma ak 
Pannóniának Uraivá lettek, a Duna és Dráva 
köz t való Tótoknak Fejedelmök lakott, ’s egy 
Bieligrad, állott. Ezt gyan a hátra naradtt Hi*« 
kövekből, Móni menti hpiiaribus, nem lehet meg- 
bizonyítanom, mert a Tótok, a tsinatlan vagy
is barbarus Népek közé tartozván, tsjk fa Épü
letekben laktak , 's az írásról a Római Iga előtt, 
akármit mondion Katántsits , femmit fe tudtak.

Amaz Ázsiai Pbili/lausokat, kikkel a Zsidók 
hartzolrak, ’s kik közül vala az Óriás Góliát, 
már Tinódi előtt ama Sz. írásnak első Magyar 
Fordítója is ( a kinek én Bátori Láfzlót vélem 
lenni, ’s a ki 1450-dik korul kéfzitette az em
lített Fordítását) Jáfzoknak nevezi. Ezt pedig 
jninden bizonnyá! azért, mert a Jáfzaink már ak- 
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kor a Levelekben Philißausoknak mondattak. Már 
most tehát az a Kérdés, hogy honnan neveztet
tek azoknak? Néroellyek azt írják, hogy a Ba- 
Ußdtói elófzer Balißaus, azutánn Phaiifttus, vég
re Pbilißceus nevet kaptak. Mennyire méltó hi
telre ez a léptsós Szófzármaztatás, ám láfsák 
mások. Balißa, fegyvert jelentvén, egy faltörö 
Ffzköz vaja, ’s többire olly lövő Szerszámot je
lentett , melíyból régcnten nagy Kövek fzórat- 
t&k a Vár falára, hogy azt feltörhefsék; Hogy 
pedig a Jáfzok vagy is Kunok valaha ezen fal- 
torő Szerfzámtml éltek volna, igen kételkedem. 
Nékem hitelesebbnek látfzik, hogy mivel a ré
gi Kánoknak, kik közül valók a Jáfzok is, as 
6  minden hartzolások tsupán dúlásból, rablás
ból , és íofztásból állott, ehez képest ama régi 
frantz Nevet; Flibußier nyerték, melly is annyit 
tefz mint Pvai*tory GraJJator, Freybeuw, 's eb
ből a FlibuftierboX neveztethettek, vélekedésem 
fcerént, FhiUfiaiisoknik. Ha pedig ez a Véle
ményem nem vólpa hihető, ihol egy másik. Va
lamint a régi philißausok az akkori igaz Hitü
nknek, a Zsidóknak, nagy Ellenségeik valának, 
noha azon egy Nemzetből eredtek, úgy fzinte 
Ti Jáfzoknak Eleik, a pogány Kánok i s , ámbá
tor velünk azon egy fzármazásúak valának, még
is fok véres Háborút tartottak a megkerefzteltt

,Ele-
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Eleinkkel. Mihez képest a Pap Uraktól (a kik 
valának egyedül Leveles Tifzttartók nálunk
Sz. litvántól fogva III Károlyig, vagy is iqoo- 
diktől kezdve 1715-dikig) a Levelekben. Pbili- 
fiausoknak írattak.

Mennyit hazudnak a külföldi írók , midőn 
Dolgainkat emlegetik, példánk vagyon többi közit 
Robtenak TorongyaiKrónikájában, Rohtens TbU- 
ringifibe Chronik, a melly azt hirdeti, hogy II 
Andris Királyunk Gyertrúdnak, tulajdon Fele
ségének , azért vétette fejét, mert a Házafság- 
törés gyanúiába vette, 's ezt egy Magyar Nagyúr 
tsupáa azért fzerzette, hogy a maga Leánvját 
Királynénak tehefse, Ezt honnét vette légyen 
az említett író, nem tudom, de hogy a Vitatá
sa nem igaz, azt nem tsak valamennyi Magyar 
Történetírók, hanem a Jellevelek is bizonyít
ják. A Történetírók azt mondják, hogy Gyer- 
trúdot a Király távúllétében, midőn, tudniillik, 
a Hadával oda vala, egy Magyar Nagyúr ölte- 
meg. Ezt a Nagyurat az 1358-diki Krónikás, 
Eonfinius, ’s némelly egyéb, itthoni írók Bánk- 
bánnak nevezik, de a külföldi írók Váradi Pé
ternek. Az előbb említett írók azt az okát ad

ták, *)
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ják, hogy a Királyné Bánkbánnak igen fzép Fe
leségét az Öttsének keritette. Ez mennyire lé
gben igaz, bizonytalan. De hogy András a Ki
rályné Gyilkosin boTzfzút állott, az tsak nem bi
zonyos , ha bár némelly írók épen ellenzőt hir
dettek is. Legalább Simonnak, ki a Gyilkosok
nak egyike vala, minden Jófzágát elfoglalta. 
Lásd Katonán”'! az András Levelét, a mellyből 
ez kitetfzik. Történtt pedig ez a Királynénak 
megölése némelíyek fzerént 1212-ben, mások 
fzerént pedig 1214-ben. Andrásnak ezen Gyér- 
tíódtól való Leányja volt Sz. Erzsébet Toron- 
gyai Fejedelímné. Ez a Szent Afzfzony némelly 
Könyv és Kép-iróktól rofzúl neveztetik Regina 
Hungária, mert ó tsak a Magyar Királynak Le
ány ja vala , Fi ti a Regis Hungária.

Méltó tudni , hogy azt az Orfzágot, a hol 
régenten a N;per vize mellett a Záporogi Ko
zákok lakták, most az Orofzok Új Serviának 
Vagy is üj Rátzorfzágnak nevezik. Ennek a Tar
tománynak Földképét kezemhez vévén, ’s rajta 
ezen Helységek neveiket találván: Petßbka, Nad- 
latj Morirtanofch. Fedwar, Sombor, Werfihatz, Wi- 
lsgafckt Tsehonadj Slankamin, Kowin, Bttfcbia y 
Waruifdiiu, Glogawatz, Scbolmofcb, Tfchongrad , 
Si'stamafch, eleinten nem tudtam, mit tartsak fe- 
15fc. Mert hogy ezen Helységek mi nálunk is
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a Maros és Tifza mellékén fzint úgy találtatnak, 
azt igen jól tudtam. Mig végre BüJcbingQt elő 
vévén, abból a Dolog mivoltát megtanultam. Ez 
*zt Írja, hogy a Servhsok vagy is Rátzok i754- 
b cn , Magyarorfzágból az említett Helységekből 
liköltözvén, ott telepedtek íe Erzsébet Tsáfzár- 
né engedeltnébol. A Kiköltözést az említett Rá- 
tzoknál az fzerzette, hogy nem akartak jobbá» 
gyoskodni, hanem inkább katonáskodni kíván
tak. De, a mint hallom, nagyobb Réfze, meg
bánván tselekedetéti újira vifzfzajött régi Lakhe
lyébe.

Óítria, defterrel eb, hajdan Ofiriknak mondat* 
tato tt, a mi is nem más, hanem Keleti vagy 
Kelfzaki föld vagy is offzág, mert ez á Táj Né- 
metorfzágnak Napkelet felé legfzélsöbb Béfze 
vala. Már mivel ez az Orfzág mi reánk nézve 
Napnyugat felé fekfzik, ez okból, ha új Név
vel raegakarnók nevezni, azt Nyugati vagy Nyug- 
fzáki földnek vagy is/röviden Nyugföldnek mond
hatnék.

Befsi, Bifieni, Pictni, Picenatt, Pacinüca, 
Pacinacita, tsak azon egy Nemzet vala, kiket az 
Orofz írók Pecsenegiknek, a Görögök pedig Sgy- 
tbáltnak neveztek. Ezen Népet Práj Úr Ma
gyarnak , Kollár Tótnak, Szegedi Orofznak , Ka- 
tántsics pedig Töröknek hirdette, kikből a mos

tani
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tani Krimi Tatárok fzármaztak volna; Én Práj- 
jal tartok következendő okokból. Ez a Nem
zet a IX Században a fekete Tenger partján ott 
lakott j hol mo«t BeJTnrabia *) fék fzik , ’s a me Ily 
Tartományt moítan a Butsáki Tatárok birják * 
de a mellye-t még most is néhoít Magyarok lak
ják. Ez a Föld hajdan BefsenyÓnek mondatott  ̂
’s 4 Lakosi Befsenyei Kunoknak; 'S ugyan ezeii 
Magyár Nevezetből fzármazbatott mind a De^ 
ák í mind pedig az Orofz nevök. Ez okból vé* 
tetik a régiebb íróinkban a Cumanasoknak és 
Bijfemisoknik Nevök oily gyakran egy más he
lyében j ’s tsak nem egyet téfzen. Ezek a Kúi 
noki kiket a Görög írók mindenkor tsak Scy* 
tbákazk neveztek, nem valának mások, hanem 
a H«K«ajoknak egy Pvéfze, melly Etele halála 
után elszakadván a többitől} a fekete Tenger
hez bdá jutott, a hol közel a Neíter és Duna 
beléje omlanak * ’s azt a fzép kis Tartományt 
fzint úgy megfzállotta, valamint a Kánoknak egy

má-
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az óda való Népeket igy  e m lít i:
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második Réfze a Dátziai vagy is Erdélyi ’s Mold
vai Havasok allyát, A többi Krimbe lódúltt, 
’s ott telépedettmeg. De kérdezed talán , hát 
hová lettek azólta ezek a Befsényei Kúr.ok? ki
haltak e , vágy elköltözködték onnan ? Erre azt 
felelem, hogy a MongoliTatárokat 1240 dik kö  ̂
rűl ők is fzint úgy megérzették > valamint a Kri
mi és Moldvai Kúnok az az többire oda hagy
ták ezen Hazájokat, ’s Magyar és Erdélyorfzág- 
ba jöttek lakni. De hogy ezek a Kúnok foha 
egéfzen oda nem hagyták ezen foldjöket, kitet- 
fzik abból j mert még most is Moldvában Krím
ben , ’s Butsák földjén fok Magyar Helységek 
találkoznak. Ezen Butsák földön *) fekfzik arná 
Tsöbörtsök is t egy jo népes Magyar Helység, 
mellyről a németül írott Magyar Tárházban több
félét olvashatni. Ezen Befsenyei Kúnok kö
zül némellyek már Takson Fejedelmünk alatt

jöt-
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Honnan neveztetett Butsáköak ezen Tartomány, 
bizönytalán. Talán valami fci H elysége hivátta- 
tott így. Bütsák , Betsenek, ’s Befsenyo alkal
masént egy azon dolgot jelentik.

**} Lám G. Gvad'ányi is ott nyomtatta a Postyé*  
ni Feredésrol való tréfás V erseit, de áz odava
ló tudatlan Könyvnyomtató még a fzomfzédsá- 
gát fém esm érte, mert a fekete Tenger helyett 
á C a f p i u m  tenger partjia Téllé léflíú magát*



jöttek bé Ha2ánkba bizonyos Ihomizoba Vezé
rükkel, a mint Béla Leve!efse emlegeti Cap, 57. 
kiknek a Fejedelem lakásul azon Tájt engsdé, 
hol most Abád fekfzik a Tifza partján. Ugyan 
ez a Fejedelem ezen Nemzetnek egy más R fzét 
Mosón tájára fzállitá. Mind a két Réfz ízint 
azon Szabadságokká! b irtt, mellyekkel az Erdé
lyi Székelyek* ’S tsak ebből iá éfzre vehették 
vólná Kollár *s egyebek, hogy bizony Tótok 
nem válának, hanem inkább Magyarok, az az  
Kun Nemzet. Hogy jó Katonák lehettek, meg- 
tetfzik abból, mert ok térték mindenkorai EIő- 
sereget^ ’s ijafz gyalog Vitézek valának. Mond
ják, hogy az első Rohanások az Ellenségre olly 
dühös vala, hogy az ritkán állhatta k i . ’S ta
lán ez ókból még most is a Tótóknál Befzni annyit 
tefz mint Dühös. Hogy még most is Orízágunk» 
ban egynéhány Falu találkozik * melly BefsenyŐ- 
nek mondatiki az onnan lehet, mert hajdan ók 
telepedtek ott le többire.

Jó volna , ha valaki ezen történetes Köny
veinket nyóltzad formában újra kiadná, úgy 
mint Attilám Calani; Hiftoriani Béla Notarii ; Ri- 
turn Judicii Fevri candentis; Carmen miferabite Ro- 
gerii; Cbronicon Simonis de Ktza; Cbronicon Anni 
13 yg. Continuationem e űriem per Joannem Arcbi- 
diaconúm de Kúkullo Sí? joannem de Tbúról*. De
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a Béla Levelefsének, Kezainak, ’s az 1358-diki 
Krónikásnak Kézirataikat újonnan kellene által- 
olvasnia, mert a kiadott Könyveinkben, főké
pen a Tulajdon Nevekben, többféle Hibát vet
tek immár éfzre azon Tudósok, kik eme Kéz
iratokat a Nyomtatványokkal öfzvehasonliták. 
Nem különbben azon Töredékeket is méltó vol
na iIlyenképen újra kibotsátani, mellyeket a ré
gi Kunokról Írva hagytak Vrifcus Rhetor y Léé 
Rbilojopbui, és Conßantintis Porphjrogenitus.

ZEMLINnek hajdan a Tótoktól azon Vár 
fzokott mondatni, mellyet most magyarúl Föld
várnak nevezünk, vagy is tsupán föld töltéfsel 
keritett Vár, Mert az ide való Tótok is haj
dan a Földet fzint úgy Zew/inak mondották, 
valamint még most is az Orofzok, Ama jó Bof 
termő hegyallyai Megyénknek a fő Vára is haj
dan nem Zemplinnek * hanem Zemíinnek monda» 
tott, a mint ezt fok régi Levelek még most is 
tanítják , ’s Béla Levelefse is így említi*

Hogy a Kunoknak némelly Réfze hajdan 
Havasalföldön is lakott, és ugyan már a Magya
rok ide érkezésök előtt, kitetfzik abból is, mert 
a Görög írók gyakran emlegetik, hogy a Duna 
partján laktak Bolgárorfzág mellett, ’s a Görö
gökkel fokfzor megütköztek. Az ott való la
kásoknak jele az i s , mert 890-dik felé Glad Fe- 

Q jede-
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jedelemnek fegitségére jöttek, ki Maros vizétől 
Otsóvárig Uralkodott, vagyis a Temesi Vidéket 
birta. Ugyan azt jelenti még az is, mert Sz* 
Láfzló idétt Bihar tájára gyakran eljöttek rab
iam ; ’s hogy mefzfzeíoldról nem jöhettek oda, 
azt éfzre lehet venni abból, mert midőn Zsák- 

» mányjal ’s Pvabokkal megrakták magokat, azt 
fzokták vala mondani egymásnak: Jöttünk a Kc- 
refztyén Nyulakat hajháfzva, térjünk vadáfzva* 

Sz* litvánnak 1008-dikban költt Levelében, 
mellyel a Vefzprémi Püspökséget fzerzette ’s 
megajándékozta, ezeket olvasom:,, quod nos 
pro Animae noítrae Remcdio quatuor Civitates, 
nempe Vezprin, in qua ipfius Epiícopatus $e- 
des eít, conítructa, atque Albam Civitatem, 
Colon, & Visegrad Civitates S. Michaelis Vez- 
prinienfi fubjicimus Ecclefiae. ” Az emlitett Co
lon Várofsáról fokán fokféleképen gyanakodtak, 
eddig, én azt tartom, hogy az eredeti Levélben 
Colon helyében Copon vala ; ’s ez nem más, ha
nem a Somogy Vármegyei Koppány Mezőváros. 
De ha ez igaz volna, úgy ama Koppány Q Ke- 
zainál Cuppan) nevű Somogy fő Embere, kit a 
Sz. litván meggyőzött, ezen Helynek nem ad
hatott nevet, hanem inkább ettől a Helytől 
Koppányinak neveztethetett.

H o g y
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Hogy N yír, Szilágy, és Somogy, vagy u  
Nyirscg , Szilágyság, és Somogyság a Nyír, Szil, 
és Som Elöfák bövségétől neveztetett igy haj
dan , az igen hihető j ’s hogy immár az . Eleink 
ide érkezésük előtt a Tót Nyelven imigy hivat
tatok: Brezovitia, Brejztovina, Drienovina,vagy pe
dig rövideden: Brezina, Brefztina, Drienina, a mi- 
is deákul annyi mint Betuletum, Ulme tűm, Cornetm* 
kimutatják most is némelly Tájoknak az ó tót 
Neveik. Hlyen többi köztt az Erdély Melléké 
Bukovina, inelly a tót Nemzetektől a fok bük* 
fás Erdeji miatt neveztetett igy, ’s a mellyet 
magyarul igpn jól mondhatnék Bükségaek, Buk- 
kesnek , vagy is Bükorfzágnak. A fzii, Uówar, 
erdeifa, arborßlveftris, lévén, eleinten talán Szi- 
lajfának neveztethetect, miglen a Neve (vala* 
mint ez a legtöbb Neveinkkel és Szavainkkal 
megtörtént) rövidebbé tétetett, 's a Szilajfábóf 
Szilfává lett. Éhez képest a Szilágyság vagy is 
Szilajság deákul inkább Ulmttum, hogy fém SiU 
vania. A súg és ség Szófarkok hajdan a Táj , 
Környék, Vidék, Megye, és Tartomány jelen
tésére is fzolgáltak nálunk. így Sirmium, Scepu* 
fiúm, Simegium, magyarul mondatott Szeremség-« 
nek , Szepefségnek , Somogy Ságnak, Traftus Cu- 
fiodum & Vinidorum verfus Stiriam őrségnek ’fi 
Tótságnak; Trains Ahtamis in Tranflvania Ol- 
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tságnak ; TraElus palttßris ad Pcifonem Hány Ság
nak ; Cumania Kunságnak; Siculia Székelységnek. 
Tinódi még a Római Birodalmat is Romaságnak 
mondja. Ez a tág és ség magyarban fzint] ol- 
lyan Szófark , valamint deákban az ia. így ezek; 
audacia, amiéit ia, juflitia, malitia, pigritia , de
mentia , axaritia, magyarul igy ejtetnek: bátorság, 
barátság, igazság, gonofzság, reítség, kegyes
lég , fösvénység*

Hogy Albertus hajdan a Tótoktól Bielinek 
mondatott, ’s abból fzármazott a mi hajdani Bé
la Nevünk, melly is, a mint a régi Levelek
ből kitetfzik, nem egyéb vala Albertnál, az im
már bizonyos; de hogy a Nemetek is egykor e- 
zen Szentet Búmnak nevezhették, az onnan lát- 
fzik , mert a régi Tsehek ráznak  's Vatzeknek 
mondták* Ditmarus is Sz. litvánt talán azért ne
vezi Vaicnak, mert Sz* Alberttól lévén raegke- 
refztelve, az litván Név mellé Albert'nevetis nyer
hetett. Vátz Várofsa is valamelly Albertnék em
lékezetére neveztetett Vátznakr, tótul Vatzov.

A JOBBAGY Szónak eredetét ki Jobb adj• 
ból, ki Jobb az ágyból fzármaztatta nálunk. De 
minthogy még a legfőbb Embereink is vagy is 
az Orfzág Nagyjai, a Záfzlós U rak, neveztet
tek hajdan Jobbagiones, ezen Szónak az eredete 
az adózáitól nem jöhet. Én úgy vélem, hogy

egy-



egykor tsak a főbb Emberek mondattak Jobbá* 
gyoknak a agy is inkább Jobbágyúaknak, az az : 
Jobb ágytól valóknak. De minekutánna fok Ra-. 
bókkal teltmeg az Orfzág, hogy az itt ízületeit 
akármi nemzetbéli Közemberek, Vulgärer, az ide 
hozott fzámos Raboktól, a Raptir, Mancipiir, Ser
vil, megkülömböztefsenek, akkor kezdtek elő- 
fzer az itt fzületett Közemberek vagy is Parafz- 
tok, tótul Zprofzti, Jobbágyúaknak hivattatok 
A Közember már akkor is bírhatott Házzal 's 
Búza - Széna - Gyümölts - és Szülőföldekkel; de a 
Rabnak femmi tulajdona nem volt, ’s valamit 
keresett, az is mind az Uráé vala. Veres Ba
lás rútul hibázott, midőn Verbőtzinek Triparti- 
tumit fordítván, a világi Főembereket, Jobbagi- 
oner Regni, Parafzti Uraknák nevezte,

Tsudálora, hogy Katona Kanonok úr , a 
pogány Magyaroknak megkerefztelkedéséről em
lékezvén , tsak gyanakodhatott is a Kerefztyén- 
ségnek nálunk való hirdetése más Módjáról, 
mint fém a Tolmátsok vagy is Szó váltók által, 
Ö Kegyelme igy okoskodik, hogy vagy a Ke- 
refztyén Papok, kiket Piligrinut Pafzfcávi Püs
pök küldött ide, már az előtt tudhattak magya
ru l; vagy a Magyarok a Szorafzédjaiktól’s Rab
jaiktól megtanúlhattak németül, vagy, legalább 
a Nemefsebbek közülök, deákul érthettek, vagy 
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pedig a Tolmátsok által vehették oktatásaikat. 
A  Rrrefztyénség hirdetésének ezen négy Mód
jai közül nálunk tsak a Tolmátsok által való hi
hető, mert ennek jeleit a Sz, GeFértnek Életé
be: is feltalálhatni, ki az Egyházi Befzédjett a je
lenlévő Toimáts által m-gyaráztatta. Sőt még 
Hunyadi János Kormányosnak idejéből is erről 
Peld.ink vagyon, midőn, tudniillik, Capiflranus 
János hirdette nálunk a Kerefzt-háborút a Tö
rökök ellen , ki is hol deákul, hol olafzúl pré- 
dikállott, de a kit íegottan megmagyarázott a 
Toimáts A Német Nyelvnek a Szomfzédja:k- 
tól vagy Pvabjaik ól való megtanulása fzint oily 
hitetétlén, valamint a deák Nyelvnek értése, 
meUybem még Mátyás idejében is olly tudatla
nok valának az Eleink, hogy a Világiak közül 
a legfőbb Személyek nem hogy Deákul értet
tek volna*, de még olvasni ’s Írni fe tudtak. 
Önnön maga Hunyadi János, Mátyás Királynak 
az Atyja, ’s az Orfzág Kormányofsa, fém Írni 
nem tudott, fern pedig deákul. Mind ezekből 
éfzre vehetni, mit kellefsék a Sz. litvánnak Iró- 
tolláról ’s Köny vírusáról tartani. Hogy a Ke- 
refztyénségnek bévezetése nálunk inkább erő- 
fzakkal, hogy fém győző Szavakkal esettmeg, 
kimutatta Sz. litván halála ut-án a régi Szertar-
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tásokra történtt vifzfzatérés, de a melly legot- 
tan új erőszakkal ismét helyre hozódott.

Hogy a regi JELLEVELEK közti, inter Di- 
p-mitj,  valamint másutt, úgy nálunk is fok 
kö':ö:: Levelek találtatnak, azt fenki nem ta
gadna: a, Néme'lyek a Tadósink közül azon Vé
lekedésbe eltek, hogy a Sz. litván Levelei kö
zül . íaael’yek most ol valla mák, tsak egy fém 
volna igaz ’s hitelre méltó* Ezt azonban az 
ahoz ertö Crití-uiaink láísak. Fóképen a Nyi
tn i Kaptolonnak adott Levele gyanús fok aknái. 
De oily világos Hamiísaggal költött Levelünk 
meg fints, mint ama (Sz. Lafzlótól bizonyos 
Vizának adatott, vagy inkább ezen Sz. Király
nak neve alatt költött) Levél, melly még is a 
Pozsonyi Kaptolontól 1635-ben igaznak esmér- 
tetetr, ‘s általirattatoít, trüKsunrnakitott Az már 
a Homlokán viseli a Hamifságnak Bellyegét, ho
lott Sz. Lafzlót nem tsak Tbracia, hanem még 
iVuskx, Dscíj, s Auftrim Királlyának is nevezi. 
A Levé’kökó vagy is faragó olly buta vala, hogy 
minden második fotaból kitetízik a Levél ha
mis vólu. Éhez képest tsudálkozom, hogy ezt 
a Hitványságot G. Bottyányi Igaátz Erdélyi 
Püspök az egyházi Törvények közé felfogadta, 
holott maga is költöttnek véli. A gyáva Levéi- 
kovars azt Budáról datálta, úgymint Sz. Láfz-

Q 4 ló-



lónak Székeshelyéböl: in Űrbe Sedis noflr* Bu
da 4 nno Salutis Milleßmo nonageßmo Jecundo— — 
állatát itt folemni Conventu nofiro Rákos, Budán 
tsak IV, Béla kezdett előfzer lakni, ’s Ráko
son tsak 1308 ban tartatott az első Orfzág Gyű
lése* A mi legfzebb, a Levél már a tulajdon 
Petsétjér is Spanyol viafznak mondja.

Valamint Sz. Láfzló. Szaboltson tartott Or
fzág Gyűlést , úgy a fia Kálmán Király közel oda 
Ventselló Helységben, vagy legalább a Hatá
rában Sátorok alatt. Ez kitetfzik Albericusnak, 
az akkor hozott Törvények Feljegyzőiének , P; 0- 
tbonotariusnak, eme Szavaiból: Sei funt f .  . e 
nonnu.li, qui ßne rationis circumfpettione, idem, un
de fe mo eß, Concilium Vencellmum autumant efe 
Juperjiuum, Már pedig az előtt femmi masG^ű- 
lekezetet nem emlegetett-. A Magyar Törvény- 
Gyűjteményben, in Corpore Juris hungarici, a 
mint ki van nyomtatva, Vcnceiiinum helyett Ver- 
eellinum, ’s néroelly régi Kéziratokban Turfoli- 
nettje olvaftatik; de hogy ott a jelenvaló Zsinat
tól esik fzó, ’s Albericus a Vertzellei Gyüle
kezett nem érthette, azt már mások is éfz- 
te vették. Én azt tartom, hogy azon egy Zsi
natnak két neve lehetett, ha, tudniillik, egy 
helyen kezdődött, ’s másikon végződött. Mert 
én a Vencellinum alatt Ventsellőit, ’s TurJbUnen-

f i
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fe alatt Tartzalit értem, Turfolinenfe Concilium-- 
nak az egyházi Gyülekezetek közti nints leg. 
kisebb hire, Ventsellő talán Vencellimtnak, ama 
Sz. Kíván Hadivezérének Jófzága vala hajdan, 
’s tőle vett nevet. Tudjuk, hogy a Nagymi- 
hályiak azon a Tájon uralkodtak azutánn, kik 
az említett Vencellinuslól fzárraazni mondatnak, 
’s a kikből eredtek a még most is élő G. Sztá- 
raiak, Tartzal Szabpltshoz ’s Ventsellőhöz kö
zel esik Tifzán innen, ’s Turzolnak irattatott a 
Béla Levelefsétől is, Kálmán, úgy tctfzik, Ki
rályfi korában ’s az Attyának Sz. Láfzlónak él
tében, e Tájon lakott, ’s talán Tokajban. Ez 
még a Béla Levelefsének idejében is Himesud- 
varnak *) neveztetett, mert minden bizonnyal 
egykor ott tartotta Udvarát valamelly Fejedel
mi Személy. Ez okból találtattak Tokaj korul 
imitt amott a Szőllöhegyeken ama különbbféle 
vaítagságú arany Vonalak vagy is Darótok, u- 
gyan abból való Búzafejek, Virágok, 's t. af. 
meltyeket a Főrendből való Nagy és Kisafzfzo?

Q 5 nyok
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*) Him úgy tetfzik , hogy hajdan tsak annyit t e t t » 
mint F estettkép , Himes pedig mint F eftett» 
Színes. Abból lett Him varrás , A c i p i c t u n ,  
vagy is a Feílettképnek kivarrása, m ellyet most 
a Régiek fzerént nem jól mondánk Hímnek.



nyok & fejekről itten elvefztettek, ’s a mellyek- 
ról még nem régen fok tudós és tudatlan Em
ber úgy vélekedett, hogy a földből vagy a fzö- 
lókön nyóltek volna ki.

Kezai Simon ’s utánna az 1358-diki Króni
kás a régi ázsiai Hazánkat három Orfzágra ofz- 
tották , úgymint Botskor-Dent- ’s Magyarorfzág- 
ra» Az első igy ir: „ Scythicum enim regnum 
comprehenfione una cingitur, fed in tria regna 
dividitur, principando fcilicet in Bafcardiam, 
Dentiam, & Mogoriam, Ezt utánna; mondja 
tsak nem azon Szókkal a másik is. Béla Leve- 
lefse pedig azt irta, hogy még az ő idejében- 
is  az odavaló Ember Dentumogernek, vagy is , 
a moflani Iris és Ejtés fzerént, Dentmagyarnak 
neveztetett. Ez a három tartományú Orfzág, 
a mint gyaníthatni, a Káspai vagy! is Sártenger 
mellett va la , és ugyan az első vagy is Botskor- 
orízág, Bafeairdia, *) ott lehetett, hal most az

em-
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m)  A régi Kéziratokból éfzre v eh etn i, hogy az s 
Beíu hajdan nálunk ts helyében vétetett a N e
vek kiírásában. A Káspai T engert, m a r e  C a-  
f p i  u m , H y r c a n u m ,  S c y t h i c u m ,  azért 
aevezem Sártengernek , mert a V ize, a mint mond
ják , Sárgálló, ’s az Orofzok is Sárga Tengernek 
nevezik. Van pedig immár fejér , fek ete , veres, 
só t kék Tengerünk is. Sár egykor annyit, tett 
mint Sárga.



említett Tenger felett az Orenburgi Kormányo- 
zat, Gou-vcrumajt, vagyon, ’s a mellyet mii na
pig az Orofzoktól úgy nevezett Baskirok lakják. 
Ezek a Botskorok az Orofz íróktól Fin Nem
zetnek tartatnak, a mi is annyi mint Hrnnus 
vagy is Kún Nemzet. A másik vagy is a Dent- 
orfzág. Dentin* ott fekhetett a Tenger mellett, 
ko! most Drrbent. ’s Terki vágynak, vagyis Da- 
geßtn és Sin-an Tartományok. Azokat azólta hol 
a Lazulok, hol a Tatárok bírák. Derbcnt most 
az Ororzoké. Ez a három Nemzet már akkor 
ottan fzorafzédi valának az Eleinknek, ’s ebből 
fzépen kitetfzik, miért bővelkedik a Nyelvünk 
annyi Kazul, Tatár, és Orolz vagy is Tót Sza
vakkal. A harmadik vagy is Magyarorfzág ott 
állhatott, hol még most is a Magyari nevii Va
lósnak DQledéki vágynak , tudniillik : a Kúma 
vize partjain, az Etöl folyónak jobb felén, kö
zel Afztrakánhoz. Ez a Tartomány a Botskor 
*s Üentorfzág között ama fövenyes nagy Téren 
oyúltt eh

Práj úr azt Írja, hogy Etele neve Etöl vi
zétől fzirmazhatott, ’s Ételé vagy Eteli annyit 
tehetett mint Etölvizi, az az: Volga melléki. 
De hol van orré Példa, hogy valaki köztünk 
Dunáénak, Trfzáénak, vagy pedig Dunainak, 
Tifzainak neveztetett volna ? Hogy pedig EtÖ-J

linck
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linek vagy is Etölvizinek nem neveztethetett, 
az abból is kitetfzik, mert ő minden bizonnyal 
már itt fzületett Tifza mellékén, ’s az Etölvi- 
zét foha nem látta. 373-ban a Kunok már itt 
valának; Etele pedig még nem is fzületett ak
kor. Mert hogy halálakor 454-ben legfellyebb 
hatvan efztendös vala, az immár bizonyos. Az 
Életének 124 Efztendejit, ’s az igyasaitól való 
60 Fijait tsak a Regék fzerzék.

Nemlelég, hogy a DebretzenjGrammatieusok 
a Latiatuc feleimnek Szerzőjét nem esmérik! jó 
Magyarnak, mert a Szavakat nem úgy ejtette 
’* irta, a mint most Szokás; hanem ezek az 
Urak hibásoknak mondják még a Béla Leveles- 
sénél találkozó eme Szavakat is : Zemera, Hetu- 
mogety Verbuicb, Zegubolmu, Zogevtu De miként 
kívánhatjuk egy olly régi írótól, hogy a magyar 
Szavakat úgy irjaki, a mint most fzoktuk, ho
lott ez az írás módja még nein volt feltalálva. 
Azutánn tudnunk kell azt is , hogy már akkor- 
3S a magyar Szavaknak az 6 tulajdon íratás mód* 
Jokmegvafr, melly mindazáltal a moílanitól igen
is különbből ott. Azon említett Nevek, ítéletem 
fzerént, már akkor is igy hangzottak : Szemere, 
Hét-magyar, vagy legalább Hét-mogyer, Vér- 
bnltsú, Szeg-halom, Zagyva. Béla Levelefse ’s 
» Váradi Tuzitéleteknek Feljegyzőié, a magyar

Ne-
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Neveket deák Iratjaikban Nominathuibin akar» 
ván ejteni, többire a végökre egy a betűt ra- 
gafztottak. így a másiknál ezek: Febera, Vo- 
dajfa, Sicula, Se emer a, Scepa 9 nem mások, ha
nem Fehér, Vadáfz, Székely, Szemere, Szép. 
Akkor a moilani rövid a tsak nem mindenkor 
o által tétetettki. így az elsőnél ezek: Bolotun, 
Borona, Borsu , Horom , Hovos, Loponsu, Morus, 
nem mások, hanem Balaton, Baranya, Bars, 
Haram , Havas, Lappants, Maros. Ezen mos
tani Betűink pedig \ ts 9 gy 9f z ,  akkor többire 
igy írattak: d 9 ge 9 fc 9 vagy *♦

Némelly Versek.

Á Szépség múlandósága,
Az Idő mindennek e földön véget tefz,
’S a legfzebb Rózsa is kopafz Tsipkévé lefz. 

A* Eb és a Kutya*
Re tsúnya kormos vagy * mond fazék az üftnek. 
Engem láng nyalogat, te jó vagy a fiiftnek.

A Nagy és az Apró.
Valamint a Duna nyel fok kis folyókat,
Úgy a nagy Halak is efzik az apróka^

A Dohány.
Dohány ! a te füftöd arra tanít minket,
Hogy tsak füftnek ’s gőznek tartsuk életünket;
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Porrá váltt leveled pedig int bennünket1*
Hogy a por váltjaid egykor a teltünket.

Egy litván írónak vigafztaiásúl.
Bátran légy, és ne félj femmi ellenségtől * 
Legkisebbet fe tarts a rút irigységtől,
Néked, elhidd, fenki sérelmet nem téfzen,
Szú férgeken kivul üldöződ nem léfzen.

Tsekély Ajándéknak bemutatásokon 
Ámbár nints Kétségem, sőt bizonyos vagyok, 
Hogy Ajándékom kis ’s Érdemeid nagyok;
De tudod, a Tenger fok viz bóvségébe 
Apró patakot is fogad kebelébe.

Örzsérol»
Örzse tsókjaival annyit mit kéíkedel ?
Bizony derék dolog, hogy igy büfzkélkedel; 
Már az egéfz Világ vett tsókot ő tő le,
Vagy talán , Barátom, te nem vagy belőled 

Egy tudatlan Orvosra.
En reám egy Beteg fém panafzkodhatik,
Mond egy Orvos, kitöV kevés gyogyittatik; — 
Magam is azt tartom, hogy ez igaz lehet,
M ert, a kit elástak, az már fzót nem tehet. 

Bábiboz.
Hogy a Kényt *) megláthasd előtted példában, 
Ihol fzeraléljed azt ebben a Rózsáb an ;

EKes

*) Kény, T«lUkény, Y o l u p t a s .



2S5
Ékes levelei majdan elhervadnak.
De a tüvifsei végig megmaradnak.

Örökségem.
Megfzaporodik most bezzeg az értékem, 
Gondold, Anyám Báttya mit hagyott énnekem, 
’S örökösévé tett miféle Kintsében? —
Haja ezüftjében ’s Ortzája rezében.
Egy Légyra l , melly a gyertya lángjánál megégett* 

Te vagy valóságos Képe egy ollyannak,
Kit igazmondása tett boldogtalannak;
Lám te is most halált tsak azért fzenvedtél, 
Mivel Világofság után törekedtél.

Másképen»
Te vagy egy afféle Embernek példája,
Kit elvefztett az ó igazmondó fzája;
Te is azzal halált magadnak fzereztél,
Mivel Világofság után igyekeztél.

Egy Afzfzonynak Sírjára.
Itt temették egy olly Afzfzony tetemeit 
Ki foha nem fzokta fzidni Embereit,
Sem rofzat nem fzóllott fenkiról éltében,
Férjet fém motskolta nyelvével mérgében.
Te tsudálod úgy e, ’s magafztalod égig? — 
Miért ? hilzen süket ’s néma vala végig.

A fzemre veto Leány.
Miért epedfz ama Gőgösnek lábánál,
Ki hidegen fogad tégedet magánál ?
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Mért nem fzánod magad* azért vefztegetni, 
A ki foha nem fog igazán fzeretni ?
Mit keresed annál Szived* bóldogságát,
Kinek kiki tudja áKhataílanságát ?
Hidd e l, azt keresni ott elfelejtetted,
A ho l ny ílik  a Szív  tsupán  te  é re tted .

A* klet.
Tele van tüvifsel ez a mi Életünk, 
Terméfzet úgy adta, róla nem tehetünk;
Meg nem fzámlálhatni fokféle bajunkat, 
Miglen elérhetjük a nyugodalmunkat.
De még is már ott is akadtunk Rózsára,
Hol nem is tartottunk fzáraot virágjára. 
Efztelen az ollyan, ki feltalálhatta,
*S még is jó illatját venni elmulatta.

Örömnek múlasd.
Szappanviz Golyóját *) alig fzemlélheti 
Egy kis Gyermek, tüftént igen megfzereti, 
Különbbféle fzinét nem győzi tsudálni,
Nagy örömében kezd mellette ugrálni.

* Zöld, veres, és sárga fzinén legelteti 
Szemeit, ’s azt véli, hogy majd elteheti.
De a tsuda Golyó, a mint kézzel érte, 
Elpattantt, 's a Gyermek firáfsal kisérte*

Szc-

"j Szappan viz Buborékját.



Szerentsés Előjelek egy Királyfinál a leendő jó Köt
ni anyja iránt.

Nints Kotsis, ki jobban tudja igazgatni 
Hámban a lovakat, 's gyeplőket forgatni, 
Nints Lováfz, ki tudjon lóval jobban bánni, 
Sem Vadáfz, ki értsen lest és tőrt úgy hányni, 
Mint a mi Királyfink! Melly boldogokká tefz 
Ha egykor a Kormány rá fzáll ’s kezében lefz; 
Arany idők fognak alatta fzületm,
Késő Maradékunk fogja emlegetni.
Egy Dobányozás Szeretőnek Versei a Dohány ozásról 

fér omncs CaJ'us,
Az nem egyéb hanem tsupa hazudozás,
Hogy ártalmas légyen egy kis Dohányozás» 
Tántz, Pohár, és Kártya légyenek bár másé. 
Nálam az első hely a Dohányozáséb 
Ki Ivás Embere, ki nagy Pénzrakásnak,
Én Barátja vagyok a Dohányozásnak.
Énekellye hadd más Ivást és Lakozást,
Én fogom ditsérni tsak a Dohányozást»
Nem fiet a Szarvas úgy a Kútforrásra ,
Mint én ebéd után a Dohányozásra*
A mi másnak Játfzás, Lovaglás, 's Borozás,
Az te vagy énnékem ó jó Dohányozás!
Vefse más a kedvét evésben 's ivásban,
Ln akarom vetni a Dohányozásban.
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Könnyen lemondhatok minden más fzokásról 
De nem délutánni kis Dohányozásról,
Ha ki az idejét tölti megúnáfsal,
Az fegithet magán a Dohányozáfsal.
Elbútsúztam már a Leány tsókolástól,
De nem bútsúzom el a Dohányozástól.

Egy Borivó Társaság' verses Befzélgetése. 

Társaságbeli Kar.
Éllyen a Társaság! éllyen az Egyezés!
Légyen ’s uralkodjon köztünk Örvendezés.
Bort ide, feleim, mofsukmeg torkunkat, 
Barátságnak adjuk által mi magunkat. •- 

Dáma.
Minden á Társasig jó Kedvét bdvittse’

Kar.
4b

Kiki a Poharát legottan ürittse.
Dáma.

Minthogy Társaságban fzenderedni Tzégyen, 
Örömmel te llyünkm eg’s kiki vigah iégyen;
Ez okból jó Szomfzéd, teltsdmeg Üvegemet, 
De ne igen tele* megfzánván engemet.
Mert bár néked nem árt olly Pohár, melly tele. 
De nékem ártalmas, ’s nem bírhatok vele«
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Kar.
Igyatok hát egyfzer, ne tsak darállyatok,
Annyi fok ünfzolást tólünk ne várjatok;
Kiki a Poharát tűiként hadd ragadja,
A Bor jó , ’s a Gazda azt fzivesen adja«

Egy Társaságbeli.
Éliyen a Társasági éllyen az Egyezés!

Kar.
Tsak Bornak ne légyen tólünk Kegyelmezés l

A Társaságbeli•
Még eddig valami hibáz Örömünknek,
Még nints, a mit kiván, mindene Kedvünknek, 
A Bor igen is jó , ’s hiba nintsen benne,
D e, fzorafzéd Afzfzonyom, Tsókoddal jobb lenne. 
Egy kis Tsók, nem hinnéd, énnékera melly Jóság! 
Te néked pediglen igen is Apróság.

Kar.
Tsókoljátokmeg hát egy mást, és igyatok, 
Életnek Rózsáin, raig lehet, járjatok;
Mert tsak addig élünk ’s magunkat bírhatjuk, 
Mig együtt ihatunk, ’s egy mást tsókolhatjuk, 

Egy más Borivó Társaság Vertei.
Igaz és nem képzeltt a mi Boldogságunk,
Világ Uraivá téfzen a Vigságunk.
Mit ér a fok Arany, Ezüst, és egyéb Kints , 
Ha hafenát nem veftfzük, ’s megelégedés nints ?

Pi a De
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De mihelyt Pohárban a Borunk gyöngyözik, 
Azonnal mmden Bú mi tőlünk költözik. —• 
Mint Világ Urai Közjóban fáradjunk ,
Alattunk valóknak illyen törvényt adjunk:
Kiki Szive fzerént jó és kegyes légyen,
Senki másnak bofzfzút ezutánn ne tégyen#
K ki betsülöje légyen a Jámbornak,
,Utalója pedig akármi Latornak. —
Igaz Sz í v , derültt Fej, Telinek egéfzsége, 
Nyugott Magatudás, *) Tagoknak épsége,' 
Barátság, Szivefség, Jó Kedv, Nyájaskodás, 
Eledel, öltözet, ’s Jóban gyarapodás 
Jufson kinek kinek, ’s még egy palatzk jó Bor, 
Akarjuk, hogy boldog légyen minden Jámbor,— 
A ferduítt Leánykák nyerjenek FérjeKet, 
Menyetskék ép tagú ’s izmos Gyermekeket, 
Gazdag mindenekben a Szegényt fegittse, 
Szerentsétlent íenki meg ne keserittse.
Ezt tartjuk mi jónak, illőnek , ’s nemesnek,
Ezt Sörivás közben találjuk helyesnek. — 
Áldafsék mi tőlünk minden jó Hazafi, 
Ditsértefsék pedig az igaz Atyafi;
Éllyen minden Ember, mivelhogy Rokonunk, 
Ofzfzukraeg egy máfsal mi kevés Vagyonunk.

Nyúl-

*) Magatudás, Behudomány, C o a f c i e n t i a .
J-elki esméret.



Nyúljunk a Pohárhoz , ’s illy Óhajtást tegyünk: 
Adj lilén mindnyájan fzerentsések legyünk!
A Szerelmemnek Krónikája, egy fzabad Fordítás 

Cowley utam.
Trézsi vólt az első , a kit megfzerettem,
’S kivel Szerelmemet űzni elkezdettem;
Ennek idő múlva Kati jött helyébe,
Kinek a Szivemet odadtam tserébe.
Eon/sal azutánn Szerelembe léptem,
De ezért végtére hajamat is téptem ;
Tsak hamar utánna Mariit megkedveltem, 
Kivel kényem fzerént háromfzor teleltem.
Ezt elvefztvén , Örzsét a Szivem válafztott 
Magának, ki fok bút fejemre árafztott; 
Elhagyván azt, Lutzát fogadtam kedvembe,
Ki fzeretett ugyan, de teltt fok pénzembe. 
Erre a fzép Mantzi engemet rabbá tett,
Ki még én kivűlera zsoldot mállói is v e tt; 
Rajta kapván egykor tőle bútsút vettem,
’S helyében Ziuzsinik ölébe fiettem.
Azutánn a Szivem Jutzihoz vezetett,
Ez rózsát és tüvist egyaránt fzedetett;
A barna 2Va»/val ofztán barátkoztam ,
Mi által magamnak tsak bút ’s bajt okoztam. 
Ezt fzőke Fánival ismét felváltottam ,
De forsomat azzal megncm jobbítottam;
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Mig vegre Julimnak fzivéhez férhettem,
’S élte töltésében társává lehettem.'
Ez megbékéltetett 6 nagy jóságával 
A többi Leányok hamis világával.
Már moítan megunván fok bnjdosásomat,
Tsak ölében lelem én nyugodalmomat.

A Reményhez, fzahad forditáfsal.
Ó , Iítenafzfzonyom , bár tsak fzert tehetnék , 
Rólad méltóképen hogy énekelhetnék !
Rólad, ki mindenkor engemet követni 
Szoktál, ha bár Torsom parantsol refzketni*
Te valál akkor is én vigafztalásom,
Midőn fok gonofzfzal történtt bajvivásora,
*$ halálomtól immár nem mefzfze járkáltam, 
Meredeknek fzélén fegéd nélkül áltam.
Midőn nyomorúság egéfzen körülvett,
A Szerentsétlenség maga tárgyává te tt;
Mikor fenki többé már nem erósitett,
Akkor a hatalmas Kezed megsegített.
Midőn az Irigyim híremet nevemet 
Rontották, ’s keverték a betsületemet,
Midőn Jóakarót fehol nem lelhettem,
Egyedül te magad maradtál mellettem.
Engem a fzép Hajnal akkor víggá nem te tt, 
Sem mint máskor a fzép Naptól kedvem nem lett, 
Minden tsak halmozá sürü gondjaimat, 
ilora nélkül töltém fok Éjszakáimat.
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Midőn illyenképen folytatám Éltemet,
’S méltatlan Torsomon hallatám Könyvemet, 
Akkor egyízeriben fordultál én felém,
'S legottan álmomat ’s nyugtomat megleléni. 
Most már vígan nézem az elmúltt Időket,
’S bátor fzivvel várom rám a Jövendőket,
Te Remény! ki fokfzor már új Életemet 
Okoztad, tovább is ne hagyj el engemet!
De még egy Kérésem te hozzád érkezik,
Nézz, a Szegények köztt amott hány könyvezik 
Nálad nélkül lévén, eredj beléjek is,
’S Jóakaratodat öntsed fel éjek is.
Hogy nehéz Torsokat itten elgyőzhefsék,
Azt tsendes türéfsél el is viselhefsék,
Tüvisek köztt vegyen Szivek bizodalmot,
Míg fok tűrés utána nyernek nyugodalmat.
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