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ví ’ Magyar Nfclvét és Szókat illető Jegyzetim*

1. P e s t i  és Telegdi a’ Calvaria hegyét KÖP- 
PÁSZTÓ HEGYNEK nevezték, azt vélvén, hogy 
az a’ deákban a’ Koppafztástól neveztetett annak, 
’s éfzre nem vévén, hogy a* kopafz voltától hi- 
vattatott úgy. Miért válafztatott a ’ Fefzületet 
viselő helynek többire tsak a ’ kőfziklás ’s fata- 
lan Hegy , annak az az oka lehet, mert a’ Fe- 
fziilet már távúiról megláthatott rajta, ’s az Em
bereket is annál hamarább felindíthatta az áj- 
tatosságra. Az Eleink a’ kopafz és meztelen He
gyeket egygykor Szárhegyeknek mondták, ’s 
ugyan így nevezik még most is az Erdélyiek 
egygynémelly kopafz Hegyeiket. Száf egygykor 
annyit tett mint Kopafz vagy Száraz.

•j. ,A’ Gyűlést , mivelhogy háromféle fzö* 
kott lenni, úgymint a’ látás, hallás, ’s befzéí- 
lés kedvéért, talán nem rofzfzúl nevezhetnök 
így el: Szemgyülés, Corona; Fülgyülés, Cói* 
t io , Cond»; Szájgyülós, Cireulus.
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3. Valamint TÜL vagy is Tovúl Továból 
eredett, úgy TÉL vagy is Tevül Tevéből fzár- 
mazhatott egygvkor. Teve annyit tehetett mint 
I l t ,  Ide, vagy Közel.

4. TÁRS, Socius, Sodalis. Gesell. Carrier ad% 
Compagnon. tótul Tovaris , egygy bizonyos író 
fzerént, Tárosból eredett, mellynek egygykor 
onnan neveztetett volna, mert T á r ,  ö Kegyel
me fzerént, annyit tett hajdan mint Eledel vagy 
is Eleség, Tárház pedig mint Eledelház vagy
is Élésház , kihezképest Táros annyi lett volna 
mint Kenyeres, Egygyütt élő, vagy is egygy 
Kenyérrel, egygy Tárból élő. Hogy T á r  egygy- 
kor Eledelt jelentett volna, arról még eddig 
megnem győződtem , mert a’ régi Könyvekből 
tsak ezen értelmét vehettem k i , úgymint Su- 
pellex , Kasa , v. Rés reconditae , repositae, v . 
Thesaurus. Nékem úgy tetfzik, hogy Társ Ta- 
varosból eredett, ’s ez hajdan annyit tehetett 
mind a* Gyiijtöttből Egygyüttélő. ’S így mind 
a ’ magyar T árs ,  mind a’ tót Tovaris Tavaros- 
ból fzármazhattak.

5. Mivel a ’ NAP nálunk kétfélét jelent, ’s 
annyi mint deákban Sol és D ies , jó volna eze
ket, úgymint az Okot és Okozottat megkülönb- 
böztetni imígy: Sol ezután is Napnak mondás- 
sé.k, a’ mint mindenkor annak m ondatott , de 
a ’ Dies Nappalnak neveztessék, vagy pedig Nap
kornak , az az: Napidejének.

6. A’régi K1TSINYÍTÖINKET ezen három



Ragafztékok tették: ets, ke, tse; azután: ats, 
e ts , ka, ke , tsa , tse ; végre ats, ets , o ts , öts ; 
ka, k e , k ó , kő; tsa , tse , tsó , tső. Az atsból 
és etsböl tsak egygynehány fzavaink vannak 
fenn, úgymint Dugals, Gubats, Követs, ’s a’ t. 
A* ka és ke még most is divatban van ezekben : 
Leányka , Bárányka , Legényke , Szegényke, 
de többire még is tsak als és ets utáa imígy : 
Halatska, Lábatska, Szegetske, S^üzetske. A’ 
tsa és tse egéfzen megfzüntek, mellyek egygy- 
kor így hangzottak : Leánytsa, Puellula, Aján- 
doktsa , Munusculum, E^jntse, Fcmella, Gyér- 
m ektse , Puellus, ’s a’ t. Az említett Emtse, 
most Emzse, Femella porci, Scrofa. A’ Ke és 
Tse hajdani Tőfzavakból valók: Keres, Paucus, 
hajdan Kees , valamint Műves, Lovas, hajdan 
Mües , Loas. Azután Tsek és Tsekély, Parvus, 
Exilis, Exiguus; Tsenni, Tsek enni, most Tsün- 
n i ,  Tsiikenni, M iaui, Deficere. Talán nem tsa- 
l a to m , midőn azt hifzem, hogy ama Kitsinyí- 
tÖ Szavakkal való gyakor élést az Eleink tsak 
az Orofzoktól vagy a ’ Tótoktól kapták fel, kik- 
nél ez a ’ fzokás mindenütt és mindenkor nagy 
divatban vala. A’ Tótok néhol még az Istent is 
Istenkének mondják , úgymint Pánbozsitsko, 
vagy röviden Pdnbitsko.

7. A’RABOT és FOGLYOT jó volna egygy- 
mástól megkülönbböztetni. Mancipiutn, néme
tül Sklav, Rabnak mondathatnék, mert az úgy 
is hajdan Raptusból eredett. Fogoly pedig $n-
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nyit tehetne tovább is mint Captivus, az a z :  
valami okból megfogattatott Ember.

8. Eljön az az idő , hogy az Íróink fzint 
úgy elfogják hagyni a’ Betű kihagyás Jelét eze
k e n : ’S, a ’ , e’ , ama’ , eme’, ’s a’ t. valamint 
most ama SzóKaptsokat kezdjük elhagyni illye- 
neken: bé-zárom , e l-hagyom  , fel-tefzem, le- 
fekfzem, meg-efzem, ’s a’ t. Ügy nemkülönb
ben az n betűnek ama sok hijába való Kettőz- 
tetését illyenekben: bann, benn. Mert mindegy- 
gyiknek nints annyi liafzna, hogy valamint az 
í ró t ,  úgy a’ Nyomtatót fárafzfza.

9. Hogy azt magyarul kimondhassuk, a’ mit 
a ’ Németek ’s Deákok így ejtenek: Höflich, Hru 
manus, Urbánus, Höflichkeit, Humanitás , Ur• 
bánit as, Elef^anti a morum-, a ’ Németeket rabkép
pen , more servili, követtük imígy: UDVARI, 
Udvariás, Udvaros , Udvariság. De mivel az 
Udvaron kivül is, főképpen Nemzetünkben, sok 
Közember találtatik, a ’ ki bizony semmit sem 
en^ed az Emberségben akármi Udvarinak, jobb 
volna talán ezeket Nyájosiftik ’s Nyájosságnak 
m ondani, mert ezek úgy is már régen fzint an
nyit tettek, ’s a’ Szókönyvünkben is így deá- 
koztatnak : Blanduc, Comis, Facundus, Affabi 
l is , Facundia , Affabilitas.

10. Ha Erköltstelen Malemoratus, bizony 
ERKÖLTSÖS nem lehet egyéb, hanem Benemo- 
ratus. Pápai még is Morosusnak te t te , ’s ez 
deákban annyi mint Komor, Kedvetlen, Maga-



7

nak való. Ügy nem különbben az Erköltsös ló 
is nála annyi mint Equus refractarius. Ha ezek 
jól vannak e kitéve , kételkedem. Talán a’ 
Nyomtató hibája fzerzé, hogy a* Mpratus he
lyett Morosus tétetett.

11. HAD egygykor, úgy tetfzik, tsak an
nyit tett mint Exercitus. Abból eredett H ad
nagy vagy is Hadi nagy, melly ama régi Köny
vünkben : Ritus explorandae Veritatis per Judi
cium Ferri candentis, így deákoztatik: Prirtceps 
vei Major Exercitus. Ebből kitetfzik , hogy 
egygykor a’ Hadnagy annyit jelentett mint most 
Gyenerális vagyis Ezeres Kapitány, Ezeredes. 
Már most a’ Köz Kapitányoknak a ’ Helytartóji- 
k a t ,  kik minden Ezerednél elég fzámosan van
n a k ,  Hadnagyoknak nevezzük. így változnak 
idővel egygyröl másra a* fzavak minden nyelv
ben. Ki gondolta volna valaha, hogy az Erdé
lyi Király Képének volt Vajda nevezete egygy
kor tsak egygynehány éhhel hóit Tzigányoknak 
Vezérét fogja jelenteni ? A’ Deák is hajdan nem 
a ’ Tanúlót vagy is Tanítványt tévé, hanem a ’ 
Tanúltt vagyis Tudós Embert.

12, Hogy Hajolni, Másolni, Omolni, R o 
m olni, Szagolni, Déleim, Énekelni, Érdekelni, 
Méréfzelni, Mérsékelni, ’st. af. a ’ régiek fze- 
rént ’s jobban mondatnak , mintsem Hajlani, 
Máslani, Omlani, Romlani, Szaglani,, Délle
ni , Énekleni, Érdekleni, Méréfzleni, Mérsék- 
leni, az onnan kitetfzik i mert fzámtalan efféle
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Igéink vágynak még most is fen , mellyeket 
riiég ekképpen meg nem rontottunk, ’s a ’ régiek 
fzerént ejtjük, úgymint Bájolni, Gondolni, Gyá- 
fzolni, Koholni, Feleim, Legelni, Fülelni, Sze
leim , ’st. af.

13. Legelő igazán annyi mint Pascuus, Le
gelő barom pedig mint Pecus pascuum. De a ’ 
Báróin^ élőföldet LEGELŐNEK mondani tsak 
óllyan mondás, valamint a ’ Sírkertet Temető
nek, Karfát Fogódzónak, Füstfzert vagy Füst
edényt, Rauchtverk, Rauchfafs, Füstölőnek, ’st af,

14. Belénd, Hyosciamus, tótul Elén, egygy 
ártalmas Fü,mellynek a’ magva már sok gyer
meknek vefzedelmét fzerzé. Ezt a ’ füvet a ’ Ma
gyarok Bolondítófünek is nevezik , ’s nem ok 
nélkül. Az Eleink ettől a ’ fűtől a ’ Bujá t,  Faj
ta lan t, v agy is  Paráznát Beléndesnek mondták, 
az az : Bolondoskodónak. Ugyan eme fűnek 
nevéből, úgymint Beléndesből, eredeti talán 
a ’ BOLOND fzavunk is , ’s annak egygy értelmű 
társfzava Füves, mintha mondanád Beléndfiives. 
A’ Bolondnak a ’ mi Nyelvünkön igen sok a’ Sy- 
nonymuma, úgymint: Bohó, Bolyó, Bolyókás, 
Balgatag, Bódi, Bódúltt, Bomlott, Botor, Bu
ta ,  Ostoba, Öriiltt, Efzefordúltt, Efzevefzett, 
Efzelös , Tébo lyodon , Kából gy ás, Mafzlagos, 
O kta lan , Okíalandi, Oktondi, Félefzü, Füves, 
H avas , Holdos, Ergójás, K ába, Tsába, Döre. 
De valamennyi köztt legjobb az Eíztelen és 
Oktalan.
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15. Tsalatkozik BENKŐ Úr, midőn az írja ; 
Hulla nobis Gens aeque ac Germanica tot súg- 
gessit Vocabula , mert a’ Tót vagy is Orofz 
nyelvből tizízerte több Szavunk vagyon , mel- 
lyet Bél immár éfzre vett, így Írván: Largia- 
mur oportet múltúm adscivisse Linguam Hunga- 
ricam , sicuti hódié in usu e s t , ex Latina ; plus 
ex Germanica; plurimum ex Moravica sive Sla- 
vica ; quod Linsuarum gnaris% si vei levem quan~ 
dam Criticen adhibuerint, plane f i t  obvium. In 
not is ad Priscum Rhetorem.

ló. A’ VÁR A r x , nevét Hager Úr német
ből fzármaztatja, mert, úgymond, Waren an
nyit tett hajdan, mint most Bewaren, az az :  
Megőrizni. Azután, úgymond, a’ Magyaroknak 
Ázsiában semmi Váraik nem valának, ’s a’ Né
metek sokkal régibb lakosi Európának, hogy* 
sem a ’ Magyarok. Ez az utolsó bizonyos, de 
az előbbi nem olly igen. Mert ha bár Kőváraik 
nem lettek volna is, de lehettek még is Földvár 
raik. Sokkal hitelre méltóbb ama vélekedés, 
hogy a ’ Magyaroknál is hajdan a’ Vár tsak an- 
nyjt tett mint Hegy. ’S ugyan annyit tefz a’ Vár 
a’ Lappoknál még most is. A* Várak egygy- 
kor tsak a ’ Hegyeken épültek. Meglehet, hogy 
a ’ Vár eleinten Várilaknak, azután Váriaknak, 
a z a z :  Hegyilaknak, Hegylaknak, míg végre 
tsupán Várnak neveztetett.

17. FELSÉGES nevezet tsak ö Felségét, 
Suam Majestatem, vagy is azOrfzág Urát illeti,
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kihezképest vétenek , Ítéletem fzerént , még 
azok is , kik azzal tifztelik a* Fejedelemnek 
Rokoayit. Ugyan is az Orfzág tsak egygy Fel
séget esmér. így Szentséges is tsak a ’ Római 
Pápa.

18. Az ÉG és MENNY között jó volna 
kiilönbbözést tenni, a ’ mint ez immár hajdan is 
ízokásban vala. Ég igazán a* régiek fzerént tsak 
A e r , Aether , Coelum, kihezképest a’ Levegő 
nevezetre nem volt fzükségiink; Menny pedig 
vagy is Mennyég (Komjátinál a ’ Sz. Pál Leve
leiben Mennyei ég) Mennyorfzág, Sedes heato- 
rum , Patria fé lte ita tis , mert Menny egygykor 
az Eleinknél is fzint ügy, valamint még most 
is a ’ Lappoknál, annyit lehetett mint Szeren- 
tse, ’s Mennyorfzág annyi lehetett mint Sze- 
rentsés orfzág, Szerentse orfzága, av a g y a ’Sze- 
rentsések orfzágok vagy is Lakhelyök. Égi há 
borút nem mondhatni Mennyei háborúnak. Men
nyei Tsillagok nem jól mondatnak, mert azok 
inkább Égi Tsillagok. Firrnamentum nem Tsil- 
lagos Menny, hanem Tsillagos Ég. Az Égdör
gés is sokkal jobb ’s helyesebb mondás a’ Menny
dörgésnél.

19. Ha ezek a’ Szavak: Kalauz, Dux viae\ 
Ralóz, Latroy Strassenrauber; Kalandos társ, 
Comes, Socius itineris; Kalandozni, Kalamol- 
n i , Kalazolni , Vagari , Grassari ; Kalafinta, 
az az: Ravafzság, Útvefztés; eredeti fzavaink 
válnának , ügy bizony KALÁTÓL fzármaztak,
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meHy fzó hajdan minálunk is fzint úgy Útat je
lenthetett valamint még most is az Oláhoknál. 
Az Út a’ franlz Rúthoz, Route, igen hasonló 
hangzású, ’s hihető abból eredett. Ehezbépest 
a’ Rálát vagy az Oláhok mi tőlünk tanúlták, 
vagy pedig az említett fzavaink az oláh Kaid
ból fzármaztak.

20. Ha a ’ SÁTOR eredeti magyar Szó e, 
bizonytalan. A’ Törökök és Tótok fzint úgy 
nevezik, kihezképest nem ok nélkül gyanakod
hatni, hogy azt is sok más török Szavakkal 
akkor fogadtuk fel Nyelvünkbe, midőn mint 
egygy két fzáz Efztendökig velek egygyütt lak
tunk , vagy is a’ múltt XVÍ és XVII Időfzázban. 
A ’ Tótok mitölünk vehették. De mivel már 
Béla Levelesse a ’ Sátorhalmát *) emlegeti, 
mellytöl a’ Zemplini ITjhely Sátor allyának ne
veztetett, ahozképest elhihetjük, hogy ha bár 
ez a’ Sátor képű Halom nem akkor vette is 
ezen nevét, midőn Ond , Kétel, és Tartzal ott 
forogtak, de legalább már Béla Levelessének 
idejében 1200-dik felé annak neveztetett, mi- 
nekelőtte a’ Törökökkel megesmérkedtünk.

*) Satuiholmu.

21. Ezen régi ’s már kivefzett magyar Szó 
TA T Pápainál annyi mint Inquarn , Szabónál 
pedig mist Mondom, Tudniillik, La. De né
kem úgy tetfzik , hogy Pesti Gábor Aesopus 
Fabuláinak fordításában nem annak vette, ha 
nem inkább annyinak, mint Bizony, Bizony
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nyal , BizODynyában , Bizonynyára , Bizony- 
n y á v a l , Valóban, Valójában, Valósággal, Cer- 
t e , Sane , Profecto. Ö a ’ tőlem feltaláltt két 
helyett így él vele: „Ees monda Esopus zere- 
ted e ez azzonkat? monda Xanthus, zeretem 
ta t” az a z : feeretem bizony. Másutt: ,,Myko- 
ron az Róka gyakorta wetne zemere az newsten 
Orozlannak, hogy ew chak myndenkoron egyet 
zywlne. Monda eczer neky az Orozlan. Egyet 
zywlewk t a t ,  de Orozlant, wgymond.”

22. A’ SZÓKÖNYVIRÓK gyakran a ’ Sza- 
vaknak más értelmet tulajdonítottak, mintsem 
azok valóban bírtak ö elöttök. így a’ mi Szó- 
könyvünken is nem egygy vagy két magyar 
Szó jelenttmeg a’ deákság által egéfzen más ér
telemmel , hogy sem az a ’ régibb Írott vagy 
nyomtatott magyar Könyvekben vétetett.

23. Némelly SZÓKÖNYVIRÓ1NK vétkez
tek azzal, hogy a’ magok találta  és faragta 
Szavaikat a ’ többi bevett Szavakkal öfzveke- 
verték. így jöttek fzámtalan kortsos *s tűrhetet
len Szavak a ’ Szókönyvünkbe , mellyeket az 
illő Crisis semmiképpen nem hagyhat helyben, 
de a’ mellyeket még is idővel sokan elfogad
ták. *) Ha ki Szavakat farag, az a’ maga mun
ká jában , ha úgy tetfzik néki, élhet velek (Ö 
lássa , mit nyér általok) de a’ Szókönyvbe a ’ bé- 
vett Szavak közé azokat egyelíteni, az igen 
nagy bízodalmot jelent, vagy is inkább vakme
rő elbízottságot. Legjobb, ha a’ Szókönyviró a’
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bénem vett Szavakat (azokat akár Ő faragta, 
akár más valaki) külön adja e lő , ’s megrostá
lásokat a’ jövő Világra bízza.

*) Illyenek az Adia, Alagya, Purgoma, Ergozsia, 'st, 
af. mcllytk elófzör a* Pápai Szókönyvével jelentek 
meg.

24. EDER Ür a* Magyar Szókönyvet több
féle Szavakkal megízaporítván, az Áer fzóval 
is azt megbövítette. De mivel a ’ deák uűer ele
jétől fogva fzüotelenül nálunk Égnek neveztetett, 
*s tsak a’ különös volta tétetett ki ezek által: 
é ltető , levegő, gyúló, fo lyó , fojtó , fzabad, 
rekedtt, ’s a’ t. ehezképest erre a’ deák vagyis 
idegen Szóra semmi fzükségünk nem volt, Áer 
magyarban ollyan , mintha valaki magyarul 
befzélvén a’ Vizet Akvának ’s a ’ Követ Lápis- 
nak mondaná, mert ezek is sokfélék. Ég, noha 
eredetképpen A ér, tehet Menoyorfzágot is, va
lamint a’ deákban Coelum, Ég is, Menoy is.

25. Műízer nem Instrumentum , a’ mint 
EDER Ür deákozta, hanem M atéria, Materia• 
le. Zeug , Stoff, a’ mint Bod tette ki. Instrument 
tum , Müfzerfzám , vagy röviden Szerfzám, 
Ezköz ; Opus, Werk , Mű Opificíum , Hand• 
tuerk , a ’ régiek fzerént Müvesség , Mesterség, 
új fzóval pedig lehetne Miivéfzet , vala
mint az Artificium , A rs , Kunst, Értemény. 
Innen mondatnak: Aranymű, Aururn caelatum; 
Aranymütartó , Cimeliarcha , v. Cimeliarchiurn ; 
Aracymüvek, Cimelia, Vasa aurat; Vasmüvek,
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Ferramenta, *st. af. Úgy fzinte Felekezni nem 
Conspirare , Fqctionem conflare, hanem annyi 
mint Barátkozni, Am icari. Felekezet sem Fa- 
ctio , hanem inkább Am icitia  , Amicatio , 
Coelus. Mind a’ kettő Feléből eredett, melly 
egygykor annyit tett mint Barát, A m icus , 
Freund.

26. Az említett Úr a ’ BÁNYÁSZATOT is 
több más új Szavakkal a ’ Szókönyvünkbe be
hoz ta ,  ’s Metallumnak deákozta. Hogy a’ Bá- 
nyáfzat újonnan jól faragott magyar Szó lé
gyen , azt megengedem , de az Értzet nem je
lentheti, hanem inkább a* Bányáfz Tudományt, 
Mesterséget, avagy Munkát. *) Igya* Vadáfzat, 
Haláfzat, Madaráfzat, nem a ’ Vadat, Halat, 
Madarat jelenti, hanem az azt megfzerző Mun
k á t,  Mesterséget, avagy Mulatságot. A’ Fűvé« 
ízet is (ha ezt az új Szót elakarnók fogadni)  
nem a ’ Füvet jelentené, hanem a* Füvéfz Tudo
mányt. Az új Szavak aránt azt tartom , hogy 
azokat a’ Szóköny virónak nem kellene a’ bevett 
Szavakkal öfzvekeverni. De ha még is akarja 
előhozni, tehát vagy valami Jegygyei (példáúl 
Tsillaggal Szabó Ür módjára) azokat a ’ többi
től megkülönbböztetné, vagy pedig külön adná 
mintegygy mutatólag a’ Szókönyvnek végén.

*) Ezen értelemben magam is éltem immár ve le , mi
dőn egygy helyett a’ néhai Bo r n  Urat Terméfzet 
’s Bányáidat tudónak neveztem.

27. A’ SZÓKÖNYVÜNKNEK ezen Kiadá-
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sában még imezekrŐl is azt tartom, hogy a’Szé
kely fzavakat (ha még is valóban azok) jobb 
lett volna külön előadni, mert némellyek nem 
méltók, hogy elfogadjuk őket. Azután a ’Kontz, 
melly immár Pápaitól igen jól vala kitéve im- 
így : Bolui , Frustum carnis, *) az új Kiadd ál
tal így deákoztatott: Os, Ossis, Hogy ezen Szó
nak néhol ez az értelme is lehet, megengedem, 
de az előbbi közönségesebb’s tulajdonabb. Mert 
ugyan is Kontz tulajdonúi annyi mint Concisum, 
Sectum; Kontzolni pedig mint Concidere, In fru 
sta secare. Ezekből kitetfzik ezen Szavaknak 
az eredetök is. A’ Hébehóba is Pápaitól jól té
tetett ki imígy : Nonnunquam, Interdum, Quan- 
doque. Az új Kiadó ezt is megmásolta ezzel: 
Susdeque. Bingyó vagy inkább Bogyó nem Co- 
rymbus, Kleine Traube, hanem Bacca, Beere j 
mert Coryrnbus magyarul Bogyófürt, valamint 
Racemus, Szőllőfürt. Kukrejt is nem Latebrat 
hanem Bőd Péter fzerént Intinctus salviatus, az 
az: Zsállyás Sása. Nézd az aránt a ’ Szakáts 
Könyvet, a’mint Nagy Szombatban jött ki 1763- 
ban , ’s ott feltalálod ezt az étket leírva, ’s így 
elnevezve: Tehénhús Kukrejttel. Ez a ’ Kukrejt 
talán a ’ német nach der Kochrichtungból ere
deti. Az új Kiadót a ’ németség tsalta meg, melly 
így volt már az előbbi Kiadásban: Verborgene 
Höhle, Schlief tóinkéi, de minden bizonynyalnem 
jól. Már régen a’ magyar Tudósok , kik néme
ti«! is értetlek, éfzre vették , ’s többi köztt
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Káth Mátyás Űr i s , hogy a* Bőd Péter által 
Szebenben 1767-ben kiadott Pápai Szókönyve 
magyar Szavainak németezetjek vagyis német 
m agyarázatok felettébb helytelen, ’s tsak olly 
Embertől fzármazhatott * ki tsupán a* deákot 
é r te tte , nem pedig a ’ magyart , ’s a ’ deákot 
fordította inkább , hogysem a ’ magyart.

*) így vette azt Benitzki is így írván; Sok álomfza- 
kafztást tűrve nyög a’ magában , a’ ki más aízta- 
lán , ’s nem maga tányérán, akar enni a’ Kontzban. 
Alább valamivel : Noha Kalmár ebe rágódik zsiros 

> Kontzon , de még is néz mordon, hogy nem jár 
ízabadon.

28. Rarus most többire RITKÁNAK mon
datik , m e l ly , a’ mint látfzik, tótból való. Mi
ként ejtették az Eleink, minekelotte ezt a ’ fzót 
a ’ Tótoktól vagy inkább az Orofzoktól vették 
volna, bizonytalan. Azt tudom , hogy ez a’ 
fzó: Ritkán, R aro , hajdan így ejtetett: Vélte, 
Vélve, Vétve, Elvétve; Ritkítom pedig imígy: 
Szűkítem. Még most is divatban van: Szűkí
tem mássát, az az: Ritkítom. Ezt; Ritka a’ jó 
feleség, már Gyöngyösink is így ejtette: Szűk 
a’ jó feleség, Miis mondjuk: Szűk a’ búza, Szűk 
a ’ pénz, ’st. af. az az :  Ritka , Kevés fzámú.

39. A’ DOMBORÚ és HOMORÚ nem tefz 
egygyfélét, a* mint némellyek gondolják. Mert 
Domború , Turgidus, v. Convexus, Homorú pe
dig Concavus. Az üres Félgolyóbisnak vagy pe
dig a ’ Bolthajtásnak a’ fellye domború, de az



x  »7

allya homorú. Mit tett légyen egygykor a* 
hO.Vl, mellyböl a’ Homorú eredett, bizonyta
lan. Nékem úgy tetfzik , hogy annyit tett 
mint Fedél, Lepel, Boríték, Velum, Velam.cn> Te~ 
gumen , ’s abból jöhetett Hornos, mostan Ha
m is, 'lectus, Velatus , Occultus , Clancularius, 
Simulator, Alnokj Homály, az az :  Honi allya, 
CaligOy Obseuritas; Homlítani, az az :  SzÖílŐ- 
veízlzöt homályosítaui, homályba vagy is ve
rembe dugni, föld alá bujtással fzaporítani.

30. Hogy a’ mi Nyelvünk hajdan nem bíitt 
olly sok hoízfzú Magánhangzókkal, abban bi
zonyos vagyok. Főképpen az é sokkal ritkább 
vala , a’ mint ezt immár niásutt emlegettem. 
Most ez a ’ Hang vagy is SZÓNYUJTÁS legin
kább Tifzán túl uralkodik, úgy nem különbben 
a ’ Palótzoknál is, mert a’ D una ’s Balaton mel- 
lékiek sokkal kevesebbel élnek. Meglehet azon
ban, hogy mind a’ két Réfz vét ollykor, eme 
tsaknem minden e-t röviden, ama pedig hofz- 
fzan ejtvén. De ha az Idegen ezt a ’ felettébb 
való sok Szónyújtást halja , lehetetlen, hogy 
az ejtöket meg ne Ítélje , mert a’ sok Szónyúj
tást mindenütt tsak a’ gyáva Köznép fzokásá- 
nak tartják. Sót némellyek Izerént a’ sok Szó
nyújtás az Ostobaságnak kéfz jele. Bezzeg nem 
nyújtja fzavait ’s kevés hoízfzú hangokkal él 
az Olafz, Kátz, és Görög.

31. A’ Sokfélém VI Darabjának 56-dik Tzik- 
kelyében azt irám , hogy a ’ Lapp JUŰ-íGí£,

B
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az az: Jó ige Leem fzerént annyi mint Carmen 
magicum , Bájos ének vagy is fzóllás, mellyel 
( a ’ mint ok mondják) az ördögöt kínfzerítik 
a ’ felelésre. Akkor azt véltem , hogv a ’ Jó haj
dan minálunk is annyi lehetett mint Magi a , 
mert a ’ Jós még most is, a ’ Szókönyvünk fze
rént, annyi mint Magus. Ezt most se tagadom, 
sőt lehetségesnek állítom, de mivel Georgi fze
rént a’ Tseremesek , egygy Orofzorfzági Fin 
nemzet, az Ördögöt Jónak nevezik, meglehet, 
hogy a’ Jó ige annyi \nint Ördög vagy is ör- 
döngös Ige, Ördög kinfzerítb Ige. Az Ige, P'er« 
bum, hajdan annyit is tett nálunk mint Szóllás, 
Dictio , Megigézni pedig mint Meghajolni, In- 
cant are, lnfascinare.

32. Eme VITATÁSOKAT helyteleneknek 
tartom: Ez fzületett Debretzeni vagy Ketske- 
méti, mire nézve jólés fzépen befzél magyarul, 
mert az említett Helyeken többire tsupán Ma
gyarok laknak. Nem különbben: Ez Pesti ,  Vá- 
tz i ,  Egri, Győri, vagy P é ts i , ahozképest nem 
befzélhet olly jól és fzépen magyarul mint amaz, 
mert ezen Helyeken a’ Magyar a ’ Némettel, 
T ó t ta l ,  vagy Rátztzal egygyütt lakik. Értsed 
pedig, hogy itt nem annyira esik fzó azon Köz
emberről, ki a ’ ízületése helyén marad fziinte- 
leniil, mintsem azonról, ki ottan fzületett ugyan, 
de másutt is forgott.. Ha az igaz volna, úgy 
bizony a * Báborok és Svábok legjobban ’s leg- 
fzebben befzélnének németül, ’s a ’ Száfzok és
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Burgusok németségek sokkal rofzfzabb volna, 
mert amazok egyedül laknak, emezek pedig a’ 
Vmidus Tótokkal öfzvekeverve. ’S még is a ’Né

met Clasiicus írók többire Száfzok és Burgu- 
sok, ’s a ’ Báborok és Svábok alig mutathatnak 
egvgy két nevezetesebb Írót magok közül. Fő
képpen a’ mi a’ Jó Ízlést illeti, a* Báborok és 
Svábok a’ Száfzoktól eddig ol'y igen elütöttek, 
hogy az Ember alig hihette őket azon egygy 
nemzetből valóknak. Én azt tartom , hogy a* 
jó Magyarság nem köttetett eme vagy ama Hely
hez. Lám a ’ Köfzeg a’ Faludiban megmutatta, 
hogy ö is fzintúgy fzülhetjól és ékesen beízéllő 
Magyart. Úgy nem különbben Nagy Szombat is 
Káldi Györgyben, ’s Árva Vármegye Guí’ztinyi 
Jánosban.

33. Régi Eleink a ’ PASSIVUMMAL nem 
igen éltek , ’s talán a ’ deák Nyelvnek értése 
előtt a’ Nyelvökben nem is vették hafznát, mert 
alig ha azt tsupán a* deák Nyelvnek követése 
nem vezette bé nálunk. A’ Duna melléki atom 
*s etem , ’s a ’ Trfza melléki ódom ’s ödüm nem 
olly igen régi. A’ hajdani Könyvekben igen 
ritkán akadhatni reájok. D icitur , Man sagt9 
magyarul jól ejtve nem Mondatik, se nem Mon- 
dódik, hanem Mondják. Most a’ sok Arúlódik, 
Nyomtatódjk, Találódik, Értetődik, Tétető- 
dik , Vétetödik , nyelvünket igen rűtítják.

34- A’ Szókönyvünkben ez a’ fzó MO- 
NYATSKA annyi mint 7csticulus. De a’Monyats-

B 2
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ka bizony nem más, hanem tsak Ovulum. Te- 
sticulus magyarul: Tök, TÖkgolyó, Tökmony.

35. Hegy a’ MOZDÍTHATÓ és MOZDÚL
HATÓ nem mind egygy, valamint fzinte Moz
díthatatlan és Mozdúlhatatlan , azt kiki tudja. 
Már ezt a’ Különbbséget, a ’ mennyire tudom, 
a ’ Deák és Német egygy ízóval ki nem teheti, 
hanem mind egygyiket tsak egygyképpen fejezi 
ki , úgymint Mobilis , Beweglich j Immobility 
Unbeweglich.

‘ 36. Hogy némelly idegen Nyelvekből véte
tett Szavaink alig esmérhetök, úgy hogy az ere
detüket alig lehet éfzre venni, a’ bizonyos. Né- 
meliyeket egéízen vifzfza olvasva fogadtuk el, 
például: Szer; Rés; S isak , Cassis ; Majma], 
Jamjam ; némellyeknek a’ végtagját előtaggá vál
toztattuk , vagy pedig az elejét hátra tafzítot- 
tűk , némellyeket ismét egéízen öfzvezürtük 
és zavartuk.

37. SZÁZAD a’ Régiek fzerént Centuriay v. 
Centesima, v. Centesimus. Már most többire a* 
Seculurnot is annak mondjuk. Talán nem rofzfz 
volna ezeket mcgkiilönbböztetni im így: Század 
maradjon Centuria, mivel Százados immár an
nyi mint Centurio• Századréfz légyen Centesi
ma ; Századik Centesimus ; Százév , Százha, 
Százkor, vagy Időízáz Seculum. Mert ugyan is 
ezen rövid fzavak: Év, Ha, Kor, hajdan mind- 
egygyik annyit tettek mint Tempus , Aevum. 
Így lett Évből: Ezévi, Harmadévi, Negyedévi,
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Ötödévi, ’s a’ t. Meglehet, hogy Év a’ deák 
Aevumból eredett , Háról emlékeztem immár, 
Kor pedig még most is divatban van , de már 
többire tsak Életidejét tefzi, Aetatem.

38. Regnum Animale nem igen jól monda
tik Állatok orfzágának , mert Állat a ’ régiebb 
Eleinknél annyit tett mint Res , Ens, Essentia, 
Substantia, a z a z :  Szer, Dolog, Holmi, Va
lami, ’s tsak az Élőállat tehet valamiképpen 
annyit mint Animal, De még az Élőállatnak 
nevéhez is azon jussok vagyon a’ zöld Növe- 
vényeknek is, mert ezek is mind addig Élőálla
tok , míg élnek ’s növelkednek. Az Eleink bi
zony sokkal jobban nevezték Animalia Lelkes 
állatoknak, vagy tsupán Lelkeseknek, mert á’ 
Lélek vagy is Lélekzet, az az :  Lehellet által 
különbböztetik meg magokat a’ többi Állatok
tól. Én kéfz volnék a’ Terméfzet három Orfzá- 
git így elnevezni: Animalia Szüleményeknek; 
Vegetabilia Tereményeknek; Mineralia Fejle
ményeknek.

39. Sok Magyar író, elragadtatván az anyai 
Nyelvhez való í’zeretetének buzgóságától, nyil
ván ’s tréfán kivül azt vitatta, hogy a’ M A 
GYAR NYELV az Ö fzép és bőv voltával min
den egyéb Nyelveket sokkal fellyül múlna. De 
hogy ez elég ok nélkül való Vitatás légyen, azt 
minden értelmes ’s pártatlan Hazafi igen jól 
tudja. Nem hifzem, hogy akárkinek is a’ Ha
zám Nyelve fzeretésében engedjek , de egygy



illy Vitatást, mellyet tsupán a ’ magunk pártos 
fzeretete okozott, soha sem hagyhattam hely
ben. Mert ezzel a’ hiú Kérkedéssel az olly Irófc 
tsak azt fzerzik, hogy az idegen Nyelveket es- 
m érő, de réfzre nem hajló Hazafiak nevetésre, 
az Idegenek pedig, a* kik ezt a’ deákul Írott 
Könyveinkben olvasni találják, bofzízonkodás- 
r a ,  avagy inkább mi rajtunk ’s a’ gyengesé
günkön való fzánakodásra birattatnak. Tanúi- 
janak ezek az írók igazabbat mondani Schwart- 
rier Úriói, ki Magyar Nyelvünkről fzólván azt 
Írja ,  hogy az a’ bőségével, kedvességével, fza- 
vak erejével , ’s könnyen hajlásával sok euró
pai «Nyelveket fellyűl haladja. Ez mind igaz 
lehet , de nem az , hogy minden Nyelveknél 
fzebb, bővebb, hathatóbb. Én azt tartom, hogy 
minden Nyelvnek, légyen az tsinos vagy tsi- 
natlan , vagyoak tulajdon fzépségi 5s fogyatko- 
zási. Mennél kimiveltebb a’ Nyelv, annál több 
fzépségi ’s kevesebb fogyatkozási lehetnek. De 
tsak ugyan minden hibáitól soha akármelly 
Nyelv is egéfzen meg nem menekedik. Én elhi
tettem magammal, Hogy még a ’ Tzigány Nyelv 
is idővel az lehetne, a’ mi most frantz, ángoly, 
és német Nyelv, h a ,  tudniillik, fzint olly és 
annyi segítői ’s előmozdítói lennének, valamint 
azoknak eddig valának.

40, Mclly fzép Magyarsággal ’s Jó ízléssel 
irta légyen KATH Mátyás Úr a* Magyar Hir- 
mpndót három első Efztendejiben , úgymint

22
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1780*81* ’s g2*dikben, azt azok tudhatják, a’ 
kik olvasták. Tsupán egygyben ütköztem meg, 
midőn 1780-dik Hírmondójának 572-dik Levél
felén lobbi köztt így irtt: „Mikor lélznek ollyan 
tudós Magyarok, mint KALMAR Uram.” Ez 
az Ember a’ mennyire a ’ Munkáiból kitetfzik, 
sokat olvasott, sokfélét irtt, és sok helyett for
gott,  a* való ; de valamennyi Könyveiből az is 
kilátfzik, hogy a ’ Képzelése igen tsudálatos és 
zavaros vala, ’s maga felől sokkal többet tar
tott , hogy sem tehetett. A’ Munkái valamint 
életében, úgy halála után is kevés helyben h a 
gyást találtak. Ritka Magyar Tudós az ,  ki a* 
Prodromussát elolvasván , ne bofzfzonkodjék. 
A’ mértékes Versei semmit sem érnek , mert 
ugyan azon egygy ízónak a ’ hangját hol hofz- 
fzúnak, hol rövidnek vefzi- ’á még is ez a ’ fze- 
gény Versfzerző ama mézes fzájú Gyöngyösi 
Istvánunkról ezeket meri Írni: „Gyöngyösi fűit 
re vera Hungarus, quamvis in leges Orationis, 
qua se delectaverat, idemtidem peccarit; cou- 
jici potest, eum ad culturam Idiomatis nostri 
permultum fuisse collaturum , si Criticorum 
aetate vixisset.”  Az Isten mentsen meg minket 
a '  Kalmárféle Criticusoktól! Gyöngyösinek azon 
helyét , hol Kalmár hibát látott , én inkább 
fíépnek találtam. Az így van:

EL ejté, dohányoz vala , a pipáját.
4l. Gróf Szétsényi Könyveinek nem régen- 

kijött Tárkönyvök , Catalogus librorurn , ama
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kis verses M unkáról: Kóma várossában építetett 
DEDALUS TEMPLOMA, így ir :  , ,Stephano 
Gyöngyösi adscribitur passim , ab aliis Petro 
Ilcsvái.” Nékem mind a ’ kettő hihetetlennek 
lá ’ízik. Mert hogy nem Gyöngyösi Munkája, 
a u  akárki is éfzre veheti, a ’ ki ezen nagy Köl
tőnk egyéb Munkáival jól esméretes, ’s a’ Köl
téséről és Ve; sfzerzéséröi illő Ítéletet tehet. 
Egywy fzóval, ez a’ Munka, melly 1744 ben 
jött ki legelöfzör , a ’ mi a’ Versfzerzést ’s a’ 
Gondolatokat illeti , Gyöngyösire nézve igen 
fzegény és oyomorúltt, Ilosvaira tekintve pe
dig igen is gyönyörű, ’s volt tehetségét fellyül 
múló. Ezen Munka a ’ most múltt Századnál 
nem régiebb. Nékem úgy tetfztk, hogy B. Ama. 
dé Láfzló munkája. Ugyan ezt lehet mondani 
a ’ Philosthanes és Florentine! verses Játékmesé- 
röl is . mellyet fzint úgy némellyek Gyöngyö- 
sinknek tulajdonítottak. Mert ez is sokkalalább- 
való, hogy sem az Gyöngyösitől fzármazhatott 
volna. De meg sem is foghatom , miként tulaj
doníthatta azt ő néki valaki, holott azonkívül 
is a’ Könyv tzimjén ezek vágynak: „mellyet a* 
régi Írások fragmentomából öfzvefzedegetett Z. 
Sz. J.” Ez, a ’ mint az Elöbefzédből kihozom, 
melly Ambrus Úrhoz van intézve , ’s az első 
vagy is 1762 • diki Kiadásban megvagyon , va- 
lamelly Rimafzombati Református lehetett.

42. Én elh.tettem magammal, hogy a’ mj 
Nyelvünkben most ojjy igen bőven találkozó
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HOSZSZÜ VOCALISOK: á ,  é, í ,  6 ,  fi, ö ,  fi, 
többire ormán vették eredetöket , mert azon 
Szavakban , a* hol előjönnek , valam ely  Betű 
v á g j  Szótag kihagyatott. így például lehetnek
imezek:

Mostan.
Agy-
Agy ö.
Ajtatos.
Áts.
Bódulni.
Bútsú.
Bőtsö.
Erdélyi.
Fénkö.
F é r j , Maritus.

Gyóts.
Győrfj.
Háló.
H ín i, Színi, Víni. 
Hódúlni.
Hólyag, Hójag. 
Hó'tr.
Hónap, Cras.

Hónap , Mensis, 
Jámbor,
Jó.
Kénkő.

Hajdan,
Algy.
Algyú.
Ahítatos.
Alts.
Bolondulni.
Bultsű, Boltsú,
Böltső.
Erdő éli.
Fenőkő.
Faj er, Vir dans operán 

genimini.
Gyoits.
György fi.
Hal tsaló.
Hivni, Szívni, Vívni, 
Holdúlni.
Hugylak.
Halott.
Holnap,Holnappal,Holr

val.
Holdnap.
Jó ember.
Jov, Joti.
KenökŐ.
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Kopótó. Kopoltyú.
Kótsak. Koltsak.
Lélek, Anim a , Spi

ritus.
Lehelék.

Lödözni. Lövöldözni.
L ő tt ,  N őtt, Szőtt. Lövött, Növött , Szö

vött.
Még, Adhuc. Máig , Usque kodier• 

nam diem.
Míg , Quousque. Miig.
Ó , Antiquus. 3o>o

Ókor, Interdum. Ollykor,
Óni, Óvni.
Róni. Rovni.
T á r ,  Supellex. Tavar.
Tárnok mester. Tavarnak mestere.
T ódan i,  Tódúlni. To ldan i,  Toldúlni.
Tsikótó. Tsikoltyú.
Tsőfz, Custvs. Tsövéfz , Tsövel járó 

Örember.
Ő > Ule , Ipse. Ön, Ev, Eve,
Öíz, Autumnus. Ölfz.
Öteni, Tőteni. Ölteni, Tölteni.

43* A’ Köznépünk, sót némelly Tudósink 
is gyakran ok nélkül kettőztetik a ’ Consonanso- 
kát, mint például ezekben: Hittes, Köttet, Lát
tat , Fullánk , Segíttség , Okossan , Ékessen, 
Fulladni, Gyulladni, Halladni ; mert ezeknek 
így kellene hangzani: Hites, Kötet, Lá ta t ,  Fú- 
lán k , Segítség, Okosan, Ékesen, Fúladni, Gyű-
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ladni, Haladni. Sok régi fzavaink az által el
változtak, például: Énen, Meus; Önön, Suus; 
most Ennen, önnön.

44. Detsi Ümak PANNÓNIÁI PHOENIXE 
egygy valóban nevezetes Könyvünk. De én azt 
inkább Magyar Phoenixnek neveztem volna. 
Mert Pannóniának fzint úgy lehet nevezni üclavo- 
nidt, sót xíustridt is. Ez egygykor Pannónia su
perior vala, ama pedig Savia y. Interamnensis. 
A' mostani Magyarorfzágnak tsak a’ Dunán túl 
való Réfze , vagy is a’ Dunának jobb felöl való 
melléke vala Pannónia, mert a’ többi Réfze illy 
nevet viseltt: Regio Quadorum et Jazygum Me- 
tanastarum, ’s a’ Tifzán túl való Orfzág Dacia 
mediterraneához tartozott, így Széksó is iSatrum 
pannonicumnak nem igen helyesen neveztetett, 
mert azt a’ Tifza mellékén fzedik leginkább. 
Tsudálkozni lehet, hogy még olly tanúltt Em
berek is ,  mint Bél és Kollár valának, az ere
detökre nézve Pannonius oknak nevezhették ma^ 
gokat, holott mind a ’ ketten Zólyom várme
gyében fzülettek. Istvánfí méltán nevezhette ma
gát annak, mert Péts táján Kisafzfzonyfalván 
fzületett.

45. A’ BOLOND fzavunk, úgy tetfzik, hogy 
Beléndesböl eredett, mi is annyit tett egygykor, 
mint Stu/tus, DemenSy Mente cap tu s , vagy pe
dig Salax , Lascivus, Venereus. Ez a’ Beléndes 
minden bizonynyal a’ Beléndfűböl fzármazott, 
mert ez még most is annyit tefz mint Bolondí-
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tófű, Hyosciamus, németül Bilsenkraut, tótul 
Blen. A* Tréfás Bolond, Morio , Sannio, Scur- 
r a , Hofnarr, az Eleinktől Tsúfnak *s Tséltsa- 
pónak mondatott.

4ó. Némelly íróink (nem tudom mi okbó') 
a ’ Hazánkot Apostoli orfzágnak nevezik. *) 
Hogy a’ Fejedelmink Apostoli Királyoknak ne
veztetnek , annak az okát jól tudom, mert Sz. 
István , mint egygy más Apostol, önnön maga 
fáradsága által a ’ Magyarjait Kerefztyénekké 
tette. De a’ Nemzetünk, még eddig nem tudom, 
hol és miként apostplkodott valaha. Éppen nem 
tsudálnám , ha ez a’ nevezet: Apostoli orfzág, 
azon időből fzármazna, midőn az Apostoli Sz. 
Szék bizonyos jussát vitatván Orfzágunkhoz, 
azt Apostolinak fzerette volna tenni, de most 
azon időtől felettébb eltávoztunk.

*) Ennek a’ legrégibb nyomára találtam ama Köny.
vünkben : M a u s o l e u m  R e g n i  A p o s t o l i é i
R e g u m e t D u c u m .  N o r i m b e r g a e .  1664,

47* Scopus magyarul most három félekép* 
pen mondatik , úgymint Tzélnak , Tárgynak, 
és Aránynak. Az első a ’ német Zielböl eredeti; 
a’ másik a ’ tót Tartsából (tsehül Terts) mi ná- 
lok annyi mint Orbis, Discus, Scheibe; a’ ha r 
madik , úgy tetfzik , igaz Magyar Szavunk. 
Egyébként Scopus Szándéknak is mondatik, tsak 
hogy ez inkább Propositum , Vorhaben, Vor- 
Satz, -Tárgy inkább Objectum ; Gegenstand.

48. Ezeket MINDÉG és MINDENKOR nem
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kellene egygynek tartaii.  Mert Mindég Mind él- 
tigböl eredeti, a’ mi is annyi, mint Vita du
rante, Usque mortem. Mindenkor vagy is in
kább Mindenkoron annyit tefz , mint Semper, 
Perpetuo, JSunquam non,

49. Említettem immár, hogy a ’ LE nálunk 
a’ Lenni Igének az ö valóságos Tőfzava ’s Gyö
kere. Ettől a’ Letol fzármaznark még ezek is : 
Lét, v. Létei, Existential Lelem, Invenio, üte- 
perio ; Lelemény, lnventum.

50. EME egygykor nálunk nem tsak annyit 
telt mint Nőstény, vagy pedig Nő, Afzfzony, 
hanem annyit is mint Anya v. Dajka, Ugyan 
abból eredtek azután eme fzavaink : Emleni, 
az az: Szoptatni; Emlő, az az : Szoptató-mely 
vagy is Tsets; Emni, az az: Szopni; Tsets- 
emő , az az : Tsetsfzopó. Efztek , Esthonesy 
Esthlánder , még most is az Anyát Érnének 
mondják. Eme még nem igen régen annyit tett 
az Eleinknél mint Nőstény, ’s ugyan annyit tefz 
még most is az Elődöknél vagyis Kalmukoknál.

50. Peccatum igazán magyarul Véteknek 
mondatik, mert BŰN egygykor, a’ mint nekem 
tetfzik, annyit tett mint Poenay ’s ebből a’deák 
fzóból is ízárrnazhatott. Ez onnan is kitetfzik, 
mert Büntetem , hajdan Bünhődtetem , annyi 
mint Puhio, Poenam infligo; Bűnhődöm pedig 
mint Poenam luo,

52. Irnezek: Énfzemem, Tefzerned, öfze* 
m e, Énnekem, Teneked, őneki, Énvelem, Te-



veled, övele, ’st. af. jóval újabbak ’s későbbek 
ezeknél : Szemem , Szemed , Szeme , Nekem, 
Neked, Neki, Velem, Veled, Vele; mert ama
zokban a’Névmássa immár fzükségtelenül kettőz- 
tetett meg, emezekben pedig ts ipán egygyfzer 
jön elő, ’s a’ Nyelv terméfzele fzerént a’ Izavak- 
hoz hátul ragaíztatott. Ezek a* Neveknek és 
Igéknek mostani Névmássaik ( Pronomina affixa 
Hominibus et Verbis') úgymint: ezn, ed , e , va^y 
i , ünk, etek, ek, hajdan alkalmasént így hang
zottak : em, e t , ő ,  , ök\ a ’ sokkal
régibb időkben pedig, vélekedésem fzeréut, így 
lehettek: eme , ete , eve , emuk , etük , 
Például:

M ostan: Szemem, Szemed, Szeme, Sze
münk, Szemetek, Szemek.

Hajdan: Szemem, Szemet, Szemö, Szem- 
m űk, Szemtük, Szemök.

Eleinten : Szememe , Szemete , Szemeve, 
Szememüky Szemetük, Szemevűk.

53* Sok mostani ÉTELEINK még most is 
magokkal hordják a’ béllyeget, honnan eredtek, 
’s melly Nemzettől kapták fel az Eleink. Pél
dául lehetnek imezek;

Kása. Puimentum, Tó tu l;  Kassa.
Kefzötze. Jus acidum. Tó tu l:  Kijzelitza.
Gallüska, Laska. Pastillus. Tótul: Haluska. 

Németül: Klofs.
Gántza, Gánitza. Pastilli, Tótul:  Gantze, 

Trhantze.



Zsenditze. Lacin caseum et aquam conver. 
sum. T ótu l:  Zsentsitia-y az az : Aratók étkek 
’s italok.

Zsufa. Jus subflavum , sujflatum. Tótul: 
Zsufa. Németül : Suppe.

t a n k ,  Pánkó. Németül: Pfannkuchen.
Paréj. Olus minutim concidi solitum. Né- 

m etü l: Kohlbrey. Ez okból Spináta Barát pa- 
réjnak neyeztetett, mert ezt mintegygy Kásá
nak Öfzvevágják , ’s talán a ’ Barátok hozták 
közinkbe , vagy legalább nálunk elsők kezdet
ték enni.

Patzal. Németül: Bejschcl.
Pép. Pappa. Tótul: Papa.
Kifzily, Máié, Pulitzka, Oláhoktól valók.
34. A’ hofzfzau hangzó Ó és Ő Betűknek, 

vélekedésem fzerént, ezen fzavakban helyöknek 
lenni nem kellene, úgymint: Bolt, Hold, Bol
dog, Oldal, Oltalom, Tsolnok , Holdúlni, Kol
dulni, O ldani, Toldani, Fóvni, Szövői, Köl
teni, Tölteni, ’st. af. hanem ha az /-let kihagy
va  Paiótz módra akarjuk ejteni imígy : Bot, 
Hód, Bódog, Ódal, ótalom , Tsónok, Hódúl
n i ,  Kódúim, Odani, Tódani, F ő n i ,  Szőni, 
Kőteni, Tőteni. Az igaz, hogy Bódog már a’ 
régieknél is jön elő, ’s Hódúlni és Kódúlni igen 
közönségesek , de még is eleinten így hangzot
tak : Boldog, Holdúlni, Koldúlni. Így lettek 
az említett Paiótzoknai ezek is: Óma,  Szóma,
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K óm ár, Mónár, ezek helyében: Alma, Szál. 
m a ,  Kalmár, Molnár.

55. Hogy a ’ MAGYAR KÖNY VESHÁZOM- 
NAK elkészítéséhez fogtam, főképpen két okom 
vala. ElőfzÖr, hogy nem igaznak mutathassam 
meg azon Vitatást, hogy tsak tegnap kezdtüuk 
magyarul Írni, és hogy semmi más Könyvünk 
nem volna a’ Könyörgéseken kívül. Ugyan is 
fülem hallottára azt vitatta itt Bétsben bizonyos 
Németalföldi Kiköltözött egygy Társaságban, 
hogy ő még otthon azt hallotta , hogy Mária 
Terézsia alatt bizonyos Jézsovita irta volna 
Nyelvünkön az első Könyvet, ’s alig múltt vol
na el harmintz Efztendő , hogy magyarul kez
dettünk írni. *) Másodfzor , hogy a* Magyar 
nyelvű L it er at uránkot is nemünemüképpen meg- 
esmértetném, vagy legalább arra utat kéfzíte* 
nék , ’s a’ mit egygy helyett Ígértem és vitat
tam, azt megállanám, ’s meg is bizonyítanám. **)

*) Én ezt az Embert kevés idő múlva azzal tzáfoltam 
meg,  hogy a’ Pestinek A e s o p u s  F a b u l á i t ,  
mellyek magyarul már 1536 -ban Bétsben jöttek ki, 
ugyan azon Társaságban elejébe adtam.

**) Az 1799-diki M. Hírmondóba iktatott írásomban: 
Magyarorfzági írók ötvennél jóval többen vágynak.

jj6. Valamint Dús , Praedives , Opulentus, 
Deusbúl eredett, úgy alkalmasént a’ HÚS is, 
Caro, Humusból fzármazott, mert a ’ Testünk 
vagyis Húsunk Földből lett, ’s azzá is leend 
újra. Szint úgy a’ Test is, Corpus, Testábúl ere-



dett , ’s ez deákűl annyi mint Sármü, Fazék , v. 
Tserép, V. Héj, Fedél , Lepel, Burok, Borék, 
Boríték.

57. Hyaena GROSSINGER Ürtól Török F ar
kasnak neveztetett. De mivel Egyiptomon ’s 
Araborfzágon kivül Törökorfzágban nem igen 
találni, ’s azután a’ Török Birodalomban a’ mi 
Farkasunk is bőven tanyázik, ez okra való néz
ve a’ Török Farkas név elég oknélkűl adatott 
reá. Ha már Farkasnak kell lennie, noha a ’ far
ka fzint olly hitvány, valamint a’ mi Farkasunk
nak, tehát inkább Ind Farkasnak kellene ne
veznünk, mert Indorfzágban legbővebben va
gyon. Nékem ezen nevei jobban tetfzenének r 
Sírásóvad, Sírvad, Halott evő, Estivad , Mér
ges- Ravafz- Fürtös- Kormosvad.

58. PAPAI Hyaenaról azt Írja, hogy ez sa> 
Vad az emberi Szót is megtanulja. Hogy ez nem 
igaz, ’s ettől a ’ megnem fzelídíthetö Vadtól nem 
is várhatni, azt most kiki tudja. Ezt a ’ Valót
lanságot a* jó Pápai APÁTZAI TSERE Köny
véből vette, a’ ki ezen Élőállatról így ir:„A* Hiac~ 
na egygy afrikai Vad, a’ ki az ^Ember Szót meg
tanulván , a ’ ki kiáltására kimenend , elfzag- 
gatja. Néha ( a ’ mint mondják) him, néha is
mét nőstényjé változik.” Ezen írónak a’ Tér- 
méfzetiekről hitelt nem érdemlő fzámos állítá
siról emlékeztem immár. Azok közé tartoznak 
többi köztt imezek: „Az Elefánt az alvás köz^ 
be erős-doJoghoi támafzkodik, mellyel ha el-
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e s ik , felnem kelhet. A’ Sárkányokkal ( mivel 
ezek az Ö vérét fzomjúhozzák) fziintelen való 
ellenkezése vagyon, mellyeket vagy az orrával 
öl meg, vagy a’ lábaival tápod el. Közel járul 
az emberi Okossághoz, honnan, a’ mint Írják, 
fzólni és Írni megtanul. Kíván az Emberrel meg- 
nofzni. A’ hol fzületik , az ott való Befzédet 
megérti. Az ő Emberéért a ’ hadban mind addig 
halálig hadakozik. Ha hartzólniok kell, rend
ben á llanak , ’s a’ nyilakat a ’ megsebesedettek- 
bö l ,  mint valami Borbélyok, gyengén kivon
ják. Orrokra fzablya köttetvén, sokakat elvefzt- 
nek. Az Oroízlánynak olly erős tsontjai vágy
nak , hogy megiiltetvén mint a’ Kovából tűz 
fzökik. — A’ K ígyók , midőn nófznek, úgy 
egJ87^e tsomólyódnak, hogy tsak egygynek lát
tassanak , de két fővel. A* mezítelen Embertől 
igen félnek, ’s azt megnem marják. Az Afzí'zo- 
nyokat inkább gyűlölik, mint a’ Férfiakat (Ezt 
Apátzai talán azért vélte igaznak, mert a’ Sz. 
írás fzerént Éva miatt fzállott az Átok reájok). 
A’ Kigyó a ’Bűvös Bávosoktól megkurusoltatha- 
tik ; ha egvgyfzer a ’ marásával Embert ö l ,  so
ha többé a’ föld bé nem fogadja — A’ nőstény 
Vipera a ’ bagzás közben a ’ hímjét megöli, an
nak fejét elharapván. — A* Saíamandra a’ tűz
ben él, és örvendez.— A’ Fogoly madár olly 
katzér, hogy a’ nősténye, ha tsak a’ fzél is fú 
a ’ him felöl, magába fogad. — A’ Szarhajtó 
bogár ganéjbói léfzen. — A*" Menynyhal a ’ VI
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perával nöfzik, mivel nintsen az Ö felekji köztt 
him, a ’ miképpen hogy az Ingolnák között sints 
nőstény.” Ezeket nem azért hoztam elő , hogy 
a ’ jó Apátzainak az elkövetett Vétkeit ízemére 
vessem, hanem hogy ezen hibáktól őt valaki 
kitifztítván , ’s egyéb dolgait is a ’ mostani tö* 
kélletesebbTudományaink fzerént megjobbítván, 
újra a’ sajtó alól kibotsássa. **) Ezen írónak 
a ’ Nyelvünk kimivelésében nem kevés érdeme 
vagyon, ’s a’ vétkei annyival inkább megbo- 
tsáthatók , mennyivel a’ Terméízetiek még ak
kor nem tsak minálunk , hanem egyébütt is igen 
kévéssé valának esméretesek.

*) A’ Magyar E n c y c l o p a e d i á j á b ó í ,  melly Ü 1- 
traj  ect  u mba n jött ki 1653-ban.

**) Sajnállva jelentem, hogy ez a' Könyve mind azon ' 
babonás és hazug Állításokkal Győrött 1803- ban 
újra napfényt látott.

59. Ezen Igék soha nem akartak füh imnek 
tetízeoi, úgymint: Hajókázni, Hintókázni, Ko- 
tsikázni, főképpen ha nem felettébb kitsin Ha
jón , Hintón, vagy Kotsin járást jelentenek, ho
lott úgy is élig jól mondatnak imígy : Hajózni, 
Hintázni, Kotsizni.

60. A’ MESTEREMBEREINKNEK is jó vol
na már egygyízer valahára igaz magyar nevet 
adni. Idegen neveik elég soká uralkodtak ná
lunk, *s ha nem tsalatom, igen fzépen kimu
tatják , mellyik mesterség mellyik Nemzettől 
tagadott reánk. Például legyenek tmezek:
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Pék németül Bäcker. Sütő'.
Bognár — Wagner. Kerékgyártó, Kerekes.
Pintér —- Binder. Hordógyártó , Hordós.
Kolompár. — Klempner, Klampferer. Bá

dogos, Levegü műves.
Kováts tótul Kuuáts. Vasmives.
Molnár — Mlinár. Őrlő.
Szakáts — Szekáts. Consector. Főző.
Takáts — Tkáts. Szövő.
Efztergáros—Sztruhár. Tsont v. Szaru míves.
Méfzáros — Mafzár. Húsvágó , Húsáros.
Tsizmazia törökül Tsizmedzsi. Lábtyús, 

valamint Keztyüs , Handschuchmacher. Ha ki 
ezeknél jobbakat tud találni, az adja értésünk
re ,  ’s az egéfz Magyarság kedvesen veendi.

6 i. A’ PIPA , Caput fistulae ducendo fumo 
tabaci, frantzúl Pipe , németül Pfeife, vagy in
kább Pfeifen Kopf, most nagy divatban vagyon 
Nemzetünknél. Annak hafznát venni a ’ T ö rö 
köktől tanultuk, a’ nevét pedig a’ Frantzoktói 
vettük. A’ Hab vagyis a ’ Tajték Pipát köztünk 
ki nem esméri? ’s még is kételkedem , ha azon 
ezernyi belőle dohányozok közül talá lta tlak  e 
sokan , kik azt valóban tudják , hogy miből és 
hol kéfzítik. Ihol tehát a’ tudósítás. Ezen Pipá 
kát Törökorfzágban bizonyos kövér, könnyű, 
lágy , és igén finom Agyagból sütik, mellynek 
a ’ neve deákul Spuma marina , Leucap/irumt 
törökül pedig Kefekil avagy Kilkefe. Ezt az agya
got a* Törökök Natolyában az ő Iíisázsiai tar-



tományjokban ássák, Kiltsik  az az: Agyaghely 
és Konye nevű Helységek mellett. Tsudálatos 
dolog, hogy noha ezen Habpipák, úgy fzóll- 
ván, ízületeit Törölj Pipák, még is soha nem 
láthatni, hogy tsak egygy Török is dohányoz
na belölök.

62. A’ mostani TS hangot az Eleink több
féleképpen tették k i,  a’ mint már említettem. 
Eleinten, a’ mint látfzik , ’s a ’ mennyire tud
hatjuk, tsupán iS-sel írták ki. A’ legrégibb ma
gyar Kéziratunkban, a’ Laiiatucfeleymben, ezek: 
paraditsom , gyümölts, botsássa, így írattak: 
paradisum , gim ils , bulsassa. Ez a ’ Kézirat pe
dig Koller ’s Révai ízerént 1210-ből való. Béla 
Levelesse is , ki minden bizonynyal 1200-dik- 
nál valamivel régibb í ró ,  többi köztt ezeket: 
T sá k ,  Tsepel, Tsanád , ’sí. af. így tette ki: 
Saac, Sepel, Sunad. Azután kevés idő múlva 
CA-vel Írták ki ekképpen: chac , chuda> cholan, 
az az : / tsa k ,  tsuda, tsalán. Ezzel éltt már a’ 
Váradi Káptolonnak Levelesse, ki a ’ tüzes vas 
ítéleteket öfzve irta ,  mellyek a’ Nagy Váradi 
Szentegygyháznál véghez vitettek 1214 tői fog
va 1234 ig, mert ezek a’ faluk: Chaba, Chehy, 
Churna , ő nála nem mások , hanem Tsaba, 
Tsehi, Tsorna. Bátori Láfzló, vagy akár ki lett 
légyen, a ’ Sz. írásnak ama legrégibb Magyar 
Fordítója, melly Bétsben a’ ts. Könyvesházban 
tartatik , ’s melly a’ Sz. Margit Élete mellett 
a ’ mi legrégibb Kézzel Írott Magyar Könyvünk,
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a’ Ts hangot mindenkor egypy betűvel tette ki* 
melly tsaknem a* német f) betühez hasonló. 
Az emlísett Sz. Margit Életének írója a’ mint 
azt Pray a’ Kézirat fzerént 1776-ban kiadá, min
denkor Ts helyett Ch vei éltt. Ugyan ezzel a* 
Có-vel éltek még jóval azután Komjáti 1533- 
ban, Pesti 1536-ban, Tinódi 1554-ben, Dras- 
kovits 1561-ben. *) Károlyi Gáspár 1590-ben 
már hol Cz-vel, hol Ts vei éltt. Molnár Albert 
íóio-dik korul Cz-vel tette ki, például: czuft 
czorno, czekíe, a z a z :  tsúf, tsomó , tsekle, **) 
Apátzai Tsere Tr-vel, mások ismét Cs vei. Míg 
végre Tsétsi János Ortographiajának elfogadás 
savai Ts tsak nem mindenütt divatba jött.

Ezen idő tájban a’ Tulajdon neveknek ama Rátz és 
Grofz eredetű Végtagjok : Vits ígykezdeU Íratni so
kak iól : Vi t t ,  V i t h, W y t h ; például : D r a s k o -  
v i t t ,  K e g l e v i t h ,  P e t r o m y t h ,  ’st. af. Ez a* 
V i t s  effélékben: Petrovits, P*ulovits , Gyurkovits, 
Jankovits , annyit tefz mint Fi vagyis Fija , az az : 
Péterfi, FáIK , vagyis Péterfija , Pálija , Gyurkófija, 
Jankónja.

**) Tsak bogy ezzel a’ C z-ve l T s helyében már jó
val ó elülte éltt S i l v e s t e r  is 1541 * ben, sót már 
a’ Kintstartónak 1495-diki Regyistroinában is jönnek 
elő : XVI o h a c z , ’st. af.

63. Az igaz magyar Szavaknak minden 
Tagjaikban a ’ Magánhangzó Vocalis jelen 
vagyon , ’s a’ két Mássalhangzó , Consonans, 
belükkel kezdő Szavak eredetökre nézve mind
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idegenek, úgymint: Fris, Grif, Grispán, Kris
tály , Préda, Prókátor, T ré fa ,  ’st. af. Ezek 
a’ Szavak, noha immár régen elvannak fo
gadva, de , akár ki mit mondjon, Nyelvünk
be még sem i'lenek, mert a’ terméfzete ellen 
hangzanak. Azok helyében vagy már régólta 
megvalának az ugyan azon dolgot jelentő Sza
vaink, vagy pedig helyükben igen könnyen úja
kat találhatDÓk, például:

Fris helyett: G yors, Serény, Eleven, v. 
Jeles, Válogatott, v. Új, Ép, Virágzó, Virító, 
v. Hüves, v. Nyers. *

Grif he lye tt : Képmadárj, Költött madár, 
Kintsor, az az : Kintset őrző m a d á r m e r t  a ’ ré
giek azt hitték róla.

Grispán helj'ett: Rézzöld, Rézevő, Rézév, 
az az : Rezet evő zöld rosda.

Kristály: Jégkő, Szegkö, az az : Szegletes 
kő , Üveg k ő , Világos kő.

Préda: Ragadomány, Martalék, Zsákmány, 
hajdan Fofzlat, Ragadat, Markolók.

Prókátor: Ügyéfz, Pártfogó, Ügyfogó, Ügy
folytató, Perfolytató.

Tréfa: Tsúf, J á t , Eny. Ezekből eredhet
tek : Tsúfos, Játfzi , Enyelgő, az az: Tréfás. 
Azután Tsúfolkodni, Já tn i , Já ttan i, most Ját- 
fzani,Enyelegni, az az: Tréfálni, Tréfálkodni.

64. Az a betűn végző Szavaink többire 
mind idegenek, kivévén azokat, mellyek vala
miben hasonló dolognak Szavából ’s az a' A rti-
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eulusbdl eredtek. Az első rendbeliek közé tar
toznak imezek:

Bástya , németül B astey , olaízúl Basti a, 
tótul Basta.

Borda, tsehül és tótul Brdo.
Dajka, tseh. tót. Dojka.
D árda , frantz. Várd.
Duda, ném. JDudelsack. tseh. *s tót, Dudi.
Durva. Vurus.
F á k ly a , Facula , ném. Fackel.
G azda , tót. Gazda, rátz, Gozpodin. ném. 

Gastwirth.
Iga, Jugum.
Ik ra ,  tseh. Jikra , tőt. *s orofz. Ikra.
I rh a ,  tseh. Jirhay tót. Irha.
K á ly h a , ném. Kachel, tót. Kachla.
K a p a , tót. Kopa.
Kása, tót. Kassa, tseh. Kasse,
Kurta , Curtus.
Kurva , tseh. tót. Kurva.
K u ty a , olafz. Cuccioy tót. Kutyov, Kotyuha.
Lárm a, ném. Lärme, frantz. ä Barme.
M átka , ném. Mädchen.

Üljenek még többi köztt: Óra, Pállya, Példa, 
Pom pa, P réda , Próba, Puska, Puzdra, Pipa, 
Rózsa, Ruha, Szalma, Szikla, Szikra, Szoba, 
Szolga, T ré fa ,  Tsizma, Tsuda, Tsuha, Tsuk- 
ly a ,  Vidra, Mostoha, N y av a ly a , N'yofzolya, 
Nyofzpolyar Portéka, Tzédula, Unoka. Dte még



ezeknél is sokkal több vagyon. A’ másod rend
beliek pedig ezek lehetnek:

Donga, vagyis Dong a ’. Assulci doliatis. — 
Dong. Resonat.

Gomba, Gomb a’. Fungus.— Gomb. JSodus,
Kita, Köt a’. Fasciculus. — Köt. Ligát.
T sa ta ,  Tsat a’. Pugna. — T sa t ,  Tsattogás. 

Strepitus.
Tsiga, Tsög a’. L im ax , Cochlea. — TsÖg. 

JSodus.
T sipa ,  Tsep a’. Gramiae, Szemtsep, -r- 

Tsep. Gutta.
T s i r a ,T s i r  a’. Gérmen, Surculus. —- Tsir 

egygykor minden Szülemény állatoknak a’ Kis- 
dedjét vagyis Faját jelentette. Abból jött Tsirke, 
Pullus , vagy inkább Pullulus,* Tsirló , most 
Tsikó , Pullus eguinus.

V ita, Vit a’. Certamen, Contentio. — Vit, 
V ia t,  Viatal, most Viadal. Pugna. Vitböl jö
hetett Vitéz, vagy is Vitéíz , Pugnator, Bel- 
la tor , Miles.

Karika, Kerék a ’. Circulus, — Kerék, Ro
ta , Orbis.

Rántotta, Rántott a’. Óva f r ix a , Óva cocta 
in sartagine. — Rántott. Frixus.

M agyara , Magyar a*. Clarus, Perspicuus, 
Explicatus , Disertus. Abból valók: Magyarán, 
Magyarábban, Magyarázni, Magyarázat.

65. Valamint az előbb említett Szavaink, ha
sonlóképpen ízármaztak azon Szavak is, mellyek
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most afz és az Szótagon végzőinek, mert ezek 
is a* valamiben hasonló dolognak Szávából, ’s 
az az jArtióulusból eredtek, úgymint:

Dugalz, Dug-az, Dugó-az.
Igaz, ig az. lg annyit tett egygykor mint 

Jus% Recht. A’ magyar az-hoz hasonló a’ német
ben az er. lg-az, Justus, Recht-er, fVahr-er,

Kopafz, Kop-az, Kopott-az.
Ravaíz, Rau-az. Bau annyit tehetett egygy

kor mint Alnok. Abból eredeti Rauka, most 
Róka,

Szakafz, Szak-az. Szak anüyit tett mint 
Frustum , Pars.

Száraz, Szár-az. Szár annyit tett mint Ko
pafz, v. Afzfzu, Szikár, Szikkadtt, Nedve fogyott.

Támafz, Tám-az. Támból eredet Támadni, 
Támafztani, Támadat.

Tsupafz, Tsup-az. Tsup annyit tett mint 
kopafz Bértz, fátalan Hegytető.

FENE, úgy tetfzik, egygykor valami mér
ges, orozó, ’s gyilkos Vadat jelenthetett, ’s ha 
nem tsalatom , Farkas értődött általa. Innen 
mondatik talán még most is :  Gangraena Fené
nek, az az :  Fene vagy Farkas Sebnek; Bacca 
Belladonae Fene bogyónak vagy Farkas Tse- 
refznyének; Bestia fér a , trux , indomabilis, Fe
ne vadnak.

(56. A’ hajdani és mostani Szavainknak Laj
stromából, mellynek egygy réfzét már a’ Sok
félém VII Darabjába béiktattam, kitetfzik, hogy
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a’ régi Szavainkat az egygyféle Hangra kínfze- 
rítés ’s a’ megrövidítés változtattameg leginkább. 
Az első különös Szokásunk mikor, hol, és hon- 
nan eredett, nem tudom, de a’ másik, úgy
mint a* Szavaknak megrövidítésök nem újság 
egyéb Nyelvekben is. Példáúl vegyük a’deákot, 
mellyben ezek a’ mostani Szavak így ejtettek
egygykor:

Nil Nihil, Nihilum, Nec hilum.
Germen Generamen.
Sumen Sugimen.
Segmen Secamen.
Fűimen Fulguramen,
Foetor Foedus odor*
Nauta Navita.
Quamvis Quantumvis*
Etsi Etiamsi. v l :-'i
Nullus Non ullus.
Nunquarn Non unquam.
Nolo Non való,
Malo Magis volo.
Hódié Hoc die.
Capillus Capitis pilus.
Aluta Aluminata pellis,
Salina Salis fodina.
Officina Opificjna.
Duellum Duorum bellum.
Omentum Operimentum intestinorum,
Commercium Commutatio mercium, 
Jumentum Jugamentum.



44

Excito Exsuscito,
Scilicet Scire licet.
Videlicet Videre licet.
Supero Super eo.
Possum Potis sum.
Flavus Felleus.
Minimus Minerrimus.

6y. Hogy az Eleink a* deák és görög mér
tékű Magyar Verseket már a ’ XVI Században 
esmérték, kimutatják á ’ hátrahagyott Silvester 
János és Libétz Mihály Versei. *) Hogy a’ XVII 
Században már a* Közembereink is kéfzítettek 
illyen Verseket, bizonyságunk arra  ama Ba- 
konybeli Magyar Parafztnak egygy bokor ver
se, mellyet fzerzett az 6 kedves Busa nevű Kan- 
tzájának emlékezetére imígy:

i t t  temetém tetemét rigenten bonta Busámnak, 
VeJzJzenek el kerekim , Jzekerim , Jze'p Tsefz- 

neki lántzim,

*) Az első az efféle Verseit 1541 * ben adá ki az Új 
Testamentoma mellett, a* másik pedig 1559-ben 
Székely Istvánnak Világ Krónikája elején.

**) Feltalálhatni egy Kéziratban, melly 1682 • dikből 
való.

68. Emlékeztem immár a* FESZRÖL egygy 
helyett. Mit jelentett légyen egygykor, bizony
talan. A’ mint a’ ítatiatuc feleymben vétetik, 
vélekedésem fzerént, egygyet tehetett eme há
rom dolgok közűi: P réda ,  Praeda\ Áldozat, 
Victima; R ab , Mancipium.
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69. A* SAS, ama madarak Királyjok, á7 
régiebb Könyvekben tsaknem mindenütt Kese
lyűnek neveztetik* Pesti is, ^áesopus Fabuláit 
fordítván, mindenütt annak nevezte. Nékem, 
úgy j tetfzik, hogy a’ Keselyű inkább Vultur, 
Geyer  ̂ hogy sem Sas, Aquilat fid le r, ’s az 
első onnan mondatott Keselyűnek , mert Ke
sely vagyis Tarka. A’ tarka Barmot még most 
is Kesely Marhának mondjuk. A’ Szókönyvünk 
első Réfzébed vagy is a’ Deákmagyarban Saske- 
selyünek mondatik mind Áqüilá^ mind Kultur, *) 
noha ezek, a’ mint tudjuk, nem egygyféle ma
darak. De |a’ Magyardeákban Keselyű tsupán 
Vulturnük deákoztatik. Kezai Simon azon ko
ronás Keselyűt vagyis Sast, mellyet Etele a* 
záfzlóin tzimerül viseltt, ’s mellyet a’ régi deák 
Krónikáinkyísturnak neveztek, Turulnak mondja, 
’s ázt írja, hogy ez vaía azon Madárnak magyar 
fieve^ Ez a’ Turul alkaímasént a’ deák frultur- 
bál eredeti, a ’ Szónak végtagja elől ejtődvén.

*) így tefziki azokat a’ X nyelvű C a l e p i n u s n a k
Magyarázója is a’ Lugdunumi 1586-diki Kiadásban.

70* BEREKSZASZI Ürnak azon , Állítását, 
hogy a ’ magyar Nyelv némellyekben a ’ Kazul 
Nyelvvel megegygyezik, főképpen ama régivel, 
magam is örömest megengedem, de hogy Es
perest, P a p ,  Plébános, Barát, abból eredtek 
’s vétettek volna, nem hifzem. Hogy egygyne* 
hány Szavakban velek megegygyezüok, annak 
az az oka , mert az .Eleink a’ Sárterger mellett
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a* Kazulok fzomfzédságában laktak , ’s talari 
egygy ideig az ő hatalmok alatt is valónak* 
vagy legalább a ’ határjaikat örzötték , a z a z ;  
Székelyeik valónak. *) Hogy az Istennek nevét 
Ö tölök vették, az tsaknem bizonyos. Meglehet, 
hogy a’ Vallásban is egygykor követték őket.**) 
A z említett Ürnál az előhozott négy Szavaknak a* 
Kazűl Nyelvből illyeD a’ ízármaztatások : Es
perest , Ateschperest , Tűz Papja ; P a p , Bab, 
A tya; Plébános, Phelivan, Napnak imádója; 
B a rá t ,  Bcrader, Atyafi, Frater, Bruder. Ezek. 
után így ír ő Kegyelme: ,,Also die Nennwör
ter;  Esperest, P a p ,  Plébános, Barát, sind alle 
persischen Ursprungs.” Nékem azonban hihe
tőbbnek látfzik eme fzármaztatások : Esperest, 
Spiritus Episcopi sive Archidiaconus; Pap , né
metül Pfaff, deákul Papa , Pappas , idest Pater; 
Plébános, Plebanus, idest Plebis Sacerdns; Ba
r á t ,  Frater Monasterii, idest Monachus , tótul 
és tsehül Brater, Brat. •

*) így a’ Krimi Kunokat sok ideig tartották zsoldjok- 
ban a’ Görög Tsáfzárok, tsakhogy a’ Birodalom 
Izéiéit őrizzék ízámokra. Sőt már a’ H u n n u s o k  
is, az említett Krimi ’s Bessenyei Kunoknak Elejik, 
eleinten a’ Római Tsáfzároknak úgymint Székelyek 
fzolgáltak, azaz:  Határ örízőik, Végbeli Katonáik 
valának. P r o c o p i u s C a e s a r i e n s i s  in Ane c -  
d o ti s § 140. azt írja, hogy a’ H u n n u s o k  (így 
nevezi a’ Magyarokat) C h o s r o e s  Kazui Fejede
lem idejében az az : 626-dik táján a’ Kazuloknák 
társaik és fzövetségeseik valának*
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**) Hogy egygykor az Eleink a’ M a g ű s i  vagyis a’ 
régi Kazul Vallásban lehettek, bizonyítják a’ volt 
Tálosaik, az az; Böltseik, M á g u s a i k ,

71. A’ régi magyar Könyvekben előforduló 
fzavak: N y í l , Sors ; Nyilas, Pars rat a , Pars 
sorté obventa; Nyilvetés, Nyilvonás, Sortitio, *) 
Nyilra bízni, Sorti committere; Nyilat ,vetni v* 
vonni , Sortiri ; már régen azon vélekedésbe 
hoztak, hogy egygykor az Eleinknek az a ’ fzo- 
kások lehetett, hogy midőn valamit ofztottak, 
a ’ tsináltt Réfzeket Sorsra bízták , ’s Nyilvetés 
vagy vonás által engedték oda tulajdonúi. Na
gyon örülök, hogy Beregfzáfzi Urat is Ugyan 
azon vélekedéssel lenni olvasom. Lásd a ’ Mun
káját: lieber die siehnlichkcit der hungarischen 
Sprache mit der Morgenländischen. Leipzig 1796.

*) Baróti Szabó Úr ugyan a’ Magyarsága Viráginak 
13-dik lapján ezt a’ Nyilvetés! vagy vonást’s a’ Kó
tyavetyél egygynek tartja . de hogy ezek két kii- 
lönbbféle Tselekedetek , a’ bizonyos. Mert az első 
S o r t i t i o ,  a’ másik pedig A u c t i o ,  S u b h a 
st  a t i o.

72. Bizonyos vagyok benne, hogy Nyel
vünk hajdan, az az :  minekelőtte magyarul kez
dettünk Írn i , fzáz Eíztendő alatt jobban elvál
tozott, mintsem ama három fzáz Efztendok 
ala tt,  miólta Nyelvünkön iruhk, a z a z :  1500- 
dtktól fogva. Mert noha már ezen Eíztendő előtt 
is a’ Kalastromokban némelly Barátok a ’ ma
gyarul mondandó Egyházibelzédjeiket , vagy
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pedig holmi Imádságaikat leirták, de ezeknek 
még is igen ritkáknak kellett lenni ( a ’ mint 
Schwartner Úr is igen jól jegyzetté meg; mivel 
olly felettébb keveset bírunk belöíök. Hogy a ’ 
Vallás Reformatiója minálunk is hafználtt a’ 
Nyelvünkből Littraturdnak , az tagadhatatlan, 
de hogy a’Nyelvünknek első mivelését és tsíno- 
sítását egyedül a ’ Protestáns Félnek kellyen tu 
lajdonítani (a’ mint ezt némellyek látfzatnak ál
lítani) arról még eddig megnem győződtem. Leg
alább az első három nyomtatott ’s nevezetes 
Magyar Könyveket két Katolicus író fordította.

73. A’ magyar Könyveknek megvetésük ’s 
nem olvasások a ’ tudós Hazafiaknak igen árt, 
velek többféle hibákat ejtet, ’s nékik az olva
sottaknál fzégyent fzerez. Ha Kalmár György 
azokban forgott Ember lett volna, úgy soha 
nem irta vólna, hogy a’ magyar articulus az 
ű’-ból eredett, hanem inkább ellenkezőt. G.Gva- 
dányi sem irta volna ötéi ő ^ u e k , mert éfzre 
vette volna, hogy tsak az öt az eredeti helyes 
ejtés , ’s az ötét tsak abusussal jöttbé. Erre, 
ha  kedvem volna, még több példákat lehetne 
előhoznom..

74. HÍDELVE. a ’ Kolosvári Külváros, on
nan kapott nevet, mert Hidon túl épültf, melly 
ott a ’ Szamos vizén vagyon. E l, Elvé, Elvől, 
annyit tettek egygykor mint Túl, Túlnan, Trans, 
Ultra. El-ből és Túl-ból lett Eltúl, melly most 
így ejletik: Altai, Trans, Ultra. Az Által haj-
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dan tsak Annyit tett mint Per. Kaprinai neveze
tes Történetírónk megtsalatkozott , midőn így 
ir t t:  ,,Hidelve, tel Híd eleje, idem Lungaris ac 
ante pontéin vei sub pontis initium’ mert Hidelvé 
auDyit tett hajdan mint Hídon túl, Irans te l 
ultra pontem.

75. Hol vette magát az az EL némeUy Sza
vainknak elején, ’s mit tett légyen egygykor 
fzeretném tudni, úgymint Elannyira, Elvégre, 
’st. af. Azután illyeneken: Eladom, Elájulok, 
Elállók, Elámítom, E láradok, E laratom , ’st* 
af. A’ Régiek fzerént pedig illy ejtésekben: El. 
fel botsáta , Elki indúla , Eibémene , Eikiva- 
karodék , ’st. af. '

7Ó. Hogy a’ magyar Literatur db an oily ke* 
vesen munkálkodnak nálunk, annak nem egyéb 
az oka, hanem hogy az írók , kik arra valók 
volnának , semmi jutalmat magoknak érte nem 
Ígérhetnek, ’s a’ Magyar Nagyurak közül ritkán 
találtatik ollyan , ki őket segítse ’s gyámolítsa* 
A’ mi eddig benne kefzültt, azt nem a ’ nyere
ség ’s jutalom ízerezte , hanem egyedül a* H a 
zának ’s Nemzetnek buzgó fzeretete. Már pedig 
ha a’ fzegényebb sorsú RÖnyviró a’ maga fárad
ságáért sem a’ Nagyuraktól, sem a’ KÖnyviro- 
soktól vagy Nyomtatókiói nem remény Ihet sem
mit, ’s a ’ hasa ,  a’ mint tudjuk, eledelt, a’ 
teste pedig öltözetet kiváo mégis, kéntelen vég
re a ’ munkáját arra fordítani, a’ mi jutalmat 
hozhat magával. Ez okból hagyták el a ’ Ma-
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gyár Literaturát nem egygy vagy két íróink, 
mert semmi hafznot nem láttak , ’s nem is vár
hattak mellette.

77. JSicolai Nyelvünknek fzükvóltát abból 
akarja kihozni, hogy gyakran egygyetlen egvgy 
Szónak ejtésére több egyébb Szavakra^vagyon 
fzükségünk, ’s például ezen két Szavainkat em
líti : Gyertyatartó , Anyafzentegygyház. Erre 
azt felelhetni, hogy. ez a’ németben is nem új
ság , ’s gyakorta egygyetlen egygy Szó ö nálok 
is két három Szavakból áll, mellyet a ’ Magyar 
egvgyfzóval ki tud mondani,például: Író, Schrift, 
steiler ; Lováfz, Reitknecht; Méhéfz, Bienen- 
mann; Szerzetes. Ordensmann; Földim , Mein 
Bandsmann; Ősöm, Mein Grofsvater-, Ötsém, 
Mein jüngere Bruder; Bátyám, Mein ältere Bru
der ; Vallásombeli, Mein Glaub ensgen ofs ; Fe- 
lényi, Halb so grofs ; Tsúfz, Rothlauf; Fáj, 
Es that weh; Látlak , Ich sehe dich; Értlek, 
Ich verstehe dich ; Adhat, Er kann geben; Vár
h a t ,  Er kann warten; Ehet, Er kann essen; 
Vehet, Er kann nehmen; Szeretlek, Ich liebe 
dich; Gyűlöllek, Ich hasse dich; S ze re t tem ,/^  
habe geliebt; Távozom, Ich entferne mich; Ich 
weiche ab , Ich gehe weg ; Féltem ötét, Ich bin 
besorgt fü r  ihn.

78. Hogy a’ két különbbféle Nyelvekben 
két hasonló hangú és értelmű Szavak nem min
denkor jelentik az t,  hogy az egygyik Nemzet 
a ’ jnásiktól vette, azt jól tudják az értelmes Ety-
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íjmologusok. így  nekünk is vannak egygy né- 
melly Szavaink, mellyek noha a’ deákkal igen 
megegygyeznek, de mégsem beiőle valók. Pél
dául: Aggnó, Anus; Üpyéfz, .Agens; Eledel, 
Edulium\ Rekedés, Raucitas; Szint illyen, ÓV- 
millimus; Öblíteni , Abluere, ’öt. af.

79. Vannak, kik azt tartják, hogy M a
gyar Szókönyvnek legalább is fele réfze (ha 
nem éppen két harmada) merő ollyan Szavak
ból á ll,  mellyeket az Idegenektől vették az 
Eleink. Ezt az Állítást mások itéllyék meg , ha 
igaz e ,  nem e; én itt tsak azt mondom, hogy 
ha igaz volna is ez a’ Vitatás, abból tsak az 
következnék , hogy az Eleink gondatlanok va
lónak a’ magok ősi Kintsöknek megőrzésében, 
’s ide érkezvén , a ’ magok régi Szavaikat holmi 
tó tból, németből, ’s deákból veitekért feltse- 
rélték. Mert, egygy fzó mint fzáz, soha einem 
hitethetem magammal , hogy (például légyen 
ez egygyetlen egygy) a’SZIKRÁT,mellyet min
dennap láttak a ’ tűzhelyökön, nem tudták vol
na magyarul megnevezni, hanem, ide jővén, 
a ’ Tótoktól tanulták volna elöfzör.

80. A’ NEHEZÉK mit tett légyen hajdan, 
’s mi légyen még most is ,  arról az íróink sok
féleképpen befzélnek. Batryáui Ignátz Erdélyi 
Püspök azt ta r to tta ,  hogy a’ Nehezék és Pise- 
tűm egygykor mind egygy v a la , ’s ánrprit telt 
mint tcrtia pars unciáé. Maróti a’ Számvetés 
Könyvében a ’ Nehezékről azt írja, hogy annyi
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mint egypy Lotnak negyed réfze. Bod Péter a* 
Magyardeák Szókönyvében így tefzi ki; Nehe
zék. Quincunx. Fünf Unzien oder zehen Loth. 
Szabó Dávid a’ Kisded Szótárban a ’ Nehezé
ket fzint úgy tíz lotúnak mondja, követvén Bőd 
P é te r t , ’s az általa fzerzett SzókÖny v Kiadásá
nak igen hibás Németségét. *) Eder Ur a* Szó. 
könyvünknek végső Kiadásában réízfzerént Bat- 
tyáni Ignátzot követte, midőn így irtt: Nehe
zék. Pondus , Pisetum , olitn tertia pars unciaey 
hódié drachm. Schönvifner Ür a ’ Magyar 
Pénzesméretben azt írja , hogy a’ Pisetum 
vagyis Nehezék erűt sexta pars unciáé , seu 
quadragesima octava Marcae. Hogy Bőd és Sza- 
bó hibáztak , a’ bizonyos , mert Nehezék még 
a ’ Lóinál is kevesebb. Talán Maióti tette ki 
legjobban.

*) Ez Szabó Úrnak a’ Kisded Szótárában egygyne- 
hány magyar Szávák bővebb magyarázaijára nem 
igen jól fzolgáltt.

8». Hogy a’ rövid ö nálunk már több ízbeq 
z’-vé változott, például lehetnek: neki, fzéki, 
tifzteli, ’st. af. mellyek egygykor, vélekedésem 
fzerént, így ejtettek: nekö, fzékö, fzeretö, tifz- 
telo. *) Nékem úgy tetfzik, hogy az i végbetü 
ezeken is: égi, fö d i ,  tiizi, v iz i ,  hajdan ü le
hetett,  ’s ezek a’ Szavak így hangzottak: égő, 
fö ld ö , tiizö , vizö.

*) Ezeknél régiebbek: nekev, fzékev , fzeretev, tifz- 
teler, ’s még ezeknél is iotezek j nekeve, fzékeve.



fzereteve, tiizteleve. Ill/en  a’ L a t i  a tue f e l e y n u  
b e n :  eleve, terumteve, az az: élői, teremtő.

82. Baróti Szabó Dávid Ür a ’ Kisded Szó
tárába a* többi új Szavai közé felfogadta az 
INGERT is, melly annyit téfzen nála mint Öfz- 
tön ; Óra ingere pedig mint Óra tolla. De mi
vel a’ mostani Ingerlem még nem igen régen 
Ingellemnek mondatott, ’s ez, a’ mint látfzik, 
IndellembŐl eredett, melly annyit tehetett egy
kor mint Commoveo, Incito, Irrito , ehezképest 
nem Inger, hanem Ind volna inkább az Öfztön 
vagy is az Izgató, Stimulus , Irr it amen, Ind
iámén , Momentum. Ugyan ebből az Indból 
eredtek im ezen Igék is: Indítani, Movere, In
dúlni, M overi; Indogni, most Inogni, Motari, 
Mgitari ; Indogatni , most Ingatni , Molare, 
Mgitare.

83. Én elhitettem magam mal, hogy mi a’ 
Magánhangzót a’ két Mássalhangzók előtt igeu 
gyakorta fzükség nélkül is accentuáljuk. így pél
dául ezekben : bolt, fo lt ,  volt, voltam, volna, 
Dyoltz, boldog, toldom, az /  előtt Írott o, íté
letem fzerént, soha nem kíván accentust. A* 
va ló , hogy a’ Palótzok is megvonják, de ők 
az /  betűt ki fzokták hagyni imígy: bót, fót, 
v ó t , vótam , vóna, nyótz, bódog, tódom. A’ 
Nyelvünkben előforduló sok hofzfzú Magán
hangzóink többire onnan eredtek, mert az után- 
nok következett Mássalhangzók kihagyattattak.

84. Említettem immár, hogy az eredeti Ma
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gyár Szavaink többire egygvtagú Szavak valá- 
nak. A ’ legrégibb Igéknek Praesentis Indicativi 
ttriia  persona egygvfzersmind Substantivumot 
is tett. Megjegyzésre méltó, hogy az egygytagú 
Szavak Magánhangzója a’ JSominativusban töb
bire hofzlzan ejtelik, de a’ többi Cususukban’s 
Der it  ai u moh ban röviden. Jgy például lehetnek : 
é r ,  év, izéi, té l ,  meilyekLol jmezek fzármaz- 
tak : erek, eret, eres, erem, ered, ere, ’s a ' t .  
U ta k ,  u ta t ,  u tas, utam, útad, útja, utazás, 
utazni. Ítéletem í'zerént, nem jól iratnak ’s mon
datnak , mert azokat'ízint úgy rövid u-val kell 
ejteiiüak, valamint ezeket: urak, u r a t ,  uras, 
uratlan, u ram , urad , u ra ,  urazni, uraliani, 
uralkodni.

ö j . NASZ Pápainál Pompa nuptialis, Sza
bónál pedig annyi mint a’ Menyekezök Sziilö- 
jik. Hogy ez a’ második magyarázat a’ ísáfzból 
eredett Szavainkkal megnem egygyezik , azt 
legottan meglátjuk. Én azt tartom , bogy Náfz 
egykor annyit tett mint JS'uptiae, v. Gaudium 
nuptiarurn, Laetitia nuptialis ; valamint a’ Gyáfz 
is annyit tett mint Mors v. Casus luctuosus, /«- 
gubris , v. Luctus , Moeror, Tristitiafunebralis. 
JJárzból eredtek imezek: Náfzadomány, Náfz- 
ajándék , Dos , Donum nuptiule ; Náí’zanya, 
Pronuba; Náfzének, Epithalamium • Náfzleány, 
ííáfzoló, most per abusum Nyofzoló, Paranym- 
pha-y NáfzlegéDy, Paranymphus; Náfzfő, Náfz- 
pagy , uirchitriclinus; Náíznap, Dies nuptia-
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lis; Nálznép, Convivqe nuptialcs; NáfzfzerzÖ, 
Conciliator nuptiarum ; Náfzvendég, Conviva 
nuptialis; Náfzvendégség, Náfzlakodalom, Con- 
viviuni nuptiale, Coena nuptialis; Náfzolni, JSu- 
ptiarum celebritati interessé. Én még a ’ Vígjáté
kot is Náízjátéknak mondanám, az az :  Náfz- 
végűjátéknak, mert úgy is mindenkor azzal vég
ződik , valamint a’ Szomorújátékot is Gyáfzjá- 
téknak, mert ez is mindenkor gyáfz esettel éri 
végét.

86. Ha valaki azon Szavakra íigyelmetes, 
mellyek nálunk ’s a ’ tót Nemzeteknél azon 
egygy dolgot jelentenek, tehát azt fogja találni, 
hogy valamennyi tót Nemzetek köztt azokban 
az Oroí'zokkal legjobban megegygyezünk. Mi 
légyen ennek az oka, azt eltalálni nem olly 
igen nehéz. Énnékem úgy tetfzik, hogy az Eleink 
azokat már akkor elfogadták tőlök, midőn még 
Neper és Donfolyók mellett laktak, a’ honnét 
azután a’Tifza és Duna mellékére felkerekedtek.

87. Nem hifzem, hogy egygy Szavunk is lé
gyen, melly az eredeti igaz Magyarságnak Pró
báját kiállhassa, mellyben elöl, hátúi, vagy 
középeit emez idegen Hangok találtatnak: tza , 
íze, t z i , tzo , tzu , tzö, tzü. Ez okból igen tsu- 
dálom, hogy néhai Földink a’ tollas Élőállat 
nöstényjét tsaknem mindenütt Jértzének nevez
te. Ez a ’ Jértze fzint úgy a’ tót Jaritzából ere
d e t i , melly nálok annyit tefz mint Fullustru, 
falamint a’ Jerke, slgna , Jár kából; ’s a ’ Szu



ka, Canisfemina, Canissa, Szukából, vagy in
kább Pfzukából. Az Eleink a ’ barom, vad, ’s 
egyéb Élőállat nősiéiyjét tobbireEmének mond
ták. Ollykor mindazáltal Nőnek is. így a ’ Sz* 
írásnak ama l<nrégibb rcagvar Fordítója ezeket: 
Leo cepit sufficient er catulis suis, et necavit laee- 
nis suis, ilyenképpen fordította: Az Orofzlány 
bővon fogon a ’ KölvkiO’k ,  és megöltö ö nevi- 
nek. Itt a ’ megöltö ’s nevinek megölte ’snejinek 
helyében vétetett. Valamint a’ Nő fzóval, melly 
most tsak az Aizlzonyokat illet', hajdan az ok
talan Állatok is oliykor megbetsültettek, úgy 
fzintén az Eme fzóval i s , melly utóbb tsak a ’ 
Barom Nősténvjére maradit, egygykor az Afz- 
fzonyok is megelégedtek. Minden bizonynyal 
EmébŐl ízarmaztak mind ezek: Em ni, az az: 
Szopni; Ernő, Szopó; Emleni, Szoptatni; Em
lő ,  Szoptató; Emets vagy Em tse, Nöstényke.

88. Bessenyei egygy helyett a ’ Bűbájost 
KANÖREÖGNEK nevezi. De ez a’ Szó, leg
alább a’ mint azt a’ Bűbájos Afzfzonyok vették, 
’s a ’ mint a ’ Törvény előtt tett Vallásokból ki- 
tetfzik , mást jelentett. Ezen vallásokból bizo
nyos, hogy miudegygyike ezen babonás ’s er. 
költstelen Alizfzonyok közül az ö felvételekor 
egygy Tzinkost, és ugyan sors vonással kapott, 
kit azután ö mindenkor az ö Kanördögének ne- 
vezé , Buhlteufel, ’s ki a’ Bájosgyűlésben fajta- 
lankodni fzokott ó vele.

89. HARAG, úgy tetfzik, nem eredeti Ma
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gyár Szó. Azt a ’ Tsehek így nevezik: Horkofzt, 
’s ebből fzármazott talán a ’ mi Haragunk. Né
metjeink is a ’ Haragost Harcnak ’s Harpignak 
mondják. Ha nem hibázok, nálunk a ’ Harag 
egygyhor Bofzfzúnak mondatott, ’s onnan ered
hettek emez Igék: Boízfzontom, az az :  Haragí
tom , ’s Bofzízonkodom , az az :  Haragfzom, 
Már most a’ Bofzfzú annyi mint Vindict a , Ul- 
t io , holott ezt a ’ régiek Boízízúállásnak mon
dották.

90. FÖLDINÉL A lces , Jávor; Urus pedig 
Belény vagy Bölöny. Mások Alcest Beléndnek 
nevezik, Urust pedig Jávornak, Vadökörnek, 
*s Erdeibikának. Nékem úgy tetfzik, hogy ha 
az Eleink Éjfzákról jöttek ide, ezen Élőállatok
nak mind igaz Magyar neveik valának. *) A’ 
most említett két nevek azonban németből va
lók, mert Belény vagyis Belénd a’ német Elend- 
bői le t t , a’ Jávor pedig Auerbo\ vagyis Auer- 
ocksbó\. Az említett Földi azt írja, hogy egygy 
Bihari helység Belénytöl hivatik még ma is Be- 
léoyesnek, melly jele, úgymond, hogy hajdan 
ott is volt. Meglehet. De ha tsupán a ’ Helysé
gek neve elegendő bizonyságunk arra, hogy ott 
lakott,  éltt , és fzaporodott hajdan valamelly 
Élőállat neme, úgy bizony Orofzlányok, Ele
fántok, sőt Sárkányok is lak ta k ’s tenyéfztek 
itt egygykor Orfzágunkban, merj van még most 
is mind Orofzlányosunk ’s Orofzlányköviink, 
mind Elefántunk, mind pedig egygynehány Sár
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kány nevű falunk. Úgy a’ Vásárhelyi Hódastó- 
ban is Hódoknak kellett egygykor lenni.

*) így a’ Medvének is egygykor más neve lehetett, 
mert ez a’ lengyel és orofz M e d v i j e d b ő 1 eredett, 
melly fzó annyi mint: Mézkievő, mivel ez a’ Vad
állat nálok az erdőkben a’ fák odvaibói a’ Mézet 
kiefzi, mellyet a’ vad Méhek oda gyűjtöttek ma
goknak. Én gyanakodom, ha nem nevezték e az 
Eleink a’ Medvét Torznak, valamint a’ kisebb fa
ját Borznak.

91. A’ KÖZ és KÖZÖNSÉGES, a’ mint most 
vefzfzük , nem egygyfélét téfzen. Köz annyi 
mint Vulgarisi Gregalis , Gregarius, Sumtus 
de medio , de vulgo , de grege , Triviális , Quo- 
tidianus, V ilis ; Gemein, Gewöhnlich, Gebräuch
lich , Geringe flicht besonders ; Közönséges pe
dig mint Communis , Publicus , Catholicus , Ge
neralis , Universalis; Allgemein. így mondjuk: 
Köz Ember, Homo de pltbe ; Köz Katona , M i
les gregarius; Köz nap, Dies profestus; Köz 
nép, Plebs, Vulgus; nem különbben: Közönsé
ges Anyafzentegyház, Catholica Sancta Mater 
Ecclesia; Közönséges Gyülekezet, Concilium, 
generale • Közönséges Hely ; Locus publicus. 
Hogy egygykor a’ Köz és Közönséges egygyfé
lét tehettek, azt könnyen elhifzem , de ki tehet 
ró la ,  hogy a ’ Szavaknak értelmök idővel fzint- 
úgy változik, valamint a ’ Testünk öltözete ’s 
Hajunk viselete. /

9<z. Hogy még a’ Könyv elejéhez vagy há
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táljához kaptsoltt ’s többire kikoldúltt Ditsére- 
tek sem tehetik a’ Könyvet ditséretessé, példánk 
lehet ebben VALYI Andrásnak MagyaTorfzág 
leírása. Ez a’ Könyv mindenféle hibákkal teli 
vagyon, úgy hogy ama régibb Korabinfzki Le- 
xiconja még most is többet ér. Fogott volna 
néhai Vályi valamelly ájtatos vagy imádságos 
Könyvhez, nem pedig egygy ollyan tudományá
hoz , a’ mellyhez tellyességgel nem értett. A’ 
historicus hibái tűrhetetlenek , a ’ geographicus 
tévedési pedig fzámtalanok. Sok a’ kihagyott 
Helység is. A’ Nép fzámát sehol se telizi ki, 
melly mygis a ’ Helységeknek és Városoknak 
legfőbb dolgok. Azután a’ Stílusát vallyon ki 
ditsérheti ? ugyan is a’ Magyarsága igen eről
tetett. *) Az imitt amott hozott Ítéletei is a’ 
hízelkedést árál jak inkább el, hogysem az igaz
ság után való törekedést. Egygykor még élté
ben a’ historicus és geographicus hibáinak kifze- 
déséhez hozzá fogtam volt, azon fzándékkal, 
hogy azokat néki megküldjem , hogy legalább 
a ’ Munkája végén helyre hozhassa mégis, a ’ 
miben vétett. De megvallom, hogy a’ Soka
ság ezen Múnkát mindjárt elején megúnatta ve
lem. ’S mivel ő vele esméretlen va lék , tartot
tam attól is, ne talán ezen fáradságomat rofzfz 
névén vegye. Én ugyan sajnálom azon érdemes 
és tudós Urakat, kik ezen Könyvet ditséretök- 
re méltóztatták , mert a’ jövendő Nyom azt 
fogja ..felölök tartani, hogy ők ezt a’ Könyvet
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(tsupán a ’ Szerzőnek kedvét akarván tenni) es- 
méretlenül is merték ditsérni.

*) Egygy Magyar író sem él olly gyakran ’s oily il. 
letlenül a’ P a s s i v  u m o k k a l ,  mint Vályi. Pél- 
d áúl: Cserna folyóvíz a’ Dunával Orsováuál eg y  
gycsítetik, úgymond, egygyesűl helyett.

93. Említettem im m ár, hogy az ISTEN 
nevét hihetőképpen a’ Kazuloktól vették az 
Éleink , *s Izdanból vagyis JizdanbóL faragták 
egygykor, melly a* régi Kazuloknál a ’ jó Is
tenségnek neve vala, Meglehet, hogy az Eleink 
egygykor a’ Magún Hitben valának , meüyet 
a ’ régi Kazalok követtek. Ugyan erről gyana
kodott már előttem Schlötzer is. T a !án ezen 
kétféle, úgymint jó és gonofz , vagyis áldó és 
ártó Istenségbe volt Hitből eredtek ama ká
romló fzavaink; Eb ad - , Kutya ízül- , Ö r 
dög ter-f

94. Némellyek fzerént a’ FÖLD , Terra, 
nem eredeti magyar Szó , m e r t , a’ mint mond
ják , a’ német Feldböl fzármazott volna. Már te
hát kérdés esik , miként nevezték légyen azt 
a ’ régieb Eleink. Én két régi nevéről gyanako
dom , mellyek imezek : Ság és Megy. Ság, úgy 
tetfzik , még ezekben fenmaradtt: Kúnság, Jáfz- 
ság, Hanyság, Bátskaság, Somogyság, Szilágy
ság, Óltság, Bartzaság. Azután az Orfzág is 
egygykor Orság vala , az az : Lakság , Lak
föld , mert Orni annyit tett mint Lakni. Ipoly- 
ság is egygykor annyit tehetett mint Ipoly vi-



zenek földje vagyis melléke. Rétság is, Vátz 
és Balassa Gyarmat köztt fekvő helység, an
nyit tehetett egygykor, mint Rétföld. EzeD Ság 
idővel többféle fzavakban ’s nevekben fzintúgy 
elváltozott Seggé, valamint ben, nek, vei, re, 
bánná, nakká ,"vallá , rává ,  vagy fzer és von 
fzorrá és fzörré, ’s vanná, venné, és vönné. 
Például: Székelység, az az: Székelyföld, haj
dan alkalmasént Székely-ság vala , azután Sze- 
pesség, Szeremség, ’st. af, Megynek a’ nyoma 
tsupán a’ Vármegyében maradtt meg. Várme
gye onnan mondatott talán, mivel a’ Várnak 
m egye, az az: földje vala, Terra castri, Terra 
ad castrum pertinens. Én azt tartom, hogy Kál
mán Király Törvényeiben a’ Vármegyének elő
forduló Mega neve a’ magyar Megyböl eredett. 
Pray ebben ellenkezőt tart, midőn így i r : „Has 
nunc Comitatus vocamus, oli/n autern Megaey ex 
quo patrium Vármegye ortum est , dicebantur

95. A’ SZÉKELY BETŰKRŐL Túrótzi Já
nos és Oláh Miklós után emlékezett Vrantsits 
Antal Efztergami Érsek is abban a’ Töredéké
ben , mellyel Kovátsits Ür az apróbb Magyar 
írók köztt illy tzím alatt adott ki: De situ 
Trans silt article, Moldáviáé, et Transalpinae Fra
gmentum. A’ fzavai ezek: ,,Pro Literis Notas 
quasdam in scipionibus ad formám tesseram 
quadratis excindunt, lineamque a dextra in si* 
nistram, ut Judaei, Aeglptii* ac Turcae ducunt, 
quarum una seu ad summum duae punctis qui-
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busdam addilis plus quam pro numero caracte- 
rum praebent intelligentiae. Hunnos bis usos 
fuisse apud indigenas tritum est.” De vallyon 
(ha Vrantsits igazat ir, ’s a ’ mint mondja, még 
az ö idejében éltek ezeu betűkkel a’ Székelyek) 
mért nein jelennek meg ezek a ’ betűk valahol 
papiroson vagyis a ’ levelekben ? Én ugyan mind 
addig nem hiízem, hogy valaha divatban vol
t a k , míglen azokkal Írott hitelre méltó levelek 
nem hozattatnak elÖ. Mert meglehet, hogy mind 
Túrótzi, mind O láh , mind Vrantsits (ha mind
járt Erdélyben forogtak is) tsak hallásból lettek 
tanúi a’ Székely vagyis a ’ Hunnus betűknek. 
Azt pedig lehetetlen elhinnem, hogy a ’ Széke
lyek azokat tsak a’ Botokra írták volna, Papi
rosra pedig sohasem. Egygyf/óval , ha Vran
tsits idejében 1540-dik körül még divatban vol
tak ,  tehát bizonyos vagyok benne, hogy azok 
a ’ Székelyek között még most is valahol fen 
vannak.

96. SZER. nálunk még most is ezeket tefzi: 
Series, Ordo , Res , M ateria, Modus. Például: 
Egygyfzer, Előfzör, hajdan Egygyfzerrel, Elö- 
fzerrel; Szertartás; Szertörés; Szerént, hajdan 
Szerként; Füfzer ; Mroma, Gewürz; Müfzer, 
Materia , Stoff; Szerfelett , Szerkivül , Ultra 
módúm , Übermäfsig; Szertelen , Immodcratus, 
v. Insolens, lnsolitus, Insvetus. De hogy egygy- 
kor annyit is tett mint Statútum , Institutum, 
Constitutum , Decretum. a ’ bizonyos. így vet



ték már Árpád Fejedelmük alatt a’ Magyarok, 
midőn Tsongrád és Szeged között Gyűlést tá 
tották azon a* helyen, hol most Pufzta- Szer 
fekfzik, melly is onnan neveztetett Szernek (haj
dan talán Szerhelynek) mert ott a ’Nemzet ’s az 
Orfzág dolgában sokfélét rendeltek, fzabtak, ’s 
végeztek magok között. Lásd erről Eéla Leve- 
lessénél Cap. XL.

97. GRAD a’ régi Tótoknál annyit tett mint 
Vár vagyis Kerítetthely , a’ mostaniak Hradnak 
mondják, ’s megkitsinyítve Hradeknek. fíraditi 
tótul és tsehül annyit tefz mint Keríteni, Ker
telni, Garádolni, Gárgvázni. Gradból lett Gra- 
detz , jircula  , Castellum , ’s ebből a ’ Gradetz- 
böl Grétzet a’ Stájerorfzági Fővárost nevezték 
a ’ Németek Gr at znak, nem különbben eme he
lyeket: TVindischgratz, König gr aíz, \X.  af. Grad 
crofzúl Gorod, ’s megkitsinyítve Gorodok. Ná
lunk a1 Gradnak emlékezetét még most is fen- 
tartják : Nógrád, Légrád , Tsongrád , Vizse- 
grád , mellvek ezekből eredtek : Xovigrad, Le- 
ligrad , Tsernigrad, Visiigrad.

9g. Officium Rakotzianum nevű Imádságos 
Könyvet Horányi L'r I Ráhótzi Ferentznek úgy
mint Szerzőjének tulajdonítja erre fzavakkal: 
Hic verus Auctor est Officii Rakotziani. Hogy 
ez a’ Könyv az ő Imádságos Könyve vala , *) 
azt elhifzem, de hogy ö fzerzette volna, abban 
Tamás vagyok. Mert ezt a’ Könyvet minden 
bizonynyal valamelly Jézsovita kéfzítette
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kik, a’ mint tudva vagyon, igazgatták az egéfz 
Údvarát. Ez onnan is kitetfzik, mert a ’ Jézso- 
viták ezen Könyvet soha nem betsülték volna 
anny ira ,  hogy ha ő tölök nem ízármazott vol
na. Miként ajánlották, ’s hányfzor nyomtatták 
ki Bétsben , Grétzett, 'Nagy Szombatban, Bu
dán , Kassán, Kolosváratt, és Zabrágban, még 
igen jól emlékezem. Ezen Könyv magyarra is 
fordíttatott, ’s Budán és Kassán jött ki a’ Sajtó 
alól. Többi köztt a’ sok Jézsovita Szentekhez 
való Könyörgések is a’ Szerzőt igen elárulják.

*) Valamint M. Terézsiának ’s II Józsefnek Itnádsá- 
gos Könyveik, noha ók azokat nem kéfzítették.

**) Talán Kis Imre.

99. Emlékeztem immár a ’ FESZRÖL epygy- 
helyett, melly a ’ Latiatuc feleymben jön elő im- 
így : es leva halalnec es puculnec feze . Mit tett 
légyen egygykor ez a’ Fefz, sokat törtem a’ fe
jemet , ’s a’ Származatjait is egygyenként mind 
megvisgáltam, de megvallom, alig mehettem 
valamire. Végre tsak azt találtam, hogy alig 
ha annyit nem tett mint Préda, vagy Nyereség. 
A’ Latiatucban is, a ’ mint látfzik, ugyan ez az 
értelme, mert az előhozott fzavak ezt jelentikr 
és lön halálnak és pokolnak prédája. Felz talán 
utóbb Fofzfzá lett, Praeda, Spolium , Raub, 
Beute; ’s Fofzból ismét eredhettek Fofzítani ’s 
Foízúlni, mellyek már most így ejtetnek Fofz* 
tani ’s Fofzlani.

100. Az említett LATIATUC FELEYM,



Hazánk nyelvére tekintve, egygy olly Kintsünk, 
mellynél nagyobbat nem bírunk. Annak védel- 
mezését a’ Rágalmazói ellen régen magamra 
akartam venni, de mivel Révai Barátom bizo
nyossá tett abban, hogy ö azt nem tsak Izórái 
fzóra megmagyarázza, hanem az Oltsárióinak 
is megfog felelni,, ahozképest ezen munkát kéí'z 
örömest oda engedtem nékj. Bár mennél hama
rább megjelenne vele, *) hogy ama kárhoztató 
ítélethozókat megfzégyenítse, kik , mivel ma
gok a' régi Írott és nyomtatott Könyveinket 
nem forgatták , ’s ehezképest a ’ hajdani .Nyel
vünket ’s annak idő fzerént való változásit nem 
is esmérik, azt hifzik, sót má.okkal is el akar
ják hitetni, hogy a’ legrégibb Eleink is fzint úgy 
befzéltek és Írtak, valamint mi mostan.

*) Azólta, hogy ezeket írtam , az igértt nagy betsu 
Munkája mégis jelenti illy tzím alatt: A n t i q u i- 
t a t e s  L i t e r a t u r a e  H u n g a r i c a e .  V o l u m e n  
I. P e s t i n i 1803.

101. Valamint NEKI régenten NEKÖ *) 
vala (eredetét vévén a ’ Dativust fzerzö Kékből 
és Öböl) úgy bizony ezek is: égi, tűzi, vizi, 
emberi, baromi, ’st. af- így hangzottak egygy- 
koron : égő, tüzö, vizö, emberö, baromö. Égő, 
most Égi, ízint úgy eredett Égből és Öböl (tsak 
hogy a’ Nyelvünk tulajdona fzerént ö hátúi 
akaíztatván rövid ö- ve lett) valamint a’ deák
ban Co Jest is Coclum est Ár* b ői.

E
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*) N e k ó , vélekedésem fzerént, az előtt N e k e v  

vala , ’s ez egygykor N e k e v e ;  mert a’ Végnév* 
mássá ő e v - b ö l  lett, ’s ezt ismét e v e  fzülte.

102. TEKE a ’ régiek fzerént Conus, Metu- 
la /  Trunculus lusorius, Kegel. Néinelly utób
biak annyinak is vették mint Glóbus , Sphaera, 
Kugel. Ez a ’ hiba aíkalir.asént onnan jöhetett, 
mert. ezt : Conis sive trunculis ívdere , Kegel 
spielen , Kegeln, a ’ Hientz Magyarok Ttkézni 
helyett a’ német Kegelnböl így ejtették : K gliz- 
ni. De mivel a’ Kugli, Globus , Sphaera , Ä«- 
g e / , tsak ollyan hientz fzavunk , mint Fásli, 
Másli , Klázü , Mamii, Rékli, Lajbli, Tufzli, 
T á tz l i ,  Puk li ,  Huntzfutli, Takfzli, Pudli, Pu- 
m i , ’st. af. *) ehezképest ha a* Golyóbist a’ régiek 
fzerént akarjuk nevezni , nevezzük Gömbnek, 
mert ez a ’ legrégiebb esméretes magyár neve. 
Abból va lók: Gömbölyű , Gömbö'yeg, Göm
bölyíteni , GömbÖlygetni , Gömbös , most 
Gömbötz. -

*) Tsudálom, hogy némelly írók ezen kortsos Szava
kat a’ Könyveikbe merik említeni, holott már a’ 
Befzédben is törhetetlenek. Azokat, ha kívántatik, 
egygyhl egygyig magyarul is ki lehet tenni. Bizony 
nem tsuda, ha az idegen (ezeket halván és olvas
ván) Nyelvünket megveti, ’s tsak lopott Szavakból 
állónak véli. Tsudálom azt is ,  hogy néhai Földink 
ama halat, melly deákul T e t r o d o n  h i s p i d u s ,  
németül pedig K u g e l f i s c h ,  Kuklihalnak nevez
te , holott Borzas vagy Sertéshalnak inkább kerefz- 
tclhette volna.



J03. A’ melly FEGYVEREKKEL jöttek ide 
az Eleink , azoknak még a ’ neveik is valósá
gos ősi magyar eredetűek, ’s még most is a* 
többi Kun vagyis Fin Nemzetek Izmaikkal ro- 
konságosak. Jliyenek a’ T o r ,  *) Nyíl, és Ij  ̂
melly utolsó kétféle volt ^gygykor, úgymint 
Kézij és Számfzerij, slrcus ni*nuarius ct B i l i- 
sta. A’ többi régiebb Fegyverünk , úgymint 
D árda , Dsida , Lmtsa, Szutza, Kép, Handsár, 
Sisak, Pántzél, Pais, mind tsak itt Európában 
felkapott Fegyverünk ’s HadifzerfZamunk vala, 
a ’ mint a1 neve is kimutatja ’s elárulja. **) 
Igaz ugyan, hogy noha Nyilakkal teli Puzdrát 
hoztak magokkal az Eleink, de ez a’ fzó: Puz- 
dra még sem eredeti magyar Szó, mert az a* 
lengyel Puzdro , ’s a ’ tseh Pauzdro , Pharetrat 
fzavakból eredett."Azonban tundnunk kell, hogy 
azt az Eleink Tegeznek mondták,

*) Az Eleink mind a’ vágó, mind pedig a’ gyakó 
Kardot Törnek nevezték. Ha a' Kard eredeti ma
gyar Szó légyen e , bizonytalan, mert a’ Tsehek- 
töl is a’ gyakó Kard , F u g i o ,  K o r d n a k  mon- 
datik , a’ Horvátoktól pedig K o r d á n a k .

**) Dárda, H a s t a , frantzúl D a r d.
Dsida , M i s i i l e ,  j a c u l u m ,  törökül D < i d a.
Lántsa, L a n c e a ,  németül L a n z e .
Szutza H á t t á ,  tsebui S z u d 1 i t z e , vindút 

S z u I i t z a.
Ké p,  Kopja , Ha s t a,  tótul K o p 1 a , .tsehűl 

Kö p i .
Handsar r Hangyár, S ic a ,  törökül H a n d s a  r,

. E Ht
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Sisak, Cassis ,  olvasd viízt'za, vindúl S isak .
Pántzél , L o r ica ,  németül Panzer.
Pais, C 1 y p e u s , tótul *s tsehúl P a v e z a.

104. Ezek az Igék : ESZKÖZÖLNI, Face• 
re , Ffficere, Perficere , ’s KÜSZÖBÖLNI, Ex- 
pellere, Exigere, Ejicere, most nem régen igen 
megtetfzettek némelly íróinknak. Énnekem, 
megvallom , soha se tetfzettek, mert mind a’ 
kettőnek kitevésére elég jó ’s régi fzavakkal bí
ru n k , úgy hogy ezen új i'zavakra éppen nints 
ízük1-,égünk. Az elsőt elegendőképpen kitefzik 
imezek : Tsinálni, Tselekedni , Tenni , Mun
kálni, Mivelni, Szezezni, Okozni, a* másikat 
pedig ezek: Kitsapni, Kivetni, Kiűzni, Kiker
getni, Kirugdalni, Kitaszítani.

105. Kép , Imago , Effigies, Simulacrum, 
Idolum , Scu/ptile , Icon , Species , Forma, A7o- 
öW , Modulus, Typus , Copia , Exemplar. Ez 
a ’ Kép, ha a ’ Copiaból e ,  vagy Crcpidaból ere
d e n ,  bizonytalan. Az Eleink, úgy telizik, Kim
nek mondták.Himből valók: Himes, Pictus, Co- 
loratus ;Himezni, Fingere, Colorare ; Hímet vár
ni, xicupingere. Mind ezeket nem azért hozom e ö, 
hogy a’Kép fzót kívánjam Nyelvünkből kirekefz- 
teni. Kép és Him ezerfzerte jobb magyar Szavak 
(mert legalább egygyiagúak ’s könnyen ejthe- 
tok) mintsem Abráz, Abrázat, Ábrázolat, RajzP 
Rajzolat, noha ezek is divatban vágynak, mert 
ezek nem tsak korlsos Szavaink, hanem egygy- 
fzersmind nehéz ejtésüek is.



106. Egygy Tifzán túl fziiletett Barátom, 
hogy az odavaló Helytelen Szokást, úgymint a’ 
Melly Helyében MEJJEL való élést helyesnek 
vitathassa előttem, arra fakadtt, Ho^y a’ Mej 
ízint úgy eredeti volna Möböl, valamint Fej 
’s Tetej Főből ’s Tetőből. Elhalgatván azt, 
hogy a ’ Fej ’s Tetej is egygykor tsak Abusus 
által jöttek divatba, ’s a’ régi Könyveinkben 
tsupán Fő és Tető vagy pedig Fev ’s Tetev ta- 
lijltatik, a ’ iVIónek sehol nints legkisebb hire. 
Hlyen Képtelenség vitatására tsak az ollyan 
Emberek birattatoak , kik a’ magok hibáit tel* 
lyességgel megnem akarják esmérui.

107. Hogy a’ NEKI egygykor Nekö vala, 
’s a ’ Nekik Nekök, azt immár említettem. Már 
most a ’. Nekivel sem elégfziinkmeg, hanem fzük- 
ségtelenúl kettőzzük , sőt hármazzuk a’ Név* 
mássát benne imígy: Nekie , Nekije , Önekije. 
Így lett ezekből: Azt, Ezt, Öt; Áztat, Eztet, 
Ötét. Sőt a’ Szalavármegyebeliek, a’ mint h a l
lom , ebben is az Accusativust meghármazzák 
imigy: Aztatat, Eztetet. Mind ezeket egygykor 
tsak az írástudatlan Köznép hoztabé. ’S mégis 
sok Jámbor ahoz igazít minket a* jó |Magyar
ságért.

108. TISZTELENDŐ igazán annyi mint 
Honor andus, Venerandus, Reve rendíts , a z a z :  
a’ ki tifzteltetni fog egygykor, de a’ ki már is 
tiíztelteiik, vagy pedig már most is tiízteletre
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méltó , Honorabilis , V ‘mer ab ills , azt inkább 
TISZTELETESNEK nevezhetni.

,109. A’ SÍR és KOPORSÓ , Sepulclirum, 
Tumba, Loculus, úgy tetfzik, hogy idegenek
től véteten í/avak , ’s az első a’ német Sargból, 
a ’ másik pedig ezen deák fzavakból-f Coopercu- 
/«/w . Coopertorium , Cooperimentum , olafzúl 
Copertojo, eredhetett, mi is annyi mint Fedő- 
Borító Takaró- ezköz. Azt talán ízint úgy mond
hatnék Halonlaknak vagyis Hólttlaknak, vala
mint az Eleink a? Hugytartót nevezték Hugy- 
laknak , de a’ melly már most a’ Dunántúl Hó- 
lyagnak , a* Tifzán túl pedig Hójagnak ne
veztetik.

110. Soha talán egygy Könyvnyomtató sem 
érdemiette úgy meg, hogy a’ nyomtatott Mun
kájával tserbe maradjon, mint HOCHMEISTER 
Szebeni Köny vnyomtató a’ Magyar és Deák 
Szókönyvével. Az ö valóságos Karantsi Bérűi 
olly kopottak, hogy fzégyen ’s gyalázat egygy 
Orfzág Fövárossának KÖDyvnyomtatójára néz
ve. De ez még tűrhető volna , ha a ’ Könyve 
mindenfelől a ’ sok nyomtatásbeli hibákkal olly 
teli nem volna. *). Ezen Könyvnek előbbeni Sze- 
benben Sárdi által lett 1767-diki Kiadása sok
kal különbb. Sőt most is ezen Könyv első Ré- 
fzének Pozsonban Länderer által történtt Ki- 
nyomtatása jóval többet ér valamint betűire, 
$gy papirosára nézve is.



*) Még sem tartotta méltónak o Kegyelme, hogy leg
alább a* Könyv végén az E r r a t á i t  említse. Hi
hető azon okból, hogy a’ vevők a’ sokaságtól meg- 
ne ijedjenek.

m .  Sz. LÁSZLÓ BALTÁJÁT vagyis Sze- 
kertzéjét Baróti Szabó LJr Hangyárnak nevezi. 
De Hangyár vagy is Handsár egéfzen mást té- 
fzen, mert az annyi mint Sica , Pugio , melly 
fzót vagy a’ német Handschercböl, vagy pedig 
a ’ török Handsárból vettük. Ez a* Haudsár pe
dig nem egyéb, hanem Övkés, az az : Öv mel
lé dugni fzokott hegyes Kés, melly a’ Magya
roknál nem igen volt fzokásban, hanem inkább 
a ’ Törököknél. Azon Szekertzét, mellyet Sz. 
Láízló a’ Képeken visel, a’ Tótok (nem tudom, 
honnan?) Svantsarának nevezik, talán Sc'iwanz- 
scheere német fzóból. ’S talán e’ volt ama gyak
ran említett Bicellus nevií fegyverünk.

112. Azon magyar Krónikát, melly elöfzör 
Bétsben tóóo-bau PETHÖ GERGELYNEK ne
ve alatt jött ki, most némelly íróink (követvén 
ebben Kálaoki Sámuelt, ki a’ Krónikát újra ki- 
adá 1702-ben) ama Zrínyi Miklósnak tulajdo
nítják, ki az Adriai Tengernek Sirénáját irta. 
De a’ ki mind a ’ két Könyvnek Magyarságát meg- 
iíélheti , az Lehetetlen, hogy ezt a’ két Köny
vet azon egygy Ember Munkájának tarthassa.- 
Ez az említett Zrínyi Versmunkája, Ítéletem 
fzeréut , koránt sem ér Peth.Ö Krónikájának



magyarságával, ámbár némelly régi Szavaink 
és Szokásink emlegetése miatt a’ kevés régi 
Könyveink között mégis egygy nevezetes Köny
vünk. Pethö Baboltsai Kapitány vala 1600 
ban , *) a’ Várat a* Törököknek (félekenység- 
böl e , vagv kénteU nségböl ? nem turlom) fel
a d ta ,  melly m<att kevésben m ulti , hogy a* fe
jét einem vefzieite,' azután av Magyar Krónikát 
kezdette írni, mellyel egefz 1626-dikig el is vit
te iróíolláv al. Pray egygy levelet hoz elő a ’ 
Magyar Hierarchiái ib an , mellyböl kjtetfzik, 
hogy Pázmán Péter ezt a’ Pethő Gergelyt Ist- 
vánfi Miklóshoz azért küldötte, hogy adoá tud
tá ra  nék i, miképpen léptekbé az új Vallások 
Orfzáguokba. így tehát ez a* Pethö Pázmannak 
kedves embere lehetett. Meglehet , hogy a’ 
Pethö Munkáját Zrínyi a ’ maga költségén adta 
k i ,  mert akkor még a’ Könyvnyomtatók semmi 
M agyar Könyvet ingyen vagyis a ’ magok Köl
tségén nem nyomtattak.

*) Lásd Závodfzkinak D i a r i u m  j át  i6oi»nél i u A d -  
p a r  at u B e l i i  ad Hi s t ,  Hu n g .

H3- Igen kevés MAGYAR KÖNYVNEK 
volt eddig az a’ ízerentséje, hogy a’ Sajtót újra 
fárafzíza. A’ világi Könyvek közül Telemák és 
Kartigám értek még is immár három Kiadáso
kat- Az Istenes Könyveink közül gyakrabban 
egygy sem jött ki „ mint Páztnánnak Imadságos.
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Könyve és Szönyinek Szentek Hegedűje. Az 
első tizen egygynehányfzor, a ’ másik tízfzer 
adatott ki igoo-dikig. Ez az utolsó a ’ Reformá
tusoknak minden legkisebb alkalmatosságra va
ló Istenes Verseket vagyis Verses Könyörgése
ket foglal magában. A’ Szerző ezen Munkáját 
miért nevezte Szentek Hegedűjének, nem tudom, 
ugyan is Könyvön ’s Verseken hegedülni hallat
lan dolog. Azután ha már Hegedűnek kellett 
lennie, tehát ez a ’ Könyv jól magyarul nem a* 
Szentek Hegedűje, hanem a’ Szentek Hegedű
jük. De ez már igen is közönséges grammatieus 
vétkünk. Kár, hogy másként is némelly helye
ken o!ly igen régi fzabású, mint például az em
beri Testben megtetfző Isteni Böltsességről va
ló 37 dik négyesben:

Tíz Ujjunk nyilván azt is m utatja,
Hogy tíz az Isten Parantsolatja.

U4. Az ár és e'r végű Szavaink, akármint 
vitassa azokat eredeti magyar Szavaknak Páz- 
mándi, valóban még is többire mind tót és né
met eredetűek. Például:

Kafznár. Frumentarius. Kastner.
Kulrsár, Claviger. Klutsár.
Sáfár. Dispensator. Schaffner, Schaffer. 
Bognár. Carpentarius. Wagner.
Kalmár. Mercator. Kramrner. Kramárs 
Molnár. Molitor. Müller. Mlin<\r.
Tsaplár, Oeoopola. Zapfler.
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Tsifzár. Armorum faber, Politor. Tsifz•
tsdr.

Kolompár. Laniiinarius. Klempner. Klampdr.
Hengér. Carnifex. Henker.
Hüvetér. Custos. Hütter.
Pefzér. Canum curator. Pfzdr.
Pinter. Vietor. binder.
Sintér. Excoriator. Schinder.
Tőzser. Negotiator, Mercium cambiator. 

Tauscher, Waaren vertauscher.
Vintzellér. Vinitor, Vinicola. Winzer, Wein- 

ziegler.
Fellajtár. Ductor equorum. Vorreiter.
Fürmendér. Tutor. Kormund.
115. Honnan eredeti légyen ezen Szó: HÍ

ZELKEDNI, nem hizonyos ugyan, de, a ’ mint 
látízik, egygykor ezekkel: Hízni és Hízakod- 
ni t egygy gyökere vala.

11Ó. Kár, hogy a’ néhai FÖLDINK barna* 
rább m últtk i,  hogysem a’ Növevények orlzá- 
gát a’ Szílilemények orfzága után kiadhatta vol
na. Ebben alkalmasént többet tehetett volna, 
legalább a ’ Fák és Füvek neveiket nálunk illő
képpen elhatározhatta volna. Ugyan is kiki tud
ja, miilyen réfzfzerént illetlen és balgatag, réfz- 
fzerént korlsos és babonás neveik vágynak ná
lunk némelly Füveknek , ’s hogy nem kevés 
Fűnek h a t ,  hét, ’s több nevei vágynak az Or- 
l’zágnak Kötnyékei fzerént, mellyek közűi a ’
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legillőbbet kiválafzhatta volna. Kár, hog}*- olly- 
kor egygykevessé könnyen hitt, például: mi
dőn a’ Gőzükről azt irta ,  hogy némellyek öfz- 
ízel nyakokat a ’ Varádits kóróknak ágaik közó 
fzorítják, ’s magokat a’ téli éhség előtt meg- 
fujtják. Az oktalan Élőállatok soha kéfz akar
va nem ölik meg magokat, mert ez a’ balga
tagság terméfzet ellen való, ’s tsak az okossá
gával vifzfzaélő Embernek tulajdonsága. Azon 
Gözü , mellyet így találtt rhegfujtva , nem 
fzánttfzándékkal fujtottameg magát, ’s nem volt, 
a ’ mint ő Kegyelme vélte, maga magának gyil
kosa ,  hanem az éhség által okozott erőtlensé
ge í'zerzette halálát. Bár a ’ többi idegen Élőál
latokat is, mellyeknek még eddig a ’ magyar 
nevök hibázik, fzint ügy elnevezte volna ma
gyarul, valamint ezeket: Hangyáfz, Hernyáfz, 
Rakáfz, Nyüvéfz , Rügyéfz , Képtelen, Repte- 
len , ’st. af. ’s vajha ezeket is: Cerkóf, Mon- 
g ó tz , Murmutér, Fizéter, Kenguru, Likáon, 
Jerboa, Kavia, Hiéna, ’st. af. azonképpen for
dította volna magyarra. Putíli, Pum i, Takf'z- 
l i , *) ’s Kuklihal, Kugelfisch, igen némelesek. 
Némelly Élőállatok a ’ Duna mellékén másként 
neveztetnek. így , például, a’ Földi Tzobolja, 
M. Zibcllina , nemeiül, Zobel, tótul Szóból, 
Nyufztnak mondatik; ’s a ’ mit ö Nyufztnak ne
vez, M. W ards, németül Baum Marder , tótűi 
Kuna, az Nyestnek hivattatik. A’ Jávor, úgy 
telizik, inkább Urus, /iuerochs, Vadbika, bqgy-



sem A lces , Elendthier, Örfzarvas; mert ezt az 
Eleink Beléndnek mondiák. Jávor és Belénd a* 
német Auer és Elend ízavakból eredtek.

*) Tsuda, hogy kimaradnak: Puntsi, Spitzli, Mupfz- 
l i , Pumerli.

117. PRIBÉK annyi mint Transfuga, De•
sertor, .Apustata, eredett pedig eme tót igékből 
Prebehaii , Prebehnuti, Transfugere , mert /Ve 
annyi mint Irans , ite/í pedig m.nt Fuga. A’ 
Kintstartó 1495 -diki Regyistromában így vefzi: 
,, Jribus Pribech, ear Turcia ad Reg iám M at
tem fugerant ad Varadinum Petri, zfeűh 12 yZ.’ 
Gyöngyösi is , midőn az elfogott Keményről 
emlékezett volna, az elhajlott ’s a’ Talárokhoz 
állott Szeményeket , kik az előtt az Erdélyi 
Zsóldban valónak, így említi:

A * Kám is elfogván tőlünk Vezérünket, 
Pribék Szsménjek is elhagyván rendünket.

118. Cornides azt v itatta , hogy a’ KOTSl 
Magyar Találmány légyen. Némellyek nem elég 
jól értették, midőn azt vélték, hogy Vitatása 
a ’ lett légyen, hogy az első Szekérnek Magyar 
lett volna a ’ lelője. Ezt tsak a ’Magyar kotsiról 
kell érteni, melly egygykor Kotson *) kélzíte* 
te t t ,  kihezképest a’ nevét is onnan vette, úgy
mint Kotsí Szekér. A’ Kotsiak hajdan nem tsak 
jó Kotsikat kéfzítettek, hanem híres Bérkotsi- 
sok is, Landkutscher, valának. **) Ez kitetfzik 
,a’ Kintstartónak i495-diki Regyistromából is,

j6
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midőn így ir :  Currifero de Koch, qui ad rela- 
iionem Korlathkewy transivit pro boletis dedi 
6 f  Másutt: Matheo Kwchy, ***) qui in nego- 
tio Reae Matt is duxerat Tobiam et Georqium 
Banfy ad Wesprimium ad relationem Bradach 
dati sunt 6 f .

*) Kots jó magyar Falit Komárom Vármegyében.
**) Akkor tudniillik, midőn még a’ Királyink Budán 

tartózkodtak.
***) Az az: Mátyás Kotsisnak, mert a’ Kotsis még 

akkor Kotsinak mondatott, az az: Kotsi embernek, 
Kotsról való embernek. Ez kitetfzik onnan , mert 
azon Regyistrornban többi közit ezek is jönnek eló: 
M i s s a  s u n t  ad W y s s e g r a d  p o m a  n a r a n- 
t i a  d u l c i a  e t  a c e r b a  pe r  u n u m K o c h y  
D o o  R e g i  e mt a  3$ f. 25 d. Per  e u n d e m  Ko 
c h y  m i s s a e  s u n t  l u c e r n á é  et  c a n d e l a e  
p a r v e  D n o R e g i  ad  W y s s s e g r a d ,  cui  
K w c b y  p r o  e x p e n s i s  et  l a b o r i b u s  da t us  
est £ f.

1I9. Hogy hajdan sok Szavainknak más je
lentésűk vala mintsem mostan , a’ bizonyos, 
így Tanú ság , melly most Doctrina , hajdan 
Testimonium vala. A’ Tátos is, hajdan TÁL* 
TOS , melly most annyit tefz mint Bűbájos, 
ördöngös , Szemfényveí'ztö , egygykor a ’ po
gány Eleinknél annyit tett mint Tudós, Okos, 
Bölts , ’s Tanúltt Ember , mert Ő volt a* 
Tanátsadójok, ’s mint egygy Papjok. De a* 
Kereí’ztyén Papjaink (a’Sz. Benedek Szerzetesi) 
hogy a* Tátosokat megutáltathassák ? fzánU-
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fzándékfcal Bűbájosoknak hirdettékki, ’s azok- /* - /  1 
nak nevezék azután az ördöngösöket vagyis
az Ördöggel tzimborásokat. lgy  vette a’ Táltos 
nevét mindenütt már 1450-dik körül Sátori Láfz- 
ló Sz. Pál Szerzetese a ’ Sz. írásnak fordításá
ban , melly Könyv , vélekedésem ízerént , a ’ 
magyar Szóllás és írás módjára nézve régiebb 
Sz. Margitnak azon Életénél , mellyet Pray 
1776-ban adá ki Nagy - Szqmbatban. *) Több 
illy elváltozott jelentésű Szava nkat lásd imitt 
amott a7 Többféle Szavainkról való Vélekedé
semnek Tz^kkeiyében.

*) így Áldomást, melly az előtt annyit tett, mint 
Istennek a’ vett Jóért való áldása ’s ditsérése , az 
említett eisó Papjaink Háláadásnak nevezték a’ tót 
C h w á l a ,  a z a z :  Ditséret fzóból. Ellenben azon 
Lakozást és Borozást, melly a’ véghez vitt munkáért 
vagy valamelly árúnak megvételéért ízokott adatni, 
Áldomásnak mondták.

120. Kiki tudja, hogy az 179X-diki Orfzág- 
gyűlésén a’ Horvátorfzági Követek valának 
a zo k , kik a ’ MAGYAR NYELVNEK az Orfzág 
Dolgaiba való bévezetése aránt leginkább el
lenkeztek. Nékem úgy tetfzik, hogy sokkal jobb 
lett volna őket azzal megnyugtatni, hogy ked« 
vök. fzerént bízvást maradhattak volna a’ deák 
mellett, vagy, ha úgy kivánták volna, a’ Hor- 
vát Nyelvöket is arra válafzthatták volna. Az 
Ember nem hinné, melly kedvetlen légyen, ha 
valamelly Nemzet idegen Nyelvet kínfzerítetik
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a’ Közdolgokra felvenni. De ha a’ válaí'ztá« 
kedvére hagyahk , idővel sokkal hajlandóbb 
hozzá, ’s hamarább is elfogadja. Merem mon- 
dani, hogy ők is idöjártával még magok kíván
ták volna Hazánk Nyelvének közikbe való be
hozását. így mi is, tsak még két vagy három 
Mária Terézsiánk következett volna, a ’ ki nem 
erőltetéssel, hanem kedveltetéssei , nem heves
séggel , hanem kegyességgel kívánta volna a* 
Német Nyelvet köztünk közönségessé tenni, fo
gadom, hogy egygypeháry efztendök múlva azt 
a ’ Deák he’yében magunk talán kivántuk volna. 
Az újságoknak fzemlátomást való erőfzakos bé..* 
vezetésök mindenkor kedvellenséget okoz, és 
ritkán fzokott tartós lenni.

121. G. GLADÁNYINAK Verses Munkái, 
mivel igen tréfások ’s mulatságosok, sokaknak 
nálunk felettébb megtetfzettek. A’ való, hogy 
a’ Kontó Pál Történeteit méltán lehet egygy 
valóságos eredeti magyar Munkának nevezni. 
Ennek a’ Könyvnek Versei, sőt a’ Pölöskei 
Nótáriusnak ’s Istenmezei Palótznak neve alatt 
költött Versek is ,  noha Gyöngyösi Istváo Ver
seitől igen mefzfze estek, engem még is igen 
mulattak.

122. Az én vélekedéséin fzerént, hijába tu
lajdonítja magának nálunk ez vagy ama Kör
nyék, hogy ö légyen a’ legjobb , vagy, a ’ mi 
még több, egyedül a’ JÖ MAGYARSÁGNAK 
birtokában, mert nints az a’ Tájék, hol egygy*
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ben másban ellene ne vétkezzenek. Azután ré
gen tudjuk immár, mit kellessék tartani egygy- 
némelly Büfzkék Magokhányásokról, *) kik nem 
tsak a’ jóféle Magyar Nyelvet egyedül magok
nak vagyis a* Lakföldjöknek tulajdonították, 
hanem a* többi Hazafiakat még Magyaroknak 
sem akarták esmérni. Voltak ’s vágynak még 
most is fzint olly jó Magyarok a’ Dunán innen 
’s túl is, valamint a’ Tilsán túl ’s Erdélyben. 
Ha az igaz volna, a’ mit némellyek állítottak, 
hogy a’ legtisztább Magyar Nyelv ott találtat
nék , hol semmi idegen a ’ Nemzetünk kozott 
nem lakik, úgy bizony tsupán a ’ Jáfzság és Kún- 
ság kérkedhetnék azzal. **) Én legalább egygy 
Vármegyét se tudok Magyar vagy Erdé;yor- 
fzágban, hol a’ Magyarral egygyütt nem lak
na Német, T ó t ,  Horvát, Ráfz, Orofz, Oláh, 
vagy örmény. Az Eleink az által is kimutat
ták emberséges voltokat, hogy a ’ Tótokat és 
O láhokat, kiket hatalmokban állott itten to
vább is megtartani, vagy pedig innen kimoz
dítani, a ’ régi lakföldjökön meghagyták, ***) 
meily tselekedetök miatt ez a ’ két Nemzet va
lóban tartozik is nékik háládatossággal.

*) Valamint egyéb Nemzeteknek, úgy nekünk is van
nak tulajdon Gafzkónyí Kérkedékenyink.

**) Egygy nevezetes Magyar írónk, ki noha Tifzán 
túl fzületett , mégis azt vitatta előttem , hogy az 
eredeti Nyelvünkhöz legközelebb járnak a* Mátrai 
Palótzok. Ez mennyire légyen igaz, ö lássa.



***) Bezzeg nem ágy bántak a’ régi Németek a* Balti 
tengernek’s Elbe vizének mellékén lakott V i n d u s 
Tótokkal, mert, mihelyt hatalmokban vaia, leg» 
ottan vagy kikergették őket, vagy pedig a' sok zak
latással tsak nem az egéfz Nemzetet kifogyafztot- 
ták. S c h l ö t z e r  felölök így ir ; „Welche scbreyen* 
de Ungerechtigkeiten haben sich nicht diejenige 
Deutsche erlaubt, die als Colonisten in die wendi
schen Länder, nach Preufsen, Kurland, Livland, etc, 
verpflanzt worden sind! Unter gottlosen Vorwänden 
plünderten sie die Ur-Ein wohner, machten sie zu 
Sklaven, oder rotteten sie allmählich mit Stumpf 
und Stiel aüs.” ’S ezt fontolják meg azok , kik a* 
Nemzetünket gyűlölői régibb Német írókból az Elein
ket olly igen vadaknak, durváknak, ’s kegyetle
neknek tzimerezik még most is.]

123. Jegyzésre méltó, hogy tsakném min
den HÁZ és TOK neve nálunk idegén Nyelvek
ből vétetett. Az Eleink, minekelőlte igyekez
tek volna az idegen Szót igazán magyarul ki
tenni, azt inkább elfogadták, tsakhogy egygjr 
kévéssé öfzvetörték. őseinknek ezen gondatlan
ságokát egygy okos Hazafi sem hagyhatja hely
ben. Azok, kik ezt réfz fzerént mentegetik, réfz 
fzerént ditsérni merik, bizonynyára kedvesen 
halhatják Nyelvünknek azon rácalmazását is, 
hogy tsak az idegen Nyelveknek megrontott 
Szavaikból alkottatott, az az: Cenio linguarurrt 
aiiarum légyen* A’ sokféle Háznak nevei illye- 
nek: Templom, Klastrom, Teátrom, Malom, 
Monostor, Kápolna, Segrestye, Kastély, Bor
dély, Erkély, Ispotály, Iskola, Istálló, Ka*

F
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ly iba ,  Karám, Kutya, Hörúba, Viskó, Vityil- 
l ó ,  Kafzárnya, Kortsma, Tsapház, Huta, Há
m or, Vinnye, Major, A ko l , Kam ara, Palota, 
Pa tika ,  Bolt, Szoba, Szála, Konyha, Pintze, 
P i tv a r ,  Perváta, ’s a’ t. A* sokféle Tokot pe
dig így nevezzük: L ád a ,  Szekrény, F ió k ,  Al- 
m áriom , Iskátula, Piksis, Szelentze, Gurgulya, 
Kas, Kóbor, K orba , K osár , Tarifznya , T a r 
so ly , T ásk a ,  Zsák , ’s a ’ t. Mind ezeknek az d 
idegen voltok kitetfzik majd akkor, minekután* 
na a* XII Darabom jelenik meg. Még ez a’ két 
Szótska is , úgymint Ház és Tok fzint olly köl
csönözött Szavaink. Mindazonáltal, tekintvén 
közönséges ’s rövid vo ltoka t, legméltóbbak ar
ra  , hogy tovább is megtartsuk.

124. Talán nemigen tsalatom, ha azt mon
dom , hogy az Eleink a ’ TÓTOS SZAVAIKAT 
réfzfzerént már akkor elfogadták a ’ Nyelvükbe, 
midőn még a ’ Bagos, Neper, Don, vagy Étel 
folyóvizek partjain az Orofzok mellett, vagy 
talán velek egygyütt laktak. *) Ezt bizonyítani 
látfzalnak többi köztt eme Szavaink, méllyé- 
két az Orofzok fzerént mi is g-vel mondunk ki, 
nem pedig a ’ Tsehek és Tótok fzerént á-val, 
úgymint:

Magyar. ___Deák. Orofz. Tseh és Tót.
Gát. Impedimeu- Gat. Haty.

turn.
Gelefzta. Lumbricus. Glifzta. Hliízta.
Gerlitze. Turtur. Gorlitza. Hrdlitza,
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Gübü. Profundum. Glubina, Hlubina.
Ganéj. Fimus. Gnoj. Hnoj.
Ganéj. Stercus. Govno. Hovno.
Gereben. Carmen. Greben. Hreben.
Galamb. Columba. Golub. Holub.
Gereblye. Rastrum, Grable. Hrable.
Gerentsér. Figulus. Gontsár, H rntsír,

Gorontsár. Hrntsár.
Gerezd. Racemus, Grozno, Hrozno ,

Manipulus. Grozd. Hrzt.
Goromba. Crassus. Grubi, Hrubi.
Gúnya. Vestis. Gúnya. Hunya.
Galagonya. Crataegus. Glog. Hloh.
Galagonya. Bacca Glogina. Hlohina.

crataegi.
Garádolni. Cingere. Goroditi. Hraditi.

*} Ezen négy Folyóknak deák és orofz Neveik imezek : 
Bagos, B o h u s ,  Bog;  Neper, B o r i s t h e n e i ,  
D a n a p t i s ,  N e p r j  D ód, T a n  a i s ,  D o n ;  Étel, 
R h a, V o l g a ,

125, Sokfélém VI Darabjának 70-dik Levél- 
felén azt említém, hogy a’Szűz Margit Életirója 
a’ Magyar Királyt Magyari Királynak nevezte. 
Most újra megtekintvén azon Könyvet, a’ mint 
azt Pray 1776-ban Nagy Szombatban adá ki, 
igy talaltam inkább: Magery Kyral. A’ FÖem- 
bereket pedig így nevezi: Vla°er orzagnakfeu 
jobbágy es nemesy. Ez a’ MAGER ’s a ’ Béla Le- 
velessénél előforduló MOGER., nálam kétségen 
kivül tefzik azt, hogy a ’ Magyar egvgykor Ma*

F  2
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gyér ’s Mogyer vala. Az i35S“diki Krónikásnak 
Hunorját és JHagorját , kikből a’ Magyarokat 
ízármaztatta , így olvasom : K un-e r ,  M ag-er, 
az a z : Kun férfi, Mag férfi. De ezek az Eleink
nek nem Származtatóik, hanem valóságos tulaj
don nemzeti Neveik lehettek.

126. A’y betűvel sokkal ritkábban éltek az 
Eleink, hogysem mi, sőt eleinten talán nem is 
esmérték. így ezek: J e l ,  Jere , Jöjj, Jöfzte, Jö
ve l ,  Jönni, nálok így hangzottak: Gyei, Gye
r e ,  GyÖj, vagy inkább Gyövj, Gyölzte, Gyö- 
vefz te ,  Gyövel, Gyövni. így a ’ deákból vett 
Kerefztneveket is a’ 7 helyében többire «'-vei 
vagy gy-vei mondták ki imígy : Iván, Izsep, 
Iromos, Gyerolimoss G yula , ezek helyében: 
Joannesf Josephus, Jetonimus, Julius, Már most 
némelly kényes fzájúak tsaknem minden Szókat 
ly  helyett /-vei ejtenek k i,  *) sőt már néhol gy  
helyében is7 -vei kezdnek élni imígy: Hajma, 
Hajmáz, Jomor, Jökér, Jiimölts, ’S így ma 
holnap , tsupán Kényességünk m ia t t ,  ezek a ’ 
két régi Kun és Magyar Hangok ly  ésgyegéfzen 
ki fognak vefzni Nyelvünkből.

*) Ezt a’ helytelen Ejtést a’ Tilzán túl valók ’s Erdé
lyiek alig ha nem az Oláhoktól vették, kiknél a’ 
L e p u s ,  J e p u r e ;  M u l i e r ,  M ű j e  re;  ’st. af. 
Némellyek már a’ putzt a 1 helyében is kezdik ejte
ni imígy: Bojond, Haláj , Hojjó, Jány, Juk, ’st.af.

127. A* kik azt akarják, hogy a’ Magyar 
Szavak úgy irattassanak, mint ejtetnek, azok



minden bizony nyal azt is kívánhatják , hogy 
ezeket is :  eredj, maradj, fzaladj, bolt, folt, 
volt, böjt, föld, zöld, ezután így írjuk: eregy, 
maragy , fzalagy, bot, fót, vót, bot, fód ,ződ , 
mert ezeket valamint mi a ’ Közbefzédben, úgy 
a ’ Közemberünk is többire mind így ejti.

128. A’ MÉNKÖ egygykor vagy Mennykő
nek a z a z :  Mennyei Kőnek m ondatott, vagy 
pedig, a’ mi hihetőbb, Menőkönek, az az: Já- 
rókÖnek, valamint Fénkő és Kénkö Fenőkönek 
és Kenökőnek. Elég az hozzá, hogy Kőnek igen 
illetlenül neveztetett. Én azt tartom, hogy a 
legjobb neve: Égitűz , valamint az Esőnek Égivíz.

129. Még a’ TŰZ és VIZ is, a’ mint gya
nakodom, eleinten másként hangzottak nálunk. 
Már a* végbetü z ezen Szavakban engem megin
te t t ,  hogy a’ volt aznak vagy <?znek légyen ha
gyott nyoma. Én tehát a’ többi Fin Nemzetek 
Tüzet és Vizet jelentő Szavaikat felkerestem, ’s 
azokat a’ Vottyákoknál így találtam : Tűz, Tül; 
Víz, Wu. Ezekből azt hoztam ki, hogy elein
ten minálunk is a’ Tűz Tül lehetett , azután 
Tül-ez, annakutánna Tülz , ’s végre Tűz lett. 
A’ Víz pedig eleinten Vu vagy V ü , azután Vu- 
ez vagy Vii e z , ’s abból végre Víz lett.

130. Már régen sokat gondolkodtam azon, 
honnan eredett légyen az Igénk: IMÁDNI, Ad- 
orare. Hogy az Imádkozni ebből az Imádniból 
fzármazott, ’s nem Imánkozniból vagyis a’ tö
rök Pap Imán nevéből, a’ mint a’ Debretzeni

85



Grammaticus oh verekedtek, az látni való. Imád
n i , úgy tetfzik, Imából eredett, de mit tett lé
gyen ez az Ima, bizonytalan. Bartzafalvi Szabó 
Ürnak Szótárjában , mellyet Szigvart revü Ro
mánhoz ragafztott, Ima an yi mint Heligio. Én is 
egygykor azt véltem, hogy Irha az Eleinknél 
annyit tett mint Bálvány, Idolum, Imago Dei 

ß c t i , ’s talán .a’ deák Imago űzőből eredett vol
n a ,  ’s tsak azután, minekutánna Kerefztyének- 
ké lettek, vették volna annyinak mint Fefzület, 
Crucifixus, Imago Dei veri, de most immár ezen 
vélekedésemet megváltoztattam. Mert hogy 
többféle Könyveket forgattam, mellyek a’ Fin 
Nemzetekről izóllanak, azokban azt találtam, 
Fogy az Isten neve a’ Tseremeseknél, Tsuva- 
soknál, és Vottyákoknál Juma , a ’ F inoknál, 
Efzteknél, ’s Permiabélieknél pedig Jumala. Ez 
a ’ Juma vagyis Ima lehetett az Istenség neve 
az Eleinknél is, minekelötte a’ Kazulokkal meg- 
esmérkedtek, ’s azoktól az Istennek nevét elfo
gadták. Juma és Ima fzint úgy megegygyezhet- 
nek egygymással, valamint Juh és Ih, Juháfz 
és Iháfz, Juhar és ih a r ,  Jufzalag és Ifzalag. ’S 
így a’ Juma vagyis Ima fzóból eredhetett Ju* 
mádni vagyis Imádni, j4d Deum orare, ^idorare*

131. A’ bizonyos, hogy a ’ KED és KEND 
Kegyedből vagyis Kegyelmedből eredtek , Ö 
REME és Ö KELME pedig ő Kegyelméből. 
Hajdan ez a ’ Kegyelmeddel való fzóbeli tifzte- 
lés igen betses vala, úgy hogy a ’ legfzegényebb
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Ember is bízvást mondhatta akármelly Dús
gazdagnak ’s Föembernek , most mindazáltal 
(bizonytalan mi okból) ezen divatját igen el- 
vefztette, ’s többire tsak a’ Közembereknek ’s 
Alábbvalóknak adatik. H anem  tsalatom, tsu- 
pán a’ Kéd és Kend fzerzette ezt, mellyel egygy- 
némelly Büfzkék az Alábbvalókat kezdették il
letni. Már most ez a’ fzép fzóbeli illetés Kegyel
med, tua Gratia , deine Gnade, nálunk méltó 
ok nélkül megvan vetve, ’s gyakorta vefzteget- 
tetik még az inasokra is ,  például: Ki embere 
Kegyelmed? Mondja meg Kegyelmed az Urá
nak , hogy ’s a’ t.

132. Sokfélémnek VIII Dar. 135-dik Levélf. 
előhozott régi Névmássainkról már most egygy- 
ben másban különbb vélekedéssel vagyok, ’s 
azt ta r tom , hogy nékem is fzabad a ’ tett bot
lásomat helyre hoznom , vagy legalább azt is
mét említenem, a’ mit most immár igazabbnak 
’s helyesebbnek lenni vélem. A* régi Névmás- 
sainkat most így adom elő:

1. é n .— e n ,e m ,  eme.
2. enyém. — enem, enen, eneme.
3. énnekem. — nekem, nekeme.
4. engem, engemet.— enemet, ememet, emet.
5. éntőlem. — tőlem, tőleme.
1. m i, m ik, mink. — mii, műk, emuk.
2. mienk. — rnütink, miimük, müemük.
3. minékünk. — nekünk, nekmük, nekemük*
4. minket, — műnket, mümüket, műket.



5* mitölünk. — tőlünk, tőlemk , lölemük.
1. te. — ed, ete.
2. tied , tijed. — teed , teete.
3. teneked. — neked , nekete.
4. téged , tégedet. — teed , teetet, etet.
5. tetőled. — tőled, tőlete.
1. t i , tik. — tü , tűk , etük.
2. tietek. — tiitük, tüetük.
3. tinéktek. — nektek , nektük, neketük.
4. titeket,tikteket — tütüket, tüktüket, lüket.
5. t i z e te k .  — tőletek, tőletük.
1. ő. — ev, ve, eve.
2. övé , övő. — evev, eveve.
3. őneki. — neki, nekö, nekev, nekeve.
4. Ő*et, öt. — evt, evet.
5. őtőle. — tőle, tőlö , tőlev, tölve, tőiévé. 
2* Ők. — evk, vük , evük.
9. övék, övök. — evevk, evévük.
3. ö nekik.— nekik, nekök, nekevk,nekevük.
4. Őket. — evket, vüket, evüket.
5. ötölök. — tőlök, tölevk, tölvük, tölevük.

Eleinten így lehettek ezek is :
Veleme. — Velete. — Veleve. 
Velemük. —- Veletük. — Velevük. 
Elmeeme. — Elmeete. — Elmeeve. 
Elmeemük. —  Elmeetük. — Elmeevük.

A' Magyar Történeteket illető Jegyzetim,

133. Hogy a’ mostani KÚNOK ama régi 
Jjßunnusok Maradékaik, azt Otrokótsi Foris után
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immár Szegedi is vitatta, midőn in Decretis Re- 
gum Hungáriáé , qui Iranssilvaniam gossede- 

260. edit. 1763. Moldváról ’s Butsák 
földjéről fzóllván így ír; Cunumos, veieres hu- 
/«.r Regni incolas, Hunnorum fuisse progeniemy 
nemo inficias ibit.

134. A’ JÁSZ KÜRT Lehel Kürtjének is 
neveztetik, de nem jól. Lehelnek legkisebb kö
ze sem vala a’ Jáfzokkal ’s Kánokkal, kik tsak 
mint egygy három fzáz efztendők múlva jöttek 
uránná az Orfzágunkba. Lehel (igaz neve fze- 
rént Lél, régi Kéziratokban Leel) Tasnak , a’ 
Hét-M agyar Föemberek közül egygyikének a’ 
fia vala, ki Álmossál ’s Árpáddal jött ide Ázsiá
ból. Ez a’ L ehe l, minekutánna sok diadaimok- 
ban réfzesültt, végre még is olly fzerentsétlen 
vala, hogy Óspurgnál a ’ JSémet Tsáfzárnak ke
zébe kerűltt, ki is ötét Régeűspurgnál 955- ben 
felakaíztatta. Midőn tehát azon elmélkedtem, 
miként kaphatta legyen a’Jáfz Kürt a’ Lehel ne
vét , az juta efzemben , hogy mivel a ’ múltt 
időkben a’ régi Énekek és Képek Lehelt minden
kor Kürttel ’s nagy Vitéznek emlegették, ez ok
ból a ’ Jáfzok közűi egygyvalaki ötét válaíztá 
’s hirdeté ki a’ Kürt egygykori Urának. Ha ki 
lehetne venni a’ Kürtön kimetfzett Képekből a ’ 
munka idejét vagy pedig hajdani Urának az Ő 
nevét, úgy bizony valamelly Kun vagy Jáfz 
Hadivezérhez tartozottnak találnék. Egygyízó- 
v a l , ha ez a’ Kürt méltán neveztetik Jáfz Kürt-
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nek, úgy lehetetlen, hogy egygykor a’ Lehel 
Kürtje lett Volna; ha pedig valóban Lehel Ma
rad vány ja ,  úgy Jáíz Kürtnek a’ nevét méltán 
nem viselheti.

135. Az ,i222-diki Decretumnak V Szakafz- 
fzában előforduló BILLÜCUS REGÁLIS ki lett 
légyen, azon már többen törték a’ fejőket. A’ 
Végezésnek deák fzavai imezek: Fares et latro- 
nes Billuci regales discutiant, ad pedes tarnen 
ipsius Comitis. Némelly más levelekben Bjrlo- 
ch'usoknak is neveztetnek* Többire azt tartják 
felölök, hogy Szolgabirák valának. Más egygy- 
valaki Királyi falus Ispányoknak vélte. Én azt 
tartom , hogy bizonyos hites Emberek valának 
’s Billucusoknak vagyis Béllyegeseknek onnan 
m ondattak, mert az igaz Marhára Billyeget az 
az :  Petsétet fzoktak volt sütni, 's a ’ kinyilat- 
kozott Orvokat és ífofztókat fzint úgy sütéssel 
billyegezték meg.

136. A’ fehér Lovakon való ORSZÁG VÁ
SÁRLÁSA, ha valóban megtörtént!, a ’ mint 
az itthoni írók emlegetik, tehát nem a ’ Szva- 
topluggal történtt , hanem Tsalánnal Tételi 
Bolgár *) Fejedelemmel. Ebben inkább kell hin
nünk Béla Levelessének, hogysem amaz 1358- 
diki Krónikának, mellyet Túrótzi János ma
gáévá tett. Ez a ’ Krónika , főképpen a’ Sz. Ist
ván idejéig, tele mindenféle tetemes ’s tapogat
ható hibákkal. Hogy ditső Eleinknek Almossal 
való ide jövetelöket ’s Árpád alatt az Orfzág



elfoglalását fzint oily örök Éj nem borítja , a’ 
millyen fedi Rokonjaiknak a’ Kunoknak 373- 
dik körül történtt ide érkezésöket, ’s általok 
ezen Orfzágnak diadalmas bévevését, azt tsu- 
pán az említett Béla Levelessének köfzönhetjük. 
Kezai ’s az 1358-diki és 1473-diki Krónikák 
alig említenek valamit a’ hét Kapitányokon kí
vül t ’s még ezeket is hibásan. Ha kérded, mi 
az oka ? Mert semmit se tudtak a ’ Béla Leve
lessének Munkájáról.

'*) Ezek az akkori Bolgárok , vélekedésem fzerént, 
nem lehettek mások, hanem a’ mostani Rátzoknak 
Elejik. S e r v i a  hajdan B u l g á r i á n a k  nevezte
tett, ’s Béla Levelessénél is Nándor-Fejérvár Á l b a  
B u l g á r i á é .  Ezen Bolgárok, Tsalánnak volt Job
bágyi , idójártával a’ Tifza mellékéről a’ Duna, 
Dráva, és Száva mellékére a’ többi feleikhez eltá
voztak. De a’ Mén-Marót és Gálád Bolgár Jobbá
gyainak Maradékiból a’ Maros és Temes mellékén 
még most is elegen vágynak hátra. Szegedet és 
TsongTádot, a’ mint mondják, hajdan nagyobb réfz- 
xől merő Rátzok lakták. Midőn Kostyán Görög 
Tsáfzár azt irja , hogy a’ Magyarokat 9^0 - dik kö
rül napkelet felöl a’ Bolgároktól a* Duna vize vá- 
lafztja e l ,  tehát S e r v i á t  értette, melly akkor 
B u l g a r i á n a  k neveztetett, ’s nem, a’ mint P r a y  
véli, az Olt vizén alól ama tenger felé fekvő Bol- 
gárotfzágot.

137. SZEPEST egygynémelly Pseudoeiymo- 
logus eme fzóllásunktól fzárrnaztatta: Szép ez! 
J)e e’ bizony tsak ollyan erőltetett Szármázta-
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t á s ,  mint Mármarosé Már ama rofzból, Bara
nyáé Bor annyiból, ’st. af. Azután Szepesi a 
Magyar Köznép soha nem lak ta , hogy így el
nevezhette volna. Ha mit Szép ez ! - tői kellett 
volna Szepesnek nevezni, az inkább Hegyallya 
vagy Balaton tája , vagy pedig Debretzen vi
déke lehetett volna, mert ez m á r a ’ Bolgár T ó 
toktól is Jó földnek hivattatott, úgymint Dobra 
zem , ’s a’ jó és fzép fold egygyütt járnak. Sze
pesnek hamarább a’ deák Sepes Regni, az az : 
Orfzág izéié , határa, ’s végtája adhatott nevet, 
mert ott válafztották el egygymástól a* két Or- 
fzágot már a’ legrégibb időben a* Tátor he
gyek. A’ deák Scepuiium minden bizonyryal 
hajdan Sepusiumnak olvastatott, mert egygykor 
Se annyit tett nálunk mint most Sz. Azonban 
meglehet az i s , hogy Szepesnek az ő tőfzava 
a ’ deák Spes fzó v a la , az a z : Reménység, mel
lyel az egygykori T ó to k ,  Németek, vagy Ola- 
fzok (mert ezek is jöttek Szepesbe mint Újfzál- 
lók , Üjlakosok) érkeztek oda , ’s elnevezték. 
Abból a’ Tótok Spist tsináltak, a ’ Magyarok 
pedig fzokások fzerént meglágyíták, ’s így ejték 
k i :  Szepes, végre a ’ Németek oda érkezvén, 
Szepesböl nevezek Sipsnck, ’s azután Zipsnek. 
Ugyan is a’ Németek fzokások, hogy a’ magyar 
Sz. hangot íz re változtatják. így lett Székely
ből Zeckel, Széksóból Zicksalz, ’st. af.

l$8- Oláh Miklós Efztergami Érsek ’s a’ 
XVÍ fzázadi Történetírónk, Magyarorfzág leirá-
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s'ában így i r :  Wissegrad, quod Germánt Plin-
tenburg vocan t.------- Hogy ezen Várnak az ö
eredeti neve Vissigrad légyen, arrról nem le
het kételkednünk. Ugyan is e’ tájt már a’ Ma
gyarok előtt a’ Tótok lakták és bírták. Ez az 
eredeti neve kimutatja, hogy ez a’ magos he
gyen épültt Vár (I Károly Király leveleiben Al~ 
tum Castrum) már a’ Magyarok ide jövetelük 
elölt a ’ helyén vala , ’s a ’ nevét onnan vette, 
mert alatta ismét egygy más Vár vala. Mitől 
neveztetett hajdan Plintenburgnak vagyis Blin- 
denburgnak, az az : Vakok várának, arról sem
mi Írónk nem emlékezik. Nékem úgy tetfzik, 
hogy ama két megvakított Hertzegektői: Al
mostól és Bélától, kiket Kálmán Király fzemeik- 
tol megfofztatott. *) Azok lakhattak benne vak
ságokban. Az említett Almos a ’ Várhoz közel 
eső Dömösi Apáturságot ízérzetté. A’ Vizsegrádi 
vár és birtok vala talán ezen két vak Hertze- 
gek lakásokra ’s táplálásokra rendeltt Királyi 
Jófzág. Nékem mind úgy látfzik, hogy mára* 
régi Duna melléki Tót Fejedelmek lakták Vi- 
zsegrádot.

*) Ezt a* pártot ütő' Királyi Vér Rokonyinak bünteté
sét a’ női régi Magyar Udvarunk a’ Görög Tsáfzári 
Udvartól kapta fel,

»
139. Hogy midőn az Eleink Kerefztyének- 

ké lettek, ’s a ’ Barom tenyéfzet mellett a’^zán- 
tást és Vetést kezdették űzni, az európai C1VI-
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LISATIÓNAK elejét az itt és a ’ fzomfzédság- 
ban találtt Tótoktól vették, az kitetfzik nem 

, tsak a ’ Földmivelésnek még most is divatban 
nálunk lévő legtöbb ízavaiból, hanem a’ Mes
terembereknek neveikből is. Ilijének többiköztt: 
Méfzáros , Kováts , T a k á ts , Bakáts, Szakáts, 
Bodnár, Tsifzár, Kollár, Kádár, melljek tó
tul íg j hangzanak : M afzár , Kuváts, Tkdts, 
Bucháts , Szekáts, Bednár , Tsijztsár , Kólái g 
Kágyár. Azután időjártával a ’ femetektől ’s 
Olafzoktól is tanítattak e g jg jre  másra. Immár 
a’ Kerefztjénségnek felvételétől ífogva, de leg
inkább 1300 dik után , Hazánknak legfőbb Ke
reskedése ’s Közösködése vala Olafzorfzággal, 
míglen 1526 ban a’ napnyugoti Németekkel egjgy 
Ürat Djertünk,’s az által azután sok jó és roí'zfz 
ízokást is tólök felvettünk. Ezen említett időig 
vagjis  a’ Mohátsi ütközetig a’ legnépesebb ’s 
legpénzesebb Vármegyék valának Baranja, T o l
n a ,  Somogy, és Szala; a’ Városok koztt pedig 
Buda; Pest,  Péts , Kassa, és Kolosvár. Akko
ron legtöbb Püspökink ízületésökre nézve Hor- 
vátok és Dalmátok valának, mert ezek vevék 
leginkább a ’ ízomfzéd olafzorlzági Főoskolák
ban, úgymint Páduában , Bonóniában , és Flo- 
rentziában tanulásokat ’s tsinosúlásokat. Sőt 
az akkori fövebb Házaink is többire onnan 
eredtek , úgymint Latzkfi vagjis  Latzkovits, 
Garai, Zápolyi, ’s a’ t. Gara és Zápolya Hor-
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népe nyelvén így ejtetnek: Gora, Zápolya*

140. Hogy a* Dunán túl való F ö ld ,  melly 
a ’ Rómaiaktól PANNÓNIÁNAK neveztetett, az 
Orfzágunknak mindenkor leggazdagabb ’s leg
népesebb Darabja vala, annak több az oka. 
I-fzör: az odavaló lakos mindenét mindenkor 
jó áron eladhatta óstríába és Stiriába. 2-fzor: 
Olafzorfzág is legközelebb vala hozzája, hová 
mindenkor a’ magyar fzarvas , gyapjas, és ser
tés Marha bőven hajtatott. 3 - fzor : az ételre, 
ruhára , ’s egyéb fényűzésre való olafz Aruk 
arra  vevék hajdan útjokat, úgymint Péts által 
Fejérvárra, Efztergamba, ’s Budára. *) Sőt már 
az Eleinknek a’ Duna és Tifza mellékére lett el
ső érkezésekkor, az az 900-dik felé Orfzágunk
nak ez a’ Réfze lehetett a’ leggazdagabb , leg- 
mivelttebb, ’s legnépesebb. Ugyan ez okból vá- 
lafztá magának Árpád, a’ Magyaroknak első 
Fejedelmök, ezen tájt tulajdonúi, úgymint Szé
kes Fejérvár vidékét.

*) Az Aroskodást, vagyis a’ Városokban a’ házi bol
tokban darabonként való Árulást akkor nálunk tsu- 
pán az Olafzok űzték, kiket a’ régi levelek La t i 
ll u s o k n a k neveznek. Alagyarorízágból Olafzor- 
fzágba a’ járás akkor, úgy tetfzik, Zsegnye, Se- 
g n i a ,  által történj!, hol a’ hajóba léptek. Azután 
a’ Zsidók és Bolgárok is kezdették űzni nálunk 
ezt az apróban való Kereskedést, de tsak a’ kisebb 
Helyeken. Ezen Bolgárok, a’ mint látfzik, a’ mos
tani Rátzoknak Líejik lehettek, a’ XIII Században
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H i s m a e l i t á k n a k ,  sőt S a r a c e n u s o k n a k  i* 
neveztetlek, mivel a’ JYIahumed Vallását követték. 
Minekelőtte a’ Tifza és Szamos mellékére jöttek, 
hol az Eleink 900-dik felé reájok akadtak , hajdan 
a’ Sártenger és Ételvize mellett tartózkodtak. Az 
Orofzoknál C h v a l e n  vala a’ nevük, ’s tőlök ne
veztetett a’ Sártenger orofzúl C h v a l e n s k o e  mo 
re,  M a r e c a s p i u m ,  s c y t h i c u m ,  hy re an um,  
b u l g a r i c u m .  Midőn a* Tifzához értek , ott sok 
Helységeknek, hol megtelepedtek, azon Helyektől 
adtak nevet, mellyeket az Etelvize ’s a’ Sártenger 
mellett oda hagytak. Hlyének valának a’ többikóztt 
E u l g a r i ,  B u g o r ,  S z a k m a r f z k ,  T ú r a ,  mel- 
lyek most a’ Magyaroktól így neveztetnek : Polgári, 
Bibor, Szatmár, Túr,

141. Ha ki legjobban esmérhelte a’ Hunnu-
sokat, ’s azután a’ Moldvai, Krimi, és Besse-/
nyei KUNOKAT , az bizonynyára a ’ Görög 
Nemzet va la ,  mert az fziiutelenül bajlódott Ó 
velek. Már pedig ezen Nemzetnek Iróji mind a* 
Hunnusokat, mind a ’ Chunusokat vagyis Cuma* 
nusokat, mind pedig a ’ Byssenusokat vagyis Pi- 
cenusokat mindenkor tsak Scytháknak nevezik, 
kihezképest ez által is tudtunkra adják, hogy 
tsak azon egygy Népnek esmérték. Ellenben a ’ 
M agyarokat, noha fzint úgy Kún Nemzetből 
eredtek isegygykor, Turcusoknak híják. Hon* 
nan jöhetett ez a ’ nevezet Nemzetünkre , bi* 
zonytalan.

142. Hogy Belgrád , Álba Graeca, Béla 
Levelessénél Álba Bulgáriáé, magyarul LAN*
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DOR vagy NÁNDOR Fejérvárnak neveztetett* 
azt kiki tudja. Már honnan Izármazhatott ezen 
nevezete, a r ró l , hagyd légyen fzabad véleked
ni. Én azt tartom,hogy valamelly Bolgár,Rátz, 
vagy Görög Leander avagy leander  nevű FŐ- 
embertöl neveztetett így , ki azt vagy felépítet
te , vagy helyre hozta , vagy ' megerősítette, 
Vagy legalább sokáig lakta és biria. Nékem 
ezen Helynek Rátz Fejérvár neve legjobban tét« 
fzik, mert az a * Servia orfzágöak Fővárosa, ’s 
a ’ Servius, lidscius, Rascianusy magyarul Rátz- 
nak neveztetik.

143. A* mi régi NÉMET VENDÉGINK 
vagyis JÖveVényink, Hospites nostri Tculonici^ 
kikkel a ’ hajdani Királyok majd e’ , majd ama 
Tájt akarták népesebbé tenni, vagy pedig a* 
Hegyekben bányáfzni, a’ Rózsákat igen fzeret- 
hették. Ugyan is gyakorta azoktól nevezték Üj- 
fzállásaikat.így támadttGömörben Rosenau, Lip- 
tóban Rosenberg, ’s Pozsonban Rosenthal, most 
Rosindol, Nagy Szombat mellett. A’ Pozsoni He
gyek a llyá t’s Nyitra és Bars vármegy ét egéfz Ga
rant vízig egygykor mind Németek lakták, a’ mint 
fzámos tót Helységek németből faragott neveik 
mái napig kimutatják. Ezt bizonyítják fzint úgy 
Pozsonnak, Nagy Szombatnak, ’s Galgótznak 
németből eredett tót neveik, úgymint Presporeky 
Prefsburgból, Trnnva Dornauból, vagy pedig 
Dürre auból , ’s trasták Frey ütadtból. íg y  
Grub most Guráb ; Grünau' Grinava ; Tieil

G



Tzajla ; Schöne Wiese Senkvitze; Oltenthal Om. 
p itá l; Sanddorf Sándorf; Krummbach , Krupa, 
Korompa ; Spatzendorf , Spatsintze , Spáiza. 
’st. af. De ezek a’ Pozson, Nyitra, és Bars vár- 
megyei Németek , kiktől ezen Helyeknek a’ leg
régibb nevök eredett, már a ’ M agyarok, sőt 
Tótok előtt is laktak ott. £zek lehettek azok a’ 
Németek, kiket az írók Quadusoknak neveztek, 
’s kik a’ Rómaiakkal is gyakran megütköztek.

144. E z t : Fratres Calendarum Szegedi így 
fe j t i : Fratres Sodalitiorum seu Confraternitatum. 
De nékem úgy tetfzik, hogy ezek a’ KALAN
DOS TARSAK nem mások valának egygykor, 
hanem Szarándokok, Bútsújárók, Sz. Ereklyéket 
látogatók, Sz. Helyekre, úgymint Rómába Jé- 
ruzsálembe , itthon pedig Fejérvárra ’s Váradra 
(a’ Bútsú vagyis Botsánat nyeréséért, ad con- 
scquendas indulgentias , impetrandamque veniam 
sive remissionem peccatorum) egygyütt járók. 
Származott pedig, a ’ mint tetfzik, a ’ Kala fzó- 
tó l,  meliy annyit tett-mint Üt, ehezképest a ’ 
Kalandos Társak Szaráadokók vagyis Utazótár
sak valának.

145. Ama régi Ének: Emlékezzünk Régiek
ről , mellyet Révai Barátom immár előadott, ’s 
réfzfzerént igen fzépen meg is magyarázott, 
tsak XIV vagy XV Században fzereztetetl. Ez 
onnan kitetfzik, mert valamint Béla Levelese 
semmit sem említ a ’ Szvatoplugtói fejér lovon 
vett Orfzágról, hanem inkább a’ Tsalán nevű
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Bolgár Fejedelemtől tizenkét fejér lovakért vá
sároltatja , úgy Kezai Simon is Szvatoplugról 
tsak ezt Írja : huné quidem Hungari de fluvio 
Hung variis muneribus allectum — *— cutn tota 
militia perimunt. Ellenben az 1358 diki Krónikás 
egéízen az Enekízerző előadása í'zerér.t beízél, 
’s ugyan azért igen hihető, hogy valameílyik 
közűlok a ’ másiktól tanulta a’ történetet, Né
kem (az Ortographidra tekintvén, a ’ mint azt 
Révai Elegyes Verseivel előadta) az Ének a’ 
Krónikánál valamivel utóbbinak látízik lenni* 
Béla Levelese ezt mindjobban tudhatta , mert 
mind közelebb volt azon idöhez, mind pedig 
többféle régi Krónikáknak haíznát vehette,mel- 
lyek az 1241 - diki Nagy Tatárjáráskor elégtek* 
’s örökre elvefztek.

146. Egygy Barátom azt tartja, hogy a’ Só, 
S á l, hajdan minálunk SAJÓNAK mondatott, ’s 
a ’ Sajó vize is onnan neveztetett így. Ez a ’ fo
lyóvíz , úgymond, Gömörben egygy hegyből 
ered, melly tótul Szia na hóra, ’s németül Salz- 
berg nevet visel a ’ Felső és Alsó Sajó nevű fa
luk mellett, tótúl Horna a Dolna Szlana, néme
tül Ober und Unter Salz« Meglehet, hogy egygy- 
kor ott Sót ástak, vagy legalább valamelly Sós 
Kút vala, most mindazáltal a’ Sónak nints leg
kisebb jele. Ezt halván efzembe jött, hogy a* 
Közember még most is néhol a’ Sótalant Sajta- 
lannak mondja, a ’ mi is talán egygykor Sajó- 
talannak mondatolt, Hogy a’ Béla LeveLese az
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említett folyót már akkor Sajónak vagyis Sójó
nak , Souyou, nevezi, midőn az Eleink legelö- 
fzör érkeztek hozzá, az onnan jöhet, mert ő 
a’ helyeket, hegyeket, és folyókat többire úgy 
nevezi, a* mint már az ö idejében nevezik vala 
azokat. Ha még is a’ hasonló Szavakra akarunk 
tekinteni, tehát hihetőbb, hogy a’ Só hajdan 
Sounak mondatott, valamint H ó ,  Ló, T ó ,  Jó, 
Hounak , Lounak , Tounak , Jounak , vagyis 
Hovnnk, Lovnak, Tovnak, Jovnak. ’S ugyan 
ezekből eredhettek Hovos, Lovos, Tovos, most 
H avas, Lovas, T avas ;  azután Lovag, Lova- 
golni, Lováfz , Jovallom, Jovítom , Jovűlok.

147. Hogy a ’ Hegyeknek belső mivelése 
vagyis a’ HEGYMIVELÉS, Hegyásás, Bányá« 
fzat, Cultura fodinarum , Bergbau, nálunk ele* 
jétői fogva a’ Németek által üzettetett, abban 
lehetünk bizonyosak. Sőt a ’ mi Felföldünkön, 
az az : Körmötz, Selmetz, és Szomolnok tá 
ján, hogy a ’ Bányákat már az Eleinknek érke- 
zésÖk előtt ama T ó t  vagyis Morva és Bolgár 
Fejedelmek alatt a’ Németek mivelték, annak 
többiköztt jele lehet, hogy a ’ régi Tótoktól a ’ 
Hegyásat vagyis a’ Bánya, Fodina, Bavnyáriak 
mondatott, a’ mi is a ’ német Bauból eredett. 
jiu fden  Bau kommen a*-Németeknél egygykor 
annyit t e t t , mint ^4d metalla vei in latumias 
damnari, az az: Értz vagy Kőbánya munkára 
ítéltetni. A’ Bánya Városink neveik is, úgy 
tetízik, többire mind német fzármazásúak, úgy«
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mint Kremnitz, Schemnitz, Schmölnitz, Gölnitz, 
’s a* t. mellyekböl a* Tótok ezeket farag ták : 
Kremnitza, *) Stsavnitza, az Eleink pedig eze
ke t:  Körmötz , Selmetz. Valamint a ’ Tótoknál 
a’ német Bauból Bavnya lett, ügy ez a’ Bavnya 
az Eleinknél Bányává változott.

*) Mások ezt a’ K r e m a i t z át, sót a’ német Kr é m-  
n i t z e t  is, a’ régibb tót nevéből G r e m e n n i t z á -  
bó l  fzárm áztatják, a’ mellj fzó annyit tett volna, 
mint Tuzkőbánya, Kova Kőbánya.

148. A’ régi TÓTOK, a ’ miDt már említém, 
fa Házakban laktak. *) Az egéfz Házban tsupán 
a ’ Kementze vala Köböl, mi okból Kamennitzá- 
nak mondatott, ’s abból eredelt a ’ mi Kemen
tze fzavunk. A’ Városaik is , az az: Vásárhe
lyeik, merő fa Házakból állottak, ez okból a ’ 
régi tót Városoknak semmi jelök többé nem ta- 
lá l ta t ik ,’s ha  valahol valami düledéket vefziink. 
éfzre, az minden bizonynyal nem a ’ Tótoktól 
v a ló , hanem a ’ rajtok uralkodott Rómaiaktól, 
minekutánna nem tsak Noricum és llliricum1 
hanem még Pannónia, Moesia; sőt Dacia is ha- 
talmokba jött. Ezek az Orfzágok akkor az én 
vélekedésem fzerént, (mert vannak, kik más
ként vélekednek) merő tótféle Nemzetektől vol
tak megfzálva. A’ mi illeti az Ó Budánál, 
Szönynél, Győrnél, Szombathelynél, *s Német 
Övárnál még imitt amott előforduló vagy pedig 
a’ földben lappangó falakat, azokat mind a’ 
győzedelmes ’s uralkodó Rómaiak rakták, mert
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ott állottak Aquincum. , Eregetio , sirrabona> 
Savaria, Carnuntum. **) Hijába keresünk efféle 
falakat ’s ddltdékeket a ’ Dunának baifeien, 
úgymint Nagy Szombat, Galgótz, N y itra , Lé
v a ,  Ság, Gyarmat, vagy Losontz táján, mert 
ott a’ Rómaiak soha semmit se bírtak, ’s a* 
tsinatlan és durva Németek, Quadusok , ’s T ó 
tok , Jetziges, mind addig egyedül uralkodtak, 
míg egygy más Nemzet, náloknál ugyan sem
miben nem tsinosabb , de a ’ hartzolásban ’s 
hadviselésben sokkal tüdósabb , őket egygy új 
igának felvételére kínfzerítette. ***) A’ Totók
n á l , a ’ mint mondám, tsak a ’ Fejedelmüknek 
Székeshelye ’s a ’ hegyeken imitt amott épültt 
Varak valának kövekből. A’ Kereskedésük tsu- 
pán baromból ’s gabonából állott. A’ Vallások 
vagyis az Isteni Izolgálatjok eleimen Áldomá
sokból áll va la , az az: Isten ditséretére ’s ál. 
dósára való éneklésből , mellyet a1 fzabad ég 
alatt ízoktak véghez vinni, sok barmot öletvén 
*s azoknak húsából vendégeskedvén, ’s a ’ mel
lett különbbféle test. gyakorló Játékokat űzvén. 
De minekutánna a’ Római igaUilá estek fértsd 
a ’ Pannóniái Tótokat) ezek legottan azon va
lónak, hogy az Alistene^ik tifz'eletét ö hozzá, 
jók is behozhassák, melly azonnal a’ Városok
ban lábra is kapott, mert ott a’ Tifztségeket 
többire a ’ Rómaiak vagyis az akkori Olaízok 
bírták , ’s a’ Kereskedést és Mesterségeket is ők, 
űzték egyedül.



*) S6't még a’ mostaniak is, valahol lehet ’s a’ fának 
bősége megengedi, mind azokban laknak.

**) Miilyen lett légyen akkor a’ Dunán túl való Or- 
fzágunk, legjobban kitetfzik D ió  C i s s i u s n a k  
49-dik Könyvének ezen fzavaiból; „Pannonii habi
tant ad Istrum fluvium a Norico usque ad Mysiarn 
Europaeam, Dalmatis vicini ; tolerant autem om
nium hominum vitám durissimam , nam neque tér- 
ram neque aérem felicem habent, neque apud eos 
oleum aut vinum , nisi paucissimum , nascitur — .—- 
bordeum et milium edunt, et potum ex eis confí-
c iu n t------ quod ego non auditu tantum aut lectio-
ne , séd re ipsa cognitum , cum praeessem videlicet 
ei nationi, scribo — — unde haec, quae scribo, 
explorata mihi sünt.” Ezekből: cum p r a e e s s é m  
ei n a t i o n i ,  bátran kilehet hozni, hogy a’ Pan
nonok a’ Rómaiaktól különbb nemzetbéliek valának. 
Azoknak vélekedésük tehát, kik azt hirdették, hogy 
a’ Pannonok Oláhféle vagyis Római nyelven befzél- 
lettek , megnem állhat.

***) Ezek valának a’ Kunok vagyis az úgy nevezett 
H u n n u s o k ,  de a’ kiknek uralkodások fzáz efz- 
tendót sem érhetett e l , hogy a’ Tótok ismét új igát 
láttak , úgymint a’ Németeknek rajtok való uralko
dásokat. Ezt azután az Abároké váltotta fel , mel- 
lyet Nagy Károly végre megfziintette. Ekkor újra 
a’ Frank - Németek kezdtek rajtok uralkodni, míg 
utoljára a’ Kún Nemzetnek egygy ismét új ága (a’ 
mostani Magyaroknak Elejik) ide kerúltt, ’s az ide 
való Tótokat a* maga hatalma alá hódította.

149. MÁRIA TERÉZSIÁT két Dolognak 
végbenviteléért lehet méltán ’s leginkább álda
nunk, úgymint a’ Kínzásnak ’s az úgy tartatott
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Bűbájos Afzfzonyoknak megégetésének megtil
tásáért. *) Ezt a’ két Dolgot alkalmasént ama 
Swiettn nyerte ki nála, ki sokféle Tudományja 
mellett olly jól esmérte az Embereket. Ráth 
Mátyás Ur az akkori Hírmondójában igen jól 
vette éfzre, hogy ezt a ’ két hálaadásra legmél
tóbb Rendelését valamennyin» kik halála után 
ditsérték, elfelejtették előhozni. Ugyan is a* 
Kínzás igen gyakran azt fzcrzette, ho fy  a ’ gya
nús , de egyetemben ártatlan Em ber, einem 
győzhetvén a ’ Kínokat fzenvedni, kéfz akarva 
oda fzánta magát a ’ halálra , ’s az einem kö
vetett Vétket is magájának vallotta. **) A’ Bű
bájos Afzfzonyokban már Kálmán Királyunk se 
h i t t ,  noha , a’ mint némellyek akarják , Püs
pökből lett Királlyá, vagy pedig annak kéízültt 
egypykor. Hogy ez a’ Király, akkori időre néz
ve ,  kiderúitt efzű Fejedelem lehetett, ’s tsak 
a ’ Barát Íróink (ők legjobban tudhatták , mi 
okból) irák le ptet olly rútúl (lásd az 1358-diki 
Krónikát róla) az kitetfzik az alatta hozott 
Törvényekből ’s Végezésekböl. Könyves Kál
mánnak talán tsak onnan neveztetett, mert fze- 
retett olvasni (talán Római classical Andorokat) 
?s gyakran Könyvet Kezében hordozva látták, 
miből azután az utóbbi Barátok azt koholták, 
hogy ez a’ neve onnan eredett, mert úgymint 
K irály. is Burás cunonicas vagyis a ’ Breviáriu
mot kellett imádkoznia.



*) A’ Búbájról ’s annak eredetéről emlékestem immár. 
Kik és mért fzerzették az Éfzuek bofzfzújara ezt az 
Ördög hatalmáról való hitelt, el lehet gondolni, 
hlég most is bofzfzonkodom , ha megemlékezem, 
miket láttam otthon gyermek koromban. Fgygykor, 
tudniillik, soká nem akartt semmit is esni nyárban. 
Legottan azt fogták a’ falusi fzegényebb sorsú Vén- 
afzfzonyokra*» hogy ók mint Bofzorkányok fzerze« 
nék ezt. A’ Bírák tehát, Szolgabiró ’s Plébános tud* 
tával, valamennyi fzegény Vénafzfzonyokat ófzve* 
fogdosták , ’s a’ Vág vize fzak&dékáhuz vitték fe- 
refzteni. Jegyzésre méltó, hogy a’ birtokosabb pa- 
rafzt Vénafzfzonyok menttek maradtak, mert ezekre 
semmi gyanú nem volt. Az oda hozottakat égy gye ne 
ként vitték a’ vízbe, ’s ha valamellyik nem akartt 
tüstént elmerülni, az már ő tőlök valóságos Bofzor- 
kánynak tartatott, kit is legottan a’ Vármegye töm- 
lotzébe küldöttek. Holott egygy ideig fogságot ’s 
nyomorúságot fzenvedvén , végre elöhivaltatot», ’s 
minekutánna Korbátsolással a’ Vallásra kéntelenítő* 
tett, akkor megemlékezvén holmi apró varáslásira, 
mellyeket tett egygy kis ajándékért a’ hajadon Leá
nyoknak , hogy mennél elébb férjet kapjanak, vagy 
bogy a’ kivántt Szeretólegényt megnyerhessék, utol
jára maga is elhitte, hogy ő valóban Bofzorkány 
légyen, ’s megvallotta. Fhezképest tulajdon fzája 
vallására Bofzorkánynak esmértetett, legottan sok 
fzép hasábfákból egygy nagy rakás emeltetett, ’s 
azon azután úgymint Bofzorkány roegégettetett.

**) A’ Kínzást emlegetvén, nem győzöm tsudálni, hogy 
hogy írhatta. Tserei Farkas a’ Magyar és Székely 
Afzfzonvok Törvényjében, melly Kolosváratt igoo- 
ban jött k i, 29-dik levélfelén ezeket: „Mikor vala- 
rjielly Afzfzonyt vagy Leányt inegkellene gonofz lse-



lekedete vallására kínozni, mentt léfzen altól, ha 
tizenhat efztendósnél kisebb idősnek taláitatik, ho
lott a’ Férfi azt einem kerülheti tizennégy efztendős 
korában is.” Ezek bizony tsak a’ régiebb időikhez 
illenek, mert a’ Kínzás fzint úgy megfzüntt Erdély
ben is.

■'. * . \
150. Honnan neveztetettamaDunaköz, melly 

Pozsontól Komáromig terjed,TSALLÓKÖZNEK, 
bizonytalan. Nékem úgy tetfzik, hogy a’ mit 
most Tsallóközuek neveznek az odavalók, azt 
egygykor valóban Tsaló - Köznek mondták, 
mert ez a ’ Köz a’ Dunának véletlen áradása ál
tal ollykor az idegent magába zárváD,úgy meg- 
tsalja , hogy ha t  ’s hét napot is ott kell tölte
nie , míg kifzabadúlhat belőle. Azután a ’ lako
sit is az áradás által gyakran megtsalja remény
ségökben a ’ leendő termés aránt. Ezekre való 
nézve nevezhették a’ régiek Tsaló-Köznek , az 
az: Tsaló - Szigetnek. De mivel némellyek a1 
tsalárd és álnok Embert is Tsalókának ’s Tsa- 
lóközinek kezdették nevezni, ez okból az oda
valók az /  let benne megkettöztették, ’s Tsalló- 
köznek mondták. G. Marsigli is a’ Dunának le
írásában azt írja , hogy ezen Szigetnek neve 
magyarban fzint annyit tenne , mint frantzban 
Trornpeusc..

151. Etelének, a ’ Hunnusok Királlyoknak, 
két Levelessét vagyis Levélíróját ( Nótáriussát, 
Cancellariussát) emlegeti Pritcus görög lró így 
fzóllván: ,,his aderat Constantins, quem Aetius
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ad -Attilám, ut illi conscribendis epistolis deser-
viret, m isera t-------Hic Constantius, ex Gál-
liis occidentalibus ortus, ad Attilám et Bledam, 
ut illis in conscribendis epistolis operám daret, 
quemadmodum et post ilium alter Constantius 
missus fuerat.” Ezekből kitetfzik, hogy ezek 
a ’ Constantiusok mind a ’ ketten Deákok az az; 
napnyugoti Kerefztyének valának, ’s nem Görö
gök. Aetius minden bizonynyal Görögöt nem 
küldött. Volt azonban, némellyek fzerént, még 
harmadik Levelese is bizonyos Orestes nevű, 
ki f’riscus fzerént a’ Dráva és Száva köztt ízü
le te i t , ’s Etele alatt annyira előmentt, hogy 
annak halála után a ’ fiát Romulust Tsáízárnak 
tehette. Ha tehát Etelének, a’ Debretzeni Gram- 
rnaticusok fzerént, volt valóban valamelly gö
rög Levél Írója, ez az utolsó lehetett. Én mind- 
azáltal igen kételkedem, mert ezen időben még 
a ’ Konstántzinápoiyi Udvarnál mindenek deá
kul folytak.

152. Hogy egygykor Erdélyben Tótok lak
ta k ,  a’ bizonyos. Azok, a’ mint már említem, 
BOLGÁROK lehettek. Ok valának ama régi 
Dacusnk, kiknek utolsó nemzeti Királyjok De- 
tebuLus vala. Az Erdélyi Helyeknek tót eredetű 
neveiket lásd Gyarmatinál in A ppell. Operis: 
Affinität is Linguae Hung. Én itt tsak a ’ Hu- 
nvadvári Tornyot akarom említeni, melly egy
kor a’ Rabok tartalékjok vala , ’s mái napig 
ISjcivolnitzúnak hivaltatik. Ez tótul vagyis bol«



log

gárúl annyit tett mint Szegények * az a z : Ügye- 
fogyottak lakhelyük, mert Nyewolni még most 
is tótól annyi mint Szegény, vagyis: A’ ki nem 
élhet Kényjére. Branyitska annyit is tehetétt 
ugyan mint Defensorium , Védőhely, de még is 
jóval közönségesebb jelentése imez : Portula, 
Passus angustus, melly onnan ízármazhatott, 
mert ott van a* Hegyek köztt lévő fzoros Üt, 
a ’ Hegyek torka vagyis nyílása , Fauces mon- 
tium. Bolgárnak a’ régi tulajdon neve Bulyár 
vagyis Bolyár vala, ’s ebből eredhetett az Oláh 
Nemeseknek az ö Bojár nevök.

153. Hogy MÁTYÁS KIRÁLY Bétsben 
Aprilisnek hatodik napján 1490 -ben a ’ Nyulak 
házában *) halálozottmeg, a ’ bizonyos ; de mi
től haltt  légyen meg, az az :  terméfzeti vagy 
erőfzakos halállal múltt e ki, az még fzenved- 
het Kérdést. Bonfiniusy ki vagy jelen volt, vagy 
azoktól halhatta, kik akkor a ’ haldoklónál va 
lónak , azt ír ja ,  hogy a ’ Király már az előtt 
ko rnyadozo tt , de hogy Virágvasárnapján ebéd 
előtt a ’ Péter nevű Kultsárral fügéket hozatott 
m agának, ’s az néki fzuvasokat nyújtott volna, 
ezen annyira felindóltt, hogy kevés idő múlva 
a* guta ölet megütötte. Zsámboki pedig Ranza- 
nus Könyvéhez való Toldalékában azt hirdette, 
hogy a ’ Király Köfzvénybe esvén Bétsbe rán- 
dúltt, ’s ott a* Gutaütésből azulán halttmeg. 
Legottan a’ gyanúkat sorral illyenképpen hozza 
elő: , ,t\unt, qui mortis causam fuisse Beatrú



cem satis deformem velint. Quod haec cum ne-
gligi se v idere t-------sitienti Mathiae ficus to
stas et eas veneno imbutas ante frigidae potum 
nimis blande exhibuisse devorandas. Quibus iile 
comestis , quasi dolum sentiens, Germanos et 
Hungaros exhortari atque orare non destiterit, 
suum filium ad regnum ut evocarent, periculo- 
sum aliunde accitorum esse imperium — — 
Haec ut aliquoties repetiverat, octavo a vene
no exhibito die, hoc est IV Április, ilium ad 
regionem Sanctorum commigrasse. Alii etiam 
veru per nates dormienti immisso (némellyek 
m ondják, mikor az árnyékízéken vala) neca- 
tum a quibusdam suis ajunt; quod affirmare 
non ausim.”  Ez az utolsó gyanú, melly még 
most is nálunk a ’ tudatlan Köznépnél uralko
dik , teljességgel hitet nem érdemel. De lia 
méregtől nem haltt e meg, mellyet, a* mint 
mondják, Beatrix (a* Királynak valamelly E l
lenségétől eltsábítatván, ’s Uláfzlónak akkori 
fzép iffiu tseh Királynak ölébe kívánkozván) 
néki az említett fügékben nyújtott vagy nyujta- 
tott volna, az nem bizonyos ugyan, de még is 
megtörténhetett. Mert, ha a’ Királyné réfzes 
volt ezen vétekben , vallyon ki merte volna 
megtámadni ? János Hertzeg még akkor igen 
fiatal v a la ,  ’s az Orfzág Nagyjai, a’ mint leg- 
ottan kitetfzett, a ’ Királyné réfzén valának in
kább, mintsem az övén. Tsudálni lehet, hogy 
Prajr Thurnschwamnak helytelen gyanúját mél*
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tónak ítélte az emlegetésre. Ugyan is ki hiheti, 
hogy Zápolyi István, az Orfzágnak akkori Ná
dorispánja, ki mindenét tsupán Mátyásnak kö- 
fzönhette, Ötét még is a ’ Kintse miatt megölte 
volna.

*) Hajdan H a s e n h a u s ,  D o m u s  L e p o r u m ,  
mostan D a s  H a s i s c h e H a u s ,  vagy z u m d r e y 
H a s e n  No.  113g.

154. Hogy a ’ régiebb íróink , kik ETELÉ
BŐL Írtak, ’s többire Papok és Barátok valá- 
nak, annak halálát a ’ Boritalban ’s a’ Szerelem 
dolgában való mértéketlenségének tulajdonítot
ták ,  követvén ebben inkább Jornandest, mint
sem Comes M arcellinust, azon nem kell tsudál- 
koznunk. *) Mert az első Kerefzty én , ’s a ’ mi 
több , Püspök va.a , a’ másik ellenben , a’ 
mint mondják, Pogány, ’s a ’ Keref/iyén.ségnek 
nem kis Ellensege. Jornandes német eredetű Ka- 
vennai Püspök éltt 550 dik táján, Marcellinus 
pedig 460-dik korul. Hogy a’ Történethez kö
zelebb lévő, sőt azon egygy időben éltt iró a’ 
hitelre sokkal méltóbb, mintsem egygy oIly író, 
ki már mint Kerefztyén Püspök Etelének nem 
lehetett barátja , ’s mint ízülelett Gothus, az 
a z : Német a ’ Kűn nemzetnek ellensége vala, 
az látni való. **) Marcellinus Etele halálának 
illy okát adja: „Attila Rex Hunnorum, Aetii 
hortatu, noctu mulieris manu cultroque confo* 
ditur.” Ez az Alzfzony vala Ildikó, Hildegun- 
dis (Jornandesneí ’s Bvnjlniusnál Ildico , Sido-
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niusnál pedig és Callimachusndl Hildicon) Har» 
ricusnak Burgónyorfzág Fejedelmének leányja. 
Ezt a’ fzép fejedelmi Kisafzfzonyt az agyáért 
úgymint Kezest vitte el magával Etele Cabiio- 
nurnból (ez most Chalons sur Saone) azután 
bele fzeretett, de az immár W althtrrel meges- 
mérkedvén , ezt Etelénél többre betsiilte, ’s ve
le végre el is fzökött hazájába. ***) Etele ked
ves Ildikóját el nem felejthetvén, midőn fzintén 
Olafzorfzágból haza kéfzülne, Mántua alól az 
attyához Követséget küldött igen nagy árú aján
dékokkal , hogy ötét feleségül néki engedné, 
különbben megfogná érezni hatalmát. Az a tya 
tehát kínfzeríté leányját, hogy Eteléhez ismét 
forduljon vifzfza, de az akkor immár , a ’ mint 
hihető, Aetiustól vagy annak Embereitől meg 
volt tanítva, mint viselje magát, ’s mi tévő lé
gjen Etelénél. Ez á ’ Leány tehát (immár mint 
Menyaízfzony) akár az Ellenségnek reá bérelé
séből, akár Kerefztyén Vallásának izgatásá
ból, akár az elhagyatott Kedveséért való bá- 
natjából, éjjel az a lu v ó ’s ötét igen fzerető Urá
nak fzivéle Kést ütött. Eteléről méltók az ol
vasásra í Priscus , Idatius , Fischer , Gibbon, 
Buat, Fejsler , Dezseritzki, Pray. Ezeken kívül 
Írtak róla még ezek is ; Jornaricles , Calanusy 
Bonfinius, Callimachus, Oláh Miklós, ’s a’ Ma
gyar Krónikásink , de a’ kik kevés hitet érde
melnek.
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*) Szint így rágalrhazza Hunyadi Mátyás jó hírét 
T u b e r o  (talán fzerentséjét nála felnem lelhette) 
midőn a’ halálának okát így említi: v i r i b u s  c or .  
I  o r i s  c r a p u l a  ac  v e n e r e  ja ni a b s u m p t i s ,  

**) A’ bolond Nemzeti gyülölés arra bírta, hogy a’ 
Kunokat az Ördögöktől merte fzármaztatni, kik a’ 
Bájosafzfzonyokat a’ Kietlenben megterhesítették. 

***) Etelének az ő költött Aladár fia vagy ezen W a l 
t h e r  nevéből eredett, vagy pedig A r d a r i k b ó l  
a ’ G e p i d á k  Királyjok nevéből. Etele mind a’ 
kettőt igen ízerette, de mind a’ ketten háládatlanok 
valónak hozzá. W a l t h e r  egygy A q u i t a n i a i 
Fejedelemnek fia vala.

155. Azon OROSZOKRÓL , kik Almossal 
Vagyis a* Hét-Magyarokkal, úgymint Árpáddal, 
Szaboltstsal, ’s a ’ többivel jöttek ide, Béla Le
velese egygy helyett így ir: „Similiter el iám 
multi de Ruthenis, Almo Duci adhaerentes, se- 
cum in Pannoniam venerunt, quorum posteri- 
tas usque in hodiernum diem per diversa loca 
in Hungária habitat.” Másutt pedig imígy: „in 
eisdem partibus (Németorfzág fele Moson vár
megyében) dedit Castrum construere Ruthenis, 
qui cum Almo Duce in Pannoniam venerant.” 
Ez még most is Orofzvárnak neveztetik, de az 
Orofzok többé nem lakják, hanem Horvátok ’s 
Németek. Az Otofzoknak az egéfz Duna melléd 
kén nints legkisebb nyomok. Oroíziban, Nógrád 
vármegyében, Vizsegrádoak általellenében volt 
ugyan az Oroízoknak egygy kis Újfzállások, de 
azt jóval későbben Kálmán Király, Sz. Láí’zló



f ia , hozta volt oda. Én elhitettem magammal, 
hogy az említett kiköltözött ’s az Eleinkkel ide 
jött Orofzokat (ha nem egéfzen is, de mégis 
nagyobb réfzröl) Szabolts, Elődnek f ia , maga 
mellett megtartotta, az az: a’ maga Várának 
megyéjében ízállította, hol most a ’ Hajdú Vá
rosok állanak. Ezek azok a ’ kiköltözött Oro- 
fzok, kiket Előd, Kostyán Tsáízárnak Lebediá- 
sa, magával ide hozott Ingül vize tájáról, *) mi« 
nekutáuna a7 Bessenyei Kúuok , Pacinacitae, 
onnan Ölet kimozdították a’ Magyarjaival. Ezen 
Szabolts és Szatmár vármegyei Oroízoknak az 
Elejik már akkor is talán görög Kereíztyének 
lehettek. Most, a ’ mint értem, többire Magya
rokká váltak, a’ Római Vallással megegygyez- 
te k ,’s tsak a ’ görög Rítust tartot'ák meg. Ezen 
Orofzok, noha a ’ Magyarokkal egygyiitt laknak, 
még sem válhattak eddig is egéfzen Magyarok« 
ká , vallyon hogy hogy hitethetik el magokkal 
azok az írók , kik a’ régi .Kunokat egygy ide* 
gén nyelvű Népnek hirdetik, hogy ezek a’ régi 
Nyelvöket a’ Magyarért oda hagyták volna, 
holott az említett Orofzoknál sokkal nagyobb 
fzáminal voltak, mindenkor egygyütt laktak,
’s az előhozott Orofzoknál jóval későbben é r
keztek hozzánk.

*) Ingül vize a’ Bagos vagyis B o g  vizébe omlik , az
után azzal egygyütt O t s a k o v  felett Neper vizébe 
fzakad. -

156. Hogy Sz, Láfzlónak idejében a’ LG*
H



PÁSNAK Vétke oily igen uralkodik vala ná
lunk, annak, megvallom, az igaz okát előadni 
nem olly könnyű dolog. A’ két Decretumának 
tsak nem minden Tzikkelyi Lopásról ’s a’ Lo- 
póknak büntetéséről fzóllanak. Katona Úr azt 
t a r t ja ,  hogy a’ Vitézek, kik a’ háborúban a ’ 
dúláshoz és fofztáshoz hozzá fzoktak , hozták 
volna bé ezt a’ rút vétket közinkbe. De vallyon 
mikor tartóztatták meg a’ fofztástólKezeiket a’ 
hadakozó Katonák az Ellenség földjén, ’s mért 
nem hozták bé máskor is ezt a’ difztelen fzo- 
kást a’ Nép közé. Nékem úgy tetfzik,hogy tsu- 
pán a ’ Rendetlenség, Erköltstelenség, ’s a’ Bá
torság feutartására való figyelmetlenség vala 
ezen Véteknek fziüöje ’s legfőbb oka. Semmi
ből jobban kinem tetfzik az akkori Időnek dur
v a , darabos, ’s kegyetlen vőlta, mint ezen Lo
pások büntetéséből. Tsaknem hihetetlen, mii
lyen keményen büntetödött még a* legkisebb 
Lopás is. Példáúl: Ha ki a ’ Szabadosak közül 
Ludat vagy Tojótyúkot lopo tt ,  annak , úgy
mond a’ Törvény, az egygyik Szeme vájattas- 
sék ki. — A’ Szabados,, Liber , *) ki tíz Pénzt, 
decem Denarios, lopott , akafztassék fel. — Az 
Afzfzonynak, a* kit lopásban érnek , az orra 
vágattassék e l , ’s azután eladattassék. — A* 
Leány, lopásban találtatván, árúbau botsáttas- 
sék. — A’ Rab, Servus, hat pénzt ellopván, 
Szemeit vefzejtse, *s ha kevesebbet lopo tt ,  az 
egygyik Szemét.
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*) L i b e r  vagy V u l g a r i s  annyit tett akkor, mint 
Közember, kit most Fórnak, Parafztnak, vagy Job
bágynak mondunk. Jobbágynak vagyis Jobbágyúnak, 
J o u b a g i o u ,  azért neveztetett, hogy a* Habtól 
S e r v o ,  M a n c i p i o ,  megkülonbböztessék, ’s mi
vel a’ Rabual jobb sorsú ágyban fzokott volt hálni.

157, Hogy az Ebéd felelt való ÉNEKLÉS 
még a ’ XVI Százban is fen vala , arról iöbb bi
zonyságot hozhatnék eiő, Telegdi Miklós, mi
dőn az Evangyéliornok M agyarázatában azon 
panaszkodik, hogy sokan volnának, kik ts k 
a ’ rövid Misét és Prédikátziót fzeretik , azután 
ezt veti fzemökre : Maga ha valahol kövér 
Ebéden volnának, nem tsak egygy óráig, ha
nem nap estig is elhalgatnáják a' pohár mellett 
mind az Éneket, mind az Orgona, avagy Síp, 
avagy Hegedű fzót. Lifzti János is Veízprémi 
Püspök ’s Udvari Föleveles {Cancellarius, Le- 
véltifztfő , Levélfzékfeje) midőn 1.568 ban Bon- 
finius Könyvébe Jegyzeteket tsináltt, azokban 
egygy helyett így irtt : ,,Haec omnia nostri 
Transsilvani fidicines in tabernis longe aliter et 
verius decantant.”

158. A’ MAGYAR TÖRVÉNYNEK Gyüjte- 
ményje, Corpus Juris Hun^arici, előfzör I583* 
ban jött ki Nagy - Szombatban Telegdi Miklós 
és Mosótzi Zakariás fáradságok által. Az emlí
tett Telegdi már 1578-ban a’ Sz. Háromság után 
való XXIII Prédikátziójában a* Magyar Tör
vényről így paoalzkodott: „Itt  minálunk Ma

t t  a
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gyaroffzágban oily homályos Törvények van
nak , hogy három értelemre is magyarázhatjuk 
néméllyiket. És gyakorta alig tudunk kigázolni 
belőle különbben, hanem aTzokásra folyamunk, 
és azt keressük, ha volna valami jegyzés va la 
hol ró la , mint éltének ez előtt véle. Találunk 
sok Jegyzéseket , de Isten tudja minemüket, 
gyakorta o llyaka t, kik tővel hegygyei álnak 
egybe. Ollyankor ha  a ’ Fejedelem és a ’ Biró 
tellyes fzivével nem fzereti az igazat, gondol- 
dolhatod mi történik belőle. Oda h a jo l , a ’ ho
vá akarja.”  ’S ez indíthatta Telegdit, hogy az 
említett Könyvet kibotsássa.

159. Péterváratt 1745-ben kijött Orofz Át
lósnak azon a’ Képén, melly a’ Krímet ’s a ’ 
Kiovi és Belgorodi Vidékeket előadja, BU- 
TSAK várossát is fellelhetni, mellytöl kapott 
nevet a ’ Butsák földje. Ezen orfzág hajdan Bes» 
siónak neveztetett, azután Bysseniának vagyis 
Terra Eyssenorum , magyarul Bessenyőaek, 
most pedig Bessarabidnak. Butsák várossá a* 
Kester vizének jobb partján tsak nem ott feküdtt, 
hol az a’ fekete tengerbe fzakad. Ugyan azon 
Oroíz Átlósnak egygymás Képén, melly az Étel
vize Alföldjét adja e lő , feltalálhatni a’ Kúma 
vizénél kijegyezve ama MAGYARI nevű Város
nak Düledékeit, *) mellyekröl mind magam em
lékeztem immár, mind mások is **) több ízben 
tettek említést.
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*) A ' Képen M a z a r i  vagyon kitéve, az an: Mazsari.
**) Úgymint T urkolyi, B a y e r ,  B ü s c h  in g , F a l k ,  

G e b h a r d i ,  E n g e l ,  P a l l a s .

160, KALMAN Királyt azon időre nézve, 
mellyben éltt, felettébb okos, tudós, ’s a’ dol
gokba jól bélátó Fejedelemnek kell tartanunk* 
Többiköztt igen jeles az I Decretumának 57-dik 
Tzikkelye, melly így vagyon: De Strigis9 quae 
non sunt, nulla quaestio fiat. Hogy ez arra az 
időre nézve kimondhatatlan meréfz Állítás lett lé
gyen, azt megengedik azok , kik azt az időt 
esmérik. Nem is hijába nevezték ezt a’ Királyt 
az Eleink Könyves Kálmánnak, mert ugyan is 
gyakran láthatták Könyvet olvasni. Kezai Si
mon , Kun Láfzló Király alatt éltt Pap és író 
(a* mennyire tiidom) az első vala az írók köztt, 
*) ki azt költötte , hogy Kálmán Könyvesnek 
azért neveztetett, cum libros habebat, in quibus 
ut Episcopus legcbat suas horas, az a z :  hogy 
eleinten Váradi Püspök vala, ’s azután úgymint 
Király is a 1 Breviáriumot elfzokta mondani. Én 
azt tartom, hogy a’ melly Könyvek olvasásá
tól Könyvesnek neveztetett, azok másféle Köny
vek lehettek, ’s inkább Cicero ’s más régi Ró
mai írók valónak. Ez a’ Királyunk az Árpád 
vérségéből eredett Királyink köztt alkalmasént 
a’ legolvasottabb vala. A’ Lengyel Fejedelmek 
Krónikája is T. I. p. 28- Uteris eruditumnak nevezi.

*) Kezait ezen vélekedésben követték azután az »358* 
diki 's 1473-diki Krónikák.
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i6 i. TsaJatkozott az érdemes Prayunk, mi- 
dőu azt irta, hogy SZ. LÁSZLÓ KOPORSÓJÁT 
Rakószi György Erdélyi Fejedelem megfofztotta 
és elromolta, így írván: „Primum enim Tem- 
plum Arcis VaradiensjN, in quo sacrae Reliquiae 
Ladislai conditae e ran t , Gábriel Bethlenius 
Princeps Transsilvaniae d iru i , iliiusque lapidi- 
bus Árcem muniri jussit, non temerato Sancti 
RegisSepulchro. (De már akkor mint egy ötven 
Efítendö lehetett, hogy a ’ Sz. Láfzló Koporsója 
oda volt, a’ mint majd meglátjuk) Tanta  erat 
hominia Sacris Romanis alieno in Divum Ladis- 
la urn reverential Non eadem contra Georgio 
Rákotzio Transsilvaniae itidem Principi pietas, 
qui spe po iundi Thesauri,  quem tumbae inclu- 
sum acceperat, ml pensi h a b u it , Regis tumu- 
lum foedo ad posteros exemplo temerare.” Ka
pj Gábornak 1691 - diki bizonysága, mellvet 
Pray méltónak tartott előhozni, semmit sem ér, 
mert tsupán hallomásból való, és sokkal ké
sőbb a ’ Történetnél. Hallyuk Telegdi Miklóst 
Efztergami Prépostot, ’s a* Történettel egygy 
idei Tanú t,  ki azután Pétsi Püspökké lett,  mit 
ír a ’ Sz. Láfzló Koporsójáról azon Könyvében, 
mellyet Nagy Szombatban már 1580-ban adott 
ki illy tzím a l a t t : Az Evangyéliomnak — — 
Magyarázatjának harmadik Réfze. Ez a ’ főpapi 
Személy a* Sz. Láfzló napi Befzédében erről így 
emlékezik : „Az vtann is soc chodac lettenec 
es chak nem regen mi időnkben is emlekezünc



l i 9

rulla , hog nemely betegec meggogyultanac Ko- 
porsoianal. Kit meg iregelven a pokolbeli őrd^g 
es barmán, hog' á mi Istenunc az hiueknec ep- 
pületekre e ízent Király tetemit nem fzunneiec 
ízantalan ielekcel ekesiteni , fel indétá ellene 
egynehan alnac fzolgait, kikcel Koporsoiat tő
ből kirontata es chontyait soc Káromlással es 
chufolassal testoua hánata. De az naptul fogua, 
hogy azt miuelée, nem sokáig éle (a’ még éle 
is kedig iDg'en nem éle hanem vaiuuec) az a  
ki fü oka Ion a fzent Koporso tÜreseaek. Es ug 
hala meg, hog benne fzakada magua az ü Nem
zetségének.” *) Ezek által Telegdi Zápolyi Já
nos Zsigmondot Erdélyi Fejedelmet ’s Várad
nak egygykori Urát értette. Ehezképest helye
sen jegyzi meg Katona Úr , hogy Sz. Láfzló 
Koporsójának feltörése történtt 1565-ben. Lásd 
a’ Kalotsai Egyháznak Történeteit.

#) ’S hát ha a* S í. Láfzló Tetetni még sokkal koráb
ban tűntek el , R o g e t i u s  a’ Vararii Sz. Egyház
nak a’ Tatárok által 1242-ben történtt Fufztítása 
leírásának végén így ir: ,, Et quia Cathedralem Ec- 
clesiam subito intrare nequierunt, igne apposito Ec- 
clesiam et Domiuas, et quidquid erat in Ecclesia 
combusscrunt — — Post haec Sanctorum Sepulchra 
totaliter everterunt, et pedibus sceleratis Beliquias 
calcaverunt,”

162. Hogy Sz. Istvánt bizonyos Theodatus 
vagyis Deodatus Olafz , vagy mások fzerént 
Tseh Gróf, tartotta mint Kerefztatya a’ Kerefzt-
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vízre , az kitetfzik a ’ IV Bélának leveléből, 
mellyet a’ Tatai Sz. Péter és Pál Monostorának 
adott 1263-ban. Abban többiköztt nevezetesek 
em eízavak : „praefatus Rex S. Stephanus di
étám Villám ob reverentiam et memóriám dicti 
Comitis Deodati *) et Testamenti per ipsum fa
cti Tata  nomipavit, qucd Pater Spirituális in- 
terpretatur vuigariter.” Ezekből kitetfzik, hogy 
mind TATA (hajdan Falu , most Mező város) 
ezen Gróftól vette a ’ nevét még Sz. István ide
jében, hol az említett Monostort ízérzetté volt 
ama néhai Gróf , úgymint a’ maga Jólzágán, 
mind pedig hogy a’ Kereíztatya már IV Béla 
idétt Tatának neveztetett. Vuigariter a’ régi le
veleinkben annyit teíz mint a’ Közember nyel
vén, az az: magyarul. Telegdi Miklós az Evan- 
gyéliomokra kéfzített Magyarázatokban a ’ Ke- 
refztatyát fzint úgy Tatanak nevezi.

*) O lehetett talán Komárom Vármegyének elsői Ke- 
refztyén Fóispányja , mert a’ t i t u l a r i s  Grófok 
még akkor nálunk nem valának.

163. A* régiétb íróinknál ’s Leveleinkben 
Servient es Castri , Jobagiones Castri, Civilest 
Burgenses, mind egygy, ’s annyit tett mint VÁR
BELIEK, Várbeli lakosok, az az: Városiak, 
Polgárok, Cives, Burger. Mert akkor Castrum 
annyit tett nálunk mint Kerített vagyis Kultsos 
Város. A’ Váradi tüzes vas ítéletek Könyvében 
előforduló Castrum Békés, Carasna, Clus> Hour

S ' '
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grad, O'rody Zemlutn, Zobolcht Bolondus, Sum- 
pteiy *) mind oily Várak vagy inkább Kerített 
Városok voltak , mellyeknek fzámos Lakosaik, 
az az : Polgáraik valának. Ezen népes Helyek
nek ’s a’ Határaiknak jövedelméből egygy har
madát a’ Főispán tartotta meg maga ízámára, 
a ’ kétharm ada pedig a’ Fejedelmet illété. Ezek 
a’ Lakhelyek bővelkedtek mindenféle mester
emberekkel , ’s azokból eredtek végre a ’ legré
gibb Szabad Királyi Városink, úgymint Pozson, 
Sopron , Fejérvár, Pest, *s a’ t.

*) B ékés, Kráfzna, Kolosvár, Nógrád, Arad, Zem- 
löm , Szobolts, Bolondos, Sömpte vára, most Zem- 
plin , Szabolts , Betzkó, Sempte.

164. Béla Levelessének amafzavai: fluvium 
E tjl  super Tulbou sedentes ritu paganismo trans- 
nutaverunt, már egygynehány íróinkat fárafz- 
to t ták , hogy kitalálhassák, mi lett légyen az 
említett Tulboul Én Katona Urat követtem, 
midőn ez előtt Talphajónak lenni gondoltam. De 
most egéízen mást tartok róla , ’s azt vélem, 
hogy ez a ’ Szó vagy hibáson Íratott le az ere- . 
deti Kéziratból (a’ Bétsi Kézirat nem eredeti) 
vagy pedig a’ kivefzett Szavaink közül való lé* 
gyen. Egygy fzóvai, én úgy vélem, hogy ál
tala TÖMLŐ értődött, mellyet mindenkor ma
gokkal hordoztak (hátok megett a’ lovon) a* 
régi Magyarok és Kunok , hogy vagy a ’ zsák
mányt ezen Börzsákba dughassák, vag^y pedig
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a’ nagyobb folyóvizekhez jutván, azt felfújhas
sák , ’s azon által uízhassanak. így úfztak által 
a ’ Dunán Kelem föld alatt vagyis a’ mostani 
Sz. Gellérd hegyén alól már 373 - dik korul a* 
régi Kunok, a’ mint azt az 1358-diki Krónikánk 
így említi: 5,Huuni verő, plurima qui jam flu- 
mina post discessum ipsorum a Scythia utrium 
officio transnatare assveverant, noctis tenebroso 
sub silentio utribus eisdem inflatis, se illorum 
navigio commiserunt.”  Ha Talphajókon jöttek 
\'olna által, miként írhatta volna Béla Levelese, 
hogy ritu paganisrno transnataverunt'i A’ Talp- 
hajok vagyis Szálhajók divatban valának a ’ Ke- 
refztyéneknél is , ’s a’ legrégibb időktől fogva 
esmértettek , mert azok valának a’ legelső ha
jók , mellyeken az Emberek a’ vizen kezdtek 
járni. Azután tr ans nat aver unt annyit tefz mint 
általúfztak, nem pedig általhajóztak.

165. Katona Ü r ,  Hunyadi Mátyás Kirá
lyunk Főembereit emlegetvén,ezeket Írja: ,,non 
comparet inter hős , nec usquam in História 
patria Nicolaus Toldius.”  Hogy ez a’ TOLDI, 
kit tsupán izmos Teste ’s nagy Ereje tett híres
sé , egygy igen fzegény Legény vala , *s az Or- 
fzág Nagyjai közé koránt sem tartozott, arról 
bizonyságot téfzen ama még most is fen lévő 
Közmondásunk: El élek én m ég is ,  ha máskép 
nem, legalább mipt a ’ Toldi Miklós lova. Ezt 
a’ lovát T o ld i,  az Orfzágban fel ’s alá tekereg
vén , hol itt hol amott tartatta Maecenásival»



Hogy pedig nem Hunyadi Mátyás alatt éltt, a’ 
mint Dugonits Úr hirdette , hanem I Lajos Ki* 
rály alatt, a ’ mint már 1574-ben Ilosvai meg- 
jegyzette, én elhitettem magammal. Mert ha 
Mátyás alatt éltt volna, lehetetlen, hogy Ilos
vai ([oily kevés idővel azután írván Verseit, az 
az : mint egygy nyoltzvan efztendökkel Mátyás 
halála után) ezt nem tudta volna, ’s I Lajos 
idejéből annyi Történeteket koholhatott volna 
verseiben. Midőn pedig ezen versekről Katona 
Ür ezt irta: „Petrus llosvaius acta Toldii pror- 
sus insulsa poesi complexus est” akkor efzébe 
juthatott volna ő Kegyelmének, hogy azon idő
ben a’ frantz és német Versirók sem fzerzettek 
ezeknél az annyok Nyelvében jobb Verseket.

166. Midőn Ballmann, Erdélyi tudós Száfz, 
a ’ minapi Könyvében ezeket irta : „W er die 
Walachen für Ureinwohner Siebenbürgens aus- 
giebt , verräth eine grofse Unbekanntschaft mit 
der Landesgeschichte”  akkor, úgy tetfzik, iga
zat irt t ,  noha a* Jénai Recensens ezt néki vét* 
kúl tulajdonította. Mert akár az Oláhokat úgy 
tekintsük , mint Olafzorfzágból eredetieket ’s 
Trajanustól oda hozottakat, tehát Erdélynek 
Óslakosi, Aborigines, Ureinwohner, nem lehet
nek , akár pedig , a’ mi hihetőbb, Thraciából 
vagyis Romániából a’ Görög Tsáfzároktól oda 
küldötteket, ’s már minekelőtte Daciába jöttek, 
Thraciában Olafzokból váltt görög Kerefztyén 
hitü Oláhokat. Ugyanis azon Nemzet, melly
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Erdélyben annyi sok Helységeknek merő tótos 
neveket adott és hagyott, nem lehetett sem 
Olafz, sem Oláh, sem Görög, sem Német, sem 
K un, sem M agyar, hanem tsupán Tót vagyis 
Bolgár. A’ Decebalus Népe , ama ü a m  Nem
zet, minden bizonynyal Bolgár va la , mert az 
Oláhság sokkal későbbi jelenés. Ez akár Da- 
ciában, akár Thraciában a’ Tó t és Olafz nem
zetnek öfzvekeveredésébol eredett, az említett 
Erdélyi T ó t Nemzetnél Erdélyben mindenkor 
későbben jelenttmeg. Erdélynek a’ legrégibb 
T ó t  lakosit bizonyítják ama tótos neveik sok 
Erdélyi Helységeknek, mellyeket réfzfzerént im
már előhozott Gyarmati Ür is. Hogy Tőtöm, 
Tuhutum , a’ Hét - Magyaroknak egygyike, Ár
pád alatt Erdélyt elfoglalván, ott immár Olá- 
hókra akadtt ,  a’ bizonyos. Ázokat a ’ Béla Le
velese hol Blasiusoknak , hol Blacusaknak ne
vezi, melly fzavak a’ tót Vlafz^ az az :  Olafz, 
’s Vlach, az az: Oláh í'zavakból eredtek. Mind 
a’ két fzóban , fzokásunk fzerént, v helyett b' 
tétetvén.

167. A* BOZA nevű Italról Pápaink 1767- 
diki Szókönyve így emlékezik: Boza. Farabia, 
L'ine Art von gemischten Getränken. Ezeket Ba- 
róti Szabó Úr a’ kisded Szótárban így tette k i : 
Kevertt ital neme, mi is, a’ mint kitetfzik, tsak 
a ’ németnek fordítása. ’S így mird a’ három 
tolmátsolásból , úgymint a’ deákból, németből, 
’s magyarból sem tudjuk, miből kéfzíttetett ez
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az Ital. Szerentséokre ezen Italról emlékezik 
Oláh Miklós is a ’ Magyarorfzág leírásában Cap. 
ig. így írván: „In Campis Cumanicis , praeter 
Vina advectitia, usum habent Cumani cujusdam 
Liquoris ex miliő et aqua suo more expressi, 
quem Bozam vocant.” Ha ez a’ Boza nevű Ital 
nálunk a’ Kunoknál meg van e még most is, 
azt nem tudom, de hogy Dagestan orfzágbam, 
melly Kazulorfzággal ’s a ’ Sártengerrel határos, 
még most is fen vagyon, bizonyítja az ott nem 
régen megfordúltt Marschaíl von hiberstein ¥) 
így Írván: „Hirsen baut man in diesem Gegen
den auch; am meisten in Dagestan, dessen Be
wohner grofse liebhaber von dem daraus zube
reitet werdenden säuerlichen getränke sind, wel
ches den Nahmen Busa führet.” Pallas Ür is a* 
Krímnek vagyis Tauriának minapi leírásában 
azt írja, hogy az odavaló Tatárok még most 
is élnek ezzel a’ Kölesből kéfzültt Busa (nálunk 
Boza) nevű réfzegítö Itallal. Ez a’ Tudós az 
odavaló Tatároknak válogatott Ételeik között 
emlegeti a ’ Szármát is, melly nem egyéb volna, 
hanem Szőlő levelekbe bétakartt hús Gombó- 
tzák. Minálunk is Szárma annyit tefz, mint 
Kápofzta levelekbe rejtett hús Gombótzák, vagy- 

« is röviden kimondva: Töltött Kápofzta.

*) B e s c b r  e i b u n g  d e r L ä n d e t  z w i s c h e n  de n  
F l ü s s e n  T e r e k  und K u r  am C a s p i s c h e #  
Me e r e .  F r a n k f u r t  1800.
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16g. TÓ T LÖRINTZ igen kedves Embere 
vala I Károly Királyunknak. Felöle az 1338- 
diki Krónika azt írja , hogy midőn 1342-ben az 
említett Királynak halála történtt, ’s a’ halott 
Teste Vizsegrádról Budára ,’s onnan Fejérvárra 
vitetett, ö vitte volna mindnyájok előtt a’ gyáfz 
Záfzlót. Ezen Tót LörintzrŐl bizonyos Rege 
támadtt idővel, hogy, tudniillik, Pokolba jártt, 
onnan vifzízajött, cs sok tsuda Dolgokat tu
dott róla beízélleni. Ki és mi fzerzette ezt a* 
Mesét, nem tudom. Lifzti János, ízületeit E r
délyi Száfz, Vefzprémi Püspök, ’s Udvari Ma
gyar Cancellarius 1 midőn a ’ Bonfinius Munká
ját Zsámboki Jánostól 1365-ban kezéhez vette, 
annak a’ ízeién különbbfélét jegyzett fel , ho
lott többiköztt ezen LörintzrŐl így emlékezik : 
„T o th  Lewrincz, qui maledicto Regis jussus 
ire ad Infernum, iv i t , et reversus múlta miran
da retulit.”

169. ESZTERGÁM helyén ha állott e már 
a ’ Rómaiak alatt valami Város, bizonytalan. 
Hékem úgy tetízik , hogy nem. Ugyan is a ’ Ró
mai Városok Pannóniában mind térségen való
nak építve , úgymint Carnuntum , Jlrrabona, 
Bregetio, Aquincum, ’s a’ t. Legalább Istrogra- 
num , mellyböl az Eíztergam , Ofztrihom , és 
Gran nevét fzármaztatták némellyek, itt soha 
aem állott, mert a ’ régiek közűi senki nem em- 
l'ti. így bizony Efztergamot Afztrakánból is 
lehetne fzármaztatni. De hogy Eíztergam már
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Sz. István idejében, ki ottan fzületett ’s megke- 
refzteltetett, az Orízágunknak a’ Iegfövebb Vá_ 
rosi közül egygyik vala , arról nem kételked
hetni. Ezt bizonyítja a ’ főbb Érsekség is, melly 
ezen Városban akkor ízereztetett. A’ Városnak 
legfőbb virágozása tar’ott, a* mint vélem, egéfz 
az 1241-diki Nagy Tatárjárásig, *) sőt talán - 
1 Károly ’s a ’ fia I Lajos idejűkig, kik közűi 
az első közel oda Vizsegrádra jött lakni, a’ má* 
sik pedig Budára. Ekkor, úgy tetfzik, a’ Ke
reskedés, melly eddig Efztergamban az Olaízok 
által fizettetett, a’ Dunán velek lejött Vizse
grádra , Budára, és Pestre. Ugyan akkor Szé
kes Fejérvár is Efztergammal egygyaránt fzen- 
vedett , ’s tsak Péts maradit meg a’ régi virág
jában. Efztergam ’s Fejérvár Orfzágunkra néz
ve derék és népes Városok azután is valának 
egéfz a’ torok igáig, de a’ régi fzerentséjök oda 
volt még is immár.

*) R o g e r i u s  a’ Nagy Tatárjárásnak leirásáben azt 
Írja Efztergamról, hogy akkor úgymint 1241-ben, 
minden magyar Városokat fellvül haladott, ’s a' 
Polgárai igen gazdagok valának. A’ fzavai imezek : 
„et erat io Civitale illa Populus infinitus, et Buri 
genses ditissimi — — Hungari verő et Francigenae 
ac Lombardi, qui quasi erant Domini Civitatis.”— —

170. Hogy a’ Rha, orofzúl Volga, az Eleink
től Élölnek, Ételnek, vagyis ÉTELV1ZÉNEK 
neveztetett, a’ bizonyos. Béla Levelese Etylntk 
ir ta ,  az 1353. diki Krónikás pedig Ethowinofc
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Ez a* Folyóvíz az orofz írók fzerént, a ’ leg
jobb Halakkal bővelkedik, úgymint Vizákkal, 
T okokka l ,  Söregékkel, Ketsegékkel, ’s Foga
sokkal; a ’ Melléke pedig mindenütt igen termé
keny ’s áldott föld. A’ korul lakó Tatár és Fin 
vagyis Kún Nemzetek még most is Ételnek ne
vezik. Talán egygykor a ’ Halak bőségétől ne
veztetett az ott lakott Eleinktől Ételvizének, 
Fluvius cibum praebens, Fluvius ciborum.

171. Béla Levelesének Salunussát, ama Ti- 
fzamelléki Bolgárok Fejedelmét, nem Szalán- 
nak , sem pedig Zalánnak , hanem TSALAN- 
NAK olvasom, mert ö a’ mostani ts hangot 
mindenkor j-sel tette k i ,  például: Saac, Se- 
pel, 1Seztureg, Sóba , Sunad, Surnigrad, meL

* lyek ezeket jelentik: Tsák , Tsepel, Tsefztreg, 
T sáb a ,  Tsanád, Tsurnigrád, most Tsongrád. 
Az Sz hangot pedig z-vel vagy jc-vel tette ki 
imígy : Zobolsu , Zomus , Zepus, Zecuseu, Scer, 
mellyek most így irattatnak: Szabolts, Szamos, 
Szepes, Széktső , Szer. Katona Úr azt vélte, 
hogy az említett Salanusnak Szálán keményben 
lehet még most is valamelly emlékezete, én 
mindazáltal nem hifzem , mert az a’  ̂Bolgár 
vagyis Rátz Szlani Ka ménből eredeti, mi is an
nyi mint Sóskö.

172. Valamennyi FIN Nemzetek között a’ 
Vogulok és Vottyákok, a’ m in táz  Orofzok ne
vezik őket, legjobban megegygyeznek velünk 
ízavaikban. A* Vogulok a’ többi Fin Nemzetek
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köztt eddig legbátrabbak valának, *s az Oro- 
ízoknak igen sok bajok vala velek. Laknak Ir- 
tis, ób  , Ráma, és Volga folyóvizeknek mellé
kén fzép lapály földön. A’ Vottyákok pedig a* 
Vatka vagyis Viatka vize partját lakják, ’s a* 
Puska mellett még most is Rézijjal élnek. A* 
Vottyákok , Tseremesek , és Tsuvasok sok« 
ban megegygyeznek egygymással. Mind a’ há
rom Nemzet pogány még most is (kivevén Vot
tyákok egygy kis réfzét) fzereti a’ ló h ú s t , bír 
Táltosokkal, kik mint egygy Papjai, ’s a ’ kik 
az Oroszoktól Bűbájosoknak tartatnak, és Sá
mánoknak neveztetnek. Ezen három Nemzetnek 
az Isten áldására bizonyos kerített helyei van
nak , mellyek Keremeteknek neveztetnek , talán 
a ’ Kéreméstöl, az az: Kéréstől. Az Áldomásra 
(régi fzokás fzerént) egyedül a’ Lovak ölettet- 
nek. Mind a ’ három Nemzetnél az Istennek ne
ve Juma. Ki tudja, ha ez a’ Juma nem monda
tott e hajdan Imának , ’s ebből nem eredeti e 
az Imádni fzavunk ? vagy pedig a* mi most 
Imádni nem mondatott e hajdan Jumádninak ?

173. Hogy a ’ HORÁNYI Ür által emlegetett 
Magyarorí'zági íróinkat igen meglehet fzaporí« 
tani, azon a’ Tudósink közül senki nem kétel
kedik. Az említett Ürnak Munkája mindenkor 
ditséretes marad ugyan , mivel az íróinknak 
Tárkönyvét jóval megbövítette, de hogy a ’Ma
gyar írók között Sz. Mártont *) és Sz. Jeroni- 
mot emlegette , az egygykevessé tsudálatos*

I
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Mert úgy bizony a* Törökök is, ma holnap 
az íróikat emlegetvén, Homerust, Herodotusty 
Isocratest, ’s Arislotclest mind felvehetnék a* 
J\Iemoria Turcarurn Scriptis editis notorum nevű 
Könyvökbe, mivel ezek is ott fzülettek egyey- 
k o r , a ’ hol most amazok laknak. Ha a’ Köny
vének tzíme így lett volna: Pannónia docta, ak
kor talán őket említhette volna, de a ’ Memo* 
ria Hungarorumban ezen két Sz. Embereknek 
legkisebb helyök nem vala.

*) Ez a’ Szent Lovas a’ Pozsonyi öreg Templomban 
igen fzépen öntve láttatik ónból ama hires Képfa- 
iagótól D o n n e r t ó 1 a’ fó oltáron. Tsakhogy itt is 
nem Római Vitézként, hanem Magyar Hufzárként 
áüíttatik ejó. W i n d i s c h  azt írja, hogy a’ lová
val egygyütt fzáz Mázsánál többet nyomna , mellyel 
én nem hifzem.

174. Hajdan a’ HÉT-MAGYART és HÉT- 
MAGYARKAT a’ Magyar Énekek igen emleget
ték. ’S noha ez a’ két Magyar Hetevény na
gyon elütött volt egygymástól, mert az elsőt az 
Eleink mindenkor áldomással és kérkedéssel 
hozták elöl, de még is méltónak tartották, hogy 
ezt az utóbbit is fentartsák emlékezel ben az 
Utóiknak. A’ Hét - Magyarok imezek valának: 
Almos, Árpád a ttya ;  Előd, Szabolts a ttya ;  
T a s ,  Lél a ttya ; azután Kond ; Ónd; Hubó; 
Tötöm, Ezen Atyáknak és Fiúknak kolzönhet- 
jük , hogy mostani Hazánkot bírhatjuk. A’ Hét- 
Magyarkáknak pedig azok neveztettek , kik



Takson idejében Németorfzágban Eisenach táján 
a ’ megveretett Magyarok közül egyedül jöttek 
haza, ’s kiknek a’ Németek, gyalázatul az or
raikat ’s füleiket elvágván, ezt mondották: 
,,Most már eredjetek haza,, ’s mondjátokmeg 
a ’ Feleiteknek, hogy többé ezen Kínízenvedés 
helyére ne jöjjenek.” ’S mivel ezek Heten nem 
válafztották inkább a ’ halált, hanem illy bets- 
telem'il haza érkeztek, büntetésül mindenöket, 
még a’ feleségeiket ’s magzatjaikat is elveíziet- 
t é k , ’s kéntelenítettek sátoronként meztelen láb
bal és fejjel koldulni mind éltig. Ezen Hét-Ma- 
gyarkáknak lehettek talán az Utóik ama Si- 
htándi hires Koldusok, kikről még 1536-ban 
emlékezik a’ Magyarorfzág leírásában Oláh 
Miklós.

175. Ha valamelly Nemzet voltaképpen el
mérhette a’ kétféle régi KUNOKAT , Cumanos 
et Bissenosy kik egygykor Krímben, Besenyő
ben, Molvában, ’s Havasalföldon lakiak, a* 
bizony nem lehetett más, hanem a’ Görögök. 
Már pedig ezeknek az íróik eme Kunokat töb
bire tsak Scytháknak nevezik. Ugyan így neve
zik a’ régibb íróik a ’ Hunnusokat is, de a’ Ma
gyarokat soha sem, mert ezeknek többire Turci 
nálok a’ nevök. Ebből azt lehet kihoznunk, 
hogy ezek az írók, kik fzomfzédságban lakiak 
velek , a’ Hunnusokat, Cunusokat, vagyis Cu- 
manusokat, és Bissenusokat tsupán azon egygy 
Nemzetből valóknak tartották,

1 »



176. SIMON DE KEZA, ki a’ deákul Írott 
Magyar Krónikáját 1280 -dik körül Kun Láfzló 
Királynak ajánlotta , minden bizonynyal ízüle
tet! Magyar vala, ’s hivatalja fzerént, a ’ mint 
maga mondja, papi Személy. Ha Kezainak e, 
vagy Kazainak neveztetett, bizonytalan. Keza 
helység most náluok sehol nintsen, ’s kételke
dem, hogy lett v o ln a ,  de Kaza még most is 
vagyon Borsodban. *) Ebből a ’ Kezai Króniká
jából eredeti mind az 1358 - diki Krónika, mel- 
lyet Túrótzi János magáévá te t t ,  ’s 1488-ban 
két helyett ki is nyomtattatott, mind pedig ama 
Budai Krónika, melly 1473 ban Budán jött ki. 
Hogy Kezai a’ Béla Levelessének Munkáját nem 
esmérte, azt elhitettem magammal. ’S ez egyse
dül annak az oka , miért oily igen sovány ’s hi
bákkal tellyes ezen írónál az Orfzág elfoglalá
sának leírása.

*) Talán Kefzinek neveztetett, de a’ Kefzi helységet 
deákul akarván kitenni, akkori fzokás fzerént K e- 
t á  n ak  irta. Ugyan így neveztetik ’s iraltatik bizo
nyos akkori Telek a’ Sz. Láfzló levelében, mellyet 
a’ Vefzprémi Sz. Egygybáznak adott 108'i-ben. ’S 
ez talán nem is más, hanem a’ mostani Pap - Kefzi 
Vefzprém vármegyében.

177. Ama BOSPHORUM Városa, mellyet 
I Justinianus Ts. idejében 527-ben a’ Hunnusoh 
(Etelének maradék Kunjai) Gordas nevű Feje- 
delmökkel a’ Görög Tsáfzár réfzén Őrzőitek, 
feküdit Krímben a* Bosphorus Cimmerius part*
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ján , *s a5 Görögöknek akkori Végvárosok ’s 
nagy Fokhe'yek vala. Ez a ’ Város ott fekhetett, 
hol most Kerts fekfzik, a ’ Tárnán félfzigetnek 
által ellenében. *) Az említett Kunok, úgy tet- 
fzik, már akkor mind Bessenyeit, mind Krímet 
bírák , ’s ezen orfzágoknak bírásáért a ’ Görög 
Tsáfzároknak úgymint Székelyek vagyis Vég
béli Örállók fzolgáltak a’fzomízéd tsinatlan Nem
zetek ellen. Talán a’Denti Magyarok is (a ’ Sár- 
tenger mellett lakván) a’ Kazul Fejedelmeknek 
fzint úgy mint Székelyek, Milites confiniarii, 
fzolgáltak.

*) P a l i  á s  Úr is azt v é li , hogy a* régi B e s p h o -  
i u m  városának helyét most K e r t s  foglalja.

178. A’ mostani Német íróknak egygy ré- 
fze a’ MAGYAROK EREDETÉRŐL való véle
kedésben kétfelé ízakad. Mert némellyek azt 
tartják, hogy a ’ Magyarok Fin nemzetbeliek, 
valamint a’ Karjelek, Lappok, Vogulok, Ofz- 
lyákok, Voltyákok, Tseremesek , Tsuvasok, 
’s még több más Nép ; mások pedig, hogy Kal
mük fajbeliek, valamint a’ Mongolok, Burá
tok, Tungusok, Mandsurok , ’s a* t. Vannak 
meg meg mások, kik ezen Népeket mind azon 
egygy Kun nemzetből, de gente Hunnica, ere
detieknek vélik lenni , melly hajdan tsaknem 
az egéfz Éjfzakot a* Sártengerig , sőt még to
vább is egyedül bírta ’s bétöltötte. Talán eze*
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két az ázsiai Kun népeket is fzint úgy kétfelé le
het oíztani, valamint az európai Tót népeket.

179. A ’ kik az ELEINKNEK kimondha
tatlan n a g y  Vadságát, Durvaságát, ’s Éktelen- 
ségét vitatják, többire Jornandes, Otto Frisia- 
gensis, és Regino fzavaikkal támogatják állítá
sokat. De . zen három nemet ízületésü íróknak 
*s egyetemben Kerelztyén Papoknak a’ mostani 
Tudós nem adhat ebben hitelt fsak azon okbóL 
is, mert kiki tudja , inelly gyűlöletesek voltak 
nem tsak a’ pogány Hunnusok Jornandcsne7, 
úgy hogy őket tréfán kívül valóságos Ördögi, j- 
zatinak merte hirdetni, hanem az utóbbi Ma
gyarok is Otto és Regino idejében a’ Külföldi 
’s főképpen a’ Német Papoknál, mert ezek még 
Kerelztyén korokban áem fzúntek meg sok dú- 
lást, fofztást és rablást elkövetni Németorízág 
tartományiban. Regino még is, úgy tetfzik, né- 
mellykor hitet érdemel, például midőn így i r ;
, , Ingenia illis tu m id a -------Semper in externos
et domesticos motus inquieti, natura taciti , ad 
faciendum quam dicendum proniores — — co- 
minus in acie praeliari, aut obsessas expugna- 
re urbes nesciunt. Pugnant autem procurrenti- 
bus equis, aut terga dantibus. Saepe etiam fu
gám simulant, nec pugnare diu possunt. — —• 
Caeteruin intolerandi forent, s i , quantus est 
impetus iis, tanta et perseverantia esset. Ple- 
rumque i,n ipso ardore certaminis praelia dese- 
ruu t,  et paulo post pugnam ex  fuga repetunt,
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ut cum maximé vicisse te putes, tune tibi di- 
serimen subeundum sit: quorum pugna, quo 
caeteris gentibus inusitatior, eo periculosior.”  
Ellenben Viterbói Gottfrid fzemtelenül hazu
dik, ezeket Írván: ,,Ge»s Ungarorum illő tem
pore tam belluina, tam inculta fuisse narratur, 
ut carnibus crudis, humano verő sanguine ufe- 
retur ad potum.” A’ nyers Hús evését talán az 
terjefztette el a’ Külföldön az Eleink felöl, hogy 
a ’ nyers Szalonnát fzint úgy ették , valamint 
még most is a’ Közemberünk. Ezt az idegenek 
meglátván, azt hirdették rólok, hogy olly vad 
fzokású Emberek, hogy még a ’ Húst is nyer
sen efzik. Mennyit hazudtak a ’ régiebb írók a* 
Tatároknak , Mongoloknak , ’s Kalmukoknak 
nyers hús evésökről! Azonban Pallas, Gmelin\ 
Falk , ’s több mások, kik őket meglátogatták, 
’s egéfz Sináig és Kamotsáig az Orofz birodal- 
m o tbé já r ták ,  mind azt beízéllik, hogy sehol 
se találtak olly vad Nemzetre, melly a ’ húst 
nyersen enné, mert ámbár némellyek nem fő
zik , de még is megsütik. A’ Magyaroknak em
beri ’- kantza Vér ivását tsak a’ későbbi né
met írók emlegetik. Az egéfz Magyar Istória 
tsak egygy Embert esmér, ki az emberi Vér 
megivásától nentf irtózott. Arról Kezai így ír: 
,,Pro eo cmm Verbulchu est vocatus, quia cum 
avus ejus in praelio Crimildino per Teutonicos 
fuisset interfectus, et id ei pro certo constitis- 
s e t , volens recipere vindictam super eos, plu-



res Germanicos assari fecit super veru, et tanta 
crudelitate in eos dicitur exarsisse, quod quo« 
rundam quoque sauguinem bibit sicut vinum.** 
Egygyfzóval, én erről tsak azt tartom , hogy 
némelly Pajkosok találkozhattak , kik ezt az 
ütközet után a* tsata helyén megtehették. De 
hogy  az egéfz Nemzet fzokása lett volna, a ’ 
mint egygy némelly írók akarják, azt tagadom. 
Gebhardi még is elhitette magával így irvqn: 
„Ich linde den genufs des Bluts und rohen Flei
sches fast bey allen alten und neuen asiatischen 
Landsleuten der Hungaren, ja selbst bey den 
Lappen , ihren nahen Vettern in Europa.’* Ezt 
ugyan nehéz volna néki hitelre méltó Tanúkkal 
megbizonyítani. Legalább a* Lappokról mást 
tanít Leem, ki mint Pap sok eíztendÖk által la* 
kott köztök , így írván : „Crudis carnibus Lap- 
pones v e sd ,  a  nonnemine quidem relatum est» 
séd invtta veritate.” *) De hogy az Eleink a* 
Ló húst fzint úgy ették, valamint még most is 
a* Vottyákok, Tseremesek, és Tsuvasok (há 
rom Orofzorfzági Fin nemzet) az tagadhatatlan,

*) V i d e  L e e m i i  C o m m e n t  a t i o n e m  d e  L a p «  
p o n i b u s  F i n m a r c b i a e p a g .  u g .

ISO. Nem igaz , a* mit annyi Külföldi Iro 
fogott eddig az ELEINKRE , h o g y , tudniillik, 
nem tsak az idejövetelük e lő t t , hanem azután 
is jó darab ideig, tsupán fofztásból, vadászat
bó l,  és halászatból élődtek, és semmi egyéb

13*



munkát nem űztek , hanem valóságos Vadem
berek lettek volna. Mert a* mi Eleink a’Barom
tartásból vevék fzint úgy élelmüket, valamint 
a ’ mostani Elődök, Kérgesek, ’s egyéb tsupán 
barmok teoyéízetéből élő Népek. Hogy pedig 
Bujdosók vagyis Homadesek valának, azt meg
engedem, de azt úgy hozta magával az életük 
módja , mert egygy oily baromtartó N ép, a* 
mint ők akkor valának , nem lehet fzüntelenül 
egygy helyett a ’ barm aival, hanem a ’ mezőt 
megeméfztvén , tovább lódúl, ’s mind addig 
vifzfza nem fordú l, míg ismét az előbbi mező 
legelést nem enged.

ig i.  A' Kún vagyis FIN Nemzetek meglá
togatásának három Útját gondoltam. Az első 
lehetne Hamburg által Stockholmba, innen Fin- 
orfzágnak Abó nevű Fővárossába , 's onnan 
bellyebb az orfzágba. Abból azután Sövög 
Lapporfzágba , nach Schwedisch Lappland , 's 
vifzfza Abónak, 's a’ tengeren Dantzkának, az
után Krakkónak haza. A’ másik Út lehetne Krak
kó 's Dantzka által a ’ Balti tengeren Pétervá- 
rába, onnan Karjelorfzágba, 's abból a' Ladoga 
és Onega tavain kerefzlül a ’ Fejértenger fzélén 

‘ fekvő Arkangyal várába, ’s innen Mezen váro
sa által a’ Petjora vizéhez. Arkangyal Környé- 

•két lakják a ’ Szamojédek, a* Petsora mellékét 
pedig a ’ Permiaiak, két Orofzorfzági Fin nem
zet. A' harmadik Üt lehetne Lemberg, Kiow, 's 
Mohilow által Mofzkóba, onnan Kazan, Kur-



gan , és Szamara által Afztrakánba, ’s innen 
a* Kóma vize partján' fekvő Magyari vblt Vá
rosnak düledékeihez. Ezen az útban Kazán felé 
laknak a’ Tseremesek és Tsuvasok, kiknek a ' 
nyelvöket tulajdon fzájokból lehetne hallani. 
Az Étel és Kúma vize mellékét megtekintvén, 
hol minden bizonynyal egygykor a ’ Magyarok, 
vagy legalább a’ Kánok laktak, ellehetne menni 
Tzarilzln által a ’ Don vizéhez, ’s azon azután 
egéfz Azovig lelehetne járni. Azovból a* Meotis 
taván Krímbe juthatni, ’s onnan Moldván által 
haza. Egyébként Azovból lehetne fzárazon is 
Ukrajna ’s Podolya által egéfz Lembergig ’s 
Munkátsig vifzfzajárni. ’S mivel ezen Külföldi 
Utakra a’ Szabadjárás levele megkivántatik, az 
elsőt Stockholmban, a ’ másikat Péterváratt, *s 
a ’ harmadikat Mofzkóban lehetne keresni ’s ki
nyerni.

182. A’ tüzes vas ítélete nálunk tartott I 
Károly Király idejéig, ki azt végre eltörlötte; 
a ’ KETTŐSBAJ Ítélete pedig Hunyadi Mátyás 
kirá'ykodásáig, ki annak fzint úgy végére jártt. 
Mind a’ kettő a’ Babonának és Ostobaságnak 
fzüleménye v a la , ’s egyetemben a’ nagy Tsi- 
natlanságnak nyilván való jele. *) Szóllottam 
ugyan mindegygyikről immár, de a’ másikról 
még ezek méltók az esméretre. - A’ Kettősbajt 
a ’ fogadott bajnokok által is **) véghez lehetett 
v jnni, de tsak azon a’ helyen és időben, a* 
.hová és mikorra a’ Király, Nádorispán, vagyis
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a’ Biró által rendeltetett. £fgyan a* Biró fzabta 
ki mind a’ Fegyver nemét, mind pedig a ’ Baj 
m ódját, ’s ha gyalogolva vagy lovagolva lé
gyen e meg, Ollykor az egygyik Peres önnön 
maga kéntelenítetett hartzolni, vagy egygy új és 
soha nem vivott Bajnokkal élni maga réfzéröl, 
a ’ Felség megsértője pedig, Heus laesae Maje- 
statisy fegyvertelenül vívott a ’ fegyveressel. ***)
A’ Végítélet, Sententia, mindenkor a ’ Nyertes 
réfzén vala, a ’ Vefztesnek pedig a’ Bírságot 
megkellett főzetni.

*) Az akkori Emberek elhitették magokkal , hogy le
hetetlen légyen , hogy az Isten az illy ítéletek vég« 
hez vitelében az ártatlant megne segítse, ’s a’ vét
kest megne fzégyenítse.

**) A’ Püspökök, Prépostok, Apáturak, ’s egyéb Pa
pok mind fogadott Bajnokokkal éltek.

***) így IV Béla idétt 1246-ban bizonyos Fülek,Fül- \ 
c us ,  f i l i u s  S i m o n i s ,  magyarul Simonfi Fülek, 
Nógrádban a’ Füleki várnak akkori Ura, ama Nagy 
Tatárjáráskor véghez vitt sok Vétkei miatt arra 
ítéltetett, de mivel meguem jelenti, sót az Orfzág- 

,ból el is fzökött, minden Jófzágit élvefztette. A’ 
vétkei ezek valának : Orozás , Fofztás, Emberölés, 
Falugyujtás, ’s Álpénzköltés. Talán a’ Vár is ettől 
a’ Fülektől kapott új nevet, ’s Fülek várának ne
veztetett. Fülek még most is tótul F i l a k o v ,  ’s ez 
annyi mint: Fülekhez tartozó, vagyis Fülek vára. 
F ü l  c u s ,  úgy telizik, a’ magyar Fülekből eredett, / 
’s a ’F u l g e n t i u s s a l  vagy pedig Füleppel azon egy 
Kerefztnév lehetett. így B o n i f a c i u s  is a’ magyar 
Bontzból B u n c i u s n a k ,  G u n t h e r u s  pedig «’
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magyar Göntzbdl G u n e i u m a k  irattatott a* régi 
deák leveleinkben.

183- Bélés hajdan Bélösfiek mondatott, va. 
lamint Ékes és J^les Ekösnek ’s Jelösnek. Ez a* 
Béiös Belamak í ra to tt ,  valamint DÖ Ö>, Mé* 
hős , Sebős , üugusnak, M ehusmk , Scbusmk• 
Azt tartom azon Vár is ,  meílyröl az 1358 diki 
Krónika P. II. Cap. 39. így emlékezik ; „Primus 
autem inter Hungaros nomine V atha , de Castro 
Belus , dedicavit se Daemoniis” BÉLÖSNEK 
mondatott, ’s nem más, hanem a’ Trentsén Vár
megyei Belus volt v á ra ,  közel lllovához, hol 
most Belus vásárhely fekfzik, tótul Belusa. Ott 
ízületeit ADÁMl Mihály az Udvari Magyar Le- 
vélfzék voltÜgyéfze, ki a ’ kibotsátott Magyar 
Nyelvkönyvével maga után jó  hírét hagyta ná
lunk. *) Azt ö Károly Föhertzeg fzámára kéfzí- 
te tte ,  ki II József Tsáfzárnak testvér Öttse va. 
l a ,  ’s kit Adámi a’ mi Nyelvünkre tanított* 
Mondják , hogy ez a* Föhertzeg úgy felkapta 
tőle a’ Nyelvünket, hogy azok, a’ kikkel azon 
befzéltt, nem győzték tsudálni.

*) Hogy a’ Magyar Szókönyvét kinem adhatta, annak 
a’ váratlan halála lehetett az oka. Az eredeti Kér. 
hatját, a’ mint hallom , a’ Pesti U n i v e r s i t a s ,  
nak Köny vsshaza bírja.

I84. Az idegen RÁGALMAZÓINK már sok- 
ízor vetették azt fzemeinkre, hogy a’ mi Orlzág 
’s Vármégye Gyűléseink többire lármások, *s
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tsak Kiáltozásból , Versenkedésböl , ’s a’ hiú 
Szoízaporításból állanak. Ezeknek tudni kell, 
hogy a fzabad Nemzet Tagjainak Öfzvegyüléí.e 
soha Dem Lökött a* néma Halaknak Gyűlésé
hez hasonló lenni* A’ hol kiki fzabadon e őad
hatja maga értelmét, ott mély tsendességet az 
Ember ne v ír jo n ,  ’s ne is keressen. Ez tsupán 
Ott u ra lk o d ik , a’ hol tsak azt ízokták tenni, a*, 
minek meekell lenni, vagyis: a ’ mi parantsoi- 
tatrk. N<mzetünk a z é r t ,  hogy a ’ Közdolgai 
miatt tartatni fzokott Ölzvegyülésekben ollykor 
fzózatosabb, ízint úgy durvának ’s darabosnak 
nem mondaihatik, valamint az Angoly nemzet, 
m ellyel, a ’ mint tudva vagyon, a’ Tudom á
nyok ’s Értemények dolgában egygv Nemzet se 
halad fellyül. Az Angolyoknak pedig az Orfzág 
Gyűlésében (ezt ők Parlamentomnak nevezik) 
tartatni fzokott Vetélkedéseiket és fzabadabb 
Belzédjeiket ki nem esméri?

185. OLÁH Vlachusnak , ’s azután Pala- 
chusnak neveztetett a’ tót Vlachból, melly fzó 
már a ’ legrégibb időkben tótul annyit tett mint 
Olafz, ltalus. Az Olafz pedig tótul Vlachnak *) 
azért neveztetett, mert egygykor a’ Tót Nem
zetek között, úgymint Dalmatiában , Pannóniá
ban , Daciában, Mucsiában, és Sarmatiában a* 
Kereskedésért tsupán az Olaízok jártak ’s kel
tek, A’ Tót az Oláhot is azért nevezte Vlach- 
nakt mert egygykor az Elei Olalzorfzágból ered
lek , **) \  mivel majd id e , majd amoda hor-
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dozkodott ?s költözködött. Béla Levelese *s Ke- 
zai Simon idejében Valachus vagyis Vlachus a ’ 
Magyaroktól blachusn.uk neveztetett., ’S ez on
nan történte, mert a ’ v betű b betűvé gyakran 
elváltozik a’ Magyar fzájában. ***) így .ered
hettek imezek í

Baj. Certamen, Lucta. Tót. Voj, Vojnu.
Bajnok. Pugil, Luctator, Miles. Tót. Vojnikt
Bakter. Vigil. Ném. Wächter.
Bálint. Valentinus.
Ballagni. Lente procedere. Ném. Wallen♦
Bandza. Citnex. Ném. Wanze.
Berbéts. Vertex.
Berdó? Quis es? Ném, Wer da^
Bolt. Fornix. Olafz. Volta.
Szombathely is egygykor nem Sabaria, ha

nem Savaria vala, Ú Budának neve is, úgy tet- 
ízik , Wudából eredett, a’ mi is tótul annyi mint 
Víz, Aqua. Tudjuk pedig már most bizonyo
san, hogy Ó Buda a ’ Rómaiaktól (talán a ’ tót 
nevéhez képest^ Aquincumnak neveztetett. Meg
lehet, hogy Buda, most tótul Budjin , hajdan 
Wudjin, v a la ,  mi is ízint annyi mint Vizi, Víz
parti ,  Vízmelléki, vagy pedig Hévvízi varos, 
Aquincum, idest Oppidum aqua thermarum in- 
clitum. Ez az Aquincum Íratott hajdan Acin- 
curnnak is, de nem Atzinkumnak, hanem Akin* 
kumnak ejtetett.

*) W 1 a t s i t i  fze annyit tefz tótul mint Idestova járni, 
Tekeregni, Bujdosni, Hordozkoüni, Költözködni.



**) Értsed: minekelótte V  Bolgár . Tótokkal íízveke- 
íveredtek T h r a c i á b a n vagyis li  o m a n i áb a n, 
*s Olahokká lettek.

*#») W u r m s e r  néhai lovag Ezeredes a’ Hufzárjaitól 
soha nem neveztetett másként, hanem JBuromzelnek.

186. igen tsalatkozik Barruel (valamint sok 
egyebekben, úgy abban is) h ogy , tudniillik, 
l i  JÓZSEF Tsáfzárt II Fridrik Porofz. Király 
tette volna Szabadabb lelkűvé, és ugyan akko
ron , midőn Morvában a’ Kénytáborban, Lust- 
lager, öfzvejött vele. *) Mert ez a ’ Tsáfzár már 
az előtt is úgy gondolkozott, valamint azután, 
’s egygy olly kevés idő , melly alatt egygyütt 
mulattak, soha nem elégséges egygy illy do
lognak ízülésére. Haljuk inkább erről önnön 
magát a’ Tsáfzárt. Ez a ’ Fejedelem, látván kö
zel lenni az elkerülhetetlen halálát, midőn bú- 
tsút vett leve által Lascitól, ama legkedvesebb 
Hadvezérétől, azt irta neki, hogy az Isten után 
tsak ö néki köfzönhette minden Értelmét, Tu
dományát , ’s Bélátását , mellyel igyekezett 
egéfz uralkodása alatt Birodalmának javát mun
kálni.

*) D e n k w ü r d i g k e i t e n  zár  G e s c h i c h t e  d e s  
J a k o b i n i s m u s  v o m  A b b é  B a r r u e l .

187. A’ KRIMI TATÁROK, kik egygykor 
Magyar és Erdélyorízágra nézve olly rettenete
sek valának , ’s kik II Rákótzi Györgyöt Erdé
lyi Fejedelmet olly annyira megtsúfolák, ’s úgy

M3
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fzólván, Erdély minden utóbbi Szerentsétlensé-
gének Talpkövér vagyis a lapját akkor vetették, 
most aligha kevés idő múlva ezen Félfzigelből 
egéfzen ki nem fogynak. Ez a ’ Tengerköz még 
mintegygy harmintz efztendo előtt tsupán a* 
Tatárokból birtt legalább is Öt fzáz ezer Em- 
bérrel, most, minekutánna az Orofzok alá ke- 
rültt, ezek a’ kevély Muzulmánok efztendőn* 
ként a ’ Romonya ésNatolya török Tartományok
ba oily annyira kikö>ltözködtek , hogy Pallas 
Ür *) a’ Tauriának, az az: Volt Krímnek mi
napi leírásában azt Írja, hogy most mindenes
től fzáz és húfz ezernél többen nintsenek. Ök 
is tehát majd úgy járnak , valamint az ott elüt
tök lakott Kozárok és Kunok. Ezen utolsóknak 
Maradékaik lehetnek azok a ’ Magyarok , kik 
mintegygy tíz falukban laknak , ’s még most is 
magyarul befzélnek. így jártt immár e’ Világon 
több más Nemzet is ,  ’s többi közti a ’ Tifza- 
melléki Bolgárok, kiket Árpád a ’ magyarjaival 
900-dik körül meggyőzött. így jártak a ’ Morva 
vizétől a ’ Garamvizig lakott Quadus Németek, 
kiknek most tsak a’ tót Helységek neveikben 
vagyon fen valamelly kis emlékezetök. Nem 
különbben jártak Óstriában a ’ Hindus Tótok 
is ,  kik nem tsak a’ Rómaiak alatt már ott va
lónak, mert Béts ő tőlök neveztetett Vindobo- 
nának, hanem még Abárok alatt is ott tanyáz
tak , míg végre Nagy Károly ’s a ’ Követői goo- 
dik után Bábor ’s  Frank Németekkel a* tartó- r
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mányt megfzállították. Már most a’ Vindus 
nemzet maradéka tsak Magyarorfzág felé egy
néhány falukban tartózkodik, ’s Horvátnak ne
veztetik. Ezen három előhozott Nemzet, a’ mint 
talán gondolhatná valaki, ki nem fogyott, ha
nem tsak lassanként (a’ Kormányoztatásával 
megnetn elégedvén, ’s a ’ zaklatását einem tűr
hetvén) máshová költözködött, és ugyan, a* 
mint láifzik, oda ,  a ’ honnan érkezett.

*) R e i s e  i n d i e  s ü d l i c h e n  S t a t t h a l t e r s c h a f 
t e n  d e s  R u s s i s c h e n  R e i c h s .  L e i p z i g  1801.

188. BRASSÓ, Corona, Cronstadt, melly 
régi Város légyen , bizonytalan. Nékem úgy 
tetfzik, hogy az oda jött Száfzok építették. Fek- 
fzik a ’ Bartzai vidékben, az az :  a ’ Bartzaság- 
ban , melly még most is németül Burzellandnak 
mondatik, hajdan pedig Wurzellandnak nevez
tetett. Ez a’ neve onnan jöhetett, mert a ’ Szá
fzok voltak elsők, kik ott az erdőből Irtoványt 
tsináltak. Ezt jelentheti a ’ Város tzimere a’ Ko
ronás Fa gyökér is. Némelly írók fzerént Ko- 
losvár, Szeben , Brassó, Megygyes, ’s több 
egyéb Erdélyi Város mind a’ Száfzoktól építet- 
tek fel. Ugyan azok fzerént a ’ Száízoknafc II 
Gyétsa alatt Erdélybe lett Jövetelök előtt alig 
találtatott valamelly Város Erdélyben. Én miud- 
azáltal azt tartom , hogy már Sz. István idétt 
is voltak Erdélynek tulajdon Városi, úgymint 
Gyula Fejérvár, Torda , ’s több egyéb. Kolos*

K



várat is a* Száfzok jövetelénél régiebbnek tar
tom. Hogy pedig Erdélynek már a ’ Rómaiak 
alatt is tulajdon Városi valának , az a ’ régi 
megirott Kövekből is bizonyos* Mind ezen Vá
rosok a* tűz, háború, döghalál, ’s ostromlá
sok által oda lettek , *s vagy újra épültek fel 
ism ét, vagy pedig más új Városoknak adtak 
helyt.

139. Ama vastag régi ezüst Pénz felöl, 
mellyröl kétfzer is esett már emlékezet a’ Sok
félémben, mostan azt Írhatom, hogy az Ópéozt 
jól esmérő Tudósok is ,  úgymint a* néhai Frö- 
lieh és Éhhel Urak , nem különbben a* még 
most is élő Urak Neumann és Schönvisner, ezt 
a* Pénz nemét, melly leginkább a ’ Pannónia es 
Dacia föld gyomrából érkezik , ezen Orfzágok 
régi tsinatlan Népének tulajdonítják, minekelöt- 
t e ,  tudniillik, ezen két Orfzágok a’ Római iga 
alá estek volna. Pannóniát Augustus holdította 
m eg, D a c iá tpedig Trajanus. Ezen Írók azt ál
lítják, hogy ez a’Pénz ama Paeoniában *) ural
kodott Audoleon Király pénzének formájára ve
retett volna, mert a ’ tsinatlan Pannonok és Da- 
cusok igen fzerették pénzeiket ama hires görög 
Királyoknak Képeikkel veretni, úgymint Fülep- 
nek, Nagy Sándornak, Lizimakusnak, ’s Au- 
doleonnak. Nálunk ezt a’ Pénzt Szvatoplug pén
zének, Erdélyben pedig Decebalusc'nak tartják. 
De hogy ez a’Pénz jóval régiebb nem tsak Szva- 
toplugnál, hanem még Decebalusnális, azt a ’ na



gyón kiálló Képei ’s az Ezüst vastagsága is ele
gendőképpen kimutatják.

*) Egygy görög Tartományban, melly A x i u s  vize 
és M a c e d o n i a  mellett feküdtt.

190. Hogy a’ Magyar Nép a ’ Római Sz. 
Egygyháztól einem váltt, az az: a ’ Kómái Ke- 
reíztyén Hitről a’ Görög Kereíztyén Hitre által- 
nem lépett, azt tsupán az I Gyétsa rövid és Sz, 
Láfzló hofzfzú Királykodásának köfzönhetni. Ez 
az I GYÉTSA igen egygyet értett a’ Görög Tsá- 
fzár Udvarával, onnan vett Synadene nevű fe
leséget, ’s a ’ Görög Tsáfzár Ducas Mihály an
nyira megfzerette, hogy egygy nyitott arany 
Koronát küldött néki, ’s ugyan ez tefzi meg 
most is a’ Koronánknak alsó felét vagyis a’ Ko
rona Karikáját, hol a’ két Fejedelmeknek ne
veiket is olvashatni. Ezen Gyétsa alatt a’ Pap
jainknak egygy nagy réfzök immár feleséges 
v a la ,  de mihelyt Sz. Láfzló jött a ’ Kormány
hoz , legottan megparantsoltatott ismét az új 
Papoknak a’ nőtelenség, ’s a’ régieknek, kik 
feleségesek valának , ideig óráig megengedte
tett, hogy míg a ’ Pápa mást nem rendel felölök, 
addig a ’ feleségeikkel egygyütt megmaradhat
nak. Lásd Sz. Láfzlónak Szaboltsi üecretumát 
Cap. III. Nem hijába irta I Gyétsa idejéről ’s 
uralkodásáról Dandalus Velentzei Olalz író: 
„tunc populus ille quasi fidem reliquit.” A’ Sz, 
Istvánnak Kómából küldött Koronájáról némelly
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Tudósok azt hifzik, hogy azt Henrik Tsáfzár, 
Péter Királyunkat vifzfza helyheztetvén, tőlünk 
elvitte, mert az Orfzágunkat a’ Német Biroda
lomtól függőnek akarta  tenni. A* Péter után 
uralkodott Királyink pedig, úgymint I András, 
Salamon, és I Béla valamelly más Koronával, 
’s talán fzint azzal koronáztattak meg, mellyel 
azután I Uláfzló koronáztatott, ’s a ’ melly Sz, 
Istvánnak fejéről vétetett le.

19I. SZALAGY1NAK azon vélekedését nem 
hagyhatom he lyben , hogy a’ Pannonok deá
kul befzéltek volna , vagyis hogy az Annyok 
nyelve a ’ Rómaival megegygyezett, ’s a’ mos
tani Oláhokkal azon egygy eredetűek leltek vol
na. Hogy az Előbbkelök közttök , főképpen a’ 
Római Hatalom alatt, tudhattak deákul befzélni 
és Írni, azt énként megengedem, mert ezt éízre 
lehet venni Vellejus Paterculusból is,*) de hogy 
a ’ Köznépnek a ’ deák Nyelvtől egéfzen küiönb- 
böző Nyelve vala , melly inindtn bizonynyal 
tótos volt (akárm it mondjauak ez arányt né- 
melly mostani Íróink) azt régen elhitettem ma
gammal, ’s ebben Béllel, Timonn .1, Kollárral, 
és Severinivel egygyet értek. Hogy az akkori 
időből való írott Kövek, mellyek mind eddig 
a’ volt Pannónia földjén feltaláltattak , mind 
deákűl fzóllanak, az attól vagyon, mert itt 
fnég akkor tsupán deákul í r tak , a ’ Tifzttartók 
5s Mesteremberek többire Rómaiak voltak, ’s a ’



Tót Nemzetek a ’ Kerefztyéaség felvétele előtt 
a ’ magok nyelvén semmit nem írtak.

*) „In omnibus Pannoniis non Disciplinae íantum mo. 
do, séd Linguae quoque notitia Romanae, 'pleris* 
que etiam Literaium usus et famriiaris animoram 
exercitatio.”
192. Sz. Istvánnak azon Levele, mellyrol 

némellyek azt tartották , hogy az a ’ Nyitrai 
Káptolonnak 1006-ban adatott volna, tsupán 
egvgy tudatlan Emberkének Költeménye lehet. 
Ez az Allevél már az elején kimutatja magát, 
’s a ’ Költőjét is elárulja, midőn így kezdődik: 
„Stephanus Dei miseratione et Apostolicae Se- 
dis gratia Hungarorum Rex.” Azután a’ Ma*~ 
comannorum ízó is elég bizonyság, hogy Sz. 
István idejéből nem lehet. Parwca, az az: Pár- 
útfza (Nyitra várossának külső két Ütfzája) sem 
olly igen régi név lehet, hogy már akkorién  
lehetett volna , mert a ’ deákos Pár még a’ múltt 
XVII Százban Bokornak mondatott, *) ’s az 
előtt, a’ mint gyanakodom, Ofznek. Azután 
hihetetlen , hogy ez a’ deák fzó már akkor az 
Eleinknél divatban lett volna, ’s a’ Nyelvűkbe 
elfogadva. Az Ütfza pedig még 1495-ben is 
JVlcának Íratott, Ultzának ejtetett, ’s  a’ mint 
látni való a’ tót Ulitzából eredett. Lásd a’ Kints- 
tarfónak 1495' diki Számadó Könyvét Engel 
Úrnál. *

*) Még Gyöngyösi is két helyett azzal így éltt:
K ö v e t i k  ezeket fzáz b o k o r  Keg) esek,



az az ; fzáz pár Grátziák, Erép fiatal Menyetskék, 
Lásd a’ Kariklia IV Réfzének 13-dik Négyesét.

E g y g y  f z é p  b o k o r  N y u f z t o t  f o r g a t  a’ 
K e z é b e n ,  az az:  egygy pár fzép Nyufztot. Lásd 
a’ kinem heréltt Kupidó II Réfzének 33-d ik  N é
gyesét.

193. PRAYT , egyébként igen nevezetes 
írónkat,  abban nem ditsérhetem, hogy Garait, 
Zápolyit, Túrótzit,  Verbötzit mind tsak így 
nevezi: Gara, Zápolya , Túrótz Verbötz, pél
dául : Nicolaum Gara opposuit ; ad Zápolyam  
transiit; Thurocz , et Verböcz referunt. Ha még 
a ’ Kerefztnevök mellé hozzá adta volna : de 
G aray de Zápolya, de Thurocz, vagy pedig így 
ejtette volna Garanus, Garensis, Zapolianus, 
Zapoliensis , Thuroczianus» Thurocziensis, az 
tűrhető volna, de a’ Várak ’s Helységek nevei
ket a’ földes Uraik vagy Lakosaik helyett em
líteni, valóban illetlen *s nem jól hangzó. Mert 
ez mind ollyan , mintha azt mondanám: Budát 
agyon lőtték, Köfzeget levágták, Győrt pedig 
által fzúrták, Budai, Köfzegi, ’s Győri helyé
ben. Azután a ’ sem tetfzik, hogy Zápolyi Já
nost Koronás Királyunkat Királyink közül ki- 
törlötte, holott maga I Ferdinand végre annak 
esmérte. Hogy a ’ Tsetsemő Láfzlót, Imre Ki
rály f iát, Nápolyi Kis Károlyt, Zápolyi János 
Zsigmondot, és Betlen Gábort ízjnt úgy k ihagy 
ta Királyink közül, azt még meglehet néki en
gedni, mert az első tsetsemőségében halttmeg, 
és soha nem uralkodott, a’ másik tsak egygy



vagy két holdnapig királykodott , a* harmadik 
’s negyedik pedig, ha uralkodtak is az Orfzág- 
nak egygy réfzében, ’s a ’ pénzeiken és levelei
ken Királyoknak nevezek is magokat, de soha 
nem voltak megkoronázva. Ellenben Zápolyi I 
János, ki tizennégy efztendeig birta Erdéllyel 
egygyűtt a* Tifza mellékét, sőt a’ Duna mellé
kéből ’s a’ Felföldből is egygy jó darabot, azon
kívül meg volt koronázva, ’s annak esmértetett 
a ’ többi Fejedelmektől is, ’s minden Királyi 
Jussokkal é l t t , akármelly fzerentsétlen lett Ué- 
gyen i s , azért a’ volt Magyar Királyok fzámá» 
ból kinem rekefztethetik. Tsudálomazt is, hogy 
Erzsébetet , Albert Királyunknak özvegyjét, 
Királyink közé helyheztette, kit úgymint or- 
fzágló Királyafzfzonyt (illyenek valának nálunk 
tsak a’ két Máriák) soha az Orfzág nem esmér- 
te ,  hanem tsak mint Királynét, az az: Király 
nejét vagyis feleségét.

194. A’ mostani Hazánk azon Réfzének, 
melly Dunán túl vagyis a ’ Dunának jobb felöl 
«sík, az Ő legrégibb Lakosi, kik az Írott Tör* 
ténetekböl értésünkre vágynak, a’ PANNONOK, 
Pannonés, Paeones. Ezektől neveztetett Orfzá- 
gunknak azon réize a ’ Rómaiaktól Pannóniának 
a’ Görögöktől pedig Paeoniának. Nékem úgy 
tetfzik , hogy ez a’ Görög neve a’ deák vagyis 
római nevénél jóval régiebb, ’s Pannónia Paeo- 
niából eredett, mert ezek a ’ Duna mellé ki Pan
nonok vagyis Paeonok az eredeti Paeoniábói ér
keztek ide, melly yíjcius vize ’s Macedonia mel
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lett fekíídtt. Az eredeti Paeonokat a ’ régi írók
nak egygvik réfze Paphlagoniából fzármaztatja, 
másik réfze pedig a’ Trójából KiköltözöttekbŐl 
támadottaknak vitatja, kik egygy Újfzállást tet
tek volna az Axius folyó mellett Görögorfzág- 
ban. Hogy pedig ezek a ’ népek: Pannones, Paco- 
nes, Venetae, Henetae , Sarmatae, Sauromatae, 
Vindi, Vinidi , Jaziges , Carni, Istrii , Bul
garia M oesi, D aci, Thraces , Tauri, Tau^isd, 
a ’ régi ’s nagyon elterjedett T ó t  Nemzetnek tsu- 
pán különös Ágai valának, azt elhitettem m a
gammal. Ebben velem tartanak B é l , Timon, 
Kollár, Severini,’s még több egygy nehány írók. 
Strabo is azt Írja, hogy Istrii, Daci, Moesi, és 
Thraces azon egygy Nyelven befzéltek.

195. Miként birták légyen magokat a ’ XV 
Század végén némelly Magyar Városok , jazt 
legjobban kivehetni abból, miként vagyis men- 
nyit adóztak akkoron. *) Ezt a’ Kintstartónak 
(Zsigmondnak Pétsi Püspöknek) Számadó Köny
ve Engel Úrnál így említi:
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1494 ben. 1495-ben.
Buda 28°o 2500 Arany forin-
Pest 2000 2000 tokát.
Pozson 5°° 75°
Fejérvár 400 too
Efztergam 350 300
Sopron 300 3°o
Bártfa 35° 300
Eperjes 300 350
Lötse 300



V

*) Az Adó vagyis C o n t r i b u t i o  akkor T a x a  i m* 
p o s i t a  v e i  e x  t r a o r d i n a r i a  nevet viseltt, mert 
azt a’ Vármegyék Városok nem efztendonként, 
hanem fsak akkor füzették, midón az Orfzág Gyű
lése jónak találta, Tsudálom, hogy Péts és Kassa 
a’ Begyistromból ki vannak hagyva, holott ezek a’ 
Városok a’ legfőbb Városinkkal vetekedtek akkor.

**) A* mostani Aranypénz, D n c á t u s  Arany forint
nak neveztetett akkor, mert a’ hajdani deák neve 
vala N u m u s  a u r e u s  f l o r e n t i n u s ,  ’s értt ek
kor ház Kispénzt.

I96. Mit^oda Királyunk lett légyen IlUláfz- 
ló ,  vagy , a ’ mint nevezték, DOBZSE LÁSZ
LÓ , kimutatja a’ Kintstartójának Reg^istroma 
vagyis Számadó Könyve. Abban egygy helyett 
ez vagyon : Bradach in JSatali Christi Reue M atti 
mutuaverat ad Offertorium \ f l .  *) Ó te fzegény 
Király , ki kéntelen voltál a’ Szolgádtól pénzt 
költsönözni, ’s Húst és Kenyeret az afztalodra 
rovásra hozatni! Tsudálni kell, ha az akkori 
Történeteket nem tudjuk , miként tehették Ki- 
rályjoknak Hunyadi Mátyás helyében ötét az 
Orfzág Rendjei, kinek semmi egyéb érdeme a’ 
Koronához nem vala, kivévén, hogy az Annya 
Albert Királynak leányja volt. De a’ ki tudja 
az akkori Környülállásokat, az nem tsudálko* 
z ik , mert annak nem más vala oka, hanem 
hogy az akkori Nagyjaink a’ gyeplöt keményen 
markoló Mátyáshoz hasonló Királyt igen is el 
únták, ’s ollyat kívántak magoknak, a ’ kivel 
azt lehessen tenni, a* mi már Mátyás ideje előtt
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nékik kedves kezdett lenni. Hogy pedig a’ Ki
rály válafztásban (minálunk is fzint úgy, va
lamint a ’ Lengyeleknél) tsak az Orfzág Nagy
jainak vala réfzök , az onnan megtetfzik , mert 
a ’ köz Nemes ember mindenkor tsak annak a ’ 
Nagynak Válafztó fzavát segítette tulajdon fza- 
v á v a l , kinek Ciiense vala, az az : a ’ kinek afz- 
talánál fzokott volt ebédelni , vagy a ' kitol 
ajándékkal ’s jótétellel birattatott arra. Az em
lített Királyról azon Iratban még többféle va
gyon , a’ miből kitetfzik , hogy miket fzeretett 
légyen. **) Többiköztt (Lengyelek fzokása fze- 
rént) a ’ Malozsa bort ’s a’ Narantsokat igen 
kedvellette. Vadáfzatra fzokott járni Irzsafzeg- 
r e ,  Gefztesre, T a tá ra ,  ’s Tsákvárra , Madará- 
fzatra pedig a ’ Tsepel fzigetbe. A’ régiebb Ki
rályink Bakonyban, Vértesben, ’s a* Dömösi 
és Vizsegrádi erdőkben vadáfztak, Tatán ha- 
láfztak, Diósgyőrött pedig madaráfztak.

*) Ez a’ Bradáts, a* mint látfzik , Lengyel Ember 
vala, ’s a’ Királynak igen kedves belső Embere. A* 
legtöbb Költségek ó  általa vagy legalább az ő tud
tával estek.

**) Bár minden Kintstartó hagyott volna nekünk illy  
Regyistromot! így többet lehetne tndnunk a ’ Király
kának élete ’s tettei felől.

197. Hogy a’ régi Görög írók , úgymint 
Leo Tsáfzár, Leo Sapiens, Kosfyán Tsáfzár, 
Constantinus Porphyrogeneta, ’s egyebek a’ M a
gyarokat Turcusoknak nevezték, a’ bizonyos. *)
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Honnan ’s mitől kerekedett nálok az Eleink
nek ezen nevök , bizonytalan. Talán onnan, 
hogy mivel a’ hartzban igen rettenetesek valá- 
n a k , deákul Trux és Truculentus az az :  Öl
döklő ’s Kegyetlen Népnek neveztettek. A’ Gö
rögöknek pedig az a’ fzokások vala, hogy az 
egygyfzóban öfzvejött Consonansokat a’ Voca- 
lisnak közbenvetése által meglágyították, vala
mint ezt a’ Magyarok is fzokták tenni, sőt a* 
Tót Nemzetek köztt az Orofzok is. **) így a ’ 
TruxbóL is Turk , Táruk, Turcus , és Török 
fzármazhatott. Az Ozmánok is talán onnan ne
veztettek Törököknek, mivel eleinten ők is igen 
rettenetesek valónak , vagy pedig mivel a’ ré- 
giebb görög íróknak Turcusitól (kik azonban 
nem Törökök, hanem Magyarok valának) fzár- 
mazottaknak vélték az első megjelenéskor őket 
a ’ későbbi görög írók. ***)

*) Lásd őket egygymás után előhozva K o l l  er Úrtól 
in  C o m m e n t a r i o  de S a c r a  U n g a r i a e  C o 
r o n a  p a g. 42. e t s e q u. Ha ezeket S c h l ö z e r  
Úr is eddig elolvasta, úgy reményiem, hogy a’ Gö
rögöktől említett T u r c u s o k a t  ő i s a z  Eleinknek 
nem fogja többé tagadni,

**) így a’ mi a’ többi Tótoknál G r a d ,  Gl a v a ,  
B r a d  a ,  V l a s ,  M l a d i ,  Z d r a v i ,  ő' nálok G o- 
r o d ,  G o l o v a ,  B o r o d a ,  V o l o s ,  M ó l ó d  i, 
Z d o r o v i.

***) Azonban S i m o c a t t a  az Eleinknek ezen T u r 
c u s  nevökről azt irja, hogy azt a’ Görögök a’ Ka- 
zuloktól vették.



198- Kassa, és Lotse, CASSOVIA, LEU- 
TSCHOVIA, a’ régiebb deák leveleinkben C/j- 
sa és Leucha nevek alatt jönnek elő. Minden 
bizonynyal a* Cassovia ’s Leutschovia neveket 
tsak a’ XVI Százban a’ felföldi tót Tudósok 
hozták fel, kik többire Krakkóban jártak Osko
l á b a , ’s a ’ Lengyeleket akarták ebben követni, 
a ’ kiknek a’ Várossaik rendfzerént ovidn fzok- 
tak végződni , úgymint Craccovia , Varsovia, 
Petricovia, ’st af.

199. Megjegyzésre méltó, hogy Béla Leve
lese a’ HÉT-MAGYAROKNAK vagyis ama Hét 
Főembereknek, kik által az Eleink Magyar és 
Erdélyorfzágot magokévá tették, nevezi az Atyá
kat , Kezai Simon pedig (kit ebben követtek 
minden egyéb utóbbi Krónikásink , esméretlen 
lévén nálok a’ Béla Levelesének Munkája) a* 
Fiakat. Hogy itt is Béla Levelese hitelre mél
tóbb , az abból kitetfzik, mert T ő tö m , Tuhu- 
ium , *s nem Gyula, Geula, vette meg Erdélyt 
Gyalutól , Gelou , akkori Oláhok Fejedelmé
tő l, ’s Gyula Tőtömnek unokája v a la ,  kit Sz. 
Istváo Erdélyből kimozdtott. Hogy pedig fzint 
úgy Tas is ,  T/wsu , Léinek az a t ty a , a’ Hét- 
Magyaroknak egygyike vala, azt onnan hozom 
ki , mert a ’ Tas helység ’s a’ Tas vásárhely 
Szaboltsban tőle vettek nevet, kihezképest nem 
tsak a’ fia Lél, hanem ö is látta immár a’ Ti- 
í'zát és Szamost. *) Azután hihetetlen, hogy Lél 
a* Hét-Magyarok közül lehetett volna. Mert



1.57
így Q55-ben , midőn a’ Külföldön elfogattatott,
’s Regensburgban felakafztat'ott , mint egygy 
fzáz efztendŐsnek kellett volna lennie, 'Hogy 
Lél,  Örs, és Boltsú három nevezetes Hadive
zérek valának, azt bizonyítja az emlííett Béla 
Levelese i s ,  de a ’ Hét-M agyarok köztt őket 
nem említi. Kezait, hihető, a ’ maga idejebéli 
Énekek tsalták meg, mellyek nem annyira em
lékeztek az öreg T a s ró l , Hubáról, Ondról , ’s 
Tőtömröl mintsem az ifjú L é irő l , Örsről, Bol- 
tsúról, ’s Gyuláról. Az előhozott Léiről Kezai, 
’s utánna Túrótzi azt Írják, hogy eieinten Gol
gatha táján fzállott meg, onnan a ’ Tótokat el
kergette, ’s végre Nyitra mellett lakott volna. 
Ezt a’ Goig a ‘ha nevet az íróink eddig Galgótz- 
nak m a g y a ráz o k , de Galgótz táját még most 
is a’ Tótok lakják , kihezképest onnan őket 
einem kergethette. Nékem úgy tetőik , hogy 
a ’ Golgatha iukább Ga'ántha. Ezen Mátyásföld
jéről űzte el a’ Tótokat alkalmasént a ’ Kürtös 
Lél Bátsink, **) ki is azután Nyitra mellé meg
vonó magát, hol most az Érsek-Léi fekfzik.

*) Talán Tasnád is, az az: Tas nádja, fzint úgy tol« 
vette a’ nevét.

**) Ez a’ Lél a’ régi Képeken mindenkor úgy Íratott, 
hogy vagy a* Kürt függ az oldaláról, vagy azt az 
egygyik Kezében viseli. Hihető , hogy ezt a’ régi 
Énekek fzerzették, ’s talán nem minden ok nélkül. 
Béla Levelese is azt Írja, hogy azon ütközet előtt, 
midón a’ Bolgárokkal és Görögökkel a’ Tifzánál 
íízveisapott, minekutánna Vitézéit hartgra buzdító!-
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ta , legottau kezdett kürtői ni „ s t a  U n i q u e  Le i u ,  
f i l i u s  T o s u ,  t u b a  c e c i n i t . ” Az mindazállal 
líöltem ény, a’ mit Léiről ’s a’ Kürtjéről koholtak 
az utóbbi Dalosok. Hogy, tudniillik, minekutánna 
a’ halálos ítéletet a’ Tsáfzár fzájából megértette 
volna , azt kérte ki magának tőle , hogy a’ fzeretett 
Kürtjét adatná kezéhez, hogy azzal még egygyfzet 
kürtölhessen. Ezt holott megnyerte, a’ Kürttel feléje 
fordulván, öt úgy tsapta főbe, hogy az azonnal le* 
rogygyott ’s meghaltt. Ezt már Kezai is Költemény
nek tartotta.

200. CHRÁM , vagy talán HROM, ki 809- 
diktől 320-dxkig uralkodott , a’ Bolgároknak 
egygy igen nevezetes Fejedelmük vala Serviá- 
ban , melly akkor Bulgáriának neveztetett, az 
előtt pedig Moesiának.. Ezt a’ Fejedelmet az 
írók Crumusnak nevezik, ’s egygy vitéz Feje
delemnek tzimerezik. A' bizonyos, hogy 81Q- 
dik táján az Abárokat meggyőzte, kik akkor 
a ’ Tifza mellékét lakták, ’s azután 813-ban Dri- 
nápolyt is a’ Görögöktől megvette. *) A’ mint 
vélem , Nándor Fejérvár lehetett az tUdvarhe- 
lye. Ugyan ezt a’ Chramot értette a’ Béla Leve
lese, midőn Cap. XII. így irtt:  „ narrabant quo- 
modo mortuo xlthila Rege (ezt bízvást kihagy
hatta  volna, mert Chram tsak mint egygy 350 
efztendök múlva Etele halála után jött ezen 
tájra) Magnus Keanus, proavus Duels Salaniy 
Dux de Bulgaria egressus , auxilio et consilio 
Imperatoris Graecorum praeoccupaverat terram 
i l l á m Ez a’ Dux Keanus, nem más, hanem
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Kfamus vagyis Chram • Bulgaria a ’ mostani 
Servia , mire nézve Nándor Fejérvár is Jílba, 
Bulgáriáé nevet viselt!;’s az occupataterra vala 
a * T ifza , Tenies, Maros, és Szamos melléke. 
A’ Tsalán tehát vagyis Salanus, ama g90-diki 
Tifzamelléki Bolgár Fejedelem, ennek a ' Ckrarn- 
nak vétségéből vala, ’s talán Unokája. A’ Mén- 
M arc t ,  sőt Gálád is, ugyan azon vérségböl le
hettek. Méltó még azt is tudni, hogy ez a* 
Chram a’ légi Viminaciumnak diiledékein egygy 
új Várat épbett, m dly azután a’ nevéből Chram- 
nak neveztetett. Azt idő múlva a ’ Magyarok 
Haramnak nevezték , ’s tőle az egéfz Környé
ket Haram vármegyének. Béla Levelesénél a* 
neve Horom. Ez a’ Horom vagyis Haram most 
Barnának neveztetik , fekfzik az Ister vagyis 
Alduna partján Újpalánkának által ellenében 
Serviában. **) Viminaciúm egygy nevezetes Ró
mai Colonia, az az: Újfzállás vagyis Újlak va
la Moesiában, hol sok Római Pénz verettetett. 
A’ Város még Etele idejében is fen vala, mert 
azt ez a’ Fejedelem a’ Görögöktől erővel meg
vette. Nékem úgy tetfzik , hogy időmúlva az 
Abárok rontották el.

E n g e l  Úr art vél i ,  hogy er a’ C h r a m  ragyis 
C rum  u s  hozta volna az Oláhokat, vagy , a’ mint 
mondja , a’ R o m a n o  D a c u s o k a t  T fa r a c i á- 
h ó i  akkor előtaór Ó lt, Szam os, K oros, és Temes 
mellékére. De én azt- tartom, hogy az Oláhokat 
máraz előtt hozta D a c i á b a  T h r a c i á b ó l  vagy



is R o m á n i á b ó l  valamelly Görög Tsáfzár, mi 
okból még most is nevezik magokat Rumunyoknak.
V a l a c b u s  nem a* V o l g a  vízétől, hanem a’ tót
V 1 a c h b ó 1 neveztetett annak. Az Oláh magyar 
név is ezen V l a c h b ó l  eredeti, melly tótul annyi 
mint Olafz. C h r a m  nem Oláhokat, hanem Bo.gá* 
rókát hozhatott a’ Tifza és Maros Környékére, Az 
én vélekedésem a z , hogy az Olafz C o l on i s t á k *  
k a i  egygyüttlakott ’s öfzvekeveredettT h r a c e s e k- 
b ö l  vagyis Bolgárokból eredtek az Oláhok, az 
egyedül lakott ’s magok nyelvénél megmaradtt Bol
gárokból pedig a’ Rátzok.

**) Mások , mint W i n d i s c h  Ux, ezt a’ Haram vá
rát a’ Duna bal felén keresik Újpalánkánál.

201. A’ legrégibb Magyar VÁROSOK azok 
valának , mellyek azon Várakkal bírtak, mel- 
lyektöl a’ Vármegyék nevet vettek, úgymint 
Pozson, Nyitra , Trentsén, Bars, H ont, Nó- 
g rá d , Szatmar, Szabolts, B ihar, ?st. af. Ezek 
a ’ Lakhelyek akkor tsupán Váraknak mondattak, 
Castra , ’s a-* Lakosaik, kiket most Polgárok
nak ’s Városiaknak nevezünk , Várbelieknek, 
deákul Joubagiones castrenses, vagy tsupán Ca- 
strenses. *) Ollykor a’Vár és Város azon egygy 
hely vala , úgymint Pestnél, Sopronnál, Fejér- 
várnál. De még is többire különbböztek egygy. 
mástól, mert az igazi Város (a’ Vár kitsinysége 
miatt) tsak a’ Várallya vala , ’s ez okból ezek 
a ’ Lakhelyek azután Városoknak a z a z :  Várral 
biró helyeknek mondattak. **) Ezek a ’ néppel 
megfzállított megyebeli Főhelyek, vélekedé*

kóo
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sem fzerént, az clsÖ Szabad Királyi Városok 
valának , de a' mellyek idő múlva némelly Fe
jedelmeknek nagy bőkezűségük által idegen Kéz
re jutottak , ’s Földes Urakat kaptak. Azokból 
a’ Jövedelemnek két réfze a ’ Fejedelmet illette, 
a ’ harmadik pedig az Ispáné vala, kit most Fő
ispánnak nevezünk. ***) A’ Várbeliek azon Vár 
Ispányjának, Comitis Castri, Záfzlója alatt kö
telesek voltak megjelenni, a ’ hol lak tak , mert 
a’ Nemesek tsak a’ Király Záfzlója alatt gyűltek 
öfzve. Tsupáu ezen Várbeliekből fzoktak akkor 
tétetni Nemesek. A’ Németek ezén Várbelieket 
Burgereknek hitták , deákul Castrenses vagy 
Burgenses, a’ Burgtól, melly annyi mint Ca
strum, Vár. Burgerböl lett a’ magyar Szó: Polgár.

*) A’ régi Levelekben ’s a’ Váradi tüzes vas ítéletek 
Könyvé ben feltalálhatni r C a s t r e n s e s  d e B i h o r ,  
d e  B o r s ,  de  Bu TS u d .  d e  B u d r u g ,  de  Pu-  * 
s ü n ,  de S u p i u n ,  d e  Z o b o l c h ,  d e Z o u n u c ,  
az az:  Bihar várbeliek, Bars várbeliek, ’s a’ t. 
Mondattak ollykor C i v i l e s e k n e k  is.

**) Az akkori Város, a’ Várallya, most Kiilso-Város- 
nak mondatik , ’s németesen Hóstátnak , Ho f f 
s t  a d t , C i  v i t a s  p r a e d i o r u m ,  v i l l a r u m ,  
a l l o d i o r u m .

***) Ispán a’ bolgár vagyis rátz Z s u p á n b ó l  eredeti. 
Innen Zu p á n i  a hajdan annyit tett mint Várme
gye, C o m i t a t u s .

202. A* legrégibb ORSZÁG GYŰLÉSE, 
mellyről az Írott Történetinkben emlékezet va
gyon, tartatott Árpád Fejedelmünk alatt Tson-

L
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grid  vármegyében azon a* helyen , hol most 
PufztaSzér fekízik, ’s egygykor egygy jó népes 
Helység állott, melly a ’ régi levelekben Zeernek 
i ra t ta to t t ,  ’s egygy Apátursággal kérkedett. Ez 
a ’ Helység a’ nevét akkor és onnan vette , mert 
Árpád oda gyűjtötte az Orfzágnak akkori Tag
jait vagyis a ’ Magyar Nemzet hét Againak ki- 
válafztott Küldöttjeit, *) hogy a’ Szert, Ordi- 
nem , vagyis a’ Szertartásokat, Statu ta , Deere- 
t a , velek ottan elrendelhesse. Hogy ez az Or- 
fzág gyűlése Sátorok alatt tÖrténtt, azt elgon
dolhatni. Béla Levelese Cap. 40. erről így ir :  
„e t  locum ilium, ubi haec omnia fuerunt ordi
n á ta ,  Hungarii secundum suum idióma nomi- 
naverunt Scerii , e o ,q u o d  ibi ordinatum fuit 
totum negotium Regni.”  Scer annyi mint Szer, 
mert Sc annyit tett akkor, mint mostan Sz.

*) Az egéfz magyar Nemzet akkor hét Agakra, T ri
b a s ,  T h e m a t a ,  ofztódolt, ’s mind egygyik Ág
nak Vezér« egygy Főember vala , B o e b o d u s  
P r i n c i p a l i s  p e r s o n a ,  C a p i t a n e u s .  Ezen 
hét Főembereken kívül a’ többi Magyarság, véleke
désem Czerént, mind egygy sorsú vala.

203. A’ Németek egygykor a’ Herost Lő- 
wenherznek mondták, azután megrövidítve Lő- 
wentznekxSy a’ Tótok pedig Lcvjetznek, a z a z :  
Kis Orofzlánynak. *) Minden bizonynyal a ’ mi 
LEVENTANK is hajdan ezekből eredeti. így 
neveztetett már Hertzeg létében az I Béla Kirá
lyunk, mert Lengyelorfzágban a’ Pomorány Fe-



jedelmet a’ KettÖsbajban meggyőzte. Ezen Bé
lát Albericus mindenkor Pugilnak, az az: Baj
noknak nevezi , Aloldus pedig Lewenzának. 
Mind ezekből azt lehet kihozni, hogy a ’ Le- 
venta , kit Kezai ’s az utóbbi íróink András és 
Béla testvérének tették, tsupán ezen Bélának 
mint jó és fzerentsés Bajnoknak nevezete vala. 
Léva, németül Löwentt, tótul Lewitze , hajdan 
talán németül Löwenizburgnak's tótul Lewetzow- 
nak , az az : Leventa várának neveztetett , ’s 
ezen I Béla Királytól vévé nevét. Zrínyi a ’ Szé
nájában a’ jó ,  régi, ’s forgott Vitézeket fzint 
úgy Leventáknak h í t t a , de hol ’s kitől tanulta 
ezt , nem tudom , mert a’ Könyveinkben, a’ 
mennyire tudom, ezen Szónak nints legkisebb 
emlékezete. Talán a ’ régi Énekekből vette,

*) Innen eredett alkalmasént, hogy a’ régi Leveleink
ben a ’ H e r o i s m u s ,  F o r t i t u d e  aui  mi ,  A n i 
mus  f o r t i s ,  p r a e s e n s ,  i i r i per t err i t us ^  
H e l d e n m u t h ,  oily gyakran neveztetik L e o n i -  
n a  a u d a c i á n a k ,  úgymint többiköztt I Máriá
nak t386-diki levelében, midőn a’ Gímes várával 
Forgáts Balást megajándékozta. Ez okból ama régi 
VersfzerzŐ is Sz. Laliiéról deákul ’s magyarul így 
verseht : „Tu corde purus, mente praeclarus , Tu 
corde audax more Leonis, Ob hoc es dictus Bátor 
Ladislau^, cum adhuc juvenis aetate fores. Tested
ben tifzta, telkedben fényes, fzivedben bátor, mi
ként vad Orofzlány, azért neveztek Bátor Láfzló- 
nak, mikoron míglen ifjúdad volnál.” Hát ha Lö
w e n  t z b ó 1 még a’ Labantz is eredett?



204. Mint jutott légyen PÉTER nálunk a’ 
Királysághoz, azt, ítéletem fzerént, Pray leg. 
jobban eltalálta. És ugyan elöfzör maga Sz. Ist
ván által, ki őt, úgymint Testvér Húgának a’ 
fiát, Hadi Fővezérének tévé, *s halála után 
leendő Királynak rendelé; azután az Annya G/« 
sela á lta l ,  ki már a ’ Báttyának Sz. Istvánnak 
életében Vazult megvakítalá, a’ Király egyéb 
Vérrokonit az orfzágból kikergeté, és sok ke
gyetlenséget vitt véghez , tsak hogy a ’ hát Ki
rálynak tehesse. Hogy Sz. István inkább az ide
gen Pétert, hogysem a’ Vérrokoni közül vala
m ely iket rendeltt maga után Királynak, annak 
Pray és Katona Urak azt az okát adják, hogy 
az új Kerefztyén Hitnek sokkal jobb támal'zfzát 
reményiette benne, mintsem amazokban. Meg
lehet, sőt magam is azt hiízem, hogy ez fzer- 
zette Péternek leginkább a’ Koronát, <le hogy 
mind ezeket Sz. István tsak Sz. Gellérd tanátsa 
fzerént tselekedte, ki már az előtt a ’ fiának 
Sz. Imrének Tanítója vala, azután Tsanádi Püs
pökké le t t ,  ’s az öreg Királynak legkedvesebb 
Embere va la ,  azt egéfzen elhitettem magam
mal. Ez a’ jó Püspök, maga is Velemzés Olafz 
lévén, Pétert fzületett Velentzést igen kívánta 
látni az Orfzág Föfzékén , ’s végre valóban 
meg is látta. Ez okból nem akarta, úgy tetfzik, 
a ’ Izent Ember Aba Sámuelt megkoronázni, kit 
a ’ Péterrel Megnem elégedettek Királyoknak vá- 
lafztották; ez okból indúlttmeg olly igen ellene,



midőn Tsanádon a’ Péter Követői közül egysy- 
nehányat megöletett ; ez okból láthatta kön
nyen által a’ maga ha lá lá t , midőn Fejérvárról 
Pest felé mene ; ez okból ugratták le tsak őt 
egyedül a’ Kelemföldi Köfzikláról az akkori 
felindúltt Magyarok. ’S vallyon miben múltt el, 
hogy Nemzetünk az idegen igát akkor elkerül
te? Bizony ném másban, hanem hogy Péter 
oktalanul ’s igen Hubele Balás módra fogott a ’ 
Kormányhoz, hogy mindjárt eleimen kimutatta 
a ’ foga fejérét, vagyis az idegeneket a’ haza. 
fiáknak elejökbe tette, hogy kegyetlenül kez
dett u ralkodni, minekelőtte a ’ Királyifzéket 
megerősítette, ’s hogy a ’ fejedelmi Házból még 
egygy két Hertzegek fen va’á u a k , kik azon 
ürügy a la t t ,  hogy már ők a’ Nemzetnek párt
ját fogják, tulajdon ,hafznokat keresni einem 
mulatták.

205. Hogy a’ Balatonnak mostani Félfzi- 
getje TIHANY *) egygykor (nem mondom I 
András vagy Sz. István idejében, hanem jóval 
Ő elöttök) valóban Balatonköz vagyis egygy 
egéfz Sziget vala, az mindenünnen kitetfzik. **) 
Hogy pedig a ’ Balaton tava még azon Tenger
nek egygy sótalan maradéka légyen , melly 
egygykor nem tsak Magyar ’s Erdélyorfzágot, 
hanem Világunknak minden jelenlévő Szárazát 
is elöntötte volt, azt is elhihetjük bízvást. Ez 
a ’ tó ,  valamint a’ legtöbb tavak, lassanként 
éfzrevéllenül kisebbedik. Hol vette légyen a’ ue-
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vét ez a ’ Hely, melly most Tihanynak monda- 
tik , de hajdan Tihonnak neveztetett, bizonyta
lan. Talán a’ Forgófzél, Forgatag, vagyjs Fer- 
ge teg , deákul Trphon> ***) melly i t t ,  a’ mint 
mondják, késő ölzízel igen uralkodik, már a* 
Rómaiak alatt adott ezen helynek nevet. Az 
úgy nevezett Ketskekörmökröl , mellyeket a* 
Balaton hullámjai Tihanyoál a’ partra kivetnek 
9s ott hagynak, tsak azt tarthatni, hogy vala- 
melly már kivefzett vizi Tsigáknak héjaik vagy 
pedig valami Halaknak tsontjaik légyenek, mel
lyeket a ’ sok idő végre Kövekké általváltozta* 
tott- ****) A’ Balaton lavi Föveny, mellyet Fü
rednek által ellenében túl a’ vizen Foknál ízed
n e k , ’s a ’ melly Iratporúl igen helyesnek tarta- 
t ik ,  a ’ vasporral felettébb bő vés, a ’ Mágnes- 
kőhez ragafzkodik, ’s többféle Drága Köveknek 
apró töredékivei elegyes. Nékem úgy tetfzik, 
hogy azon a’ helyen , hol még most is az IS
Andrástól épített Tihanyi Templom és Kalas- 
trom áll, egygykor a’ pogány Rómaiak uralko
dások alatt valamelly Bálványnak Temploma 
lehetett. Ugyan is Sz. István ’s a ’ Követői az 
első Magyar Királyok többire ott rakatták a* 
Kerefztyén Templomokat, hol egygykor vagy 
a ’ pogány Rómaiaknak Bálvány Templomaik 
állo ttak , vagy pedig a’ pogány Magyarok az 
Áldomásaikat fzokták volt tartani. Jegyzésre 
m éltó , hogy eme régi Templomok nálunk töb
bire kettősök valának, az az :  al és fel Tem 



plomból állottak, a’ mint ezt megláthatni még 
most is a’ Sz. Mártonin, Pétsin, Vefzprémin, ’s 
Tihanyio.

*) Hajdan Tihon, T y c h o n ,
**) Maga Füred vagyis Föred Helységnek a’ neve is 

azt hozza magával, hogy midőn a’ Magyarok meg. 
fzáUották, ’s nevet adtak néki, már akkor Föred- 
hely, azaz: Föredés helye vala, L o c u s  b a l n e i ,  
B a l n e u m ,  v. A q u a r i u m ,  V o l u t a b r u m ,  
S c h w e m m e .

***) A* Forgófzél T y p h o n n a k talán azért nevezte
tett, mert a’ Köznép már a’ legrégibb idők ólta azt 
tartotta , hogy az valóban az Ördögnek tántztza 
volna, vagyis hogy azt az Ördög fzerezné, ’s maga 
volna benne. Már pedig T y p  h o n  a’ pogány Ró
maiaknál ’s Görögöknél tsak nem hasonló vala a* 
mi pokolbéli Lutziferünkhöz. Valamint ez az Isten 
allen pártot ütött, úgy amaz is az Istenekkel hada
kozni kezdett, de végre mind a’ kettő vette méltó 
büntetését. Ki tudja, ha ezt a’ T y p  h o n t  itten haj
dan a’ pogány Pannonok nem imádták e , ’s nem 

-volt e azon egygy Istenség a’ C s a t t u s s a l  vagyis 
C s c r n i b o g g a l ?  Lásd róla Katántsitsnak S p e 
c i m e n  p h i l o l o g i a e e t  g e o g r a p h i a e P a n -  
n o n i o r u m  pag.  106 e t  s e q u .  C s a r t  vagyis 
C s e r t  tótul az Ördögnek neve. T y ph o n b ó 1 jö
hetett az Ördögnek az ő régi német neve is T i f e l ,  
a’ mint azt T e u f e l  helyében még most is neve
zik a’ Burgosok és Svájtzerek.

*•**) Ezek a’ Ketskekörmök a’ Lentse Kövekhez ab
ban hasonlók, hogy ezeken se lehet éfzre venni, 
hol lakhatott bennek valamelly Élőállat,

206. JANUS PANNONIUS, ki Hunyadi Má



tyás Király idejében Pétsi Püspök ’s igen neve
zetes deák Költőnk v a la ,  mint neveztetett lé
gyen az attyáról, eddig sokféleképpen gyana
kodtunk. *) Némellyek azt vélték ,. hogy Vitéz
nek neveztetett. Bőd Péter a ’ Garázdák) közül 
fzármazottnak gondolta. Bizonyos Kézirat, mel- 
lyet Kaprinai hoz elő, az attyát Ludviknak ne
vezi , de a’ melly talán tsak Kerefztneve vala. 
A ’ Római Levelek pedig, mellyeket Tseles Már
ton Jézsovita irtt  le a’ Vatikánomi Könyvesház
nak Írott Könyveiből , Jánosunkat Cesinge és 
Cesige névvel említik. Én kéfz vagyok ezekkel 
tartani , mert a’ valóságos neve Tsezige lehe
tett. **) A’ Tsizige nálunk még most is annyi 
mint Fringilla Spinus, németül Zeisgen tótul 
Tsízik,

*) Szép deák Versei sok helyett jöttek ki. A’ leg- 
fzebb , legjobb, ’s legbővebb Kiadás az 1784. - diki 
Rajna Révhelyi, T r a j e c t i  a d  ß h e n u m ,  mel- 
ly e t, a’ mint értettem, ama nevezetes és sokkal 
hofzfzabb életre méltó C o r n i d e s i i n k  fzerzelte.

**) Az említett Levelek a’ C e s i g e  nevet vallyon mi 
okra nézve költötték volna ? A’ Könyv vagyis a’ 
Levél írója (Raliz lehetett, mert az akkori Magyar 
azt így irta volna: C h e z i g e.

207. Schwärmer Úrnak igen nagy az érde
m e, mellyet fzerzett magának az Orfzágnak Ál- 
lapatjáról ’s Leveleiről kéfzített két jeles Mun
káival. Ezen két Könyvei nálunk eme két T u 
dományban olassicus Könyveknek tartathatnak,



Én tsak egygynémelly “ apróságokban vagyok 
különbb értelemmel. Például : előttem hihetet
len * hogy az Eleink az Orfzág Fötifztjeit, Re- 
gni Baronatus, Archiofficia, nem különbben az 
Orfzágnak a’ Vármegyékre Való ofztását, ’s a* 
Főispánok nevét a’ Németektől tanulták volna, 
’s még is azoknak tótos neveket adtak volna, 
úgymint Nádorispán, Ha dwur zsupán; Vajda, 
Wojwoda ; B á n ,  Fán; P ohárnok , Poharaik; 
.Afztalnok , Sztolnik; Ispán, Zsupán. Az én vé
lekedésem az, hogy az Eleink ezen Főtifzteknek 
’s Fötifzttartóknak a’ neveiket inkább a ’ fzom- 
fzéd tót Udvaroktól vették , úgymint Tsehtől, 
Morváitól, Lengyeltől, Orofztól, ’s Horvát- 
tól. *) Ezen tót Udvarok, mivel nem igen ré
gen lettek Kerefztyénekké, még akkor tsak 
mintegygy kezdették tanulni a ’ deák Nyelvet, 
kihezképest az otthoni Nyelvök tellyes divat
ban ’s uralkodásban vala. — Ugyan ő Kegyel, 
me a’ Jellevelekről való Munkájának II Kiadá- 
sában 62-dik Levélfelén azt latfzatik állítani, 
hogy a ’ mostani Oláh és a’ régi Római parafzt 
Nyelv , Lingua rontana rustica , azon egygy 
Nyelv légyen. Hogy eleinten a’ Római Coloni- 
stúk Nyelvük, kik Thraciába hozattak, ’s onnan 
azután Daciába jöttek, ’s kiknek a ’ Bolgárok
kal való öfzvekeveredéséből eredett a ’ mostani 
Oláh Nemzet, valóban az vala, azon nem ké
telkedhetni, de a ’ mostani Oláh Nyelvet még 
is annak nem mondhatni, mert ennek, minek-
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utánna Olafzból Oláhhá változott, tsak nem fele 
réfze a* tóiból vagyis bolgárból vétetett. **) 
Az említett betses Munkájában a ’ Tudós Or is 
Prayval azt hifzi, hogy az Árpád nemzetségé* 
bői eredett Királyinknak még nem volt soha áll
hatatos Székeshelyök, az az :  Lakhelyük vagy
is Rcsidentiáj ok , „Sedes Regum Hungáriáé pri
mae stirpis nulli certo fixoque loco erat adstri- 
cta , aulaque illorum mobilis fűit atque ambu- 
latoria.”  Hogy ezek a’ régi Királyink az Orfzág- 
ban ide *s tova többet jártak mintsem az utób
biak (kivévén talán II Józsefet) azt megenge
dem, de hogy még is Székes Fejérvárait leg
többet laktak , ’s a’ fö Ünnepeket olt fzokták 
volt ülleni, a ’ bizonyos. ’S vallyon mi okból 
neveztetett volna ezen Fejérvár Székesnek, ha 
a’ Királyok Székök vagyis Lakások ott nem 
lett volna? Ugyan ezen okból eredett az is, 
hogy a* legtöbh Fejérvári Prépost egyetemben 
Vice Cancellarius is v a la , tsak hogy a ’ Fő Can- 
cellarius távúi létében is, ez mindenkor jelen le
hessen a* Királyi Levelek kibotsátására. Az 
1358 diki Krónika is P. II. Cap. 37. így i r : „Al
bánt v e n i t , quae teutonice Weizinburg dicitur, 
quae est principalis Sedes Regni Hungáriáé.” Itt 
a’ principalis Sedes annyi mint fejedelmi Szék
hely vagyis királyi Lakhely.

*) L u c i u s ,  úgy tetfzik , nem ok nélkül vitatja, hogy 
a’ Fejedelmink a ’ Főpapok ’s Nagyurak neveiknek 
a’ Jelleveleikre való kitevését a’ Horvát Királyoktól 
kapták volna fel.



**) En az Orfzágunkba a’ Német Tsáfzároktól hozott 
Sováb Újfzállóktól azt tartom, hogy ezek is idővel 
a' Német ’s Magyar Nyelvből fzint úgy faragnak 
magoknak egygy új Nyelvet, valamint a’ Görög 
Tsáfzároktól T h r a c i á b a  hozott Olafz Ujfzállók 
az Olafz és Bolgár Nyelvből a’ magokét, vagyis 
az Oláh Nyelvet.

208. DOBRONOK vagyis Ragusa bír egygy 
Oltalom levéllel, mellyet a’ Török Udvartól 
megákkor kapott,midőn a z Brussában Ázsiában 
lakék. Ezt a ’Hártya vagyis Bőr levelet a ’ Dob- 
ronokiak még most is igen őrzik, ’s nagyra be- 
tsülik. Az Orchan Szultán , a ’ helyett hogy azt 
alá irta volna, a ’ téntába egéfzen bérnártott 
nagy Kezét reá tsapta. Egygy illy Diplomáról 
vagyis Jellevélről nem emlékezik sem Mabillo- 
nius , sem Gatterer, sem pedig a ’ mi érdemes 
Schwartnerünk. E ’ volt valóban az erŐfzakkal 
épú’tt ’s még tovább terjefztendö Hatalomnak 
legillendőbb Jele , Petsétje, ’s Aláírása.

209. Béla Levelessének eme fzavait: „tem
pore Sancti Regis Stephani, Sunad, filius Do- 
buca, nepos Regis” így magyarázom: Sz. Ist
ván Király idejében Tsanád, Doboka fia, a* 
Király unokája. Ez a’ Dobuca, nékem úgy tet- 
fzik, azon egygy Ember vala Bucna nevű Fö- 
emberrel, ki az ifjabb Gyulának második fia 
vala. Azonban miként mondathatott a* fia Tsa- 
nád Sz. István Király unokájának, bizonytalan. 
Talán azért, mert az annya, a’ Dobuca felesé-
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ge, S íár Láfzlónak vagy pedig Vazulnak, kik 
Sz. Istvánnal unoka gyermekekek valának, 
leányja vala.

2 10. Azon Föld , mellyel most SCLAVO- 
NIANAK, magyarul pedig Tótorfzágnak ne
vezünk , ’s melly eme négy Vármegyékből áll, 
úgymint Szeremből, Verőtzéből, Valkóból, és 
Posgából *) hajdan az Orfzágunknak fzint úgy 
egygy Réfze va la ,  valamint Kráfzna, Zaránd» 
Közép Szolnok , és Kővár Erdély fzélén fekvő, 
’s most oda kaptsoht Megyék. Sclavonia név 
alatt hajdan Dalrnát és Horvátorfzágok értet
tek egygyütt véve, ’s a' tíanus Sclavoniae an
nyit tett mint Dalmát és Horvátorfzági Vajda, 
az az : Királyi Helytartó vagyis Király Képe. 
Azon apró ezüst Pénzek, mellyeken ez vala: 
Moneta Re%is Sclavoniae, v, per Sclavvniam , v, 
pro Sclavonia, a ’ régi Levelekben Denarii Ba
nales h iva ttak , mert azokat a ’ Király tudtával 
’s engedelmével a ’ Bánok verették Zábrágban. 
Ezen Bánoknak a’ mostani Sclavoniában, vagy 
is Szerem, Verőtze, Valkó , és Posga Várme
gyékben semmi hatalmok nem vala, mert ezek, 
valamint a ’ többi Magyar Vármegyék, tsak a* 
Kirá ytól és Nádorispántól fügtek. A’ Titulus- 
sában első kezdett élni ezekkel: Sclavoniae Rex 
I Ferdinánd (mi okból, azt mások keressék ki) 
’s nem, a’ mint eddig hittük, II Uláízló; mert 
ennek a1 Decretumában, a ’ mint azt most olvas
suk a ’ Törvény Könyvünkben, in Corpore Juris



Hungarici, tsak a’ nem régi Kiadó állal fértt 
be, **) a* régiebb Kiadásokban, Kéziratokban, 
’s ezen Királynak minden egyéb Leveleiben hi
bázik , a ’ mint ezt Schwartner Ur igazán és első 
éfzre vette.

*) Ez a’ Fold a’ Dráva és Száva vizeknek Félfzigetje, 
’s ez okból már a’ Rómaiak alatt illy nevet viseltt: 
P a n n ó n i a  S a v i  a v e i  In l e r á m n e n s i j .

**) A’ Kiadók ezt a’ Könyvünket eddig nem tsak sok 
helytelen Jegyzetekkel ’s a’ Királyinknak hibás Tör
téneteikkel botsátották ki, hanem gyakorta a’ Tör
vény fzavait is hibásan ’s; helytelenül adták eló. A’ 
Királyinknak Képeik benne merő költött Képek.

211. A’ SZER EMI EOR nálunk a’ XIV és 
XV Században a ’ leghíresebb Borunk vala. Sőt 
még a’ XVI ban is 1536- ban Oláh Miklós a’ Ma- 
gyarorízág leírásában így ir: „Vinorum melius 
est nobilius, primum quod in Sirmio , tűm Si- 
migio, Baronia, Posoniensi, Soproniensi, Agri- 
ensi, Borsodiensi , Ujvariensi, Vefzprémiensi, 
Szaladiensi Comitatibus , postremo in Transsil-' 
vania et Sclavonia nascitur.”  *) ,,Ha ez a’ Sze- 
remi Bor fejér e vagy veres vala, előttem bi
zonytalan. Azt tudom , hogy most a’ Szeretni 
hegyeken merő veres terem , de ha Hunyadi 
Mátyás Király idejében is ama hires Szeremi 
Bor veres volt e ,  kételkedem. Hogy még most 
is ama jóféle ’s igen édes Szőlőfajt, melly a’ 
Németeknél Zinifandel nevet visel , magyarúl 
nálunk Szeremi zöldnek mondják, a’ bizonyos.
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*) Lám Oláh is Szeremet Magyarorízághoz fzámlálja .̂ 
’s nem S c l a v o n i á h o z .  Szerem deákul Sir* 
m i u m ,  ezt az eredeti nevét vehette ama S yr* 
m u s t  ól  , ki Nagy Sárdornak idejében a’ T r i
b a l t u s o k n a k  Kiráiyjok vala.

212. A’ Magyar NEMESEK eleinten Orfzág 
3s Fejedelem Szolgáinak neveztettek , deákul 
Servientes Regis et Regni. Innen még most is 
a ’ legrégibb Birájok, Judex JSobilium, Szolga 
Bírónak mondatik. Servientes pedig, és nem 
Servi, azért hivattattak, mert Servus hajdan an
nyit tett mint Rab , Raptus, Mancipium. *) 
Ezek a ’ Rabok egygykor igen bőven valónak 
nálunk, valamint á’ Napkeleten még most is. 
A’ Római Pápa Sz. Istvánt arra  birá, hogy a* 
Kerefztyén Rabokat vagy az Urok Kezéből vál
taná k i,  vagy pedig a ’ Sz. Egygyházaknak és 
Kalastromoknak engedné őket által. Ez ólta te
hát a ’ Rabok kevesebbedni kezdtek, mert azon 
kívül a ’ Külföldi Háborúk is kevesebbedtek. **) 
Azonban fenvalának a ’ Rabok, a’ mint Kezai 
Írja, még Kun Láfzló Király idejében is ,  de 
tsak a ’ Pogányság foglyaiból. Ezen író fzerént 
a* Rabokból lettek Udvarnokok , kik is két
félék va lának , úgymint a’ fél és az egéfz Ud
varnokok. A’ Fél-Udvarnokok , Conditionarii> 
kiválthatták magokat hufzonnégy tíizantiussal 
vagyis Görög Aranypézzel, ha pedig feleségök 
’s magzatjaik valának, fzázzal.



*) Hogy a’ .Rab B ap  t us b ó l  eredeti, ’s a’ Rabota, 
tótúl Ro b o t  a,  eleinten annyit tett mint Rab mun
k a , L a b o r  S e r v i ,  O p e r a  M a n c i p i i ,  A n 
g a r i a ,  a’ bizonyos.

**) A’ mennyivel kevesebbedtek a’ Külföldi Háborúk 
a’ Kerefztyénség bévezetése után, annyival, fzeren- 
tsétlenségünkre! a’ belföldi vagyis itthoni Háborúk, 
B e l l a  i n t e s t i n a ,  jöttek divatban. Ezeknek az 
oka az Orfzág ofztása vala, mellyet a’ Királyból 
a’ Testvérével, hol a’ Fiával tett.

213. Némelyek a ’ BÉLA LEVELESSÉT 
azért állítják hitelre méltatlannak, mivel egy.' 
néhány Helyeket és Folyókat már az Orfzág 
elfoglalásának leírásában nevez úgy, a ’ mint 
minden bizonynyal tsak idő múlva a ’ Magya
roktól kezdettek hivattatni. *) így , például, 
midőn Árpádot a ’ Tsepel fzigetéből a’ Pesti 
partra kivezette, a’ Soroksár mellett folyó Rá
kos patakját emlegeti, melly bizonynyára tsak 
azután a ’ Rákoktól kapta ezen nevét. Ezek
nek tudni kellene, hogy Ő többire már a* maga 
idejebéli nevekkel éltt, ’s inkább azt akarta ér
tésünkre adni, hogy mi és hol történtt, mint
sem miként nevezték akkor, midőn Árpád oda 
jött , a’ Bolgárok és Tötök ezt vagy amazt. 
Ellenben ezeket magam se hifzem ő néki: hogy, 
tudniillik , Szittyában a’ Magyaroknak annyi 
aranyjok, ezüstjök , és gyöngyök va la ,  hogy 
tsak úgy nézték azokat, mint a’ közönséges Kö
veket; hogy ott még a ’ Juháfzaik ’s Kanáfzaik 
is Hyuíz tokkal prémezték a’ ruháikat hogy a*
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Magyarok Ungarusoknak Ungvártól neveztet
tek; hogy a’ Magog Devü első Szittyái Király
tó l,  ki Japhet fia vala, kerekedett a ’ Moger ne
vük; hogy Álmos és Árpád a’ Vitézeikhez fzint 
azon befzédekkel éltek v o ln a , mellyeket elő
hoz. **) Ezeket, még egygyfzer mondom, én 
magara se hifzem.

*) Illyenck többi közti a’ B l u n d u s ,  Z e g u h o l m ,  
N y r ,  E r d e v e l u ,  A l m á s ,  V o y  os , az az ; Bo
londos , Szeghalom, Nyírség, Erdő e l ,  most Er
dély, Almás, Vajas. Hogy ezen neveket ezek a’ 
H elyek, Tájok, és Folyók a* Magyaroktól vették, 
az tagadhatatlan.

**) Ez volt L i v i u s t ó l  fogva B o n f i n i u s i g  a’ 
hajdani Történetíróknak keveset érő fzokások, hogy 
a’ Hadivezéreikkel sok fzáz efztendök múlva is 
(mintha önnön magok hallották volna őket befzélni) 
kedvök fzerént mindenféle Befzédeket mondattak a’ 
Vitézeikhez. Ugyanis ki hiheti, hogy Árpád az üt
közet előtt sírva imádkozott volna, fus i s  l a c h r y -  

_ mi s  D o m i n u m  o r a n s  (itt kitetfzik a’ Pap író) 
’s a’ befzédjét így kezdette volna: „O S c y t h i c i !  
q u i p e r s u b e r b i a m B u l g a r o r u m  a c a s t r o  
H u n g u v o c a t i  e s t i s  H u n g a r i i ” melly minden 
bizonynyal nem igaz. Mert U n g a r u s  a’ német 
U n g e r b ö l eredeti, e’ pedig az Orofz és tót U g e r-
ből..

214. Az Orofz írók azt Írják, hogy a’ BOL
GÁROK 480-dik körül Zeno Napkeleti Tsáízár 
idejében jöttek volna Étel tájáról a’ Duna mel
lékére. Mikor fzállották meg a ’ Tifza és Szamos 
mellékét, bizonytalan. De hogy a ’ Magyarok
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Árpád Fejedelmük alatt 900-dik körül ott talál
ták Őket Tsalán és Mén-Marót Fejedelmeik alatt, 
a ’ bizonyos. Nekem úgy tetfzik, hogy ezek a’ 
Bolgárok Török Vallásban valának , mellynek 
talán mái napig fentartja az emlékezetét a’ Bö- 
ízörmény nevű Vásárhelyünk. Eufzurman bol
gárul annyit tett mint Muzulmán. A’ Magyarok 
által lett meghódíttatások után hová lettek, arról 
immár ízóllortam Az Utóik lehettek ama gyak*> 
ran említett Ismaeliták , a* kikről bizonyos, 
hogy Török Vallásban valának. Felölök a' Sz. 
Láízló , II András, ’s Kun Láfzló alatt költt Le
velek és Törvények igen gyakorta emlékeznek.

N é  me I ly  V e r s e k .

A z ízlés nem egygyféle.

Valaki a* Békát fzereti ’s tsókolja,
Az még a’ Békát is Vénusnak gondolja.

A ' Remény vefztésnek Orvossága,
Kinek nintsen többé semmi reménysége,
Annak tsak a ’ Halál lehet segítsége.

A ' Szépség és Tifztesség.
Ritkán járnak egygyütt Szépség és Tifztesség,
De ha egygyütt vannak nints nagyobb ékesség, 

A ' Balgatagságok.
Valamint a* Ruha magát változtatta,
Ügy Balgatagság is egygymást váltogatja.

M
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JV Szokás és Módi nagy hatalmáról*,

Szokás ’s Módi ti két Világ nagy Urai!
A’ ti rabjaitok Emberek fiai;
Magok viselését tsak ti vezérlitek,
Éltjüknek ’s Hóltjoknak módját rendelitek,

Egygy Hársfához.
Azért ültettelek még ifjúságomban,
Hogy alattad nyugvást nyerjek vénkoromban; 
ó  gyönyörű Hársfa! te zöld fogfz még lenni, 
Midőn én már tsak port ’s hamut fogok tenni.

Sír irat egygy igen kedvelt t Feleség jlám ára.
T e ,  ki ezt olvasni ide közelgettél,
Ah! ha te is egygykor igazán fzerettél,
’S ha neked is eggy oily Afzfzonyt a’ Szerelem 
A dott, ki tégedet ízeretett, sírj velem!

G. Festet its Láfzlónak 1796-ban.
A’ Haza Emberét reményű belőled,
Nagy várakozással van már is felőled , 
Reményjében', tudom, meg sem fog tsa la tn i , '
Mert kedves Embere fog benned adatni.

u4\ Babonának elűzéséről.
Ámbátor az Okos mindég azt akarja ,
A’ Valót Valótlan hogy már ne takarja;
De még is e’ végsőt mind addig nem bántja ,
Míg maga az Idő a’ leplet elrántja.
Mert azt ő jól tudja, ha korán sürgeti,
Ügy a* kivántt Napfényt jobban késlelteti,
Sőt azt okozhatja jámbor bizodalma,
Hogy a ’ mérges Pohár légyen a ’ jutalma.
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G. Szétsányi Ferentznek 1802.
Gróf Szétsényi Ferentz, Orízágunk Támafza! 
Te reád nem lehet Hazánknak panafza,
Mivel legfőbb gondod, azt boldogítani,
Késő maradékunk fog ezért áldani.
Például fzolgálhatfz sok fő Emberünknek, 
Javára miképpen lehet Nemzetünknek,
A* Tudományt nálunk miként segítheti, 
Hazánk ’s Népünk dífzét mint öregbítheti. 
Nagyra betsülöm én azon Jóvóltodat,
Hogy megküldéd nékem Catalogusodat; 
Kívánom, hogy végig vihesd fzép Munkádat, 
’S virágzóbbá teliesd azzal is Hazádat.

y lz  Időről.
ó  hatalmas Idő! vallyon ki fzültt téged, 
Mikor volt kezdeted, ’s mikor léfzen véged ?
Te vagy járásodban megállíthatatlan , 
Elfáradhatatlan > ’s viizfzahozhatatlan !
A’ mint a’ fzámtalan új dolgokat fzülöd,
Úgy a’ régieket egygymás Után Ölöd ;
Légyen akárk i  is , ki néked ellent áll,
Az nem diadalmat, hanem romlást talál. 
Valamint támafztafz nagy Fejedelmeket, 
Roppant Városokat, ’s hires Nemzeteket, 
Mindenféle élő ’s egyéb Állatokat,
Ügy ismét eeygyenként letörlőd azokat.
Minket is fzintén úgy egygykor mindnyájunkat, 
’S velünk egygyiitt minden jó és rofz társunkat, 
Egygy rövid tűnésünk után majd elragadfz,
’S Terméfzet feloldó Kezének *) álialadfz.

M 2
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*) A’ Főidnek, a’ Terméfzet ama valóságos feloldó 
Mű h e l y é n e k , c h y mi c u s L a b o r a t o r i  u r n á n a k ,

Várhelyi Istvánnak halálára 1795.
Istók, kedves Társom , he nagyon sajnállak!
Jó fzivedért, lá tom , többé nem tsudállak;
Ki vélte, hogy egygykor még ezek érjenek,
’S hogy Hazádíiai gyilkosid legyenek !
Úgy van , Izörnyü halált méltatlanul vettél 
Olly Emberek álta l, kikkel sok jót tettélj 
Nem híjába mondják: a’ jóért jót ne várj ,
Még társaid ktíztt is óva ’s vigyázva járj.
Jobb Embert náladnál nem igen esmértem, 
Kél'zen valál mindent tselekedni értem;
Teveled egyenes fziviíség lakozott,
Víg voltod nem egygyfzer vigasságra hozott.
Jó ízivedért kiki fzeretett tégedet,
De az is ízérzetté vég vefzedelmedet,
Mert ezt éízre vévén két elvadúltt legény,
T e  lettél ölendó Áldozatjok fzegény. 
Nemzetünknél ezen rettenetes Vétek *)
Vala még mind eddig esméretlen étek;
Vajha még mostan is kimaradott volna,
Hogy jó hírünk érte fzörnyen ne lakolna!

*) Pénz miatt orozva öles.

jí* Kellemföldi Kősziklához. *)
Ó te tifzteletre méltó régi Köfzál,
Tested be sok idő bofzfzújára fen áll!
Vallyon ki épített, ’s ide ki tehetett, 
Támadásod oka ki és mi lehetett?



Hány efztendők múltak, m i l i t a te  itt vagy,
A’ tapafztalásod képzelhetni melly nagy;
Te voltál, midőn még nem volt Buda vára ,
Be sok dolog történtt te fzemed láttára!
Láttad a ’ Tótokon mint földes Urakat 
Itten uralkodói a’ Rómaiakat,
Aquincumiakat **} rajtad epret fzedni,
’S a’ hév vizeidben alattad feredni.
Még akkor vidéked a’ Szőlő tövével 
Nem birtt, sem lakosod a’ veres levével;
Méz és Árpa ser volt a’ iielyett divatban,
Ezek hozták akkor a ’ vért mozdulatban.
Etelét i s , tudom , több ízben lá thattad ,
Midőn Kunjaival elnyargaltt a la ttad;
Vagy győzve haza tértt rettentő hadával, 
Terhes lévén fztídett hámos zsákmányjával. 
Azután Árpádot magad mellé vetted,
Midőn Tsepelbe jött lakni te melletted;
Onnan ütött ollykor az idegenekre ,
Hol az Oíafzokra, hol a’ Németekre.
De hogy meghaltt Árpád, Magyarok tsillagja, 
Mindjárt kezdte érni Szerentse haragja 
Nemzetünket, tsupán Mátyás idejében 
Mosolyodék egygyet reánk jó kedvében. —  
Midőn Sz. Istvánnak idejébe értél,
A’ Duna mellékén sok újat fzemléltél,
Látván földön ’s házon Kerefztet emelni,
’S az Áldomás helyett Misét énekelni.
Ama vért ontani Verető ártányok 
Ollyanokká lettek mint fzelíd bárányok,
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Kéntelenek lévén Király kedvét tenni,
’S Kerefzt fzent igáját magokra felvenni. 
Szemedet e’ Király einem kerülhette ,
0  Buda templomát midőn építtette;
Ö vo lt ,  ki jobbágyit megkerefzteltette,
’S Jézust az egygy Isten fiának hirdette*
Ebben a ’ Királynak segítője leve 
Bizonyos olafz P ap , Gellérd volta* neve,
Ki előfzör éltét Bakonyban folytatta 
Mint Remete, ’s ofztán Szent Imrét oktatta. 
Ezen Ember buzgó volta azt ízérzetté,
Hogy az öreg Király igen megfzerelte;
Benedek fiából végtére Püspök lett,
De azután még is kegyetlen halált vett.
Mert hogy a ’Szent Király megtaláltt volt halni, 
A’ Magyarok megmeg pogányúl nyargalni 
Kezdének, *s Gellerdet tsak hamar elfogák,
Te  reád fel v ivék , ’s ott rólad ledobák.
Azólta a* neve tulajdon neved lett,
Hogy cfztán a’ T a tá r  rajtunk hatalmat ve tt ,
A’ fzomfzéd hegyi Vár magát jól viselte,
A’ miért a* Király igea megkedvelte.
Jutalmul a ’ várat megnagyobbította,
Sőt a’ lakását is benne válaíztotta;
A* hely népesedni legottan siete,
*S ez az Új Budának az ő eredete. ***)
M átyás , áldott K irály , te fzemed láttára 
Hivatott az Orfzág kormáayozására;
Mert a ’ Nép a* nagyon bé fagyott Dunának 
Hátán válaíztotta az Orfzág Urának.



Mátyással elmúlttak fzerentsés napjaid,
Érzik ezt és tudják árva Magyarjaid,
Mert mindjárt erőt vet mindenféle Gazság, 
Meghaltt Mátyás Király , oda az Igazság.
Mivel magunk között megnem egygyezhettünk 4 
Lassanként a’ Török prédájává lettünk,
Az minekutánna Budát is megvette,
Tetődet sántzokkal ’s fallal megültette.
De hogy a ’ Törököt rofzfz Szerentse éré ,
’S Buda fzép várát is elvefzté végtére, 
Kontyosok Budáról mihelyt ellódúltak ,
A’ Vár és a’ Sántzok rajtad elpufztúltak.
Azólta falaid soká pufztán álltak,
Tsupán tsak tsókáknak ’s varjaknak fzolgáltak, 
Míglen új Vendégek te hozzád érkeztek,
’S Ördöngös afzfzonyok rajtad gyülekeztek.
Ha ez igaz volt e ,  azt nem feízegetem,
Hanem ö felölök tsak azt jelenthetem,
Hogy miólta őket nem akarjuk ölni,
Azólta megfzüntek rajtad öfzvegyülni.
Hát még vallyon mit fogfz látni jövendőben, 
Mit látfz még, ó Kőfzál! leendő időben;
Tán egygy új Etelét, vagy egygy új Szulimánt, 
Vagy alattad dúló még egygy új Tatár Kánt. 
Én néked kívánok, remény megne tsallyon, 
Egygy új Mátyás Királyt, ki megvigafztallyon'; 
Légy Magyar Tarpéjank, ****) Hazánk árulóját 
Rettentsed, hogy rólad ne vegye ugróját.

*) Ez most Sz. Gellérd begye. Mellette vagy inkább 
alatta feküdtt Kcllemfolde raüyis Kelemfeldje nevű
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falu , öielly, a’ mint az 13,58 - diki Krónikás és Szé
kely István írják, az általkeléstől nevet kapott, mi
vel a’ H u n n u s o k  (vagy talán az utóbbi Magya
rok Árpád alatt) ott keltek által a* Dunán legelő- 
fzör. Nékem úgy tetfzik, hogy ez a’ falu ott fe- 
kiidlt egygykor , r̂ól most a’ Budai Rátz Város áll.

**) A q u i n c u m ,  mostO Buda, Pannóniának hajdan 
egygy nevezetes Városa vala. Az alkalmasént a* 
Hév vizétől neveztetett annak , valamint Ákken, 
U r b s  a q u e n s i s ,  most A q u i s g r a n u m .

***) Új Buda, vagyis a ’ mostani Budai vár, tsak 1255- 
dik körűi IV Béla alatt (a’ Tatároknak elmenete
lük után) kezdett előfzör népesedni. Az előtt tsak 
egygy kis Vár vala, melly az O Budai Préposthoz 
tartozott, de a’ mellyet a’ Tatárok még sem vehet
ték meg. Hajdan (Béla Levelessének idejében , ’s 
azelőtt) még az O Buda is , E tz e 1 b u r g , Buda
várának neveztetett.

*»**) R u p e s  T a r p e j a ,  v. S a x u m  T a r p e j u r a ,  
egygy magos Köízál vala Rómában, honnan azok 
f z o k t a k  levettetni, kik a* Hazát, a’ Római Köztár
saságot, elárulták.
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fiiba Jovítás.

i7 lapon SzÖilŐ — SzöllŐ
32 — kezdtüuk — kezdtünk.
3 4  — addig hagyd ki 
36 — Nemzetüaknéi — Nemzetünknél
[04 — Király — Királynak
1 0 7  — • Affinitatis  —  Affinitás
127 — leirásáben — leírásában
143 — leve — levele
14,7 —  Dandalus  —  Dandulus
154 — tudnunk — tudnunk
170 — soha — sehol
173 — ést — est et
174 — Sárdornak — Sándornak
176 — suberbiam, superbiam
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