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Bévezatós.

sůrû köd lepi nemzetünknek е‘ mostani hazánkba

jövését megelôzô történeteit, mellynek eloszlatásá

ban, jóllehet több lnáládatos emlékezetre méltó, él'

demes férjliak, szx'ves igyekezettel munkálkodtak;

mindazállal mind e’ mai napig is csak kevésre me

hettek. Мех‘; régi históriáink, mellyek Berosus’ bi

zonyítása szerént voltak, a’mostoha idôk által meg

emésztettek. Az idegen irók pedig, föként csak Sa

jár nemzetökre iigyeltek; azok is, a’ kik mellesleg

emlékeztek a’ mieinkröl, majd mindenik különbö

zó módon nevezvén, ’s különbözô tekimetböl íte'l

ve’n ôket: nehéz kitalálnì csak azt is, ha valyon а‘

mi eleinkrôl szólanak-e vagy másokról. Némellyek

tudatlunságból összezavarták egyik nomzetct a’ má

sikkal; mások készakarva elegyítettek irásaik közzé

ollyanokat, mellyeket se’ nem пацан, se` nem hal

lottak; nem аж nézték, mi az igazsa'g, hanem azt,

miben gyönyörködnek, min csudálkoznak olvasóik,

látván hogy csak l'gy lesz becses irásuk,  ’s így

lettek mesék a’ históriából.

А’ Görögök,"az Ázsia‘ belsôbb részeiben lakon

népeket, kik közzül valók voltak a’ mi eleink, me'g
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Homerus' idejében sem esmerték, különben mikor

a’ Phoenicziak’ Égyiptomiak’ gazdagságaikat emle

gette, Babylont, Ninivét, Ecbatanát nem hallgatta

volna el: így ír Struba Lib. 15. Csak а’ Nagy Sán

dor’ táborozásakor kezdettek őket közelebbről es

merni; de az akkori írók is inkább а’ Sándor” tet

teinek magasztalását, mint a’ vele küzködött népek’

'megesmertetését tûzék ki czélul. Leírják, hogy a’

Nagy Sándor’paripája egészen fekete szőrű volt, csak

a’ homlokán volt ökörfó-forma fejér hód, mellyről

Bukefalusnak nevezték, hogy 13 atticai talentumon
vvették, és így mintegy 21,000 Rf'ton; hogy igen fu

tós és győzős volt, hogy Sándoron kivúl senkit mást

hátán meg nem szenvedett, hogy 30 esztendős ko

rában döglött meg, ’s emlékezetére egy várost épit

tetett, mellyet Bukepltalának nevezett: de hogy az

Ária, Баста“ Márgiabéliek, _"- kikkel pedig Sán

dornak kemény és véres ütközetei történtenek, -

miféle emberek voltak, —— hogy” nevezték nemze

töket, -—- mi nyelven beszéltek, ~ millyen volt

társasági, vallási állapotjok? arról vagy semmit,

vagy csak mellesleg szólanak egyet kettőt. Nevö

ket vagy tökéletlenül írták le, vagy pedig ők ne

vezték el azokat, öltözeteikről, életök” módjáról,

vagy más szembetünőbb szokásukról. »- А’ Róma

iak pedig, а’ Párthusokkal folytatott háborúik” al

kalmával látták először saját szemeikkel azokat az

ázsiai népeket, kiket addig csak a” Görögök” töké

letlen előadásaikból esmertek; de ők is а‘ Pár

thusok' neve alatt összefoglalták а’ velek szövet

ségben volt nemzeteket, csak kevés különböztetés

sel, noha mindeniknek más más neve volt. És mind
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ezek a' különben is gyarló lábon állott geographiá

han, ’s nemzetek’ históriájában, sok zavart és bi

zonytalanságot szereztenek; hasonlóvá tették az ösz

zebonyolódott fonálhoz, mellynek nehéz a’ kezdő

végét kikeresni; nehéz megtudni, mi hová tartozik.

Nem is találtatik а‘ Krisztus előtt élt írók közt

csak egy is, a' ki nyilva'n kincvezvén a' Magyar

nemzetet, annak történeteit feljegyzette volna.

Kényteleníttetvén tehát íróink, а‘ régi törté

имей’ fogyatkozásokkal teljes előadásaiból, tapogat

va válogatni ki azokat, mellyeket régi eleinkre tar

tozóknak gondoltak lenni: nem csuda, ha mind ed

dig is kevésre mehettek; ha sokszor egymással ösz

szeütköztek, ’s a’ mit egyik állított, azt а’ másik

lerontotta; nem csuda, ha különböző írtakon pró

bálgatták régi eleinket fölkeresni, különböző mó

dokon törekedtek a” történeteiken fekvő homályt el

hárítani, a’ kétségest bizonyossá tenni. És mind ed

dig csak egy sincsen, ki azt állíthatná, hogy már a”

ещё!‘ elérte; egy sincsen, kinek előadásait az idő 's

a' köz helybehagyás canonizálta volna. Ennélfogva

úgy nézhetjük őket, mint nemzetünk' régi emléke

zete” templomának felállítására szükséges alkotó ré

szeknek összegyűjtőit; ’s nyilt útja van még minden

nek ezekhez adni a' mit alkalmatosnak vél.

Majd az időilelke, “és a.’ próba’ tüze, nyilván

valóvá fogja tenni, ki adott ehhez aranyat, ki adott

követ, vagy pedig pozdorját: а‘ mi helyesnek ítélte:

tik, az épülethez alkalmaztatik, a’ mi nem, félre

tétetik. Lesznek ugyan ezután is az igazságot csecse
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`lm'ì-koroklmn elfojtani kivánó Faŕahók; de remény

lem, lesznek ollyan fejedelmi indulatú becsületesck

is, kik a’ veszö-fe'lben lévó Mósest megszabadítani,

és felnevelni, nemzetök" iavára igyekeznek.

Illy gondolatokkal ищет én is, hivatalos fog

lalatosságaimtól üres óráimban , vizsgálódásom‘ czél

jává, szeretve tisztelt Nemzetemnek régi történe

teit — akarván annak egy részrôl becsületét, а’ tu

datlansa'gból vagy rossz indúlatból származott rágal

mazásoktól oltalmaznì, és azt mind hazámñaival,

mind а’ köztünk lévô idegenekkel megesmertetni,

hogy а’ Magyar nevet nem szégyenlheli senki,

söt inkább ат nagy becsületnek‘tarthatja, és ennek

meggondolása által is, Hazánkhoz, Nemzetünkhöz,

"в az ôsz régiség által megszergtelt nyelvünkhöz va..

ló szeretetre , és ennek elômenetelére segéllô jó На]

landóságra lelkesíteni; más részröl igyekeztem a’ his

tóriák’ czélja szerént fölf'edezni azon okokat, moly

lyek nemzetünk’ sorsa’ váhozásainak szerzöi, föl~

emelkedésének ’s leesésének eszközlói voltak; igye

keztem nyilvánvalóvá tenui azt, miképen шты

nek базис а’ jelenvalók a’ régìekkel,- hogy szülte

еду“: szerencsés ‘аду виегепсвёшщ állapot a’ má

sikat; mimódon munkálódtak sok ezredek’lef‘olyá.

sa alatt kiìlönbféle népek, fejedelmek, Iudósok,jó

rossz czélból акта, hogy mi ott legyünk a’ hol va‘

gyunk, ós azok Iegyünk а’ mik vagyunk; -é mit

vesztettünk és mit nyertühk mind polgári, -mind

lakóföldi, mind valläsbeli állapn'tunkra nézvo; взд

val azon voltam, hogy elöadásím ne csak уйдёт

‚так а’ régi дырка‘; hanem az igazság, а‘ вае-г



BÉvEzE'rÉs. v.

гена‘, 's az egyetértés’ követe'sére is Nemzetünk

nek Ianúságúl szolgálhassanak. Ne legyenek csak

szomorú ,memento mori‘k; hanem kedves em

lékezetet okozó ‘ne-felejtsek‘. 

Távol légyen гены, hogy ezek által a’ nem

пей kevélységnek, az idegenek1 megvetésének , mér

get és ürmöt tcrmô magvait akartam volna elhin

teni: ellensége az, ön nemzetének, kiezt cselekszi;

a’Zsidók’, Görögök’, Rómaiak’ lealáztatásának ezek

vvoltak nevczetes okai. Minden nemzet tiszteletre

méltó, bármelly Iépcsôjén álljon is a’ ишемии;

nek; az Isten’ nagy kcrtjében egy hasz’ontalan nö

vény sincs; а‘ folyó f'ñnek, а’ csínô csalánnak, a’

kötelôzködô bojtorjánnak is van haszna. — Lehet,

kell is nckünk, nemzetünk` nyelvét, becsületét elô

mozdítani; kell ezt а’ méltatlan megtámadtatásoktól

oltalmazni , de а’ szeretet és igazságtńl nyújtoit esz

közök által, mindenkor becsülettel szólván e's írván

az idegenekrôl, nem úgy mint a’ „Sollen wir Ma

gyaren werden“nek lappangó irója а" mieinkrôl;

egy két ember’ hibáját ne rójuk az egész nemzetre.

Azon legyünk, hogy utólérjiik а’ nálunk elébb ha

ladtakat, а” kik pedig hátrább maradtak, munkás

szeretettcl segítsük és édesl'tsük, hogy hozzánk Кб

zelebb jöhessenek: ezt kivánja az emberség és akus

ság, különösen pedig szent vallásunk.

Kevés ugyan, а" mit ezen nehezen érhetô ’s tá

vollévô czélhoz képest Наше!‘ rokonim- elébe ‘ел-‘девы

hawk; ’s a‘becses emlékczelů Bél Mátyásként: csak

készůlet', az ahhoz УЗ“) közeh'téshez. De hijába! éle
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Щи!‘ rövid ; tehetségünk keskeny határok közzé szo

rítatott; elômenetelünkben, КЕМ!‘ az ollyan Штут

állások közt, mint én is vagyok, sok az akadály;

azonban a7 història, eredetére nézve ollyan mint а’

пар, e’jszakábńl jö-ki világosítani a’ földet, lnajnala

homályos, azelött рейд; a’ tárgyakat nem láthatjuk,

csak tapogatva tudhatunk rólok valamit. Én течет

а.’ mit tehettem, tegyenek többet, a’ kiknek mind

tehetségök, mind idejök több van; több szem töb

bet Мг; több esôcseppek’ egyesülése szüli az áldást.

ldegenekre ne támaszkodjunk, ne Ixigyjük, hogy

mindenkor jobb volha az ô állításuk, mint а’ mit

magnnk helybenhagyunk. Нет lesz mi hozzánk

ясны lu'vebb, mint magunk. Ne плотный ezt: in

kább akarok atyáinkkal lnibázni, mint az újabb irók

kal tartani; legyünk inkább egy e'rtelemben Owe

nussal, ki Жду l'r: „Sine сет.’ verum, dìligo, sive

novum.“ Csak hogy а‘ mit cselckszünk, dagályozás,

mások’ sérlegetése ne'lkíìl cselekedjük; úgy építsíìnk,

hogy másokat ezen munkában való részvételtôl el

ne idegenítsünk, mint törlént а’ szent Péter’ tem

plomával. Ne hitessük el magunkkal, hogy csak mi

lámnk, mások pedig nem; ne feledjük el, hogy va

Iamint erkölcsi fogyatkozásinkat, úgy tudományos

elôadásink’ hijánosságit is, hajlandó eltakarni ‘Абс

tiink a’ magunk’ rendentúli gyarló becsülése. Meg

cshetik az, hogy а’ mit mi észre nem vettünk,

más feltalálja; а’ mit mi nagynak láttunk, más аж‘:
icsekélységnek tartja; a’ mit mi ellenemondhatlanúl

igaznak штык, megmutatják mások annak Марша

lanságát; a’ késôbbi felvilágosodás elůzi a’ mostani

idô’ homályát, fölfedezi hibáit.- Nem kell elfeled
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nünk, hogy előadásainkat nem csak a’ velünk e

gyütt-élők, hanem az utánunk következők is, kik

már tőlünk hamuhodásunk után semmit sem tarta

nak, meg fogják ítélni, nem nézvén azt, ki -- hanem

mit mondott. -- Mutassuk ki helyes ítéletünket az

által is, hogy munkánkról ne tartsunk se többet se

kevesebbet, mint illik és kell. Mondjuk ki világo

san, magyarán értelmünket, hogy másoknak ne kell

jen vesződni annak megértésével, ’s könnyen átlát

ha'ssák helyes-e vagy nem.. Ennek elmulasztása sok

akadályára volt már a” tudományokban előmenetel

nek. Ez okozta nevezetesen azt, hogy azok” nagy

része, а’ sok sima beszédek, ’s érthetetlen szókkal

beburkolt vélekedések miatt, hasonlóvá lett egy,

sokféle bizonytalan minemûségú részekből összecso

portozott darab kőhöz, mellyből ha az igazság” szép

zebrát akarjuk előállítani, а’ képf'aragók’ példája

szerént, nem azon kell igyekeznünk, hogy többet

adjunk hozzá; hanem inkább azon, hogy lefaragjuk

а’ szükségteleneket "s hozzá nem illőket. A’ mester

séges homályos beszéd ravaszságnak, vagy a” dolog”

nem értésének a” jele. - Légyenek előttünk min.

denkor, nemzetünk ’s az annak javára törekedők,

becsületesek; még akkor is, mikor nem csak а’ ma

gunk” vélekedése, hanem а’ mások” ítélete szerént

is, érett gyümölcsökkel áldozhatunk, mint egy jeles

hazai írónk mondá: „Orbán süvegünket hónunk alá

téve, tisztelettel járuljunk a’ bölcsesség” oltárához.“

El'tértem ugyan néhol az előttem irttak' előadá

saitól, nem azért. hogy újítsak, hanem mivel elege

dendő okaim nem voltak azok, elfogadására: ezt
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mindazonáltal csak akkor cselekedtem, mikor meg

győződésem szerént helyesebbet adhattam elő, meg

gondolván , hogy semmi jót nem tennék felebarátom

mal, ha őt gyarló módon épült házacskája” lerontá

sára rávenném, azonban más alkalmatosabbnak épí

tésére nem segíteném. Lehet ugyan“, hogy én is hibáz

tam "s megtévedhettem а’ sok tökéletlen útmutatók

közt, a’ régi történetek” zavaros tengerén; mert mi

ért szégyenleném megvallani, hogy mint ember én

sem tudhatok mindent, "s csalhatatlan nem lehetek:

de mutassa meg valaki tévedésemet, csak hogy ne

hatalom-, vagy gúnyoló-szavakkal, mert az illyet

minden jó lélek utálja és megveti - hanem a’ józan

észtől elfogadható okokkal, köszönettel állok részi

re, s megnyugtat azon gondolat, hogy a’ tévedés is

hasznos, ha a’ jobb út”. feltalálására alkalmat szol

ваша‘. - Ezer szerencsénk, hogy a' históriai külön

böző vélekedésekért eretnekséggel nem vádoltatunk,

(is ha megdicsérjük is Brútust, azért Cremutius Cor

tlussal nem kárhoztattalunk, mint említi Tacitus a’

Tibérius’ élete`Y leírásában. És vajha Criticusaink is

hasonlatosok lennének a” hamvvevőkhöz, mellyek

nem azért vágnak hogy sértsenek, hanem hogy na

gyobb világosságot szerezzenek!

Históriát puszta észből írni nem lehet. hanem

vagy ön tapasztala-ásunk”, vagy a” mások” tudósításán

kell azt építeni. Az én itteni előadásim is nem egye

hek, históriai töredékeknél, mellyeket összeszed

tem Iészszerént a’ régibb, részszerént az újabb idó

beli írókból. A’ régiek közzül azokat használtam, a'

kik vagy közelidósök voltak a’ történt dolgokkal;
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vagy pedig kiket mind előadásaiknál, mind a’ felőlök

való közönséges ítéletnél fogva, hitelre legérdenu-sb

beknek láttam. — Mellyik íróból mit vettem által,

följegyzém , nem olvasottsági мамаши, vagy hogy

gyermekileg a’ másoktól nyert fényes pénzeket zör

gessem: hanem hogy lássák és ítéljék meg, kiknek

benne módjok van, ha helyesen vettem.e által a’

régiek”~ előadásait; ’s a’ kik bővebben kívánnak azok

ról valamit tudni, könnyebben ráakadhassanak. Nem

fogják ezeket illetleneknek tartani azok, a’ kik meg

gondolják, hogy Nemzetünk” régi emlékezetének Man

soleuma még épülő-félben van, annálfogva, meg lehet

ezek mellett hagyni még az állásokat "s fogódzókat.

—— А’ görög írók” deák fordításait, az eddigi szokás

szerént nem írtam át, nem akarván ez által а’ szókat

szükségtelenül szaporítani ‚ ‘s a’ könyvet degesziteni:

mert hiszen azok is csak fordítások, még pedig né

hol nem is egészen helyesek ;4 hanem csak magyarúl,

de igyekezetem szerént híven adtam elő.-- A’ vilá

gositó, vagy bizonyító jegyzéseket, а’ többiek köz

zé szőttem, nehogy azoknak írásom alá rakása által

a’ íìgyelmetességet akadályozzam, és ne az útsza-aj

tóból visszatérve mondjam meg azt, mit a’ szobá

ban kell vala előadnom. - Az újabb hazai és kül-I

földi írókat csak úgy néztem , mint velem egy czélra

törekedóket; és a’ millyen kedves az útazónak , ha

idegen országban földijére talál, úgy őrültem, naí

kor a” régi történetek7 düledékei között, illyenekkel

összetalálkoztam; nyomos útmutatásaikat követtem,

feltalálásaikat , ha helybehagyhatám , elfogadtam , le

mondván előbbi gyengébb lábon állott vélekedésem
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ról, a’ magyar tudós Társaságnak ama’ jelszavához

tartván magamat: „Gyôzzön а’ mi jobb.“

Látván pedig, lmgy minden idôbeli l’rók csak

emberek voltak, ’s annál fogva néha tudatlanságból,

néha rosz indúlatból is hibázhattak; mellyeket nem

ollyan könnyû megigazítani, mint ma a’ nyomtatás

beli tévesztéseket; látván , hogy egyik író a’ másik

kal miképcn ellenkezik, vagy pedig vélekede'sét mi

képen veszi át, а’ nélkûl hogy megvizsgálná, Тб

vényre vagy kôsziklára van-e az alapítva; látván ат:

is, hogy gyengébbek а’ régi írók által nyújtott виб

vémekek, mintsem hogy azoknak “Найти nemze

tünk` régi lakóhelyeit, ’s történeteit, helyesen meg

határozni , és megnyugtatólag hitelessé tenni lehetne,

természelibbnek is tartván Öseink’emlékezete’ tem

plomának építését, nem a` tetején, hanem az alján

kezdeni, а’ jelenvalóból emelkedni feljebb а’ régen

elmúltakra: a’ мыши: elôadások mellett, segítô

fogódzóúl bizonyságúl felvettem, nemzeti esmeretes

nevünket; szavainkat, hazánkbeli helyeknek, köz

tünk élô famíliáknak neveit, Öseinknek még ma is

feltaláltató régi irásait, számjait, a’ mostani ’s más

nemzetekétól különbözö, а’ régi ázsiai népekével
рейд sokban egyezô magyarA öltözeteinket; mort az

efféle maradványok világosságot nyújtanak nekünk

ott is, hol a.’ história'k elhagynak, és sok meglett

dolgoknak hiteleaségét még inkább erôsl'tik , mint а‘

történetírók. Mikor р. о. látjuk , hogy azon lapályon,

melly hazánkban a’ Tisza’ két mellékén Váradtól

Belgrádig, Pesttôl az erdélyi széleken lévö hegye

И‘; terjed , a' БОШ’ szl'nén vagy поток, vagy a’ ter
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mő feketés föld alatt agyag találtatik , mellyek Lin

пе’ állítása szerént а’ tengernek természeti iszapjai

vagy fövényei; mikor látjuk, hogy az erdélyszéli he

gyeken , 30-60 ölnyi magasságra a’ viz’ színe felett,

vastag csigahaj-terűletekre, kővé vált korallok

ra, és halcsontokra ‘дышат: avvagy nem lehet-e

ebből természetesen kihozni azt, hogy valaha ezen

lapályt 30-60 ölnyi mély tenger födte, és halak

úszkáltak ott, hol most а’ Magyarok szántogatnak,

és a’ hol én is ezeket írám. -—— Mikor látjuk, hogy

a” Tiszából ollyan bika- és szarvasfő-csontokat fog

nak ki a’ halászok, mellyek más fél annyi nagysá

gúak, mint a' mostaniak; mikor látjuk azon másfél

láb széles és három láb hosszuságn Rinocerusfő-cson

tot, azon fél kerek állkapczában lévő négy nagy fo

gat, mellyek közzül mindegyiknek felső lapja egy

tenyérnyi széles, és egy arasznyi hosszú; és azon

négy lábnyi magos czombcsontot, még hosszabb ol

dalbordát, mellyeket a” Tiszából fogtak ki a' Nagy

révi és Inokai halászok; és ezekből azt hozzuk ki,

hogy ezen а‘ földön a’ tenger’ elapadása után sok

kal nagyobb és más fajta állatok is éltek mint a’

mostaniak: avvagy nem természetes okoskodás-e ez?

—— Igy , mikor látjuk, hogy а‘ magyar nyelvben több

mint ezer ollyan szók, helységek”, emberek” nevei

találtatnak, mellyek az ó testamentomi szent írók”

könyveiben lévőkkel, mind formájokra, mind értel

тайге nézve szembetünőleg megegyeznek; mikor

látjuk а‘ régi hunus betúknek a' phoenicziakkali

atyafiságát, а’ magyar számok’ neveinek az indus és

arab számok” formáival megegyezését; mikor látjuk,

hogy а’ még mostis szokásban lévő öltözeteik közt
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а’ köz rendú Magyaroknak ollyanok találtatnak, mely

lyek más európai nemzetekétôl egészen különböznek,

az Ázsia” belsôbb részeiben мы: régi Médusokéhoz,

Párthusokéhoz, Persákéhoz pedíg lxasonlílanak; és

hogy ezen öltözelek’ nevei, noha már ma а’ magyar

n_yelvben nagy részint` érthetetlenek, de а` régi из i

dó és chaldeai nyelvekben értelmökkel együtt Гепа

láltatnak: avvagy nem lehet-e természetesen l'gy gon

dolkozni, hogy valaha a’ mi régi eleink а’ Médusok

h_oz, Zsidókhoz, Párthusokhoz, Persákhoz, Indu

sokhoz közel laktak, Мойка! társasági összeköttetés

ben éltek; тег: különben micsoda òkát adhatnók

ezen szembclünô egyezésnek; ok nélkûl pedig vala

minek lételét állítani oktalanság volna.

Tudom ugyan, hogy kivált az Égyiptombe'liek

és а’ Görögök, valamint a’ régi nemzeteknek, váro

soknak; úgy sok jeles ’s hasznos életû embereknek

elrontott neveiken épl'tették azon mesés történeteket,

mellyek дна! kétségbe hozták „мы is, mellyek az

ô történeteikben igazak voltak. De én ezeket nem

követtem, hanem а’ Mózes’ sôt a’ Jób’ idejével egy

koru szavainkat, neveinket, számjainkat, belúin

ket, öltözetí maradványainkat csak úgy hozom fel,

mint meg annyi földben talált pénzeket, sírköveket,

csontokat, edényeket, mellyek nem csak nemzetünk’

régiségét bizonyítják, hanem világosításúl, ’s Шти

ta’tóúl is szolgálnak arra: merre, hol Ваша‘: régi

eleink; és mif'éle nemzetekkçl volt közelebbi ‘$90

labbi összeköttètésök , bár merre hányattak, ’s ba'r

mikép’ имевшие]: is а’ késôbbi idökben. És mman

élesmeri a’ ludós világ a’ zsidó nyelv’ régiségét, u
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gyan akkor esmerje el a’ miénkét is, `s ne erôlköd

jék azt állítani prof. Dankovszki {ига}, hogy а’ та

gyar «nyelvben eredetz‘ szô csak 962 vagyon; а’ tót

nyelvbôl 1808; a’ görögbôl 889; а’ németbôl 288; а’

deákból 334 szók származtak; bár ha szintén az újabb

idökben vetl; is által nemzetünk holmi „kolóász, sze

reda, csó'tò'rtök, pe'utels" szókat a’ tôt nyelvböl: тел-1:

hiszen számos szók találtatnak a’ chaldeai nyelvben,

mellyck egyeznek а’ göröggel, de azért kiállítja azt,

hogy a’ chaldeai nyelv a’ görögbôl származott volna'.’

Ne ütköîzzék pedig meg abban senki, hogy ha

nyelvünk illy Aközel jár а’ legrégibb партией zsidó

és chaldeai nyelvekhez, így majd azokkal egy ere

детей is lészünk: mert lla Noé volt az özönvíz u

táni embereknek ‘Штык-ища, úgy csak ugyan el

kell esmernünk, hogy а’ Zsidókkal, Syrusokkal,

Chaldeusokkal egy atyától származtunk; de hogy а’

mi nemzetünkbeliek ezekkel egyek nem voltak; hogy

vallásuk’ szertartásait nem követték, sem pedig mi

nekutána Médiának Assyriával határos napnyugoti ré

szébôl a’ uapkcleti részébe Áriába, Márgiába köl

-töztenek, velök semmi társasági egybeköttetésben

_nem voltak: ат ezen értckezéscmben eléggé meg

mutattam. De ha vszinte meg tudná is ат valaki bi

zonyítani, hogy a’ magyar пешие‘ Ábrahámtól 52:51‘

mazolt: av‘vagy szolgálhatnae ez kíssebbségünkre,

-vagy kárunkra? I-Iányan lehetnek közöttünk, kiknek

régi eleik idegen nemzetbôl valók voltak, de mi

nekulána а’ magyar nemzet’ Tiszájába béelegyedtek,

_már most becsületes Magyarok. Különben is а‘ ki

lud magyarúl bcszélni; a” ki becsületének tanja

b
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azt, hogy magyarnak neveztetik; а’ ki ezen nem

zet’ jó hírét, elômenetelét, békességét, tehetsége

szerént elômozdítani igyekszik: érdemes az а’ ma.

gyar névre és kenyérre, akár Feje'rnek, akár

Wez'snek, akár Bz’lz‘nek neveztessék; -— а’ ki

pedig ezekkel ellenkezôt cselekeszik, akármint ne-v

Veztessék, nem magyar az , hanem ellensége és szen.

nye ezen Нажав régi nemzetnek.

1

Szavainkkal egyezö, szinte 850 zsidó és chil?

deai szókat jegyzettem ki, mind жён, hogy annál

nyilvánabb légyen nyelvünknek еще" legrégibb ázsiai

nyelvekkel való atyaíìsága; mind azért, hogy légye.

nek sok avúlt szavaink‘ értelmének tolmácsai; mind

pedig azért is, hogy olvasóim ne tartsák különös

Бей, midôn a’ magyar helységek', familiák’, ’s öllö

Azeteik’, és számjaiknak érthetetlen neveit, inkább

а’ zsidó és chaldeai szókból, mint a’ deák vagy más

europai nyelvekböl próbáltam felvilágosl'tani; mert

valamint a’ Nagy Sándor’ ideje után a’ görög, úgy

_az elôlt а‘ syrus szók voltak Ázsiában közönségesebf

bek. Lehetnek eze-k az újonnan készitendö magyar

grammatikának, és szókönyvnek elôsegéllésére, mely.

lyekben а’ todos Társaság’ czélja szerént, gondnak

kelHenni a’ nyelv’ gyermoksége, elômenetele, vi

rágzása, "s megromlása” történeteinek philosophiai

fölfedezésére, és a’ magyar nyelv’ hajdani nyomai

nak, emlékeinek, bár hol rejtezkedjenek, fölkere

sésére. —— És valóban nem is volna haszontalanság,

ha a’ zsidó szókönyvet, a’ napkeleti nyelvekben jáf

ratos,beszédünket jól értô, valamelly munkás férjíi,`

magyar rolmácsolással adriá ki, mellyre nyelviink
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minden európai nyelveknél alkalmatosabb is lenne.`

Sok holt és érthetetlen szavaink nyel'nének ez által

új életet; ’s az е’ rokon nyelvet tanúló if'jaink ís

nem tartanák ezeknek emlékezetökbe szedését, az

eddigi szokás szerint, unalmas kövágás gyanánt;

mellyre, a’ zsidó nép’ históriájának, régiségeinek

tanúlása mellett, sokkal több idôt fordítottak eddig,

mint saját nyelvünk’, ’s nemzetünk’ történeteinek

esmerésére. Sokat tenne ez az ó testamentomi szent

irások’ helyes értelmének elôadására is: тег‘: vala`

mint a’ zsidó nyelv а’ magyar nyelvnek világosítója,

úgy а‘ magyar is а’ zsl'dó nyelvnek,„nem kevésbé

mint а’ syro-chaldeai és az arab nyelv.

А’ mi elôadásom’ kíìlsejét illeti: könnyen fel

vehetö renddel, ’s érthetô szókkal kívántam felten

ni gondolatimat, mellyeket úgy tartom minden Ма

gyar megért; a’ világosság és egyenesség lévén küë

lönben is a’ magyar nyelv’ f6 tulajdonsága. Az ért

hetetlen piperés szókat, ’s homályt szerzö Iéha czif‘

rázatokat, meliyek az l'ró’ egyeuességét szoklák az

érettebb gondolkozásuak elôtt gyanúba hozni, sem

hozzám, sem а’ históriai irás’ módjához illendônek

nem tartottam. Nem akarám Marcus Antonius’ pél

dáját követni, kit Octavianus Augustus császár, té"

bolyodott elméjünck nevezet't azért, mivel úgy írt,

mintha czélja lett volna, nem az hogy értsék, ha

nem hogy bámúlják; úgy nézvén az efféle értelleu

séget, mint a’ nyelv' megromlásánàk elôljáró hinle-l

töjét, "s а’ tudományok’ kíncseinek а’ köznéptôl va

ló elzárását. Sokaknak írásai ollyanok mint az ог

УОЗОК’ recipéje: csak a’ béavatottak érthelik azokat.

b*
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Nem csuda, ha az illyeneket a’ nép’ nagy része mcg

veti, így szólván: ha nem akarod hogy értselek, ne

is kivánd hogy olvassalak. ——

Nemzetünk’ régi öltözetének formái millyenek

lehettek: а’ Médusok’, Persák‘, Párthusok’, és más

szomszédos népeknek, kikkel eleink sok százado

kíg együtt Iaktak, öltözeteiket e'lôadó régi pénzek

röl, és' drága-köveken találtató metszés'ekrôl, ’s az

ezekre lett világosító jegyzésekböl kölcsönöztem,

mellyeket Berger, а’ brandenburgi Electoralis rit

kaságok’ kincstárának örzöje, l696-ban Надо“; és

a’ Portici Museumban találtató régiségek "s festések

nek Chr. G. Murr által 1793-ban kinyomtatott raj

zolatjaiból; összehasonlítván az ezekkel sokban egye

zô mostani magyar öltözeteket, és azoknak neveit,

mellyeket kiváltképen a’ köz renden lévô Magyarok

közt lehet feltalálni, kik а’ régi szokást inkább meg

гад-101151‘, mint а’ más ncmzetekkel összeelegyedett

elôkelôk: és ezeket rajz'olatok által is kívántam kön

nyebben felvehetôkké tenni.

Ázsia’ azon részének régi földrajzát, mellyen

elôadom ôseink’ hajdani lakó-helyeit, részint az 6

testamentomi ватт l'rások, részint Herodotus, Stra,

òó , Josephus ‚ Dz'odorus-Sículus , Justz'nus , Arria

ты‘, és Pompom‘us-Mela’elôadásaik után szerkeztém

össze, segíttetvén ebben а’ Boo/mrt’ Sacra Geogra

p/w'ája által; sem а‘ Ptolcmaeus’ tábláit , sem az Ar

riánus mellé telt föld-karaczot "аду rajzolatot czé

lomhoz alkalmatosnak nem látván.
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A’ mi jót ’s helybenhagyhatót találnak Hazám

ñai előadásimban, fogadják magyar szívességgel, ne

vessék meg a’ fogyatkozásokért; ha mi hibát vesz

nek pedig észre, tűrjék el а’ jóért. Gondolják meg,

hogy földi életünk hasonlatos a’ gyermeki időhöz;

nem а’ tökéletességre jutásért, hanem csak az ahhoz

való közelgetésért érdem'elhetünk itt dicséretet; és

valamint menés közben, most a’ jobb majd а’ balra

eséstől oltalmazzuk magunkat lépéseink által, de

azért lassan lassan elébb haladunk: így vagyunk а‘

tudományokban való előmenetellel is. 

A’ kik jó indulattal viseltetnek a’ magyar nem-0

zet iránt, reménylem, kedvesen veszik értekezése

met; a’ rossz szemüeknek а’ világosság is terlnök

re van. `

Irtam Szentesen 1839.

Kiss Bálint,

reform. predikátor , esperest , és

tábla-bíró.
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Elsö Rész.

A’ magyar nemzet’ жив/шаги, neve'ró'l, nyelvéró'l, дегтя-61,

вжйщйаёпа’среией’б! ’s formáíro'l, e's öllözeteiró'l; a’ Scylha'lt

ro'l és Hunusokro'l.

A’ magyar nemzet’ szülöfölde; létele’ ideje; esmerte

tésére szolgáló eszközök . . . . . . . §. 1~« 4.

A’ nemzeti Magyar név’ credete és e'rtelme; szük

séges-e ezt vizsgálni? különbözö vélekedések er

röl; ellenvetések . . . . . . . . . . §. 5- 8.

Az l'ró‘ erröl való értekezése . . . .  . . ё. 9-10.

A’ magyar nyelvröl. Különbôzôtt a’ skytha és pár

thus nyelveklöl; egyezett a’ syro-médiaival, vala

mînt a’ „гад és chaldaeaival is az ôzünvîzkor . S. 11-14.

Mik оковы“: a’ kiìlönbözést. . . . . . . . §. 15-16.

S50-m51 több régi zsidó e's syro-chaldaeai szók, mely

lyek mind formájokra mind jeleutésökre nézve е

gyezuek a’ most is folyamatban lévö magyar szókkal ё. 1 7.

400nál szaporább, Ázsiából hozott, érthetetlen ma

gyar nevek, mellyck értelmökkel едут: feltalál

итак а’ zsidó és chaldaeai nyelven Ш ó testamen
toxni szentirásokban . .Y . . . . . . . §. 18.

Históriai következések ezekböl . . . . ‚  Ё 19‹

A’ bonus-magyar beliikröl . . . . . . . . §. 20.
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Kik találták-fel а’ bctüket? . . . ‚ . . 1.—П.

A’ Magyaroknak voltak-e betüik? mîllyeuek? Hog-jy

шашек-М a’ szokásból? Kik zsugorgatták-meg?

Kik tették esmeretesekké? . . . . IIL-VII.

A’ magyar betl'ik a’ zsidó phoenìczîaì betükkel egy

anyától származtak, mellyik volt az вымыть?

VIII.IX.

A’ betůk’ száma; rendje. A’ magyar betůk’ `10105; ш

lajdonságai. Jobbról balra írattak. Voltak-e magá

banhaugzó betůîk? . . . . . . . X.-XIV.

Révaiuak ezek ellen felhozott kétségeire felelet XV.

Hîstóriaì következmények . . . . XVI.XVIII.

A’ számok’ magyar neveîröl, és ezen nevekkel egye

zö régi ázsíai számok’ formâiról . . . . . §. 21.

A’ számok’ credete . . .~ . . . . . I.-II.

A’ zsîdó, görög, rómaî, indus, arab, chíuaî, gé'ber

számokról. . . . . . . . . . IIL-IV.

A’ számok’ neveinek jeleutésökrô'l , ésformáik’okáról §. 22.

1-1611000-ig. Históriaîkövetkezméuyek ezekbôl §. 23.

A’ régi magyar férjfiak öltôzeteiröl; azokuak neveì

röl; formáíról . . . . . . . . I.VIII §.` 24.

.Az asszouyok’ öltüzeteiröl, ’s ékesse'geìrò'l I.~VIll. §. 25.

Ezen régi öltözetek’ maradváuyì a’ mostani kôz Ма

gyarokuál. . . . . . . . . . . . . §. 26.

Históriaî kôvetkezme'nyek ezekböl . . . . . . §. 27.

A’Skyihákról. . . . . . . . . . . . §28.

Szármuzásuk; nevôk’ credete; mennyiben îllett ez a’

név a’ Magyarokra? de azért 6k nem voltak tulaj

douképeu Skytha nemzetböl valók. . . I.-IV.

A’ Skythákkal еду nyelveu beszéltek a’ Roszusok,

Abarok, Géták, Dakusok, Pacìnákok, Cománu

sok, Placok. . . . . . . . . . V.-X.

Histórîaì kôvetkezmények. A’ Magyarok nem voltak

a’ Skytha nyelven beszélt nemzetek Май! так XI.

А‘Ншювюдпб!т . . . . . , . . . . . 2g.
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A’ Hunos név’ jqlleniésç. Mîért высшем!‘ l'gy a’ Sy

rusok, Zsidók, Chaldaeusok, és Мат-атак?! -—П.

А’ Hunus nyelv a’ _Magyarral rokon; fel is tartották

ezekkel az atàlaíiságot . .‚ . . . . IIL-IV.

De azért, az Atìla’ Hunoaaì -és а’ Madjarak kßztt,

nagy kül'ôubség voit; ’s Atila magyar ucm volt V.

Mind ezek, ‚а‘ régi ázsiai betüknek; az indus és arab 92:1

moknak; úgy выше a’ régi magyar _òltòzèteknek lI_erajzolt for

máìval világosittainßk.

Másoaik Rés@

А’ régi Майдан/е’ lakóhelyeiró'l ’s törte'neleiró' .l, e’ moslani

hazánkba jövelelò'kig.

A’ìMagyarok a’régî'Madaj-arok’ чад-у Médusok’ ma

radéki. . . . . . . . . . . . .‚ . §. 30-31.

Elsó' hazájok volt Médz' a, melly kc't rc'szre сама

tott, mìllyen földjé volt . . . . . . . . §. 32~33.

Régen yhogy’ nevezte'k? . . . . . . . . .' §. 34-35.

Az itt lakottak foglavlatosságaì, ’s életök’ módja, éte

lük, italuk, hajlékaik, városaik. . . . . . §. 36-40.

Hat nemzetségekre штанах, kik közt nevezetesck vol

tak а’ Mágusok. . . . . . . . . . ‚ §

Kik volmk fejedelmivacyjaik . . . . . . . g.' 43.

Sesostris tánladja meg elöször haddal . . . . ё

Azután а’ Scythák . . . . . . . . ‚ §_

Ezektöl Ninns megszabaditvân az Assyriusok’ 11:11:11

ma alá esnek. . . .~ . . . . . . . . ё. 46-47.

Kìvetìk az Assyriusok’ jármát. Királyuknak [ваша

Dcîoccst . . . . . . . . . . . . . ä. 48-49.

. 411-42..
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Ezt követték a’ királyságban: ритмы, Cyaxares,
Astîages, 2-dik Cyaxares, és Cyrus . i. . §. 50-53.

Майами]: hazájok Aria, melly terme'keny volt;

re'szei voliak: Баста, Margin . . . . . ё. 54-57.

Neveztettek, itt öseink Ephtalitáknak, Makaroknak,

Kidaritáknak, Albáuusoknak, Mogoroknak, Mae

garoknnk: és mi okokl'a ne'zve‘?. . . . . §. 58-62.

Cyrus alatt eggyesül a’ médîaì és persa birodalom;

Cyrus jó kìrály, de az тайна uralkodoltak nem

követték példa'ját . . . . . . . . . §. 63-65.

Nagy Sándor lerontja birodalmukat. A’ Görögöknek

hatalma alá esuek. Nagy Sándor’ itteni tetteî és

halála.............§.66-69.

A’ Görög feiedelmek alatt vagynak 70 esztendeig ё. ‘70.

Elüzîk a’ (ёёгбдбкег9 és 160 esztendeig szabadok §. 7l.

A’ Párthusok alá esnek; kik voltak ezek? . §. 72-73.

Azon párthus királyokról, kik alatt voltak öseiuk;

és mint volt állapotjok ezek v_zilatt . . . . ё. 74-90.

A’ Persák alá esnek a’ Párthusokkal eggyült §. 91.

Azou persa királyokról, kik alatt voltak. . . ё. S32-_101.

Megtagadják az adóflzetést a’ Persáktól; e’ miutt

hadakozás. - A’ béke-kötésbeu a’ Persák csa

lárdkodnak. Újra háború; a’ Persák veszienck

két ízben, ’s adóñzetôik lcsznek az Ephiáliták

пак. _- Megtagadják az мы; ismét had, ‘ева

tenek az Ephtalilák, de azértökel a'Persák többé

hatalmok aláuem hajthaiják. . . . . . ё. lOl-107.

A’ Turkok lesznek uraikká; mi módon? — de még \

megmaradnak Агат hazájokban. . . . . §. 10s-111.

A’ Magynrok is Turkoknak neveztettek  a’ Tur

kus né v’ eredetéröl; hogy’ lett gyalázalossá —

valyon a’ Magyarok atyafiasok-é a’ Turkokkal ? ё. 1 1 2- l 1 5.

мат költöztek-ki Áriábòl öseink? . . . . §. 116.

Harmadik hazájok Ázsiában: a’ .Iaik és Ей!

vizekközt . . . . . . . . . . . §.1I7-118
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Ш 'nevezleuek Hungarusoknak; czen nevezeten

fekvö nehe'zségek elhárítlatnak . . . . . §. 119-121.

llárom részre osztatott ezeu tartomány . . . ё. 122.

Hadakoztak a’ Muhamedánusokkal ‚ kìktöl végre

а‘ Tanaison által nyoxnatnak Dontiába, vagy Le*

bediásba . . . . . . . . . . . . §.123--125.

Innen három esztendô múlva, kizavartatnak а‘ Ра

cînákok által; két részre oszlanak, ncveztetnek

Zabortoi Asphaliknak. Értekezés ezen nevezetröl ё. 1 26— 1 27.

А‘ Magyarok’ maradékiról Ázsia azen résvzeiben § 128129.

Neyyedik h_azájok öseinknek Анд-11162: hol

voltezg?. . . . . . . , . , . . §.130.

llét uemzetségekre osztattak . . . . . . . §. 131.

Щиты vezéröknek választják, alatta esett törte'ne

teik, és e’ mostauî (ölödik) hazánkba jůvetelôk §. 132 _134.

Mind сие!‘ , régi eleink’ ázsiai lakóhelyeìnek földabroszá,

val könnyebben felvehetökké tc'tetnek.

"ах-тайн‘ Rész.
ь

A' Magyarok mi/éle valla'st követlek Ázsia'ban és e’ mostaní

hazánkban is, keresztyénekké leve'sökz‘g.

Az lslcnt mindeu nemzetek tîsztelt‘ék; a’ Magya.

r0kis......... . . . . §.135-136

Az ázsiai öl vallások közzůl a' Мёд-пятый kôvették §. 137-1 39.

Ежи _vallás' régisége. Miféle nemzetek kôvették ё. 140-143

A’ médiaì Zerdust иду Zoroaster reformálja a’

Mágusok' vallását, és megirja . . . . . §. 144.

Ö мышца: hogy а’ világosságot és setétséget te.

гипс-пе az Isien, a' kit neveztek ‚дБ-пак, Élö
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nek, Майн-пак, mìndeuek’ urának, Be'l és

Бей-па}: . . . . . . . . . . . . §. 145-451.

ВЫ; Damasec-uek e's Вене-пак uevezték-e‘? . §. 152 »153.

Az isteuség’ alkutó részéuek (ад-ММ: a’ тадж

ságot; a’ iüzet. . . . . . . . . . §. 154.

Minden rosznak szerzöjének Ahrima'nt, a’ вещ

ség’ fejedelmét, а’ ki volt az ördög . . . §. 155-159.

De azért a’ Magyarok sok Isteneket nem hittek,

Jupitert,M-ársot, ‘темы, Tellustnem tisztelték ё. 1 60.

Az Istenteremtette a’világot, e's a’ két elsö embert ё. HSI-_162.

Lakóhelye az ég, а‘ nap, а‘ csillagok, mellyért

azokbau tisztelték; e’ fôldön pedig a’ túz’ 121113‘

jábau . . . . . . . . . . . §.163-«165,

De aze'rt a’ napot nem шишек . . . . . §. 166.

A’ napuak holdnak képét kiábrázolták nrany ezüst

péuzekkel; veres márvány golyóbisokkal; ké

söbben ezekre emberi ábrázatot _metszettek: de

ezeket is sem a’ Mágusok, sem a’ Magyarok,

sem а‘ Persák soha nem измены; . . .' . §. 167-173.

Ellenvetések és feleletek . . . . . . . ё. 174-175.

Templomaik nem voltak öseinknek, hanem hegye»

keu, erdôkben , folyóvîzek mellett gyültek össze

az Isten‘ iiszteletére . . . . . _ . . . §. 176- 182.

Minden eszteudöbeu hét sátoros înnepeîk voltak

статуй! mìudeu hetedik napon теряйте!‘ а’

muukától. . . . . . . . . . . . §.1S3-189.

Áldozlak; mit, és hogy’? a’ mit követett az úl

domás. . . . . . . . . . . . . §.l90-192.

Imádkoztak: hogy? . . . . . . . . . ё. 193-197,

Tisztelték az [Мех]! énekle'sek, fogadások, és jó

cselekedetek ¿nal f . . . . . . . . §. 19a-204.

Az istenÍ мяты’ része volt az egymás' köszöu

tése; nz ôsszeszòvelkezés; és az esküvés: mi

képen mentek ezek végbe?. . ‚ . . . g. 205 _20s.
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Papjaiknak mik voltak kôtelesse'geîk; millyen ru

hában jártak; hogy “шишек? Karabonczok,

Ta'tosok mik voltak, miböl éltek? . . . . ё. 209-217.

Mik ‘МЫ: а’ varázslók, boszorkányok? . . §. 218-220.

Jôvendöltek az álmokból; а’ csiilagok’ forgásá

ból; az áldozatokból; sors-vetésböl. Ezekkel

hogy’ éltek Инна? . . . . . . . . §. 221-224.

A’ házassági szokâsokról . . . . . . . §. 225-232,

A’ megholtak’ eltemetési rendtartásairól . . . S. 233240.

Hitte'k а‘ halnatauanságot, és az ítéletet . . §. 241--243.

Ezekbò'l históriai küvetkezések és bérckcsztés. §. 244.



MAGYAR _

RÉGISÉGEK

Elsö Rész.

A’ MAGYAR NEMzET’ szÜLóFÖLDÉRóL, NEvÉRóL, NYELvÉRóI„

BE'rúmóL, szAMJAlNAK NEvEmóL ’s FoRMÁmóL, És öLTO`

zE'rEmóL; А’ SCYTHÁKRÓL És HUNUSOKRÓL.

Лёд‘ magyar ШИН’, uámok' ¿a ò‘llòîzetek’ трёп“.



Ardua res est vetustis поймет dare, novis “витает,

obsoletis nìtorem, obscuris lucem, fastidîtis gratiam, dubiis Мат,

omnibus vero naturam, et uaturae suae omnia: itaque ctiam non

assecutis, “шт abunde pulchrum et maguîñcum est.

Plinius.

Hibńt találni könnyebb, mint jót állítani elò'.

Gr. Sze'chenyi мы".



I. A’ magyar nemzet’ szülóföldéröl.

§. 1.

Hogy a'z emberi nemzetnek elsô' Матчи, mind a’ te#

remtéskor, mind az özönvl’z шёл, Ázsizíban, a’ Tigris és

Eufrates folyóvizek’ környékeî vollak, a’ szent és külsù' his

tórîák, az Egyiptombeliekén k’ivíil, egyenlò'en állíljzik. Hogy

hát a’ Magyarok’ régi elei is innen származtak, azt xi'ílök

megtagadnî nem lehet.

§. 2.

Az is bizonyos, hogy ezen летает, az özönvi'z utzin

3230 езщешшкэ Iefolyása alan, ůgy hatott kereszu'íl az

zizsiaì népek’ változó tengerén, sok ô'rvények és kô'sziklák

között, hogy ezt sem ellenségei el nem pusztílhatták, sem

más nemzetek magokat velök egygyé nem tehette'k; hanem

nyelve't, nemzet’iségét, mind edd'ig megtartotta, ’s áll most

is, mint valami régi góth templom, Europának áldolt re'szén.,

попа már rajta a’ késô'bb idò'k’ igazításai, újításai látszanak is.

§. 3.

Illy sok századokig, hol laktak Ázsiában a’ régi Ma

‘душой? mîfe'le viszontagságokon mentek мы, mig eze'n

`mostani hazájokba vergö'dhettek? ezeknek kitapogatására,

nemzeli nevökön, nyelvökön, l'rásaikon, számjaìk’ neveìn,

öltözeteïkcn, vallási törede'keìken, ’s ne'hány régi l'róknak

az ìdò'k’ mohával bélepett, kô'lteményekkel elegyített -, sokszor

hibás és egymással ellenkezô’ elô'adásaikon kiviíl ‚ rólok egye'b

ránk nem maradván, csak ezeket vehetjük fel segédeszkö

ай! ’s vezetò'ül, mint meg annyi setétben pislogó lámpásokat.

i*
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§. 4.

Ezek által ugyan, mint előre is gondolhatni, csak hoz

závetve, csak hihetőleg tudhatunk valamicskét nemzetünk”

régi történeteiről; de azért ne vessük meg azokat; igyekez

zük inkább , a’ mennyire lehet jobban felvilágosítani, ’s a’ bi

zonyossa'ghoz közelebb vinni. - Vágy a’ le'lek a’ dolgok”

eredetének ’s mint létének kitalálására; gyönyörüségére szol

gá], ha csak hihető okait adhatja is azoknak. Különben is

tudományunknak nagy része , csak homályos üvegen való át

látás; a’ históriai előadások, még az időnkbelieket sem vé

ve ki, mathesisi igazságok nem lehetnek. - Kedves a’ setét

ben a’ csekély világosság is; sokat tehetaz egyesült szíves

igyekezet.

Elsőben is tehát tegyük vizsgálódásunk” tárgyává a’ nem

zeti Magyar nevet, és ennek más régi nemzetek közt fel

találtató maradványait.

II. A’ nemzeti Magyar névről.

ё. 5.

Szükséges ennek a.’ lehetőségig végire járni: mind az

ért, mert ez egyik útmutatója annak, hol lakhattak a" Ma

gyarok Ázsiában; mind azért, mert ez által különböztethetjük

meg őket más nemzetektől. Elmúlnak a” birodalmak, lakó

földükből kiiizetnek a' népek, és szétszóratnak a’ világ” ré

szeiben; de nemzeti és magános neveiket, szavaikat, minden

nap szükségök lévén ezekre, elviszik magokkal, ’s ezekrô'l,

ezredek múlva is rájok lehet esmerni, ott is hol a’ históriák

rólok nem emlékeznek. Ennél fogva а’ nemzeti Magyar

név” eredetének, "s értelméneklkeresgélését, nem lehet ha

szontalan etymologizálásnak tartani; ’s nem lehet azt állítani,

hogy hasznosabb ennél ebbeli tudatlanságunknak megvallása.

g. 6.

Különböző értelemben vagynak erről hazai íróink. Né

mellyek ugyan is így gondolkoznak: mivel ezen szónak ér~
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lelme a’ mostani magyar beszédben fel nem taláitalik; le

hát ezt valami más idegen nyelvbô'l kölcsönözték régi ele

ink: vagy t. i. а’ zsidó nyelvblíi, mìnemiiek ezek: Мадам‘,

melly levetettet, letaszítottat jelent;- Mazur, melly azt te

szi: törvénytelen ágyból származott gyermek; —- Mayúr,

mellynek értelme ez: bújdosó, ìdegen fóldön lakó; vagy az

arab Machar szóból, melly jobb részt választót jelent, ’s

egyez а‘ görög Makarios-sal melly annyit tesz mint: jó

állapotban élò', boldo‘v. —- Jgy kò'ltött név alatt, nemze

tünket laisebbíteni törekedó' földìnk pedig, illyen czl’m alatt

Надо” munkácskájábán: ‚, Sollen wir Magyaren шетаеп?“

a’ 31dìk lapon аж álh'tja, hogy nemzeti'mk nevét а’ Szlávok

tól kölcsönözte, kîknél Magura hegyes tartományt jelent.

De hogy a’ Magyar a’ maga nemzeli nevét idegen szóból köl

csünözte volna, az ò' nemzeti elò’állása, ’s virágzó állapotra

lett jutása után sok századok múlva, még pedig akkor is oly

lyanbói, melly néki semmi becsi'lletére nem szolgál, ki hihel

né аж? -— lgaz, hogy az idegenek nevezték nemzetíinket

Magarnak, Makarnak, Madzarnak ’s más eñ‘éléknek: de

llogy a.’ mieìnk éppen ezen szókból formálták volna nemzeli

nevöket, és ezen éppen аж értették volna, a’ mit elò'adék,

ki bizonyírja azt bé? Nemzelünk’ történeteinek Iegrégibb ез

meretes l'rója, Anonymus, Belae Regis uolarìus, Cap. I.

azt l'rja, hogy „Scythiánaklegelsò' királya volt Ma'góg а’ Jáfet'l

fia, és ez a’ nemzetség Mágóg királyról hívattatott Mo'ger

nek;“ de hogy ez az атм hihetô’ légyen , elsó'ben azt kel

lene megmutatni , hogy a’ Magyarok a’ tulajdonképeni Scy

tha nemzetböl valók vollak, és velök egy llyelven beszél

tek; annakutána, hogy az б elsíí királyuk Mágóg volt;

e's ha ettò'l kölcsönözték nevöket, mìért nevezték magokat

Mó gereknek, miért nem inkább Mágógáknak? mint .Io

.sephus után печей бы Horva't мат а’ Magyar-jában.

Szinte illyen alapon épült, pesti profes. Keresztúri

[дива/дней is a’ magyar név’ eredetérô'l való vélekede'se, a’

ki „de Hungarorum originibus“ l'rt dissertatìója’ ISdikIapján

аж lilondja: hogy kölcsönözlék ezt Mongertííl az Uturguriak'7
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fejedelmétől lső .lus'x'lus császár” idejében , és így a’ Krisz.

tus után 525dik esztendő tájban. De ezen állítás is hitelessé

gét elveszti annak meggondolása által: hogy minekelőtte szün

letett Moager, és uralkodott volna Justinus császár, már

sok századokkal elébb esmeretes volt a’ JlIad'jar név. Nem

is tehetni fel ezen maga felől sokat tartó nemzetről, hogy

magát egy idegen fejedelemtől , bár ha az uralkodója lett lé-.

gyen is , nevezte volna,

§. 7.

Látván , és el nem fogadhatván ezeket, hazánk” egyik

jeles tudósa Horvát István, а’ Széchényi országos könyvq

tár' mostani gondviselője, a’ Magyarok” eredetéről munká

san összeszedett Rnjzolalja’ 49dìk levelén azt írja: hogy а’

Magyar név, magyar eredetü szó, ’s annyit tesz mint:

mageresztő, semen producens, agricola; helyesebbnek is

tartja, és ezen név” értelmének kitalálására alkalmatosabb

nak a' palóczos Magyer nevet, a’ Ma gyarnal; és az Aroter,

Georgus, Gepida, Argivus, Agrianus, Gampestris, Campa-`

nus neveket, а’ Magyar névvel egy értelműeknek állítja,

Igaz is, hogy a’ Magyarok eleitől fogva földmívelő, barom:

tartó mezei emberek voltak, "s nevezhették őket а‘ Görögök

Aroter, és Georgusoknak; a’ Latinok Agrianusolmak , Campes-l

friseknek; de hogy azért minden így nevezett nemzetek Ma

gyarok lettek volna; vagy hogy a’ Magyar név’ értelme mind

ezekkel egyezne, azt elfogadni nehéz; mert így azt is lehet

ne állítani, hogy minden földmívelő, vagy föld7 terméseiből

élő népek Magyarok voltanak.

Abban is igaza van hazánk” nevezett tudósának: hogy.

ezen törzsük-szó mag, megvan a’ magyar nyelvben, és tesz

ollyan dolgot, a’ mellyben éltető, tenyésző, és nevelő erő

van elrejtve, mineműek: az állatok” tenyésző nedvei, és

minden plántának, ’s fának а’ magvai; teszen gyermeket,

maradékot is, mint: asszony” magva, az az fia;  Ábra

hám, magva, az az maradéka. Ebből а’ törzsük-szóból lett

magvas, vagy a’ miben mag van; ebből lett а’ mák, makk szó

is, és- nem a’ tót muk-ból a' g le-vá változva" , mint ezekben
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a’ szókban: göndör zkondor, öreg = örök , tóga = dó

ka ’s a’ t. Feltaláltatnak az ar, er, or törzsök-szók is. Az

ar, ragaszte'k, tészen: erò's; kemény; sok részre osztott dol

доп: megszaggatva hangzó, шёл-56, sebessen mozgó csele

kedetet, p. o. agyarz-agy’ erò's kemény része ; kaparzkap

zörögve. Az er-nek is ez az érlelme, p. o. ered, annyît tesz

mint; en'ít e’ vesz; erdó'rerô's kemény dolgot, zörgò' mun

М: ád ò'. Az or-nak tulajdonképeni jelente'se ez: ott sebes

sen mozgó, zörgò' cselekedet; czélozás lévén vele a’ lélek

zet’ ki "s bejárására, a’ mormolásra, hortyogásra. Külsô' for

májáról vett hasonlatosság szerént pedig tesz: felemelke»

den magas dombos részt, minemii az б" az áhrázaton; eb

ben az értelemben vételík az vrom, — ormós, —— orja.

§. 8.

De ha ezen két «атак magyar szót teszszük пешие

lünk’ eredelì neve’ alapjává: sok ollyan ke'rdések tétethel

nek elò'nkbe, mellyekre meghatározott feleletet nem adha»

iunk. — Illyek nevezetesen az itt következô'k: Vajjon a’

mag néven nemzetet kell-e érteni, vagy gabona-magot, vagy

pndig prof'. Kerl‘kes Ferencz szerînt magast vagy magáI

поз‘? Vajjon miért. nevezte'k magokat a’ mi nemzetünkbef

liek magnak, azért-e: hogy magokat elsò'nek, ’s az emberi

пешие!’ magvának; vagy más nemzeteknél derekabbnak tarf

tolrák lenni? mert magnak mindennek a’ javát szokták meg'

hagyni; vagy azért-e: hogy (ík magvetô'k voltak, és a’ $211"

tásverést 6k találták fel, és gyakorlották elsô'ben az embe

rek között? mert nem minden mezeì baromtartó emberek vol?

tak egyszersmind „атаман is, nem minden campanus,

agricola. Vagy: Богу magasak; magánosok voltak?

Továbbá kérdésbe lehetne aztis tennis hogy régi eleink

mîkor, és miért ragasztották a’ 'mag név mellé az ar szóta

.got ‘ë ‘палец aze'rt-e: hogy Uk magokat másoknál erò'sebbek

nek, keményebbeknek tartották? vagy: hogy (На zörgô' mun

kások voltak‘? vagy: hogy nagy órok volt, és abból mor

molva beszéltek? vagy: hogy hegyes, lialmos tartományok

bnn Штык? vag'y рейд: lmgy ò'k magvetô'k, magercsztô'k
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vagy hintők voltak'Q; és mellyik helyesebb eredetibb neve

nemzetünknek: a’ magyaros Magyar-e? vagy a’ palóczos

Magyer, vagy pedig a.’ tótos Magor?

És hogy többet ne említsek, még azt is lehetne kérde

ni: vajjon ezen igének: eresztem, az er-e a’ törzsöke, és

nem inkább a’ тест vagy rucz szó-e? melly mind a’ magyar

mind a’ zsidó nyelvben , rucczanást, futkározást, széllyelsza

ladást tesz, mint a’ réczék ruczák szoktak cselekedni; és

az elébe tett rövid e, csak az r betíí7 könnyebb kimondásáért

tétetett, mint а’ ,Jndicium ferri candemis‘ben, Rohod így

íratik: Eruhud;  Oláh Mílclo's a’ ,Hungarìa‘jában Ragu.

sat Aragusa-nak írja, - mi is a'y Rosszusokat Oroszoknak

mondjuk a’ régi Magyarok” szokása szerént. Illyen módon az

ereeztem vagy eresztem igének nem az er hanem a” recz vagy

resz lévén a’ törzsöke , nem is állíthatnánk, hogy a’ Magyer,

annyival inkább a” Magyar név ezt tenné: mag~ereszlö,v

semen producens.

Lehetne ugyan ezekre sokféle véleményeket feleletül

összehordani; de mind azokra, megrázván a’ criticus fejét,

így szólhatna: hol vagynak azok megírva? Históriát nem

illyen sok kifogásokat szenvedő vélekedéseken, hanem hi

teles írók, nyomos előadásaikon , és az ezekből folyó józan

okoskodásokon, ’s természeti következtetéseken, kell alapí

tani ‘в építeni.

g. 9.

Én hát a’ Magyar nemzet” 'nevéről és eredetéről

íg gondolkozom: A’ magyar nyelv” alkotmánya, és a’ leg

régibb napkeleti nyelvekkel szembetűnő rokonsága, mutatja

az ő régiséget; és hogy az a’ nemzet, melly ezt összeszer~

kezte , és a’ melly ezen még ma is beszél, egy a’ legrégibb

népek közül.

Valamint a’ magános emberek1 társaságban né v nél

kűl nem lehetnek: úgy a’ nemzeteknek is szükségök volta.’

névre, hogy az által mind ők magokat másoktól, mind má

sok ìs őket megkülönböztethessék. — Vágytak az emberek

mindenkor emlókezetök’ fenmaradásara, a’ halhatatlanság”
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lìtkos érzésétò'l öszlönöztetvén: és ezen vágyódásokat igye

kezték kielégíteni, midô'n nevöket átadták gyermekeiknek,

’s az azoktól származott unokáiknak, az általok fundált vá»

rosoknak helyse'geknek, azzal a’ reme'nyse'ggel lévén, hogy

a’ kikkel ô’k sok jókat теней, leghl'vebben îgyekezendnek az

ö emlékezetöket fentartani, a’ mit is ezek háládatosságuk’

megmutatására örömest cselekedtek.

És hogy így nyerték nevöket sok régi nemzetek atyai

örökségíil ‚ bizonyítja аж Jose p h. Antiqua?. Lib. 1. C. XLl'g

írván: „А’ Nóe’ fiainak nevei, tiszteletbò'l adaztak a’ tò'lök

származott nemzeteknek, és az általok elfoglalt ‘ах-шта

nyoknak: Mágo'g volt a’ róla nevezetl; Mágo'ya'lc’ nemzete'

nek fundálója, kik a.’ Görögöktò’l Scylháknak neveztettek;

Мамы származlak pedig azok а’ nemzelek, вы a’Gö~

rögök Médusoknak neveztek.“

Ногу Madaj, a’ Jáfet’ harmadik ña volt, bizonyitja

1. Más. 10: 2. ekke'ppen irván: „Jáfelnek Бай: Gómer, Màgóg,

Маша)!‘ Madajnak nevezte'k pedig a’ Zsidók a’ Medusokat szin

te a’ babylóniai fogság’ végéig, melly megtetszîk Ézs. XXI:

2. а’ hol a’ proféta így ir: „Eredj-el Elam (Persa), szálld meg

te Маши (Médus) Babylónìát; minden ò' fohászkodásit meg-.

vetettem.“ Így nevezték (Же: a.’ Chaldaeusok , mint Da'niel 5.

28., 6: 9., 12: 15. és Eszter 1 : 3, 14, 18, 19. verseìbô'l lát.

hatnî, hol az eredetì nyelven Média. mîndeniitt Машина!‘

iratik. Ugyan ezekrô'l a’ Médusokról ат: l'rja. Herodot. L. 7.

C. 62. hogy régen mindeneku'íl Ar-oknak neveztettek. Ha@

sonlóképpen Pausanz'as in Corinthiacis így ir: „Midô'n Me

dea abba a’ tartományba ment volna, melly akkor Ar-nak ne~

vcztetett, a’ lakosok róla Médusoknak neveztettek.“ А’ Zsi

dók és Chaldaeusok is Haranak, vagy mint Hieronymus írja.

Ага-пак nevezték Médîának e'szaki része't, mint megtetszik

1. Kro'n. 5 : 26. — Haranak, Aranak, vagy Arëának нечег

tetett pedîg Média. azért, mert ennek Assyrîával határos, és.

elô'ször megû'lt északi része, hegyes tartomány volt; а’ he

gyet pedig a’ Chaldaeusok Har-nak vagy .4r-:lak nevezték.

Görögül is a’ hegy Ilórosnak, csehíílHora'nak; magyanil ре
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dig a’ domb, halom, orom-ltak mondatik. Innen Polybius azt

írja: hogy az a’ hegy, melly alatt feküdt Ecbatana, Médiár

nak fővárosa, Orumnak vagy Oramnak neveztetett, mellyet

Ptolomaeus Orontesnek ír. Az Arabok is Médiát Álgebálnak,

vagy hegyes tartománynak írják. -

Me'dìának neveztetett pedig Madaj-Ara az újabb idők,

ben a’ Görögök által Medeáról, minekutána ő Athenéből

Colchisba költözött, mint feljegyzi Herodol. L. VII. C. 62.

de csak némelly ставшая, mert Médiának napkeleti része,

melly Persiával volt határos, még a’ Krisztus után is egy

ideig Ária'nak neveztetett a’ görög írók által is.

Már ha Médianak két régi nevét, melly is ez: Maddj
V és Ar összetessziik, és a’ középső a betüt alig hallató sche

vává változtatjuk a’ napkeleti nyelvek” "szokása szerént: ép

pen a’ mi nemzeti nevünk lesz belőle , melly is ez: Madjar;

Magyar; mert a' dj-t gy-nek szoktuk mondani, mint ezekben

а’ szókban is: mondja: mongya, térdjeztéryye, rendje_=:

reng/ye. A’ zsidó 12d-jot иду-пак; az arab vödj-öt vágy-nek

mondjuk, így a’ MaILiar-t Magyarnak. —- És Révai úgy

vélekedett, hogy eleink helyesebben cselekedtek volna, ha

a” gy kitételére (Uet vettek volna fel, mint gy-t. Erre hajlik

prof. Kerekes Ferencz úr is.

A’ szó-rövidítés pedig, a’ magokban hangzók” kihagyáv

sa, vagy alig hallhatóvá tevése által, szokásban van a’ ma->

gyar nyelvben is, mint p. 0. szurokosból lett szurkos; szie

tokosból szil/cos, lélekesből lelkes, féregesből férges, így

lett а’ Madaj-arból, Madjar-cbből ismét Magyar. —— Ezek

szerént már Madaj-ar vagy Madiar annyit tesz mint: Mm

dajnak hegyes tartományokban lakó maradéki, vagy hegyi

„Madajok.

§. 10.

Itt ugyan lehetne ezt a” kérdést támasztani: a’ Médu

sok sok nemzetségekre osztattak, nevezetesen Herodot. L.

1. azt írja: hogy „Deìoces’ királysága alatt hat nemzetsé

gekre osztattak, kik között legnevezetesebb volt а’ Mágw

sok” nemzetsége.“ Уайт) hát nem inkább a” Mágusoklól vet
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ték-e nevöket a’ Magyarok, mint a’ Madjarok’ közönséges

régibb nevéből?- Erre jegyezzük meg: hogy a’ Mag , vagy

mint a’ Persák mondják Mog név, nem nemzetnek, hanem

hivatalnak neve volt, így nevezték t. i. a’ régi időben afMé-v

dusok közt levő tudósabb embereket, a’ kik voltak a’ nép”

oktatói, a’ vallás” papjai, а’ királyok” tanácsosai, a’ tudo~

mányok” és hasznos mesterségek magvainak mintegy elhin

tői. A’ Mágusok hát neveztethettek Médiában Mag-arolcnak,

vagy a’ persa szó szerént Mog-uraknak, melly annyit tett

volna, mint: tudós Médusok. Az is igaz, hogy az ő maradé~

kaik megtartották а’ Mag vagy Mog nevet azután is, midőn

Médiából szerte széledtek Ázsiába, ’s Europába, és közöm

“séges emberekké lettek, ’s többé a’ népek” tanítói nem vol

tak; valamint mai időben is neveztetnek Papoknak , Neme

seknek, Tótoknak, Törököknek, a9 kiknek eleikre rá Щет

tek ezek a’ nevek, maradékaikra pedig éppen nem; és en

nek maradványit találhatjuk fel: a’ Maka, Mochus, Mage,

Magynes, Magister nevezetekben. De hogy а’ Mágusok Ma

guroknak vagy Magam/rnak neveztettek volna, arra , én u-l

gyan , bizonyítványt а’ históriákban nem találtam.

Azonban, ha а’ mi eleink a” Mágusokról neveztettek

volna is Magyaroknak, így is oda menne ki a’ dolog, hogy

ők a’ Médusoktól származtak, mert a’ Mágusok is Médusok

voltak, a” mint ezt magok mondjak, Astyages Médusok' ki

rályának, mikor az tanácsot kérne tőlök, mit cselekedjék

Cyrussal, így szállottak: „Nékünk is hasznunk forog abban,

ha а’ Médiai birodalom fenmarad, melly ha megváltoztalik,

és ezen gyermekre (Cyrusra), a7 ki Persa, általmegyen , mi is,

а’ kik Médusok vagyunk, a.’ Persák’ szolgái leszünk, kik

tői, mint idegenek, semmi becsben nem tartatunk: ha. pedig

te uralkodol, kivel egy nemzetből valók vagyunk, mind az

uralkodásban részt veszünk, mind nálad nagy becsületben

tartatunk. Annál inkább kell hat nekünk gondoskodni te row

lad , és а’ te országodról,“ mint írja ezeket Herod. a’ Cliójá1

ban. Akár azt mondjuk tehát: hogy a” Magyar név ma.

dusok” legrégibb nevéből lett, melly is ez Madaj-ar; aktív
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azt: hogy a’ Médusok közt lakott Mag, vagy Mog-árok” ne»

véből vette eredetét: mindenik csak azt teszi, hogy ők Mé

dusok, még pedig ezek közt is а’ legrégibb legtudósabb né

pek közül valók voltak: mert valamint Mog vagy Mágus

bölcset; ugy Madday chaldaeai szó is: tudóst, tudományt

szerzőt és közlőt jelent. —

lll. A’ régi Матч-ах- vagy Magyar nyelvről.

§. ll.

De mivel valamelly nemzet= eredetének ’s szülőföl

dének meghatározására, nem elég a’ puszta név, mely

lyet а’ különböző nemzetek különbözőképen szoktak előadni;

és mivel azokat tartjuk egy nemzetből valóknak , a” kik eg y

nyelven beszélnek: tegyük már értekezésünk” második tár

gyává а’ régi Médusok' nyelvét, és annak a’ mai Madjar

nyelvvel való megegyezését, avagy meg nem egyezését.

Millyen volt а’ régi Médus nyelv? elenyészett-e az végkép

pen, vagy van még annak valahol maradványa, azt semmi

médus nyelven készült írással be ~nem bizonyíthatjuk; nem

lehetett ezen régi nyelv olly szerencsés mint а’ zsidó , syrus,

és chaldaeai nyelvek, mellyeken írott néhány könyvek e”

mi időnkig is fenmaradtak.

§. 12.

Ezeket mindazáltal a’ históriai előadásokból tudhatjuk

a’ régi Madjarok’ vagy Médusok‘ nyelvéről: hogy az kü

lönbözött a” Scythák” nyelvétől; mert Herod. L. 1. azt írja,

hogy „а’ pásztor Scythák közt visszavonás támadván, egy

csapat közülök Médiába ment, Cyaxares király” idejében,

kérvén lakásra való földet. A’ király őket jó szóval fogadta,

’s megbecsülte, gyermekeket bízván rajok, hogy tanítsák

azokat a’ scytba nyelvre és nyilazásra.“  Különbözött

a” Párthusokétól is; mert a’ mint előadja Justin. L. 42. „a’ pár

lthus nyelv, а’ médus és scytha. nyelv közt volt, mindenik

ből részesíílve.“
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ç. 13.

Egyezett pedig a’ médus nyelv a’ mi Madjar atyáin

kéval; mert azt írja Штаба Ь. 15. р. 48 3. „hogy Aria, kí

terjedt Médianak és Persiának egy részére, úgy szinte Bac

triának és Sogdiának déli részeire, és az itt lakók mindnyá

jan egy nyelven beszéltek, csak kevés különbséggel.“ Ha

már igaz az, hogy а’ mi régi eleink Persia” szomszédságá

ban Ariában laktak, e's onnan jöttek Azsìa’ északi részeire;

ha igaz az, hogy Arìát nevezlék a’ Görögök Médiának: úgy

igaz az is, hogy ők a7 Médusokkal egy nyelven beszéltek.

Továbbá: a’ Médusok a’ Syrusok közzé számláltattak,

valamint a’ Zsidók és Chaldaeusok is. — A’ S yrus név

közös nevök volt sok nemzeteknek , azt mondja Steph. Byzanf.

„Mind azokat а’ népeket, kik Cappadociától fogva Babyló~

niáig, az Ararát vagy Gordyaeus hegyektől fogva Susianáig,

és Mesopotamiában is kiterjeszkedtek , a’ Zsidók A ramaeu

soknak, más nemzetek pedig Syrusoknak nevezték. [n

nen Pamp. Mela, Syriában mondja lenni Mesopotamiát és Ba

bylóniát; Struba L. 15. Syria’ határának mondja lenniSusiá

nát , és Persiát; Ammianus pedig Médiának déli részét Syro

Médîának nevezi. Megkülönböztetés” kedvéért mindazáltal, a”

Tigris folyóvîze’ napkeleti partja felől lakott Syrusokat , As

syriusoknak nevezték a” Barbarusok, az az a’ kik nem vol

tak Görögök, mint említi Herodot. L. 7. És így a” mi Майдан‘

eleink is a’ Syrusolc közül valók voltak. Syrusoknak vagy

Assyrusoknak neveztettek pedig ők nem csak azért, hogy

híres nyilasok voltak, (mert Szúr, a’ syro-chaldaeai nyel

ven tesz: szálkát, töviset, ezen kiviil minden szúró esz

közt, dárdát, nyilat, és egy értelmü ezen magyar szóval

szúrós, a’ Törökök és Persák most is Súrnak, Suristán

на!‘ nevezik Зуд-Мг.) Innen Herodot: Thaliajában nevezi őket

Arim -Aspiknak, hegyek” nyilassainak. Arimusoknak

nevezték pedig а’ Görögök а’ Syrusokat, mint írja Struba

L. 13. hanem azért is: mert ők mindnyájan egy törzsök

ből eredtek , és egy nyelven. beszéltek, bár ha különbö

ző szó'ejtéssel is. És hogy a' Médusok a’ Syrusokkal atyafias
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nyelven besze'ltek, megtetszìk onnan: hogy а’ Zsìdók, fog

ságban lévén а’ Médusok’ városaìban, nem а’ hunus, nem

а’ scylha, hanem а’ syro~médìai nyelvet tanulták meg; me'g

pedìg úgy, hogy azután ezen a7 nyelven „еще beszéltek,

’s ez lett közönséges az eredetì heber nyelv helyett.

§. 14;

Hogy а’ Médusoknak, Syrusoknak, Zsìdóknak,` Cl1al~

daeusoknak nyelvök a’ bábeli zavarodásig, vagy az özön

Из után 300 esztendeig` egy volt, bizonyítja 1. Más. 11: 1.

ekképpen írván: „Mind az egész föld еду nyelven szól vala,

és a’ szólásnak beszéde egg vala. De azután különbkülönb

féle tartományokba széllyeloszolván a’ Nóe’ nemzelségei,

nyelvök is megváltozotr. Ábrahám a’ Zsidók’ f6' atyja, a’ Tig'

ris folyóvize mellett volt Úr nevíi városból elkò'ltözvén a’

Kanahán’ földére, a.’ chaldaeai nyelvvel rokon kanahánì he

ber dialectust megtanulták maradéki 1. Más. 31.- 7; onnan

pedig az ò' unokái Egyiptomba menvén, hol выше 400 esz

tendeìg laktak, de az Egyiptombeliekkel össze nem elegyedl

ve, meglehetô's épségben megtartották heben' nyelvöket. А’

mi Madjar eleìnk is elò'ször Sesostrìs egyìptomi kìrfilynak,

azután pedig- Phraortes médiai kîrálynak idejekben, Arìának

Persiával határos gazdag, áldott re'szeîben kiterjeszkedvén,

és ott más nemzetekkel össze nem zavarodván, csak keve's

változtatással megtartották erédeti nyelvöket‘ De már az Аз‘

syriusok, és az Eufrates’ napnyugoti partja feló'l lakó Sym»

sok, Chaldaeusok, összeelegyedvén a’ Scythákkal, Phoed

nicziaiakkal , és a’ Görögökkel, sok szókat kölcsönöztek @gyA

mástól, ’s beszédjök’ módjának egymáshoz való alkalmazta

tása (Над, sokat változtatták ô'sinyelvöket; nevezetesen a’ (16

rögö'k a’ Chaldaeusokhoz járván штамп, mint feljegyzi Jos.

contra Арр. sok szavaikat felcserélték egymással. Е’ volt már

az ока: hogy Jérémìás proféta’ idejében, vagy Krìsztus е.

lô'u 630 táján, nem értették a’ Zsîdók а’ syrìaì rokon nyel

vet, Je'r. 5: 15 ; és Rabsake, az assyríai kìrály’ hadì vezére,

zsidóúl beszélt a’ Je'ruzsálembélìekhez, mìvel a’ зуд-Бай nyel

vet nem értették. 2. Kir. 18 : 19, 26.- Hanem már az assy
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riai és babylóniai fogság alatt, a’ Zsidók mint rabszolgák,

széllyeloszolva Assyrizíban, Médiában, Babylóniában, meg

tanulták uraiknak nyelvét , ’s ettől az időtől fogva lett közöt-r

tök is esmeretessé а’ syriai nyelv. Már a” Jézus-Krisztus és

az ő tanítványi ezen a’ nyelven beszéltek, mint ez az Evan

gyéliomban előforduló syriai szókból megtetszik.

§. 15.

Tagadhatlan mindazáltal, hogy a’ mi eredeti magyar

nyelvünkben is számos szavaink vannak ollyanok, mellyek

а’ Persákéval megegyeznek , mint ezt előadta B er e g szá s zi

Nagy Pál illyen czímií könyvében: „Parallelon inter lin

gvam Persicam et Hungaricum. Erlangae. 1794.“ Vannak

ollyanok, mellyek hasonlítanak a’ török szókhoz, mint ezekel;

közlötte velünk Horvát István, Tud. Gyíìjt. 1833. VI. VII.

kölet. De ennek nem az az oka: mintha a’ mi nemzetünk

а’ Persáktól vagy Törököktől származott, vagy mintha ezek”

nyelvével a’ miénknek rokonsága volna; hanem csak az,

hogy а’ mi régi eleink Ázsiában délfelől а’ Persáknak, észak

feló'l a’ Sacaknak ’s Massage'taknak, kik a’ közelebbi idők

ben T urkoknak neveztettek, ezer esztendőnél tovább vol

tak szomszédjaik; e’ mostani hazánkban is sok ideig volt nem

zetíink a’ török hatalom alatt. Nem csuda hát, ha ennyi idő

alatt sok szókat kölcsönöztek egymástól. lgy kölcsönöztek

a’ Parthusoktól, Indusoktól, Chinaiaktól, Szláv, Német,és

Deákoktól is számos szókat. De ezek is csak azt mutatják:

hogy ezen nyelveken beszélőkkel, húzomos ideig voltak ösz<

szeköttetésben, társalkodásban; nem pedig azt, a’ mit né

mellyek erőlködnek megmutatni, hogy а’ magyar nyelv, а’

szláv nyelvből származott, melly ettől felette igen különbözik.

§. 16.

Az is igaz, hogy a’ betííknek más hangon való kimon

dása, sejpen vagy keményen ejtése; а’ magokban, és

mássalhangzó betűknek, sőt még а’ szótagoknak is egy

mással való felcserélése; a’ rövid hangoknak megnyújtása,

а’ hosszúknak megrövidítése; a’ beszéd, hangjának, ’s a’

szók” egybeszerkeze'sének , az európai nyelvekhez alkalmaz
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tatása; a’ видит]: más hasonló dolgokra vagy cselekedetekre

`áttevése; sok régi szóknak elhagyása, Ts más újaknak fel~

n и

vevése, és más effélék által, „ка: bovult, de sokat is vál

tozott Madjar nemzetîìnk'l eredetî nyelve: mìndazáltal ennek

mind grammatikaî szerkezése , mind sok szóknak, emberek’

és helységek’ neveinek, a’ régi zsidó és syro-chaldaeai nyelv

vel való szembetí'mô’ egyezése , mutatják ezeknek egymássali

atyaí'ìságokat, mint ezt Bereg sza'szi Nagy Pál illyen ne

vezetíí könyve'ben: „Ueber die Aelmlichkez'l der hungaríschen

Sprache mit den morgenlá'ndischen; “ és Révaz' az „Elabora

tior Grammatica‘jában bô'ven megmutatták, és mcgesmertet

ték аж az ô' elò'adásaikat figyelmetesen megolvasó idegenek

kel is: hogy a’ Magyar, nem a’ Finnusoktól származott,

mint ve'lekedett Sajnom’cs; nem is az északi Зак-шашки“,

Eszthonoktól, Vogulok, Votyákok , Morduinok, Cseremiszek,

vagy más Tatár fajtáktól, mint álh'tja Schlötzer, és Herder;

és a' magyar nyelv nem a’ tótból származott, mint а’ belga,

a’ németbò'l, mìként a’ tudós Bochart gondolkozott: hanem,

Ázsìának azon részén vette eredetét, melly régen Матч-А

rának , azulán Médíának , Syriának neveztetett , ’s onnan buj

dosott e’ mostani hazájába.

§. 17.

Mellynek hitelesl'tésére, egyszersmìnd sok régi avúlt,

de a’ szókatmódosító ragasztékokban me'g feltaláltató ага

vaìnknak vìlágosítására, ’s nyelviìnknek ez által is lehetô'

töke'letesítésére feljegyzek itt számos ollyan zsidó e's Syro

chaldaeaî „бы, mellyeknek mind formájokra mind jelenté

вы“ nézve, szembetünô’ egyességök van magyar szavaink

kal a.’ zsidó Aleph-Beth’ rendi szerént, hogy így а’ szó

könyvekben annál könnyebben fôlkereshessék ezeket azok,

kik rólok bò'vebb esmeretséget kívánnak szerezni. Csak ma

gyar betiíkkel írtam le az idegen szókat, nem akarván alkal

matlankodni a’ zsidó betííkkel az ezeket nem esmerô'knek.

Elô’l tettem a’ zsidó és syro-chaldaeai szót; utána az ezzel

egyezô' magyart; ezután ismét az elô'l lévô' napkeleni szó’ ér

lelmét, és a' szókönyvekben feltala'ltató jelentését. — Re
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ménylem, lesznek, kik nemzetünk és nyelvünk eránrî jó

hajlandóságból végìg nézik az itt következô’ket; bár ha az

eñ‘éle'k sokak elô'tt unalmasok is. —

N.

Ад e's Abbah = ара: szerette, „грима, nevelte.

.dbar és Abbir = a’ mi bír, erô’s, tehetò's, hatalmas; fejede

lem; bìka.

Abene'trövenet: б", mcllyel a’ ruha a’ derékhoz köttetik;

szablya’ szüja.

Agód = aggódnì: szoro'ngatni, összekötözni, tesz összekö

tölt nyalábot, ágyat, házì eszközt.

Agár: agár: összeszed, összehord.

Igra=íjra: levél, мы а’ g, j-vé változván.

Idda'r = udvar. Chald.

Ah = óh: felfohászkodás!

Али); = ан: szomorúság’ Кедтйепвёв9 helybehagyás’ jele.

от = ól: sátor, egy helybó'l más helybe vihetò' hajlék.

Even, (arab szó) = év: esztendô" re'sze, ’s nem ege'sz esz`

tendö.

— Ivvah=híva, e's iva: igen kl'vánt valamit megnyemî.

Úl=újz erò', tehetséggel bl'ró. Arab nyelven: elsò't teszen.

Az, azí=ízibe; íizi: akkor, mîndjárt, tüzesen sürgetést je~

lentô' szó; teszi ezt is: asz, ô'sz, ô's: hajdanì, régi,

vén ; р. о. ô'seìnk vagy ô'sszeìnk = régieink, ve'neink.

Aza=aczaz meggyújlani ; ebbô'l lett: az a~ el, aczél :meg

gyújtás пана.

1zzén=izen:füle1t, tudla, helybehagyta. Felmaradt ebben:

Bize'ns: bizou: tudba, vagy шт, tudásból.

Аж” = oszol: elment, elszéledt, megszünt.

Ézób = izsóp.

Achzak, ek, ik, ok: atyañ, testvér; vele egy; hozzá tar

tozìk; csomó; sereg; társaság: р. 0. fark = a’ farral egy;

kerekr- a’ körrel egy ; jobbîk :jobb a’ társnságban. Eb

bô'l lett a’ többes szalm7 képzô'je, p. o. embel'ek‘.: _sf-reg

vember: virágokr-‘csomó ИМ”. `
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Amáz=akaszn megfogta, tartóztatta, megragadta.

Ál=atz lassan lassan, halkal, csendesen; p. o. hull-at,

Ещё-ат, bord-at. x

li; ij, i: виды; szállása, helye, tartózkodása valamînek,

р. o. budai = Buda lakóhelye; Не! :ezen ìdô" {111162

kodása, vagy létele. 2-01- tesz: tenger’ szìgeteîben lakó

rémító’ állatokat, halálmadarat, fenevadat; szóval, a.’

mi ijjesztô', re'ml'tô' szokott lenni.

Ejn = ne , nem. Пи: illyen , ollyan: így, úgy van. Chald.

Али); := héjja: kánya vagy szarka.

Ecep vagy Cap =marok , a’ mi kap.

Äc c: ok, og: bizony, valóban , nyilván, mert p. 0.01m.:

bizonysága, valója; mozog, buzog=moz, buz nyilván.

Él: el: tô'le, ról, hozzá, innen , le, oda, vele, elô'tte, nála,

mellé, p. о. vîdd-el = vîdd tò'lem; elmegyek = innen

megyek; elpusztúl=lepusztúl; eleink = elò'lteink.

Él = él: erô’, tehetség valaminek véghez vivésére; Isten.

Ebbô'l lett:

БЫ :t lal, lel: hatalmában van , van rá akaratja, tehetsége,

van benne módja, p. 0. táplál = а’ táp-ba van módja;

kérle1== а’ ke'rre van акт-ада; foglal = а’ fogra van

hatalma. Ebbô’l lett ismét:

Lël-ach :à: lélek: az Istenn'ek attyafìa; а’ mi egy a.’ tehet

séggel , az erô'vel. Látszik ebbô'l millyen formán gondo1~

kozlak eleînk a’.1élekrô’l; többet tesz ez a’ szellernnél.

Ä! c: ál: nem, éppen nem, p. о. ál-pénz, ál‘orcza = nem

pénz ‚ nem orcza: tész esec'ìeze'st, engedelem-kérést is,

p. o. áldás = esedezést gyakorló.

АИ! a halál: elment; haszontalanná, semmîvé lett.

Alách = halok: megbüszhödött, elment.

Ala'm == alam, elem: erô's, Bathatós volt , р. o. fél-elemm

a’ fél erô's volt; fájd-alom == а’ í'áj hathalós volt; hat

alom = hathaxós; fejed-elem = erò's fò'.

мал = állit: erô’sítés , esküve's , álkozódás.

Alu = elò’: l'mé, р. o. elô'adom '='1'mé adem; elöjöttem.

Úlam = ól , tornáez. `
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ón: ún, “ín: kesergés, sírás, unalom, panasz; ebből lett:

ínség == sok fájdalom: ún-dok = únt-dög.

Ани __.. szarvas; ebből lett c ajla = mint а’ szarvas.

Em = eme: anya, nyőste'ny; ebből lett: em-ber = anya"

fia; em-el-ő, vagy emlő = anya előtt ő.

Amén:ám: úgy van , bizonyosan , valóban, bár, vajha; p. o.

úgy ám =úgy valóban; ám cselekedd = bár cselekedd.

Emet: emet: állandó , tiszta, valódi; felmaradt ezen avúlt

szó” értelme ezen ragaszokhan: kell-emet, szem-ér-emet

= szem-vigyáz-tisztaságra.

Ama'l = omol: összerogyik, leomlik a’ fal, a’ kapu.

An == án, én , és han: bizonytalan határozatlan dolgot, he

lyet, időt, számot jelent, mint: valami, valahol, valami

kor, valamennyi; p. o. szapor-an jött =szapor valahon

nan jött; szép-én írt = szép valamit írt; hoz-án-d =

hoz valamikor az; jöv-en-d :_: jő valahonnan az; hány

forint = mennyi forint.

An, а’ Chaldaeusoknál teszi: honnan, hova, hol; felmaradt

ezekben: hon-an ==: lakása hol; ott-an = ott hol.

Am', syrîaì nyelven , Eno »___ én. Ebből lett ezen bírást jelentő

név-más: Én-é-m; vagy enyém = én hozzám tartozó va

lami rész; en-ém-ek = én hozzám tartozó csomó , sei-ew.

Mikor ez а’ bírást jelentő név-más: enyím, vagy enyém,

valamelly szó után tétetik; ezen első szótag: én, elha

gyatik, és csak az m, melly néha am, em, om-má vál

tozik , ragasztatik utána; p. o. fog-am = hozzám tartom

zó fog; szeret-emm a’ kötelesség” teljesítése hozzám

tartozó valami. Ig'y van ez а’ zsidó nyelvben is: az am'

ból elhagyatik az án, és esak az z' tétetik a” szó után ‚

mint Adon-'= én Uram“; ЕМ = én élőm; vagy Istenem.

Агат‘ = а.’ szorít: megköti, kötözi; megbékózza.

Aszon = asszony: kárt, romlást béhozó. Ezen más nyelvből

kölcsönözött szónak, aligha az eset” históriájából nem

adták, az itteni jelentését a’ Zsidók.

Em'jdh = ejnye: szomorúság” jele.
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Énok = e'nek: sirva kîáltanî, jajgatni.v Elcsere'lve, énekelnì

zsìdóúl l'gy van: sir, ebbô'l lett a.’ Syren = éneklö va

lami.

Annah = ann, enn, onn: ide, oda, р. o. húsz-ann jöttek=l=r

húsz-ide-jött sereg; pénz-emr adta = pénz oda‘adta.

Epeh = ере: mérges vipera kígyó.

Ape'sz = apaszt, epeszt: elfogyatkozott, vége- van.

Aszìp = iszap: összegyülése, csoportozása valaminek.

Ara vagy Ere n erò’s: munkás, tehetô's, kìtetszò', р‘. 0. agy

ar = az agyból kitetszô'; kap-ar = kap erò'sen; sep-er

= seppe] munkás. Ebbô'l lett: 4

Ere-cul-es = Hercules: erô's edénye a’ tiíznek.

Erel :_: erô’l: igen erô's, hatalmas, р. o. erel-kadam, vagy e

x-ò'lködöm :nagy erô'vel elò'állotlam „мы: véghez vìnni».

Ari r: or, erò': oroszlán; vìtéz ember. Ebbô'l lett:

Ага-„атм = oroszlán: erô'nek felemelése.

Ага!» = arat: szaggatja, szedì, te'pí.

0rec = örök és öreg: hosszuság, soká tartas.

Aram = orom: magos része a’ földnek; he-gy,_halom; руна‘

mis; palota. l ' '

Анд/с, (атаЬ szó) c.' ország: termô' föld; tápláló lartományl;

nem teszen hat bîrodalmaf. _

Asás' = as, es, os: tiìzes, erô's, tehetô's, munkás, bîrtokos,

vele egyesült; p. 0. vár-as ._~. várral erò's; me'z-es =

mézzel egyesült; orpos vagy orv-os == gyógyl'tni tehetô's;

mocsok-os, югу mocskos = mocsokkal egyesült; tak

ás vagy lak-ács = tak-kal munkás; kul-as vagy kulacs

= kult tehetô'. A’ tak’ természeti hangja a’ takácsok’

bordája’ iìte'sének; а’ kul pedig a’ kulacs'l koryogásának.

Is =.= is, és: férjñ, társ, hozzá tartozó, valaki; p. o. más-ís

= más valaki; felesége is ott volt = a’ felesége hozzaí

штаб volt: én is megyek = én Lars megyek; nagy és

kìcsì == nagy társa kicsì.

Isch-den :: Isten; tüzes- az; erô's, tehetô's az.

Asám = esem: biínt telt. Ebbô'l lett:

Asmah c: ocsma: bù'n, и“ ocsmány cselekedet..

n...

L
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Еве‘! = eset; esô': kiomlása, lefolyása a’ víznek.

Eskod = esküd-ök: vîgyázni fogok , szorgalmatos leszek vég

hez vîve'sében, meg fogom tartani.

Asuta = ásta: vakondak. Chald.

Utz = uttzu: sîettetni, sürgemi valamît.

Ё“: at, et, ot: megjelent, elô’tte volt, ele'be задаю", vìtr,

hozott: а’ negyedik ejte's’ ke'pzô'je `mind a’ zsidó, mind

a’ magyar nyelvben; p. о. kenyer-et = kenye'r melly

elô'tte volt; fát чет‘: fa melly elébe adatott vett; ember

et, ‘югу embertv n ember а’ ki мешает. Ebbò'l lett:

Ét-e'l = erô’t, tehetséget adó.

Atl, (arab szó) = бы: sok еду társaságban.

мал = ott; счёт, megjelent; ebbô'l lett: Óteh г: út: jövô',

járó, t. i. hely.

Atta, Atte, Atti = te.

Mad = ашаъ: tövis, bogács kóró.

Ajlq'i :_ ajtó: jöve'st, menést eszközlò'.

It (СМИ) :- it: vagyon, vagynak; elö áll, valóságga lesz.

p. o. kölve'r-ít = kövér áll elô' : sárg-ít == sárga lesz va

lósággá.

Ata'r = határ: hely; kömyék, tartomány. Chald.

D.

Ba = ba, be; va, ve; p. о. házba; tudva; re'lbe; menve.
Baba, syráúl: Babz'a; arabúl: Babus = baba: csecsemô'.

Beas = pes, pos; bösz, bíísz: büdösség, dögszag. Felma~

radt ezen szókban: peshed, poshad = büdösség esett

belé, büszhöd `dögszag bocsátódott belé.

ßaydfxmggbog‘y: ‘ем; ebbô'l származom Bayo' = bogyó:
а“; étele.y <A’ gabona, gyümölcs, melly а’ régiek’ kö

zönséges eledelök volt, mind bog, vagy bogy volt.

Ebböl lett a’ buga és a’ búzsa, a’ g-t „так olvas

van, mint most is az Arabok; a.’ bag-ból lett a.’ mag,

a’ b m-mel cseréltetvén fel, mint ezen szókban: bot,

mot; Bagdád, Magdád; Becha, Mecha; — ésa’ vagyii.
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Bega'r = begyò'r, és betyár: szô'rös, felserdült îfjú, vagy

leány.

Bad = vad: kietlen5 magános; teszi ezt is: bot, emelò'

rúd; tész lent is.

Bada'r = bodor: széljelszórta, szilalta. Chald.

Buda = vád: költött; hazudott; hijába valót beszélt.

Bedek = beteg: hibás; szakadt; hasadt.

Ватт: bám: ne'ma, halgatva nézett, bámúlt. Ebbò'l lett:

Behema = állat: bámúlva nézô'.

Baha'r-sani = bárson: tìszta, tündöklô’; ke'tszer csìgavérrel

veresre festett matéria.

Bó-da-rúg = bódorog: jöu megyen.

Bu c: búni, bémenni.

Bo' = boj: bémenetel, р. о. hangya-boj , a’ mîbe a’ hangyák

bémennek. Felmaradt ebben is: bó-kol = a’ bémenetel

nek könnyítése. '

Bohu = bohó: üres, hijábavalóság Felmaradt ezen 3261165

ban is: Czé-da, be'h-da == szemét az, hijába-valóság az.

Ваши: bájol, bály; megzavarta, megîjjesztette.

Bub = búb: üres, a” mi külsò'képpen nagynak látszik, fel

fúvódott.

Bůz = pusz: prédálnî, pusztítanî, fosztani. Ebbô'l lett:

Виши = pusztított, puszta.

Bús г: bús: sze'gyenlenî, elpirúlnì.

Be'i = bé, belé.

Beiin = benne , belô'l , a.’ közepén. 4

Bíjah = buja: mással háló , közösködô'. Chald.

Ваша = pajta: ház, hajlék, a’ mìben _valamìt tartanak.

Bz'n = vin, ‘аду vén: okossággal bírnî, elô're látni, meg

különböztetni, valamìt jól megérteni, meggondolnî.

Búl n: búl , ból, bò'l: a.’ mi kijön , a.’ mi származìk, lesz va

lamibò'l; haszon; jövedelem; rész; tag; darab: a’ hato

dik ejtés’ képzô'jç; р. о. а’ házbúl, aranyból, tenyérbò’l.

Ebbô'l lett:

них-‚шум: = bóldog; jövedelme , hasv-na megszaporodott.

Bál, Béta: belsö rész, sziv, lélek.
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Bal = bal, és baly: nem jó, hìbás, nincs meg 'benne a’mî

nek meg kellene lennî; p. o. bal szerencse ==nem jó

szerencse; balyos r.: hibával vegyes.

Balah = vala, és valaha: vén, régi, avúlt; az aligmúln’

képzfíje,

Ваш‘ = volt: `elkopni, elfogyni, megemésztetni: az egészen

elmúlt’ ke'pzöje, р. о. jó ember volt == jó ember fogyott
el, evmésztetett meg. Szép volt = szépsége elfogyott.

Bala, vagy a’ régi olvasás szerént Balagh = vályu: beîtta,

benyelte, belsò' részébe he'vette , elrejtette.

Baltus = bölös vagy bölcs: ‘неё-‘1255616, megtudakozó,

kémleló'. Chaldaeai szó. '

Beljagh т: ьё13е5= vágott, metszett, általszúrt. Chald.

Bete :s: besze: kìmondás, kijelentés Ebbô'l lett:

Bete'd vagy besze'd = kîmondás, kijelentés az.

Ваша: botos: tapodta, lába alá tette.

Bana = bánik valamivel, összerak , épl't, заказ“ , boldogl't.

Binah, vagy a’ Thalmud szerént:

Binla z: bunda: szô'rös, gyapjas.

Вашу = balog: könnyebben van dolga mint másnak; pi

hent, hevert. ,t '

A-balak = ablak: a’ kiürîtett, kijukasztott.

Bul: = vak: kivájnì, kîvô'gyelni, ürítenì.

Balear = bokor; sereg, nyáj, csorda.

Busz == buz.'| összetapodnì, megtömì: ez az avúlt szó fel

maradt ebben:

Bum-gamin =. buzgán: összetörni, óltalmazni való.

Вата L: bar, bor, van: valamîbò'l nagy mesterséggel ké

szítenì, kìválasztani; felmaradt ez az avúlt szó ebben:

Hara-casi! = barkácsol: szekerczével készl't valamit.

Вата, arabúl bárdolást tészen; ebbô’l lett: bárdm: fax-ag az.

Be'ra = ború: kivágott , megölt; ebbò'l lett: háború == öl

döklés ‚ kìvágás.

Bare'j = paréj: temlô', a’ mi terem miveletlen fóldben is.

Bar = bar: omabona; tiszta búza: felmaradt ebben:

IIa-bar-ach = abrak: а’ baza’ attyaña.
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Bar-anali == barona: a’ gabonát lenyomó , termô'vé tevò', és:

Бит-диет = barázda: a’ mîbe kiment, eloszlottfa’ búza.

Вата-смел = baraczk: termett vidámító.

Bor = vor vagy ver: {вы alatti verem, tömlöoz.

Bereca = bárka: haltartó, balas tó.

Borda = borda: vesszô's, egyenes húzásos ‚мы.

Bz'ra, és Birta = birtok, vár, palota; ebbô'l lett: Abir =

bíró, erô's, izmos, tehetò’s, hatalmas.

Berát és Bra'la. (Chald.) = Bara't: Ieány.

Ber-es = veres: ña a’ tüznek.

Весы = becs: nyereség, haszon.

Beczah ._~ beczô': ke'tfelé vágott, két re'szre osztatott.

Booz: poes, loos; sár; mocsár: ebbò'l lett: Boczách г.

vaczok: a’ sárhoz tartozó, sárral-elegy fekvô‘ ьету, és

Boczkor == sárnak hideg.

Bócze'r : bóczéros: szüretelŕi

Bo't x: bót: háló hely.

Bazel = botol: akadályoztatik.

Ватт = bátor: azután; hogyha; jóllehet.

Bitte’lc = тек: meggyilkolta, fegyverrel általverte.

Batat (arab.) elvágta; ebbô'l lett Ваш: vagy balta= el vág` az.

J.

(мал, ennek Partie.: Mayaah': magas, a’ mi kîtetszc'î.

Gaa (arab szó) m дуб: jön, gyön. Ehbò‘l lett ezen rag: bo

ron-go; kerek vagy keren-gò': талон-56.

Gab = bog: púposság, dombosság.

деда!‘ :l gebe: gebeszkedni , magosodni, felkapaszkodnî».
Gévah = géva: felemelkedés, i'elfúvalkodás,A kìtetszés.

Gava = gyáva; hólt test.

Gedi = vida: kecske Ей.

Gdzáz = дано}: lekaszálja a’ fů'vet, lenyíri a’ gyapjút.

Ош = gaz, széna.

Guz=kuszz kuszává tette, elvágta, elmetszette. Ebböl lett:

(дм-п = elvágta, elszaggatta ü.
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Gozal = kosza'l: sze'llyeljár keresve'n mit ehessék, mint a’

csi'rke; гадать’, 1ор.

Ga'zu .___ gázoltak, a’ vìzet általlábolták.

Gucha = gaga: kiállani, kìrontani.

Gúp = kúp: meghajtott, bérakott.

(М! = gál , gél, kál, kél: összegöngyölt forgatott, elò'l meg

elô'l kezdett; viz hullám. — Gyakran elò'lkerülô' esele

kedet’ képzô'je; p. o. виды-561, keres-ge'l, jár-kál,

seper-kél, pár-gol; az az, ezeket forgatja, elô'l meg

elô’l kezdî. `

Gol = goj: gojó, kerek edény.

Gz'ddúl r.: gl'del-getni: nevelte, táplálta.

ваш: = gojól: összegöngyölget; kerek emésztetet húllat.

Galám :s galom: hempelygette, göngyölgette, gyakorlotta,

p. o. szor-galom, rág-galom.

ваши = 'gólyas elköltözés; fogságba vitel. Ebbò'l lett:

Gale'h-ganah -_- galagonya: bújdosó’ kertje.

Gülla :a: gulya: rakásra kerekbe összeállított; összehajtott;

összefolyt; p. o. hó-gulya.

G¢z1mil.._ gyámol: segíteni, nevelni, a’ jótéteményt vissza

íìzetni.

Gome'r = gyomor: megemésztò'; elfogyasztó, elvégezò’.

Gana'n = gyam'l; és gyanánt: eltakart, ellilkolt, elrejtett.

Gannqi ~._. ganéj: csúnyaság, nit dolog.

Ginuna = gúnya: bétakarás, fedezés.

Ginza ._: kines: elrejtett drága kines.

Gapa = gyepíí: ken'tés, sövény.

датой!‘ = görög: legörög, lehempelyeg.

детей :gerjed: fe1indította,ingerlette, gerjesztette. Chald.A

Gerem = köröm: свет, kemény érzéketlen része a’ testnek.

Geres .._. egres: elò'ször kìjött gyenge даты“.

Góra'l = górál; kövecske a’ mit hajìgálnak, a’ mivel sorsot

vetnek

ада-два“ szon't, terhel, valamin rajta van; sajtó: felmaß

гад: ebben; árúl-gat, ker-get, ke're-get, nyomor-gat.
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D. а’ Chaldaeusoknál a’ Genìtivus’ jele; a’ Magyaroknál pe

dibr a’ bírást jelentô' névmás’ 2dik személyének képzò'je;

p. o. Endré-d = Endre'e'. Kez-ed = ke'z eze', vagy tîéd,

kér-ed = а’ kér ezé: vagy tied. Néha а’ d, t-nek mon

.j' datik, mint: tîétek, tánczol, bot: tiédek, danczol,bcd
l helyett. l

Вод-атм = dobár: hasas medve.

Dages == degesz: viselô's, kettò's.

Dag c: dög; hal.

Dah és Daf: da, de: ez, az, б; p, o. o-da s ott az; ide

= itt ez. Cala-da = bézárta az.

Dagah: dagad: nevekedni, pöiì‘edni, sokasodni.

Dagál _... dagály: zászlót , czímert vitetni maga elô'tt; pöiïesz.

kedni; pompáznì; magát mutogatni.

Dehe'n = tehe'n: hl'zott jószág.

Dai = dajka: elég, kiele'gl'tô', betöltô'.

Dej :e: de: elég, a’ mennyire kell, sziikse'g.

Dagar= takar, összegyüjt.

Dl'jůf = daru; jövevény, bújdosó.Qîhac ¿S Daag = dOhOg: nyughalatlankodik; tépelò'dik; gli.

i nyolódik'.

Duc —: dug:hely,rejtek. Duc-lah is е211е$21а’ Chaldaeusoknál,

Пёс = dik: ez, az, amaz; p. o. máso-dik, rágó-dik.

Dum я: dum-mog: meg-némúlt‘, e'rtetlen hangokat ad mint

a’ ne'ma.

Dal = dol, dúl: felemelgetés, gyakorìmozgatása. valaminek;

р. o. bárd-dol, moz-dúl, fordúl, kondúl, zendíil.

Вашу = dolog: ugrott, gyorsalkodott. `

Ваш! :_: talál, e's delel: felemelte, felvette; megfogyatko.

2011, ellankadt erejébe.

Dutz = 1111112, dô'ttz: örömmel ugrálni. Dutlzolnî mondatik,

mìkor az anya a’ kis gyermeket ugráltatja.. Ebbô'l 1е11 а’

danlz, n betíi tétetvén а’ tz eleîbe a’ Chaldaeusok’ pél~

dája. szerént, kik а’ kettò’zött betíík’ elsô'jét n-re szok~

ták változtatni , mint ezen sfèóban: ördöggösmördöngös,
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aggelos=angeL Uggar=Ungar. A’ Dantz jelentô' hang

ja a’ fegyverbe öltözött pyrhusi tánczot járók’ zörrené

sének, ’s a’ sarkantyń’ összeiìtô’désének, és éppen nem

a’ német kerenge'snek.

Dus = дав-МН: összetapodni, nyomtatni; elvesztegetnì.

Dea, vagy ha az utólsó ain betíít a’ régi mód szerént gh-nak

olvassuk Deagh .= Deák: tudomány, esméret; eblzò'l

lett a’ deákos = tudományos; a’ Görögökne'l Diakonos

:tudomány’ szolgája vagy tam'tó. Hasonló módon ebbô'l

lett: Mandagh = mondok: tudásból való, esméretes;

úgy szime: Tudaghchaza=tudakozaz azután járt, hogy

valami tudtára adassék.

Dak = dék, tek: részecskè , töredékecske. р. o. mosadék =

mosás rész; húlladék = húllott rész; tìétekï: ti 110226

tok {ах-$026 rész.

Durab E darab-os: éles, hegyes, szúros. Arab.

Dara'g == derága: grádicsonként felment; magos; meredek.

Dara :dor: gyaláz, pìrongat, vîsszave'r; felmaradt ebben:

дог-оды = a’ pìrongatást elô'l meg elò'l kezdi.

Dore'c = derék: elò're menò', messze haladó а’ jó úton.

Dúr = dúr: {отдать hempejgetni; ebbô'l lett: (Юг-56101 és

(Мг-115361111 _: forgatnì , sodorni.

Вега = dara: széllyelszórt. Chald.

Derus = dorú’s: érrekeze's: „мы“ valamînek, papolás.

Dorú’solni mondatìk a’ Magyaroknál a’ ki zúgolódva

beszél magában.

Das = dos, des; doz, dez: шоке“, járatos, gyakorlott,

néki töró'dött. Felmaradt ezen ragasztékokban: kap-dos,

rug-dos, ál-doz, ver-des, ke'r-dez; az az, ezeket gya

korolja, ezekben járatos, ez a’ szokása.

Dzsnah = disznó: kövér, hízott.

Лара]: = topog, kopog, dobog.

Dat = dat, lat, tet: parancsolat, rendelés, törvény, kény

szen'te's, kötelezés. A7 szenvedó' l'gék’ képzô'je, p. o. h0r~

dat, mondat, tanultat, szerkeztet: az az, ezeket ра

rancsolja, rendeli, kötelez ezckre másokat.
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п.

H. Néha a’ szó’ végén hever minden jelentés és foganat nel

kül, valamint a’ zsidó, úgy a’ magyar nyelvben is (pa~

ragogicum) р. o. micsodah, Erzsébeth, Judith: de ez

_ mar mai idô’ben elhagyatik.

Ha = a, е, az, ez: imhol, ímé.'Ebbô'l lett: ‚га-жен == az:

imhol az.

Не: е, а. Jelent kérdést, mint: láttad-e? csudálkozást,

mint: úgy-e! helyet, mint: ide, tova.

He'z: é, e. Kimutatása annak, mi kìhez штык; р. o. fej-e

= ahhoz tartozó ‘б; pénz-e = hozzá tartozó pénz. То»

vábbá a’ másodîk ejtés’ képzò'je, р. o. ki-é = kihez tar'

tozó; ember-é s.: emberhez (ах-1026. ‚

Hz' n: i: ö, az, р. 0. kicsi, teszi.

Hu = ó, ú, i, ô', ü; p. 0. fedô', gyüszíí, kóró, hosszú. A’

többes számban ô'k: lett ebbô'l ó'~ach = ô' sereggel; ‘аду

ò' többed magával; bírast jelentve: ó’ve' = ô' hozzá tar

tozó. A’ többes számban: ŕf-vék = ô' hozzá tartozó [211-

sak. Más szó után csak az e (melly a, е,’ îfvé is ‘что’

zik) tételik, p. o. újja, vegye, szereti. ~

Habál = habol és haboz : hamar elmúlt; álhatatlan, csalárd

volt. Arabúl Habál tészen; felfúvódottat, felduzzadtat,

Haber == hóbor-tos: nézò', profeta. _

He'dad :a heged-ü: hang~adás; serkentô' kiáltás a’ munkára,

szüretkor a’ szöllöftapodásra.

Hadah = hat, és had: bébocsátotta, beléejtette; felmaradt

cbbenz korhada, poshada, rothada.

He'd __.. hat, nohát, tehát: „этапам, nógatnì.

Нам‘: =11а‹1а1‹-1‹о211‹: elnyom, pre'dál; ront.

Hagah = hogy: meggondolva kimondani, vagy Hada щ

hogy: illyen módon, ekképpen;l Chald.

Hege n: hegyes, tövis.

На] és Hah-:l ha, haj, héj: sohajtást,' kérést, kl'vánságot
,jelenß l ` ` `

Hon = hon, e's huny: nyugodalom; könnyíí módú útazás,

A’ Chaldaeùsoknál: Han = hon, hol?
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Наша, (arab szó) r: hova, és hav, vagy hó: leesett, ott

maradt; tanya, több sátoroknak együtt léte.

Hajah-de'n = hajdan: volt az.

На] ___ щ, hej: sóhajtást, és megszólítást jelentô' szócska.

Naha == noha: sajnálok, fájlalok valamit, р. о. цо11а1п1еце

lek a’ jóra; de nem fogadtad ..= sajnálom hogy intette

lek a’ jóra; ’s a’t. Más e'rtelme van hát ennek: jóllehet.l

Hacál e's дела! г= akol: nagy épíílet, palota, templom.

Haca'r = akar: megkeményîti magát, makacskodik.

Наше;- olok: ment, haladt, folytatotl: valamit: felmaradt

ezen ragasztékokban kopács-olok, bók-olok, szipák

010k, az az, ezeket folytatom.

Наш! =hálálz dl'cse'r, tisztel, esztelen, tudatlan vdt; eb

bò'l lett: Thìllz'm == tillin-kó: dicséretek , muzsikálások.

Holid = höldj: szûlò'vé шеи leány , menyecske.

Наш): = balad , hely: tovább.o ele'bb; messze terjedése a’

helynek, idô'nek.

Наш :baza: aludt, nyugodott, heverészve nézeló'dött.

He'n = ne, nesze: imhol, l'mé.

Hapar = por: ebbô'l lett: ippar ..._-_ ipar-kodott; porozotta’

szaladással.

Hotzi = hottza: add ide, hozd ki.

Har == har: ellense'g; ebbò’l lett: Har-sal: harczol-z el

lenséget pusztít, prédál, ront: úgy színte ez:
Har~sugh = harsog: ellenség’ szava; és Har-cahah = har-I

csa: ellenségecske; nem külömben:

Har-a-peh = ellenség a’ száj.

Hz'r = híradó: strázsa, vigyázó.

Hissza = hiszi: elhallgatott, benne megnyugodott.

Harag = hai-ag: megölni. Ebbô’l lett:

Hereg = hörög: megölés, haldoklás.

Hara! = erél: környíílmetsz.

Harah c: viselò's, degesz ‚ domború: ebbô'l lett: harahda

zhordó: degesz az. ‚

Hamah = homa: összegyült tolongott a’ sokaság; ebbô'l lett:
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Hamah-ach = homok: összegyült sokaságok’ serege. A’

Görögök is Hammos-nak mondották a’ homokot.

т.

Zabach = szabok: vágta, ölte.

Zaba'l = szobál: egyiitt lakik.
'AZub = Zub-og: sebessen foly az.

Zikk = szög, szeg: összekötô', kapcsoló, szegezô’. Arabúl

is zelt =; 685265201‘118111.

Zud = zúdúlnì: kibuzogni, a’ forrás miatt kifutnî.>

Zeh = ez, az, 52, 2; р. 0. mondasz, szeretsz; ebbô'l lett:

Hz'ze = 126: ô' az; az az, valaki. Hezeh = е2 az.

Zuah = zuhan: rendíil, mozdúl.

Zag = szok: társ, pár, р; 0. szokni = társalkodni, pzirt

választani; ebbô'l 1е11: szóg-a; 65 szak~áll.

Zag = szak: törköly. _

Zaggah = zanga, zengò', csengetyíi. Chald.

Zaák, vagy Zagha'k = zokog; keservesen panaszolkodik,

segítséget kér.

шли = szelel: szélnek ereszti , kevésre becsüli.

Zz'lup. (Chald.)=zsilip: kifolyás, kiömlés.

Zo’nah = asszony; vendégfogadó-asszony, ételt adó.

Zik = szîkra.

Zar s 5201’, 52е1’: más, küiönbözô'; р. о. hányszor=hány

más: tízszer = 112 különbözò'. '

Ze'r = széríi: kerek-térse'g; kerůlet; tornácz; udvar.

Zúr = szíír, és szor: körù'lfogni, szorílani; szon'tva ki

nyomni, kîpre'selni.

Zip r: szîp vagy szép: ég, menny.

Zaap = záp: megháborított, felzavart.

гимн 1= szóra: szelelt, szórt.

Zeróah :~._ szóró-a: a’ mi vét; а’ т11 vét; kar, ke'z, mag.

Zerin, (Chald.) = serìny: gyors, serény, sietò'.

Zq'it: zô'd: olajf'a: szi'mtelen zöldellò' voltáe'rt vehetle'k ezt

fel régi eleink a’ zô’d 52111’ е1ба111156га‚
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П.

Chabál: kóbol: elrontotta, elprédálta, elkóborolta.

Cho'b-el = kebel: kebel nála; rejtek elô'tte.

Chaba'r s: Каша‘, kever, habar: elegyít, egyesít.

Chaba's = kapocs: hozzá Кбайт.

Шшууа = hagyja: elhagyása а’ munkának, ìnneplés.

Специи]: = kedv: örömmel lennî.

Cheder=gödör; lakóhely, rejtek; háló-szoba; sir. Onnan

vehette neve't, hogy a’ régîek földházakban laktak, ’s gö

dörbe temetkeztek.

Chiba = ipa.

Chacha = kákó, kuka: tövis, kapocs, horog. Ebbô'l lett:

Chochin :t kökiny, tövisek és Cheche == eke: horgoló,

kákózó. Lehet, hogy azért nevezték l'gy a7 régi Magya

tok az ekét: mert az ò' ekéjek elò'ször csak valami hor

gas fa volt, mellyel a’ földet meghasogatták. Illyen eke

van lerajzolva egy régi syracusai pe'nzen.

Chaz = 1102: határ, czél. Elô'lutóljáró; p. o. hozzád = te

а’ czél; ház-hoz = ház a.’ határ.

Chazah = hász, hész: szemlélte , vîzsgálta, róla 301110510

dott, hozzá látott, vele bánt, ìgazgatta; p. o. juhász,

mé-he'sz ’s a’ t. Teszì me'g ezt is: koza, és koda; р. 0.

csudálkoza = azt vîzsgálla a’ mi csuda; mda-kaza =

a’ tudásról gondoskodott. Ebbó'l lett:

Chaza-da :4_- gazda: gondoskodó az.

Chazam (ага!) szó) == 11020111, húzom. Az 61" czimpájába

csinált karika, mellyre kötölt madzagnál fogva 13112511

ták а’ tevéket. ~ .\

Chaj-nachal = hajnal: életet általadó. .

Chájjej = bajó: 'élelbe tartó. _"

Chejî C/lìjüh = Heje huja: éljen, éltessen. A’ tîvornyázó,

egymás ege'szse'géért kürömreivó pajkos vende'geskedò'k

röl mondja а’ magyar> hogy heje huja. ember.

спит = lxalár, keríte's.

Cheleb = keleb: téj , kövérse'g.

C'hévja (Chald.) = kéjó: kígyó.
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Спит! -.=..- halál: megöletett, általvert, megsebesített.

Chalád = halad: lassan elébb ment, me'lyen béhatott.

Chálom- == álom. — ' 1 '

Chalìpah :..- kalìnpál: változtatja a’ helyét; most ide majd

amoda ögyeleg. ' —

Chala’k = kalák-a. és balk-a1; részenke'nt széllyel osztotta.

Challát = kalács.

Chud= kut: kutatnî; elrejtett dolgot kikeresni; találós me

sét, álmot megfejteni. '

Chuc = 11111111: kucczantott; nevetett; játszott.

Chul = húll e's kullog: elesik, maradozik.

Chus és Chir = kus, és his: mind a’ kettò' ezt teszi: siess

kimenni, elhusanni; a’ kus-#sal a’ serte'seket, a’ his~sel

a’ tyúkokat szokták a’ Magyarok ma is elhajlani.

Chúcz = hús: külsó' rész , a’ mi valamitkörül vesz; a’ Chab

daeusoknál Chús = érzés, а’ mi érez , a.’ mit éreznì lehet.

СИМ : kúcs, és köt: összekúcsolta, összeaggatta: tészen

fonalat, kötelet is. ‘

Chócz = kócz: madzag.

Choze'h = kóczé: jövendölô', tudós.

Cham :kem: megmelegített; ebbô’l lett: Chamanze=ke
mencze: megmelegített valamì hely ez. y

Cham-an == kémény: fekete valamî hely.

Chamah: koma : sógorságot kötött , óltalmazta, gyámoh'totta.

Chamász = kamasz, e's hamis: ragadozó, tolvaj.

Chezem, = (arab szó) = erò'sen meggszorította.

Che'n = 116пу: kegyelem, kedvezés, kimélle's; ebbô’l lett:

Chén-jes = ke'nyes: kedvezése vagyon 65 Chin-dl: ki'nál:

kedveze's nála, eránta. I '

Сдвиг]: = 1162: егб, tehetse'g.

Chaczi = közî: fele , közepe.

Спасти!’ = kaszab: levágni, kaszabolni.

Chapa'sz (01121111): kapás: ásott, kapált.

C'hapar == kapar: áskál. Innen: Chaparpara = vakondok.

Chapan = kapni: két kézzel megfogni: ez arab szó.

Clmpsz’ = kapzsi: szabadon bocsátott szolga, igyekezô'.
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Charáp = hai-ap: szid, mocskol.

Charász = haraszt: száraz, asszú volt.

Cháras = káros': gonosztévò’; Magus.

Спит-(11: = harag: fogát csikorgatta.

Choses = késök: késò' idò'; sete'tség, homály.>

Chusna = gusnya: mellrevaló ruha. Chald.

Chaszán = haszon: megnyerte, bírta, örökségévé tette.

Chata’l = kötél; megkötötle, bétekerte. `

Chatana r: katona: házasúló ifjú.

Chatár = kotor: áskál, a’ házat felverni, kiásni.

Chát=hát2 tehát: ráijjesztés, féle's, a’ bátorság’ megtöre'sc.

IO.

Tahár —’——= takar-os: tiszla, csinos volt.

Tawasz = tavasz: páva; tündöklò’ szép zöld szînií tollaie'rt ,

vehették fel ó'seink a’ pávát a’ tavasz’ elô'adására.

Túl = túl: általvitte, adta, hozta, elhaji'totta,y költöztette;

a’zhatodik ej'tés’ képzô'je: tól, tô'l, túl, tül. Ebbô'l lett:

Tiltúl :téltúl: ò'gyelgò', tétovázó, állhatatlan, futtában va~

lamit cselekvò', egyikbò’l másikba kapó. Ugyan csak eb

bô'l lett: Húlál = МЫ: kivetette, megvetette.

Taleh = bárány. Avúlt szó, felmaradt ebben: tala be =

bárány be.

Tal = toly, téj: tápláló nedvesség, harmat.

темп = talan, telen: ámyék, tünemény, valóság ne'lkül

való, р. о. bátortalan == bátor ne'lkůl való; e'sztelen.

Túsz = tüz: repíil, rárohan, belé kap.

Tum = töm: bédugni, bérakni, töm-ni.

Tamefem = temetem: berakás, betemete's.

Tilpa e: talpa: `a’ barom’ körme’ hasite'kja.

Tinna=dinnyez nedves, leves. Chald.

Tinta = tinta: nedvesség. Bfr. XV:_15. Chald.

Topa'ch = tapog: tenyér, a’ mivel tapogat, tapasztal, me'r, '

valamit az ember.

Tapás=tapasza vastagodni, kövérednì , megfogni, felugrani.

Tarád = törô'd-ni; állhatabosan dolgozni. Chald. Ebbû'lylett:

3
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Terád == térd: kilökni, kitaszítani, kivetnî.

Tarách c: шик-еде“, fáradozott. \ `=

Terem = annak elô'állása az idò'ben а’ mi még nem volt; .J- \

Taráp = darab-olnî: mészárolni, szaggatni. v \

Than-therách == tántorog: megterhelve elfáradt. Chald. ё ‘

Trépah= tréfa: sza'ggatott , kapkodott , ragadozott ,'megiìtött.A

. „_ ‚ I.. _ ‘n

Jad = jód, vagy jóg (а’ halálból mostanában feltámadtrégì

szó; a’ d a’ g-vel felcserélò'dvén, mint ezen szókban is:

Carthada = Kárthágo; Delphin: golfìn): kéz, ‚етб; а"

mi az embernek keze , rendele'se, védelme ‚ hatalma a

latt van , p. o. ehhez jódom, vagy jógom van = ez az

én kezem, hatalmam, rendelésem alatt van.

Jah :jo: Isten.  ’ ` .

Jaah = jö; illend'ô', Божий illö, helybenhagyható, a7 mìben

meg lehet nyugodni.

Iga = ige: fáradni, dolgozni fogok; tészen nyughatatlanko

dást, kárvallást is, p- o. iga-kadam :igyekezeni: mun

kálódni elo' fogok állani. Ebbô'l lett а’ magyarban igy és

ügy, p. o. iigy-es = munkálódni tehetô's; íigyvédlö ==

kárvallástól ve'dlô'. ~

Jigga = iga: fáradoztatta; innen lett: ìga-barom; igás ló.

Jeheve = jövô': lészen ezután.

Jam = im, jim-r tenger, özön. A’ többes szám’ jele mind

a’ zsìdó mind a.’ magyar nyelvben, p. o. bajaìm, 6:6

meim = tenger baj , özön öröm.

Мат, (syriai szó) = ve'r: ebbô'l lett: idomtalan = véret

len, 'sáppadt, i'ormátlan. 'j

даст = kìjött, штат. Felmaradt ebben:

Ba-jocze = bajucz v. bajusz: felîilriil kîjövô', táma-dó, elö

álló; valamìnt ebben is:

Kaj-jueza= kajács, kajssza: a’ helyes lineából kiment, félre жён.

Jeza = izza; felmaradt ebben: izzad, ìzzó tíiz. ,

Jz'lclchah :ik: összegyülés, egyesülés, engedôhez {ш igék’

képzc'íje , p. o. biz-ik ь: hizásnak összegyülése; fáz-ik =

fázásnak egyesůlése; kop-ik= kopásnak engedò'.
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_Jurác = járok: lemegyek.

Ja're'c = járóka: czomb.

Jerek = gyerek:_ zöldellô', zöld fù', zöld ág.

Дата’: =11а, `11110111:е111а_]11011а, feltette; nyillal rá lô'tt; oktat

— м, útat mutatott. Felmaradt ebben: Идти-же: ìrányoz,

melly ezt teszi: valamît czélúl feltett ez; valamire nyi

Ilazott, hajl'tott az.

Jés = as, es, os: van , `vagynak; fèlmaradt ezen ragaszok

ban: szarv-as, pénz-es, kard-os; az az: szarva, pén~

ze, kardja van.

ц

C= k: ok, ek, ik, ig; ka, ke: teszì 1.) ollyan mint, ‘аду

mennyî , р. o. kerek = ollyan mint а’ ker; kajla=ollyan

mint a’ kos, vagy szarvas; kopár mollyan mint a’ por.

2.) Hozzávetés valfamelly számhoz, helyhez, vágy 1116

1162: 521111е; 116201; csaknem; mìntegy; Ip. o. hanyadikrz:

hány mintegy; addig=szinte ahoz; esteledîk= este közel.'

Cda = kád. `

Ca'ar = kár: rút, bémocskolt; összetört, has’ogatott.

Cahah = ka, ke, kó: összehúzódott, töpörödött, kìcsivolt.

Kevesebbítò' , utóltétetnî szokott szó, p. o. pad~ka, fees

ke, jan-k6, daj-kat

Сигал = kov-ács: tiízzel, égete'ssel munká's.

Ca'vva = káva: ablak. Chald.

Cavván = kíván: ìgyekezett valamî jónak cselekve's’e're; fel~

tette magában; rendelte; határozta. Chald. _

Cul= kul: edény, a’ mìbe fér olaj, bor, viz; a’ mìvel le

het mérnî. Felmaradt ebben: kul-as г: edénye van. _

Celapo't = kalapácsok.

Césze = kész: meghatározottidô' , 1'е152611111о11е11‘е1111е11110105.

Cun-aarde :.= béhajtott, bégörbl'tett. Ezen két avúlt 52611 fel

` maradtak а’ kunkorl'k szóban, melly ezt teszi: bé

hajtva ke'szl'tett, megkerekl'tett.

Ce'n = ken, kon: gyámol, erò'sség, fundamentom, hìvatal.

Ezen avúlt szó is felmaradt ezekben: Ör-ke'n :örhivq

311 ‚
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tal; ‘Мг-11011: vár-erò'sség; ken-e'r ._ kenyé‘r; ëyäìńola

az erô’nek; ken-der = erô's tekergetve. " ` ‘

Ci=ki: a’ ki, hogy, mivel, mikor, mint, bizonyo'íâń, ha,

mindazáltal, azé'rt; tészen sürgete'st is; p. o. 'gy'erœki

L: sies's 'kijöńni5 ki-niondom: bizonyosan mondo’n‘l; ta

láid-ki = 'találd hogy mint.

Cip = ke'p: kò'szikla: i'gy neveztethetett, mîvel kö'sziklából

‘s'zokták nagy ré'szin't ke'szíteni a’ képeket. ’

Cela-da = kaloda': 111101, tömlöcz , a’ mi be'zár.

С’атоп = 116111611, planta’ neme.

Camár = komor 65 korom: fekete.

Cana: konya: lefüggött, a’ föld fele' lenyomva magzít meg

aÍázta, hajland'ó lett. Felmaradt ezen végezetekben is:

61‘26-11е11, hajle-kon, feledé-ken.
Сати!’ = gereb-el: sì'zánt‘ott, hasogatott.

Certiglì v:z kéreg: Vbe'hajtotta, bégörbítette magát.

Cdrám = 'karámr gyülés’ helye, oskola , zsinagóga.

Ca'p я: kap: kéz, mai-ok, cse'sze; ebbô'l lett: CápoIh-fa =

káposzta: markok, 05652611 ágya, fekvô' helye; 'e's kö

pl'i = marok ‚

Capa's = be'fcdte; ebbt’i'l lett: Capsa = kapcza: а’ 1111 béfed

belakar valamit. ’

v(Ierum (chald.) = korom.

Car== kar: a’ teve'k’ hátára az asszonyoknak 11652611 nye

reg; fedele'kes magos ülô'hely.

Cerz'cah == karìka: a’ mîbe valamit bégüngyölgetnek.

Carsze' = karszék, királyi szék.

Cesz = sze'k: ez 15 királyi széket te'szen.
Сати v= karizál vagy karicsál: kiabál. Chald.

"1.

L. =-. la, le, al, el: hoz; l'eá; belé; vele; ról; alá; nála;

tô'le; elò'tt; szerén-t, 11.0. elrejtem = alárejtem; menj-el

=161е111 menj; jöjj-el = hozzám jöjj; kenyérrel = ke

nyér vele; vigyél c: vígy 1102261а1‘10261;_11а1а1)01=11а

rab szerént, darabokra; jól == jó szere'nt.



111. A’ RÉG: 111611111: v. шеи}: NYELVRÓL. 37

Laak 65 Ьа!ш=1а, 16, 1: dolgozott, fáradt, loholt,'p.o.ta

núló = tannal dolgozott; kapáló = kappa] dclgozó vagy

kappal fáradqzó. Е’ szere'nt mikor а.’ Magyar ezt mond

ja: ладу léh-Yel péh-vel Vitt lvéghez valamit, azt teszi:

nagy fáradsággal munkával tette meg. Ebbò'l lett:

Laahb = láb: dolgozott, fáradt benne, vele, általa.

Её!’ = szr'v, belsò' rész; megfordítva: be'l. Ebböl lett a’

Le'p 15.

Laháb = lobb: láng. ‚Км/111661115 lángot tesz.

Lahát = lát: lángoló, vìlági'tó.

Lava/l = lova, 65 16: vele szorosan összeköttetett, segítô'

társa lett, rajta kölcsönösen segített. Jele hogy a’ Ma

gyar regen miképpen l'télt a.’ lóról.

Luagh = luk: torok, a’ mi benye'l valamit.

Levaj = та].

Lahak = lak és laka: gyîilés, társaság, egyîìtt lakás.

Lacha'm = lakom: jól lakott, húst evett. Felmaradt ezen

szóban: lakadalom = hús étel adás, jól tartás.

Lach = lak, lek: zöldelló'; eleven; ege'sz erò'ben léyû’; örö

mest; szl'vesen. Feltaláltatik mint ragaszték а’ segítékes

íge'k’ elsô’ személyének képzô'jében, pio. én szeret-lek

= szívesen szeretlek; kitanúl-lak  egész erô'vel tamil

lak; fáraszta-lak, hiv-lak, ’stb.

Lahág= lag, leg, légy; nagy kívánsággal, igyekezettellrá

adra magát valaminek megnyerésére.~ Felmaradt а’ har

rnadik grádus’ képzô'je'ben, p. o. lehegjó-abb=_nagyon

igyekezett vastagodni, erô'södni a’ jgíban. Utóljárró _is 520

kott lenni ‚ р. о. múló-lag , melles-leg f-, inúló „919116553“

kezettel.

Lat: alatt: elrejtett, eltakart, béfedett.` . _

Láz= lás: az, amaz. Felmaradt am Aemi-hi'gI-lás,

más-lás г: hid az , más az. ’ _

Lazah =laza : oda hagyta ; 6111611011б1с591у652аё11611а állott.

Lezút 1:: lázit: rosszat cselekve's. ‚

La'n; a’ Chaldaeusoknál: Lachún «_-leány és j-'íllyì éjlsäß‘

kázó, hálótárs.
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Laan (arab.) ..=lan, len: elíízte,eltávoztatta`; felmaradt ezen

ragaszokban: tudat-lan = a’ tudatot eltávoztatta; egyet.
len :_ egyet elíízte , egyet se hagyott magánál, egy lsincs.

Lakad és Lakai: = lakat: megfognì, fogságba tenni.

Laje'l =_ éjjel.

Lapa't ._ lapát: a’ mi megfogott, felvett, megölelt valamit.

Берег: leped-ô': körů'lfogó, bétekergetä, megölelö.

Lasad = locsad: természeti nedvesse'g az állatokban, és а’

plántákban. Ebbô'l lett: Lasad-achzlocsadék: nedves

séghez tartozó.

Lucz: locs-og: iecseg, beszél, csúfolódik, enyelec".

Школа (syrus szó) = ]\11‹а$щ6: lándsa; hajító dárda,

Leka =1ék= kijukasgtott, kilékelt. Chald.

D.

M. = т: а’ többek közt teszì ezt: a' mi, “Наш; rész; 916t

te, p. o. kér-e-mrkére valakit. Enyém vagy e-nî-é-m

#s e m' ehez tartozó rész.

ММ = mód, mérte'k, mha, p. o. mi módon = mi mérték

kel. Ebbô’l lett: Ma'dza = mázsa: mérték az.

Magus (chald.) = megas, nagy, felemeltetett. Lett ez ezen

zsìdó törzsökszónak: Gaah, partìcipiumából, melly ez:

Magaah = kîtetszô‘ , inagosan felemelkedö, és jés =

vagyon, valóság. '
Medi = megye: kimértl földhatár.

Mahah= ma а vál’akozìk , ke'sîk , p. o. maì nap , várakozó пар’

Muah, (arab szó) =>hangzott, szélyelrterjed. Ebbô'l lett a.’

inéll == hangzó', dongó, szélyelterjedò‘.

Mahár = hamar: sìetett, gyorsalkodott.

Me'za'ch = maclzag: spárga, kötô'le'k, a’ ruhát derékhozvszo"

rŕtó öv az asszonyoknál. . :f — „А

Mezz’ z mezi: На]. Felmaradt ez az avúlt szó ebben: mezí'

telen == hajatlan, kopasz, vagy csupasz; mezò' щ

hajas , szô'rös ô'. ' \

Mée'n = nent: tagadni, helybe nem hagynî Valamit.
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Мани’: = mán, 111611, mon: rész, valamibô'l való. Felma

radt ezen szók’_ utólján: hagyo-mán: hagyott rész, vete

' 111611 = vetett 1652; tyúk-mon = tyúkból való: ke-me'n

‘аду 116-1110п = 1161161 való.

Múl = múl: mállani, elmúlni, kivágatni, elhervadni mint

a’ virág.

Мене (chald.) = melly: 6, maga.

Mi = mi: ki, kicsoda.

Мг] = méj: tenger vizek, sok vizek. *___ „„„....~w~-»~*" 

и—"‹«‘11[ё!1й] 536611662 а552о11у11а11, 116156 1652611.

Meni =menny, 60‘. Ezsaiás LXV: 11. 65 111е1111у1: jól ki

mért; elkészített, tökélletes; másoknak felibe 1611. A’

Chaldaeusoknál számot tészen.

Melel 65 Mille'l = mellett, mellé: beóltás, hozzá ragasztás,

összefoglalás; czement, agyag, mellyel összefoglal

nak bétapasz'tandó valamit.

Meli e's Meléi :mely v. mell: 1161611611; 16116116165; 6165.

Melel = melly: szó; dolog; valamì.

Micz =míz, vagy méz: kinyomott, kifejt, kìszopolt.

Marzmar: szúr, csŕp, nyomorgat; keserii. A’ Chaldaeu

soknál urat is tészen. `

Merz’ = merô': vakmerò', rebelláló.

Marach :=. mami: összetörni, rágni, összeverni.

Marcza = marczongolni, összezúzni.

Merágh= mél-eg, merigy: rosszat okozó, gonoszte'vò', betegség.

Мата]: :_1 111111011: megtörült, megvakart. _

Másza = másza 65 máz: szélyelfojt, mászott, elolvadt. Eb

1161 1611 a’ mész 15.

Маше/1 = 111065011: 6111611111, olajozni valamît,

Маши: másol: hasonlít. —

Mìssél =. mesél: példában , hasonlatosságban beszél__elö va.

_ 1а11111.-Е21а' Chaldaeus Metál-nak mçndja. y

Маг-гала]: :_: mostoha: hátra tért, helyébò'lzkimozditott, 6

kességétöl megi'osztott , puszta; 161105111 tettetve.

Mot: bot, rúd; 61111611611: motoz, 65 11111152ап16.

Malal (arab szó) = motól-a: kifeszit, kinyujt valamit.
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J.l

Na = no: kérlek. ' ‚

мы: = bolon-d: szokott szótag-oseréléssel = esztelen,

ostoba az.

Nz'b == m'p, nép: termés, szaporodás, sokaság, gyümölcs.

Наум a nagyid: elò'ljáró, vezér, fejedelem, nép’ nagyjai.

Палау = nagy: vezette, igazgatta. Ремни-ат ezen szóban:
hadnagy г: hadvezér, hadigazgató. y

Na'd = nad: ingadozó, ide ’s tova hajló.

Naha'r = nyár: tündöklö, világos, fényes volt.

Naherát = nyerl't a’ ló.

мы’: = nyáhog vagy nyivog: az oroszlán-kölyök’ nyivo

gása, a’ szamár’ rívása adatik ez által elô'.

Nucha = nyúg: n‘yugodott , pìhent.

vNachaeh = nak, nek: попа, cselekedte , `vezérelte, szerzet

te, egyesitette; a’ harmadik ejtés’ képzô'je, р. o. Isten

nek áldása :=: Isten adta áldás; gyermeknek játéka =

gyermek cselekedte ушах; embernek keze ==в emberrel

egyesůlt kéz; rózsának szaga = rózsa szerzette szag;

pohárnok == pohár hozó; álnok 1: ált cselekedò'.

Насти: nál, ne'l: általadta, mellé tette, magához vezet

te; sajátja, birtoka volt: elölutóljáró szó, p. o. `málam

van =l bìrtokomban van; úrnál = úr vette altal. '

Naalc = пубо‘.

Nuághz nyak: mozgatni, ide ’s tova hajladozni.

Nu = ni: elfordl‘tani; czélt nem érni; „шишек szavát bi

zonytalanná, határozatlanná tenni; eltörnì. Felmaradt

a’ határozatlan mód’ ke'pzò'jében ‚ р. 0. szeret~ni=szeret

bizonytalan mit vagy kit; jar-ni =`jár czélt nem érve.

мыши = nyavalya: útálatos, undorl'tó, rút.

Пива: nô'je, né: kedves, hozzá illô', szép; megmaradt e

zen végzetben: kovács-né = kovács’ kedvese, sze'pe;

ehet-né-m = az ehet kedves nékem. Ebbò'l lett:

Naveh és Nevi = neve: hozzá illô'ség, “Не egyezò'.

Naeh-z's-de'n == nííste'n: kedves-társ-az.
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мат‘ = nász és nò’szô' ; feleséges, házasvság által valakivel

összeköttetett.

Паша = nosza.: próbáld felemelni;vv elvinni; bordozni; ki

mondani. Ebbò'l lett: O

Непал = nesze: vedd fel.

Naszag: noszog-atnì: indítani, ösztönözni, hogy eiérje а’ cze'lt.

Меж = nesz: jel, jegy, zászló. Felmaradt ebbeu: sommi

nesze ninos = semmi jele nincs.

Nap = nap, és пара: а’ ki ád ajándékoz ‘Маши; Ышшг

lanúl mozgat, szél által ìngadoztat.

Necasz а: nyakaz: levágta, nyakazta.

Nalár-ác = ваш-63: védelmez, öriz; fedez valóbaa.

D, ‚

Szaán: szán ‚ szen: szenved, gyötrò’dik, tusakodik, háborog.

»S‘ze'b = szép: ô'sz, p. o. szép apa :_: ò'sz apa.

Szabac= szövök: összeszô'tt , összebonyolódott , mint а’ plán

ták’ gyökerei.

Szibca c: sipka: fô'kötô'. Chald. ‚

Szud =.- sug: titkon valamit a’ fülébe mondani, suttogni.

‚Зимой‘ (chald.) = csńtar: ‘акт-6, izzadság’ törlvò', _lepedôl

Smil = sm: elmozdította, elpiszkálta, elforditotta.

Szebel=czepeh terhet hord, emel valamit. Chald.

Зима = suta: lehajló. Ebbô'l lett: Aszti = öszti-ke: felle

vetette, elforditotta. Chald.

Szz'r с; szúr: tövis, szálka, horog.

Szice'n = szegény, megfogyatkozott. .

Szoche'r = szekér: ‘панд, kerüló', kereskedó'.

»S'zoç 1: zug: rejtek-hely, kunyhó.

Szúr = szor: jönni, mepni, elmozdl'tani, visszahozni. Fel

maradt ebben a’ szóban: szor-gal-mat-os-kodom; melly

szó szere'nt ezt tészi: a’ jövést menést gyakorolni vala,

miben, elò' állva, egész erövel, húzamosan. Ebbò'l lett:

Szúr == szár: КМ, ment.

Szoah == soha: elment az ember, vagy ìdò'.

Szicca = sze"' Chald.
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Szaccin = csákán: kés, fegyver. ~ ` '

Szocer r: szekrény: bézáró-hely. ~

Szz'c-szuc = szîkszak, elegyités, összezavarás.

Sza'c = sok, ságz‘ elegyedett sokaság, summa.

Sza'ggi (chald.) = sok, bò'séges.

Szil'va .__ szilva: tövis, kökény fa.

Звонил = szállás: ollyan hely melly árkokkal, tölte'sekkel
kön'il van keritve. n

»S'zülan = silány: >megvettetett, salak, semmire becsült.

Szalám = selyem~bogár.

Szalálz-_száll és szál': felemelkedett, csomóba hordta, ma

› gossá lett; р. о. száll a’ madár: szál fa: „ища a’ ga

bonát. A’ Chaldaeusok ezt Ежик-пак írják.

Szîllon = csalán: serte, szálka, tövis.

Szile'p = zselip: a’ mi elfordít valamit.

Szám =_. szam-at: fííszerszám.

Szamác = zömök: a’ mi tart, támaszt, erô’sít valamit. `

Szama'r = szamár: borzas, ijjesztô'.

»S'zemel = személy: kép, hasonlatossa'ß'.

Szekorja (chald.) .=. szeker-cze.

Szekilah = szikla: megkövezés; ollyan k6 melly agyon üt.

Зайти = szikra: minium; „ат szl'níí.

Szepah = szopa: etette; és ajak, a’ mi szopik. Chald.

Szapeta =sáppadt: elfogyott, megemésztò’dött, elveszett.

Szape'k = szepeg: ke'telkede's. Chald. ‚

Szarách = büdös, rothadt volt. Ebbô'l lett: Szar :_..~ “Ша

tos, gyülölséges , bůdös.

Szara'sz .= шт: kiszaggatta , kiherélte, a’ termé'sre tehe

Y tetlenné tette. 

‚Ёжик vagy Ред-или]: = fazok'zwszájnak‘ïkorsojaîzvàgy:

szájas korsó; nagy szájú ha'sas edény. ’ ‘ " ‘ ‘

Szatán =^ ösztön: ellene volt., üldözte.

/

Ab = abb , ebb, obb: vastag, tömött , bizou, tetemes. 'Meg-`

maradt a’ másodìk grádus" képzò'jében; р. o. nagy~obb
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= nagy vastag, tetemes‘, erô’s: e’ szerént: Lahag-jobb,

`vagy legjob'b = sok munkával tetemes jó.

Ада]: = ava: síiríí, тяжбы, megvastagított. Felmaradtebben:

avatni = megsíirl'teni. Aba mente == tömött posztóbúl ké
szíilt mente. Ebbô'l lett az ain-t а’ régi mód szerént gh

` ‘ nak olvasva:

Ghabah = göbö: megkövéritett, meghi'zlalt: ez arabúl is`

lgy van.

Abár = abár-ol: általvitte valamin. Chald.

Abus: avas, eves: penészes, rothadt, dohos. Chald. Aphas.

Agál = agyal: upörget, hempelyget; víz csepp; ebböl le`tt

аду = а’ mit görgetni lehet, a’ mi kerek.` _

Ad = ad, ed, od: hozzá, elô'tte, vele, addig', áladatott,

hozzá tartozó , bírtok. Felmaradt ezen szókban: Var-ad

:z: hozzá tartozó vár; Éles-d = éles a’ te birtokod; Ö

csöd = öccse’ birtoka. Az igékben а’ második személy’

ke'pzô'je; p. o. vesz-ed, harap-od.

Ód c: ód, ô'd: még is, állandóúl, egyformán; teszi vala

melly cselekedetnek folytatását; p. o. zúgol-ód-ik ==

folytatja a’ zúgást nyilván; szeret ~i'J'd-öm = me'g is sze

ret valaki; tap-od = folyvást tap.

Ada, és Ада/1 = ada, oda: egyiktô'l а’ másikhoz általment,

ékesl'tette, gazdagította, bizonysága lett, része'n volt;

ebböl lett: Heedi= héd vagy hid: általmenetelt eszközlò'.

Идет = idén , midò'n vagy mi idò'n: idò'.

„Éden :n: édes: gyönyörködtetô', kies hely.

Äz = az, ez, oz: ers'o’sen, állhatatosan, kegyetleníil. Fel

maradt ezen végezetekben: fed-ez == fed erò'sen; rag-al

m-az, melly a’ törzsökszók’ értelme szerént ezt _teszixz

rág folyvástvalamit erô’sen; kap-ad-oz == kap hozzá áll

hatatosan; bot-oz = bottal kegyetlen; öszlönöz = без’

tön erô'sen.

Eßesz = ékes: lábszárat ékesitö pántlika, arany perecz.

¿jak = ajak: összeszorítás, összenyomás. ’ _ „ч

Óz,'vagy' Ghóz= gyô'z: er'o' melly csinál ‘таит , Queneau,

felyiil llalad. `
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Im = im , és him: vele, 110226 , mellette, közel; vele össze

szô’tt; bétakart; egyesiilt, р. o. ¿1n-ach vagy imeg: kö

zel társ; hím galamb = társ galamb; him varrás =

vele összesziítt varrás.

Al: al, el, úl, iil: ért, által, szerént, ke'nt, helyett, felô'l,

` felette, magosan. Megmaradt ezen ragasztékokban: ju

talomúl =jutalom helyett; áccsal = ács által; emberůl

= emberként; hátúl = hát felô'l.

Alah: 611: felment, magosra. nô’tt, felegyenesedett, felemel

kedett; ebbô'l lett: Alahan=halom: felemelkedettrész.

Alám = alom: elrejtette, béfedte, eltitkolta.

Ale'h: léha: száraz levél, mellyeta’sze'l elhord ; hijába valóság.

0lél= ólál: gonoszúl mesterkedett, ólálkodott, kárt tett.

Úl .= úlj, vagy új: csecsemò' , 6’ 1111 111051 jött elò'.

Àmia (chald.) = homály: setétes , homályos.

Amel: emel: dolgozìk, fárad, emel valamit.

Inbal, (chald.) = imboly: harangütò'. Felmaradt ezen szó

ban: inbolyach r; harangütb' társa.

Anahzanya, hanyatlìk, hányódik: meghalgatta; felelt; éne

kelt; magát megadta; sanyargatta; ledíilt; lenyomta;raj

16 erò'szakot tett; szüzességétò'l megfosztottaßzembetünô'

ezen szóban a’ magyar nyelvnek a’zsidé feletti bû'vsége.

Énos, a’ Chaldaeusoknál: Nds=ános= ember, valakî, va

lami. Felmaradt ezen avúlt szó ezekben a’ ragasztékok

ban: mag-anos = maga egy valaki ; hij-anos = hija valami.

Ud= úgy: ugyan 62; bizonyítani hogy igaz a’ más 61111656;

bizonyos hogy ové. Éd is ezt teszi = l'gy.

Ümmát = ìmitt, amott: közel, általellenben.

Ünnag == ünnep: kedvére élt, gyönyörködött, magát 91111161

ta: lelki testi örömökben részesült. Ebbô'l lett:

Oneg: ong, eng: gyönyörködés , kedvére élés. Felmaradt

ezen ige-ragasztékban: száll-onê,r = kedvére 52611: bús

ong = а’ búba gyönyörködik: ker-eng ’stb.

0п= hon: lakó hely, szállás. Ebbô'l lett: an, en ,001», he

lyet jelentt'í ragaszték, p. o. puszta-an ‘аду pusztán =

puszta a’ lakó lxelye; Pest-cn = l’cst a.’ lakó llelye.

l
l

‚ |
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Aar = or~dîtz bô’gô'tt, vissza. orditott.

Alm Vagy т‘щш = apa, ápol, gyep, gyapor: sokasított,

nò'tt, ágadzott, virágzott.

Up = hip, hop: repíilni.

Арт‘ = рог e's Арт!‘ = apró: por'.

Aczar = acsar, facsar: összeszoritotta, sajtolta, kînyomta.

Akad = akad: akadályoz , megköt.

Akilc (arab szó) = kék: zaphír.

A1', és Har = orv: elienség, pusztl'tó.

Ara'cz = harács: erò'szakosan чей-е] valamirt.

Ér = ô'r: fel-költô', vigyázó. '

Érec = érek: valamî árának kiszabása ; rendelés , hata'rozás;

p. o. ennyit ér = ennyi a’ kiszabott ára. E_bbô'i-Iètt:

Me'rec »= mérek; rendbe szedô' , megbecsüló'.

Arem (arab szó) = orom: töltés a’ vízáradás ellen.

Árlz'l = arczolat: mezitelen része a’ testnek.

(„штат (syr.) r: garmada: magossan összerakott az.

Asanzosan: füst, hamar elmúló, eltünó'. Felmaradt ebben:

elosant.

Ё! és Allah = ét, óta, ô'tô’: most; idò'. р. о. az óta, az 6:6

tól Тата = az idó'tô'l Года; mi óta = mi ideje; set-ét

:=: ülô' fekvô' idò'; egy ô'tô'beli = egy idò'belì.

(Щи, vagy a’ régi olvasás szere'nt az ain-t ‚Ли-па]: oivasva,

(Люба Z gatya: bétakaró, ‘еще, körülkötô' mha. Az

Araboknál is Ghata fedezô't [акт-6: tészen. Ebbz'íi lett:

Ghato'h = gát: fedezò', másfelé térl'tô'.

Atár = határ: köriilfogta, övedezte, ken'tette.

r.

EJ.

Paga: fog: elébe' jön, rá jôn, közîbe jön , megesîk, törté

nik; jövendô' idíí’ képzô'je, р. o. írni fog = rá jön az

irás; el fog tévedni = megesik а’ tévedés.

Peyam == fogam: а’ mi elvágott, tört valamit.

Pug = fogy: ellankad , сайты-05; , megsziinik.

„ Phaddan :i'ödön: szántófô'd, tartomány.
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Pohál == pe'hel: munka. Felmaradtebben: >nagyléhel péhal

‚ vìtte ve'ghez = fáradságos'munkávah »u t.

Ред = f6' vagy fej: száj; ész; akarat; a’ beszédre megki

vántató belsò' részei a’ Швей , külsò' széle vagy éle va;

laminek. Ebbò'l lett: ` v - _Pij :_fij-ú, és fajza’ szerént, azzal egyezò'. \ wt,

Pu = Ы: szél. Pucha = fúkálni. _ » _ .’

Pach -._. fok: juk, tô'r, horog` .

Pac, e's Pic = pikkely, pityke: lencsécske, pléhecske.

Pela'ch =‚_ falat: .elvagdalt apró részek.  ' — _  .~ :

Palah = faI: a’ mi elválaszt, elreke'szt.

Palás = palásti .begöngyölte ‚ hempelygette. _

Pele = fel. és fe'lò': magos, csudálatos: 'az emberi észt és

era fe1yü1ha1adó«„fé1e1metbámulást okozó. Ebbô'l 1e

hetett a’ fůl vag'y file. ‹

Pela'g = felek: fele re'sze valaminek. __

Pileges = feleség: hálótárs. _ . h _

Peladah = példa: fa'klya , világosl'tó eszköz. д ` i A;

Piggol: pokol: útálatos, büdös , undorító.

Pelila г; felel-a": ítélet-te'tel; megfejtése valarni kérdésnek;

feladott~ ügynek eligazítása.

Pelesz = felész: font, mérték’ serpenyô’je. _ _

Pen г: pen: néha kételkedést, néha tagadást jelentô' szóesf.;
ka. Felmaradt ebben: penig vagy pedig. _ d

Panah: pan ‚ Ьап: агга fordúlt, ne'zett, készített, elò'mozdí

tott. Felmaradt ezen végezetekben: kop-pau, rop-pan,

lob-ban. v ‚

Pinnah :t finnya, {inn-tor; elfordl'lanî, elvetni, félre nézni.

Pene'j = fény: külsô' szín, ábrázat. Ebbô'l lett: PeneIi-es =

fényes: külsô' színe tüz. ’ _ ‚ъ

Paza'r: pazérol: szélyelhány, veszteget, paze'rol.

Рима}: és Рига! = pocsok; piszok: levetkezett, mezítelen

lett, szemteleniil viselte magat.

Paszach=póczok: felpóczkolla, grádicsokat csînált, felemelte.

Piszsza -_= piczi: kis rész.

Pz'szsze'g c pczseg: emelkedîk, kitódúl.

\
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Piel, vngy a’ régi olvasás szerént: Pigheljr. figyel: mun

kál , készit valamit. _ —

Para'z :_: paraszt: falusi , a’ többitô'l különválasztott. w.

Para'sz = parázs: részekre osztott. ‚ 3

Para’d, és Parác = fai-ag: elvágja, eltöri, elszakasztja a’

többitöl. - » ‹ _ _ ._ ‚

Perág == pereg: forog , változik. _ ‘

Реёт = feje'r: patyolat, före való keszkenô’. Ebbô'l lett zsi,

dóúl: Прага: czifra: ékesség, diszesse'g. _

Para :_- fara: hátra tért, magát elfordította. _ ’  . 3

Parágh = parlag: kiilsò' takaróját‘elvette; elhagyta. _ =

Perách=virá°. Ebböl lett: Eproch = aprók: medal-ak’ ki

csiny fìjai. _ _ _ _ \,

Purim: barom: tinók. _ y _ ¿_ y(

Pala = patt: pattan, hamar, hirtelen.

Patat (chald.) = pattog: fecseg, vissza besze'l, patvarkodik,

Patil = patyol, vagy fatyol: len fonálból szô'tt gyólcs, kesz

kenò'. _ . . _ _ \

Pilra = pitar: kimenetel; а’ mi elsô’be kinyitódik. ‚_‚ _ l

Paczach= pacsak-ol, ‘югу pacskol: nagy lármával összea,

ver vagy tör valamit.

Piltucha = fìttog: Iitogatás, kìmutatás, lczégéreze's. _ «l

Paracz = parancs: защит, rajta lenni, erô'szakoskodni. д‘

Pat: fót: darab , rész, falat.

Pas és Риз = pollos, megnevekedni, bò'völködni , hízni.

Patach=patakz kimenetel, kezdet, kìfolyása kiterjeszkede'ses

a’ forrás’ vizének; szabadmenetele a’ jó tudománynak.

ï.

ешь = szoba-a: bótos szekér. :_T ‚

Czábazcsáva: bémártogatni, megl'esteni, kike'szl'teni.
Czabar .._ csoport: rakásba, csoportba rakta. й

Czabat= csapat: csomó, marok.

Czadah == csata: vadászni. _

Сити/1 = cseda, e's csoda: намек, igyekezet, tanács. Ez
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6’ chaldaeai avúlt szó felmaradt ezen kérdésben: mi?

050116? = 1111 szánde'k, mi igyekezet.

Czachanah = csúnya.: szennyes, biidös, 'szemtelem

Czavzszav: beszéd, szó, parancsolat. Ebbô'l lett: sz' 6j =

beszélò', parancsoló.

Cäevachah: czivak-odni: szemére hánynî; lármázni, pana

szolkodni rá.

Czavvar = csavar: nyak 6’ min a’ fô' esavarog, forog, mint

a’ sarkon az ajtó.

Ozebic: czéb, sze'p: d-l'szes, ékes, kellemetesség.

Czách = csak: 115216 , világos , hibátlan , p'. 0. csak azt aka

rom = világosan el'zt akarom.

Степа]: = kaczag: nevetett.

Cze'h == czo: menj, siess kivonni.

Czij == csajka: kisded hajó. — =

Czii-janak = csónak: csecsemô' hajó, kisded bajó.

(Мопед == szìkkadt, száraz. '

Czucz = szr'íz; vìráo‘. Ebbô'l lett: Czuczám.

Czicz = csecs: kinyîlt virág; virág'formn erany gomb.

Czaíp :_ сыр-116: ábrázatot befedô' i'átyol; fô're vaio ékess6~

gek 62 asszonyoknak.

Сие! = esel: árnyék; takaró; rejtek.

сжато/1 = cselek-edni: használni, elô‘menni, 116181616“

miben. Felmaradt ezen ige-toldalékokban is: farag-csá

lok = 6’ faragásban elébb megyek: Urögiässelek ’s 6’ t.

Czalah = aszal: száraszt, süt а’ tiiznéi.

Czimmaon ==1 szomjan: szomjúhozás.

Czama = szomjúság.

Czammah = csomó: összekötött haj, csombóli.

Czemach = csemete, új növës.

Czimuh'a = csemege: asszúszò'lô'.

Czaz'r c: csira, és csirke: kicsi, legkisebb idejíí, ïn‘ost 5211

letett. ' `

Стоп = cson: kissebb 1162161161: juh, kecske, scrte's. Fel

maradt ezen avúlt szó ebben: csoni: így szokta 6’

Magyar a’ sertést ln'vni.
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Czana = csinos: tisztességesen , szépen viselte magát.

C'zam‘p =»czimpaz fô're tekert ruha, czidara’ sze'le, prémje.

Czinnah = csinnya: a’ mi kereken körülfog, а’ mi tart va

lamit, mint a’ horog, szigony.

Старт‘ __» szapor: hamar elmenni, elrepülni.

Czapád=tapad, e's csapod-ár: hozzá газы! ‚ véle eggyé lesz.

Czapán == csapong: magát rejtegetî , еду helyrô'l más helyre

bújkál. e

Gzip-cze'p = csipeg mint a’ csîrke.

Czipor = csiripol: veréb, madár.

Czz'ppah :n czipö: ráhúzta, béfedte, bétakarta.- _

Czup = czup: csepeg, foly; czupogva úszik. Innen lett:

Стара = csap: folyás.

Czepira = czifra: reggeli idô'; fó're való ékesse'g, korona.

Czulc = csuk-ni, és csukja: összeszon'tani. Ebbô'l lett сад!‘

= valakihez ragaszkoda's , magához szorítás;

Ozu/rah = csuka: összeszorít, mást eluyom, там.

Czar = 520г-05‚
Czar: csor: éles kes. Ezen avúlt szó felmaradt ebben :O czar

az-ha == csoroszja: erô's éles kés az.

Czereb = cserép: megégetés. Szerap isezt teszi.

Czri == zsl'r; csiríz: balzsam, a? fából kijövû' enyô', выгод.

Czarah, és дата): = csorog: széllyelfoly, csepeg.

Сжатие!‘ z: csörög: nagyon Наш“, lármáz mint a’ витка.

\

p.

Кий = köb-öl. _

Kaba'r з: kapar: békaparta, eltemette.

Kadam :_: kodom, kedem, ködöm: ez elô'tt; elô’ttle; szembe

létel; ell'íállás; megjelenés; régen. Felmaradt az illyen

igék’l ragaeztékjaiban: bátoplkodom‘: bátor megjelenek;

erô'I-ködöm = erövel elô'állottam. Ebbò'l lehetett: “Мёд

‚== еЦЯ-Щб; és köd: af mi szem eleibe áll, ’s a’ látást

` yakadályozza. _ А _

Kál = kál: könnyíi, gyors, futós. Felmaradt ezen végzet

ben: jár-kál, ír-kál, és ebben: kal-óz.

4
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Kadár = kadar-ka: megfeketedett: szô'lô' Га)’ neme.

Kode.: = kegyes: szent, kiìlönös végre rendelt, másoktól

elszakasztottf

Kadmom'z: ködmön: régi, napkeleti.

Kivvah == kìván: óhajtva> va'rta , kivánt valamit megn'yerni.

Keveh-el = kevély: bizakodás, remény nála.

Ki, és Ка?’ :z ki-a-káhd-ta: kihányta. Ebbô'l lett: ki-búl

’ vagy kivííl = kivetette belò'le; és az arab Káhwa = ká

vé, melly csömört, undorodást jelent.

Kól== ВЫ: szó, hang. Felmaradt ezen avúlt szó ebben: 1:61

duk=kóltog: hangot й‘; és kól-das, vagy‘kóldus:

kiabálást gyakorló, ahoz szokott; valamint ebben is:

kol-a-poal: kalapál; kelepelzhangot, vagy hang

gal munkálódik: és kol-áp-zeh :'r kelepcze: szó,
hang az is. ц

Kamátz = kamat: Её! marokkal kivett; fe'l marok, ököl.

Kum = felállani. Laah =: igyekezik, törekszik. Ezen ké!
А avúlt szók felmaradtak ebben: kom~ló=felállani {дуе

kezô’, felkapaszkodó

Kinah és Kun: Мн: sl'ras. Ebbó'l lett: Kun-réaghzkunyo

rál, könyörög: sirva kiabálás. Valamint ez is: Kun

шаг-аул = kuncsorog: keseregve a’ földre ‘Ш, 'elvonta

magát másoktól mint a’ bélpoklosok.

Кара: = kapasz-kodni: felugrani.

Kapacz = kapocs: bézárta, összefoglalta. Arabúl ez l'gy

van: Kabacs.

Kup = kúp: körülrakni, körülfogni.

Kiczúr :..- kuczor: összekuczorodott, шутить-‘тем

zódo'tt. ' `

Kaczah =' Каша; levágta, kuszává tette. Ebböl lett a’ Chal

daeu'soknál: Kaczécz = kaszäs: levágó, *leïx‘yesů f

Kieze'j = kìcsi: elvágot't, megrövidített. 'à "1" ' ’

Кант: kör, kor, :ker: elökerůlt, löftént, megeáetti-"Utól

járó, p. o. mikor, jókor, szůret-kor. ‘Ebbölï leët'r‘Keri

= kerîilet: a"mi elô'kerîilt,` «тем. ’ ‘ \

Кап-авт: kard: szekercze, fejsze.
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Кате)‘; = kerek, e's koros: kopasz, haja lehúllott, meg«

sìmított.

Karáchát = kórhadt: a’ minek haja, levelei lehúllbttak.

Kerija = kúrja: kiáltás, hìrdete's, papolás.

Kara'cz = Кап-си: karczolni, kimetszeni.

Кати: kórász: tekergett, facsargott, girbe gúrba volt.

Kaŕam (arab) = köröm: a’ mi bévág, békarczol, be'kör

möl valamit.

Keren = köröm: szaru.

Keret= kert: köriilárkolt, kerl'tett “#05.

Kerót = kiirt: nagy hangot adni, kiáltanihivnì való.

Kurl'a = kurta: egy szem; egy csepp; egy kis darabocska.

Kécz=kész: vége, félbeszakasztás; kíílsô' szél, határ.

Kás :kas: zsup , keményen összefont кант eszköz,mellyÁ

be együvé szednek raknak valamit.

Назад = kása: kemény, nehéz. Chald.

Kusár (arab) =kosár.

каша (chald. == készfr: szerzette, ékesitette.

1.

Raah :rá e's re: látta , jól esmerte, felrótta, elfogadta, ve

le egyesíílt, hasznát vette, gondoskodott róla, ellene

ta'madt. Felmaradt ezen elr'ílutóljárókban: rá-bízta 2.

gondoskodására bízta; rá-állott = vele egyesůlni állott;

‘15.-Штат = ellene támadt; kenyér-re szorúlt=kenye

ret elfogadni szorúlt.

Rahab :l: robb: kevéì'ység, döjfösse'g, p. о. nagy robbaljár

== nagy kevélyse'ggel jár.

Ватт = harang: hangzott, csengett. Ebbô'l lett: Ranaga'lni

= megdöngetni, ütni verni: úgy szinite: Bei-rán = bá

rány: bát hangzó.l ’

Rob == robban, roppant: nagyon sok, myrîások. "A’I chal

давай nyelven ez így van: Ríbván. ' _" `
Raga l«may Rar/«gh = rága, maya', és ragyogë iészi ¿16J

ször: mozognak a’ fény’ súgári, ragy'oígnak, csiuám

4*'
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lanak; másodszor: széllyeltört, szakadozott., hasogatott,

rongyos. ` .
vRogez = rezeg‘, ‚датам , mozgás.

Ragás = rakás, és ragasz: összetódúlni, rakásra gyiìlni,

hozzá állani , egyesl'ilni.

Ragál = rágal: gyalázta, rágalmazta.

Regel г; reggel: lab; kìvánság; igyekezet: siete's; visszake

riilése azon idô'nek , mellyen összegyülnek az emberek.

Rija = riaszt: rá МЫ: , rá ijjeszt.

Ваша/г: raezka: sovány, fonnyadt.- _

Roeesz = rekesz: tövîs ; sövény; kötölék; álnok tanács.

Raza'm = rázom: a’ fejével ìnteget, jelenti ki elméje’ indu

_latit , helyben hagyását "аду еЦепаёвё‘ valaminek.

Raab = гаЬ; éhezô'.

Babak (arab szó) = rabok, megkötötte a' barmot, lxizlaló~

ba tette. l

Вы = árad: elterjeszkedett.

Báa's = ráz: összeverô'dés, rázkódás, földindúlás.

Ra'z (ohald.) == zár: tìtkos, rejtett.

Raúm = rém: menydörgött, megre'mült, megl'élemlett.

Roágh: rohadt: rossz, éretlen, rohadt, veszett,

Ráia réjáz: danol, kiabál', kürtöl, czimbalmoz.

Iteot ìrött: szempillantás, щиты; megmaradt ezen szó

_ ban: röttön vagy rögtön = szempîllantásnyì idô'ben.

Rz' == rí: viz-hullatás, öntözés.

Bi :lír: elò'mutatás, Миша“, tükör. Ebbô'l lett: Hera =

l'ra: титана, láttatta; p. o. kép-iró = ke’pet “ниша,

Rachám =.- rokon: kit az ember nagyon szeret, szángleány

asszony. l

Racha'k r;- rakok: széllyelszedett, _széllyelrakott.

Re'm == remito' 'nagy állat; Rinocerus, Unìcornis. ‚ _

Встал, ‚1:: rom: magosról lehányta, rakásslá,.romma tette. ,_

Ramász = rámás‘z: mászkál mint a’ féreg, lába'val taped.

Ragha = raga: legelni., lerágni a’ Шин; 2or rag; ,hozzáf

" állani, társává Деды, egyesîilni.

[lhIl
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Repida = repítô': kiterjeszkedett, sze'llyelvonatott; vitoria,

as`szonyî шум, burok. ` i `

Bapah = repült: elhagyta, ele'bb állott, megszünt. "

Rup = ropp: törni.

Кара = orvosolt ,_ gyógyított. Ebbô'l lett: Hama'pa-as ого

pos, orvos: gyógygyal munkás. _ ' ’

Raczah а aracza vagy orcza: kedves, tetszô', штат.

Ram/.on = ráncz: fonnyadt.

Вася = rucczanni; 'elfutni. I 1 ›- " '

Ватт = rakom: himezte , festette, kirakta. ' l

Raka'd = rakod: ugráltv, tánczolt. Felmaradt ezen s'zóban:

ugyan csak ‘неё-тьма. i ' `

Ватт’:: rokkant: összeesett, elsoványodott,` megve'konyodott.

Resa! г: restel: rest, lassú volt. Chald.

Res és Ris = re's: szege'nység , megfogyatkozás‘, rongyosság.

Rés = rész: feje, summája. valamìnek. Chald.

Ros` = rozs: fejét felemelô', kitetszô'; merges, ‘keseríi mag

a’ gabona Кбит. ‚

Resah ‘аду Resagh = re'szeg: gonosz; háborgató.

Вашей = rotyog: Рой-оп. '

Ваш!‘ == retesz: láncz, bilincs.

Relet ='rettz rettenés, ijedés, irtódzás.

2f. ‚

Sear è: сайт-тазик: hátra maradt; hátra hagyott: marade'k.

`Ebbííl lett: Sear = sör vagy ser: kovász, savanyúság,

erejedzett , meg-fort.

»S‘abal = szabad: a.’ munkától megszünt; nyugodott; ked

ve're innepelt. -‚ .

Sebi = zseb: fogság’ helye.

' Sz‘ba :z zsìván: rabyfogoly. ’

Sabar = csavar: helyébô’l veszedelmesen kimozdítja, eltörí,

kîñczaml'fja.

Sad = csoda: pusztítás, kietlenné tevés.

»S'ahol == csahol; пунш; mint а’ róka, ugat.

«S'oah c: soba: elpusztított, kietlen.
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Запад = sav, e's só: hozzá illett, használt.

Suj (arab.) = síil: suhog а’ forrás közben.

Sevagh e's Suagh == cseveg: ki'abálás. Y

Sachath == szakadt: elromlott, roszszá lett.

Sift a: sújt: ostor, korbács.

Sut l: sò't: körüljárni, széllyelnézni , vizsgálódni.

»S‘up == zsúp: összetörni , zsúpolni.

Sazar = sodor: kötelet ereszt.

Salap = csatak; öntözni, be'mártanì, csatakolni.

Suach = süvege ráhajlani, ráborúlni, lenyomúlni; tészen

gödröt is.

Sacena == szoknya: lakóhely, mellyben ül,_alszik valaki,

maradásra alkalmatos szállás, sátor. Ezt az Arab Sa

can-nak mondja. A’ Chaldaeusoknál pedig: Szoc-naah

г: szép, alkalmatos sátor. ‚

Salut = csalat: hiba, tévedés.

Salac г: elvetette, hátra vetette.

Sul == 501, vagy sal: pre'm, rojt. Felmaradt ezen szóban:

sullaán, vagy csüllöng, sallang = rojt’ helyét fog

laló, prémet elüzô'.

Sille's = sziles; hármazott, háromszorossá tett.

Бит! = saját, család: ura, gazdája volt; hasznát vette.

Seleg és Telay = csillaß‘: hó.

»S'z'mma :"semmi: pusztaság, melly bámúlást okoz.

»S'emes = szem: nap, ablak, világosságot szolgáltató.

«Sen = csom, fog. Felmaradt ebben: sen-ara-gat: sa

nyargat === foggal tépve szorongat: mar-s e п -g ol s.:

marczongol; szó szerént: harapást-fog-~ gyakorel.

»S‘ine'sz = csinos: szépen felöltözött , felövedzett.

Sanat ._. szúnnyadt: alom.

Sanah =: szán, szén: elsô'bö'l másodikat csinálni, va'ltoztat

ni. Felmaradt ebben: szántott; széna; 65 szén, t. i. a’

szántó gyepbò'l gabona-termc'í földet csinál: а’ széna

fiibô'l, a’ szén fából lessz.

Saan s: sohan, szi'm, szúny: csendes volt, nem zörgött,

lel'eküdt valahol, néki dült valaminek. Felmaradt 0261;
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ben: elsuhant, vagy zörgés nélkiil elment; megszünt

vagy megnyugodott; elszunnyadt.

Se’pel = csépel, csepül: a’ földre terített.;~alacson, nyo

morúlt állapot.

Sepec = csepeg: csorgás, kifojdogálás, kiöntés.

Sapa = esapó: összecsapta. Ebbô'l lett: Asepa =="a‘csapó,

ideg vagy húr, melly elcsapja a’ nyilat, melly tör, ront.

»Sapa't = csapat: re'szenkint rendbe csapatokba rakta; vel

ìntézte. '

»S‘ipper = seper: ékessé széppé tette; ezzel egyet-*ïesz az

Araboknál: Sepher.

Siket = siket: halgatas, nyugodalom , mellyet a’ szélzúgás,

a’ hadi lárma meg nem háborr't.

Sarah=sárs eláztatta, мамы, leVeSSé tette; felóldozott.

»S‘elir == eser-ev: láncz. — .

Sór = sò're: ökör. Ebbô'l lett: Sarda 1:: csorda: ökör az.

Surah és Sor == sor: a’ tenyérben és homlokon le'vô' rárh

czok, rovátkok, lineák. Ennek a’ többes számja. (.Ióò

XL: 11.) kò'dölmek fordítatik , а’ Rhinocerus’leírásában

— nem helyesen.

Seriltót = sir-ri: rikót a’ nyáj , a’ csorda. ‘1

Sere! c: szeret: szolgál, kötelességét teljesiti Isten e's em

berek eránt.

Se's = szösz: é'gyiptomi szép fejér len.

Бег]: (arab) = serk-en: napkelet.

W.

Szebaca szevak, vagy szövök: összeszíítte , fanta; háló,

recze. Ez arabúl l'gy van: Szabacha: visszafelé, Acha

bisz, melly tészen pókot, és pókhálót.

Száccin = csákán: fegyver, kés.

Szum = szom, szem: tette, cselekedte, meghatározta; né

melly névbô’l lett l'gék’ formálója; p. o. aluszom, Га!‘

szem. Ebböl lett: Teszumet r.: tétel. ‘ `

джипа-вид! szanaszét: rá únt; Vele nem gondolt; a’ jó

útból roszra tert. '

.
_
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Szalmah = szalma: ruba, takaró; р. o. -búza-szalma: bú

zatakaró: csalma = fô'takaró.

Закат‘ = ször: szömyií, irtódzás, sze'lvész, égi háboni.

»S'zear = szô'r, haj.

Szeh = sze: kis állat, bárány, gödölye. Felmaradt ebben:

Szeh-li-d, melly ezt tesziz'bárány veled az.

Szijcho :_ szajkó:` az ò' beszéllò'je.

Вис/ш: = szakadt: kinyomta a’ mi а’ zsákban volt; a’

szô'lò'szembò’l a’ levet.

Szák = zsák, iszák, tarisznya; a’ mìben valamit tartanak;

ede'ny.

Szacah .-_.. szaka: ábra'zolt, képzelt. Felmaradt ezen szók

ban: éjszaka. = ijesztò't ábrázolt: szakasztott ollyanz

ábrázolt ollyat.

Szere'c = szerkez: be'kötözte; bétekergette; összetakarítot

ta; megfüsíilgette‘gondoson; А

Szered, ‘аду Szeder == szer; rend; mérò' eszköz.

Szara'gh = saragja: a’ többi résznél hosszabb, kijebb nyúlt,

mint mikor valaki a’ lábát kijebb nyújtja takarója alól.

Ez arabúl is дату-пак frank. ‚

Szara'k = sárka, vagy sárga: sárga, viasz-színíí, mint a’
megért szöllö. Ebbô'l lett: Szrülcah =: sziirke: `Jako ,„ l

tarka ló.

1”.' ' ina"

Taah = ta, te, t: meghatározta, elvégezte, kijelelte. Az

igékben a.’ harmadìk személy’ képzô'je az egészen el~

múlt idò'ben; р. 0. szerette = kötelességét elvégezte.;

Tebár = tipor: összetör, парой. ‚

Tavah = tova és csóva: harár; vég; kijelelés; jegy;

Tor r.: sor: rend, sor, meghatározott idô'. › „Y ’

Táchera = takaró: páncze'l. _» » _‚ 1..: ‚к

Tacah = tok-a: tô'le f‘úggött; hozzá ragadt.

Tacelit = tökélet: elve'gzés, helybehagyás; bársony-szl'n.

Tuccijim = tyúkjaim: pávák, papagájok. ч

Talah n talám: kétségeskedni, Fúggô'be lenni
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Там/ъ = fánn fiìggô'. Avval = gonoszte'vô'. Felmaradt ezen

összetett szóban: Tala-avval = tolvaly: fánn fúggô'

gonosztévò'.

Tel ____ teli: tölte's, sáncz, halom.

Tamád = támad: a’ mi újra meg újra elô'ken'íl, és ez által

állandóvá lesz.

Tamac=támog, támasz: „деда, tartottahogyelne díiljön.

Tam = tam, tem, töm: együgyü, ártatlan; egész, megtöl

(бы; töke'letes , elvégcztetett: az egészen elmúlt ido" for

málója; p. o. l'rtam = írtam ege'szen. Ebbô'l lett: Tom
ред s:À együgyíí, e'lií, hegyíí, tompa.

Tamam = tömöm: egészen megtöltöm, végre hajtom, be

‹ rakom, bedugom.

Temutah = temet-a: halál, megölés.

Tamra = torma: keserííséo‘.

Tanah és Tenah = együtt beszélt, швы‘, tanakodott; ta

nyázott.

Taah = tova: ide ’s tova ô'gyelgett, tévelygett.

Taar, ищу Taghar = tár, takar, és takarl'l: hiively, bo

rotva: a’ hüvely takar; a’ borotvay takarít. Tárha'z =

ollyan ház a’ mibe valamit eldugnak,~elrejtenek mint

valami hüvelyben. ‹ — -i

Tapász = tapasz és tepszi: a’ mi rá ragad, meg fog` vala

mit, rá tápászkodik.

Tapc'l: tápol: készl'tetlen , nyers, sótalan, de megehetô'eledel.

Tapár = töpör: összehúzta, szorította, Varta, aggatta. и}

Тор _= dob.y _ .'

Tapáp = topog, dobog: veri а’ dobot. jf

Teceric =l tekerítò'; burok; рамы.

Takah == tak: egyiket a’ másikhoz ütötte csattanással. Fel

maradt ezen avúlt‘szó ebben: ‘ай-бы: ütéssel munkáè.

Tarah = táró: nyitó, ajtónálló. ' ~ -›Torah = Юг: okosság, -törvém Felmaradt ebben: Torah

me'n __ törve'ny: okosságból , törvénybô'l való»

_Toren потоп! árboczfa. ‹ "_ ~ ‘м .—‘-‘
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 ¿bara (h)

чTor = vadgalamb. Bikker ладу kîvánsággal társat ke»

res. Ezea ke't avúlt szók felmaradtak ebben: túr-biko

: a' vad galamb társat keres.

Tére'cz = ‘tere'cselz valami nehe'z kérdésre feleletet ád, azt

kimagyarázza.

§. 18.

Ezeken kivíil, vagynak hazánkban sok ollyan helyse

gek, vide'kek, folyóvizek, hegyek ; vagynak sok familiák e's

magános emberek is, kiknck neveik me'g Ázsiából kerííltek:

de а’ mellyeknek e'rtelmök már al'fmagyar nyelvbò'l kiavúlt,

mindazáltal a’ zsidó és chaldaeai régi. l'rásokban felmaradt.

Elek közzůl is egynehányat feljegyzek, Aelò'l te'vén a’ zsidó

vagy chaldaeai szót, utána az azzal egyezò' magyar never, a’

hol szükse'gesnek láttam: ezek után [161116- a’ szóknakjelen

tése't. A’ helyek’ neve után h. betíít, a’ nemzetségA-’s embe

rek nevei után pedîg e. betüt írok. '

N.

Aba, (e.) :.- apa.

Abád, (h.) = elveszett.

rév-bajó. "

Iggar, (chald.) = [gar: (h.) fedél. ' '

Adan, (h.) c: ur. = ' a“

Adoraim = Adorján, (h.) igen erò's. "  ' l

Ада: = Adacs, (h.) lencse. ` '

Oha'd = Ohat, (h.) a’ Simeon’ fìja'nak neve; úgy látszik lett

ezen szóból Если, те11у egyest, magánost tészen.

Ach = Akos, (h.) atyafìas.

Argevan =~. Orgován, (h.) bárson; syriai festék.

Ucam = Okán, (h.) fekete.

Úr, (h.) = világos, tíiz, kitetszés, jó állapot, szabadság.

[степей = Esztár, (h.) nap.

Al-bis = (h.) nem beteg, nem rosz.

Almug = Almus, (e.) libánusi czédrus.

Al-czut = Alcsút, (h.) nem figyelmezò'. ‘ -— - ‘
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Azár, (h.) harczra késziìlt, felövedzett. Ebbô'l left az Ara

boknál Uza'r; a’ Persaknál Huza'r, melly azt teszi: ól

talom az ellenség ellen; lovas katona.

Apah, (h.) ваши, fô'zött.

Ar, (h.) hegy. .

Erec == Erk, (h.) hosszú, lassú. Chald.

Arpa'd, (11.) fundamentum, támasz, erösitô'.

Ara-d = Arad, (h.) erò's az.

Esel! = Öcsöd, (h.) vizfolyás.

[пос (е.) csalárdság’ férjfia.

Ali-laahazAtila , (e.) jele , példája a’ fáradságig dolgozottnak.

Aphra = Afra, (e.) por.

¿tan = Atáuy, (It.) kancza-szamár. Chald.

З.

Babah, (e.) szamfény.4

Bab-arecz = Babarcz, (h.) szem-fényje a’- földnek, vag'y

fekete föld. v

Bagád == bogat: hiíségtelen volt.

Bag =.Bag, Ваз-011, Bages: (h.) étel, eledel.

Bagó =: Bagó, és Bogyó: (e.) az ö eledele.

Ваши‘ = Bodor, (h. е.) széljel szórta szilálta. Chald.

Bad : Bod és ‘гад, (е.) magános, rideg; a’ Chald. tészen:

botar, lent, sajtót is.

Buda = Bodo, (e.) hazudott; költött.

Badal = Badaló, (h.) elválasztott, elszakasztott.

Badak = Bodok: (h.) vizsgálódott, végîre járt.

Baha'n = Bahony, (h.) hûvelyk.
Baza): 1:: Bozók, (k.) elszórta, sze'ljelszaggatta. ` `

Bazar-aún „s Böszörmény, (h.) széljelszórt rész.

Bede, (e.) hazing.

Вал‘ 'a Ван“; (h.) és Vajk, (e.) hires, ~fényes, 111611636

gos; ez volt a’ Sz. lstván" elsò’ neve.

B‘üa'n = Vilány, (h.) takaró, pal-ast, karpit.

Bajsa (s_yrus szó) (h.) а: szegény.
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Bachon = Bakony., (h.) leshely; vigyázó-torony; az ellen

; seg ellen bátorságos fedezô' hely.

Bá-I-adcn = Balaton, (h.) az [sten az Úr. Mások ezt a’ Blató

tót szóból származtatjak, melly ища: tészen.

Baz-primah = Böszprim, Veszprim, a"px'édánal£l $261

jelszaggatása; préda-osztály. l

Bál-eme'r, (e.) = az Isten’ {б `етЬеге.

Ba, (h.) Isten: tészen szl'vet, lelket, belsò' részt;‘"köz`epe

valámìnek. ‚ 

вещам = Be'llye és Beluja: [sten az Úr.

Bochán -_~ Bochán, és Bozsán, régi nemzetség: próbáléís,

tapasztalás. _ - l `

Balah = Bala-szent-Miklós, (h.) vén, Ворон Sz. Miklos. ‹

Bál-kana = Balkán, (h.) [шеи szerzette, rendelte. ‘

Ватт = Balassa: hadi népLÃ

'Blusa = Bulcsó, (e.) vizsgáló, tudakozódó, tanúló, bold».

Bén "_=,Bénye ,j (h.) fìú.

Banó, (e.) felépített.

Ваша‘: == Paczek, (e.) költ tészta. ’ ‚ ‚

Boczz'na = Boczonádzlámpás; uborka; emelô' nid.‘‘Chald.

Biccza = biczó, (e.) vìzes, lucskos, sároslxely. Bo'czach,

(h.) ez is ezt teszi. ' ’ ‘

Be'ezah = Beczô'- e.)', Bicske (h.) tojás. Chald.

Ваша! == Paezal, (h.) vereshagyma; egymásra borogatott

rétegek. ‹ ‚ Y „1;

Batán (syrus szó) ::=. Batonya: méhe'ben fogadott.f -. х

Bugha't = Bugát, `(e.) rugdosta, tapodta. ,Chald.

Buzz', (e.) keve'sre becsiilt. . «_

Bachar, (e.) kiválasztott, kedves volt. yEbbo'l lett: Bûckar

= Bihar: gondosan kiválasztatott, vagy. pedia: Behar

s: hegy elò'tt, hegyen.

Вата = Вог2а, (е.) általverô', általszúró; jégesô'. Chald.

Ватт! = Bel-ezel, (h.) vas.

Bar = Bor, (h. és e.) kiválasztott, kitìsztított; kedves ele

del; tiszta búzaA

>Bereh = Bere, (h.) kìválasztás; evés.
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Вата-доп = Barakony, (h.) áldott lakóhely.

Barak, (h.) = villámlás, tiìndöklés.

Ватт, (h.) = étel.

Bara'c = Barók, (e.) megáldotta, te'rdet hajtott.

Bere'n :. Bere'ny, (h.) az ô' választások, eve'sek.

Biran := Biriny, (h.) palota, kastély.

Be'r és Bz‘r :_—_: bér, bír , (h.) Ей.

Бета (е.) = csalárdság’ fija.

Bejrbucz =—_. Verbô'cz, selyem fiú.

Berucz r; Berecz, Berecse, (h.) béfutott.

Ber/co' = (e.) fìúcska.

Berde, (e.) = fiú az.

Bath, (h.) = meghált. Chald. .

Berea = Berek 65 Bereg, (h.) нём-1141165; ъ15ще1ещ hala

adás, áldás. — Regi eleink az, erdt’ikben tartotta'k isrenì

tiszteletjeiket, erró'l nevezhették azokat berekeknek, az

az tîsztelet, áldási helyeìnek; ettò'l vette nevét Bereg’

vármegye is, hová elò'ször jöttek ó'seink.` - ß

Baras és Beros = Bars, Bots, (e. h.) fenyö-fa. _ ‘\

Baka = Бока 65 Voka, (h.) kétfelé válaszloua, e‘ltörte.
Bakkasa = Baksa, (e.) ke'rés. I —

Bilt/ces r: Békés, (h.) szívesen kereste, ke'rle. ' г: . .‘

Boceh, (e.) := sl'rás.

Bitla, (e.) = Bittó: mindent kifecsegô'.

Вилла = Vitka: (h.) bìzodalom. ‘ _

Bata, (e.) = kìmondotta. Ebbô'l lett; Ватт (e.) :_ kimon

dás, elô'adás.

Batah, (e.) = pusztítás, levágás.

Batik (arab szó) (e.) .= sárga dinnye.

Búr-gan f: Búrján, 65 Burgyáp, (h. в.) фбуёв kerr.v . ‚ ~

Вш‘а (h.) = durva, miveletleln föld; ostoba. '_ :;= .». 1‘

Básan = Bosány: hatalmas зараза ńr..,. ‚. ; _ ‚мы

Besena = Besenyô'; változtatott, másikéftadot-f., eloSefélLu

` ‚‚‚-\‚‚..; \ ‘\) . .' “-_т‚ L.- "Щ" «‘

...__ ‘.. Il. на"

`y_u.'«_‘;~ ev’ --.\ ’

..îr»'=' (`=’
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‚и

_Gícz = Glez vagy'Géez‘z-árok. Chald'. ‘ "`

j.

Gea = Gyô', (h.) gò'g, kevélyse'ß‘.

Gebe, (h.) = árok.

G'eberjanah _ Géberjén: férli elnyomta, megcsalta.`

Gibba, (e.) = görbe.

Goder = gô’dér, (e.) kô'míves, házat rakó.

Géder, (e.) = fal, 1161-1165.

Gúr-ma, (h.) = _bújdosni mi szükse'g.

дат’: = Gyala, (h.) Штатам, felfedezte: asszonyi 611111

látszó ve'kony mha.

Gava', (h.) meghólt.

Gaan = Gyón, (h.) kevélyse'g.

Gadol = Gödöl-ò', (h.) .nagy ô'.

Gílah = Gyula, (h.) örüle's, ugrálzís.

Gaísa (syrus szó) = (h.) sex-eg, hadi ne'p.

Geza = Gejza, (e.) törzsök, familia.

ведет‘: = Gizela, (e.) ragadomány, madár-fìú.

Ge’z = Geszt, (h.) lenyirt gyapjú flirt.

Gigra==Zsigra, (h.) (phoenicziai szó) teszi Adonist=jeles úr.

Galsah (h.) = megnyl'rt, kopasz.

Gela ’:= gella, (h.) elkô'ltözöt t.

Gome = Gyoma, (h.) káka; vizes helyen termò’ gaz.

Gamar == Gömör, (h.) elfogyatkozott, megeme'sztetett, el

ve'geztetett.

Gan = Gyán, (h.) kert. Ermek többese: Gunoth = Ganócz,

(h.) kertek. ' ` '

Genìsza = Gyenîse, (e.) nemes, nemzetes.

Genach = nemzetse'g, az Árpád’ Magyarjai k‘ózt: köhögött,

sóhajtozott , zavart, kivágott.

Ganáz = Göncz, (h.) kines.

Gara, (h.) = elvette, megkisebbitette. _ _

Garon' =‘=~Garán, (hg) wrok. ' f ’ ' " = "

Gara'k = gyarak, (h.) összegöngyölte, legörditette.

Gera (h. e.) == kérò' gyomor, elegyl'tô’.

Gares = géres (h.) kivetett, kitaszitott.
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Geresz = Gerecz, (e.) összetört.

Ger = Gere, (e.) ic‘legen, jöveve'ny. Ebbi'íl lett: (warmem:

Gyarmat, (h.) jövevény jött elô' ; úgy szinte: Сати/шут‘

mi, melly 112 Árpád’ Magyarjai каша egyik feiner а‘

neve volt: teszi ezt: elvágott szakasztott jövevény jölt

elô’, vagy jött ide.

Gat = gát, (h.) keritett hely, sajtó.

ц

,.

Dabra (chald.) = Döbrô', (h) szántóföld.

Вода, (h.) vizfolyás.

Dabalc = Dobok-a, (h.) hozzá ragadt a’.

Dabas és Dubsa, (h. és e.) .__. méz; pálmafa.

Dibra == Dobra, (h.) beszéd; munka.

Dad, (h.) = csecs, emlò'. _ „

Dadah, (h.) Dede, (e.) = lassan halad, le'pked mint а‘ kis

gyermek. '

Ваш] = Déva, (h.) rest, ellankadva leült, puszta vár.

Dan = Dány, (h.) itélô'. bil‘ó. Ebbò'l lett: Dan-deIir-:Dan

dé, (e.) elegedendò' biró.

Duma == Doma, (e.) halgató.

Вики = Dakó, (e.) kicsiny, csekély. l __

Darág = Богов‘, (h.) ballag, feljebb lépdes, emelkedik." `

Darah = Dora, (e.) visszal'ízte, visszaverte. "

Dar = Darnó, (It.) csecs, emlò', chaldaeai nyelven.

Derec :_ Derekegyház: út, menetel’ egyháza. '_

Dese = Decse, pázsit, gyenge fü.l A’ Chaldaeus Hihi;

nak mondja, mellyel egyez a’ dicsó'. `

Doran :s Darány, (h.) ajándék. Chald.

Dús, (e.).= 656ре11;_1па511е1ар011011‚ nyomorgatott. Ещё‘

lett: dús-kálni = 116113211,‘{о13а1111,`1‘{›пс501111. `

Hadad, (h.) = összetörte, ‘elpl'e'dáltai` ‹- 1“ 'l === \~‘ ì

нами, (h.) = mirmsff ‘ › (\‘l шт’ f ч мы‘

Halca, (e.) = út, járás, itélet`,'ï'binoká‘is:: ‚Бит :__: x“- М.‘ ‘

Hédera (h.) = ékes. ".“W‘ '~'r › MÍ* l — ‘" mi.’
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Hód, (h.) = méltóság, dicsô'ség, erò'. i "w

Honad = Hunyad, (h.) nyugvó hely, bírtok.

Нота, (е.)‚::_ elvezette, elvitte.

Har, (h.) = hegy, domb. Ebbô'l lett: Hardo' vagy Ardó, (h.)

== hegyes hely az.

1.

Уйти, (h.) == rózsa. Ve'rlid, ez is hasonlóúl rózsát te'szen.

т.

Zebulc = Zabólcs, (h.) a’ te lakÓ helyed.

Zabad = Szabad, (e.) megajándékozta.

Zadon = Zsadán: kevélyse'g. Chald.

штат = Zuard, (e.) fény az.

Zalag __-_ Zolok, (h.) ajtót béreteszelô'.

Zamaj = Zámoj, (h.) mesterkedò' , praktikáló.

Zemer, (e.) = hegyi час! kecske.

Zana, (e.)=paráználkodott. Ebbô'l lett: Таити: Tasnád:
paraznaság. ' n" `

Zan = Szan, (h.) forma, kép, állapot.

Zanuk = Szónok, (h.) vizek’ folyása. Arabúl ez így van:

Zarnuk.

Зайди, (е.) = megvénült: tészen типа: is.

ИМЯ: = Szák, (e.) kiáltotta, összehl'vla.

Zerem == Szerem, (h.) áradás.

v Zîrbus (arab szó) = Czirbus, (e.) jelenti': háj' hártyája.

Zunbúr = Zombor, (h.) darázs, doromboló.

Zírma, ._ foljlás. ' `

.n

Chabár = Chabat: magát hozzá adta, >uir'salstigb'a állott vele.

Еду nemzet az Árpa'd’ Magyarjai каши;

citada, = Hodos, (h.) új.A _

Chazak = Kozák, (e.) erû's, tehetô's. „ z i _u .I `

Chacha = Kóka, (h.) tövis, horog, kákó. _yCholah = Kola, (e) vajudó, szîilt'í. y _ _. ___~ 1' м ‘..

слива = Koleda, (e.) menyét. _law __ _ И)
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Chalusa=Kalocsa, (h.) erô'tlen, elveszett.

ChalaszHalas , (h.) sorsot vetô'.

ChalatazKalota, (h.) birtok, saját.

Chalád=Káld, (h.) eltakart, elrejtezett; mélyen béhatott

valamibe. -

6haláp=Haláp, (h.) kölesön csere'lt.

Chamocz-ffKamoc’sa, (h.) kovász, savanyú.

Chamar=hamar, (e.) tüzes, neki hevîiit.

Chemer, (h.):=bor; veres; sáros.

Chorman, (e.) = kl'gyó.

Uherpa= Herpa , gyalázat.

Charsa=Karsa, (h.) ne'ma, siket. \

Chanahd=Csanád, (h. e.) tábort eh'endelò' az.

n.

To'b, (h.) =sze'p, hasznos.

Tuba, (e.) =jóság, boldogság.

Tiba, (h. e) :terme'szetì ‘Шары, jó indúlat.

Tijnaz'l‘ajna: sáros hely.

Tur, (h.) =rend, sor. Turamhegy.

Tur-zo'=Turzó, (e.) rendbeszedett ez.

TalazTálya , (h.) hozzávart, fótos.

Telalc=Telek, (h.) hozzávetette, hozzáadta, elvágta.

Tarchan=Tárkány, (h.) munkás.

Tarcha: Tarcsa, (h.) munka, tereh.

Тигра, (h.) falevél, Tarep is ezt teszi.

Talclcész, (chald.) г. elrendelò', zászló-tartó. Ebbò'l lett latin

végzettel Takkszus= hadi-veze’r. Takson=rendbe s'zed".

Ч.

Jogar=lgar, (h.) csomó, rakás.

Jeor=Gyô'r, (h. e.) folyóvl'z patak.

Jam'lc, (e.) = szopos g'yermek. ›

Jalan, (h,) =engedelmeskedett. `

‘~ („ь wine...
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Э‘ ‘

CádzKágya, (h.) кайфа.

Caoah=Kovács , (e.) égetett , tüzelt.

CohénzKohán, (e.) pap.

Cazar=Kozár, (e.) kegyetlen.

Cala=Kola, (e.) tökéletességre ment, elvégeztelett.

беге, (е.)= tömlöcz.

сана)» , (h.) = шепуе.

Gamar-emz-Komárom, (h.) {акте föváros.

Cumara, (chald.)= áldozó pap.

Ganár=Konyár, (h.) cziterás.

Cun, (e.) = ke'szl'teni, elrendelni, megerô'síteni.

Chaszap, (e.)=kívánta, óhajtotta.

Capris, (e.) =béfedte, elnyomta.

Cappatah=Kapatán , (e.) megköt valamit. _

Car, (e.)=vezér, f6, kos: ncmzetnek neve az Arpád’ Ma

gyarjai közt.

Camí, (e.) =kosi, koshoz illó’.

0em'sa=Kenese, és Kanizsa, (h.) gyüléshely, synagóga

Col=Kóly, (h.) minden; világ.

Caplan=Koplon, (e.) markol valamit, markus.

0atha=Káta, (h.) inagába nò'tt. Chald.

“М

Ledan=Ladán , (h.) jelent hüvelyt. Найди is ezt (ещё.

Le'va, (h.) =követte, hozzáragadott.

Ducha, (e.)=tábla.

Lehút=Lehota, (h.) munka, alkalmatlanság.

Laázì=Lázi, és Laczi, (e.) barbarus, ìdegen nyelven szóló

Lúcz , (h.) .-:kinevetni , csúfolódni ; ingerkednî. "

LasonczLosoncz, (h.) nyelv, beszéd.

_ n,

Maan= Mány , (h.) edény.

Maud-:_: Mád , (h.) ‘Аню-50“ ‚ elesett.

ММ (h.) :c mérték; ruházat.

Am..."
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hIaana=Manya, (h.) еду hód föld.

MagerfzMágor, (h.) lakos.

Megìer=Megyer, (h.) kimért jószág.

Magura , (h.) == gabonás ház.

Medocatb'ladocsa , (h.) mozsár.

Macha: Makó, (h.) czélját érte, örîìlt, tapsolt.

MacharL-Mokra, (h.) megválasztotta, és а’ jobb re'szt Vette.

111ai-nolelh= Moynolthe: vizeresztô'k.

Mana = Manya, (h.) osztott rés'z.

Magus=Magócs , (h.) magas's.

Malon=Malonya, (h.) vende'gf'ogadó, kunyhó.

Моим. (h.) :mél-ô’ font’ serpenyô'je.

‚Метис!‘ = Mányok , és Monok, (h.) ajándékba adatt.

Manda =Mánd , (h.) tudomány.

Manor=Monor, (h.) szövô'nek a’ járma.

Meszár = Mes'záros, (e.) elfíire'szelte, elvágta, általadta.

Chald. ‚

М5с2е1ш=М1с51ю, (h.) madzagocs'ka, hajkötò’ pántlika.

Ma'cza ’_.' Mácsa, (h.) megtalálta. '

Мата-титан=Maramar'os , (h.) nagy keserüség.

Mo'r , (h.) zmirha. ‘

.Mare'z-:Máré', (е.) úr. Chaldr

Mur =Mura, (h.) változott, helyet cserélt.

IlIordgzMoi-ágy, (h.) cse'p, talyiga.

Meruczah=Merîcza, (h.) összetörés, kegyetlen bánás.

Mus = Musa ‚ (е.) elébb állott, elvonta magát.

Maruch=Maros, (h.) kife'nyesitett, kitisztított.

Mato'k, (е.) = 61165.

J.

Naár=Nyár , (h.) gyermek, ifiú.

Nadab, (h. =önként ád.’

Necehesánta, topa: az Arpádi nemzetse'gek küzzůl еду.

Náva , (h.) =lakos. ’ `

Мг: Nyir, (h.) gyep, ugar.

Nz‘ch=Nyék, (h.) csendesse'g , engedelmesség.

5*
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t NicheszNyr'kos, (e.) jövendölt ,' jól hozz'á. vctett.

У Námisz =Nánás, (h.) törpe, kicsiny-ember, adóval terllelt.

Nasal: Нашей] , (h.) levetkezett, levetett.

шт; = Nyitra, (h.) lehulló , mint’a’ falevél.

Nata'rczNádor , (e.) ô'riz, védelmez, megtart.

D.

Szába= Qsaba, (h.) elcsábúlt, megrészegedett.

Szadar ='_Szodoró , (h.) elrendelte.

Szetler': rend, (e.) Ebbo'l lett: Sze¢lercén=rend , egyenes,

állandó.

Szoce'n: Széchén: sokaknak használó , királ yi udvar' prae

fectnsa , kìncstár’ gondviselt'íje.

Szůd, (‚Мы-5115111 а’ Г111ёЬе , titok. . _ ‚
Szug-szara-d: Szegszárd , (h.) Vfélre vonúlt fejedeleme'.

Szalach =' Szalók , (h.) megajándékozta , elengedte. l

Szalah, (h.) rrleverte, letapodta. -

Szalkán, (h.)=felmentek. .  ‘‚ '. .

Szól‘lat, (e.) =z'semlye, lîszt. _'

Szalár=Szalárdz (h.) mege'gett, a’melegség’miatt összerán

l czosodotn, aszott az. _ ‚ _

Szad-_:Szadvár, (h.) koporsó; bézáró hely; kaloda.
Sza'na, (e.) г: gyiilölség. ' ` l _

Szapá1f=Szapár és sáfár, (h. e.) Irást, tt‘irvényt, számot

- tudott', elô'számlálta, felvetette. 4 _ .- -
v

‚ Sez/.alcol == Szakoly: (h.) kô'vel 111919111‘,- kô'vel bferakni, liányni.

Szarán=Zarán~d és Sárántl: (h.) _Fejetlelernè

‘SzeterzjSl'ten (h.) rejtekhely.

_ Szatam-ar=Szatmá1-: (h.) bér'akott', "bérekesztett hegygyel;

vagy Szeta-már, ('chald.) eltért`,¢l1átra menta’ 1ю$ё1й$ёёи

‚ ‹ _ ‚ :’‹
Eber-g‘ánáEbergény, (e.) zsidó kert.

Uggotlè; Úgotsa: (h.) pogácsák. ’

Azara=Ózoraz hely, utlvar, tornáez.

Аза vagy Ghazac'zgyô’zö; мамам »" ` -

".\\
‚

_» . ._
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Écz vagy Ghe'czczGécz: (h.) e'löfa.

Eczer: Ecser: (h.) tilalmas.l

0nad=(')nod: (li.) lakó helyez, szálás ez.

Арат=Арог= por; vagy рейд; :“0р1шт= Орон. szarvas’ fia.

Arad, (1a.):kemény, meredt. Phoenicziai 65 persîai váŕo’sok.

Awa, (1a.):mez1'telen, en'ítlen. ' °
I1= iráz, lés IrsAa, (h.) város az.

Atún, (h.) Ь: béhozta, letette; tejes edény.)

Ё: == Ó'z ,i (e.) kecske.- `

Ér: Ör 65 Örös vagy Örs (h.) vigyázó, strázsa.

5.

Peér=Fejér, 65 Pér, (h. е.) ékesse'g.

Padur, (e.)=fodor háj, belsò' rész.

Pug=`l<`ugy, (h.) elfogynî, ellankadni.

Pil, (h.)= е1е1`г1п: torony.

Рама, (h.)=fáklya, péida.

Рим; , (h.) = eloSztott'. `

Pele , (11.) :z csudálatos.

PelzalzPéczel, (h.) mcgszántott'a, ,koppasztottzh

Para'd, (h.) = elosztotta , elválasztotta.

Praznoth=Praznóez, (h.) kiilöń váltak; faluk.

Parhasz=Farnos, (e.) pásztor, igazgató.

Pósa-_Póstele`k, -és Pócs, (h.) nevekedés, bô'völköde's.

Pósah=Posa, (h,) kiterjeszkedett.

Pót=Pót és Fót, (h.) ajtósark. '

Palach=Patak, (h.) elóidott, szabadon meno'. _

pam/t , (M_-:meseta élhuene. Ebböl 1ett='1»eti=Pef6, (e5

együgyü, «tapasztalatlan ‚ Кёппуеп elcsábŕtható.`

Pricz=Piricse 65 Pires, (h.) eń'íèzakos ragadozó.

. Y,

Czaba=Csaba, (h. e.) vìtézkedett.

Czabur = Czobor, (e.) összegyííjtötte, összeszedte a’ mi sze'

lyel vólt. — L ‚ v ' .

UzebêzCzebe, e's Csebi, (e.) ékesség. szépség.
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Czaha'n = Csán és Csan , (h. e.) csunya; szennyes; szemtelen.

Czoán = Zován, (h.) egy helybò'l másuvá tétetett; 115316531!)

tomi hires város.

Czoár=Zuárdz torony, ô'rzô’hely az.

Czgura = Csura , (h.) forma.

Czorva=Csorvás, e's Csorba: (h.) bélpoklos.

стал, (е.) =_darázs. .

CzáchzCsák, (e.) fejér, vfe'nyes, világos.

Смета‘: Zakar, (e.) fejér.

CzichemCzike, (e.) szikkadt, выйти, elepedt; kìtisztúlt.

Czachanah: Csokona, (h.) biidösse'g.

Czalah=Csala, és Szala: (h. e.) aszal, száraszt.

C'zama=Csoma, (h.) esìmbókba kötött haj.

сжатым-дСзотодэ (h.) összekötötte, társaságba állott,

Опера: Cséfa, (h.) baSiliskuS kigyó.

Czazar--Csatán (h.) ódal,

р.

Kaba ,_ (h.) = ragadozó.

Квант/ь: Kadusa (e.), szentség,

кат, (е.) = fekete.

Kat: Kót, és Кейс-а: (h.)l unalom.

KálazKál, (h.) futós, gyors, könnyü.

Каша! , (e.)_siitô' az.

Kamo't, :Kamut: (h.) vete'sek, gabonák,

Kanó=Kanyó, (e.) buzgó, nagy hííségíí.

Keveh=Kevi~(h.): kivánva várt.

Kana; szerzett, Чей, birmkos, tehetò's volt. Ebböl lett:

Kan-har=tehet<’ís, birtokos vezér.

Kalon=Kalonda (h): alávalóság, gyalázat az.

Каста: Kaza (h.) lenyirte.

Kaczan és Kaczin=Kóczán (6.), vezér, fejedelem, a’ ki in

tésével is igazgat.

Keczora=Kuczora (e), rövìd, összekuczorodott.

Kecze =Keczel ús Keszi (h.) ,’ véghatár, szél»

Ката!’ :Kai-ap (e.) közel való atyaíi.

\
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Kara, (h.) = elébe jött, hivott.

Keresz = Kerezs (11.): görbe, vissza-kanyarodott; kapocs’

fiile.

Kar-peotzKarpat (h.), hîdeg határ földek, havasok.

Rasa: kas: kemény, sanyarú; az Árpád’ népe közt egy

nemzetse'g.

Kis : a’ Saúl’ atyjának a’ neve; a’ zsìdó nyelvben nincsen ez

a’ törzök-szó , de a’ magyarban meg-van.

Karaez=Karacs, (e.) karczolt, bémetszett.

1.

вам-днём, és Rábé (h.), nagy, nevelö, sokasító.

Riba (h) ___-perlekedés,l veszekedés.

нации (h.)=i1ralkodott.

нём (е.) :_: uralkodó, másokat hatalma aláähajtó.

Reda (chald.) (h.)= szekér.

.Haha (h.) =félnî.

нами (h.), = megitatott, lerészegedett, megöntůzött.

Réva , (h.) zztekintet.

Rimma (h.) = féreg, kukacz.

Rana--Rónya (h.), hangzott, csengett, énekelt.

Baeza (e.) = kedves. Ebbô'l lett: Башка .-= kedvesecske.

Re'lcah (h.) :'- iires.

Rasa-:Razsó (e.), tehetò's, hatalmas, szabad volt.

Rús-zRúzs (e.), szegény, rongyos.

Ralat=Rátót (h.), félni, rettegni.

u).

Saanl=Csan, e's Csány (h.), csendes, megnyúgodott.

Saar=Sár (h.), a’ mi valami megelò'zô'tô'l hatra maradt,

maradék.

»S'abát='Szovát (h.), megnyúgodott, megsziint a’ munkától.

Séd=Sed (h.), ördög; pusztitó.

Samir-:Sag (h.), ellenség’ orditása, nyomorúltak’ jajgatása.

Suap-:Sap (h.), meritett. t,
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Salar = Sátor (e.) , elô'ljáró , uralkodó volt. Ebbô'l lett: Mislar

= uralkodás.

sai: sáj , Csáj (h.), ajánde'k.

»S'altánzZoltán (chald.), uralkodó, hatalommal biró.} Arab

nyelven Szulta'nzhatalmas.

Sciltobál=ASzáldobágyz az ô' ига Bál.

_Sa'kacgZsáka (11.), megázott, elmeriilt; eliìlt; `lvott; meg

loesoltatott.`

Sala=Csala (e.) , csalt.

Sele’hcz-_Selle (e.) , Sellye (h.) , csendes , nyugodalmas, Chald.

Sarak=Sarkó (e.): fůtyölt, füttyentett a’ kutyának.

Soha'n=csohán: megtámaszkodott.

Sz’res (h.)=gyökér.

Sura=Csura (11.), linea, ráncz, keménység.

Sum: Som és Csoma (h.) , foghagyma

Síccorah = Sukoró (1a.), részeg.

Sacol= Csokaly: gyermektô'l megfosztatott.

Sét=Zete, és Csete (e.), az egyenes útról eltérô'.

Sepi=Csepî (e.) , magos hely.

Береги: Csépel (h.), lapályos hely.

' Szécel=Székely (e.), okos, meggondolva cselekedt'i, elöre

nézó'.

Szlav = fiirj; bátran lármázó.

Szorep=Szerep (h.), megegetö, per’selô'.

y»S'zepar-.zSzopor (h.) vízpart.

n.

Taar (e.):nyírò' eszköz.

Tiana-dar = Tivadar (h.), megjegyzétt , körülírt gyöngy.

Tece'l= Tekel-e : megfontolta-e.

Tólda=Tóld (11.): nemzés, szülés által szaporítani, tóldan

a’ familiát.

Tamar-:Temor (11.), pálmafa.

Tama: Tomó (e.), bámúlt, csudálkozott.

TemulzTumula (e.), tegnap, elmúlt.
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_Taha-tom, (e’_.)c=tis‘zta, egyenes Szíviìségnek ранний. _

Тата!’ =С561ёша (h.)‘, vszaruból-késziílt liiírtfy Ebbô'l lett'
Ceci/:ó ,‚ .melly görbei s_zamt tészen.' ‚

Тор :=‹1р1), g i r, ‚

Tama: (h), hangzot't, .zuig-ott, _
Taz-ain: Tarjány, (e.) aj‘tó nyîtólgrr _-  _

Тагар=гТагга‚(!в.), bf'ívölködötr. - ’ ».f; ‚ .

Tas (h.)=erötelen, ‹ _ 

Tardas 'Em-dos (e), rendhez‘szokott, ^ .

Turfúl=Turú1 (а), megvizsgálerò'sen.

Torbicz=Turbiez (e.), tojó galamb. 4

Tordah=Torda (1a.), шаг, körül-kerekített‘az.

Csak ez'ekbô’l is mag-,.sàembetünô' a’ magyar nyelvnek

a’ Azsidó, chaldaeai,_és_ syro -médiai nyelvekkeli atyafìsága,

mellyekbb'l nem -e'sak >az következik, a’ mit Révaz' M“с!ós

elô'ad Elaboratior Grammaäcájában, hogy a’ magyar nyelvl

ezekkel ¿yy törzsökbô'l származott; hanem az is, _hogy a’ ma

gyar nemzet’ elsô' hazája' ,Madai-Ara volt; hogy _már a’ Jób’

idejrében tudományos, pallérozott, ’s virágzó állapotban» élt; '

és az Abraham’ maradékival a’ Z__sidókkal, 65 Symsokkal sok

ideig- éltek _egy térsaságban;együtt nevekedett, 4e‘gyiitt bô'

‘Мг, együa tökéletesedett _az o’ nyelvök, 65 mig ezek egy

más’ szomszédságában egyiitt l.társalkodva éltek, nagyobb

egyesség volt az ô’ Ászav'aik‘_közötu de idô’vel eìvál'vány ogy-

mástól, -sok közös s‘zavaik'at-felcserélték azon nemzetek’ 4sza-f

vaivakkìkkel együtt'laktak. A’l mint- esméretök nevekedett,

úgy szaporodtak ‚так kif‘ejezése're szükséges szavaik is : «ar

zonban hangjokat ,_ beszédek’. módj'át'alkalmaztatván a’ szom

szédokéhoz, magoknak _is._kedvök levénfa.’ változtatáslwza

kivetkeztették папаша: eredetîformájikböl‘. 

Nevelte ezen nagy változást a"na'pkeleti nyelvekben,

a’ ,betiiknek tökéletlen kimondása, és azoknak` ebbô'l szár

mazott különbözô' leirása, a’ magokban kimondható betíik- v

nek sok-féle változtatása. A’ zsìdó nyelvben t. i'. mellyîk m0»

l t

\
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gában hangzót hová kell tenni, csak a" Krisztus után a' 600

dik esztendő, táján, a’ Лизы-6:11}: határozták meg; az előtt

tetszésük szerént tették egyiket a7 másik helyett, mint ez mai

időben is a” magyar nyelvben szokásban van, p. o. szép, szíp;

ides, e'dös; tipeg, topog; borona, berena; vísíí, véső; kon

dor, göndör; vörös, veres; karmol, körmöl. Nem külön

ben a7 mássalhangzóknak egymással való felcserélése: így

cseréltetnek fel p. o. a’ b-v-p egymással; úgy szinte а’

у—-1с—-с1г; а’ d-t; hasonlón] a’ р -f; a’ tz-ts; a’ th —

s; az s-sz- cs; sőt az l -r-j is gyakorta kölcsönösen

egymásért tétetnek: melly napkeleti szokásnak а’ mi nyel

vünkben i's mind e’ napiglan sok maradványi vannak. Ezek

voltak azon szembetünő változásnak ’s különbözésnek neve

zetesebb okai, mellyek az özönvíz után mintegy 300 eszten

dőkkel épült Bábel” ‘студий lett elszéledéstől fogva, a’ Noé

tól származott népek közzül, a’ madjar, zsidó, chaldaeai,

és Asyrus nyelvekben történtek. De ha meggondoljuk azt,

mennyi viszontagságokon ment által nemzetünk illy sok szá

zadok” lefolyása alatt, és hogy már Leo császár а’ Tacticá

jában népünket nemzetségek” zavar-jának mondja lenni; nem

ezen különbözésen lehet csudálkozni, hanem inkább azon,

hogy, maradhatott csak ennyi egyenlőség is а’ mostani ma

gyar szók, és ezelőtt több mint 3300 esztendőkkel feljegyzutt

zsidó és syrovchaldaeai szók között.

‚А‘ zsidó és теща.‘ nyelv között való nagy hasonlatos

Ságot, már a" reformatió elein Melanchlon, а’ Wittembergába

tanúlni ment Magyarokkal közelebbről társalkodván, eszre

vette, mellynek ő egyéb okát nem tudta adni: hanem hogy

mikor а’ Magyarok béjöttek e’ mostani hazájokba, sok Zsi

dók is jöttek be velők: de ezen vélekedésnek erősítésére his

Lóriai bizonyságot nem találhatunk. —— Salagi us pedig, de

Stam Ecol. Pannon, irt munkájában рад. 238. úgy adta elő

gondolatját: hogy a’ Magyarok Hagarenusok , Ismáeliták vol

tak, és ők a’ zsidóktól csak а’ persiai “vallás” czeremóniái

által különböztek. _ “

Ha csak а’ helységeknek, vidékeknek, hegyeknek, fo
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lyóvlzeknek nevei volnának egyezők a’ zsidó és chaldaeai

szókkal, mind inkébb mondhatnánk, hogy azok vagy a’ zsív

dóktól vagy az Atila, Hunusaitól maradtak rám“ de ímé а’

famíliáknak ’s magános embereknek nevei között is sok illye~

nek találtatnak, kikről osztán a” városok helységek нечет

tettek el, mint ennek fölötte sok példáit lehet látni а’ Várav

don talált Judz'cz'um ferri candenlis regestrumában: mellyek

nyilván való bizonyságai annak, hogy nem más Hunus nem

zeté, hanem a’ mi Magyar nemzetünk” nyelve volt közel a

tyafiságban a’ zsidó és sync-médiai ’s chaldaeai nyelvekkel.

Ezek is tehát, mint meg°annyi földben találtatott régi

pénzek, nevelhetik annak hitelre méltó voltát, hogy a’ mi

régi őseink voltak azok, kiket a°'régi zsidó és chaldaeai írók

Madjarolenak, az Arabok Madzarohnak; most pedig Magya.

roknak neveznek; és hogy az ő első lakó helyök volt, az em,

beri nemzetnek első hazája Syria, és annak egyik része Mel.

dia: és hogy ezelőtt 3800 esztendővel egy nyelven beszél

lettek ezekkel. De hogy illyen sok időLaIatt, igen nagy ‘251

tozás lett ezen nyelvek közt, nem csudálkozik azon a’ ki

meggondolja, hogy 1500 esztendő, alatt, а’ deák nyelv Ró.

mában, a’ hol azt a’ császárok” tekintete, és a.’ keresztyén

vallás is védelmezték, úgy megváltozott, hogy ha, most Ci

cero feltámadna, a’ római talian nyelvet nem könnyen érts

hetné meg; -.- még nehezebben. az oláh, spanyol ,_ és frau.

czia nyelveket, mellyek mái.- Rómától messzebb költöztek,

’s bosszankodnék a’ római nyelvnek illy sokféleképen való
megrontásáért, v

IV. А’ régi Попов-Майдан- betíikről, és azok

nak а’рпоепйещйай9 zsidó, syrus arab, és gö

rög betůkkel való egyezésekrôl.

§. 20.

Láttuk eddig a” magyar nyelvnek a’ zsidó és sym-charl

daeai nyelvekkel való szembetünő atyafisagát: tegyük mar

vizsgálódásunk, „ада“; ezen régi népek, írásait.
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I. . Hogy először Phoeniciaból - C'admus vitte а’ betüket

Gôrög'országba,bizonyítja ezt нет“. Ь. V: C'. 57. ekképen:

„N Phoeniciaiak, kik Cadmussal eljöttek, minda” tudomá

nyokat béhozták Görögországba, mind а’ betüket is,»m‘e1y

lyek ezelőtt nem voltak, а’ Görögőknél.“ Hasonlag ír erről

Tacitus L. XI. „Az a’ híre, úgymond, hogy Cadmus phoe

nicziai hajós-sereggel jövén Görögországba, az oda-való,

még akkor tudatlan népeket, az írás” mesterségére megtaní

totta.“ Erről a’ Cadmusról azt írja Athen. L. XIV. hogy ő af

királynakMageirossa lévén, kegy Harmónia nevü" sípolni tudó

leánynyal szökött Görögországba, PhoeniciabóL- 4Mageiros

teszen szakácsot, melly eredetét vette a’ Mageából, melly

tészen tudákosságot, ördögi mesterséget. Mageirosnak ne

vezték hát а’ szakácsot azért, mert а’ szakácsság a” Mágu

sok által találtatott fel, a’ kik Phoeniciába Mageirosoknak

neveztettek. _A’ mint pedig a.’ neve mutatja, Cadmus , а’ Cad

moneusok közzül való “volt, kikről emlékezik 1. Más XV.

19. így neveztettek a’ 2516601‘521139 napkeleti részén ai-Her- .

mon hegye mellett lakók, ’s hihetőleg ezen hegyről nevezte- _

tett a” Cadmus’ felesége is Hármóniának, nem pedig arról,

hogy sípolni tudott. '

Il. De abból, hogy Cadmus tanította а’ Görög-őket ae

betükre, nem következik , hogy ezt a’ Phoenìciaiak találták

volna fel; a’ honnan Díodor. Sic. L. V. azt írja, hogy az As~~

syriusok találták fel a’ betüket, kiktől azt megtanúlván .a’

Phoeniciaiak átadtak a’ Görögöknek, azok t. “i. kik Cadmus

Sal oda hajókáztak, Plinius pedig L. VI. C. 57. ekképen ír:

„én állhatatosan úgy ítélek, “hogy а’ betüket az Assyriusok

találták fel. AzAssyrin-sok és a’ Médusok között pedig a'tu

dósabbak voltak a” Mágusok: következésképen hihető ,-hogy

a” betűknek, valamint а.’ számoknak is , ezek voltak első fel

találói.

lll. De akárki volt feltalálója a’ betűknek, elég az,

hogy voltak az Assyriusoknak betűik. Assyria pedig, és az

azzal határos, ésA sok ideig egy kormányzó alatt volt Média,

a’ mi magyar nemzetünknek első hazája volt; ennélfogva vol
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. mi. nékik betiiik , még pedzgaz essyriai ésiphoe'nicîai batik

lhöz hasonlók. -— ‚1‘16111 15 1911813 feltem'lî, hogy. az a’ nemzet,

melly a’ régi vìlágban Vegy volti З11’111111111111111 1’5 miveltebbek

közzíil , minden irás nélkül lett volna, a’ több l'rni tudó ázsiai

népek között. _ ' ~ . . v ‚ ` _

' ~És hog-y valósággal _tudtak‘ írnî a2’ régi Madjarok, kik

a’ közelebbi idò'kben’Médusoknak neveztettek, bizonyítja azt

HermLL. 1. midô'n'feljegyzi Deiocesnek .azon parancsolatját,

'„hogy néki minden kérelmek 65 jelen'tések ìrásban ада-50111111‘:

be'.“ Mîmódon kivánhatta'volna ezt, ha'az irás elô'ttök 651116‘

_retlen lett volna. Ugyan csak Herodotus .irja emlîtett këny«

4vében: „Harpagus inédiai (‘б ern-ber, Cyrusnak eg'y nyúlba

varrblevelet- kiildött’, mellyet valami meghitt embere'nek által

adott, hogy mintV vadász vigye hozzá, megmondván‘: hogy

saját kezével boncsa fell azt Cyrus.“ Zoroaster, ki a7 Médu

vsok közül való Magus volt ,_ összeszedte 65 1е1г1а а’ Mágusok’~

tudományát. - Ekbatanában, Média’ fò'varosában tartattak

‘a’ törvények’ könyvei, 65 a’ babyloni ’s médiai királyok’ vi‘

selt dolgait magokban foglaló históriák. Ezektò'l tanúlták az~

tán meg az frást a’ több hunus «nemzetségek, mìnemüek vol4

tak azokis, kik az Atila.’ királysága alatt hiresekké letted

‘nek az Európaîak elô'tt.
lV. Millyen formajtlak voÍtak pedig a’v re'gil’mnus-maäd

jar betíík, hozzá lehet vetni Atìlának azon. régi pénzérô'l,

mellyrô'l emléke'zìk AFries en а,’ Můntz-Spíegelében, 'melly

Frankfunban jö'u ki Meehan, a? mellyben a* többi 11621 La.

HI. -így ír: „Идет (Atilaj soll neben; ander' Münízgekörnet‘ —

geld, von silber undgolde, Zween'quz‘ntlen ein' Korn, gegossen,

daran: ein Zeichen., 'wie' 6111 10111125 und ander Zeîch 'wie ein

-Krauen fasz geschlagez'tÍ haben.“ -á Mit keres Atila’pe'nzén a’ ke

16521, ki a’ keresztyen' vallás‘t fel'sem ~vette; és ai kinek ezl'mere

repülò' koronásv sasf volt? ’s _minek iìttette ô’ pénze're 011411111

lábat? А’ 11111 1161'К1’1евеп1г11011 a_z Atila6 116112611, nem egy‘ìeib

volt, llanem-,Atilaà neve 11111105 betíikkel le1'rva,~.eg,yik eida

lán: Ati, a’ másikon‘ pedîg:` lla. A’ ty e's az Í a’l 11111105 be

tükben 11а5011111а11а1<г11а kel'CSZtheZ; az lpefìîg а.’ varjii-lábhoz,
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mînt ezt Во’! Mdtyds az дыма ke'pzelt pénzen elô'adta, mely

lyeket штата а’ régi betiík’ tábláján.

Feljegyzî ugyan Prz'scus.' hogy a’ Rómaî veze'r Ae

tîus, küldött Atilához egy Constantînus' мы író deákot, de

nem azért, mîntha az Atila’ Hunosai nem tudtak volna l'rnî;

hanem azért, högy az îdegen nemzetek’ leveleit általa meg

magyaráztassa, ’s azokhoz isme't görög vagy без“: nyelven

válaszoltasson: ezeknek пазы; e's nyelvök esméretlen le'vén

a’ Hunosok elô'tt.

V. De ha voltak а’ régi Hurios-Madjaroknak îrás'aîk,

"s írásba foglalt t'örve'nyeik; hìstóriáìk; bîrtokokról adott fei

jedelmileveleîk; vitéz'eîknek, hadì veze'reîknek „вить, szám=

adásaikat feltartó jegyzéseik, ’s más effélék; hogy’ раны!‘

hattak hát azok ůgy el, Sz. István kîrály’ îdeje (Эта, hogy

azoknak már ma semmi maradványja nem találtatîk? Rövì5

deden erre ат felelhetjük: mert azoknak kîirtásokban, a’

keresztyén vallás’ bevétele után, az ìdegenek, Geiza, Sz.

шт, Andrés, és lsôi Be'la kîrályunkkal együtt szorgalma

tosak; а’ mi magyar atyáînk pedig azoknak megô'rzésében

gondatlanok voltak. Valamînt Constantinus és' Theodosîus

császárok’ idejében , sok régi jeles írók’ нитка“, mellyeknek

már ma csak némelly töredékeî találtatnak, lettek a’ vak

buzgó keresztyének’ szent důhének áldozatjaivá, úgy jártak a’

mi könyveînk ís. Feljegyzette Hornius, a Boz-horn, de о

rîgínílms l'rt munkája eleibe ш: elô'beszédében: hogy aZOn

régi runiaì vagy tìtkos betììkkel ke'szült ìrást (mert Rune a’

régi Celta nyelven jelent tîtkos betüket: а’ Vendusokhál pe

` 'dig barázdát ген), mellyet Tm‘sco Ноты Euröpába, а’ hol az

mîndenf'elé elterjedt; de már Krîsz'tus Ürunk’ születése шёл

az ezeredîk es'ztendô'ben , csak a’ Sveku‘sok e's Dánusoknál

volt folyamatbán, kik is ez ì'dô’tájban tértek a’ keresztyén

vallásra. Sylvester római pápának tanácsadásár'a e's ösztö

nöze'sére , а’ Svekusoknak Olaus nevii kîrálya, országgyü

lésén eltîltótt'a, és parancs'ólta, hogy' mînden rúnîaî betííkkel

{гс könyveket, mellyekben a" pogány vallás’ tudományai és

parancsolati foglaltattak, tüzzel égettessenek meg. - Ez a.’
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Sylvester volt különös eszközlőjeannak is, ‘югу а’ Magya

rok keresztyének legyenek; miben hogy könnyebben előme

hessen, kedvöket kereste Geiza és Sz. István fejedelmeink

n_ek: amannak, a’ magyar fejedelmeknek addig volt czíme

rök helyett, melly repülő koronázott sas volt, koromis kettős

keresztet adott czímerűl: ennek pedig, а’ fejedelmi пе‘

vezet helyett, Apostoli királyi titulust adott, ’s a’mos

tani koronával is, vagy mint némellyek vélekednek, annak

egy részével, megajándékozta. ~ Igen hihető dolog hát,

hogy valamint Olaust a’ rúniai; úgy a’ mi fejedelmeinket is

ösztönözte a’ magyar irás’ eltörülésére. Az idegeneknek, kik

kivált már Sz. István’ idejében, nagyon elszaporodtak és el

hatalmasodtak hazánkban, nem kellett erre sok parancsolat;

a’ hol találtak hunos-magyar betükkel írt könyveket írásokat,

akármiféle volt is azoknak foglalatjok, úgy nézvén mint go

nosztévő eszközöket, tüzre, vízre, szélyel~szaggatásra kár

hoztatták. A’ papok, kik nagy részént idegen nemzetből va

lók voltak, nem értvén a” magyar nyelvet. e's írást, tolmács

által beszéllettek а’ néppel, mint Gellért püspök is mikor

l04lben Aba királyunkat dorgálta: nem tartották méltónak

ezt a’ megtanulásra, úgy nézvén mint alávaló tudatlan nyel

vet és írást. Innen Lőrincz esztergomi érsek, illyen synoda-I

lis parancsolatot adott ki lll4dik esztendőben: „Minden Cai

nonicusok a’ klastromokban, minden káplánok az udvarok.

ban, tudományos nyelven, az az, deákúl beszéljenek, és

' senki semmit meg ne tartson a’ pogány vallásbeli szokások~

ból, mellyet а’ ki cselekszik, ha tette nagyobb, 40 nap tart

son különös poenitentiát; ha kissebb, megveretve hét nap

böjtöljön.“ A’ papok hát a” templomokban, а’ tanítók az

oskolákban, a’- Barátok а‘ klastromokban, a’ törvénytevők

a’ tanácskozásokban deákúl beszéltek és írtak. Illyen módon

a’ magyar nyelv és írás, az idegenek által letapodtatván és

számkivettetvén, nem csuda ha elpusztúltak régi eleink” ma

gyar könyvei, és régi irományai: hanem inkább az a.’ csuda,

hogy a’ magyar nyelv, illy sok mostoha. kezek között is mind

eddig megmaradhatott. A’ köznép pedig, valamint most, úgy

а’ régi időben is, keveset gondolt a’ tudományokkal és a’
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könyvekkel; a' sokfe'Íe' baj'o'k, hiboljn'isägolìg ‘фоты; 61m

ezçkfô'l; lvagy ô’k pusztl'tották az îdegeneket, vagy ök-et az

îcïçgenekg' ‘аду egymásellen fegyvert fogïvá'n таза!‘ ron#

gáltäk magqkat. ‹ ‘ - . Í " ’ _ y'

‘ VL ~Csalqa-gyçflíil a’._S_zéI_<e'lyçk voltak azok Erdélyben,

à.’ hegyek кадр: megvonván magokat», a.’ sok nyomo
rúsůgok között is'., Ymellyeken îdò'rò'l idô're áltmentëk, а’ régi

hunors-madjar irást sz'ámunkra megzsugorgatták, ’s „ока:

az elveszéstó'l mególtalma'zták. Ezen székely betíîkró'l emléke

zik l482ben Túróc'zi így írván: „Siculì nondum Scythîcîs lit

-terìs oblîtiŕ‘, S22 e'fke [у]: tv ain, in Cron. Mundi 1558 így й:

—,‚А’ székelyek Hunnißbéumódm Székely beu'ikkel élnek mina е’

'.’maî napîglam“ Za т als {и s, z'n‘Analeclís a‘nlîquíLQin Dacia 1 593

_’ Ьап‘{5у ir: „A’ Sz'ékelyeknél van' valami irás, melly régi atyjaik.

x61 Шах-ад: ráj'ok , de а? mellynek б]: kevéé haslznát yeszik.“-

G e lei K a lq n a 1 à! ván ,Magyar Gmmmatìka'jában emlíli :

„hògymég az ô' idejében l`64lßen-„a’ Székelyéknélmegvoltak a.’

régi magyar betíik.“ Cs e' с s i Já n qs pedìg 17,05ben kiadott

` ,Grammqlìkájában azlradja eh'í : „hogy a.’ Magyáxzokrscythiában

ÄtulepjdonYbetífkkel'írtak, jobbról ball-a, a’ mipkeletiek’ szoká- ~

sokszerént, és a’ S‘ze'kelyeknél ezeri régi m'agyar íl-.eís’ ma

radYányi мёд most is megyagynak.“ ,- .És-hogy ezekkel а’
ЬыЩЫ léltekl a’ mi magyar átyáí‘nk Ariaì halzájokban, ‘Шт

nyitja Me na n de_r , in Ewcerptz‘s Leg.‘pag.~ 73.. аж írván: „Ногу

g.’ Tqxçusok’ fejedelménék -Dîsabulugnák követje'yMániaçh, ’

Const@Iainápolyb'al scytha (Huńos) betí'ikkel is; levelet „и:

Juslînus Vcfsászárhoz ‚‘ mel1yet.~ez nem értvén mveg’mzâlgyarázta'l

' Atotti ek'kor~ pedfg máx-.a’ mi nemzetíink, a’ Dîsabulus’ batal

mp. álatt “Ш népek 'közzé vszámláltatott, és' >zizoknak pallérn

zottabb része't-t'ettç; az emh'tett_ vköve't Mániaòh is, a’ Sogdîa

ták’ fejedelniél, '- kev‘ésäielv ez elô'tt , va’`mì -Cìdarìta apáínk’ Ы

rodàlmn volt. Нет ok nélkül l'rja tehát L u do vz'cus G о d о

fre'ü-w# az Archontologz'a Cosmícajában фау. l390. „Hungarî

áb ańtïquo peculîarì-fuerunt usi in vscrîbenflo l'it‘teŕîà , hodîe ta

‚шеи Rorńaüîë me.“ — ‘ - -’
‘ 1f :Hogyy Sml'stván’ îdqjébenfmég‘esl'neyetesek voltak 071111
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nus betiík’ formái, mutatják az akkori pe'nzeken lévò’ deák

betíík, mellyek sokban egyeznek a’ hunus beliíkkel, csak

hogy balról jobb felé vannak forgatva.

VII. Ezen régi hunus l'rást, legelô'ször Telegdî Ja'nos

îgyekezte az örök feledékenységtô'l megmentenì, ’s nemze

tünkkel megesmertctni, azon kis könyvecskéjében, mellyet

Leìdaban 1598ban nyomtattatott ki illyen сайт alatt: ,Rudi

menta Lîngvae Scythz'cae,‘ mellyet abban az idô'ben élt ha

zánk’ nevezetes historicusa Baranyaí Déczi Czimor Ja’nos,

Telegdihez írt levelében l'gy dl'cse'rt meß‘: „Litlerae noslrae

alíarum штат; litteras longîs parasangis третий, quod et

sine punclís scribanlur, et pronuncialiones omnes nostras mul

lo quam alíarum Nalz'onum litterae perfeclius exprimant; et

детей/ив illis facilius addiscuntur. Quamobrem equz'dem dignas

hasce lìlleras esse indico, quae non ватт in omnibus scholìs

puerîs proponanfur el inslillenlur, sed eh'am quas omm'um or

dz'num homz‘nes noslrates —- qui Ungaros se uominari ищет,

addz'scant.“ ею.

l655ben Csîpke's Komúromi György a’ debreczeni col

legîumban zsidó nyelvet tam'tott professor, a’ Hungaria il

luslrala czímü könyvében ezt irja: hogy még az ô' idejében,

volt a’ debreczeni collegium’ bibliothecájában egy illyen régi

magyar betííkkel írott könyv, mellyet ò' tudott olvasni, érte

ni, és a’ szere'nt irni. — Sajnálni lehet, hogy ezen tudós

férjfìú, sem ezen könyv’ foglalatjáról nem emlékezik; sem

az ebben volt betíik’ formait ábécze szerint elô' nem adta!

Miért nem cselekedte ezt, ennek az okát így adja elô': „Figu

ras Lz'tlerarum lìbenler daremus, si ita Typus ad imprimen

dum, ut pennam et digitos ad scríbendum, haberemus: cum ve

ro Typz's Scythz'cis desliluz'mur, Romanis describemus, quomo

do descriptas vocamus: a. b. cz. cs. d. e. f. g. gy. h. z', j. k.

l. ly. m. n. ny. o. ö. р. r. s. sz. t. ty. u. v. z. ze. _ Ez

a.’ régi magyar betíikkel irott könyv, a’ mint Bél Mátyás fel

jeeyzi, wbb más dm'ga könyvekkel egyim, а’ Rákóczi’ tá

madása’ alkalmával, Karaíi'a, ’s más bozza'. hasonlók által

elpusztíttatott, ‘(Не nemzetìink megf'osztatott.

6
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Megesmértette мы: ezeket а’ betííket nemzetünkkel,

откат Fóris Ferencz, a.’ ki, mint írja in orígz'nibus Hun

garicës, mellyet 1693ban nyomtattatott ki Franeckerában,

megtalálta ezeket Venécziában valamelly barátjánál, e’ lévén
felìbek ìrva ,Alphabetum antìquorum Hunnorum‘, és б ezt lle

ìrván elhozta hazájába: ezeket a’ betííket osztán réz táblára

metszette, és kînyomtaitatta hazáuknak ama háládatos tisz

telettel említendö írója Be'l Málya's, azon könyvében, mellyet

1718ban Lìpsìában adott ki ezen tîtulus alatt: ,De Velere Lit

taratura Hunno-»S'cythíca emercitatiof —- _Találtatnak némelly

székely templomok’ falaìn még ma is ollyan régi hunus be

tiikkel való Inscrìpiiék, mellyek а’ Telegdi János’ Rudìmen

tájában lévò' betíikkel egészen megegyeznek, mìnemíí Csík

székben, а’ Sz. Mîklósì templom’ falán lévô' írás- Ezeket

Deserícîus leírta, Uorm'des Dánîel рай; Bo'd Péterhez {гс le-`

velében megmagyarázta. Schwanz Gottfried, а’ ki hazánk

han Iglón született, ’s utóljára Hasso-Schaumburgi Superin

tendenssé lett, a.’ Telegdi János és Bél Mályás által kìadott

hunus-magyar betl'iket összehasonlítván, talált azok közt va

lami különbséget: de ezen nem csudálkozìk а’ ki meggonr

dolja, hogy a’ deák betíík is melly sokfe'leképen ìrattak le

eleìtò'l fogva , holott ezek sok századok’ lefolyása alatt ural

kodók voltak. Tett ugyan közönségessé Gellenì Parochus Кей

ló Antal is valamì kecskemétì üregnek imádságos könyvébô'l

kiírt betíiket, de a.’ mellyek átaljában különböznek a’ Teleg

а: és ВЫ, valamînt a’ îphoeniczìaì és syrus beu'íktöl; nehéz

formájua k is , ’s a’ kelzöi beu'ik két betíikkel íratnak bemlök,

‚такта ezeket mim gyanúsokat félre tesszük. Elò'adja e

zen hunus magyar beu'íket Révai is Elaboratior Grammatica

jában pag. 146-l

VIII. Ezeket már elô'rebocsátván , fordl'tsuk ñgyelmün.

ket azon táblácskára, mellyen а’ nevezetesebb ázsiai betůket

lerajzolva elöadom, és Названа}; meg, mîféle egyességök а

tyafiságuk vagyon ezeknek а’ régi hunus-magyar betíikkel.

Ezen táblácskáu az elsô’ oszlopi sox-ban vannak az assyriai

vagy Chaldaeusok’ betüì ‚ mellyek a’ „на biblîábau feltalál
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tamalmń Másîk sorban vannak a.’ phoenîczìaì betük, mely

lyeket a’ Samarîtánusok tartogattak men‘. А’ harmadik sorban

a’ hunus; negyedikben a’ syl-iai betük, mellyek a’ Libánus

hegy’ kömyékén lakó Maronìtáknál még ma is folyamatban

итак. Utödikben vannak az arab betiík, minemüekkel a.’

Korán van `írva. Hatodikban a’ görög betiík, mellyek hason

lóképen phoenicziai eredetüek. Hetedìkben а’ régi magyar

pénzeken lévö deák betíík. Végre а’ nyolczadìkban azon mos

tani magyar betíík, mcllyekkel amazok kìmondathatnak.

Ezen betíiknek összehasonh'tásából láthatni: hogy a.’

régi hunos-madjar betiík szembetünó'képen egyeznek а’ phoe

niczîaî, а’ zsidó, syrus, és arab beu'íkkel; só't még a’ gö

rög, és a’ régi magyar pénzeken le'vô'kkel is ; Vés ugyan azon

bet'iiknek, most kereken, majd szegletesen; inost felállítva,

majd félre diilytve; most hanyatt, majd hasra fektetve; most

elô're, majd bátra fordítva lett kivete'se; most egymás’ tetejé

be tevése, majd ismét megczifrázása , «так nagy részînt a

zon különbségeket, mellyek ezen régi ázsiai eredetü betíik

közt találtatnak. Nevezetesen: a’ Görögök az Európaîak’szo

kása szerént, balról jobb fele' írván, vagy megforgatták a.’

phoenìczìai betíiket, vagy a’ mi fölfelé állott, lebon'tották,
vagy pedîg ódalast díilytötték. v

A’ Zsìdók csínosílani akarván ìrásukat, az azokban lé-l

vò' görbe vonásokat egyenesre, a’ hajtásokat szegletesekre

formálták: mint а’ barátok is cselekedtek а’ deák betíikkelß

A’ Syrusok sebesen szerettek l’rni; elsò'ben tehát beh'ń

пейте“: azt, a’ mire imi akartak , azután úgy rángatták arr'a

a’ betl'íket; mellyek hogy annál könnyebben megesbessenek,

leginkább a.’ lîneára diílytögették azokat , hasta vagy hanyatt

és а’ szegleteket megkerekl'tette'k. `

A’ Médiában lakott Mágusok ís, vagy Madjarok,
kik köz névvel Hunosoknak neveztettek, a’ vhol zavaràszer

zés nélkííl megéshetett, a’ szegletes betù'ket megkerekítget

ték, ’s azokat így tették folyóvá, ’s könnyebben kîvethelô've'.

Hogy az arab betíik a’ syrìaìakból származtak, elsò'

„катке! lehet látni; de sokkal tökéletlenebbek a’ Syl-uso

` 6*
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kéinál , mind azért, mert sok egyforma betíík vannak köztök,

mellyck csak a’ pontok által különböztetnek meg; mind az

ё“, mert а’ betíík másként iratnak a’ szó’ kezdetén, más~

ként a’ közepén, másként a’ végén, mellyet okoz а’ betíik’

összeraggatása, kanyargatása, és ezek nehezílìk ezen irás~

nak megtanúlását, könnyebben megeshetô'vé teszìk a’ tévesz

ltést. Ezekhez járúlnak az alól fehil els'zórt különböztetô' je~

lek’ számos volta, és az írásmód’ többse'ge, másképpen van

ugyan is írva а’ Korán; másképpen {г а’ török Dl'ván ; más

képpen îratnak a’ török császár’ parancsolatì, másképpen

а’ tìmäusok, lnscrìptîók, mellyek az újabb idô'knek jeleî.

Az is fogyatkozás benne: hogy a’ magokban kimondható

betük’ jegyei csak hárman `vannak: fathaàa. Кем-а: е,

1'. dsamma :_: о, и. De mind ezen kiìlönbségek mellett is,

tagadhatatlan dolog az , [ходу а’ hunus, zsidó, phoeniczìai,

a’ gyms, és arab betíík еду anyától származtak, bár ha for

májokm nézve valamennyìre különböznek îs egymástól.

IX. Mellyìk volt pedig ezek közzül az elsò'szülött, аж

bìzonyosan meghatároznî nem lehet. Ha az együgyůséget,

faragatlan formát veszszük fel, úgy az elsô'séget а.’ phoeni

czîainak kel] adnî, mert erre nagyon rá illìk a’ mit {г rólok

Lucanus L. III.

„Phaem'ces primi, si famae credímus, ausi

Mansuram rudibus vocem sz'gnare fìguris.“

De a’ histórîai elô'adások is azt mutatják, hogy ezek

300 esztendô'vel elébb „мы esmeretesek azoknál a’ zsidó

betííknél, mellyek a’ zsìdó bìbliában feltaláltatnak. Ugyan is,

а’ legrégìbb könyv, mennyìre az emberek emlékezhetnek , а’

Jób’ könyve. Jób lakott Úcz’ földében, melly Chaldaeával,

Idumaeával, Arábiával határos volt, a.’ mint eztmegmutogat

ja Bochart, Geogr. Бася’. L. 11. c. 8. A’ Jób’ könyve syro

phoenìcziai betíikkel l'ratott, a’ 70 fordl'lók’ elô'adása szerént;

hîhetò' hogy ezen a’ nyelven is, e's azután vagy Móses vagy

НМ‘! fordította zsîdó nyelvre , de l'gy is több mint száz szók

Vannak benne, mellyek nem zsîdó eredetüek; és a’ mostanî

magyar nyelvnek legtöbb maradványì találtatnak benne. Fog
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lalatjából megtetszik, hogy már a’ Jób” idejében, ott a’ hol

ő lakott, mind az Isten, esméretében, mind más tudományok

ban szép előmenetelt tettek vala az emberek. Ezt mutatja az

is: hogy a’ legrégibb história” író Sanchuníathon, melly azt

teszi: tudományért buzgó; és a” legrégibb philosophiátíró Мо

clms, vagy mint Josephus irja: Maaca, phoenicziaiak voltak,

’s könyvöket phoenicziai nyelven ’s betííkkel írták, mellyeket

annak utána Chaetus fordított görögre, mint írja Tatianus

Assyrz'us „in oratione contra Graecas.“ Jób pedig, mint elő

adásából kitetszik, elébb élt Mósesnél, t. i, a’ közvélekedés

szerént, vagy az Ábrahám’, vagy ha legkésőbben a’ Jákób’

idejében, és így a’ Krisztus” születése előtt mintegy 1800 esz

tendőkkel Mósesnél hát, ki a’ Krisztus előtt 1500 eszten

dőkkel élt, 300 esztendőkkel volt régibb Jób pátriárcha;

Cadmus pedig 1350 esztendővel élt a’ Krisztus előtt, és így

Jób pátriárcha után 450 esztendőkkel: mellyekből megtet

szik, hogy azon tartományok5 lakosi, kik közzül valók vol»

tak а’ mi Madjar nemzetünkbéliek is, elébb tudtak írni és ol

vasni 300 esztendővel mint а’ Zsidók , és 450 esztendővel mint

a’ Görögök. Nem lehet hát helyben hagyni azoknak állítását,

kik a’ mi régi őseinket mélységes tudatlansággal kissebbítik.

Hogy elvesztek а’ Médusoknak , és más Hunos nemzeteknek

régi írásai, a” volt az oka, mert világi dolgokról irtanak:

Históriát, Geographiát, Philosophiát; pedig a” régi időbeli

írásokból azok maradtak meg leginkább, mellyek vallásos

dolgi kat foglaltak magokban, ’s ennélfogva szenteknek tar

tattak; ennek köszönheti a' zsidó nyelv és írás is megmara

dását. Salamon is írt természeti históriát mint 1. Kir. IV. 32.

megtetszik de az elveszett: ellenben a” példabeszédes és pre

(Нашей könyvei, mellyek a’ vallásos könyvek közzé szám

lállattak,megmaradtak. A’ hunos-madjarbetűk is az imádságos

könyvekben maradtakmeg, ’s ezek általjutottak а’ mikezünkre.

Ha pedig azt vesszük fel, hogy a’ betük” kiformálásá

ban először alapúl az emberek a’ testnek valamelly cseleke

detre intő tagjait; az ajakaknak, és a’ nyelvnek, a” betük”

kimondásakori mozdulásokat ’s állásokat vették fel: úgy а‘
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h nus betííknek kell adni az elsô'séget. — A’ betiíknck 1152

tán kivete'se, négy szegletre való szedése, valemint könnyen

folyó és sebessen lehetò' lel'rása, már а’ módosl'tásnak ’s ke'

sô'bbì születésnek bélyegei, mellyek a’ syrus, arab, görög

betííkben szembetünò'k. ’

Х. Számokra ne'zve is különböztek ezek egymástól.

Cadmus csak tizenhat beîííket ‘Ш által Görögországba, mint

elô'adja Plinius L. VII. С. 60. шеПу tizenhat betíík ezek voltak:

A. B. г. А. в. 2. 1. к. A M. N. o. п. г. 2. т. Ezen tizenhat Ье

tíiket a’ nyelv’ szükse'géhez képpest idò'vel szaporították va

lamint a’ Syrusok és Zsidók, úg'y a’ Hunusok, Arabok, és

Görögök is. Igy töltek a’ Zsidók’ betiiì 224e: a’ Phoeniczîa~

iaké QS-ra: a’ Görögöké 24-re, mint l'rja Eusebius, Chron. L.

11. Az Athaenebélìek 24 betííkkel kezdetrek ‘élni (Palame«

des Simonìdes lévén úlmutatójok) шт" azelò'tt csak 16 be~

tüìk voltanak. A’ Marijaroké pedig l‘gy tölt 32~re, elhagyván

a’ phoenìcziai betükbô'l a’ Ih e's g betiíket; hozzájok adván

pedìg а’ gy, h, u, й, f, ty. z', ly, ny, ó', és из betüket;

az Araboké pedìg, hozzájok tévén а’ három magokban az

hangzókat, 31-re.

XI. Millyen renddel voltak ezen betůk egyma's után

такт, azt a’ zsîdó Aleph-Beth mutatja, melly elsò’bben a’

CXlX-dìk zsoltárban, azután pedig а’; Jérémiás' sìralmas

könyvében шашки fel. Ezt a’ rendet követték а’ Görögök

is csak kevés változtatással, és ke'tség kiviíl а’ madjar be

tíík is e’ szerént voltak elîntézve: mivel штампы ezeke:

csak az ô' l'rásaìkból lehetett összeszednî, ez az Oka, позу а’

könnyebben felvehetésért a’ deák betíik‘ rendi szerént rakták

'el а’ mieînk

XII. A’ madjar betííknek dicséretes tulajdonságok az,

hOgy általok а’ magyar beszédbeli minden hangokat ki leheî

felini; és hogy minden magokbanhangzók valamint minden

kettô’sök is külön külön betííkkel {ката}: ki: következéskép

pen nem lehet ezeket valamì hijábavaló költeménynek tarta

ni, nem lehet ezeket szégyenleni, тег: ezek а’ magyar sza

“мы; elöadásam minden esmeretes betíiknél alk almat
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sabbak, mi egysz'ersmînd bizonysága annak‘is, hogy ezek

nem mäs ‚ hanem egyedíil a’ Magyar-Hunosok’ betííi д- Men~

nyit tusakodlak а’ mi nemzetünkbelîek mig meg határozhat

tákv ат, hogy a’ deák betíikkel mimódon lehet leirni a’ ma.

gyar szókat, mellyekben Révaínlc még most sem nyugszik

mcg, a’ kett‘ò's betük helyett й] és valóban alkalmatosabb

betl'iket aj-ánlvxin а’ felvételre, valamint prof. Kerekes Fe

Ire'nczf is, a’ kettô's betiikrò'l és azokn'ak jegyeìröl ìrt jeles ér

tekezésében. Mind el lehetett volna ezeket kerû'lni, ha a’ régi

magyar-humos betíiket meg nem vetették volna ô‘seink.

XIII. Valamint a’ több ázsiai népek, úgy a’ Madjarok

is jobbról balfelé так, mint bizonyítják ezt azok, kik ЕЩЁ}:

az ò' irásokat, de ezt mutatják а’ betíik’ formái is.

XIV. Magokbanhangzó betííik a’ többször említett nem

'z'eteknek eleinte neni „как, kés'óbben rakattak azok а’ be

ШК alá vagy felìbe: le‘het, hogy így volt ez a’ madjar irás»

ban is: de шёл‘ а’ Teleg'di és ûtrokocsi vábéczéjökben különö

sen a’ betiík’ Asor'ába vannak tévè, ‹ а’ аеакьеъшс rendje sze’

rént. Formájokra nézve, a.’ madjar magokbanhangzók, а’

Syrusokéíval csaknem mindenben megegyeznek.

XV. Igy lévén а’ dolog, nem tarthatom egészen hely

'benhagyhatónak , becses 'emlékezetü Révainknak, ezen mad

jar betük feIöI eló'aüott azo‘nitéletételet, mellyet olvasunk Ela

l’oratz'or Grammalicájának l. vblumerie’ 127-dìk levelén ek

ke'ppen: „Rem penítius eœpendenlilms ultra palet, /igmenta

‘шва esse aem' poslerioris. Primùm em'm: Lilterae дате то

тет orientalem пес figura referunt, nec ordine. Пейте et

lradlíio', qua Hunnicae relíquz'áe `esse íacfantur, non _est соп

stans et communis : naml Simon de Ke'za мат, qui de iis meu

tionem fee-¿runt Valachicz's polius el Sclam‘cis similes díwerunt:

Еве! et isti non recte sint loculi. .Et qui eas serius in lucem рто

lulerunt, satis eliam differentes erchibuerunt.“ -— Mert: 6311

rájok sok tekintetberi eg'yez‘aT паркет betíikkel; а’ beu'ik’

й] rendjçl csak ‚ш Ётшаца; AhogyA a’ kik e'zeket néki‘mk ‘ai

huńùs l'iálsokból kiszedve,látadtákä‘razoknak jelemésökre és

fßl'májokl‘aA Iìgyeh‘ìnmtek',> lne'm vizsga'lván аж, hogy tégen
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mìllyen lehetett az ô' rendjök Ázsîában. Az arab beu'ík’ rendje

is régen a’ zsidó betû'k’ rendje szerént volt, most pedig az

Araboknál e's Égyiptombelìeknél más, más ismét a’ Mauro

soknál, de azért nem mondjuk hogy az arab l'rás az újabb

idô'k’ költeménye volna. Hogy Ke'za ezeket az oláh és skláv

betiikhöz hasonlóknak lai-lotta, azt maga sem hagyja hely

ben Re'vai, тег: azok nyilván mutatják а’ görög betííkbô'l

lett származásukat, mìnt ez azon negyven skláv betíiknek

végîg nézésébô'l kitelszik, mellyeket Hankenslein császári

bibliothecarìus egy 8-dik században l'ratott Újtestamentomból

kinyomtatva elöadott 18M-ben. Ногу а’ Be'l és Telegdz” betüi

közt való kevés különbség gyanút nem okozhat, azt már fel

jebb elô'adtam.

XVI. De ha felteszszük is, hogy jóllehet már ezelô’tt

3600 esztendô'kkel tudtak imi а’ mi régi eleînk; de azért ma

goknak betl'íik nem voltak, hanem valamelly más nemzetéìt

használták, kérdhetjük: valyon mellyik nemzetét? egyebet

nem lehet feltennì mint az Assyro-phoenîcziaìakét, mert még

akkor, mìkor ô'k elsô' hazájokban Madaj-Arában laktanak,

más betíik nem is találtattak; vagy ha lettek volna is , ìnkább

azokat használlák, mcllyek a’ velök rokon nyelven beszélô',

egy vallást штаб, egy tartományban lakó, velök társaságì

összeköttetésben lévò' nemzetek közt közönségesek és esme

retesek voltak; mint akármelly más ìdegen ’s távol lakó nem

zeL’ beu'iit.

Ha ezen assyro-phoeniczìai betííket vették fel elò'ször,

mi volt természetibb dolog, m'mt ìdò" jártával ezeket csíno

sítgatni, ’s nyelvök’ szükségéhez képest szaporitgatni, elébb

menvón magok isa’ tudományokban és mesterségekben: úgy

de ezen hunos-magyar írás e'pen ezen tökéletesedésben való

elô’menetelnek jeleit mutatja, akár formájukat akár szaporo

dásukat vegyük fontolóra.

XVII. Mind terme'szeti okoskodáson, mind histórîat

elô'adásokon épült, helybenhagyható okaink чаша]: tehát ne

künk arra: hogy шт nemzetünk’ régibetüìnek elfogadjuk,

'gy nézvén mint 800 esztendò'k бы; elhagyatott szegény ár
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Vát, kinek mind formája, mind öltözete, mind bizonyság

levelei mutatják régi őseinktől lett származásukat. És ezek

nek elfogadása, nem is szolgál, sem régi atyáink, tudomá

nyos előmenetelének, sem most élő késő unokáiknak kissebb

ségökre - inkább azt mutatja, hogy szeretjük nemzetünket,

és régi eleinknek ereklyéi is becsesek előttünk.

Ha mindazonáltal valaki, Révaz'nál meggyőzőbb okok

kal, meg tudná mutatni, hogy ezek a’ hunos-magyar betük

hét-nyolcz-száz esztendőknél nem régibbek; ennyi idő pedig

nem elég arra , hogy Indigenatust nyerjenek; ám cseleked

je; én is részire állok; csak hogy nemzetünknek tudva, vagy

tudatlanságból gyalázóit bizonyságul ne hívja; és mutassa

meg, miféle írás volt hát az, mellyet régi eleink használtak:

mert hogy ők eleitől fogva írás-tudatlan emberek lettek vol

na, azt el nem hihetem.

XVIII. Azonban, ha ezt megmutathatná is valaki el

lene mondhatlanúl, és ezen betük nemzetünk előtt örökre ha

szonvehetetlenek maradnának, és még csak billegekre ’s tit

kos jegyzésekre sem alkalmaztatnának is, а’ még is bizonyos

fog maradni, hogy а’ ki ezeket formálta, nem szabad kép

zelődése szerént cselekedte, hanem mind а‘ betük” eredetije

lentésökre, mind pedig az assyro-phoenicziai és zsidó betük”

formáira figyelmezett, mert történetből ezen betük közt ennyi

egyenlőséget ejteni, szinte lehetetlen; és hogy az, ki ezeket

először elintézte, abban az értelemben volt, hogy a.’ mi ma

gyar nemzetünknek első hazája, beszédje” és írása? születé

sének helye Assyria, és Madaj-Ara volt; és hogy azon betük,

mellyeket az emberi nemzet elsőknek tart, a’ mieinknek test

vérei voltak.
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V.

'A' s’zyâmok’ m’gyar пил/‘311431, nzoknak jelen

tésökröl , és a’ ‘régi indus ós arab számok’

formáival, такими‘: а’ szàmok’ zsìdó ’s görög

neveihek éltelniökkel való kitetszö

nlçgegyezésöliröl.

i Учат’.

' А’ ъешк ш, lpróbáljuk ¿kiker'esni *s* felyilágosůanï а’

számoknak magyar neveìt; és e'zeńfneyekke'l egy’ézô' régi
magyar számok’ form‘áit'. J I _

` ` I. A’ millyeń szükségesek a’ szók, lollyan. szůksége

l sek a’ számok. Mîhélyt kezdették az emberek а’ dolgokat а

zoknak adott nevek által meglm‘ìlönböztetni,A mindjárt gon
doskodtak arról his, hogy azoknak Ihèfinyièe'göket mîmódon

adhassák elô'; és l'gy a’ száfnokat afs‘z'cîkkal egy idejiieknek,

’s azoknak печей а’ legrégib'beknek méltán t'arthatj'uk: de

hog‘y шёл-12111161: ô'seink a’ számoknak épen azon neveket,

`65 ‚а2о1ша1с elò'adásoki‘a épen azokat a’ jegyeket, mellyek

élô'ttünk esmeretesek, miért vett'e'k fel? ennek megfejtését
tudtom szerént még ha'zánkfiai közzíil s'enki sem próbálta. n

’ II. Plátó azt mondá, hogy az az _ok0sság, melly а’
dolgoknak nevet adott , V a’ közönséges‘emberi Aokosságnál fel

jebb valónak láktszik;v de valóban a’ száirioknak kìgondolása,

és elintézése is, mege'rt oko'sye'szre mutat; а’ hommn o.’ ré

giek ezt а’ Щирйфег’ f‘ejébò'l s_z'ületett Minerva’ találmányának

mrtonák. _ от 'lélek ранг; 0kмы nem'cse‘leksz'ik sem

mît. Nem is lehet hát feltenni régi eleinkrô'l, hògy rhińden

értelem nélkííli neveket, és minden ok ’s czélozás ne'lkíili for

mákat, csak vaktában, szabad kényök szerént так volna

a’ számoknak: midô'n látjuk, hogy minden szavaikból, с5е

lekedeteikbô'l, okosság ’s magok’ meggondolása tetszìk ki.

Hihetô' inkább, hogy valamint szavaikat, úgy a’ 52:1

mok’ neveit 65 azoknak formáit is, a.’ természettò'l kölcsö

nözték régi eleink, és ezeknek elô'adására valamelly esme
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fetes mennyiségü dolgokat vettek fel, azoknak neve, 65 for

májok’ együgyü kiábrázolása által, különböztették meg azo

‘kat, a’ legrégibb hiei'oglyp'liica 1'rás`módjavszerént: kůlönben
15, а’ természet szolgáltatván minden haszho's talá'llip'äiiyqklla

’s mesterse'gekre alkalmatosságot az embereknek,` l l

' III. A’ régiek Móses’ ideje elò'tt túdtak ugyań 526111161

ni, de megállapított 5221то1‹7 formái nem voltak nálok, hanem

vagy szóval leìrták шока‘, kezdvén az egyes sz‘ámon, _’s

úgy mcnvén a’ tizesre, százasra állaI: l'gy cselekedtek a’ 251

dók, mint ezt 1. Más. V: 27. láthatni, a’ hol a’ Matúsálem’

életîdeje így van elô’adva: Voltak minden napjai а" Matúsá

lénak: kilencz és hatvan csztendò', és kilenczszáz esztendò' :

vagy pedîg az Alphabet’ egymás után kövelkezô' betiíi által

adták azokat elò' mint a’ Görögök, és а’ 251‹161< 15; тепуы

ô'k sokszor megte'vesztvén, zavarodásókat okoztak, mind az

esztendò'k’ mind más ‹1о1«;01‹1 számának~ feltételében. Mellyet

látván a' Rómaiak, nem vette'k fel a’ számok’ elô'adására az

ábécze’ betiíît sorjában, hanem azok közzííl csak‘hetet vá

lasztottak ki, melly hét szám a’ régiekuél szentnek tartatott

t. i. az I-t, mellyel az egy темами újjat ábrázolták ki: а’

V-t, meIIyel a’ fél kézen lévô' összetett négy újjakat, és a

Zoktól küIön-vált hüvelyket adták elô': az Xfet, melly jelen

tette а’ két V formara összei'ogott újjas tenyereknek ‘155211

felé egymásra tevését: az L-t, melly az egyenesen feltartott

mutató ujjat 65 elò're nyújtott hiivelyket jelenti: a’ C-t, melly

kiábrázolja a’ két L-nek egymás felibe ollyan módon tevése't,

hogy az egyiknek jobb felé álló talpa alól, a’ másîké pedig

legfelyül légyen; vagy pedig a’ Centumnak elsô' betííjét ad'

ta elô' : а’ D-t, melly a’ С formán meghajtott jobb kézen Iévò’

mutató-újjnak 65 hüvelyknek а’ bal tenyérhez tételét adja

elô': és az M-t, melly а’ régi idò'ben két szembefordított C

4 nek és egy I-nek közibô’l tevése által adatott е16, illyen for

mán: CIO vagy щ, те11у most így íratik m: és jelentette

vagy a’ millenek’ elsò' betüjét, vagy рейд ke't ötszázat.

A’ Chinaiak a’ számolásban csak két jegyet vettek feI,

t. i. í-t', 0t, az 0 csak hely-fogó és az 1 a’ számjelentô',
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de olly móddal, hogy bal felé mindég két annyit jelentsen,

mint az első helyen jobb felől jelentett, p. о. 10 = kettő,

ll s: három, l0O= négy, 101 == öt, 110: hat, lll =hét,

1000= nyolcz , 1001 :=kilencz, 1010: tíz ’s a.’ t. mellyek

nekalkalmatlan voltok, avvagy csak ezen példákból is kitetszik.

IV. Az Ázsia“ belsőbb részeiben lakott régi népeknél is,

kik között tünt fel elsőben a” tudományok” világa, minemüek

_,voltak° az Assyriusok közt élt Chaldaeusok, és а’ Médusok

Iközzl'il való Mágusok, esmeretesek voltak a’ számok; és

valamint а’ betüket, úgy a’ számokat is ők formálták ki leg

először : és ezen eredeti, ’s a’ természettől kölcsönözött szá

mok' formái, megmaradtak az Indusoknál; e's az Arabok

ezek szerént formálták könnyebben kivethető, ’s csinosabb

„шрамы melly lndusok közt felmaradt számokat, a’ nap

keleti nyelvekben különösen jártas Erpém'us Tamás, 1748

ban Lugdunumban kinyomtattatott arab grammatikája” l5-dik

levelén előad. Ezekkel az Indusokkal, sok századok, lefo

lyása alatt, szomszédságban és társasági összeköttetésben

éltek Áriában а’ mi régi Illadjar eleink; ’s valamint egyéb

tudományokat, úgy a’ számok’ esméretét is а’ mieinktől köl

„csönözhették , mint a” kik ő nálok tanúltabb , tudományosabb

emberek voltak.“ Ezen régi indus számok7 formái már, a’ Ma

gym-oknál mind e’ napig divatban lévő számok” neveivel nagy

részint megegyeznek; úgy hogy ezeket méltán nevezhetjük

a’ régi Madjarok' számjainak is.

Az arabiai számjegyek” formáltatásának okait, próbál

ta kikeresni T. professor Kerekes Ferencz úr is , Iß‘rleì'fezeärec

53l-dik levelén, a’ görbe vonásoknak egyenesekre szagga

tása által; de ez ingadozó vélemény: mert illyen módon, а.’

kettőből hármat; а’ háromból négyet ’s a.’ t. lehet formálni.

Az eredeti indus számoknak sincs ezekkel semmi egyenlősé

gök. Azonban így is fel marad ez a’ kérdés: mi okon adták

őseink a’ számoknak most is folyamatban lévő neveit? а’ hár

mat miért nevezték háromnak; a’ hatot hatnak ’s а’ L? .

A’ betüs számvetés, mellynek feltalálói voltak a’miMá.

“gumink” ivadékjai a’ Géberek, kikről neveztetett az Al-ge
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bernek vagy Algebrának; már a’ hozzánk közelebbi ìdök

nek, és a’ számvetésben nagy tökélletesse'gre ment élcs 652

nek sziìleménye: e’ hát a’ számvete's’ gyermeki idejére,

mellyrô'l én itten értekezem, nem,tartozìk.

V. A’ számoknak magyar печей ugyan, nagy részînt

avúlt, а’ szokásból kìment jelentésíi szókból állauak; e'rtel

möket mindazáltal meglehetò'sen kifejthetjük, ha figyelme

zi'mk: 1) ezen számok’ neveìben lévò' betíiknek, a’ magyarl

nyelvben elô'forduló analogîcus, vagy összehasonlításokból

kîtetszò', ’s egy nyomon járó jelentésökre; 2) a’ számok’

magyar neveivel, formájokra és jclentésökre ne'zve egyezö'

zsidó szókra; 3) a’ számok’ zsîdó és görög neveinek e'rtel

mükre; 4) a’ régi indus és arab számok’ formáira; mellyek

a’ számok’ magyar neveìvel szembetünó'leg megegyeznek,

mint ezt a’ napkeleti betíik’ tábláján láthatni: mellyeknek

gondos megne'zegetése're kérem olvasóîmat! Ezen négy ева

kôzök, nem csak kölcsönösen segítenek a’ számok’ magyar

печей’ értelmének ’s formáinak kifejtése'ben; hanem ezen ki

fejte's’ helyes voltának is erô'sítésére szolgálnak. Ezek sze

rént próbáljuk tehát, a’ számok’ magyar neveìnek értelmö

ket, és formájìnak okait felvìlágosítanì, és kîmagyaráznì.

_ VI. Ez а’ szó: sz-á-m, a’ magyar nyelvben elò'for

duló betíik’ analogîòus értelmök szerént, ezt teszi: szìszeg

ve gyorsan rakosgat — ahhoz tartozó -— valamit. A’ zsìdó

nyelvben is Szaah, teszì ezt: elô' hátra mennî, elò'vennì,

félretennì, ide ’s tova rakosgatnì; az т pedîg ezt teszi: va

lamî. Е’ szerént szám: a’ zsìdó és magyar nyelv szerént je

lentì: valamî több részekböl álló dolognak gyors elrakosgatá~

sát, elrendelését. Zsìdóúl számlálni így van: старт‘; szám

vetés pedig: sziperot. A’ magyarban широт, szapon'tás, an

nyit tesz: mint sokasítás. A’ Chaldaeusok а’ számot, Merli#

nek, jól kimértnek, felszáml'tottnak mondották. A’ magyar

рейд ezen szó által, mennyi? tudakozza a’ kìmért, felszá`

ml'tott dolgoknak számát.
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§. 22.

(l) A’ számok közt az elsőnek neve ez: egy, vagy а‘

kimondás szerént kettőztetve: eggy. E-g-y, vagy az y he«

lyett a’ régi irás’ módja szerént И írván, e-g -i а’ betűk7 ér

telme szerént teszi: ez - felegyenesedett - itt. — A’ Zsidók

nál az Echad, vagy összehúzva Если: tészen maganost,

többeknek társasági egyességét. Görögül is az m- és ,ums

teszi ezt: egy, magános. Előadták régi eleink ezt a” számol=

egy függőleg egyenesen húzott vonás által, melly magáno

san álló embert példázott.

(2) A’ két, kellő, és kedd, avúlt szóknak értelmök, а’

betük szerént ez: k-é-t: fog-ehez tartozó -tettet. K-e-lt-ő

=== fog-e-tettet-az ott. K-e-dd = fog e’ két kézzel. A’

zsîdó nyelvben is (Леша/ь, tészen megfogót, magához vevőt:

igen egyez ezen chaldaeus szóval: Chula-köt, hozzávarta,

foglalta, kötötte; tészen fonalat, kötőléket is. A’ magyar

nyelvben a” kellő így is tétetik ki: m-á-s, melly betű sze

rént ezt teszi: valami-azzal-egyesült. А’ zsidó nyelvben is

feltaláltatik ez a’ szó: más, ’s teszi azt: a.’ mire az ember

kezét teszi, a’ mihez hozzá ér, nyúl, a” mit tapogat. A’ ki

már valami letettet megfog, vagy magához veszen, nincs

magában, hanem azzal, а’ mit megfogott, magához vett,

ketten vannak. Ezen név szerént, régi eleink, a’ két számot

kiábrázolták: egy egyenesen fennálló, és kinyújtott jobb ke

zét maga felé hajtó ember” formájában; mellyet az Arabok

hanyatt fektetve írtak ki. Zsidóúl kettő így van: Sana; melly

nek értelme ez: megint, másik. Görögül: Sw, melly osztást,

elébejöve'st, alámenést, belémerűlést is jelent.

(3) А’ három, ezen avúlt törzsök szóból származott:

hár; melly а’ betük9 értelme szerént ezt teszi: pihenő-azzal

egyesült-rész. Innen lett; hárít,- mellynek értelme ez: pí

henő -azzal egyesíílt-részt-innen- tesz. Hai-rom tehát

ezt teszi а’ betük szerént: pihenő-azzal eggyesült - rész

ott-valami. —— Mit kell ezen érteni, világosítja ez a” zsidó

szó: Haro'h, mellynek jelentése ez: viselőssé lett. Mivel már

erre, három személyek kivántatnak; ezért ábrázolták ki а’
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1161‘01115211111911651616111В, egy álvlóasszony’ viselô's tagjának

formája állal'; meilyet -az Arabok csak а’ viselô's iagnak ki

ábrázolásával adtak‘el'ò'; elhagyváli az álló szeme'ly’jelét.

Zsiäóúl h_árom yl'gyr‘v'an: Salós. Chald. `nyelvenupedìg: Telai;

meliyvezen chaldaeai szóból származva: Salul,_ teszen пущ

godalmas 65611665 Iakási; ezenkivül csalatkozást, henye'léàt;

а’ t-s-sel cserelû'dve'n fel, mint ezen szókban is: .Se'f-Se's

Shut. Telay-Seley=hó. Tor-Sorzökör. Tam-Sam:

ott. E’ szerént ai 8111611 vagy Telat szóval, melly azt teszi:

három, vagy azanyja.’ méhébeń csendesen nyugvó kisdedre,
vagy а’ megcsalt 11611у616 anyára voîlt а’ 62610265. Görögül

11616111 így yam Tem, melly a’ Tg“ igétò'l eredve'n, 161611161

talfúrtat, kijukasztottat. Ebbò'l szzirmaztak а’ latin Tres;

65 Zero, lerebro l'gék.
(-4) A" négy, ‘165-у ne'gì, betíi szerént lezt teszi: ni-ez

egyesülést-gyakorol-ìtt. Világosítja ezt ezen zsidó sz-óz‘

Nega, melly illetést, általîitést, megsértést jelent: 65 a’ négy

számnak ezen zsidó neve’: Arbah: mellya? barmok’ 16326511

lését jeleati. Erre czéloztak a’ Görögök, midò'n a’ négyet:

'rm-uen, vagy Attice Tsrmgfç-nek mondották, melly'a’ мед.

ígétò’l származva, hasonlóképpen fúrást jelent: 65 а.’ Latinu

sok’ qualere infìnilivustól származott qualuorjok 15 erre mu_

tat. Mivel már a’ ke't Nem’ egyesülésére, két személy 65

két tag kívzintatik,_ ezért adták а’ régiek ennek a’ feltett ne

vekettezértkábrázolták ki eggy egyenesen állónak, másik

által v_aló illetésének formájában.- Meg ne botránkozzanak

olvasóim ezen szemérmetességet sértò' fejtegetésben : gondol

ják-meg, hogy а’ régiek az ártatlan természet’ iijai vòltak,

és hogy ô'k sok dolgokat tartottak tisztességeseknek , mellye

ket mi illetleneknek itélünk: mindenek‘tiszták a’ tisztáknak.

А’ négy 6156 számok’ eredete illyen módon ez: egy férŕì ==

1, felese'get vesz=2, a’ ki viselò'ssé lessz = 3, az egyesü

165 által: 4.

(5) Az öt’ nevének jelentése betíi szerént 62: ott ‘а’ te'

nyér vagy tévò' : Az Araboknál Att, sokaknak еду társaság~

ban Ivaló Iétét jelentî. A’ zsidó nyelvben is ez а’ 526; ‘16h 2.
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vagy öch, tészen csoportot, sereget: testve'r altyafìakat. Zsì

dóúl öt így van: Chame's, melly ha a’ Komeczbô'l lett; öklöt,

Мне-{0501: mal-kot jelent. Görögül pedig így van: m'm,

melly a’ там-Ы! formáltatva azt teszî: mìndenek , mîndnyá

jan. Egyez ezzel a’ latin quinque, melly а’ quidquebô'l ‘аду

quìcquebò'l lett. Mivel már a’ kézen lévô' ё! újjak azok, a’

mellyek tesznek, cselekesznek legtöbb munkákat; ’s az új

jak vannak legszorosabb társaságban, atyañságban egymás

sal: ezekre nézve nevezte'k atyáink az б! számot (мышей,

cselekvô'knek, társaknak, atyafiaknak: ’s elô'adták a’ cso

móba béfogott úgjaknak, az ökölnek hasonlatosságában,

mellyet ‘газу kerek ó-val, vagy a’ béfogott újjakat, és a’ te

nyérnek, a’ kar felô'l való részét kiábrázoló w'sszafordúlt Я

vel rajzoltak ki, НИЦ: mìkor a’ tíz számot jelentô' fekete

domb helyett, ó-t так, mint az Arabok „так, kik а’ g~t_

megkerekítve так ki, l'gy: S.

(6) A’ hat szám’ neve esmeretes és szokásban le'vò' ma

is а’ magyar nyelvben , ’s ezt tészì: kîtelik tô'le, van rá te

hettsége, hatalma, ezt ‘югу amazt véghez vìnnì; beu'í sze

réntpedig: ne'kihúzalkodva -te'szem Miféle természelî (101%;

tól kölcsönöztetett pedîg ez а’ szó: hat, megérthemi ezen

zsìdó szóból: Chad =hat, melly tészen élest, mìnémií а’ bal

ta, a’ kard. Zsîdóúl а’ hat l'gy van: Se's; chaldaeaì nyelven

= за; melly tészen ráíilô't , cselekvô't, valamìbe béhalóf, шт

а’ gyöke'r а’ földbe. Görögiil így van: iE» az ‘ха l'gétô'l: je

lent vele bírót, hathatóst, cselekvò't. Mivel már агга, hogy

valami éles, be'ható lehessen, megkívántatîk három ódal, és

három szeglet: ezért adták a.’ hatodìk számnak az éles nevet;

’s eze'rt adták azt elô' , egy hosszú nyelíi -bárdnak formájában;

mellynek а’ nyelét az Arabok felfele' fordították, hogy a’ ki

lencz szám’ jegyétöl meg lehessen kůlönbözletnî. Erre (‘26102

tak а’ Latînok is, ha ugyan a’ Sez-et a’ Seco l'gébò'l for

мышь

(7) A’ hetedik szám nevét, Vette , azon meghatározott

idô'szakasztól, melly hét napokból áll, annál fogva magya

rúl he'tnek mondjuk. Betü szerént h-é-t ezt teszì: pìhen eb
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ben a’ tétel. — A’ zsidó nyelvben ét, vagy ghe't, meghatá

rozott időszakaszt teszen. Az időt, kissebb részekre osztották

a.’ régiek, az egyik estvétől fogva a’ másikig: nagyobbra,

a’ hold’ újságától fogva а’ másik újság9 feltetszéséíg: ezen

hold által meghatározott időt ismét, annak négy nevezetes

változásai szerént, négy részre osztották: ’s mivel ezen vál

tozások közzül mindenik, csak kevés különbséggel, hét nap

szokott végbe menni, ezért nevezték hétnek, а‘ legelső, több

napokból álló meghatározott időszakaszt. Ezen hét napokat

már az Égyiptombeliek, Mózes előtt, a’ hét planéták közt el

osztották: - ’s mivel а’ hetedik napot, vagy Saturnus'nap

ját, feketének , szerencsétlennek tartották, a” honnan a’ Gö

rögök nevezték а’ hetet ikra-Hak, vagy Ждем-пак, melly akár

a” www, akár 293336,” igétől származtatott, mindenképen utá

latost, botránkoztatót, átkozottat jelent: azért nem dolgoz

tak, nemkútaztak azon. És mivel a’ szerencsétlenség’ egyik

szerző okának a’ bíínt hitték, azért fordították ezt а’ bünök

ért való áldozatokra: a’ honnan а’ Zsidóknál mind a’ bíín mind

az áldozat Chélnek=hémek neveztetett. Mózes mindazáltal

jobb vélekedésre akarván vezetni а’ Zsidókat, azt az okát

adta a’ hetedik napi munkától való megsziíne'snek: hogy az

Isten azon megszünt hat napi munkája után a’ teremtéstől, és

azt megszentelte. Ezen csaknem minden nemzetek előtt es

meretes idő szakasznak а’ nevét adták már által régi atyáink

a” hetedik számmal. A’ Zsidók is a’ hetet Sabah-nal: nevez

ték, hihetőleg kölcsönözvén ezt a” Sabbath-tál, melly nyu

godalmat tesz. Mivel az időt nem lehet kiábrázolni, azért is

a’ hét számot egy karó” hegyinek, vagy az áldozatot megölő

késnek formájában ábrázolták ki; melly karó-hegyet, vagy

kést, a’ mieink lefelé, az Arabok jobb kéz felé fordítva ábrá

zoltak ki, jelentvén ez által: a’ sátor-karó, leütését, az úta

zástól munkától való megszűnést ,. а.’ nyugodalom” napját; és

az akkor véghez. vinni szokott áldozatokat.

(8) A’ nyolcz szám” neve is az avúltak közzé tartozik.

Betíí szerénti értelme a’ n-i- o-l -z-nak vagy nyolcznak ez:

ni-itt~oda tartozó-fut-zúgva: mellyen értették régi atyáink

7
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a” repülő nyilat, mert m'loz, szokott betű cseréléssel így

van: наш. Zsidóúl a’ nyolcz Semoneh, melly kövért is te

het, de pusztítót öldöklőt is; Görögül pedig: hrw, melly

ebből lett: ha", melly azt teszi: ez öl; czélozván ezek is

a’ nyílra. Illyen módon, a’ médus nyílvessző” hegyibe ütni

szokott, négyszegletes, lapos és éles vasnak, négy szeglet

je, és négy oldala által adták elő а’ 8 számot, mellyet ki

ábrázoltak a’ mieink a’ nyíl’ hegyinek, az Arabok pedig,

hogy könnyebben érthető légyen, két nyilvasnak egymás fe

libe való rajzolása által, mellyet idővel, a’ könnyebb kive

tés’ kedvéért, megkerekítettek.

(9) A’ kilencz is avúlt szó. Betíí szerént való értelme

ez: magához vesz-itt-jövő menőt-e-ni-jobbra balra. Mire

czéloztak ez által régi eleink, ezen összetett zsidó szóból Ci

Ion-ze hozzá lehet vetni, melly ezt tészi: mint a’ - háló ház -

ez: és a’ háló háznak nevétől kölcsönöztethetett a, magyar

nyelvben is a’ külön szó, melly а’ többitől elszakasztottat,

elválasztottat jelent. Eleitől fogva a’ házak rendszerént négy

szegletesek voltak, ablakaik nem voltak, hanem az ajtaján

hatott bé a’ világosság. Az ajtó előtt volt egy kis tornácz,

eresz , vagy gádor, mellyet а’ Zsidók а’ Mózes” idejében pi

trah-nak, a.’ Magyarok pilar-Bak neveztek: ennek már négy

oldala, négy szegletje, egy ajtaja által adatott elő a’ kìlencz

szám, ezért neveztetett kilonz, vagy ‚тележек, vagy háló

háznak, ’s ennek alaprajza által adták elő ezen számnak

formáját is, mellyet az Arabok a’ könnyebb kivetés, kedvé

ért megkerekít'ettek. Zsidóúl kilencz így van Tesa, és Tisah,

melly ezen két törzsük-szóból van összetéve Та!» és Sault,- és.

értelme ez: háló házba visszatérés, munkától való megszü

nés, gyönyörködés, bétakaródzás, szemnek behányása. A"

Görögök а’ kilencz számot íwm-nak mondották, melly annyit

tész mint: а’ miben laknak, minémű a’ ház, hajó, templom;

ezen két összetett törzsökszók szerént: n = benne, és vu

=:lakom.

(10) A’ tíz“ szám eredetét vette а’ tész, vagy а’ régi

olvasás szerént т, törzsük-szóból, mellynek, a’ I.loetük’s
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еду пуотоп járó értelmök szeréntì jelentése ez: tenyér ehhez

tartozó -jobbra balra. A’ lz'z által hát azt adták elò' régi a

tyáink, hogy ez annyi, mint a’ jobb e's bal tenye'rhez tatto

zó újjak. Ennek kîjelente'se're еду nagyocska pontot vagy o-t

írtak, a’ honnan a’ Törökök a’ tízet on-nak mondják, melly

jelenti a’két ökölnek összetétele't. Zsidóúl tíz így van: Eszer,

melly bò’se'get gazdagságot jelent; Görögíilpedig: 323m, melly

összefogást, tartást tészen. Ebbô'l а’ Görögö'k’ деда-11111161

származott a’ Deákok’ decem-je. A’ Persák is a’ tízet Лёд

nek mondják.

(20) A’ Мая vagy a’ régi irás szerént húz, most is szo

kásban le'vô’ szavunk, teszi betü szerént ezt: néki 116%!

kodva- elô're halad-szuszogva zúgva; melly эта] azt adták

elô' régi eleink, hogy а’ kezeken le'vô' ti'z újjakon vvaló szám

láláson ne állapodjunk meg, hanem tovább folytassuk ‘аду

húzzuk а‘ számok’ sziszegô’ olvasását.

(30) A’ harmincz lett ebbô’l: három~insz, vagy megrö

тише harmincz, melly a.’ betük’ értelme szerént ezt te'szil:

három - ide-ni  szúrj. A’ szúrás jelenti a’ tl'zet jelentò' {еде

te pontot. Illyen módon harmincz, vagy mint Révaink írja a’

régiek után: harmz’cz, ezt tészi: három tíz. A’ Zsidók is

a’ tízes számokat, a’ többes szám’ ragasszának, melly az

im, az egyes számok шёл tevésével formálják, р. о. selos

= három: selos-z‘m = harmincz.

(40) А’ wbb tízes számok után tétetnî szokott v-a-n,

«v-e-n, ragaszte'k’értelme a’ betük’jelente'se szere'nt ez: „155

ahoz-ni; itt is а’ vágás a’ tíz’jeléül vétetik, p. 0. neyyven

= négy-vágj-ehez-ni: melly azt tészi, hogy ha a’ négy

után egyet vágsz vagy szúrsz, ne'gy Ищет te'szen. Innen ta

núlták a’ Görögök a’ :mm „дамам, mellyel a’ magainos`

számot tl'zessé teszik, és a’ melly szó, csákjával való Iökést

ваш-65: jelent, mellybô'l formálták a’ Rómaiak а’ gz'nla ra

gasztékot, a’ Németek pedig a’ zig ragaszte'kot, melly hú

мы tesz.

(100) A’ видя neve lett ezen avúlt штат-„дым sza,`

melly betii szerént jelenti: szuszogva-„yorsalkodik-a, р. 0.5

l

7i*
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no-sza=no szuszogva gyorsalkodj; sza-lad = szuszogva

futást az eszközöl. Sza-az tehát, vagy a’ két rövid a a be

tűt egy hosszú á-vá olvasztva, száz azt teszi: szuszogva

gyorsalkodik az jobbra balra. Eggyez ezzel ezen összetett

zsidó szó: szadit-ze, melly azt teszi: előmenetel, előhaladás

ez. Görögül száz így van: hekaton =messzi hajított; Zsidó

úl pedig: Méah= kiterjesztett.

(1000) Az {ezer szám, neve lett ezen két összetett tőr

zsök-szóból: ez-er, melly betű szerént ezt tészi: ez erő; ez

kitetsző; ez sok részből álló. A’ Persák az ezert Hesarnak

mondják, melly ezt jelenti az ő nyelveken: e’ zár vagy zá

vár: mellyel azt adták elő, hogy az bezárja, berekeszti a’

számokat. Egy értelmü ezzel a” Görögök” Chilioja, vagy Eo

lice спешат, melly származott ezen törzsük-szóból смет,

melly ajakát, és tenger-partot is tesz. Mikor hát az ezret

Chez'líojnak vagy Chz'líoz'nak nevezték, azt adták vele elő:

hogy valamint az ajakok а’ beszédet; a’ part a’ tenger’ vi

гей, úgy az ezer bezárja, határt vet а’ számoknak. A’ zsidó

nyelven ezer így tétetik ki: Eleph, melly vezért fejedelmet

jelent: így nevezték az ezert azért, mert az vezére fejedel

me mintegy az alatta le'vő minden számoknak.

§. 23.

Ezekből is tehát megtetszik, hogy valamint szavainknak

nagy része, úgy számjaink9 nevei és formái is, а’ tudomá

nyokat,mesterse'geket„s hasznos találmányokat szülő és ne

velő természettől kölcsönöztettek , mellyek eredetiségének bi

zonyságai; valamint annak is , hogy a’ mi őseink Ázsiá

ban a’ tudományokban szép előmenetelt tettek, bár ha idő”

jártával а’ sok viszontagságok között, a’ mîveletlen népek”

' hatalma alatt, mint a, Görögök is a’ török járom alatt, ezek

ben sok tekintetben alább szállottak.

Más részről pedig а’ feljebbiekből az is megtetszik:

hogy a’ mi eleînknek első hazája, nem a” zordon északi tar

tományok voltak, hanem az Ázsia” belső részeiben lévő ál

dott termékeny földek: annálfogva, nem is a": bárdolatlan"
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Tatároktól „штатах; ô'k, ez elött ezer ’s néhány száz esz~

мышцы, kiknek nyelvökkel nincsen is a’ mìénknek sem

mi atyafisa'ga; hanem а’ Syrus, e's Hunos név alatt össze

foglalt, legmiveltebb népek közzl'íl valók voltak, mellynek

bìzonysága nyelvöknek, l'rásoknak, számjaìknak szembetü

nò' atyañsága.

Ugyan ezeket hitelesíni, a’ régi Madjarok’ öltözetének

a’ mostaniakéval való összehasonlítása is:

'VL

А’ œégi Madjarok’ öltözeteiröl, és ezeknek

neveiröl ’s [ох-тайм“.

g. 24.

Minemü öltözetök volt Madiar eleînknek a’ Persia mel

lett lévò' Arában, arról legelò'ször tészen emll'tést Herodofus

L. VII. mîdô'n azt írja: „Ногу а’ Xerxes’ felette nagy, de a’

Görögökkel szerencsétleniíl hadakozott táborában, Sisam

nas, Hydarnes’ fìjának vezérlése alatt vitézkedett Áriabé

lieknek, a’ fejeken ollyan süveg volt, mellyet a’ fegyver

nem járt. Derekokon volt mente, melly kìvülrô'l halpìkkely

forma vaspléhekkel vala. bebon'tva: volt Нью-чашу]; b0

káîg érö'; paizsok kîs kerek (cen-a), melly alatt {"úggött а.’

tegez; Миша!‘ rövid nyelů; kézl'vök nád, nyilaik is nád

ból valók. Jobb czombjok felöl csüngött а’ szablya’ зашёл-61

а.’ hegyes tò'r.“

Ezen elô’adás szere’nt tehát, а’ régi Árìabéli Madjarok

па!‘ öltözetjeik каши, а.’ férfìak’ részérû'l,

I. Elsû' volt: a’ fegyver nem рта siìveg, melly ne

veztetett Kz'darának, ищу Tim-awk, Ez a’ chaldaeai szó

Кто”, tészen Юрий, szó'rbô’l kereken összeálh'tott golyóbist:

mivel már illyen szò'rbó'l összeállított matériából volt а’ Süveg,

azért neveztetett Kidarának , píleumak. Formája ennek ollyan

volt mint еду alacson magyar süveg, mellynek а’ teteje keê А

reken ment össze, ollyan módon mint Её! tojás: „шашек
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ezt a’ mi régi atyáink süz‘egnek , mellynek értelme felmaradt

ama zsìdó Szóban »S'uach melly azt teszì: ráhajlani , ráborúlnì,

lenyomúlni; eggyez ezzel ezen magyar szó: suasztanî, su

vaszlani; tészen gödröt is. Az alsó szélén ezen Kîdarának

keskeny felhajtása vagy párkánya volt, melly a’ zsìdó nyel

ven Czeníp = czìnpának neveztetett; mellyet késô'bben kü

lönbfe'le szím'í selyem ‘аду len matériából, és állatok’ bô'ré

hô'l készl'tettek a’ régiek. A’ színe ezen Kidarának rendsze

re'nt fejér volt, aze'rt nevezték ezt a’ Zsìdók Pee'rnek vagy

fejérnek: nevezték Sés-achnak is , vagy »S'isaknak , melly an

nyìt îészen mint: szöszhöz hasonló, mîvel a’ fejér lenszösz

höz hasonló feje'r gyapjúból vagy selyembô'l készl'tették azt:

а’ drágább ’s szebb matériziból készû'lt Kìdarákat nevezték a’

Zsîdók Czepz'rának = czîf'rának. — А’ Masszagéták fekete're

festették ezt, azért nevezték Kara-kalpalcnak, vagy fekete

süvegnek. — A’ papok’ Kìdarája vagy Tiarája félhold for

ma alacson volt. A’ királyoké, fejedelmeké hegyes , és egye

nesen felálló, а’ hadî vezéreké ’s fô' embereké is illyen volt,

de le kellett hajtanì mint említî Svìdas. Illyen lehajtott тетей!

Kidarában van leábrázolva Lucius Verus’ régi pénzének e

gyik oldalán egy Párthus , illyen körülirással : „Arm enia d e

victa,“’ mint ez le van rajzolva a’ Thesaurus Brandenburg.

Tom. II. —- Csak а’ kîrályoknak volt szabad egyenesen fenn

álló magos tetejíí Kidarát vagy Tiarát viselnì. Innen Arriánus

írja L. III. c. 25. hngy minekutánna Da'riust, Nagy Sándor,

végképpen lccsepülte, és ez megöletett volna, Bessus, a.’

Bactriánusok’ kormányzója magát Ázsia’ királyának kikìáltat

ta, és magos Tiarát vagy Kidarát kezdett vìselni kìrálysága.’

jeléíil. A’ Persák, Tiarájokat pávatollal ékesl'tették, mint em

ll'ti Aristoph. Act. 1. scen. 2. És ezen Kìdara’ formájából vet

te eredetét, mind a’ Törökök’ turbánja, mind a’ БЕЛ-65618,

Rómaîak, e's Magyarok’ réz vagy vas sîsakja; mellyet a’

Zsidók Cobaghnak , а’ Magyarok pedîg Sapaknak vagy sapka'

nak neveztek.

A’ Magyarok’ Kidarája vagy süvegje, különbözött a’

Párthusok’ Tiarájától abban , hogy a’ Párthusoke'nak a’ teteje
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Iapos, nem pedig kerek; és csipkés taréjjú volt.- Mind a’

Kidara , mind a’ Tiara csak fúlökig men-t le az azt viselò'knek:

de а‘ i'ò' embereké, ’s királyoké, úgy volt készítve, hogy

hátúl a’ nyakokat, ke't oldalról pedig az ol‘czájokat nagy ré

szént beborította, e's mar ezeké nem fejér volt, hanem veres

hárson színre volt festve , és mind felül mind alól fejér pánt
likával körülkötve, mellyeknek végei hátulról hosszan lle

~begtek mint a’ régi magyar siìveg’ esákója. A' Tiara ‘аду Ki

.dara volt a’ Párthusok’ czímcre, ’s ô' nálok valakînek süve

ge't elvenni annyît lett.: mint szabadságától megfosztani, $201

gává lenni. Azért rajzoltatta Antonius, a’ Párthusokon чей;

gyò'zedelme’ emlékezetére veretett pénzek’ egyîk oldalára a’

párthus kîralyi süveget , a’ mint eiò'adatìk Thes. Brand. Tom.

III. p. 535. Ma is mikor azt mondja. a’ magyar, hogy az asz

szony viseli a’ háznal a’ süveget, azt teszi: ô' paranesol a.’

háznál, nem pedig a’ férje.

A’ birák’ Tiarájának balvorczájokatbetakaró része min

dég fel volt hajtva, mellyel azt jelentették, hogy minden

kor készek a’ panaszok’ meghallgatására: а’ jobb orczájok

pedig be -volt fedve, hogy senkire sem hallgatva tesznek

ìgaz iléletet, `

A’ Mitra is veres színíi volt, ’s béfedte nyakokat és

orczájokat az azt viselô'knek; de a’ teteje alacson hegyes

volt, és alól pántlika helyett arany vagy ezíist boglárokkal

ékesítetettmevét vette ezen chaldaeai szóból: milra, melly azt

teszi: me'he, szülô' része az asszonynak, ebbò'l csinálták a’

Görögök és Chaldaeusok a’ Mitranát, vagy Matrónát.- Sza

bása félhold formájú volt; mellynek egyenes oldala két rétt

hajtva összeköttetett két három helyt: tulajdonképen asszo

nyi fò'revaló volt, de viselték а’ férjfìak is. ~ Illyen Mitrát

viseltek a’ Mágusok. A’ Párthusok’ kiralyai каши Mìtrida~

tes volt, ki elò'ször illyet viselt, elò' akarván ez által adni,

hogy nem csak királya hanem papja is alattvalóinak; ’s Ie

het hogy eri-6l neveztetett Mitridatesnek. lllyennek gondol~

hatjuk a’ Móses’ orczáját béfedò' Mitrát is, mellyet vìselt,

minekutána а’ Sinai hegyrô'l Iehozta a’ törvény’ tábláit. A’
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mint ezeket lehet látnî Berger, Thes. Brand. Tom. Il. p. 535.

Ugyan csak Тот. 11.71. 540, Augustusnak azon pe'nze'n, melly

annak emlékezetére тех-шеи, hogy a’ Рай-11111501: а’ római

zászlókat vìsszaadták: úgy szinte Tom. II. p. 645 ‚ Trajá

nusnak azon pénzén, melly veretett annak emlékezetére,

hogy ö a’ Párthusoknak királyt adott: e's а’ Mitridates’ pén

zén, mellyet lerajzolva láthatni Tom. III. p. 4.

II. Másodîk darab öltözete volt az Áriabélieknek , mely

lyet Herodotus emll't, а’ mente, melly szorosan testökhez

álló, стиль-{6113 e'rô' mha vala. A’ re'gíbb idò'ben ezt fe

jérre kikészített bò'rbô'l varrták, és nevezték a’ Magyarok

Icödmönnek; mellynek értelme feltaláltatik ezen chaldaeaì

szóban: Kadmoni, melly annyit tészen: mint régi, hajdanî,

napkeletî ruba: közelebbì idô'ben fejér posztóból ke'szl'tették

аж, ’s nevezték l'gy: kankó. Mit tészen ez, megérthetni е

zen összetett zsìdó szóból: Они-сот: közel ide szabott al~

kalmaztatott ruha.| Ennek ‘Зла bô' volt, és könyökig ért,

halpikkely-forma vas ‘аду réz ple'hekkel volt beborítva a.’

hadi embereknél , úgy hogy ezt sem a’ nyil sem a’ kard nem

járta; leginkább ártott ennek а’ buzgány, vagy görcsös bot,

а’ mìllyennel rajzoltatîk le Hercules, és Mitridates, а’ régi

pénzeken. Az illyen vas ‘аду réz-pléhes ruhát a’ Magya

rok nevezte'k mentó'nek, vagy mente'nek, melly névbô'l csi

nálták a’ Görögök a’ Mandue szavukat, mellyen ô'k is а’

Magyaroktól kölcsönözött kurta hadi mente't értették. Hogy

а’ Rómaiak ezen hadi öltözetet a’ Szakusoktól vették által,

abból hozzá vethetnî, hogy ezt »S'agumnak vagy »S'acarum

vestimentumnak nevezték. A’ Magyarok is a’ »S‘záká-ból csi

nálhatták a’ zeke nevét ezen ruhának.

III. Ezek után emll'tî Herodotus а’ lábszárat is befedò'

hosszú száru nadrágot, melly meglehetò's bö volt, úgy hogy

abban szabadon mozoghatott a’ láb, mint a’ mostanì panta

lonban , felyiil ennek korcza nem volt, hanem lyukak voltak

rajta, e's azokba, húzták a’ madzagot vagy задав ше11уе1 fel

kötötték. Elsö hazájokban Medìában Ghotíának vagy 91113111

nak nevezték, melly zsidóúl tészen: bétakaró, béfedezò'
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öltözetet; az Arabok is Ghalának nevezték. Persia’ szom»

szédságában pedig a’ Persáktól kölcsönözött névvel nevez

ték: Sarabalnak, vagy Salabárnak, mellybô'l csinálták а’

Magyarok a’ Salava'ri nevet. Illyen salavárî az a’ régi “фа,

те11у az Ország’ Clenodiumai közt а‘ Sz. István’ harisnyájá

nak {tarlatik. А‘ gatyát, imegma'snak is nevezték a’ Magya

той, Mátyás király’ ideje táján. Ezt is elô'ször bô'rböl készí

tették, de ke'sô'bben posztóból csinálták. A’ bra'ca (braccae)

térdìg érò', szó'rös bô'rbó'l készült nadrág volt; nevét vette a.’

brácah(= térdhajlás) chald. szótól; illyet a’ Magyar soha sem

viselt.

IV. Szakállokat, hajokat, meghagyták a’ régi Ma

gyarok , valamint а‘ Babylóniaîak is. Herod. L. I. Nagy gya

lázatnak [ах-тома!‘ volna azt leborotválnî, vagy 'vágni5 és

hosszúhajokat vagy szabadon leeresztették fürtökben mint

a’ Párthusok, vagy pedig csimbókokba kötötték mint a’ Né

metek és Scythák: mint ezt emh'tî Seneca Ep. ult. Összekö

аж hajokat nevezték а’ Zsìdók' czamma’nak, a’ Magyarok

pedîg csimbóknak. Nagy Sándor’ idcjétô'l fogva mindazáltal

rôvidebbre vágták, mint írja Crisippus ea: Alhenaeo; vagy pe-

dig három ágra hefonták: erre czéloz Vespasìanus császár,

midò'n utolsó esztendejében üstökös csillag támádván fel,

mellyet némellyek а’ császár’ halála’ jelének lennì magya

ráztak, l'gy szóllott: nem nékem jövendöl az üstökös esil

lag, hanem а’ Párthusok’ királyának , тег: annak van hosz

szú haja vagy iìstöke. A’ Rómaiak leborotvállák ekkor szav

kállokat ’s bajusszokat, hajokat pedîg rövìdre nyírte'k.

Nyakra-valójok nem volt, nem is vala rá szükség, mert

а’ haj bétakarta nyakokat; elô’l pedig befedte a’ szakáll. 

V. Mentéjöket derekokhoz övvel szorl'tottzík: ez a.’

zsîdó szó Avah= öv, melly Arabúl így van: Aved. vagy

был! annyit tészen, mint: begörbl'tette, behajtotta, körû'lfog

ta. Ez széles szíjból, vagy szó'tt matériából Мишени“ és

boglárokkal ékesíttetett fel. Errô’l emlékezik Virgílius, Aen.

Lib. XII. „Notîs fulserunt cingula bullis.“ [gy rakatott meg
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;

a’szablya’szljja is boglárokkal. Innen Trebellíus Polli о,

in Salom'no, nevezî azt? „auratus et constellatus balteusßnak.

VI. A7 régiek legînkább mezl'tláb jártak, e's ez tisz

tességesebbnek tartatott a’ csizmában vagy bakkancsban já

rásnál,mintírja Clemens Alea: and. Paedag. L. III. J,Csizma

nélkíil járni, ollyan fél'jfiúhoz a’ ki nem katona, igen illen

dò' dolog.” Az Utikai Cátóról feljegyzik а’ régiek, hogy sok

szor jelent meg a’ tanácsházban mezítláb , és sokszor állott

így fel a’ beszélô’ sze'kbe. Erre nézveirta Horatiu s, Epísl. L.

I. epist. 19. „Узнал , ha valaki Catóhoz, mord komor ábrá~

zattal; egy kis szl'ik, rövid, csekély matériából szò'tt 16511

ban való ja'rás' álwi hasonh'tana'is, elöadhatna-ev még ezzel

az ô' virtusait és jeles erkölcsét‘.la  A’ tehetô’sebbek mind

azáltal, a’ magokat csínosgatnì szeretò'k, 65 а2 öregek ‘1561

tek rövid szárú bakkancsokat, vagy pedig talpbó'röket, sólyá»

kat, mellyeket leginkább fekete vagy piros szíjjal kötöztek

fel talpok alá, szárokat is ezzel bétekergetvén. А’ katonák’

sólyája kettô's volt, hegyes fejü szegekkel alólról béveretett,

hogy a’ jégen és sáros úton el ne csússzanak: ezt adja elö

Joseph. de bello Jud. L. VII. с. 3. Julianus centurióról azt l'r’

ván: „hogy annak sólyája, síírüen volt beverve hegyes fejíí

szegekkel, mint szokás az más katonáknál is.“ Ezen szeges

sólyák, igen nagy kopogást okoztak kivált köves helyen,

azért nevezték ezeket a’ Rómaiak crepida'knak. Phótionról

írja Plutarchus, hogy ö rendszerént „16%` télen is illyen ka

wnás sólyákon járt, 65 csak nagy hidegben húzott bakken

csot; a’ honnan példabeszéd volt a’ Görögöknél a.’ csìkorgó

hidegnek kitételére: „most Phótion is csizmát húzna.“ А’ 56

lyákat а’ Cariabélìek kezdették eló'ször nyers marhabû’rböl

készítenì, innen nevezték ezt а’ Görögök Carbatìna'knak,

’s viselték a’ köz rendii szegény emberek. Ezt a’ sólyát vagy

talpbört nevezték a.’ Zsidók Minálnakà melly te'szi azt: a’

min lépked, felegyenesedìk, fennáll valaki. A’ Magyarok

[ledig nevozték ezt saru ‘ищу sárónak; nevezték bocskornak,

melly a’ Zsidó nyelvben annyit tészen mint: sárbal hìdeg;

nevezte'k sólyának 15, bizonytalan lévén ha_a’ deák Бываю!
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vagy a" zsidó Soah-tó] vették -e ezt а’ nevet, melly zörgéssel

együtt járó cselekedetet, (apodást tészen. A’ felkötő szíjat

nevezték a’ Zsidók виток-пай, vagy szerek-nek, melly an

nyit tész mint: összekötöző, bétekergető, “штата, té

szen me tisíílöt is: ezzel eggyez ezen magyar szó: szere

kezm' vagy диет/свинг. Lábok’ szárára a’ szerok alá húztak,

fejetlen csizmaszár forma posztó vagy puha bőr-harisnyát,

kivált mikor tövises bokros helyekre mentek vadászni: en

nek formáját láthatni а’ Herculanumi rajzolatok' Tom. III.

Tab. 12. és Tab. 6, 7. Tab. 55, 57. Ezt nevezték a’ Ma

gyarok Hapdának , mellynek értelmét fel lehet találni ezen

zsidó szóban Арбат, melly azt teszi: befedő ruha, mellyet

magához szorít az ember: de ezen szóval a’ Zsidók nem e

zen lábszárat védelmező takarót értették; hanem a’ fő pap’

felső ruhájára vett czombfélig leérő előkötőt, vagy ephódot.

VII. Felső ruhájok volt régi eleinknek a’ szûr:a’Cas

piusok ezen felső ruhát nevezték Sísyrnek, az Arabok pe

dig Zir-nek, mint írja Herod. a’ Polymm‘ájában; mellynek

értelmét feltalálhatni ezen zsidó szóban, Zur: melly teszen

körülfogó, köríilkanyarító, kivíílríil valamit összefogó rnd

hát; hasonlított egy valamivel hosszabb mint széles négy

szegletes posztóhoz, mellynek a’ két végső sarkát ösz

szekötötték vagy összegombolták, 7s a’ nyakokba fél váll

ra úgy vetették, hogy az összekötés vagy} а’ gomb, jobb

“Шейх-а esett, ’s a’ nyñáson jobb kezöket szabadon kinyújt

hatták. Hosszabb volt ez mint az egész testök, mert ezzel

takaródzván éjszaka, szükség volt hogy a’ lábokat is beérje:

innen a’ volt szokás, hogy mikor útaztak, vagy összehaj

togatva vetették ezt bal vállokra, vagy pedig a’ hosszának

l/lad részét kétszeresen hajtották, úgy vetették а’ nyakok

ba, kívülről hagyván a’ lehajtott részt, melly úgy látszott,

mint ma а’ magyar шашек négyszegletes gallérja. Illyen

módon még alkalmatosabb volt a’ mai köpönyegnél, vagy

szűrnél; mert tetszésük szerént lehetett ezt most bokáig majd

térdig érőnek ereszteni, ’s nem volt szükség hogy esős sá

ros időben felfogják. - lllyen volt a’ Jézus Krisztusnak is
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varra's nélkííli felsô’ ruhájm»  A’ Görögök kik Perz'bolának,

és a’ Rómaiak` kik Togának nevezték ezen felsò' ruhát, fél

hold formára. köríílvágták, de а’ Persáké, és más ázsiai

népeké, négyszegletesen hagyatott. A’ katonáké csak 52111

középig ért, de а’ köz embereké 11055211 volt. Ezen felsò' 111

hát a’ Zsîdók nevezték Szalmá-nak, és займа-111111, те11у

шшу11 tészen mint: béfedezô' körülfogó mha. De a’ Magya

rok és Törökök Szalmának, vagy Csalma'nak csak а’ fô're

való sapkát vagy sínhót nevezték, azért: тег‘: е2 15 1161111

fogja a’ fejet. A’ mit hát a’ Zsìdók szalma'nak neveztek,

azt a' Ищут-011 szürnek mondották, de az értelme minde~

nîknek еду.  Ezen felsô' ruhát a’ szegényebb sorsúak juh

‘ищу kecske-bô'rbô'l készítették, a’ tehetò'sebbek medve, pár

ducz, vagy oroszlán-börbò'l, а’ mint rajzoltatik Hercules és

Nagy Sámlor` a.’ régi pénzeken. Theocrilus így írja le, egy

Licidas nevií‘ pásztomak kecske-bò'rbò'l való felsò’Juháját:

Idyll. 7. „A’ hátán югу vállain viselt fejérre ke'szített boi-zas

gyapjas kecskebört, melly ollyan szagú volt mint в} gomow

lya; а’ derekán volt egy régi alsó ruha, mellyet 52611 övvel

szon'tott maga'hoz; ’s jobb kezében vad olajfaá'gból késziilt

hosszú horgas 110101 hordozott.“ A’ kecskebò'rt vagy úgy vet»

ték magokra a’ régiek, hogy fejbô're a’ fejök’ tetején volt,

két elsô' lábait a’ nyakokon összekötötték, ’s a.’ többi rész а’

hátokon lógott, mint ez l'gy van kîmetszve azon vas gyíí»

ríín, mellynek formája lerajzolva találtatîk Thes. Brand. Tom.

I. p. 167., иду pedig úgy, hogy az egyik oldalon lévö

elsô' és hátúlsó lábnak a’ bô'rét összekötötték, ’s úgy 21111152

tották nyakokba, bal vállra vetve , mint ma. is szokták a’ Ma~

gyarok а’ ponyóka mente't. Ez a’ bô'rbò'l való felsò' ruha, szo»

kásban volt kivált a’ scytha nemzetbô'l valók közt, a’ hon»

nan Prosper l'rja, hogy a’ scytha fò' emberek nagy 61105565

nek tartották, ha a’ vadállatok' bô'rébe öltözködve rémítök

lehettek. De а’ mi régi magyar eleìnk ezt posztóból is 52011

ták volt ke'szŕttetni.

VIII. Mind ezen öltözetek’ színe> rendszerint 10361- volt,

ez lévén a’ legœrmészetìbb ’s könnyebben megszerezhetö
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szín: a’ honnán a.’ Z'sîdóklabanot, а’ Magyarok pedig La

banczoknak , Lerenta'knak nevezték a.’ fejér ruhákba öltözött

katonákat, melly annyit te'szen mintlfejérek, havasok. Clau

di и n us is (in quarto ConsolaluHonorii, vers. 565.) nevezî „111

vea cohors“nak. Venautius fo rtunatus pedig Lib. I. így

ír: „Militis alba `clamys plus est, quam pun-pura regis.“ A’

Mózes’ ideje'ben hl'resek voltak а’ Sineari, vagy babylóniaî

fejér pos'ztók, mellyek Milola'knak neveztettek azért, тег:

miletumì selymes gyapjńból ke'szl'ttettek elô'ször ; és ezen posz~

tó timsóval volt kif'ejérítve. Е1‘1‘61 l'rja Plinius L. IX. c. 35. hogy

legnagyobb dîcsérete а’ szl'nnek, ha timsósnak mondatìk , -——

’s ezért nevezték a’ Zsidók ezt a’ sót lümz'm, vagy Кап-5611211‘,
vagy tökélleteissé tévô' ’s elve'gezò' sónak. Ezen posztót ve

resre , sárgára és zöldre is szokták vala a’ Babylóniaìak fes

tenî, 65 selyemmel kihímeznî. Illyen hímes felsö ruhát sil@

kasztott el a’ szerencsétlen Ákhán. Jósue' 7: 2l. Timsóval

szokták vala kîkészl'teni a’ juhoknak, kecskéknek, 1101201:

nak is bô'röket, ezért nevezték а’ bò'rt készítò'ket Tima'rolc

nak. Az ìllyen bô'rbô'l vart felsô' ruhákat is Melaláknak ne

vezték a’ Zsìdók, а’ Chaldaeusok pedìg Ba‘nla'nak, а’ Ма

gy-arok Bundának, melly annyìt tészen mint: szò'rös gyapjas

ruha. Illyen vala már az lllye's’ lu'res palástja, 1. Kir. 19. 13_

és az üldöze'st szenvedett 6156 Keresztyénc-ké. ’8511. Il. 37.

Késò'bben Choráz vagy Charasán tartományzíban készl'ttettek

szép fejér posztók, а’ 1101 most is a’ legszebb selymes ju¢

hok rgeveltetnek, melly tartomány а’ Magyarok’ régi 11112656

nak Arîának egy része volt. Innen nevezték a’ Magyarok’ a’

szép fejér posztót Charasiaz'nak, még ez elò'tt. 70 esztendô'vel is

az alíîìldön, mellybô'l ke'szíttették az abva vagy тают‘: “16%

síírílett posztó mente't, a’ salavárìt, kankót, és szíírôket. А’

f6 hadi veze'reknek 65 а’ 1с1г61у01ша1с, ezen felsô' ruhájok,

veres bárson szl'nre volt festve, ’sv af‘Persák nevezték en

Kandüsnak, mellybô'l lett a’ Magyaroknál а’ kantus 65 kön

tös név. A’ bárson 526’ értelme kitetSzìk ezen két zsìdó

szóból: bahar, és sani, melly tészen tündöklô', csîgavérrel

kétszer veresre festett шаги-161265 ezen felsò' -veres bárson
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ruháról vette'k neveket sok régi királyok 65 fejedelem asszo

nyok, mint Barsanes, Ario-barsanes, »S'atíbarsanes, Barsi

noe 65 mások. Salamonnak illy veres bárson szín köntösét

hasonlította az emberi nemzetnek amaz isteni barátja , а’ Je'

zus, а’ р1г05 р1рас51102, melly mezei liliomnak van fordítva

Ma't. VI: 2S. 29. Ezen veres köntösre van czélozás Jel. XIX:

13. 14. is, a’ hol а’ Krisztus, mint az anyaszentegyháznak

f6' vezére vérrel, az az, csîgave'rrel festett veres ruhában a

datik 616: az 6 követó’i pedig tìszta fejér ruhákban, a’ ré

giek’ öltözetének szokott színe szerént.

§. 25.

Az а552011у1 ôltözet is a’ régi idô'ben igen együgyû'

volt. Állott ez egy pár nagy keszkenò'bò'l, mellyeknek e

gyìke volt a’ kiílsô', másika a’ belsò' ruhájok: ezeknek kü

lönbféle módon testökre alkalmaztatásában , hajoknak elren

delésében állott nagy részint а’ divat (módi).

I. Az egyik nagy keszkenò'nek ugyan is egyìk végét

а’ jobb hónuk alatt 61161611, két szegietit a’ bal vállokon

összekötötték, vagy pedig czìfra gombbal vagy kapocscsal

összeakasztották, illyen módon а’ jobb karjok és jobb cse

csök mezítelen volt; bal kezöket pedig a’ keszkenô'nek 0111211

1‘61 656 két széle közt szabadon kinyujthatták, ’s 62 a’ 'félig

meddigi mezítelenség, а’ régìeknél sze'pnek "s illendò'nek

tartatott, а’ mint írja Artemídorus, L. II. с. 42. A’_keszkenò'

nek bal oldalróli két 526111 egymásra hajtották, ’s annak u

tána hónuk alatt övvel derekokhoz szon'tották, a’ kivülrô'l

vagy elô'lrííl 656 1111156 sarkát felfogván övììk alá dugták; de

mások azzal sem sokat gondolván, ha menés közben 111161

52011 15 а’ bal lábok, ’s a’ keszkenò'nek fél oldalról való szé

leit szabadon lebegni engedlék. lllyen formaba van ákhát kö

be kimetszve a.’ lóháton vágtatva nyargaló, jobb kezében

kétélíí bárdOt iïìlemelve tartó, Amazonok’ királynéja, Hip

polita, midô’n 6161 Т11656115 kergette. Thes. Brand. Tom. III.

p. 318. Késò'bbi idô'ben, ennek a’ négyszegletes keszkenô’

nek általellenben 1616 két szélìt, hosszára összevarták, úgy,
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hogy ez ollyan volt mint egy hö, feneketlen zsák. Ezt ma

gokra vette'k az asszonyok , ’s felíílró’l néha mind а’ két vál

lok felett, néha pedîg csak bal feló'l gombokkal ищу kötô'

lékekkel összefoglalták, ’s oldalról kidugott karjaik mezi

telenek Ie've'n; azután a’ hónuk alatt czìfra övvel детской

hoz kötötték: ’s mivel rendszerént hosszabb volt а’ lábok

пай], a’ közepit felhúzta'k, úgy hogy a’ ruha.’ alja bokáîg

vagy szárközépig érjen, ’s a’ csl'pejök felett isme't derekok

hoz kötötték. Ezen kötò'lék, zsidóúl Мета/1, magyarúl ma

dzagnak neveztetett, (rógìbb szó ez а’ tót ‘щит/Ляпы) melly

annyit te'szen mint: Vöv, штык, hozzá-szorító. Az ё", és

ezen alsó kötò'le'k közt pötyögò'sen maradt re'szt , ráhajtot

ták az alsó kötô'lékre ‘аду madzagra, úgy hogy ezen ru?

hának felsô’ része úgy látszott, mint valamelly fodros alju

derékra-való rékli. Шуеп ruhában való rajzolatot láthatnì а-‘

zon pénzen, mellynek egyi'k oldalán van Aquilius Florus’

képe, más felò'l egy fél tél-den álló, ’s kezeit elò're terjesz

tö párthus asszony illyen körííl-irással: „Caesalz divi.Íl-F.Ar

me. capta.“ melly a’ Thes. Brand. Tam. II. 71. 54. látható.

Ezen alsó ruba, a’ Мёд-6531)!) idô'ben, fejérre kìkészítettvagy

tört juhbô'rbò'l állott, mellyet úgy vettek magokra, hogy az

egyìk oldalát jobb hónuk alatt elvévén , а’ bal vállukon kö

tötték össze elsò' és hátulsó lábainak bû'rét, mellyeken a’

körmök is rajta voltak. Illyen volt az elsò' asszony’ bô'r 1111121

ja. Annak utánna fejér posztóból készítette'k, ’s késô'bben

jött szokásba a’ lenbô'llszò'tt gyolcs-ruha, mellyet elô'ször He

rodolus elô'adása szerént az egyiptomi papok теме!“ kik’

nek példájokat lgövették а’ Zsîdók’ papjai is. 2. Más. 28: 42.

Az egyiptomi fejér lent, mellybô'l ezen gyolcs шаман, a’

Zsîdók se's-nek, a’ Magyarok видите}: nevezték. A7 Chal

daeusok nevezték a’ lent vagy kendert Стал-пай, ’s` mîve-l

ezen alsó ruhájok gyolcsból volt, nevezték Cituna'nak: ebbô’l

lett a’ Cattun vagy kárton név, ’s talán а’ csomóba каши

kendernek is [citta neve. A’ lent és az abból ke'szíílt vásznal;

nevezték volt elô’ször Piszta'h-nak (posztónak) а’ Zsîdók.

.’\
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Áriában és Márgiában laktokban а.’ tehetô’sebb asszo

nyok Szérikában késziílt selyem ruhát 15 viseltek, melly olly

vékony volt, hogy többszörösen is kevéssé takarta be ó'ket,

mint Julius Solinus, L. 63. ìrja: „înkább arra való volt hogy

az asszonyok mutogassák tagjaîkat, mint sem béfedezzék.“

 Nevezték ezen alsó ruhát a.’ Magyarok szoknyának , melly

nek érlelme fölmaradt ezen zsidó szóban: Szoc-naah, melly

tészen: alkalmatos szép lakó helyet, sátort, mellyben vala~

ki ííl, alszik. _ Athenaeus ìrja Berosus után L. I. hogy a’

Babyloniak minden esztendó’ben öt napì innepet tartottak,

mellyen az urak szolgáltak szolgáiknak; kik közzííl eggyet

megtettek gazdának, a’ ki az egész házat kormányozta , ezt

а’ királyéhoz hasonló szép ruhába öltöztették, mellyet Zaga

ne'nak neveztek. Nevezték ezt a’ Magyarok imegnek is, melly

hasonló értelmíi ezen zsìdó szóval imach, melly azt tészi:

szomszéd, közel lakó, hozzá tartozó; — a’ Görögök nevez

ték azt z'mat vagy шпион-11611 , ennek is hasonló értelme van

а’ 251116 z'machal; а’ Rómaiak pedig nevezték: intusz'um, vagy

indusz'um, ‘ищу belsò' ruhának, mellyet legközelebbrô'l vettek

testökre.- Már Nagy Sándor’ ìdejében, mint ìrja Arrîá nus

Hist. Judio. с. 16. a’ len ruha az Indusoknál szokásban volt,

’s lehet, hogy ezekrô'l nevezték a’ szomszédjokban 161161116

gyarok а.’ 116156 1еп ruhát ind-nek, vagyingnek. Ezen 116156

ruhának az allja be volt szegve, vagy veres pántlikáva'l, vagy

rojt varratott rá ‚ те11у súl-nak neveztetett, mellybò'l lett а’

sullang vagy sallang szó.

II. Másîk darab ruhájok volt az asszonyoknak a’ f6156

ruha. Ez is egy, négyszegletes nagy keszkenô’ forma volt,

mellyet néha úgy vettek magokra, hogy а’ fej öket 611162611

jûkat is_bétakarták vele, ’s csak a’ szemök látszott ki; -—

máskor köpönyeg‘lformán nyakokba vették, feljíílrô'l 65526

tíizvén’, az alját bal kezökre felfogták; majd ìsme't а’ két

alsó szegletét 6161 összefogván övük mellé dugták; majd ösz

szehajtogetván bal vállukra vetették ; 65 ennek különbkülönb

féle módon magokra vevésében állott a’ régi asszonyoknak

a’ legnagyobb módijok. A’ közönséges asszonyok, ezt is fe
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je’r posztóból vagy gyolcsból viselte'k; de már Krisztus urunk’

ìdeje táján veres bárson színre festették ezeket, 65 selyem

116115 vìselték а’ gazdagabbak, ’s 61161 nevezték ezt а’ Ró

maìak Flammeum-nak gvagy lángszl'nü ruhának, ’s különösen

a.’ Magyarok’ szomszédjaî, a’ Sogdiaták, sze'peket tudtak
illyen felsô' ruhákatkészítenì, ’s ezzel Persìában nagy kerels

kede'st íiztek. Nevezték ezt а’ Magyarok tekerz'ló'knek, ta

karóknak, а’ Zsidók pedig ‘жен/011611, те11у аппу111652е11

mint: bétakamî, bégöngyölgetnî. Nevezték ezt a’ Zsidók la

баз vagy lobosnak 15, 111611 116 lobogós volt. Ezt munka köz

ben, honjaiknál, vagy sátoraiknál nem viselték, hanem csak

akkor vette'k magokra, mikor valahova тетей; 6’ volt éj

jel is a’ takarójok. Е1161 parancsolta Mózes a’ Zsidóknak,

hogy ha valaki zálogba ezt elveszì, e'jtszakára vìsszaadja. 2.

Más. 22: 25 , 26. —— А‘ tehetò'sebbek az imegen vagy ingen

feljül , újjas tarka-barka dere'kra-való ruhát is viseltek, 111613‘

1уе1 61561111611 az Arabok 65 Zabarok készítettek, e's ô'k ezt

mìndenfelé árúlták, mint ìrja. róluk Arrìánus. Hogy ezen asz

szonyi ruhákon nem sok varrás volt, megtetszìk onnanzmert

Dìocletianus’ idejében, 65 l'gy Krìsztus urunk után mîntegy

300 esztendô'vel, a’ szabónak, vagy a’ régi nevezet szerént

varrónak, egy indusium’ vagy 116156 111116’ megvarrásáért 6

denárt, vagy a’ mi pénzünk szerént 36 krajczárt kellett ñ

zetnì: egy egész 116156 ruhának az árra, 50 denár vagy 5

forint volt, a.’ mîkor egy katona talpbô're'rt 75 denárt azaz

7 forìntot 30 krajczárt fizettek:  egy sextarius vagy egy

meszely borért 8 denárt; egy rómaì font húsért 8 denart;

egy tyúkért 60 denárt, egy lúdért száz denárt, а’ mint ezek

-fel vannak jegyezve azon Kìs-Azsiában Stratonikában talált

kövön, mellyet ángol Bankes штат megszerzett, 65 та

gával Londonba Vitt, а’ mellyen lévô' különbféle munkáknak

65 portékáknak Diocletiánus által meghatározott árrát, köz

-Iötte hazánkkal a’ Honmûve'sz, Nro 32. 1834. р. 252.

III. Hajokat az asszonyok, vagy ke't-felòfl csomóba.

fogva hátúl megkötötték, mint а’ fentebb említett Amazon

fejedelem asszony Hìppolìta’ rajzolatján elò'adatik; vagy pe

8
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dig körííl felsodorva , а’ fejök’ búbján kontyèformán csomóba

tekerte'k, e's ezen hajból kötött kontyot nevezték шли-пай;

ebbô'l lett ez a’ magyar szó (митинг, vagy lololya'zni, melly

annyit te'szen mint: а’ hajat csl'nosgatni , csomóba кают:

ni. Erre tette'k a’ mitrát: ez fülig‘érô' kis sapka volt, ’svagy

posztóból, >vagy gyolcsból, vagy selyembó'l , vag‘j7 pedig re

cze'sen lösszekötözött selyem sinórból vagy pántlikából ké

szülve; és hátúl a’ tarkójokon összehúzatott sinórral vagy

pántlîkával, ’s ezt nevezte'k а’ Chaldaeusok Байт-пак:

reczének vagy hálónak: ne'mellyek úgy is tette'lcezen sîpkát

fejökbe, hogy alóla hátúl a’ hajok szabadon l'ebegett , mint

а’ Herculanunii rajzolatok’ Tom. III. Tab. 15. elô'adatik. Má

sok ismét csak egy pántlikával, vagy széles korona-forma

csîpkés pártával kötötték körül, a’ nagyjabúl összeillegetett

hajokat. Ezt a’ рамки: vagy pártát nevezték a’ Magyarok

föl'cötó'nek, a’ Görögök Diademának, nevezte'k Mîtrának is,

vagy kötô'léknek, a’ Deákok pedig viflának. De voltak ollya~

nokis, mint a’ régi pénzeken Штат, kik sem mitrát, sem

fô'kötô' pántlikát, sem reczét nem viseltek; hanem veres,

sárga, vagy feje'r selyem fátyolt akasztottak а" mmm czifra

tiivel, melly hátúlról az inokig ért; ez arra való volt: hogy

mikor jónak так, vele fejöket, ábrázatjokat, a’fnap’ за“

te'se ellen betakarták; vagy pedîg, а’ Pártllusok’ uralkodá

sa. alatt, lxogy mások (Же: пе lássák. Ezt csendes idô'benle'

eresztették, szeles idô'ben petlig és munka közt nyakokra

tekerítették, а’ mint ki van metszve Tomyris, Massage'

щи’ királynéja, achát kô'be (Thea. Brand. Tom. I. p. 212.

elô'adása szerint) kinek a’ sisakja alól, mellynek teteje're egy

férfì’ fejbô're van húzva> fölfelé а’ képivel, nyúlik ki a’ fátyo

la, mellyet nyakára tekerített. Ezt nevezték a’ ZsidókCzaip

nak, a’ Magyar‘ok csz‘pke'nek, а’ Chaldaeusok pedig repídá

nak vagy repítò'nek: vitorlának. A’ római asszonyok eztké

„денек igen ve'kony sù'rl'i selyem hálóból, reczébó’l ’s ne

vezték reticulum-mk. ‘ `

IV. Mezítelen ищет а’ közönséges asszonyok pi'

rosra vagy sárgára festett bogláros szíjjal, vagy bárson pánt
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Быт] e'kesítették; а’ tehetô'sebbek , arany vagyr ezûstperecz. г

czel, melly :ogy újnyi `formatszéles e's kerekrel meghajtott

arany vagy ezüst pléhecske'bò'l volt ke'szitve, vagy решу,‘ vé..

kony perecz-forma volt: de nein volt ez összeforrasztva, ha

nem а’ két vége egyrnás mellé vala 4.hatjtva, mellynek végin

ember , marlár, kígyó , ’s más ke'p volt csìnálva ,_ vagypediů`

ki volt gornbozva. Ezt a’ регес2е1;_пёше11уе1‹ sima ,gömböi

lyii va‘stag drótból ‚ mások. négyszegletesbò'l ke'szítette'k, niely

lyet‘megtekergettekk, ’s nevezték а’ Latinok tarquesnek, ’s>

ékes'ség gyanánt nyakokban is hordozták, Много; készítve'n

belííle. Illyen Кар, e's nyak-pereczek sok formájuak щита];

lerajzolva. а: Tiles. Brand. Tom. III. p. 425. Eñ'e'le czifrasá~

got а’ lábok’ szárára is kötöttek az asszonyok, melly hogy

kîlássék, imegjöket e161 tél-dig felhasilottzík: neveztetett ez

‚ zsidóúl ekesz; magyarúl e'kesnek. Illyen lábszár-köto'vel van
kiá'brázolva Ariadne, а’ Portici Museum? rajzolatjainak

Tom. II. Tab. 14. _ А _
y V. A’ fejök’ teteje'n , homlokukon, `v‘agy meljöken vi

Vslelte'k a’ nàpnoklloldnak képét, melly vagy negyed-re'sz

hold-forma, vagy egészen kerek arany vagy ezüst pléhecs

ke, иду gombocska volt: а‘ negyed-rész holdat ezüstbô'l

nagy formaban is készítették, úgy hogy a’ fejök’ teteje'n a’

holanák мы; ¿110' ш шт két-felííl fiuökig leérf. Készí

жены; ezt gyántából, ‘аду elektromból is , és a' szegényebb

‘отцы; ezt vìselte'k; ezeket adták egymásnak kölcsönösen

jegybe , а’ házasúló ifjak és lezinyok, ’s мышцы; ezen je

gyet, sìnórra vagy lánozra kötve a’ 4nyakukon. Nevezték ezt

а’ Zsîdók Chosen, ‘аду те1_1ег‘ё!‹е$йбре1‹,‹ха’ lllagyax‘ok

рейд,‘ kösönnek, vagy kösöntyúnek: az Egyiptombe'liek ne

vezték Serapz'snak, Hïellynek értelme egyez а’ Zsîdók7 »S'erapft

és a’ Chaldaeusok’ TeraplL-jával, ’s tészi ezt: lángoló vagy

tündöklô'. Igy nevezték ezt vagy azért,_hogy szépen fény»

lett; vagy pedig azért , тег: az .égi tüzeknek, a’ nepnak, hold

пак, csìllagoknak képei _voltakz nevezte'k ezt Urz'mnak is,

eagy villogónakj, fénynek. Ezeknek hordozását, hasznosnak

мыши a.’ szerencsétlenségek’ eltávoztatására; ’s ez мы

s#
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igyekezték megtudni а.’ jövendô' szerencse's vagy szerencse't

len esetekct, mint ma némely babonások a’ kártya~ шагу kocz

ka-vete's által.

VI. Legközönségesebben mezítláb jártak az asszonyok,

tìszta kezeìknek ’s lábaîknak másokkal való láttatását sze'p

nek tartván: viseltek mindazáltal ô'k is talpbô'röket, vagy

mz‘náll; ezt ô’k különbféle, de legînkább karmazsin színíí, arany

ezüst boglárokkal felczifra'zott ваша! kötözték fel lábokra;

lábok’ újjait is a’ tehetô'sebbek arany ezüst gyíírükkel éke

sítette'k fel. De késò'bb idô'kben rövid száru bakkancsokat is

vìseltek, es száratlan czipô'ket is, mellyek közzííl némellyek

lapos, mások magas sarkúak voltak, hegyesen felgörbl'tett

дна], mint egy régi pénzen И van ábrázolva, mellyen a’

Pro cilìa’ neve olvastatik, Thes. Brand. Тот. II. p. 58. elô’a

dása szerént. A’ magos sarkot vagy ваш: pántofli ke'regbò'l,

korkból készl'tették: ìllyen kérget télen álral egy újnyi vas

tagságut виста}: vala az asszonyok talpbô'rökre sólyájokra

varratni, Plin. Lib. 16. с. 18. A’ Persák pedig hogy magos

salïbaknak lássanak, két talpbô'r közzé jó vastag saruke'r

get ‘гаишник, mint feljegyzi Slrabó Lib. 15. Augusztus esá

sza'r is, illyen magos talpú saruban szokott уста.

Régen a’ Sikioniak leghiresebbek voltak arról, hogy

sokféle-színii puha bô'rbô'l készl'tettek csínos asszonyì bak

kancsokat ’s czipô'ket: ezen bakkancsoknak is rövid szárát

szíjjal tekergették lábokra. Illyen asszonyì bakkancsokat ké~

szl'tò' két vargagenîusok vannak egy kis asztnl mellett íílve

elô'adva, a.’ Herculanumî régise'gek’ rajzolatjainak 1. Tom.

3b‘dilc tábláján. Színök ezeknek veres, fejér, ‘дан-521116 sát

ga, vagy pedig folyó borostyán-szinù' абы volt; ’s illyen

sokféle szl'nü bakkancsok’ vìs'elését, Aurelìánus császár,

csak az asszonyoknak engedte meg, a’ férjfìaknak рейд, az

ö parancsolatja szerént, csak fekete szl'nü csîzmákban kel

lett j‘ámi, mint feljeg'yzi Flavîus Vopis'eus. A’ bákkañcs ne

п‘ mege'rtlietni ezen zsì‘dií ‘s’z‘öbök Buchan ,"iiiëlly féslzen ‘les

helyet; а’ klilsö euensëgfm ,"sé‘rréstô'l, bámfsägo'sïfedeiem
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lyet. A’ czîpò" nevét pedig ezen zsidó szóból: Czippah , melly

azt tészì: ráhúzta, béfedte, bétakarta.

VII. Ezen szokott és közönséges öltözeteken kivííl, volt

még a’ tehetô'sebb asszonyoknak , valami vékony gyolcs vagy

selyem hosszú kendô'jök, mellyet vagy nyakokba ‘вашей,

mint most is szokás az asszonyoknál, vagy derekokra te~

ken'tette'k, vagy fejökre takarták. Némellyeknek volt kötô'»

jök is, mellynek felsò' végét vállaîkra felgombolván, az öv

vel derekokhoz szorl'tották, ennek végére rojtot, csenge

tyííket vagy más czifraságokat varrtak: ezen ruha’ alján le'

“б czifraságokat nevezték a’ Zsidók czicze'hnek, mellybò'l

lett a’ csecse's magyar szó. De már ezek újabb idô'ben jöttek

szokásba, ’s leginkább a’ görög e's római asszonyok visel

Ы‘. Ázsia’ belsô'bb részeiben, a’ hol laklak re'gì eleink, ezek

kevéssé esmértettek, ’s meg a’ Nagy Sándor’ îdejebeli régi

pénzeken is semmi illyen asszonyi ruhaféle'knek formái nem

kerülnek elò' , hanem csak а’ Herculanumì rajzolatokban. A'

вот!) vagy kapocs, mellyel mind a’ férjfìak mind az asz

szonyok ruháìkat összeakasztották, és a’ melly öltözetök"

egyik díszének tartatott, vagy egy magános együgyíí, vagy

pedig csillagosan kîczîfrázott karilga volt, melly egy kevés

sé meg volt hajtva, mint ma némelly csatok meghajtatnak,

-— ezeken keresztül akasztották össvze egy jó exô's czifra Бош

bos tíível ruhájokat, a’ legközönségesebb kapocs mîndazáltal

ìllyen formán készíilt: képzeljünlp egy tenyémyi hosszúságu

réz, arany, vagy eziìst tíit, ennek azon a’ végìn hol a’ Ш‘

gombja szokott lennì, volt ollyan forma kìálló része, mint

а’ kulcsnak a’ tolla , melly bé volt hajtva, mint mikor az embel

а’ mal'kát szìnte be'fogja;` a’ közepén ez a’ nagy ‘й vîssza

felé hajtatott, úgy, hogy а’ hegye ezen marok~formába es

sék; ezen vìsszafelé hajtott tû't már a’ ruhán általtíizték, ’s

kìjött végét a’ gomb helyett való Не marok~formgíba belé tet

Ш‘- Ez azért volt közönségesebb a’ csillIagos karìkáknál,

vagy gomboknál; lmert keveçsebbe так, akárhol Щит“

vele a.’ ruhát összeakasztgmi, azonban a' u'ínek kiálIó hegyo

áel léyén lakarva uemsérthetett.- Eze!) ‘аду kop.
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csoknak sokféle formái vannak lra‘jziolvaj Tiles.| Bfan’â, Tom.

III. p. 429, 433. _- __ ‚ . —

VII.

A’ régi танца!‘ öltözetek; a’ most élö',l köz

rendl'i magyar fól‘iîak’ és asszonyokéíval ösz»

Szehasonlitva, szemhetünö egyezés M’.

плакат; вёмёк. ‚ "

§. 26.

Feljegyzettem ezeket azért, hogy lássuk, millyen foi-ma

öltözetök volt régi eleinknek Azsiában laktokban, me'llyek

nek sok maradványi feltaláltatnak mind e’ mai napig,'ki.

vált a’ köz rendií Magyarok’ öltözeteikben , mellyek mindert

európai nemzetekétô'l különböznek, —- más részró'l azért:

hog-y ezek is szolgáljanak bizonyságúl arra, mennyire rn

gaszkodott nemzetiink eleitöl fogva mind nyelvéhez, mind

régi 'öltözeteihezz melly okozta azt, hogy hár'om еще!‘ eszten

ldei viszontagságok is a’ Magyart ezektô'l egészen meg nem

foszthatták, — egyszersmind: hogy ezek is neveljék' еш

tůnk annak hitelesse'ge't, hogy nemzetünk’ re'gi hazája Azsiá
nak boldogabb re'szeiben, elsô'ben Média', lazutzátn _pedig al1-A

nak napkeletî része Árz'a, voltanak. ` l _

Régi eleì‘nk’ öltözetének maradványa ugyan'is: a"‘_l¿e~

- rek tetejíí hegyes süveg, és a' prémes sapka, melly "_‘ég

1700 elein is közönse'ges szokásban volta’ Magyarok között:

szokásban volt a’ csimbókba kötütt hosszú haj , és a’ sza~

kán’ mellyet még a.’ lelki pásztoroknak is а’ 17-dik 52112341

ban törve'ny „нём kellett ьогашщдш m29-ik esztenafei

25dîk statutum szere'nt, melly is ez: „Pastores barbam alant.“

` ШУ‘Эп a’ fejér ködmön, és kankó; а’ négyszegletes galleru

’ fejér szür, ’s az azon lévò’ csillagos szů'r Вид-Ню; és a’ рази

tOl‘Ok’ Szt'íre’ galle'rárúl lecsüngô' ivó türök; az újjatlan, tört

. vagy CSávált börbíil készů'lt bunda; és annak gallérára. kör

möstül farkastúl шт: bárány-bô'r, melly hátúl szabadon

ßsüßg 1€«ÍA’ félvállxajetett kecse, vagy kaczagán; шеПу
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nek helye'be дном a’ ponyóka mente. lllyen az alföldî paraszt

legényeknél meg U50-ben szokásban volt pityke'vel kîra

kott, ’söv helyett szolgáló szc'les szíj ; illyen a’ bokáig e'rc'í

vfejér' gatya, és nadrág; a’ cserzett bô'r booskor, e's a’ mar

hák’ 'lábszárairól lenyúzott nyers bô'rbô'l Щит boka-bocskor,

vrmellyet tartósságoke'rt szeretnek az alföldi rideg,` lege'nyek,

.ezeket hosszú szíjjal kötik fel lábokra, a.’ mellyel lábszáro

kat~ is bétekergetik a’ kanászok és nyári munkások. lllyen a.’

'bocskoron feljül szárokra húzott csizmaszár, vagy hapda,

melly még 1750-ben szokásban volt. lllyen télen a’nádvágók

által a’ bocskor’ talpa alzi kötött, hegyes szegekkel megra

kott jégpatkó; illyen a’ sapka; a’ görbe vasú kard, a’ göt

csös bot, fokos, ’s más eíïéle Ázsiából hozott maradványok.

-— Шуеп az is, hogy többet ne említsek: hogy a’ Magyar

mind e’ napîg szereti a’ terme'szeti fejér szint minden öltöze

tében. A’ napkeleti meleg tartomanyokból hozott, az Euró

ipaiakétól különbö'zt'í szokas-maradvány az is: hogy nyáron

az alföldi béresek, e's a’ gulyások туже: levetve (1015302

nak , ’s közönse'gesen az ifjabbak ńgy szabatják {ingöket és

дает-шахт, hogy azok hasukat csak félig érik be, ’s

így járnak mezítelen liassal а’ legcsîkorgóbb télî idò’ben is.

És valamint a’ régibb idó'ben ‚ úgy most is nyakok, meljök

közönse'gesen mezítelen, valamint karjok is mîkor ‘101302

nak, az alföldi Magyaroknak.

Az asszonyi öltözetek noha minden idò'ben több „апо

zásoknak Yoltak kitétetve mint a’ .férjfiaké, még iS -látSZîk

a’ régi ázsiaî magyar asszonyok’ öltözetének'sok maradvá

nya köz rendü asszonyainkon. -— lllyen nevezetesen: a’ leá

nyok’ fejétvköriilkötò' parta, _vagy pántlìka, mellyneklvége

hátúlról lobogósan hosszan ei'esztetikv le; illyen a’ feltotojá

zott konty, ’s az arra borl'tott reczes fátyol, .kis fg'íkötô'; ké

Vsöbbi idò'ben az orczát is béborító milrához hasonló hegyes

тетей füles fô'kötó'. lllyen volt a’ niúlt százatl’ közepe’ tájáîg

szokásban volt fejér, veres, vagyì‘zöld, yékony selyem fá

tyolból készült burok, melly az asszonyok’ kontyáról leereszt

ve szinte a.’ sarkokig e'rt, ’s rqn'tett. lllyen a’ hosszú imeg
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vagy ing, melly a’ régi Indusokétól csak abban különbözik,

hogy egy kis rövid ‘Зла van, ’s feljül a’ vállokon, 's nem

gombbal vagy kötőlékkel van összeaggatva, hanem össze

van varva. —— Illyen az újjas derékra-való , melly vagy posz

tóból vagy bőrből készül. Illyen volt még 1700 elein az öv,

melly háló-formán, veres, sárga, zöld selyem vagy szőr

sinórból készült, ’s mellé volt akasztva a” hüvelyes pár kés,

az aczél és kulcsok; ’s ezeket szokták vala a’ házasúló ifjak

jegybe mátkájoknak adni. Illyen az, hogy esős időben, а’

magyar asszony, fejér abrosszal teríti be magát, a“ feljeb

bi századokban pedig a’ templomba mentökben is térdig érő

hosszú széles fejér gyolcsot tettek a’ nyakokba, olly fomxán

mint az újabb időkben az úgy nevezett schwalt, mellyet

1720-ban még tekeritinek neveztek, mint fel van jegyezve

a” Szentesi Reform. Ekklésia” Krónikájában. - Illyen az,

hogy az alacsonyabb sorsú magyar asszonyok, egész nyáron

által mezítláb járnak, és csak télen viselnek csizmát, még

akkor is csak kemény hidegben, mint szokták а’ Baranyai

asszonyok. Csizmájoknak színe, valamint ez előtt több ezer

esztendőkkel, úgy még a’ mult században is rendesen veres

vagy sárga. volt. A’ gyürüket is szint” úgy kedvelik a” ma

gyar leányok és asszonyok, mint a’ régiek; de a’ karkötők

és pereczek , valamint a” mínál vagy sólyák is kimentek szo

kásból; mellynek egyik nevezetes oka, az európai szom

szédos nemzetek3 példájának követése , kik közzül szerettek

feleséget venni hazánk” tehetősebb fijai; másik pedig az,

hogy a’ szűk csizmákban czipőkben járás által, természeti

szép formájából kiveszik lábaikat , ’s dísztelenné teszik, mint

a’ chinai asszonyok a’ réz czipőben való szorongatás által,

’s formátlan lábaikat szégyenlik másokkal is láttatni. Az ily

lyeneknek tanácsolja Ovidius de Arte Am. Lib. 3. hogy dísz

telen lábokat mindig fejér írhából készült bakkanccsal fedez

zék, és sovány lábszáraikról sohase oldják le a’ felkötő szíj

jat. Különben ama régi lábbeli szebb is , olcsóbb is, egéssé

gesebb is volt, awagy csak nyáron által, a” mostani minden

hónapban újítatni szokottnál. Különösen pedig a’ régi ma
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gyar asszonyi öltözet’ maradványa volt me'g a’ feljebbi 5115.

zadokban az: hogy minden ruhájok fejér volt, mellyért ne

veztettek ô'k fejér szeme'lyeknek is: de már ma inkább

kedvelìk asszony-féléink a’ szl'nes ruhákat, mert ezeken nem

látszván olly hamar a’ szenny, kevesebb tisztogatást 11111611

nak, ’s a’ babylonì e's sîneári tax-ka köntösökben inkább gyö

nyörködnek, szebbeknek vélvén lennì ezekben magokat

VIII.

Az eddig elöadattakból következö història!

Igazságok.

g. 27.

Ш egy keve'ssé megállapodván szedj-ük össze summa'

son azokat a’ históriai igazságokat, mellyeket az eddigi ér

tekezésünk által igyekeztünk hitelesíteni. Ezek közt

l-sô' ez: A’ Médusoknak régi Маши-т‘, vagy Magi

ar nevök szembetünô'leg egyez a’ mostani Magyarokéval.

2-dìk: A’métlus nyelvvel rokon syro-chaldaeai , 65 zsi

dó nyelvekben sok száz szók, sok helységek e's familiák’

печей találtatnak, mellyek mind formájokra, mind jelenté

sökre ne'zve e’ mai napig dîvatban vannak a’ Magyarok közt.

3-dik: Az eredeti assyrìai betíík’ a’ Mágusok és Chal

daeusok által kigondolt formáinak, a’ hunus betííkkel való

közeli atyaíìságok, tagadhatatlan: melly hunus betíik , a’ ma

gyar szóbeli îhangoknak kifejezésére, mînden más írások

közt legalkalmatosabbak, és legkielégítô'bbek, ůgy hogy е

zeket Hunus-Magyar betíiknek méltán nevezhetjiik.

4-dik: A’ számok’ magyar neveinek értelme', a’„ leg

régibb számok’ terme'szettô'l kölcsönözölt formáinak kima.

gyarázására, sok más nyelvbeli számok’ neveinél alkalmato

sabb, el annyira: hogy a’ számok’ magyar neveì, 65 a’ leg

régibb számok’ formái, ugyan azon egy forrás'ból 526111111

zottaknak látszanak lenni. v

мы“ A’ régi Médusok, symsok, Ari-‘150k’ öltözefjei,
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azoknak‘neveî , ésa’ most élò' köz rendíi Magyarokéi Кбит,

olly sokféle‘hasonlatosságok vannak, hogy bátran állílhat

juk, hogy a.’ Magyarok, öltözetjöknek formáit és печей,

nem az Európaiaktól, mellyek ezektô'l ege'szeń különböznek,
hanem ama régi ázsìai népektó'l kölcsönözték. i Y

Ezen' hîstórìaì îgazságokat‘már úgy lehet ne'zńünk, mint

meg’ annyil arìadnei fonalakat, mellyeknek útmutatása зае

rént, a’ régi történetek’ labyrìnthusában, felkereshetjük 6'

seìnk’ ázsîai hazájokat, és származásuk’ eredetét. Úgy lehet

néznünk, mint annak hitelesítò’ bìzonyszigait: hogy a.’ mi régi

:öseínk dem À’Skytháktól, nem is a’ Törököktöl, ищу-Та

tároktól származtak , llanem a’ шее harmadik ñától Маша}

tól; és az ô' elsô' hazájokból Madaj-Arából vagy Média'ból

hozták ki nevöket, nyelvök'et, betíiîket, számjaikat, 61:6

йегйНГогтайг és neveit, e’ mostanì európai hazájokba; va

-Ian'ximt’ szinte a.’ keresztyénse'g elô'lt követett vallásukat is,

mellyet különösenközlök hazámfìaìval értekeze'sim’ harma~

dik és uto1só~részében. —

lx. A’ skymákröl.

5. 2s. ' '

De ha îllyen ,e'hrtelemben akáruqk ylennî al’ мафии-0130

- redete'rò'l , hogy’ egyeztethetjü’k‘meg ezt, @_zö'n ŕégi é's szìnte

közönse'gesen be'vett ŕélekede'ssel., hogy Iô'k af'Skytháktól

Afszármaztak‘, ezek pèdig Mágo'gtól a’Ját'et’ elsô'sz‘i‘ìlött fìától,
és‘nejn Madajtól azfô’hannàqîk gye'rmeke'tô'l? ‘ l " ‘

I. Aïskythák’ eŕedetérô'l 'Herçdotus Melpomenejének

‚ vagy IV-dìk könyv‘ê‘nek ай elein аж 1г]а,‘1ю5у 6k' ‘16525611
_vartyjpkńálà tartottâîk If'a'rgç‘îtlçzu‘st, а’ ki Jupiter’ éärßorìsthe

'nasa'.fía voli: _énnek fija. “Щ ismét L др oxaís, а’ kìtô'l $215‘

__ maztalç àztán az<ÍÍ<,' kìket а’ Görögök Skytháknak neveztek

__— А” 'Gçörögök рейд; azt költötték: hogy а’ Skythák Her

culestò'l'és а’ HyÍaeai erdó'ben egy barlangban talált leány

-tól вашим, a.’ ki félîg kígyó volt, vették eredetöket. El
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lenben Joseph. Antiqv.y L. I. с. XI. azt írja: hogy Mágógtól

származtak a’ Mágóga'k, kiket a’ Görögök Skytháknak ne

‘чашек. Ezen különböző vélekedésekből tehát láthatjuk: hogy

bizonytalan az, kivolt a’ Skytháknak törzsök-atyjok. Az mind

azáltal bizonyos, hogy a’ Skz/tha név, nem csak a’ Magóg”

maradékira, hanem sok más nemzetekre is alkalmaztatott:

„mert SI1-dba' azt írja Lib. XI. ’ „Nagy részint azok а.’ Skythak,

kiknek lakása a’ Caspium tengernél kezdődik, Daaknak ne

veztetnek; ezekkel napkeletről“ közelebb'szomszédok а’ Mas

sagéták, azután vannak'a’ Sácák; a' többek közös. névvel

Skytháknak neveztetnek; noha mindenik népnek van magá

nos neve.“ Agathíás pedig Lib. V. pay. 154. aztmondja:

„mind azok a’ barbarus népek, kik az Imauson belől laktak,

Skytháknak, és Hnnnusoknak is neveztettek.“ Э Azért al

kalmaztattákI tehát a.’ Görögök régi eleinkre а’ Skytha nevet,

mîvel ők is Azsia’ belső részeiben , azok közzől a’ népek köz
lziíl valók voltak , a’ kiknek magános nevöket nem шагах,

II. Ha а’ Görögök adták ezeknek a’ »S'kyfhu ' nevet,

 mint állítja mind Herodot. mind Joseph; nem ‚а.‘ német Shut

ten szóban kell ennek értelmét keresni, melly nyilast tészen,

mint vélekedett a’ tudós Всеми; nem is а’ magyar Száz Igi-v

› kiben, mint monda Dugonicsunk ; nem a.' török Csilla, vagy

tatár Ваша szóban mint Huszti András állította; nem is a’ Bis

senius, Bessus, vagy Vass névben; Horvát István szerint:

ahanem a’ görög nyelvben. A’ Görögök Skytosnak nevezték

a.’ dörzsölés vakarás-által kikészített, megpuhitott bőrt, а’

— Em vagy www igétől, melly azt teszi vakarom, dörzsölöm,

‘ kisimítom; hogy a' Jóniai'ak а.’ l helyett UL-t mondottak és ír

~ tak, tudva lévő ~dolog.4 E’ szerént Skytha azt teszi: alkallm

"t'osa'n kikészített'bőr ruhában járó. - I gt}; ~ _

III. Illyen értelemben vévén a' Skytha nevet, alig le

het` ezt helyesebben egy régi nemzetre is alkalmaztatni, mint

a’ Madjarra. Mert valamint a’ Skytháknak megkoppasztott,

és fejérre megtört, vagy “puhított, juh, vagy kecske-bőrből

- készűlt a’ ruhájok: úgy а’ régi Madjarokwagy Médusok is

illyen ruhában jártak. Bizonyítja ezt Herodot. L. I. így írván:
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„Midô'n Croesus a’ Lydusok’ királya, a' Médusok és Реж-$151:

ellen fegyvert fogott volna, egy Sands. nevü fò' embere l'gy

szóllott Croesushoz: „Királyl ollyan emberek ellen mégy,

kiknek bó'r lábravalójok van, egyéb ruhájok is bô'rbô'l való;

kik nem azt eszîk, a’ mit akamának, hanam a’ mi van; kik

csak vizet ìsznak, se bqrral, se fìgével, se más jóval nem

élnek: ha meggyô'zöd ô'ket, semmit se nyersz; ha pedîg ô'k

gyò'znek, sokat vesztesz; megízelítvén jó étkeinket, kön'il

állnak bennünket, ’s nem hajthatjuk el.“

Ezektô'l tanulták aztán meg a’ csl'nosabb bör ruhák’ ké

szítését az Ázsìa.’ északì részén lakott nemzetek, mellyben

közönségesen jártak, ’s azért neveztettek Skytháknak, bô'r

ruhában járóknak. A’ zsìdó és chaldaeai nyelven is: Raab,

éppen аж teszi, а’ mit görögííl Skytos, t. î. összetört, dör

zsölt, morzsolt; ezzel egyez a’ magyar mha, és iroha vagy

‘Ню, -mert a’ régi Magyarok az r ben'ín kezdô'dò' szók eleibe

valamelly -magában hangzó ben'ít виста!‘ tenni, mint feljebb

fis látánk. Görögíil is Maduras ат teszi: szò'rìlô'l megkoppasz

tutt, megslmított. Közel járt hát régi magyar eleink’ öltözete

az elsö emberek’ öltözete'hez, kîkrò'l azt írja Mo'zes: hogy

mikor az {все}! ô'ket az eset után a’ Paradìcsomból kiútasl'totta,

bò'rbt'íl csinált nekîk ruhát ‚ Madjarokká, Skythákká tette. Kö

zel is volt Média azon tartományhoz, hol Mózes a’ Paradi

csomotlálh'totta lennî. Illyen bô'r ruhákban jártak magyar e

leink e" mostanîhazájokba lett vergô'désök után is, e's az En

rópaiakkal ô'k esmértették meg elò'ször az им‘ készítés mód

ját, mellyet а.’ Francziák, kik elíítt ez igen kapós volt, ma

душ‘ bömek neveztek. A’ Németek az ezt ke'szítô'ket [теток

nek mondák, és Norìmbergában l360~ban egészïutczát ezen

irhake'szítò'krô'l Irhergassenak neveztek, mint l'rja Csaplovics

а’ bécsî Sokféle'ben 1833 Nro 42. Még mai idò'ben is kedve

lik ezt köz rendü embereink , mutatván ezzel is Madjar ere

бабке‘.

lV. De azért, hogy а’ Görögök nem tudván a’ Ma

-gyaroknak nemzetì nevöket, »S'kylháknak nevezték ò’ket; az

- ért, ‘югу «куш, vagy bò’r ruhában jártak; és lxogy Skyl
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hîából jöttek e’ mostani hazánkba: nem következik, hogy a’

Magyarok a’ tulajdonképpen való Skytha nemzetbò'l valók

lettek volna` теги azokat tartjuk egy nemzetbt'íl valóknak,

a’ kik egy nyelven beszélnek, 11:11- ha különbözò' szóejtéssel

is; úgy de, hogy a’ Skytha nyelv kiìlönbözött a.’ magyartól,

mindjárt általlátjuk, mihelyt közelebbrô'l megvizsgáljuk, hogy

a.’ tulajdonképpen való Skythák mife'le nyelven beszéltek,

és mellyek azok a’ nemzetek, kik között ezen nyelvnek ma

radványai mind e’ napig feltaláltatnak, mellyet a’ következô'

hileles históriai elò'adásokból kitanulhatunk.

V. Herodolus, Melpomenéjében, a’ Skythák’ 521113101

dének, erefleti hazájoknak mondja lenni azon tartományt,

melly az Istertô'l fogva a’ Tanaisig terjed, a’ Pontus tenger’

északi partja folô'l. — Három részre osztotta б az ìttlakott

Skythákat, t. i. Nomadesekre, vagy pásztorkodó baromtartó

Skythákra, a’ kik nem szántottak nem vetettek, hanem bar

maiknak tejével húsával éltek. -— Továbbá Aroterekre ‘ладу

szántóvelô'kre, kik gabonát termesztettck, de abból kenyeret

nem sütôttek, hanem pergelve ette'k meg; ezenkivííl éltek

foghagymzíval, vereshagymával, lencsével, kásával: ezek

.laktak leginkább a’ Hìppanis 65 l’antîkapes folyó vizek között

lévò' földön.  Ezen kìvíil Basilius vagy Királyos Skythák

ra, kik magokat legjobbaknak 65 legszámosabbaknak ‚1111101

ták, 65 a’ több Skythákat az ô' szolgáiknak állították lenni,

ezek közziil valók voltak а‘ Parthusok, 65 Szákák. Ezekhez

délfelô'l volt а’ Taurusok’ tartománya, és a’ Meotis’ kikötö

partja, melly Cremnek (Krim) azaz meredeknek »neveztetett

A’ Syrusok nevezték ezeket a’ Taurusokat Abaroknak, me'lly

név, valamînt a’ Taurus is, bikát 1652611. 15‘у11е‘1е216111е1ъеК

«Uk nagy erô's testalkotásokra nézve, ezért nevezte Homerus

öket (Iliad. N.) Abìusoknak vagy robustusoknak. Ezekrô'le-m

lékezîk czecze byzantinus l'ró ekképen: „Taurusoknak `ne

vezîk a’ marhákközt a’ hl'meket, »minthogy pedig fe’ ihomzi~

‘1уо5, vnágosan elò’adom, y-hogy ff'll‘aurusoknak ‘neveztemek‘a’

Itho'sz nemzetek.“ A’ lìoszusoknak tehát törzsök-attyaiyiezeu

Taumsok vagy Abarok “так, lkik 'hogy szláv nyßlven be
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széltek, így adja elô' Constant. Porphyroy., de A'll'mjm‘fì.’

Tom. 1.71. 85. „Az Abarok meggyô'zetvén a’ Chrobároktól, azok

kal egye‘sííltek; de még most is me'gesmertemek Abaroknak

lennî, szkláv nyelvekŕó'l.“ A’XNol'nades Skythálmt, ma'r Него‘

dotus’_ idejében а’ Görögök az ò' nyelvöken nevezték Ge'lák‘

nak, vágy földbû'l él'hetô'knek, az Arotereket pedîg Gh’pz'ala'lf:H

nak vagy földmìveló'knek. «- A’ Géták Идиш valók voltak a’

Massàgéták, kik а’ Caspîum' tenger.’ napkeletî partja felöl lak

tak, ezéket is a’ Skythák közzíil va'lók'nak l'rja Herod. L. I. с.

201. Kìrálynéjokat Tomyrist‘Skythák’ kìrályne'jának печей

L. I.v с. 8. l .

А’ Gem vagy Серии ne'v мы: nem Volt nemzeti név,

hanem a’ Skythákat, életök’ módjára, foglalatosságaikra, nézve,

megkülönböztetô' nevezet: a’ hofman Georg. Codz‘nus Cu

ropalata, de Off. Magnae Ecchpag. 405. emle'kezìk de Hun*

garìs Gepidis. A’ сможем. Pasch. pedig pag. 317, Atiláça’

Gepida Hunusok közzíil származottnak mondja lennî. \

VI. A’ Gétákról l'gy emlékezik Штат) L. VII. 71. 309.

„A’ mi idò'nkben (és így a’ Krisztus’ születe'se táján) Aelius

Cams', az Ist'eren túl lakó Géták közziíl, kik a’ Traxokkal

egy n'yelven beszélnek, Trákiába 50,000 embereket szálh'tott

által.“ `Ismét L.`I. 71. 295. „А‘ бёьакаг Trax nemzetbô'l Уа

lóknak-fállítjákfa’ Görögök.“ -' Ugyan csak a’ Gétákról Щи

Р11п.=НЕв1. Nat. L4 IV. с. 11,hogy а’ Rómaiak által Вашим)!‘

nak mondattak. Justinus is L. XXXII. с. 3. a' Dakusokat a’

Géták’ csemetéinek írja. Slrabo' pedig L. VII. az: mondja:

hogy‘ugyan azon nyelven beszé'lnek a’ Dgkusok és Géták.

A’ Зайка: nevezték а’ Törökök Csìllálcnak, a’ Crimî Tatárok

Dsitta'knak vagy Skytháknak. .

VII. Ежи-ага’ Dakusokról îsmét из: jegyzî fel ‚Зима: f

lexìcographus: hogy azok voltak, kik az ó' idejében _(a’ X-dik

vagy XI-dik században) Paczînákîtáknak neveztettek: ezeket

mások nevezték Pecsenegoknak, Pizenákoknak, Pecena'.

koknak, Piceniknek, Bissenusoknak, Bessusoknak, ’s több

eiféléknek: Horvát István pedig Vassalmak mondjà. ô'ket.

VIII. Нет emlékeznek а’ Ршшыаш пёпб1 а’ régibb
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írók,l m'mt l‘Herodomfswés Stra'bó; hanem а” VIII — XII-dik

Èzáza‘dbeli _Görög jróknál ken'il el'o' lè’ nevezet. Ki'llönösen.

Const. Porph'yr. (dq Adm. Imp. с. 7.) azt mondja: hogy a’ Ре

cenákók elô'ször a’ "Volga és Jaik közt штанах: Апйа’ Conv

nena'herc‘zeg asszony pedîg', ‘Движки’ L. -V'IIL p. 232.11m
írja': Ногу а’ Paczînáka'k à’ Cuumanusokkal egy nyèlven be

s’zéltek.l ' l '_ '

' Ha ‘a’ Görögök adtzik 'nekïk 'ezen nevet, úgy nem а’

szlav`eŕédèt1'í ¿pocjńaìg‘f melly ат 'teszie elkezdeni, mint4 á1<
Пища Ье$сЬКа_'1$гуёп; nem is a’Ídeák- Pascentes-Scylhae

Aszókbzm mink 'morídá Prof. Szabó Jósef: hánem a’~ görög' nyelv~

ben kell ennèk ¿is értelmét keresni, mellyben ’rm аж teszis

leesett, lehul'lot-t, vwo; pedig szò'rt gyapjat jelent. Pesena'kos

tehát tészen: szò'rît gyapját lehullatoltat, vagy megvetkezet

tet, megkoppaldlat. E’ szerint egyez ezen пё‘7 az Argobbaeu

àokéval, kikrô'l emlékezik 5. Más. 3, 4. mert Ar,- hegyet;

gìbbach pedîg hátúl kopaszt tészen‘zsîdóúl; magyarúl is ko

`bak, kopasz fèjgf', tököt jelemz; Argobbaeus Не“ annyit té

vszèn: mint hegyî kopasz. Ezeket печейНе1’аао1изЬ.„1У.1‹е

véél Wiltoztatással:v Argippaeusóknak, мыл 'ezeket jegyzi

fel: „hogy ô'lk a’ C'as'pium tenger felett e'szak-napkeletre, a’

Tyssagéták e's Jyrc'ák mellett, magy hegyek alatt итак,

hogy ô'k sziìletésüktô'l fogvá Коране}: voltak; hogy igazság

szeretetükrò'l annyìra esmeret'esek lettek , hogy а’ kön'ílöltük

lakó népek, ügyeìket, ó' általok ítéltették meg; és hogy a.’

ki nálok keresett menede'k-helyet, azt többé nem bántottá.

senkì, mert (ЭК s’zenteknektartattak; beszédök кают; ru

vhájok skytha; órrok lapos; {Шок kìálló Volt.“ Kétség kivüL

nem aze'rt` nevez-ték ô'ket hegyî kopaszoknak, mìntha termé

szet "sze'rìnt kopaszok lettek volna; hanem hogy hrátl'lllenyír'-A

.ték hajokat, e'ls csak az имён-еще: hagyták meg, mellyet bé

Гоша hátra vetéttek: l'gy nyìrték vala máx' le hajokat a’ Cu.

manu‘sok is, kik а’ Paczinákokkal egy nyelven beszéltek;

mint em‘ll't'i Anonym. c. 8. ’S ezek’ példáját követték а’ Ма

gyarok is mînekutána közéjök elegyedtek, mint elô'adja Hel

tai, Króm'ïcdia с. 44. '~
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IX. Ezek idővel megszaporodván, hatalmas, de régi

atyjaik” ártatlan életétől eltávozott vadabb erkölcsű néppé,

és a” mi nemzetünknek fő- ő ellenségeivé lettek. Ezek nyom

ták be' őket a’ выдан-11501‘ vagy Volgarusokkal együtte' mos

tani hazánkba is. Még l040-dik esztendőben bírták a’ Boris

thenestől fogva az щей; terjedő földet, és így a’ régi Gé

ták’ hazáját, sokszor általcsaptak az Isteren és prédálták a’

görög tartományokat, mint írja Cedrenus p. 775.- ll23-ban is

emlékezik rólok Niketas p. 10. ezt írván rólok: „hogy а’

Skytha Paczinákok, az Isteren általmenvén, Comnenus Já

nos konstántinápolyi császár megverte és visszaíízte őket.“

És ezen l2-dik században vesztették el, mind Skytha mind

Paczinák nevüket; és Plauciknak, Poloviczoknak, Polákok

nak neveztettek az írók által. Nevezetesen Cosmas Pragensis

így emlékezik rólok, Pelzel SS. rerum Bohem. 1 , 21. előa

dása szerint: „A' Plauci vagy Pecenatici férjliak, és asszo

nyok, öltözetében semmi különbség nincsen.“ - Nem ok

nélkül állítja tehát Schlözer Kritik. H. p. 482. hogy a’ Pece

nákok, Polowczok, és Cománok egy nyelven beszélettek,

bár ha különböző nevök volt is;- csak hogy a” Comanu

sokat a’ Chunoktól megkülönböztessük: amazok nevöket vet

ték a’ Cuma. vizétől, ezek pedig a” Hunoktól, ’s nyelvök e

gészen különböző volt. A’ mostani Kunságot is inkább Chu

nizínak vagy Huniának, mint Cumaniának lehetne nevezni.

X. Már Herodotus L. I. emlékezik a’ Placokról vagy

Placiánusokról, és rólok azt írja: hogy valamint a’ több Pe

lasgusok, úgy ezek is barbarusok voltak, azaz nem voltak

Görögök, és hogy ezek nyelvöket felcserélték a.’ Hellenu

„нет, de régi beszédök' módját és hangját még az ő ide

jében is megtartották, vagy polákosan ejtették ki a’ görög

szókat,rnúnt nálunk is, a’ felsőbb vármegyékben megmaradt

Szclávok és Polákok közzül, sok helységek, lakosi megta

multák-a.’ magyar nyelvet, de régi beszédök, hangját, mód"

ját megtartották, polákosan palóczosan beszélnek magyarni

mind е’ mai napig. Ezek а’ Placik vagy Plakok nevezik ma

gokat Ромка/так , lapály földön lakóknak; Campanica na



x. A' uUNosoKRór.. 1 29

{За-па!‘ (syrus nyelven is Palack ,szántóvetőt tesz); országu

kat nevezik Polska'nak, а’ Latinok pedig Polom'ának, vagy

Pólusi tartománynak. A’ Magyarok nevezik őket Palóczok

nak , Lengyeleknek = görbedezve, baktatva menőknek, vagy

Kollár szerént: Lech, Lench: szabad; és: El= ide ’s tova.

járóknak. Az orosz és lengyel írók is abban az értelemben

vannak, hogy a’ Polákok régen Gétáknak neveztettek.

XI. Ha már igaz az, hogy a’ Roszusok, Abarok, Part

husok; Dákusok, Géták, Massagéták; a’ Paczinákok, Pla

kok ,K Comanusok, mindnyájan a’ tulajdonképen való ’s ere~

deti Skytha nemzetből valók voltak; ha igaz, hogy ezek

nek nyelvök a’ Ráczok és a’ Carpatus’ kétmellékén lakott

régi Szlávoknak nyelvével , kiket Jqrnandes (de дог/штат в

rigine c. 30.) Thuidoknak; а’ Szerblusok, Totoviknak; a’

Magyarok, Tótoknak neveznek, nagy részint megegyez:

igaz az is, hogy ezek a’ nyelvek а’ re'gi skytha nyelvnek

még most is élő módosított leányai, és hogy a’ sk yt ha név

ezek közt enyészett el а’ К. u. a’ XII-dik században.

A’ magyar nyelv pedig, valamint а’ most élő rácz és

szláv, úgy a’ régi skytha nyelvnek is soha rokona nem volt,

bárha a’ Párthusok а’ Médusoktól, a’ több Skythák a’ Syru

soktól, „mint tanúltabb népektől, sok szókat kölcsönöztek is,

mellyeknek maradványi a’ szláv nyelvben, mind е’ napig fel

találtatnak. Következésképen a’ magyar nemzet, а’ tulajdon

képen való Skytluíktól nem származott.

X. A’ llnnosokl'ól.

§. 29.

I. A’ Skytha név mellett Hunoknak, Ono/mak is nevez

tettek régi eleink, melly felmaradt a’ Hungarus, Ungar ne

vezetekben. Igy neveztettek ők kétség kivűl nem azért, mert

sokszor kérdezték ezt: Hun? hun'.l mint а’ Szlávoktól sok

szor hallván ezt: To to, azért nevezték őket а’ Magyarok

Tóloknak, mint vélekedett Keresztúri József (de Hungar. orig.

9
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pag. 9.) Ez а’ szó ugyan is: Hon, ‘аду Hun, mind a.’ zsi~

dó, mind az arab, mind a’ magyar nyelven tesz: nyugvást,

alvást; azután nyugvó helyet, hajle'kot; a’ Syrusoknál pe-4

dig me'g tészen: eszes , magát jól bl'rót is. A’ Görögök is a.’

Chaldaeusoktól , kikhez jártak tanúlnî, mint feljegyzi Joseph,

kölcsönôzték a’ hon és om'a ragasztékot: mint Marathon, Со-Ё

lophon, Macedonia, Pannonîa vagy Pán’ honjaÈ mellyet

Anonym. c. 9. legelô'nek nevez. E’ szerént Honos vagy На‘
nus tészeri: ollyan értelmes, magát jól bl'rót, kinek’avlka‘là;

matos'liajle'ka , nyugvó helye vagyon. Mikor hait ìratik 1. Mós.~

4: 17. hogy Kain az elsö város_t mellyet fundált, Hanòknâk,

vagy mint а’ Zsidók olvassák, Honoknak nevezte, meliyet

Ptolemaeus Asz’ae Tab. V. Anuchtának l'r, és Susìánábàn,

Babylonhoz napkeletre álh'tja helyheztetettnek lcnni, ez àzt

teszi: hogy ott sok lionok, sok házak voltak egy csomóban:

és a’ Há'nok’ marade'ki is, azért neveztettek Hanakìmoknak

8'.’ Más. 13 . '34. 65 Нг1п6‹1‹’ fìjainak Jo's. 15: 14. ‘тег: ökf’is

kövctvén atyjok’ példáját, városokban falukban laktanak.

Ezekbû'l látni való: hogy a’ Hun, vagy mint Ptoiomaeus gö

rögösen írja Chun név, megelò'zì az özönvizet. N_em csuda

hát, ha az özönvíz után 90 esztendô'vel már а’ chŕnai histó

riák emlékeznek az Unusokról, mint eló'adja Degvines.- Деду

zést érdemel az is, hogy а’ Hun és Chun név `едут: tészen,

mert a’ zsidó nyelvben a’ h és ch cgymással sokszor felcse.

réltemek; a’ Persák és Carmaniták pedig а’ h betl'lít ch-'nàk

vagy Ic-nak, ennél {её-‘ю, a’ Hun nevet 15 mîndenkor Chun

nak mondjzik. A’ Magyar is nem mondja hunnyónak, haÍ

nem kunnyónak a’ mezei csekély hajlékot. Hunoknak.

vagy Chunoknak nevezték ha't, magokat a’ Syrus név alatt

összefoglalt népek, kik közzííl valók voltak a’ Madjarok 15

azért, тег‘; ó'k nem vollak pusztai sátorban lakó vándorló

emberek, hanem- várnsokban, helységekbengházakban lak

tanak. ’

II. Bizonyos is az a’ régi irók’ elô'adásai szerént, hogy

а’ Syrusok, Chaldaeusok, Médusork kezdettek elsô'ben Миа

kat тают 6р1ъеп1. A’ Chaldaeusok építették Bábelt, газу
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Babykmtyaz Assyrîusok Ninìvét; a’ Médusok Ekbatanát; a’

Syrusok Mzígógot,` mellyet a’ Görögök Hieropolisnak nevez

tek: а.’ Zsîdók (mert (ík is Syrusok voltak) Jéruzsálemet,

mellyek mind roppant nagyságú pompás városok voltak. 

Ezek érdemlették hát meg különösen legelô'szür is , hogy Hu

nusoknak, Városiaknak neveztessenek. Különösen pedig,

hogy а’ Madjarok, kik a’ Görögöktô'l Médusoknak neveztet

tek, városokban laktak, bizonysága annak az: ßhogy midô'n

Salmanassár az assyrìai király, Hózseásnak 9-dik esztende«

iében megvette Samariáŕ, ’s az Izrael’ népe't fogságra vitte,1

helyheztette azokat a’ Madajok’ városaîba, mim feljegyze-l

Се": 2. Kir. 18: 1l.  És hogy Áriában, Márgiában is vá

rosokban laktak a’ mi Ephtalita. Kidarita ô'seink, megtetszik

abból: hogy midô'n Disabulus’ követjétvöl, Manìachtól , mda.

Кожа Justìnus c_sászár, haaz Ephtáliták várqgokban Iaknak-e?

l'gy felelt.: „Úgy van u-ram, a’ nép városokban lakik“ mint

‘фа Menánder, in excerpt. Leg. p. 72. Innen lett elköltözé

sek után is, a’ hol lnízam0s Меча,’ lakhattak , Майами‘, hely

ségeket, városokat’épl'tettçk МАК az útazók, Ногу а.’

Volga és Tanaîs Кбит még` most is l‘átsz‘gnak valamellyI nagy

város’ düledékeî ‚ теЦуёс Magyar városnak neveznek az ott

lakók. Méltán neveztettek igy hát a’ Magyarok Ilùnueolmak.

III. Az is bizonyos, hogy a’ hunus nyelvvel a’ Magyál

roké atyañas volt, mert, mint feljebb elò’adám, a’ Syrusok ne

veztettekHunusoknak; már рейд; hogy а’ Syro-chaldaeaî nyelv
nek a.’ miénkkel atyafìsága van, аж tò’le meg nem lelllet ш

gadnî. Ez a’ szó is Hon vagy Hun syro-cllaldaeaì. Azon Hu

nosoknak is ,‚ kik Bactrìától fogva Chìnáìg, és az Indusoki

tól fogva Jaxartes’ folyóvizéìg kitcrjeszkedlek, és nagy bif

rodalmat állítottak fel, kiknek a’ Chìnaìak’ìs egy id eig algu

valóik voltak, ’s Nagy Sándor is бы meg nem g убитые,

kik elò'ttünk is Atìla’ Hunusai’ neve alatt esmeretesek z ezekd

nek mondom, fejedelmeiknek, Isteneìknek a’ выпей, persa,

és arab l'rókna'l felmaradt neveìk, mutatják syrus anyáló

lett штаммы. Sô't a’ régi Aramaeusoknak ищу Syru

Soknak Ázsìa.’ északi részeire Настой, és ott a’ Skythák

9#
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kal össz‘eeÍe‘g-yedett"nfaràdékaìli' köz‘îìtt, kik a"\`Görôgökt6f
Hype'rbore‘usolmak,A Tatlárùsoléñak, а’ Syrusokt‘öl Címmef-í

riusoknak vagy északi Setét .tlartomáńyòkban lak-óknák "1.16J

veztettek (mert Tartarus , mint írjá'fStephanusJG-rates utän;

teszi: az ész-aki polus kön'il lévô'hìd’eg, ködös, homá'lyos

levegô't; Cìmrîr pedíg, melly szó Jo'b. 3: 5. kerííl elò", síín'í

sete'tséget jelent) ezen éjszakî népek közt' is több ollyanok

tala'lkoznak, kìknek számos szavaik, mind fo'rmájokra mind

jelentésökre ne'zve egyeznek a’ Magyarokéval , mint erre tább

példákat hoz fel Révai az Elaboratior Grammaticájában.

lV. Fel is mnouák az Ama’ Huńosai Áriában és Mar.

'gìában lakott ô’seìnkkel az atyafìságos esmeretse'get, melly

megtetszìk ońnan; hogy nem csak At`ìla vette felese'gl'íl а’

Bactrìai vagy Ephtáliták’ királyának leányát {Idikót ; hanem

hanem az ô' Csaba nevü ñjáról való unokája Edemen is , Cho

rázvmiäból házasodott, mint тенты Ke'za Simon. A’ Magya

rok fs azon joggal маты; Pannóniát èlfoglalni, mert hal
lották‘,l hogy az hajdan az Atîla" bîrodalma volt, kinek ma

radékából származottnak шпона magát Álmus vçzérök: ——

mî’m’. elç'íadjal Anonym. с. V. Melly jognál ugyan e’ mostani

ìïazáńk’ elfoglalásám, hatharósabb ‘ещё; volt az Árpád’

тайм de azért mutatja ez is, hogy a’ nl_ieink a’ Hunokat

 fòkunà‘îkŕigk 'tartották ‘ ‘

""_' "" `î“ßï'inůgm'ßeíltal а’ niillyen nagy különbség ván a" syŕus

ёё’ы'ыозъаы magyar nyelv Ком, szint’ ollyan volt a.’ régi

magyar :_é's az Atila’ Hunoséî közt: és én ugyan annak meg

bîzonyl'tását, hogy Atîla valóságos magyar volt, bár ha két

ségen kîvl'il való volna is az, hogy ô' Enyeden sziìletett Er

dé'lyben , és hogy a’ Sze'celek, mint elô'adja Ke'za, pag. 62. a’

Hunusok’ maradéki, magamra vállalni nem bátorkodnám;

мы; elesmerem, hogyv a’ régi syrus, hunus ‘аду chun, és

szëcel nyelv, a’ magyarral, szìnte úgy mint a’ zsìdó, és

cháldaeaî is, közeli rokonok voltak.l '

__iiäi ad
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I.

A’ régi мазут-оп’ lakóhelyeiröl ’s történe

(ей-61.

§. 30.

_ ‚ Azoknak, mellyek eddìg а.’ Madjar пешие‘? régîségei

rò’l elô'adattak, îllendò' ’s minden részrehajlás nélkiíli meg

fontolásából, hìtelre méltó hìstóriai elô'adásokon e'píi'lt 5532

ságnak там-табак: hogy a’ Magyarok azon ázsiaì népek köz‘

zííl valók voltak, kìket a’ Görögök, bô'r ruhájokra ne'zve

Skytháknak; a’ Chaldaeusok, városokban helységekben va.

ló lakásokra nézve Hunoknak, Onoknak; а’ nyìlazásban,

dárdaforgatásban való ügyességökre nézve pedig Syrusoknak

neveztek.  Meghatározva pedig, a’ régi Madaj- Vagy Magi

Aroknak maradéki: `mivel e‘zeknek nemzeti nevök; а’ régi

írók által elô'adott ázsîai lakó-helyeik; írásaìk, számjaik,

öltözetök, а’ МазуаЬоКёуа! mind e’ napig is sok tekintetben

egyeznek, elalmyira, hogy ‘аду azt kell álh'tanunk, hogy

csupa vaktörténet ez a’ két egymástól sok századok ezere

dek óta. elválasztott nép közöttî szembetünò' hasonlatosság;

-— és mîdô'n a’ régi vîrágzó, szélesen kìterjedt Médus nem

zet, nyelvével, nevével, tudományával , зиокйзайчаЪйёу e1

enyészett a’ föld’ színérò'l, hogy már ma annak semmî ma

radváuya nem taláhaúk: akkqr а’ Magyarok, minden euró

pai és ázsiai népek’ beszédjeitô'l különbözò' , ‘а’ syromédiaî

val pedîg sz‘embetünô'képen egyezö‘, eredet‘i régìségét muta

tó nyelvökkel, minden ô’ket megelô'zött öseik és atyJaik nél
kííl, mint valami megmagyarázhatatlan cl'zsudîá,v úgy‘bukkan

tak ki az emberi ncmzetnek szövevényei közzzi'íl: vagy ре

dig meg ~kell engednünk, hogy a’ régi Mgidaj-Àroknak, kik

az újabb idò'kben Médusoknak печатный, most is élò' ma

идёт unokái a’ Magyarok: тег: különbcn a’ Médusok’ ho
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vá le'töket, és а’ Magyarok, előállásukat soha fel nem vilá

gosíthatjuk, ’s a’ csudák’ sorából ki nem szabadíthatjuk.

§. 31.

Nem fogunk hát idegen nemzet” történeteivel tépelődni,

mint eddig a’ Hunosok- és Avaresekével, kiket őseinknek

véltünk lenni; nem fogjuk magunkra alkalmaztatni azokat,

a’ mik reánk nem tartoznak , ha a’ régi Mé d u s o k” történeteit

úgy nézvén mint saj át őseinkéit, ezeknek а’ régi írók sze

re'nt való felvilágosítását tesszük további értekezésünk' tár

gyává; annyival is inkább , mert ezekben is sok bizonysá

gaira találunk a’ Magyaroknak — а’ régi Médusolktól lett

eredetének. `

II.

A’ magyar nemzet’ első llazńjáról; annak ne

veiről a tulajdonságiról. őseinknek itteni

történeteiről.

â’ 320

Az özönvíz után, a’ Jáfet’ harmadikGának Машина]: пет

zetse'ge, kiterjeszkedett az Ararát vagy Gordiaeus hegyek

ről, azon déli napkelet felé nyuló hegyek” mellékeire, mely

lyekből a’ Tigris és Eufrates folyóvizek veszik eredetüket, ’s

egy ideig ezen hegyektől nem is mertek messzire távozni,

tartván az ismét előkerűlhető титан; és a’ tengertől ’s

víztől még most is idegenek a’ Magyarok, valamint a’ Zsi

dók is, mint megjegyzi Herder. Idővel mindazáltal szapor

rodván, az ezen hegyek alatt délfelé kiterjedő, azon lapáj

földet is elfoglalták, hol az özönvíz előtt Noé , a’ Caprus vi

ze’ napkeleti partja felől lakott, és а’ 1101 ő készítette vala

Gófer, vagy szurkos fenyő-fából (mellyet а’ Németek Kiefer

nek neveznek) а’ bárkát, melly az esőthozó déli szél által,

az özönvíz” tetején, innen az Ararát’ hegyeire hajtatott vala.
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§. 33.

Illyen módon, a’ Madaj7 nemzetsége'nek tartománya két

yrészre штаты, t. î. hegyire, 65 lapáj-fóldire. A’ hegyi rész,

melly északra esett, erdô's köszîklás de azonban még is kies

'és jó lakó föld volt, gyümölcsökkel, gabonával és vadakkal

bô'völködött; hires volt az itt termenì szokott czitrom 65 па

rancs, a’ honnan ezt a’ Görögök médiai almának nevezték,

mint ìrja ‚Зайти. А’ lapájos deli rész gabonával 65 kövér

legelò' mezô'kkel bò'völködött. Polybius igy {г errò'I, L. 5.

„Ázsìának szinte közepin van Média, 65 ha ezt Ázsia’ (бы)

részeìvel összehasonll'tod, mind kiterjedésének nagyságára,

mind hegyeînek, mellyek КЕМ-111103161“ magasságára nézve,

úgy találod: hogy mìndegyìknél elébb való; mind а’ gaboná

nak mind a’ barmoknak véghetetlen itt bò’vsége.“ Ismét L.

10. ugyan ò' igy ir: „Az ázsiai tartományok közt leggazda

gabb Média, mind nagyságára, mind az embereknek 65 10

vaknak bô'vse'gére, 65 dere'k voltára ne'zve:  egyszerre a’

kìrályî ménesekben 15-17 myrias lovak is találtatnak.“

Dániel profeta is, a’ Médusok’ nagy szarvú kossaitól

veszì a’ hasonlatosságot, mîdó'n ат; jövendöli, hogy a’ Me'

dusok’ e's Persák’ egyesült birodalmát, le fogja штат, a.’

kecske~bakhoz hasonló Görög bìrodalom. Da'n, 8: 4-21.

§. 34.

Nevezték ô'k magokat ‘ törzsök-atyjokról Madaioknak,

tartományokat pedìg Har-nak, .4r-nak, azaz hegyes шпо

mánynak; az Arabok Algeba'lnak, melly hasonlóképen he

gyes tartományt jelent. Mimhogy рейд; Ázsìában igen sok

hegyek vannak, megkülönböztetés’ kedve'ért, nevezték tar

tományokat Маши-Алтай, vagy Madjarának, magokat pe

dig Madiaroknak. Igy neveztetett ez a’ ta'rtomány minden'ek

tô'l, mint Herodolua írja, az özönvl'z után színte 980 eszten

deîg , 65 l'gy а’ Krisztus elò'tt 1360-dik esztendeìg, a’ midó'n

Jáson megbékélve'n Medeával, ’s Colchisba menvén Athene

bô’l, Bachus és Hercules uta'n Azsîában a’ leghatalmasabb

fejedelemmé lett, ’s bìrodalma alá hajtotta Arámot és Madajs
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arát: Arámot, теги; társának’Árménusnak neve'rò'l Arme’

„так; Arát pedìg, a’ feleségérò'l vagy annak fìjáról Mé

dusról, Me'díának nevezték а’ Görögök, mint ezt elô'adja

-Pausani a s , 'in Corinlhîace's; így szólván: „Midò'n Medea

abba a’ ta'rtományba ment volna, melly akkor Áriának ne

-veztetett; а’ lakosok róla Médusoknak neveztettek:“ - de

.jegyezzük meg: hogy csak a’ Görögöktò'l, kik mìnden régi

nevezetes nemzetek’ törte'neteìbe szerették bele elegyíteni Sza

vaikat, történeteiket; szerettek egy kìs fényt magokra 11:51‘!

tanì azokból: nem az igazságra, hańem nemzetök híre` di

csò'ségének terjésztésére nézvén , melly мы sok zavart szer

îzettek a’ régi történetekben a’ nekik könnyen hivó’k Кбит‘,

-mert mint Juve”. Sat. X. v. ИЗ. az eñ‘élekre nézve mondotta:

„Greditur olim  quìdj Чай! Graecia mendax -— audet in Histo

mia.“ De me'g ezután is a’fSyru'sok , Zsidók, Chaldaeusok , a’

Médusokat egész a’ Cyrus’. idejéig Madajoknak nevezték,

mint megtetszìk Ézs. XXI: 2. Da'n. V. 28. tarlományok pedig

Hára'nak vagy mint Hieronymus vl'rja, Arának neveztetett, 1.

‘Кит. V. 26. és Médiának Persîával határos déli része még a’

Krîsztus után is egy Мой; Aria'nak, Margiának neveztetett.

9. 35.

Nagy Sáfndor’ ìdeje ищи neveztetett az északî vagy

hegyî Madjara a’ Görögöktò'l Atropatena’nak, azon tanójok

го! vagy tanácsadójok és vezérjökrô'l Atropósról, (melly ша

gyarúl darabost keményt jelent) kînek vezérlése alatt дм

mazták твоё ô’k ezlen tartományt, a’ Nagy Sándor’ seregeìnek

ide való beüté‘sektííl. 'Az Arabok és Törökök ринг, mind e’

napîg, azon tartòmányt, hol a’ Tigris e's Eufrates folyóvi

zek erednek , nevezìkDiar-Madzarnak, vagy Madjarok’ ta

nyájának A’ mezô'ségî Madjara neveztetett Thamnería, déli

vagy jobb ke'z` felé esö `Árîának; a’ Vulgata által Medemí«

nak, Esd. VI: 2; a’ Свод‘. Arab által, Clim. 4. part. 6.

Hammadenának; Ammz’ánus`nevezi Syro-Médiának. A’ Par

thusok’ 4idejében'pedîg a’ Rómaìak nevezték Pralita vagy mu

ßû'sëgî Médiának.
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§. 36.

Ezen elsò' hazájokban a’ mi Madjar eleink együgyü ele

delekkel tápláhák тащит“ mînemüek voltak а’ hegyeken

termett gyümölcsök; továbbá táplálták magokat vadászások

kal fogott állatok'" húsával: de az újabb idô'ben emberì szor
galommal készíílt 'eledelekkel is éltek, mind addig, mig a’

'Volgán 'által nem költöztek, mint ìrja Anonym. ‘С. VII. A’ va

~daiszat Мата“; ki velek af hegyes tò'rt, a’ _hajl'tó dárdát, és

a’ nyìlazást az az elô'tt szokásban volt Hercules’ görcsös Магда,

és az Amazonok’ kétélíí bárdja helyett. '

Nevezetes volt a’ régieknél a’ Médusok’ vagy Madja

rok’ kézíve, melly vaskos volt, erô’s kar kívántatott felhú

zására; és az ô' nyìlaîk , mellyek elô’l vassal voltak kihegyez

ve; ezek ugyań nagyon messz’e` u_em тетей , de közelrò'l a.’

pánczélos ruhán is áthatottak. -— Névezte ezt Julius Caesar
ad Herennìum: Materának; Hesychîus:y Madarz’snak, melly

rô’l azt irja Strabó, >hogy e’ volt a’ Paltumnak egy neme, а’

Paltumot pedig Julius Pollux médìaî nyìlnak mondje, lennì;

_és 'ìllyenek voltak а’ Madjarok’ kézl'vei és nyilaì Áriában lak

tokbanmég a_’ Xexfxes’ táborában is , mint elô’adja Herodot. L. 7.

_ A’ rèngeteg erdô'kbén , а’ vadászás közben talált orosz

1ánokka1, tigrisekkel, párducz'okkal», elefánwkkal ¿s más

па állatokkal'való' ищите, báf’a'akluí,V erösekké, és'ivi

~tézekké; de' eg'yszersr’uìnd u7 társaságîvéletetfbecsülökké';

'egymás’ óltalmazására szl'vesekké, seréhjekké t'ettèI бы.

yEz okozta,` vhogy a’ hírés vadász Nìmród ältäl, a’ Média’

'szomszédságábau»felállílott assyr'ìì'a'î> ‘ èlsô’ bír'odalom ís,- a’

Madjsmnéatfl le' hem гашиша, hanem ткань шею-тек

`annak , 'u’tóljára‘ lerontói :4 ez okozta,'a’ mimI Herod. L. VII.

írja: hogy a’ (Ей-{5561: elò'tt ijjesztö volt а’ Médué név, ésa’

médus fegyverbe öltözöttekkel , csak a’ Miltiades мы: vitéz

kedett Athéne- e's Plateabélîék mertek elò'ször megütközuî,
а’ Marathoni mezô’n, `Vmég рейд gyò'zedelmesen.

_ И‘ A `_§.}37.Tartottak sok juhokat és lovakat is, висте!‘ húsával
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és tejével táplálván magokat: ruháikat is ezeknek fejérre

kikészített ’s megpuhított bò'rökbô'l késsitették: felíil erre é

kesse'giíl kaczagány-módrla vették, az általok vadászott vad

állatoknak szò’rös börét. Ujabb idô'kben gabonát, ’s hüvelyes

veteményeket is termesztettek, Dain. 1. 12; és azokat, vagy

megpörkölve, уйду рёррё; fô'zve, vagy kövek közt megtör

ve ’s belò’lepogácsákat csinálva, ’s tüzes hamuba megsütve

eddegélték. — Me'g a’ gazdag Ábrahám is, ki а’ Madja

rok’ szomszédságából, Cháldaea'nak Úr nevü városából köl

tözött` vala а’ Kanahán’ földére, ìllyen forma együgyíí va.,

.csorát tô'n angyal-vendégei elébe.V

'§. 38.

Italuk csak viz volta’ köz emberéknek, _mellyet esel-ép

edényben men'tettek а’ folyó-vízbô'l vagy kútból, melly e

dény neveztetett Kothonnak , mint feljegyzi Xenoph. Cyropaeq.

L. V. ebbô’l lett а’ Magyaroknál а’ lcanta név, és a’ Gö

rögöknél Kanlharz’s, vévén ezen ne‘vet a’ szíik szájú edény’

Italy vagy кону hangot 'adó kotyogásától; -‚ de a’ fejedel

mek’ asztalára bor is tétetett. És ezen egyììgyü életmódját

megtartották Madjar eleìnk ege'sz a’ Cyrus’ idejéig, mint ezt

elô'adja Herodot. L. 1. azt jegyezvén fel: hogy a.’ régi Mé

dusok és Persák együgyüek voltak mind öltözetökre mind e

ledelökre nézve; a’ Croesus’ meggyözése után, a.’ Lydusok

tól, kik akkor legpallérozottabbak és legvìtézebbek voltak,

штык el mind az öltözet- mind az eledelekben való »bujál

kodást, -— és itt kezdô’dött a’ régi Madjarok’ hatalmának,

‘ох-6526 állapotjának hanyatlása; mint Rómának is, а’ ké

nyére élés, ’s a’ pompa, vagy az ezekkel együtt-járó 11116.

bavalóság lett megölö mérgek.

g. 39. ‚ ‘j

Hogy а’ mi régi Madjar eleìnk is, más népeknek pél

дача szerìnt, sátorokban, vagy а’ hegyek’ oldalaîban ásott

{БЫ vagy kö-gödrökben laktak, az hìhetò': de földjöknek

kies és termékeny volta, a’ tudományokbau és mesterségek~
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ben való gyarapodás, csak hamar arra. hzattároztt»l ô'ket, hogy

а’ föld’ 52111611 magoknak állandó matériákból honokat, 116

zakat, városokat helységeket épl'tsenek, nem vágyván in

nen másuva költözni.

§. 40.

Azon számos város'ok 65 helyse'gek között, mellyek é

szakì Árîában voltak, 65 a’ mellyekben széljel osztattak, a’

Phul, 65 Tiglát-Pile'zár assyrìai királyok által fogságra vitt;

Rúben, Gád’ és Manasse’ nemzetségei közzíil 50 ezeren

1. Kro'n. V. 26, nevezetesek voltak: Chalach, Chabor, 65 Gó

zán; ezen utolsót Gá'zának nevezi Strábó , melly annyít tesz,

mint: megerô'sített, gyô'zò’. Е’ volt а’ 111611115 királyoknak

nyári lakó helyök. Ezen kivííl Véra; ez arról nevezetes, ho gy

Antónìus rómaì f6 vezér, mîdô'n а’ Párthusokkal hadakozott,

ezt a’ yárost, hosszas ostromlás után is meg nem vehette.

A’ déli Médiának f6 városa volt Eltbatána mellyet a’

Zsidók Achmetának neveztek, Esdr. 6 2. Ez, mint Polyb. L.

10. l'rja, minden más városokatfeljíílhaladt gazdagsággal 65

nagyságos épíiletekkel. Neve lett ebbô'l a.’ két szóból: Ék,

melly Ltészen ékest, czifrát; 65 bajta, vagy ушла = lakó

hely: 6’ szerint Ek-bata tészen: ékes lakó helyet, sze'p la

kot: az utánna tett na vagy ne', vagy Hgyelmetességre intô'

szócska, vagy pedig görög ragaszték, melly bìzonyitást, vagy

nagyîtást jelent.  Volt ez а’ város építve az 0mm hegye

alatt (mint ìrja Polybîus), melly hegyet Ptolelnaeus отошел

nek A’ város ollyan nagy helyen feküdt, hogy Arístides

egy napî járó földnek mondja. 1611111 kerl'íletét; kerl'te'se a’ vá

rosnak nem volt, hanem a’ közepén volt a.’ ‘161- egy kerek

hegyen , mellynek hét kerítései voltak, a’hegy’ aljától kezd

ve fölfelé úgy inte'zve, hogy mìndenik keritésnek felsô’ 0511)

kézetje kìlátszott: ezen csipke'zetek közzl'íl a’ külsô' fe'e'r; 11’

második fekete; a’ harmadik bárson 5211111 Vel'BS; a’ negye«

ìlik'égszín; az ötödik czinóbrium szín: a’ hatodik kerl'tése

ezîìstôs; a’ hetedìk vagy legbelsô' aranyos volt, mint ezeket

elò'adja Polybius. Kies helyheztetése't nevelte, az északî zor
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don havasoknak, és a.’ délì termékeny mezô’knek egymással

ellenkezô' látása is. -

Ezen va'ros mîkor kezdett' elsöben e'píílnì, bizonytalan,

Már a’ Semin-amis’ ìdejében nevezetes yáros volt, merc ад

irja. Diod. Sic., L. I. 7’. 72: hogy ez а’ kìrályné, az Orontes

hegyét keresztííl ásatván , egy nagy forrás tónak a’ vize't a’

városba folyatta, ’s így ezen város't ege'sséges ‘фазе! meg

gazdagította, melly nélkííl az elò’tt. „активам. Ugy látszik

mindazáltal Herodotus’ elô'adásából: Ногу a.’ Médusok kirá

lya Dez'oces építtette ebben elsò'ben a.’ várat királyi lakóhe..

lyül, megerò'sítvén azt hétszeres kô'falakkal. Annakutánna

рейд; Dárius Médus, Da'niel profétára bízván annak meg-_

ìgazgatását‘, c_sìnosítávsát; mìdô'n ezt, az ô' tetszése szere'nt

elvégezte, ат halározta a’ kìrály: hogy а’ vár‘ Praefecltusa.

mìndenkor egy zsìdó pap légyen , és за: irja Jqseph. Antiqu.

L. 10. с. 12. hogy me'g az ô' ìdejében is szokásban volt ez;

és a’ város" kerítéseî olly erô’sek voltak, mìntha csak akkor

tájban épültek volna;  noha már ekkor arany ezüst e'kes

ségeiktò'l megfosztattak vala. Nevezetes épíilel: volt ebben a’

királyi palota, mellynek kerülete 7 stadium volt; oszlopai

czédrus fából készííltek, gerendái , boltozatjaì arany és ezüst

pléhekkel vollak béborl'tva. Hasonló polmpás és gazdag épíí

let volt az‘Anája.’ temploma, lennek minden oszlopaì és pad

lása arannyal ezüsttelgborínrattak bé, ’s t‘eteje is _ezüst ple'

hekbò’l készíilt. Ezen az Anáján némelly GQafögök Yénust,

mások Diánát értették , de nem helyesen, труды; а’ Mágu

sok’ értelme szerént, а’ mindeneket szl'ílò' és tápláló termé

szet volt: ezt nevezték (Ля Anya'nak, kit Strabó dnqiának

й. -— Nem volt ebben semmì kép, hanem csak egy oltár,

mellyen szíintelen égett a’ tííz, a" tevrmészetet megelevenítû'

és а’ termésre alkalmatossá шуб Ómán-nak, a.7 napnak, $152

teletére. -—- Épségben maradtak czek a’ Nagy Szindoŕ 16110

rozásáig, а’ mikor а’ királyi palma mìnden arany éls ezüst

ékességeitöl megfosztatott, deKaz Auaja’templomál; nem еп

_gedte Sándor megfosztatni, hanem azután Anpiochus 151152

títtatta el, l1000 talentum aranyat és ezüstöt takarítválwl be
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lô'le (еду Atticai talentum tett 1620 Rftot. Еду adja ezeket

elô' Polybius és Strabó.  -e- . _ ^

Ebben az Ekb‘atánában laktak a’ médus királyok nyaronI

által, itt volt az ô’ pómpás tèmetö helyek. Ш tartattak a’Ma'

gusoknak és Chaldaensoknak l'rásai; a’ királyoknak vîseh:

dolgait, 's a.’ nevezetes történeteket magokban foglaló Chr‘ů*l

nicák , egy arra készített mag'as toronyban‘ , mint elò'adja Esdr.,

6: 2. és Joseph, Antiqu. L. XI. с. 4. mellyeket a" Görögök’î

kevélysége; а’ Párthusoknak, Persáknak gorombasága; a?.

Madjaroknak gondatlansága é's viszontagságaî , sze'llyel siiór-

ni 'ésfelpusztulni hagytanak. lilaradványai Seleuciába, vagy

a’ mai Bagdadba hordattak, mellyet 1258-ban megvévén `a.’s

Tatárok, az ott találtatott könyveket a’ Tigrîsbe hányt‘ák,A

gátat ke'szítve'n belô'lök, mellyen gyalogok Iovasok által те

hettek. ~« Ш született vala a’ hires Истина vagy Zoroaster,

kia’ lilágusok’ tudományának rendbe szedô'je és elsò’ meg~

l'rója volt, a’ Cyrus’ ideje táján. Ш született a’ 2-dìk Nabu‘v

kodonozor’ babylóniai király’ felesége is, kil-(5I írja Joseph.'

Berosns után L. 1. contra App. hogy Médiaban neveltetvén

gyönyörködött a’ hegyek’ szemlélésében ; Babylon pedig в“:

helyen feküdt: hogy hat Nabukodonozor a’ feleségének ked.

чёт mlálhassa, nagy halmokat hordatott össze, ’s Figgò' ker

же: e'píttetett Babylon köríil.

§. 41. '

Madjarának jó földje sok népekete'desgetett magához.;

már а’ Deioces médiai király’ îdejében, hat nemzetse'gekre

osztattak; t. i. Busok, Budiusok, Paretákok, Struehátok,

Arizantok , és Mágusokra, mint elò'adja Herodot. L. A1. Ezekf

hez költöztek îdô'vel Árméniából a’ Kadusiusok, az Amardok,

Kyrtik, és Tapirok, Strabo' szerént. Ezek között nevezete

sebbek voltak a’ Mágusok (a’ Mag, vagy mint a.’ Persák

mondják, Moy nemzettse'g) kik legelô'ször adták magokat a’

tudományoknak és hasznos mesterse'geknek tanúlására. 

Ezek voltak a’ médus nyelvnek szerkezô'i, terjesztô’i, és a’

mint esméretök nevckedett, úgy a’ штат; is szaporítói.;
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ezek formálták ki à.’ betû'ket a’ szókhoz , а’ számokat a’ men

nyîséghez alkalmaztatva; ezek vollak a’ hasznos mestersé

geknek, tahilmányoknak legelsò’ terjesztò’i; ò'k tam'tották az

orvosi tudományt, a.’ földi és e'gi testek’ esméretére oktatták

a2 embereket; Ы‘ tették jegyze'sbe а’ megtörtént dolgokat.~

A’ mindenek’ legelsò' okának és kormányozójának az [sten-1

nek esméretére és tiszteletére, ò'k vezérlették az ò' ìdejökbe

lieket — intették a' rosznak eltávoztatására, a’ jonak cse

lekede'sére, egy szóval (Як voltak az ázsiai népeknek legelsò'

tam'tói, tanács-adóji, és papjai.
_ Nagyv becsületben voltak ezek mind addig, mig tudo

mányokkal, ’s a’ mások’ bizodalmával vissza nem éltek, а’

magok’ hasznára, amazoknak megrontására. — Ezek köz

zül választottak a’ városok helységek l'télö-bl'rákat; a’ Юга

lyok tanácsosokat; az ô' ńtmutatások szerént gyakorolták a’

vallás’ czeremóniáit. Szabad földeik városaik voltak ne'kik.

Idô" займёт! szaporodván ezek, Ázsiának más tartományaiba

is elvándorlottak, általjöttek Európába is, terjesztvén а’ ш

dományokat és mesterségeket; nevök mind e’ napig a’ Ma

gister szóban felmaradt. Ezeknek példájokat követték ìdò'vel

a.’ Babyloniak; minden-felò’l összehívták 6k is а’ philoso

phusokat, a’ tudományok’ és szép mesterse'gek’ barátit, kik

Chaldaeusoknak (elrejtett titkokat kikeresô'knek) neveztettek.

Ezeknek elò’ször a’ Nimród’ iija Бета parancsolta meg, hogy

írjanak törvényeket az ò' Мама le'vô' népeknek, а’ mellyek

szerént éljenek: a’ honnan in Pandectz’s, Titulo de origine

Juris: neveztetnek a’ Chaldaeusok а’ Babyloniak’ nomotlte

мать, törvényadóinak. выделен nékik kiilönös lakó he

lyet Babyloniában; minden adó e's szolgálat alól felszabadl'

так, az égyîptomi papok’ példája szerént, mint l'rja Stra'

bó L. 17. — Hol rendelteték nekik lakóhely, azt l'gy adja.

elö A-mmiánus L. 23. „Közel van a’ Tigris és Eufrates’ összeä

folyásához а’ Chaldaeusok’ tartománya, meljy a’ régi philo

sophiának nevelô’ dajkája volt, kik közt az igaz jövendölés

legelöször tìint fel.“ Ez a’ tartomány az elô'tt neveztetett az '

rÁbrahám’ testve'r öccsének Nákhornak a’ fìjáról Ke'sedrò'l Klias
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dimnak I. VMo's. XXII: 22. а’ Chaldaeusok рейд; régebben

ueveztettek Khalibeseknek mint írja Strabo' L. 12.és ezek

nek fejedelme'vé tette vala Nabukodonozor Dániel profétát,

Dán. V: 11.

r Illyenek voltak а’ Zsìdók’ profétái, papjai, ’s Le'vitái;

az Arménusok’ Ságái; az Indusok’ Gymnosophìstái; a’ Ma

gyarok’ Karabonczai és Tátosai; a’ Gallusok’ Druidái; а’

Brittusok’ ßardusai, ’s a’ t.

§. 42.

Ezen elsô' hazájokban, Madaj-arában , békességben él

tek a’ mi öseink. Jámbol'ok voltak erkölcsökre; együgyüek

életek’ módjára; híresek mind józan gondolkozásukról, mind

igazság-szeretetökröl. Minden {её-учет és erô'szak ne'lkiil ter

jeszkedtek Assyriának Adiabéne határától, az 0mm, Nifátes,

és Koronus hegyek mellett, Persia’ szomszédságába, szinte

Васи-3653 és Sogdiáig, Ázsia’ legboldogabb részeibe. Az ô'

fejedelmeik voltak а’ nemzetségeknek alyjai, kik nem csak

kormányozóik, hanem oktatóik, наш-маяк, és papjaik is

voltak. ‘Késô'bben jött bé az a’ szokás, hogy ezen fejedelmi

atyák közzül egy fô' kormányzót válasszanak; de а’ kitô’l

való fiigge's meghatározott törvényekhez мамы, és bizo

nyos idô're volt terjesztve; firól ñra, nemzetse'grò'l пешие!

ségre nem ment által. Нет vágytak az _idegen tartományok’

elfoglalására: minden nemzetség a’ maga hazájávalmegelé
gedett, annak határit neml hágta ем.

Ezek az Isten’ nevében atyaì szeretettel és igazsággal

igazgatták мы, kik Ó'ket Elò’ljárójikká választották, ——

Eri-(i1 szól Strábo L. i. „А’ mi régi eleink“ úgymond (б is

Syrus Kappadox volt) „а’ másokat tudományokkal felyül ha»

ladó Papoknak, Mágusoknak , Chaldaeu'soknak атак а’ fô'

tisztségeket, hat'alinat.“ Égyîptomban is' ‘a’ ki'rályok, egy

szersmìnd tam'tók és-fö papok is voltak. A’ memphisikirály'

Eskulápius szedte elöször rendbe az orvosi tudományt, és az

emberî test’ bô'vebb megesmerésére, а‘ bonczolás’ tudomá- "

nyát elkezdctte. —- Ezeknek fedhetetlem'íl kellett élni, azérc`

10
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{гуд Plutarchus ex Hecateo, de Iside et ûsyride: „a’fkirályok

пай, _a’ szent könyvekben meghatárczott mérték szerint le

hetett bort inni, mert ò'k is papok voltak.“ Az Isteni tîszte

letnek fel-maradása, a’ tudományokban és jó erkölcsökben

való elô'menetel, szinte olly’ szent kötelességök volt nékik,

mint a’ hozzájok folyamodók’ i'lgyeinek igazságos шефа-$16

se, és а’ jó rendnek feltartása.  депо is, a’ Mózes’ ipa,

a’ ki a’ Midiániták’ Hobabja ищу papja volt , ezeknek гене

sítését tanácsolja Mózesnek, 2. jiío's. 18: 19. —- A’ zsidók’

profétái is úgy adták elô' ‚ nemzetek’ boldogsága’ helyre 6.111

tóját a’ Messìást, mint а’ ki proféta , pap, és király fog lenni.

§i 43.

Kik voitak а’ Madaj-Arbknak békességes arany idejek

ben fejedelmi atyjaik, а’ feledékenység’ e'jjele fedi nagy ré

szint azoknak neveit. — Az arab és persa; írók ugyan emlé-f

keznek egynéhány médus kîrályokról; de hogy mikor éltek,

mìket cselekedtek, azon kivíil hogy Istent félô'k, és: alatt-l

valóîkat is a’ kegyes életre serkentô' jó emberek voltak, ‘61)

bet Arólok emiékezetben nem hagytak. Emlékezìk Fabari nevíí'

persa író, a’ Médusok’ igen régi királyáról Hmchangról,

és róla azt írja: „hogy ez az egész földet bírta“ azaz mindern:

Syrusok’ tartományit, Mesopotámiát, és Zsidó-országpt is 1S,

esztendeìg; д- kinekhatalma alól Othonîel ySzabadította‘meg

az Izrael’ nemzetségét ——’ mint elò'adatik Bz'rálc 3: 8; a’ ho-`

lott neveztetik ö Chusannak és Mesopotámia’ királ'yának ,- a’

ll-dik versben pedig átaljában syriai királynak. — Azt írjai

továbbá errò'l, hogy a’ népeket a’ felséges Istenhez hívta,

ага; a.’ bálvány-ìmádástól elvonta, és а’ шеппу’ ’5 föld’ te-V

repitöjének tìszteletése tam'totla serkentette; és hogy errô'l a'

Mágusok így szóilottak: „а’ шшек lisztelô’je, és mi közdl

xiìlünk való volt ö“ a’ рейд‘: „а’ mi valláslmkon

volvt ô'ff Minden persa histońcuspk tulajdonítanak néki egy

könyvet, melly ‘приметы’: „örökké való bö1cseségnek,»“'

melly sokkal régibb Zoroaster’ mindén írásaìnál.

AI‘jlmlékezik Saristani, arab író, Keyomarás nevü Me'w

шок,’ királyáról. Chiaia,- шагу Chejvo а’ régi syro-chaldaea-i.

“Ё
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nyelven kl'gyót tészen, mellyet némelly Magyarok lcejónak

is neveznek, ‘тети pedig,` mérészt, megtámadót, rebellist

jelent Keyomara'sz hat tészen: kígyót megtámadót, kígyó

ellen rebellálót, 1. Mós~ 3: 15. Errò'l azt jegyzî meg az em

lített író: hogy ô' kivetvén az Assyriusok jármát, ’s bálvá

lnyozó vallásokat elhagyván, tanította a’ minden Кате: né]

ki'íl örökké élô' valóságot, a’ kit Jezda'nnak hívott, ’s ebbò'l

lett nálunk az Isten’ neve. _

Emlékezîk Achmed Ibn Jusuph, arab historicus, Loh

rasp médus királyról, azt l'rván róla: „hogy ô' felû'ltetvén az

ország’ királyi széke'be, és a’ birodalom’ koronájával fel lé

vén ékesítve , dicsérte az Istent, e's ne'ki hálát adott , azután

monda: „Óh ti, kik jelen vagytok, vegye'tek bé a’ ti lelketek

be a’ dicsô'sséges, szent, és mindenható Istennek félelme't, ki

futást adott a” tenger’ vizeinek, és a’ hegyeket erô'sen al

kotta, felemelte az egeket, és minket helyheztetett a’ ШИ

re, mint valami hangyákat, mellyek ide ’s tova mászkálnak

a’ hangya bojba“ mint ezeket feljegyzette Hung/adi, Keresz?

tye'n Archivariusa’ 2, Вата‘). pag. 46.

§. 44.

А’ Madjar nemzet’ törte'neteinek ezen hajnali sziirkiílet

jében történt az: hogy az égyiptomi király Sesostris, а’ ki

akkor uralkodott, mikor a’ Zsidók Égyiptomból kijöttek, és

a’ kit az égyiptomi királyok’ köz nevével Pharao'nak, azaz,

krokodìlusnak, vagy Coptus nyelven: Nagyságosnak, 1116116

ságosn'ak nevez a’ zsidó nép’ historîaja, a’ világ’ teremtete'

se után 2508, a’ Krisztus elô'tt pedig 1485 esztendô'vel fegy

verrel megtámadta az ázsiai népeket, elst'íben is Cyprust el

l'oglalta, azután Phoenîcziát; innen Assyria és Média ellen
vitte triborát;v nénlellyeket fegyverrel, némellyeket l'jjesztge

téssel hatalma ala Налог‘, mint {фа Joseph. Manetho után

contra App. L. 1. p. 312. Ezen Hunos ne'peket, t. i. a’ Mé_

dusokat, Аззуйизокаъ9 maga melié vévén segítò' társainak;

Persiát, és Indîat а’ Gángesig eil'oglalta, innen napnyugot

feIe fordulvan , a’ Skythakat a’ Tanaisig hatalma ala муш

1o#
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ta: általment Tkrakia'ba is, de a’ honnan, a’ gabona‘ szíík

volta miatt hamar visszatért. Colchisba, égyiptombéli lakoso

kat szálh'tott; Assyriába 500 myrias vagy 5,000,000 Skythá

kat: Persia’ határiban pedig 15,000 vitéz Hunus ifjakat tele

pített le. Ez által akarta megjutalmaztatni, az égyiptombé

lieknek, Skytha'knak, és Hunusoknak mellette tett hadi $201

gálatjokat, mint feljegyzì Manasses Const. Brev. Hist. р. 12;

de más részrû'l, l'gy akarla а; erô'sebb nemzeteket, az ide

gen népek közé elegyítés allai gyengítenì, ’s az egyet nem

értés’ fundamentomát megvetnì. Ennyì ne'pnek az Assyrîusok

közzé lett elegyítése, hogy az ò' eredeti nyelveken is sokat

változtatott , el lehet gondolni. Azok a’ 15 ezer Hunusok, ki

не: Persiába szállított Sesostris , a’ Syrusok és Madjarok köz

zíil valók voi-tak , mert ezek neveztettek Hunusoknak elô's'zör,`

azért: mert (Я; várasokban,l1elységekben laktak  ésìtt Кви

dò'dött a’ Madjaroknak Persia’ szomszédságába Á.riába,Mar

geába, és Bactriaba való költözésök , már hatalom’ útján is,

Ez a’ Sesostris7 mint feljegyzi Herod. L. II. nem an.

nyira azért futkosta bé hadi seregeivel Ázsìának nagy re'szét,

hogy a’ népet álla-ndóúl adófizetô' jobbágyivá tegye; haneni

hogy a’ tô'lök elragad-ozott kincsekkel magát meggazdagít

ván , hl'rt nevet szerezzen z' mellyre nézve a’ hol járt, 08210ь

pokat álh'ttatott fel , és azokra égyiptomi- szent betíikkelA eze

Не: metszette: „Ezt a’ tartományt fegyvereivel meggyô'zte a’

királyok’ királya Sesoosis.“ Némellyekre kô'böl kifaragott

képét is, természeti nagyságában felalh'ttatta, melly 4 sing

és 4 tenyérnyi volt (mint írja Diod. Sic. L. l. c. 51.) vagy a’

mi mértékünk szerént 7 lábnyi és 4 hůvelknyi. Achilles is 7

lábnyimagosságúnak mondatik; Góliath pedig 6 singnyi, vagy

9 И!) és 4 hüvelknyi volt. 1. Sám. 17: 4. A’ ШК minden'el

lemállás nélkül megadták magokat. , gyavaságok’jeléül , 052’

lopaìkra asszonyi rejtett щеки metszetett; és Щи Herod.

hogy még ìllyen oszlopokat ô' is látott. . A’ meggyó'zött kim',

lyokat rabságra vitte Égyiptomba, és ott arany szekerét vo-l

папа velök; kik Кбит egy, midò'n húzamosan nézne Миа

a’ "опоз- közben az ö szekerére, kérdi mit bamúl? mellyre
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ez: „аж uézem, úgymond ,hogy szekered” kerekének talpa, a”

mennyit van felyíil, annyit van alól is.“- Ele'rtvën Sesostris

а’ szerencse’ változandóságára „атм, а’ 1'е3ес1е1те1се‘

szab'adságba helyheztette.-. Ezt a" jót mìndazállal tette ez

а’ király, hogy azon tartományoknak fekvését, mellyeket

be'járt, .csudálkozásra lnéltóképen lerajzoltatta, és azokat

nem csak `az égyiptomi papokkal , hancm à’ Hunusokkal is,

mint tudományt kedvelô'kkel közlötte, mint írja. Euslathíus

а’ Dionysius Periegeta eleibe ‘вы eló'besze'de'ben.

§. 45.

Hasonló szerenesévelbìztatván magát a’ Sesostris után

következett égyiptomi király, kit; Justiuus L. II. c. 3. Vexo

ris-nak; Dìod. Sic. pedîg Vechoraeusnak nevez , és róla аж

mondja, hogy Memphist ez építtette és ékesíttette meg2 11]

ш megtámadja az ázsîai Skythákat, vagy is inkább Hunuso

kat;’elô're csábító követe-ket küldött Можайск, eleikbe ad

ván ezek által , minemů kedvezò' feltételek alatt kl'vánja hogy

magokat bìrodalma ай adják; de а‘ Skythák nem i'ogadták

el а’ Íieltételeket, hanem l'gy izentek hozzá: „Ollyan gazdag

пер’ fejedelme értetleniil támadja meg a’ szegényeket, a’

kiktô'l néki otthon kellett volna félni, mivel a’ hare'z’ Ищем

netele bizonytalan, a’ gyô'zedelemmel semmi jutalma, a’

meggyô'zetésnek kára рейд,‘ nyilván-való: nem „так hát

а’ Skythák hozzájok jövetelét, hanem mivel l'lekik van mit

ki'vánni az ellenséggel való szembe sza'llásban , önként eleibe

mennek a’prédának.“ Úgy is lett: Tanaust vezéröknekmeg

теней; eleikbe mennek az égyiptombélieknek; kiknek mi

dön sebes jövetelöket mege'rtette Veworz's, oda hagyván hadi

ke'sziìleteit visszafut országába, a’ Skythák ke'rgetik, mig

а’ tók által meg nem akadályoztatnak, - Innen vissza for

dúlván 'Ázsiát adó-fizetó’vé “так, kevés adót vetvén а‘ la

kosokra., hogy légyen ìnkább bîrodalmuknak jele , mint дуб.

еедеЬпЫшеК jutalma. А’ Scythák 15 esztendô't töltvén el

Azsia’ elintéze'se'ben, feleségeiktô’l visszahivatlatnak, ’s et~.

löl az ido'tò'l Тогда, azt. l'rja‘lustinus, позу 1‘50()` esmerada-ig



150 MAGYAR RÉGISÉGEK. u. nász.

voltak az ázsiai népek a’ Skythák’ adófizetői, míg nem Ni

nus assyriai király , mind а’ Skythák’, mind а’ Bactriánusok’

birodalmának véget vetett.  De az 1500 esztendő hibásan

van feltéve, mert: Ninus a’ világ” teremtetése után 2761, а’

Krisztus előtt pedig 1232 esztendővel lett királylyá: Veœoris

pedig 25 esztendő múlva támadta meg a’ Skythákat Sesostris

után , és igy az ő birodalmuk 230 esztendőnél tovább nem

tartott Ázsiában, t. i. а’ V. t. u. 2533-tól fogva 2763-ig.

§. 46.

Ninus, a” Skythák” uralkodása alól felszabadítván az

ázsiai népeket, semmi jót azokkal nem tett, mert nem csak

nagyobb adót kívánt tőlök, hanem arra is kénszerítette, hogy

mellette fegyvert fogván, azon tartományok, lakosait, kik

addig, a’ nemzeteknek ősi szokások szerént, határaik közt

szabadon éltek, ’s másokat nem háborgattak, az ő birodal

ma alá hajtsák. 17 esztendőt töltött-el Ninus az ázsiai népek,

meghódoltatásában, mindazáltal a’ Bactriánusokat, kiknek

ekkor fejedelmi atyjok volt Owyarles; és az ő 'lszövetsége

seiket, óltalmaztatván ők а’ hegyek, és sok vitéz népeik

által, hosszas tusakodás után is meg nem győzhette. Vissza

tért hát Assyriába, és Ninivét felépítvén, újra megtámadta

őket, az Araboknak és más szomszédos népeknek segítsé

gekkel, l,700,000 gyalog; 210,000 lovas, e's 9400 szeke

rekkel, kik közzül a’ Bactriánusok száz ezret vágtak le, de

végre a’ nagy sokaság által megnyomatva, széljel oszlot

tak városaik7 védelmezésére. Ninus elsőben is а’ fővárost

Bactrát veszi ostrom alá ‚’ mellyet a.’ Bactriánusok Zárjaspé

nek vagy Zár-jas-bej-nek neveztek, melly azt teszi: össze

szorítva, másoktól elzárva vágynak belé t. i. а’ lakosok, de

huzomos erőlködés után is meg nem vehette mind addig, míg

egy főembernek Menonnak felesége Semiramís módot nem

mutatott annak megvételére, mellyért méltónak ítélte Ninus

ezen asszonyt hogy királyné légyen. Elvette hát Menontól és

feleségévé tette , mellyen való búvában Menon magát felakaszt

totta а’ mint ezeket előadja той. Sic. L. 11. с. 26. Történt
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,tek ezek a’ világ’ teremtetése után 2780, és így a’ Krisztuá

elô'tt H13-dik esztendò’ tájban. Ettô'l az idô'tô'l fogva voltanak

ugyan a’ Madaj-Aroknak fejedelmi atyjaik, kormányozóik,

de a’ kik az assyriai királyoktól függöttenek.

§. 47.

i Az Assyriusok mîndazáltal nem bántak ö velek úgy mint

rabszolgáikkal, hanem mint segítò' társaikkal, а’ honnan a’

badi nyereségen egyformán osztoztak velek, melly megtet

szik onnan, hogy midô'n Salmanassa’r Samáriát megvette, és

a’ Zsidók közzííl tíz nemzetse'get fogságra vitt , elosztotta a'

foglyokat Assyriában, és a’ Madajok’ városaiban a’ mint 2.

Kir. 17: 5, 6. és 18: 9, 10. feljegyeztetett, a’ honnan a’

Zsidók többé hazájokba nem is tértek vissza.  Ennek a’

fija volt Sénache'rib _, keve'ly és az Izraeliták’lstenét cs-úfoló

kîrály, a’ ki Júda’ országát eltörleni akarván, mìdô'n Jéru

zsálemet megszáilotta. volna _, különös csapással meglá'togat

van az Isten az ô' hadi serege't, 85,000 embert ölvén meg

egy e'jjel közzíílök az úrnak angyala, mellyen ne'mellyek a’

Szamz'el vagy merges fojtó szelet értik  melly a" nyári 116

napokban az arabiaî pusztákról szokott gyakorta fujni, 526

gyennel kénteleníttetett Vvissza` menni országába; a’ hol dü

hös indúlaljában kegyetlenkedett 'mindeneken, különösen a’

fogoly Zsîdókon. Mellyért s‘ajz‘it gyermekei elô'tt is gyíílölsé

gessélévén , ugyan ezektô'l a’ templomban megöletetl, 2. Kir.

[9; 37. —- Kinek megölettete'se шёл, vaz ö nagyobb idejíi

fijai nein egyezhetvén meg azon, ki légyen atyjoknak helyé

be a’ király, egymás ellen fegyvert годик, zavarba hozták

az‘assyriai birodalmat.

' §. 48.

Ezt látván a’ Médusok, e'ltek az alkalmatossággal. Ar

baces nevü vezérjök alatt kivonjak magokaft'az Assyriusok

alól, a’ kiket követtek a’ B_abyloniak is. Errò'l >emle'kezik

Jos. Antíqu. L. X. с. 2. a? hol leírván а’ Senaehél‘ìb7 vesze

delmét, ezt tészi utánna „ekkor történt- az assyrìai biroda_

lomnak a’ Medusok által szétoszlatása.“ —- Nem rontatott hat



. ‚ де hijaban, mert a’ °tan] 'k а’ szabadsa'ge'rt hadakoz á

dusïték magokat mi

'Vîsîaaság’даты mag

s’zît vez а’ világ’ teremt

te’ дамы.

eszten

, öt esz~

, magok szabván

мамы: cselekede

, 'ik ezen törve'nyek

u k n n r

.n t az ugyesszere
ozt lgazsagot szolga'ltattak, це

tes volt egy Deioces nevíí közrendú' ember; ez az ó' fed
‘Юге п erkölcse, OkOSSága, igazsa'gos {идею ‚ ёз а’ k"

hetetleló Ё„уейегею iwal, Ollyan becsületet e's tekin

jóra Va „так, 11085’ köz egegyeze'ssel kírálly' ’

zett mac’ezt a’ persa Ktesias ' " ’

Nevezte „у“ tészen mint:

теиУ aflzatja'szere'nt egy

тёЁаЁ: l’rók Pedig Hel'Od vagy Dez'oces

A’ goroozte’k, теПу hadakozór, pusztítót jelent. Köz i

nek nele von pedig а’ me'dus kira'ly oknak: Alzas

titulllsïzt t¿észiz nagy és f6' 

гад?’ ют’ Tud‘cfan а? еёе

eJe e 9 uszta lgazsag alt

дети. 5:61;t megtartani nem

а arl

d, окно‘ gyiilölséget неas S

ellenségeivé teszi a’ kormányozo'knak: igyekenökrf van .’ ak „Ищете: szerezni a’ ne'p eló'tt, e's magát a’

ze“ o. mîíaîás elle“ bátol'ságba helyheztetni. ~ Enne'] Рота

z igazmonrez, e's azokat, kiknek"
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és palotát építtetett; testô'rzò'inek a.’ Médusokközzíil vitéz

bátor férjfiakat válogatott; közbenjárókat rendelt, kik a’nép

nek kivánságait panaszaît általvéve'n, n‘eki béjelentse'k. Meg

_tiltotta, hogy engedelem, ‘аду hívatás ne'lkül eleibe senki

ne menjen; a’ ki pedig oda bocsáttatott, tîsztelettel kellett

magát Viselni, nevetni, köpködnì szabad nem volt; és ezen

szokást az б utána következett médus és persa 'királyok is

megtartották. — Elég gondot és dolgot adván néki azoknak

igazgatása, rendbe hozása, kik ötet fejedelmöknek Válasz

tották, megmaradt Média’ határai közt, más nemzetek’ Ког

mányozására magát erô'hatalommal nem tolta. Meghólt, 53

esztendeig tartott uralkodása után, Ekbatanában, а’ V. t. u.

3337. a.’ Krisztus elô'tt 656-dik esztendô'ben. Lett utána kî~

rállyá а’ fija:

§. 50.

Phraortes, melly betíí-cseréléssel lett ezen görög szó

búl: Phralores, melly atyafit, egy nemzcthez tartozót, vele

együtt-lakót jelent; kit Dîodorus Artínesnek nevez. ~ Nem

követte ez az atyja’ nyomdokát, nem elégedett meg Médizí`

val, hanem megtámadta haddal Persiát, és azt több ázsìai

tartományokkalMédiától íîiggò'vé tette. Azután az Assyriusok

ellen ment, de szerencse'tlenííl, mert seregének nagy részéë`

vel életét is a’ harczon elvesztette 22 esztendei uralkodása u

tán; ’s lett helyébe а.7 fija:

ё, 51.

Kyaacares, melly syro-chaldaeai nyelven Жду van: Co

ach-sara-es, te'szen erô's fejedelmet. Madjarúl pedig Küak

‘аду kövek’ szára, kövekbô'l каши: szárat , kö-lábat jelent.

Régi atyáink lcö-lábnak, kû~szálnak nevezte'k azt, а’ mit mi

tótosan Oszlopnak mondunk. Innen hasonlatosság szerinl: а.’

fejedelmeket szároknak, szálolcnak печатей, vagy oszlop

embereknek; a’ királyi pálczát Sárbil: fejedelem’ botjának

nevezték a’ Medusok, Est. 4: 11; а’ Roszusok pedig a’ {чет

delmet Cza'rnak mondják. És ez legjobban is megegyez a’

Diod. által elô'adott görög nevével melly ez: Aslybares, melly
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váŕ’.' штука: jelenti. Ez okos, munkás, vitéz ember volt. El

sô'ben is az atyjától elkezdett katonai gyakorlásokat meg-job

bítja, és elrendeli ; а’ badi seregeket dárdásokra ‚ nyilasokra,

lovasokra osztja ; kik az elô'tt össze ô'gyeledve тете]: az el

lenségre ; az тур által elfoglalt tartományokat bîzonyos вза

kaszokra, keríiletekre osztotta; Zarl'nát a’ Sákák’ kîrályne'ját

meggyô'zî; ezután az Assyriusokra штаб, seregeiket meg

verî. Chim'ladanus, ellene segítségül hívja Nabopolassar ba

byloni királyt, ki még, ekkor Chìnìladanustól íïìggô' fejedelem

volt; e’ ped'ig a’ Médusok mellé áll , ’s együtt megtámadják

Ninivét. Kétségbe esvén Chinìladanus a’ város’ megtarthatása

felô’l, magát és minden kincsét királyi házával egyûtt össze

égeti. Ekkor lett fúggetlvenné Babylonìa is. Assyriátó-l". Ezèn

város’ ostromlását mîndazáltal félbe kellett Kyaxaresnèk Наду

ni, mert a’ Cîmmeriusokat ищем; Skythák Médiába béütöt

tek, Kyaxares’ seregeit megverik, és Médiát 28 esztendeig

ádó/fizetô'jökké` teszik. Ekkor a’ Médusok közzül sok népet el»

hajtòttak fogságba a’ rSkythaik, és a’ Volga ’s Tanais так’

mellékein megtelepítették -kik magokat Zára-Madajoknak,

vagy Маши’ magvaz'nak, мёда? szármadékjaînak nevezték,

mellybô'l formálták osztán a’ görög és rómaì ìrók а’ Szauro

mata, és Száì‘mata печей. —- Ezek а’ Skythákkal össze ele’

gyedtek, nyelvöket ezekével összezavarták, ’s éredeti ma

daj nyelvöknek csak kevés maradványi találtatnak, az ö iva’

dékjaiknak a’ Finnusok’ és Lappoknak nyelvében. Ezek Кби

ziíl valók voltak Plin` L. 6. с. 7. а’ Iaxamaták, vagy Jász Ma

dajokx kiket Штаба L. 7. Jazyges Sarmatae névvel nevez; és

Plinius a’ мешок’ sarjadékainak mondja; kik idô'vel, régi

atyjokfiaihoz a’ Madjarokhoz vìssza tél-tek, a’ Hunokkalvagy

Chunokkal együtt, ’s бей nyelvöket is vîssza szerzették.

giŕ# Ez idô' alatt törte'nt az is: hogy a’ pásztor Skythák közt

vìsszavonás támadván, egy csapatKyaxal-estô’l lakásra való

földet kért, mßllyet` meg is nyert ; rájok gyermekeket bizott

Kyaxares, hogy штык a’- skytha nyelvre , és nyìlazásra;

kötelßSSégekké tévén, hogy а’ királyì udvar’számára. ‘Надави’

Szâllak. Megtörtént pedig нём, hogy semmì тайм nem kap,
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hattak, miért ô’ket a’ király gyalázattal illette: ezek tehát

megbosszankodván, egyet a’ tanításokra bízott gyermekek

közzül megölve'n, mint vad húst a’ király eleîbe feladták; 6k

pedig a" Lydusok’ királyához Halyattishoz foiyamodtak

pártfogáse'rt, `kiketmidi'ín a’ király kívánságára vissza nem

adott volna, ûegyverre keltek a’ Médusok a’ Lydusok ellen.

Öt esztendeig folyván а’ hadakozás, midò'n egy délhen a.’

nap annyira ’elfogyotß hogy olly sete'tség volt lmint éjtsza

ka'-, mind а’ két ellenséges felek rnegrémíílvén békességet

kötöttek, mellynek egyik felte'tele volt az: hogy Halyattis

a’ lezinyát Árz‘e'ndLa’ Croesus’ testve'rét, adja felese'gül a’

Kyaxares’ íijának Astyagesnek; ezen `békesség megerô’sittœ

tett eskiivéssel; 65 egymás’ vállának megszúrása, ’s az abból

kijövô' vérnek kölcsönös lenyalása altal, az akkori szoka's

szerint; a’ mint ezeket emlékezetben hagyta Herod. L. 1.

C. 73. A’ Skythák’ f6 embereit pedigi barátságos vendégség

re meghíván levágatja, a’ többeket Azsiából kiíízeti. :

Egyesitvén ezután hadi seregeit а’ Babylóniai 111161516

val t. i. Nabukodonozoréval, а’ ki máx 6111101- az atyja’. Nav

bopolassár’ halála után uralkodott, Ninive't újra megtámad

ják, és azt földig lerontják. Sardapalust is , a’ ki ekkor volt

az Assyriusok’ királya, megölik. Kyaxeres mind össze, a’

Skythák’ 29 esztendeit is hozzá számlálván, uralkodott 43

esztendeîg, mint írja. Herod. L.-1. С. 106. Meghólt. а’ világf'

teremt. után 3401, а’ Kn'sztus elô’tt 592 esztendô’vel; helyél;>

elfoglalta a’ lija,

§. 52.

Aslyages, melly görög név te'szen: város’ igazgató‘,

jat, bl'ráját. Ktesiás 65 Diod. nevezik Apaudanak vagy Йршъ

Ia'nak, melly azt t‘észi: minden eggyiitt. Ennek а.’ felesége

volt a’ Lydusok’ királyának Halyattisnak leánya Arie'na, a’

Croesus’ testvér húga; ettô'l való gyermekei voltak: Kyawat

res, ezen a’ néven már második, kiy utánna uralkodotn.

leánya pedig volt.:l `-llfomdane, ki a’ Médusoktól függü.

Persák’ királyálioz Kambiseshez 'ment fe'rjhez, ettô'l szülc:
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tett Kyrus, ki elsò'ben Agradalusnak neveztetett,A késô'bben

vette fel a’ Kyrus vagy Khores mellék-nevet, melly lehet hogy

a’ görög ‚щи-561, melly tekintetet, méltóságot, uraságot

jelent ,~ kölcsönöztetett. «Ennek a’ Kyrusnak születe'sérô'l, ne~

veltetésérô’l, és a’ nagyatyján Astyage'sen vett .gyô'zedelmé

rò’l, sok csudálatos dolg'okat beszél Herod. L. 1. с. 107-424.

De hitelre méltóbb а’ Xenophon’ elô'adása, kìvel megegyez

Díod. Sic. a’ kik azt állítják, hogy ò' királyi módon nevelte

tett az atyjától Kambysestô'l'; és hogy ó' tisztelet'œl 65 enge

delmességgel темы а’ nagyatyja eránt, mind addig im'g

ez élt. Astyages békességesen uralkodott, hanem hogy élete’

vége felé a’ babyloni királylyal Nabukodonozorral háborúba

elegyedvén meggyô'zetett, és a’ lMédusok a’ Babylóniaktól

függò'kké lettek. Jérém. 25 : 25. Ez a’Nabukodonozor puszti

totta el Jéruzsálemet is, a’ népet fogságra vitte Babylóniába,

egyik nevezetes veze'rje lévén Megarus, a’ templom’ e'pít

tetése után 460 esztendô’vel és 6 hónappal, mint írja Joseph.

Ant. L. X. C'. 10. Meghólt Astyages 35 esztendeî uralkodása

után, a’ vil. ter. után 3436, a’ Krìsztus elô'tt 557 esztendô'vel.

Lett utánna a’ ñja,
ы

5. 53.

. ` Мёд-0451: Kyaœares , kit a’ szent írók Dárius Médusnak

neveznek. Valamint a’ ладу-тур eránt, úgy ezen anyja’

testvére eránt is engedelmességgeb vìseltetett Kyrus, mint

tô'le f'úggô' király. Okos vitéz és munkás ember lévén Ky

rus a’ médiai és persa hadi seregeknek veze'rlését гей bl'zta

Kyaxares, ’s elsô'ben is a’ ß'abylóniak ellen kíildi, kiket

meggyözött, a’ kira'lyt Balthazárt levágja; a’ Médusokat 65

Persákat а.’ Babylóniak’ uralkodásak alól felszabadítja; —

(Эгое5и5г‚ ki a Babyloniakat segítette, országába visszaker

goti; Sardist a’ Lydusok’ királyi lakóhelyét megveszi; Groe

визг elfogja, és magánál mint foglyot, de egyszersmind ta

nácsosát, tisztességes állapotban tartotta mind haláláig: mert

{иду o'tet meg akarta volna elevenen égettetni, az csak a'

tßrte'netet czifrázé kô'ltemény. Sokkal emberségescbb volt
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Kyrus, mint sem hogy illy’ kegyetlense'gre vetemedhetett

vólna. A’ honnan midön Croesus mint fogoly eleibe vitetnék,

igy köszöntì: „Légy egésségben, Uram! ezt engedte 1115

kîink’ a’ szerencse, hogy tégedet Uramnak nevezzelek.“ 

Mellyre Kyrus igy válaszol : „Légy te is egésségben Croesus!

mert akárhogy bánjon velünk a’ szerencse, csak ugyan mind

ketten emberek vagyunk mi.“ Igy ir Xenoph. Cyrop, L. 7. _

A’ Lydusok ezen megaláztatásokat nehezen szenved`vén,

újra fegyvert fogtak а’ Médusok ésPersäk ellen, ее Kyaj.

xaresnek Mazur nevü vezére által inegverettettek, fegyve

reik lovaik elszedettek; és hogy játékkal, tivornyázással

tô'ltse'k idejeket, oda útasíttattak. — _

Ezek után Kyrus, a’ Me'dusokkal és Persákkal újra

megtámadja. Babylont, hosszas ostromlás után. megvett'e,

íllyen módon: ott, a’ hol az Eufrates Babylonba béfolyt,

széles mély árkokat ásatott, mellyek mikor készen voltak,

úgy tettette , mintha fel akama hagyni az ostromlással.

Azonban egy innep’ alkalmatosságával, mikor а’ Babyloniak

tobzódni szoktak, éjtszaka az Eufrates’ vizét az árkokba.

ereszti, úgy hogy az Eufrates gázolhatóvá lett: bémentek

hát a’ víz’ áxkán а’ városba, a’ lakosokat a’ kiket elô'taláb

nak levágják; a’ királyt is Balthasárt, a’ ki együtt vendé

geskedett fo’ embereivel , a’ palotájában megölik. Dán. 5:30.

Ezek uta'n Kyrus , a’ Babyloniaktól а’ fegyvert elszedeti , Vés

megparancsolja, hogy a’ földet miveljék; adót iizessenek;

a’ Médusokat és Persákat mint шапка: tisztelje'k. Örzt'í serei

geket rendelt Babylonba , kik a’ népet fenyítékben tartsák:

így t'íket gyávákká tette; szolgai félelemben шпона, mint

elô'adja Xenophon Cyrop. L. 7. Ezeket véghez vive'n, által

adta Kyaxaresnek a’ Babylóniai birodalmat; mìdô’n az 62

es'ztendô's volt: a’ ki ezután két esztendö múlva meghalván,

_Kga-us lett mind a’ Me'dusoknak, mind а’ Persáknak

királya, а’ világ’ teremtetése után 3455, a’ Krisztus 'elô'tt

538 esztendò’vel. '
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III.
A’ мазут-ода’ mâsodìk llazájâról; itténi Ane-

veikröl г történeteikröl. ‘

§. 54.

Шуеп módon a.’ Médusok’ bìrodalma, kik me'g ekkor

is a’ Syrusoktól Madaj-Arok-nak neveztettek, сапог: az

Assyrìusoktól való elpártolásoktól fogva, a’ másadìk Куй

xares’ haláláig, 176; а’ Persákon való uralkodások- pedìg,

130 esztendeig. Ez alatt az idô' alatt is, sokan kô'ltöztek a’

Madjarok közzíil а’ Persia és Баста’ szomszédságábań lévö
Alri’ába, és Márgeába; — mind azért: me'rt ez a.’ rész, tá

vol lévén Assyrîától ’s Babylóniától, nem volt úgy kité

tetve a’ háboník’ inségeìnek; mind azért: mei-t ez а’ része`

Madjarának, sokkal termékenyebb, áldottabb volt, mint

sem annak északi zordonabb hegyes tartománya.

§. 55.

Míllyen termékenységü tartományok voltak ezek,~ hozzá

lehet vetnî давший, mellyeket rólok {г Slrabó L. XI. ekkép

pen: „Márgiában Iehet.ollyan папа-шине: találni, mellye`

ket Мг, ember’ öle e'r körû'l, és ke't singnyì hosszúságu $261

líí-fíírtöket terem. Ariábań pedig még jobb borok teremnek;

három esztendeìg is él lehet tártani,meg nem szw-kult hor

dókban is. Baotriában is mind ezek feltaláltamak, kiîvévén,

hogy ott olajfa nem terem.“ ' ’ ’ '.

' . "Ш " §. 56.

.Í ." I ' ‚ ‚ ‘

Bacttiát is Aria’ egymésàének mondja‘Stŕabó L. XI.>

p. 356,. és шетущъщу ‚М Árìa, Máx-gia -és Bactriabé~'

liek egy nyelven h‘ßszélrtek, cs'aklkevés' kïtîönbsëggël LXW'.

p. 483. A," sym,.- рЬаЫаеаЕ nydvemsakmmnak ń‘eveztetîlc

az akol, istálló, melly ezen két szóból van `össze te've: да’

kar=sereg, nyáj, csorda; és atzmjöèt. Ebbó'l formálták a’ Gö

‚эдак Szokott betü-cseréle'ssel Baklurál, Ватт’. Bactria
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nus Hunus tehát annyit tett mint: istállós Hunus'. Еду nevez`

ték ô'ket azért, inert valamint magok városokban házakban

laktak, úgyjószágaikat is te'len által istállókban,aklokban tar

итак. Ezen a’ részen uralkodott vala a’ törte’netek’ mesesl idejé»

ben Вас/виз, ki az б alattvalóit, a’ szô'lló'mivelésre, a’ bor-ké»

szítésre e's eltartására tanította. — Ö készített elò'ször ivó

poharat az ökör’ szarvából, mint l'rja Nonm‘us Diani/einem,

L. 12. V. 201. melly azután szokássá lett a’ régi népek köò

абы, mint Athenaeus mondja Dipsosophz’ája L. 2. Illyen

ivó tiirökbe töltötte Árpád a’ hozzá vitt Duna vizet; ma is

illyen türökbô'l isznak az alfò'ldi csordások. Lehet, hogy> a’

bakator szô'llô" nevét; valamint a’ kadarkáe't is, melly syri,

ai szó feketét jelent, és a’ medgye't, mogyoro'ét, erröl a’ `re'sz«l

rò’l hozták régi eleink. › . . . ‚м

‘ §. 57.

Másik nevezetes része volt a’ sze'lesen kiterjedt Asiá

nak: Márgia, vagy a’ Syro‘ehaldaeai nyelv szerént Mair`

geah, melly nevezet már Ézs. 28: 1Q.e1ô'fordúl, ’s te'szen'y

nyugodalmat; minden jókkal bövölködô' lakóhelyet, fényes

úri állapotot. Igy nevezô'dhetett ez a"tartomány, egy részrííl

termékeny áldott földeért; más részrô'l azért,_meŕt ez egy

‘ею’! nagy Поток-ринга; más felô'l a’ hegyek', más felô'l.

isme't a’ Caspium tengere ‘Яга! védielmeztetett. 'l ‚ n -1

§. ‚за; ,_

Az itt lakókat nevezték a’ Görögök Ephtalitdlmak, az

az barátságosan vl'gan élô'knek ‚ virágzó állapotban le'vò'lv

nek; vévén ezen nevezetet az egyik Múzsától, 'I‘háliától„1

kirò'l emlékezetben hagyatott: hogy ò' szoktatta az embereket

a’ barátságos társalkodásra , a’ gyakori együtt-eve'sre ivás«

ra; ez еще‘! vad erkò'lcsöket megszelidíte'tte, egymást sae

retô', Vigan élô' barátokká tette. És úgyilátszikf'hogy a’

Görögök, a’ Márgeabéli Madaj-Arokat, nem csak Ephtali

táknak, hanem Malcanoînak,boldogoknak is nevezték: тег:

Diod. Sie., L. 17, с. 75. így l'r: „Nagy Sändonbéhatván Ну!”
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caniába, eljutott azon tartományba, mellynek lakosi nem

csak névvel, hanem valósággal Makarok=boldogok.“ Hallot

ták hát már ekkor a9 Görögök, hogy а’ Márgeabélieknek volt

valami ollyan nevök, melly az ő Makan'oi szavokkal egyfor

mán hangzott. Legvilágosabban ír ezekről а’ Márgeabéli

Ephtalitákról Pracopz'us (de bello Pers. L. 1. G. 3.) ekkép

pen : „Az Ephtaliták mind egy nemzetből valók voltak, mind

egy néven neveztettek a’ Hunusokkal, ámbár az előttünk

esmeretes Hunusokkal ők semmi összeköttetésben nincsenek:

mert; azokkal sem nem határosok, sem velök együtt nem

laknak, hanem szomszédjaik а’ Persáknak észak felől, a’

hol van Gorgó egy Persia7 szélén lévő nagy város; és

itt a’ Persákkal а’ határok7 általhágása miatt sokszor ösz

szekapnak. Nem is vándorolnak pedig ők а’ több Hunusok”

szokása szerént, hanem régi időktől fogva állandó lakások

van abban a’ jó tartományban, még pedig úgy, hogy a’

Római birtokba soha sem ütöttek ők be, hanemha a’ Mé

dusokat segítve. A’ Hunusok közt ` csak ezeknek van feje'r

bőrök és szép ábrázatjok; szokások is nagyon különbözik а’

több 'Hunusoke'tól: "mert nem vadon élnek ők mint azok,

hanem egy királytól függenek, és polgári törvényeik sze

rént mind egymással, mind szomszédjaikkal , igazságosan

és törvényesen bánnak; ha szövetséget kötnek, azt híven

megtartják , nem kevesebb dicsérettel mint а’ Romaiak, és

akármelly más nemzetek. A’ gazdagabbak fogadnak ma

goknak húsz ’s több barátokat, kik együtt-esznek ’s isznak

mindenkor velők, és a’ kiknek közös just engednek min

den vagyonaikból: "mikor pedig meghal az, а’ ki őket ba

rátjoknak fogadta, az a’ szokás, hogy ők' is e'lve a’ sírba

szállanak meghólt barátjokkal együttt“ .—- Laktakéíezek a’

Sogdi völgyben, Sar'narkánir' és Bokhara közt, Maguaren!a

nahar tartományában. Allgem. Weltgèséh; bon Gulrie und

Gray. Tom. 5. p. 114. t??? amot Llézbîrîëlìvr'ßd»fi-Wn mrg; ¿"¿Jad

miat-x". utn ' ` l' 'h'. magamm: ‘1: „ишёчёё

"g. 59.

Ugyan ezen Ephtalita fejéi- Hunusok neveztettek кит
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fáknak is, az ò' kerek tetejü siivegjekrô'l, melly kz'darának

neveztetett, mint feljegyzi Prisons (Ewcerp. Leg. p. 60).

Hogy a’ Kidarita és Ephtalita Hunusok eggyek voltak, abból

megtetszik: mert Priscus a’ most emlitett helyen azt l'rja:

hogy mikor а‘ Leó császár’ követje Peroseshez ment, akkor

ez , a’ Шаги-111111’ határában Gorgo nevü városban volt; Gor~

got рейд Р r о с op ius (de bello Pers. Ь}! 1 1.) az Ephtaliták’

határában lévô' városnak l'rja lenni.

§. 60.

Az Indusok ezen velök szomsze'dos Ephtalita vagy fejér

Hunusokat, kik nem voltak ollyan feketék mint az ô’ 161521

getjek’ lakosai , és a’ kiket Arrianus (L. 111. с. б.) А1Ьапи

soknak nevez, nevezték Magoloknak és Mogoroknak is, az

l- betl'ít r-el csere'lvén fel, a’ mint felcserelô'dik ebben a’

szóban is: Elisabet, Erzsébet; _ fejedelmeiket nagy Mógol

nak, Országukat pedig Mógol birodalomnak mondották;

mint l'rja Tavernir (Indianísche Reisebeschreibung; és

Bernier (Memoires du Mogol).

Figyelmetességet érdemel, hogy a.' Madjarok fejér bô'«

rück voltak, és mind az Indusoktól, mind а’ több Hunusok

tól, kik hasonlóképpen hl'rtelen barnák voltak, fejér 1161611

kel kíilönböztettek; ’s most is közmondás ez a.’ Magyarok

nál: „Se nem szô'ke, se nem barna. ; az az igaz magyar fajta.“

§. 61.

Ugyan ezeket Plinius (L. V. c. 20.) Maegaroknak, а’

С11111а1 hîstoricusok pedig Megoroknak írják, mint felhozza

Toppellinus (in Orig. Transylv. С. 4) ekképpen: „A’ Chl'nal'

népekkel határosok azok, kik Megorokuak neveztetnek,

kikuek igen nagy birodalmok van, e's magok is hires fegy

ver-viselô'k; fo' városuk Samarcanda, ezekrô’l mondatik,

hogy semmi nemzet’ hatalma alatt nem voltak.“ Tovább így

ir: „Jónak láttam ide tenui azt, a’ mit Zamoscius 11621111:

ban lévó’: Originíbus Hungaríae felhoz, ekke'ppen: „Hite

les elò'adásból hallotlam, lxogy a’ közelebbi esztendô’ben, a.’

l1
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Megarok’ régi hazájából követ jött Amurát török Császárlioz'4

Konstántinápolyba, ki mìdô'n fejedelmét és hazáját a’ töf ‘

rök tyrannusnak jó indúlatjába barátságába ajánlaná, olly’

kedvesen fogadtatott, mìntlla. a-zoknak királya lett volna.

Midó'n pedig а‘ követ megéi’tette, hogy európai Magyar

van ottan (mert volt ott egy Rudólf császártól küldött okos

dere'k amber), magához hivatván аж, nyájason nemzeti

nyelven, mellyet a’ császári orator is e'rtett, beszéllett azzal,

’s a’ többek között így szóilott hozzá: hallottam, hogy ti

széllire összeházasodtok, ’s eggyütt laktok az idegen nem

zetbô'l való népekkel. Mellyre midô'n a’ követ Válaszolná,

hogy az néha néha megszokott törte'nni, azt mondotta amaz:

ez az Oka, hogy az а’ vitéz természeti tehe'tség, melly ál

tal hajdau egész Európának félelmet okoztatok, kiàvúlt

közziiletek, ’s a’ kíílsô' ellense'gnek prédái lettetek. Mi, a’

kik a’ ti törzsök-atyáitok vagyunk, úgy óltalmaztuk ösisé

giinket, hogy а’ kl'ílsô' nemzetekkel való össze-sógorosodást

halálos biíntetés alatt megtiltottuk; ebbô'l lett az, hogy a’ mi

régi tìszta nemzetiink, melly durva barbarusoktól van körl'íl-i

véve, maga ereje által akármelly dühös ellenséget is eleìtò'l

fogva megbírhatoltŕ*

Rudólf I576-ban fett császárrá, mikor még ezen elô'

adzís szerént, а’ Samarkánd köríil maracit Magyarok úgy be~

széltek, hogy az európaî Magyar mege'rthette азы de ezen

n п

idowl Гора 256 esztendò'k’ lefolyása alatt úgy megváltozott

az ô' besze'dök, hogy 111211- 1832-ben Kò'rösi Csoma Sándor

haz'ánkfìja, ki éppen olly czélból ment ki Ázsiába,hogy nem

мани’ régi hazáját ’s maradékit felkeresse, és а’ ki Sa

markándban volt is, ollyan вещает, а” mellyet Magyarnak

tarlhalott volna, sehol Ázsiában nem talált, a’ mint azt 01‘

szágunk’ Palatinusához Józsefhez irt levelében7 melly azÍ

újságokban is közönségessé tétetett, elöadta..

ё. 62.

Ezekbô'l már láthàtni: hogy Persia’ :szomszédságában

e'vö második hazájokban, nem csak magok nevezték régi.
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ò'seink magokat Madjaroknak, hanem az idegenek is, noha

tökélletleníil tudták is kimondani és lel'rni az (i nemzeli ne

мы: egyik мам-„ы; másik Margeanak, harmadik Mo

gol vagy Mogornak, negyedik Maegar vagy Magornak пе

vezve'n ô'ket.

Ne ütközzünk meg benne, hogy illy’ sokféleke'ppen, s

rossznál rosszabbńl jegyzették fel az írók régi ó'seink’ nem

гей nevöket. Szokás volt a’ régiekne'l, kivált a’ Görögöknél,

a’ szók’ kimondásában és leírásában való gondatlanság,

’s azoknak más formaba önte'se. Ezért l'rja Canteclarus

az „Ewcerpla Legationum“ deákra fordítója, pag. 125.). „A’

Görögök csaknem minden helyeknek, tartományoknak, fo

lyóvizeknek e's még a’ ne'peknek is, kiilönösen a’ Scylliák

közzííl valóknak neveit, úgy megrontották , hogy alig lehet

ne inkább megrontani: mellyeket mîndazáltal a’ mint lelielett

megigazl'tottam ’s helyrehoztam.“ A’ mi öseinkkel szomszé

«los Persák’ nevei is l'gy változtattak: Ш: elô'ször Chuloknak,

Cissaeusoknak, azutan Elamoknak neveztettek. Magok ne

vezték magokat: A'rdók vagy Анд/так, melly tészen magos

sat, világost. Kyrus’ idejétò'l fogva, a’ ki elô’ször kapatta

(Же: lovaglásra, az Araboktól Parasoknak, az az, lovasok

nak neveztettek: és Kyrus nevezte elò'ször а‘ Persák’ tabo

rát Pasargada'nak, az az, lovas seregnek. Ez az oka, liogy

csak a’ Kyrus után élt szent l'rók, mìne'miiek voltak: Daniel,

Ezekiel, Esdras, Néhémiás, e's az Eszter’ könyvének irója,

nevezték (Лав: I’ersdknak: a’ Kyrus elô'tt ё]: l'rók рейд‘; vagy

Elimaeusolcnak, vagy АТМ/так nevezik. Igy nevezték-el a’

Görögök Egyiptomot ìszOgygl'anak; Potamiának 5 Aerìanak;

Melambolusnak; Hephestionnak ’s más. eñ‘élének; a’ Zsîdók

Macor és Miczzráimnak, magok pedig nevezték Chámnak, e's

Cllémiának.

A’ magyar szóknak valóságos formájokból való kivet

keztetése, még ma is szokás az idegenek között.  ЕЩЁ,Р

légyen erre példáúl felhozni az 1832 -dik esztendô'ben kijött

б: nyelven ke'szi’ilt ke'pes a-b-ce't, mellyben láthatnì hogy a’

9

-német miképpen tekergeli ki a’ magyar 5261;ч n_vakfit. A’

Il*
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tábort r'gy i'rja le: trave; az éjjelî baktert, Jyœlz'bagter; a.’

kemenczét, kz‘mercze; a’ papagájt, babai madár; a’ posta

kocsît, posztakatay; a’ sokat evô't, szokevedeszó'; a’ korcs

mát, kogymo; ’s a’ t. Ha ma is l'gy csúfítják el szavainkat,

mikor már a’ szós könyvekbó'l azokat becsíiletesen is által

llehetne imi: nem csuda,l1a a’ régiek hasonlókat cselekedtek.

De mi is csak igen r'gy bánunk az idegen szókkal, levettet

jiik vélek nemzeti köntösöket , ’s úgy vesszîìk bé szavaink

‚ közzé, а mikor osztán szülô' anyjok is nehezen esmer rájok.

’ ё. 63

Ezeket már megjegyezvén annak megértésére: hol volt

régi Madjar eleinknek Persia’ szomszédságában má s o dik ha

zájok, millyen tartomány volt az? hogy éltek ’s hogy ne

veztettek itten? folytassuk tovább történeteiknek visgálását,

ugy ne'zvén a’ persa 65 раг11ш5 királyokat, mint ezeknek

felíílirásait.

Kyrm nem fegyver által foglalván el Média't, hanem

anyja után lett örökösödésnek jussán, szinte о11у’ jó indú

lattal viseltetelt а’ Médusok valamint а’ Persák eránt,

azoktól semmivel sem kivánt többet, mint ezektô'l. A’ Zsidó

kat 70 esztendeig tartott babilónìai fogságokból haza eresz

tette, a’ Krisztus 61611 536 esztendô'vel; minden alattvalóinak

békesse'get engedett, hét esztendeig tartott magános nralko

dása alatt; mindenek elô'tt való kedvességben élvén , örömét

találta a’ természetben, melly a’ jó szl'v’ megesmertetô’ jele.

Xenophon azb l'rja Memor. L. 5. hogy látta még azt a’ kerlet

Sardisban, mellybe a’ fákat Gyms maga ültette; és Pasar

gadában, а’ királyi udvarhoz tartozott kertet, maga kezeivel

mivelte. Ettô'l Гоша szokás volt, a“l persa királyoknak palo

tái mellett., nagy kerteket tartani, mellyek paradicsomoknak

neveztettek, а’ т1п1 elô'adja, Jul. Poll. L. 9. C. 3. Abban az

értelemben lévén, hogy a’ kik másoknak elô'ljárói, mások

nal jobbaknak kell lennî: igyekezett másokat mind a’ tisztes

séges viseletben, mind a’ munkában, tíírésben , az 1562565

ban, és jóságban felíílhaladni: e's a’ kik ezekben példáját
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követték, azokat tette kormányozókká a’ tartományokban.

Valamint maga mindenkor médiai hosszú veres bársony

szíirben járt, úgy megkívánta, hogy tisztjei is úgy járjanak,

11оё‘у1ёуъези‘б119 dísztelensége ki ne tessék; magos talpú sa

rukat viseljenek, hogy nagyobbaknak látszassanak; 52611161

dököket‘kife etítsék, orczájokat megmossák, hogy szépek

légyenek.  4Ezeknek mások elô'tt köpni, órrokat ki-fújni,

vizelleni, vagy félrc  menni tilalmas volt; valamin csu

dálkozni, hahotával nevetni, vagy indúlatosan lármázni, nem

volt szabad. Az éhség’, szomjúság’, fáradtság’ eltiirésében,

példát kellett adni; mikor ezek vele vadászatra mentek,meg

nem engedte, hogy magoknak eleséget vigyenek, de 5201

gainak megengedte; ’s nu'g ezek ettek ittak, addig Kyrus és

tisztjei éhen szomjan várakoztak. lgy szerzett mind magának

mind tisztjeinek, tekintetet 65 szeretetet alattvalói elô'tt: mint l'rja

Xenoph. Kyropaed, L. 8. Meghólt Pasargadában 65 ott temettetett

el is a’ v. t. u. 3464, a’ Krisztus elò'tt 529-dik esztendô'ben.

Mert az, a’ mit Herodotus а’ Massagéták’ királynéjával

Tomyrissel való‘hadakozásáról és ottani megölettetésérô'l 1'r ,

kô'lteménynek látszik, 65 hitelre méltóbb az, a’ mit ezekrô'l

Xenophon környülállásosan elò’adott.

5. 64.

Nem követték a’ Kyi-us’ jó példaJat az utánna követke

zett királyok. Kambyses, az ô' fija, kegyetlen, kevély ember

volt, nem csak alattvalóit, hanem testvéreit is leöldöstette.

_ A’ magát csalárdúl Smerdísnek tettetò' Magus, hét hóna

pi uralkodása után, hét f6 Mágusokkal együtt megölettetett.

_ Darius Hislaspis, persa f6 ember, ki hasonlóképpen ál

nok úton módon, lova’ nyerítése által tett szert a’ királyság

ra, nagy adóval terhelte alattvalóit: a’ honnan a’ Persák

Kyrust atyának, Kambysest tyrannusnak, Dárìust pedig kal

márnak nevezték. Hadat indított ez elsô'ben a’ Skythák ellen,

kik minekutánna egy ideig fárasztották volna az ò' nagy 16110

rát, a’ pusztákon ide ’s tova menvén elò’ttök, megcsúfolva

ríasztják vissza országába nagy veszteséggel. Azután maur
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а’ Görögökre, kik a’ Dárîus’ tl'zszer nagyobb táborát, a’ Ma

rathoni mezô'n Miltiades’ vezérsége alatt összetörik. Szinte

illyen szerencse'tlenííl hadakozott ennek a’ ñja Xerwes а’ Gö

rögökkel, Themistocles' vezérsége alatt, Salaminánál: a’

honnan midò'n gyalázatosan szaladt volna haza, testò'rzò'i

közziil egyik álial, ki Artabanusnak nevezteték, megöletett.

Okosabban cselekedett Arlaœerœes Longimanus, ki igen szép

ember volt, csak hogy a’ keze rendetlen hosszú volt, egé

szen `térdig e'rt, mint feljegyzi »S'lrábó L. XV. Ez látván a.’

Görögök által okoztatott sok veszteséget, velek megbéke'lt,

és а’ Kis-ásiai Görögöket is szabadságba helyheztette. Arta

'arerœes Mnemon (jó emle'kezettel bl'ró) pedig a’ Görögöket

egymás ellen ingerelvén , saját fegyvereik által gyengitette.

§. 65.

Ennek a’ fija volt Artaœerœes Ochus, ki az uralkoda's
ra. rendkívíil vágyó, kegyetlen természelü volt: egy nap 80

testve'reît ölette meg, hogy maga uralkodhasson. A’ Sidon

belieknek 500 követjeît, kik békességet ke'rni kiíldettek h0z~

zá, leöldöstette, а’ várost fele'gettette: de ô' is Bagoa nevû

fô'veze're által me'reggel elvesztetett; valamint à’ fija is, a’ ki

utánna kezdett uralkodni, megöletett. Ez a’ßagoa Kodoman

nus nevü barátját, ki azután Da'rz'us nevet vett fel, tette ki

rállyá, ki is Bagoát, tartván annak csalárdságától, mél-eg

gel elveszti. Ez , a’ mellett hogy buja e'letü volt, mint a’ ki

300 ágyasai mellett, testvérét Statirát is feleségiil vette; a’

pompázásban e's tobzódásban keresvén gyönyörüségét, ke

vélyen megvetette a’ nálánál okosabbak’ `16 tanácsát, ’s elfe

lejtkezett azokról mellyek Dáriuson és Xerxesen történtek.

'Hadil seregeinek sokaságában bizakodván, а’ 23 esztendô's

görög királyt Sándort úgy nézi mint valami gyermeket , kit

~6' könnyen а’ földhöz csapva megpaskolhat. Azonban ez ò'tet

`Granikusnál, Issusnál, és Gaugamelánál, hitel felett való

szerencsével meggyô'zî, királyi familiáját, kincse't, birodal

mát, ’s végre életét is elveszli, а’ v. t. u. 3660 a.’ Krìsztus

dô'tt 333 esztendô'vel: ’s illyen módon, а’ Dáríus Médus’
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‘ищу második Kyaxeres’ halálától fogva. 202 esztendeig tar

{оп persiai birodalmat, a.’ Görögöknek általadni ke'ntelenít

Itetett. Igy tò'lt bé парой’: hogy a’ millyen mértékkel ô'k akar

tak me'rni a’ Görögöknek, ne'kik is ollyannal mértek azok;

65 hogy valamint a’ nagy nyomorúság, úgy a’ nagy Шкода

1am maga таза‘: megemésztî.

Ё. 66.

r Segítették ванны a’ Sandor ellen való hadakozásban

az Ariában lakott Madjarok, Satibarsanes nevezetù' feje

delmökkel; a’ Baktr‘íánusok, Sógdiaták, 65 Sákák Bessus

nevü kormányozójokkal.; a’ Parthnsok 65 Hyrcanusok pedig,

Phratafernes vezérlése alatt, mint e‘lô'adja Arrianus

Ewped. Alex. L. III. С. 8. Kik közzül az Áriában lakott Mad

jarok’ fejedelme Satibarsanes látván a’ Sandor7 gy'dze

delmeit, magát 65 a’ vezérle'se alatt le'vô’ket birodalma alá

ajánlja; ki is becsiilettel fogadván ô'tet, meghagyja továbbra

is fejedelemségében: de kevéssel azután , Bessusnak a’

Baktriánusok’ kormányozójának ingerlésp're, újra fegyvert

fognak, és keményen viaskodt-ak a’ Nagy Sandor’ ellenek

.kiildött seregeivel, mind add'ig, mig Satibarsanes a’ képén

nyl'llal által lövetve el nem esett, a’ mikor osztán ò'k is há

tat fordl'tottak;  de Arsamest (hegyi nap) választván

veze'röknek, isme't meg újították a’ ‘Задай; kik ellen Sta

zanor nagyobb erò't fordítván széljelveri ò'ket, Ar'samest

is fogságba ejti; mellyért Sándor Stazanort tette az Ariabé

_liek’ fejedelmévé, mint elô'adja Arrìa'nus, L. III. C, 25. Ezek

után foglalta el Baku-iat, Sogdiát, és Márgeát, vagy azon

tal'tományokat, mellyeknek lakosi nem csak névvel hanem

valósággal Makarok vagy boldogok, mint i'rja Diod Sie. L.

17. С‘. 75. Ekkoi törte'nt az, hogy Nagy Sandor Roxáná t,

a’ Sogdîánusok’ fejedelmének Oxyartesnek sze'p leányát fe

leségíil vette. (Hochlzana Chald. = bizodalom, remény: Zsi

dóúl = meg-mosott, tiszta , jó erkölcsl'i.) Mazart a.’ Súsai

УФ‘ .örzô'screg’ parancsolójává , Amminapi párthust рейд;
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a’ Párthusok’ és Hyrcánusok‘ fejedelmévé választotta: mint

elô'adja Arría'n. L. 3. C. 17 és 22.

Q. 67. A

Ml'g Nagy Sándor Ázsîa’ belsô'bb részeîben ezeket vég;~

hez vìszi, addîg a’ Pontus mellett ô'rizeten hagyott Görögök,

4Zopyrîon vezérök Масс, megtámadják az ott lakott Sky

thákat, de ezek nagyon megverik ô'ket, 30,000-et vágván le

a’ Görögök közzííl, mellyet hallván а’ Nagy Sándor’ katonái,

kérte'k Воду elégedjen meg eddìg való fáradozásaikkal, gyô’

zedelmeìkkbl, veszteségeìkkel - térjenek vïssza: de Nagy

Sándornak czélja. lévén egész Ázsîa’ meghódoltatása, nem

engedett ke're'söknek, tovább folytatta haçlako'zásait. Megtáf

тайга а’ pásztor Hunusokat is, de kevés haszonnal: hozzá

küldött követjeìknek nyers beszédét gondolóra vévén , felhaf

gyott velek. Két várost építetvén, egyiket Sogdia’ határá

ban a’ Jaxartes Vize, мамка: Márgiánában а’ Márgus vize

mellett: nevezte mindenîket а’ maga nevérò'l, Alexandrviának.

À’ Jaxartes’ partján réz oszlopot is дышат magának , ezt

iratván ай: „itt állott meg Sándor,“ mint feljegyzi Solinas,

L. 61. 62.

§. 68.

Margîánában, és l'gy a’ mi ó'seînk Кбит! múlattában,

kereste meg Nagy Sándort a’ pontusi Amazonok’ fejedelemf

asszonya Thalestrìrs is ‚ 300 vìtéz Amazon asszonyoktól

kl'sértetve , nem azért hogy tô'le На: nyerjen, mint (‘за Diod.

Sic. L. XVII. C’. 7?. mert :Strabó Lz'b. »_2. az Amazon név

alatt azt írja; hogy semmit s‘em emlle'keznek errô'l azok az

írók, kik legtöbb Юге]: érdemelnek; hanem hìhetô'bb azért,

hogy a’ Pontus‘ì Skytha. attyafìaîra nézve megengesztelje a’

Zopyrion’ hadi népeînelç elpusztl'ttásokért, mellyet azok kén~

telenségbô'l cselekedtek. Meg is nyerte ô' ezt azon feltétel

lel, hogy az IAmazonok osvzoljanak выше]; ’s ezen idô'tô'l

fogva nem is emlékeznek rólok többé az írók. Ezen Amazo->

nok kezdették építenì az Efésusî Diána’ világ-csudálta tem
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plomát , mellyet Н е r o st r a t u s , a’ Sándor’ születése’ nap

ján égetett fel: jelentvén az Amazonoknak Sándor által leen

dö elenyésztetését, mint irja Solinus.

§. 69.

Nagy Sandor, magosra felemelkedett hatalmának, di~

csösége'nek, reménységének közepette, ereje és élete’ vi

rágjában, 33 esztendò's korában , mint valami égi Щи hirtelen

ellobbant , ’s földre esése mutatta nagyságánakikicsinységét.

Tetteinek felmaradt jó és rosz hire, nagy neve, egynehány

arany és ezüst pénzei, ’s a’ brîttaniai museumban lévô' al'any

koporsója , mind össze is , az ô' hamar idején lement napjá.

nak vìsszaütô'dött, csak kevesektô'l látható , halovány súgárai.

§s 70a I

Az б halála után , melly történt Babylonban a’ Krisztus

elô'tt 323 esztendc'ível, Május 22-dikén, Baktria e's Sogdia

esett Stasanornak , Árîa és Drángia pedig Stasandernek , mint

elò'adja Pholz‘us ea: Arriano. Ezután a’ több felsô' ázsiai né

pekkel mindezek az Eumenes’ keze вы estek; késô'bben An

tigonus, majd ismét Seleucus, végre Antiochus’ uralkodása

Мак voltanak, kinek unokájától Seleucustól elpártoltak, el

sò'ben a’ Párthusok, Arsaces nevíí királyok alatt, ki elsò'

ben ragadozásból élt, tolvajok’ vezére volt; azután а’ Bak

trìánusok, Theodotus vagy Diodotus választott fejedel

mök alatt, ki magát neveztette elsô'ben királynalc a’ Krisztus

elò'tt 250 esztendò'vel. A’ Baktriánusok’ példáját követték , a’

több napkeleti népek Кбит a’ mi Madjar ô'seink is, lerázván

nyakokból a’ Görögök’ jármát, mellyet mintegy 70 eszten

deig hordoztak.

§. 7l.

A’ Baktriánusok, e's az ô' velek egy nyelven besze'lt

rokonaik az Ária és Márgiabéliek, valamint a’ kira'lyí titu

lus't és pompát; úgy az idegen ne'peken uralkodást is meg

ízelitve'n a’ Görögöktô'l, megtámadták fegyverrel a.’ szoml
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széd AIndusokat, Drangiánusokat, Sogdiánusokat, e's ezek

kel mind elsô' Theodotus királyuk, mind ennek fija Qìdik

Theodotus, valamint ennek fija Бит-11111165 а1а11, addig ve~

rekedtek, mig nem végre hadi népeik megfogyatkoztak.

Hogy ezen Baktrìa és Árîabélîek jó katonák voltak, je

les példáját hozza fel annak Justin. L. XLI. c. 6. melly is ez:

,',Egykor Eucratidest, fijával, 65 300 katonáival 60 е2е1‘ In

dusok egy várba be'szorították: ezek pedig а’ várból gyakran

kiütvén az Indusokat annyira megrîtkl'tották öt hónap alatt,

hogy felhagyván az ostrommal Eucratides kezeik közziil ki

szabadúlt, e's több népet vévén magához Indiát Demeter ne

királyukkal hatalmok alá hajtották. -— De midô’n innen

gyô'zedelmesen haza felé mennének, Еис1а11‘1е51‚ a’ fija, kit

а’ királyságba társúl vett vala maga mellé, megölette., ’s a’

földön széljelfolyt vérén, a’ gaz gyermek kocsiját keresztiíl

hajtatta, hólt testét temetetlen hagyván.“ _Nagyravágyó ke

vély lelke nem látta, hogy ezen atyaì veren gázolása az ò'

végsô' veszedelmének útja, ’s alattvalói’ megaláztatásának,

>szabadságuktól ’s boldog állapotjoktól sok századokra kiter»

jedô’ megfosztatásának eszköze fog lenni.

§. 72.

Láwán ‚а’ Pánhusok, kik 11161 ekkor а.’ Baktriai , Ál-iai,

.és Márgîainépek’ szárnyai alatt erò're kaptak; ’s a’ Persák

пак 65 Görögöknek társaságában sokat hadakozván, jó ka’

tonák is voltak; látván mondom, ezen rosz tiúnak а’ király

ságra érdemetlen vol-tát , fi'íképenpedig a’ Baktriai hadi nép’

megfogyatkozását; elsô'ben а’ Hyrcanusok’ birodalmát elfog'

lalják, annakutárma a’ tehetò's 65 magokat jól biró Márdó

kat fegyverrel rnagok’ megadására ke'nszeri'tik, ~utóljára ре

dig ai Baktria, Aria 65 Márgiabe'lieket, kiknek úgy szólván

a’ßok hadakozások miatt vérök elfolyt, erejök elfogyott,

nem meggyô'zték; hanem esak fektekben megnyomták, mi

nekutánna ezek а’ népek a’ Görögöktô'l megszabadúlván, 160

esztelldelg másoktól nem íïiggò' szabadságban éltenek volna.

lllyen módontehát, a’ Párthusok alattvoltìlk régi ò'seink,
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Persia' szomsze'dságában lévô' második hazájokban Áriában,

a’ Krisztus elô’tt 90, a’ Krisztus után pedig 226, és l'gy mind

össze 316 esztendeig, melly idc'í alatt szerencse'jök szeren

csétlense'gök össze lévén köttetve a’ Párthusoke'val, mint

most a’ mîeink az Austriacusokéval; azoknak nevök alatt

emlékezetben hagyott törte'neteí között találhatjuk fel nemze~

tiìnknek akkori viselt dolgait a’ görög 65 római íróknál.

§. 73.

A’ Pártlxusok, а’ Basiliusoknak neveztetett, 65 Armé

niában kiterjeszkedett Skythák közzíil valók voltak, kiket

a’ Persák Sa'ltáknak neveztek, mert ô' nálok Schals, királyt

tészen. Kiíizték ezeket atyjokfìai magok közziíl a’ zenebonás

1с011з1561’1а pártoskodásért: megvonták hát magokat a’ Hyr

cániai, Ariai, Márgiai pusztákon, nem ellenzvén azt az it'

ten lakók: 65 Párlosoknak vagy a’ többitô'l elszakadtaknak

neveztettek, mint l'rja Лишние L. XLI. — Ezeknek beszéd

jök a’ Skythák 65 Médusokéból volt összeelegyítve. A’ hada

kozásokat szolgáik állal folytatták, kikrò'l mint saját gyer

mekeikrò'l gondoskodtak, kiki tehetse'ge'hez képest adván ka

tonákat a’ király mellé. Az ütközetre nem trombitával, 11a

nem dobbal adtak jelt, mellyet tabala'nak (dobolónak) nevez

tek; a’ lovaglást kedvellették, lovon l'ilve beszélgettek, ta

nácskoztak, vásároltak, vendégeskedtek; sok feleséget tar

tottak, kiknek más fe'rjliakra. nézni sem volt szabad; 1111101:

jaiknak testeket a’ madarakkal e'tette'k meg, csontjaikat el~

temették; dicsekedô'k, gô'gösek , csalárdok, a’ zenebonára.

hajlandók voltak; keveset beszéltek; mérte'kletesen éltek;

fogadásokat ha hasznosnak látták megtartották, ha károsnak

megszegték. Illyen nemzeti esmértetó' tulajdonságokat hoz fel

Juslinus a’ többek között a’ Parlhusokról L. XLI., mellye

ket az újabb idô'ben Regino, Chronicájában, Horea't Islván’

Rajzolatjának 66diklevele szerént, a’Magyarokra alkalmaz

tat; de nem helyesen: mert a’ mi Ephtal ita. atyáinkról, be

csületesebben ir, .az öket személyesen esmért Procopíus,

~mint feljcbb látánk. — Földjöket, valamint ‚Тишина, úgy
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Dìod. Sic. soványnak álh'tja, mellye'rt Nagy Sándor meg sem

állapodva ment által rajta. Mikor vándorlottak a’ Párthusok

Hyrcania’, Мёд-фа és Ária.’ szomszédságába, az árméniai

Sákák Кбит, а’ régibbek (mint Herodolus, Strábó, kik

ezekrô'l так) nem jegyzették fel: hanem Árrz'a'nus, ki a’

Krisztus után а’ 13G-dik esztendò' tájban élt, említi p. 34, 35.

hogy az égyiptomi шину Sesostris, és a’ Scythák’ királya

Jándus’ ideje’íben köllöztek oda, hol az ô' korában laktakz

de hogy ezek nem azon Parthusok voltak, kiket velünk meg

esmertet Juslinus, és kik a’ Krisztus’ „шею“ elô'tt' 100 esz

гаммы nevezetesckké hatalmasokká lettenek; hanem 'azok

a’ Syriában , Assyriában, Médiában lakolt Skythák, vagy

helyesebben Hun us o k , kik Sesostrisnak segi'tse'gül voltaktá

borozásaiban, és a’ kiket Адам", Márgiában megtelepl'tett,

kikllez annakutána az Assyriusok’ és a’ Médusok’ uralkodá

sa alatt., Média’ északi soványabb részeibô'l köllöztek вокал

a’ Madajarok Кбит: ez, az idò', és történeti kömyiilállá

sokból nyilván штык; а’ honnan Georgius Cedrenus Comp.

Hist. p. 20. Skytháknak, nem pedig Parthusoknak печей

azokat, kik közzíil Sesostris 15,000 legjobb katonákat a’ per

siai tartományokban megtelepílett: ezekhez vonúltak aztán

Madye nevü hunus fejedelem’ és Cyaxares’ Médusok’ ki

rályának idejökben, a’ Krisztus elô'tt G20-dik esztendò' táj

ban, a’ tulajdonképen való Párthusok, kik a’ Basìlius

VSkythák közzül valók voltak, és a’ zenebonáskodásért би

ték ki magok közzííl atyjaiiai, mint.1'rja. Herod L. 1. és Ju

lclimas L. XLI. ’s mivel már а’ mieink, huzamos ideig voltak

a’ Párlhusoknak részint szövetse'geseik; re'szint. adófize

tô'ik, ez az ока, hogy az újabb l'rók a’ mi eleinket is Pár

thusoknak nevezték, так а’ kik шагам azt, hogy ô'k Pár

thíene mellô'l jöttek Ázsìa’ északi részeire, onnan pedig e’

mostani hazánkba: ’s lehettek is közöttök, a’ Párthusoknak

már ekkor megaláztatott maradékai közziíl számos familiáik,

kik a' Magyarokkalidövel összeolvadának, МИН: azok, kik

Árméniában “так vala meg magokat, és a’ kiket onnan

az Arabok, a’ Kúma ‘Еще’ melle'kire nyomtak, kik is a’ mie
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inkhez ~adván magokat, több izben megverekedtek a’ Muha

med’ követô'ivel , ’s az ô' itt lakások’ bizonysági , a’ most is it

ten a’ földben találtató párthus pénzek, mint elô’adja Reinegg.

Tom~ 1. р. 223. Igy olvadtak össze a’ mieinkkel késô'bben sok

chun, török, sáka, kozár, rzicz, ne'met, polák, tót, oláh

és más nemzetbeli idegen familiák, kik ò'si nyelvöket elfelejt~

vén, csak a’ nevök mutatja származásokat.

§. 74.

Jóllehet кем: a’ Párthusok, a’ mi Madjar eleinkkel,

szinte ezer esztendeig lakva'n szomsze'dságban, és társasági

összeköttetésben ; jóllehet sok Párthus familiák olvadtak ösz

sze a’ mi nemzetünkkel; sok szokásaik, öltözeti maradvá

nyaik, ’s még erkölcsi vonásaik is maradtak fel a’ mieink

között; mindazáltal , mivel (ik azok каши az árménîaî Sky

thák közziil származtak, kik Sa'káknak, ’s az újabb idò'ben

Turkoknak neveztettek, nyelvök is skytlia ererletii, bár ha

a’ médus vagy madjar nyelvbô'l sok elegyedett is közzé; a.’

Part/Lus ne'vnek sincs semmi egyessége a’ Magyar névvel:

ezekre nézve valamint a’ Skythákat, Törököket, úgy (Все:

is a’ Magyarok’ törzsök-atyjainak nem tarlhatjuk: mindazál

tal, mivel a’ mi ò’seink húzamos ideig voltak alattvalóik; illò'

megtekinteni azon Párthus királyoknak viselt dolgait, kik a.’

mieinknek is királyai voltak.

§. 75.

A’ Párthusok’ királyai Кбит 1-56 és 2dìk Arsac'es

(ország, Horvát István szerént, de nem helyesen) valamint

szinte Priapatius és Phrahales is barátságban, ’s kölcsönös

segitségre kötött szövetségben éltek az Áriai Madjarokkal,

és a’ velök atyafias Baktriánusokkal; hanem ma'r az 5-dìk

király Mitridates elnyomta бы, kìfogyván a’ sok hada

kozás mìatt erejekbò'l, a’ Krisztus elô'tt 90 eszt'endô'kkel: és

ettò’l az idò'tô’l fogva voltak ô'seink a’ Párthusok alatt. Ugyan

ez a’ Mitrìdates a’ Me'dusokat is, többszöri ütközetek után vég

re meggyò'zte, Bakasin nevíìt tévén elsô'vé közöttök: ezek
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után az Elymaeusokat foglalta birodalmához , kik régen Аг

teusoknak, Kyrus’ idejétó'l fogva рейд‘; Persáknak nevez

теней: voltak ugyan a’ Persáknak még ezután is királyaik,

de azok a’ Párthusok’ királyaitól függöntek, mint l'rja »S‘trábo

L. XV. a’ „Persia“ szó alatt. lllyen módon, a’ Kaukazus

tól fogva, Юга-замене Mitridates a’ Párthusok’ birodalmát

az Бай-таз folyóvizéio‘. Errò'l emlékezik Manilius L. IV. ‘и.

7.98. ekképen:

„Magna iacet tellus, таз-1155 circumdata ripis

„Parthia, et a Parthis domitae per secula Gentes,

„Васи’аЧие, et Arii, Babylon, et Susa, Parosque,

„Nominaque innumeris Vix amplectenda fìguris.“ —

Meghólt Mitridates jó ve'nségben.  Utána lett a’ fija:

ё. 76.

Második Phrahates. Ez megtudván hog-y Aniiochus

Cyrìcenus Syriát el akarja foglalni, megtámadja ô'tet, segit

ségül híván szabad prédára a.’ pásztor Hunusokat, kiknek

ekkor a’ chinai historìcusok’ elô'adása szerént, királyuk volt

Kiutchingus: de minekelô'tte a’ Hunusok’ segl't‘sége elér~

kezett volna, már a’ békesség meglett. A’Hunusok tehát vagy

ellenséget vagy fizetést kívántak. Phrahates megvetô'leg fe

lelt nékik: fegyverre Её! а’ dolog. A’ Párthusok’táborában

sok Görögök voltak, kiket a’ Párlhusok elfogtak, és velök

embertelenííl bántak: látván ezek a.’ gyô'zedelemnek a’ Hu

nusok’ részére való hajlását, ô'k is a’ Párthusokra támadtak,

és nagy vérontást tesznek köztök. A’ Hunusok megeléged

vén a’ népeknek kipusztításával, visszamentek tartományuk

ba. Ezen harczon megölettetvén maga is Phrahates a’ 661-6

gök által, lett utána királylyálaz atyjának öcscse:

§. 77.

Artabánus, ki a’ Thogariusokkal való harczon , а’

karján veszedelmes sebet kapván , hamar meghólt. Követte

ô'tet а’ fija:
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5. 78.

Mitridates, ezen a’ néven második, a’ ki nagynak

is neveztetik: sokat hadakozott ez, meg pedig szerencsésen

a’ szomszédos tartományok, lakosival, 65 azokat a’ Párthiai

birodalomhoz kapcsolta. A’ Skythákat is több izben 111631161’

te, 65 bosszút állott az 6 atyjaikon elkövetett pusztításért.

Hadakozott az Arménusok ellen is: de ezen hadakozás шёл,

az 6 kegyetlenkedéseiért, a’ Párthusok közt volt ‘761161645

nácsa, a’ királyságból kitette, 65 helyébe tevé az öcscsét:

5. 79.

0rodest.`E`z Babylont, a’ hová vette vala bé magát

Mitridates, éhse'ggel megveszi. Mitridates bi'zván az Orodes’

atyafiságában magát megadja: de ez inkább ellenségének

mint testvérének ne'zvén ô'tet, szemei elô'tt levágarjva. Ezután

a’ Rómaikkal folytatott háborút, és Crassust (kirô'l 111651655’

zi Julius Solinas с. 4. hogy soha sem nevetett) ñjával Pu

bliussal, 65 mindenihadi népével eltörli. —— Crassusnak tor

kába olvasztott aranyat töltetett, hogy lakjék jól arannyll

hólta után, melly ô'tet e'letében olly’ sok igazságtalanságok

nak elkövetésére indította; 53 esztendô'vel a’ Krisztus elô'tt.

A’ még megmaradt római seregeknek kergetésére kůldvén a’

fiját Pacorust, midô'n ez Syriában vitézse'ge által nagy

hirt szerzett volna, gyanúba esett iránta az atyja, ’s vîssza

ln'vta a’ tabortól: megtudván ezt Cassius, a’ Crassus’ 116112

tárnokja (quaestor) ay Pártlmsokat minden vezérló'ikkel együti

leöldöstetiI A’ római hazaíiak közötti háború Caesar és Pom

peius közt kiiitvén, a’ Párthusok ennek a’ re'szen voltak: a’

ki megromolván, Cassiust e's Brutust segítették, Augustus

65 Antonius ellen. Ezekután Labienussal szövetségbe állván,

Syriát 65 Ázsiát puszti'tották , 65 Ventidius’ тьма: ,a’ki Cas»

51115 után újra. megszalasztotta a’ Párthusokat , megtámadják.

Ventidius úgy tettetvén magát mintha fe'lne tô'lök, еду ideig

megengedi hogy alkalmatlankodjanak, ’s mikor legnagyobi»

hátorságban "s vi'gságban volnának, egy részét sercgeiuek



176 meuk RÉGISÉGEK. и. mísz.

rájok bocsátja, kik a’ Párthusokat zavarba hozzák. Azt vél

vén Pacorus, hogy a’ Ventidîus’ tábora óltalom ne'lkiil ma

radt , mindnyájan a’ Párthusokat iízve'n, megtámadja Venti

diust, ki a’ vele maradt dandárral rájok üt, e's összetöri, el

esett Pacorus is: és e’ volt a’ legnagyobb seb, mellyet а’

Rómaiak ejtettek а’ Párthusokon: melly törte'nt a’ Krisztus

elò'tt 36 esztendô'vel Gindarus nevii város mellett, lévén a’

Párthusok’ Pacorus alatti veze'rök Nicates, mint elô'ad

ja. Штаба L. 12.

§. S0.

Meghallván ezt Orodes, ki csak most dicsekedett vala.

fija’ gyô'zedelmeivel, dühös bánatba meríilt, - néhány na

pig egyet sem szólott; végre mikor megszólalt, mîndig Ra

corust szólongatta, úgy látszott mintha. ô'tet látta és vele

beszélt volna; majd ismét annak halálát sii-atta. Utolsó sze

rencsétlensége volt ezen nyomorúlt öregnek, hogy több fe

leségeitô’l született 30 iijai közzíil a’ leggonoszabbikat Válasz

тона követô'jének, kit neveztek:

§. 81.

Harmadik Phrahatesnek, ki elsô'ben is az atyiát

megöleti, nem várhatván halálát; azután minden testve'reit,

sô't a’ maga nagyobbik fìját is , nehogy a’ királyságot elve

gye valamellyik tò'le, életektô’l megfosztja. -- Tizenhét le

giokkal ta'madja meg ezt, Antonius római fô'vezér, azért,

hogy Augustusnak és ô' né ki ellene voltak а’ Párthusok; de

nagyon megverettetik Antonius, e's Párthiából elfutni Кёл

szen'uetik: nevekedvén ez által is a’ Phrahates’ kevélysége,

eddig való kegyetlenségeit újakkal tetézi, mellyért számki

vettetik , és helyette

§. 82.

Tiridates tétetìk királlyá. Phrahates a’ Skytháknak,

‘аду vándorló pusztai Hunusoknak segítségével, visszate'r а’

kìrályságot elfoglalni. Tiridates egynehány barátival, és a’
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Plirahates’ kisebbik tijaval Orodessel, Augustus császárhoz

megy Spanyolországba, ke'rvén tó’le a’ királyságba való visz

sza helyheztete'se't, melly által just szerezhet а1Вбта1а1ша1с

a’ Párthîai birodalomhoz. Phrahates pedig izent Augustusnak

hogy szolgzíjzít Tiridatest, e's fiját küldje vissza: a’ íiját visz

sza is küldötte minden váltság ne'lkiil,

íìzete'st rendelve'n a’ nála maradást In

Augustus a’ spanyol мощам, Syriáb

hates a’ háborútól, minden foglyokat, kik а’ Crassus e's An

toniussal való verekede'skor elfogattak, összeszedette, e's а

`zokat az elnyert sasokkal, zászlókkal együtt Augustushoz

vissza-küldötte, a’ Krisztus eló'tt 15 esztendô'vel, kezesíil

adván a’ fijait, Augustusnak. Igy lett be'kesség a’ Rómaiak

e's Рай-Мишей közt fegyver nélkiil. De Phrahatest is utólérte

végre a’ bosszńálás: valamint ò’ az atyjár, úgy ó'tet еду ágya~

sától való fija, Orode s nevii, kegyetleniil megöli , ’s utánna

Tiberius római császár, királynak печей

egengedi. Elve'gezve'n

a ment. Tartván Phra

ё. 83.

Tiridatest, _— а’ kit Ártabán а’ Skythák’ „тще

vel kiiizött az országból: de keve's idô' múlva ô’tet is megöli

сете: öcscse Gorsaces; lessz hát király

§. 84.

Vologesus (Balogez). Ez ellen küldötte Tibe'rius esá

szár Germanìcust, _ a’ kit ezen táborozása alatt Tiberius

gonoszúl méreggel elvesztetett, 19 esztendô'kkel a’ Krisztus

után. Néró császár Corbulot küldötte ellenök, a’ ki Tirida

test, a’ Vologesus’ testvérét e's fò’ hadi veze're't arra vette,

hogy menjen Rómába, e's a’ bátyja’ számára ajánde'kba 1:61‘

je az Armeniai koronát Ne'rótól, a’ Krisztus шёл 66 eszten

dô'vel. Ezután lett a’ Рей-111115018 királya Lucianusnak de Lon

gaem's irt dialogusa szere'ntf“ _

§~ 85. - ' ` ’

S i n _a r t 0 с h l e s ," kit a’ Sákauratosok közziil Armenia

Tiridatesnek pedig 16

1 2
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Skythiából hívtak а’ Párlhusok királyuknak 80 esztendô's ko

rában, ’s nevezték ötet a’ Párthusok Pacorusnak: hat esz

tendeig uralkodván megholt, ’s követte

§. 86.

Mnaskir, kit Dîod. L. LXVIII. nevez Parthamasiris

nek, kirô’l azt jegyzette fel Lueiánus: hogy 96 esztendíís

korában holt meg. Elvette ettò’l Trajánus Ärme’m'dl, melly

a’ Párthusok’ birodalmának egy része volt; és noha magát

megalázva a’ koronát а,’ császár’ lábaìhoz tette, meg sem ve

hette arra, hogy néki Arménîát többé vîsszaadja: ennek he‘

lyébe kìrálynak tette Trajánus

§. 87.

Par th am a s р at e s t, minekutánna az elô'tte való ki

rályt Crosroest megvervén fò'városukat Clesz'phonl elfdglalfa,

116 esztendô’vel а‘ Krisztus után: de a.’ Trajánus’halála után

ё. S8.

Crosroes megint királlyá te'tetett a’ Párthusok’ f6 em

berei által, ki után nevezetes királyuk volt:

§. S9.

Másodikv Vologesus, a’l ki мы hadako‘zatt Anto`

nîus Philosophus romai császárral, és attól meg is veretett:

hasonlóke'pen változó szerencsével hadakozott, három е$2а

tendeig,Marcus Aurelius császárral. Severus esászár is meg#

verte íítet a’ K. u. 200 esztendò'vel. Ennek emle'kezetére ved

retett pénze Severus császárnak megvan a’ Brandenburgi re'-l

gi pénzek’ tárában, mint eló'adja Berger (Tiles. Brand.

Tom. 11.71. 693), melly pénzen egyfelô'l van a’ Severus’ képe

ezen köríil (‚атм „Sept. Sever. XI. max.“ -— más fe

lô'l еду lovas, kezében dárdaglába alatt egy eldiilt, keze't

_nyújtó Párthus, ezen köríílírással: „Virtus Aug.“ Паб!и

SÓ l királyuk volt:
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§. 90.

Artabanus, ezen néven második. Ezt Caracalla ró

mai császár álnokúl megtámadja, és pusztíttatja, raboltarja

a’ Pártllusokat. Az ő utánna következett Macrinus-g császár

nak is, véres és kemény {verekedése volt а’ Párthusokkal,

úgy hogy annak háládatos emlékezetére, hogy Jupiter meg

tartotta ezen ütközetben, pénzt veretett, mellyet láthatni ‘а’

most említett Thes. Brand. Tom. II. p. 708. melly után Macri

nus velök békességet kötött, а‘ Krisztus után 2l7-ben. Ugyan

ezen király alatt, a’ Persák megtámadják а’ már nagyon meg

gyengült Párthusokat, egy köz katonából lett királyuknak

Artawerwesnek vezérlése alatt, а’ ki neveztetett Ardsehz'r Ba

becannak, ’s fija volt Sasánnak: ez három ütközetben ver

vén meg a’ Párthusokat , királyukat is levágván, birodalmo

kat lerontotta, és helyette a” Persiait újra felállította, nevez

vén magát Persák’ királyának 229-dik esztendőben a” Krisz

tus után.

5. 91.

A’ Párthusoknak ezen királyok alatt véghez vitt csele;

kedeteikben, ’s történeteîkben, micsoda részt vettek Epbtaä,

lita atyáink, nem lehet meghatározni, hallgatván erről a.’

régi írók. _ А’ mit tettek is а’ Párthusok” parancsolatját-a.

cselekedvén, nem őket, hanem a’ Párthusok’ erkölcsi,- vo

násaikat esmertetik meg velünk. Vannak ugyan ollyan szo

kások még ma is közöttünk, mellyek а’ Párthusi kevély vad

erkölcsnek, és a’ maga hasznát néző igazságtalanságnak vol

tak szüleményei: mert nem csak a” jó hanem a’ rossz szokás

is örökösödik ’s századokon által divatozik, ha hogy azok

пак, kik azon igazíthatnának, hasznok forog annak meg

tartásában. I

Ha végig nézzük azon Párthus királyoknak életöket,

kik alatt 316 esztendeig voltak régi atyáink; látjuk„ hogy

azok az uralkodásra módznélkül vágytak , e's. ezért atyjukat,

testvéreiket, ’s még gyermekeiket is készek voltak megölni:

12*
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а‘ honnan nagy részint orô'szakos halál ve'gezte e'llöket. Егге
pedig nem azért vágytak, Ahogy alattvalóiknak békességet,

virágzó állapotot szerezzenek, ’s az igazság álfal felmagasz

talják 61:61; hanem azért, hogy kevély nagyra-vágyásuk

nak, másokon szabad tetszésök szere'nt való hatalmas önké

nyöknek, fennhéjjazásuknak tégyenek eleget. A’ kevélyse'g,

a’ nagyravágyás, nem pedig a’ magok’ szükséges “511611116

265е ösztönözte ò'ket arra , hogy határaik közt meg nem fér

ve, a’ szomszéd nemzeteket alattvalóikká, jobbágyaikká te

gyék: ez okozta azt, hogy ux‘alkodások’ idejének nagy ré

5261, hadakozásokkal töltötték, vagy 61: támadtak meg má

sokat, vagy mások 61:61, melly miatt alattvalóikat sok terhes

adókkal, katonai szolgálatokkal sanyargatták pusztl'tották,

azoknak gyíilölségeket magokra vonŕák. És ezek azok, mely

lyek rólok nagy re'szint emlékezefben hagyattak. Igaz is az,

hogy а’ hadakozások okoztak Iegtöbb kárt vagy hasznot szcr

26 változásokat a’ ne'peknek: — а’ hadakoza'sok mutatnak,

az érzékenységeket lázzadásba hozó, legborzasztóbb 16116

neteket; az е1‘611е1:, tiirésnek, a’ nyomorúság közt való áll

hatatosságnak; a’ halálos veszedelmek közt a’ vakmerô’sé

gig emelkedett bátorságnak; а’ magát feltaláló okosságnak

legszembetíinô'bb példáit, mellyek а’ Ielket álmélkodásba 1102

zák: 65 e’ volt l'gézô' ösztön eleitô'l fogva а’ világ’ nagyjaì

nak, a’ harcz’ mezeje'n szerezhetô' dicsô'sse'gnek keresése're;

’s ez által emlékezetök’ feltartására: ez okozta azt, hogy

valamint а’ játéknézò’ helyeken а’ szeretet 65 házasság, úgy

a’ hìstóriákban a’ hadakozások fogìalták el a’ f6’ helyet. Mint

ha ugyan az е1’6 65 bátorság, a’ másokat megrontó csalárd

ság volnának a’ fô' vîrtusok; 65 mintha a’ sok ezerek’ leöl

döklése, а’ nemzetek’ letapodása, szabadságuktól ’s `16116

töktöl való megfosztása volna az emlékezetre legméltóbb

cselekedet. Száz biínös cselekedetek valmak feljegyezve,

midô'n а’ szelid erkölcsnek, az igazságnak ’s emberi szíves

szeretetnek, egy két példái alig keríilnek elò’. Sok emberî

nemzemek osto-rai mai-adtak emle'kezetben, а’ 111111611 azok

nak örök háládatosságot érdemló' ióltévò' angyalai elmúltak
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nevökkel 65 emlékezetökkel _ mellyek a’ história-iróknak

dîcse'retökre, ’s a’ régi nemzeteknek becsületökre nem szol

gálhatnak: _ mertcsak а‘ ravaszságtólmegtisztúlt bölcses

ség, és a’ szives jótétemény tészi az embert emberre', 65 az

lsten’ fi

A’ sok hadakozások miatt tehát, valamint a’ Persák

úgy a’ Párthusok alatt is, atyáìnk, nyugodalmas életet nem

élhettek. Az Isteni jóság megáldotta vala. az 6 földöket; de

az emberi rosszaság nem engedte, hogy annak terméseiben

örömmel ’s be'kességgel részesíílhessenek. _ A’ természet’

javaiban való részesíílésre nézve, nem ok nélkiil neveztet

tek ô’k jllargeálcnak, Ephtalilúknak, Makaroknak, azaz bol

dogńl e'lò’knek, mint most is sokan mondják: hogy „Eœlra

Hungariam non est vz'ta;“ de állapotjokra nézve, boldogab

bak voltak nálok a’ ravasz, és hitelre e'rdemetlen Párthusok;

inert ò'k ugyan a’ hadakozásokkal nyert gyò'zedelmekkel di

csekedni, azoknak hasznaîban részt venni szerettek; de a’

hadakozásokkal együttjáró szenvedéseknek, veszedelmek

nek magokat ki nem tették; otthon paripáznì, vadászni, ma#

gokat vitézeknek mutatni вып-«иен; de az ellenség elô'l fél

re vonván magokat, az мойка! való verekedésre szolgáikat

65 az általok meggyò'zött népeket tukmálták. - Minekutánna

tehát ezek, kivált a’ Rómaiak által lassan lassan megemész

tettek, a’ hivalkodáshoz szokott Parthusok, nem valának

képesek birodalmokat az ellenek támadott Persáktól meg

tartani.

Különös dolognak pedig (ах-[ат nem lehet: hogy a’Pár

thusok azon szomsze'd népeket, kik az 6 atyjaikat számki

vetett állapotjokban közìbek i'ogadták, ’s védelmök alat

szaporodni ’s eró'södni engedték, háládatlanúl elnyomnì

65 rajtok 316 esztendeig kevélyen uralkodni nem 61211

lottak: тег: mai idò'ben is történnek 6116161:- -- Az ember,

ha módja van benne , testvéreivel , sô’t szůléivel is, gyönyör

ködik megesmértetni аж, hogy папок hatalmasabb 65 feljebb

való: elveszi azoktól a’ mit elvehet, elfelejtkezvén a.’ ter

mészeti összeköttetésrò'l, ’s jóte'teményrò’l. _ Nem Мат!‘
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vonták mindazáltal a’ Párthusok me’g is úgy a’ mieinket,nem

kegyetlenkedtek úgy azokon , mint a’ tò'lök távolabb lévò' Sy*

rusokon, Árménusokon, és Görögökön. — Miként a.’ farkas

а’ fìjaîhoz közelebbi tanyákat nem pusztl'tja úgy, mint a’ tá»

volabbiakat; így cselekedtek ezek is. — Megkl'vánták ugyan

tô'lök az adót, és hadi segl'tséget; de a’ nyert prédából is ré~

szesitették. Polgári szabadságokat, Tanjoik ’s Chánjaìkglál

tal való igazgatásokat meghagyták, azonban a’ kóborló pász,

tor Skythák ellen is, bár ha ebben is а’ nraguk hasznát néf

zék, ve'delmezték.

§. 92.

lllyen módon, а’ Párthusokkal együtt, ismét а’ Persák’

h'atalma alá esvén a’ mi ô'seink is, kiket már a’ Görögök

Ariusoknak, Márgiánusoknak többé nem neveztek, hanem

Ephtalitálcnak , Albanus Hunusoknak és Kidaritáknak; a’Pel'

sák’ táborozásaikban, szerencséikben, szerencsétlenségeik,

ben részesek voltak a’ Krisztus’ születése után 229461 fogva

425-îg, és l'gy 196 esztendeig.  Nevekedvén hadi ereje

Artawerœesnek а’ Párthusokkal, és az ò' hozzájok tartozott

népekkel, Syrîát, több ázsiai tartományokkal, mellyek ré

gen Persiához {ах-глюк, vissza kr'vánta Severus császártól,

mellyet midô'n ez nem engedne , 120 ezer lovasokkal , e's 700

elefántokkal megy ellene , de a’ kitò'l megveretvén Persiába

visszanyomatik. Meghal 242-ben, lessz utánna királylyá;

§. 93.

1-s6 Sapor (Schabaur), ki kegyetlen, vérengezô' em

ber Volt: elpusztította Mesopotámiát, Syriát; többre is ment

volna, ha Pálmyrának kîrálya, Odena't, ellene nem állott

volna. -- Gordiánus megverte, és Persìába viszzaiízte: —

de ke'sô’bben Valériánus ellen ismét fegyvert fogott. Ez leve

let és ajándékokat küldött néki, békességre kérvén követ

jei által; de ezeknek szemek’ láttára а’ levelet széljeltép

te, az ajándékokat vr'zbe hányatta, ’s azt izente: hogy csak

ůgy enged békességet, ha hátra каст: kezekkel menvén e
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leibe maga kérî azt. — Ütközetre ken'íl a’ dolog: egy Ma

crinus nevií tisztje ‘штат: elárúlja, ’s fogságba ей, sok

esztendeig gyalázatas és nyomorúságos rabságba tartja ô'tet;

rendszerént a’ Май-61 szokott а’ lovára. feliílnì: végre eleve

nen megnyúzatta, ’s besózatta. [gy ölette meg a’ szerencsét

‘ len Valéria'nust ez a’ kegyetlen fenevad, a’ ki elveszett 272

ben: lett utána a.’ fija,
. J

;._ 94.

Hormúz, kit a’ deák írók Hormisdának neveznek.

Ez alatt Aureliánus császár Antiochiát (most Orhoa), és РЫ

myrn't ‘певице, ennek dere'k királynéját Zenóbiát fogságba

ejtette, és triumphusát vele ékesl'tette, azután egy szép me

гей jószággal, közel Rómához, megajándékozta. Meghólt

Hormúz 274-ben, ’s lett utánna:

l-sò’ Varannes, kevés ideig uralkodván ez, semmì ne

vezetes dolgot nem tett. Meghólt 278-ben, követte

2~dik Varannes, kìtò'l Carus és Numeriánus császárok

elveszik Seleuciát, e's а’ Párthusok’ fò'városát Ctesìphont

elfoglalják, meghal 284benz helyébe áll a’ Щи

3~dik Varannes, kit neveztek Segensalcnak is; csak

négyhónapìg uralkodott, ’s felváltotta а.’ fija:

§. 95.

Nárses, a’ ki látván а’ Rómaî birodalomban lévò' bel

sò' háborút, Árménìát, Mesopo'támîát elfoglalja: de Gale'x'ius

császár ellene jön, ki az elsö ütközetben ugyan szerencsét

len voltl, de a’ másodikban, melly 297-ben történt, összetöri

a’ Persákat. Nársest, feleségével gyermekeîvel, és sok f6

emberekkel rabságba ejli, és a’ Tigris folyóvìzének Európa

felò'l való oldalán öt provincìákatelfoglal. Nársesnek Ы“ ba.

rátja Aprabán követííl megy Galériushoz , kegyelmet kér Наг

sesnek, familiájának és а’ fogoly Persáknak: ìndító 010111331

hozza, hogy Nárses egy derék' fejedelem, ’s annál nagyobb

dicsò'sségére válik Galériusnak hogy ò'tet meggyò'zte , és fog

lyává tette; hogy Nárses mindenre rá áll, csak feleségét ’S
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gyermekeit bocsássa-el; nagyon lekötelezi ez által a’ Persá

kat a’ Rómaiak eránt való hziládat'osságra; felhozta azt 15:

hogy emlékezzen а’ szcrencse’ változandóságáról. —- Е26п

5261116 ránczba szedi szömöldökét az indúlatba jött Galérius,

és a’ követhez l'gy 5261: „Mikor néktek а’ szerencse 5201

gált; kevélyek 65 kegyetlenek voltatok; mit cselekedtetek

Valeriánussal? Vénsége'ig gyalázatos fogsághan tartottátok,

kegyetlen 65 csúf'os halállal öle'tek meg, lenyúzott Bò'rét is

megtartottátok, i'gy annak meghólt 1651611 15 11а11а11ап gyalá

zatot követtetek el: én engedek , de nem a’ ti besze'detekért,

mert mikor engem a’ szerencs'e’ változandóságára emlékez

tettek, haraggal kell megtelnem, melly arra. ösztönöz, hogy

а’ gonosze'rt gonosszal fizessek: hanem követem az én 6161

16111 611 jó fejedelmek7 példáját, kiknek szokásuk volt „par

cere subieclis, et debellare жрет-доз“; menjetek el, 1’6

vid napI múlya visszabocsátom királytokat, ’s fogolytársailo

kat.“ Ugyis 1611: 1111111 ezeket elô’adja Petr. Рим-161116 (in em

CGTIJÍ- Leg» W9» 19.) Meghólt Nárses SOI-ben: lett utánna

а’ fija:

§. 96.

2 dik Hormúz, а’ ki nyolcz esztendeig volt be'kese'ges

uralkodása alatt semmi különös dolgot nem tett. Meghólt

309-ben, követte a’ fija:

5. 97.

2-dik Sapo 1’, а’ ki még atyja’ életében 307-ben király

lyá te'tetett, 65 fatyja’ halála után szinte 70 esztendeig ural

kodott. 30 esztendeig békességben volt 6 а’ Rómaiakkal, de

337-ben Nisibe városát a’ Rómaîaktól el akarja venni: Con

stantinus Magnus ellene'megy, de az útban meghal. Eunek

а’ fija. 345, és 349-ben verekedik a’ Persákkal, és az 11101

só iìtközetben 81115111- városánál egy éjjelfa’ Persák közt nagy

vérontástìteszfâöQ-ben Sabz‘niánus rómaì vezért a’ Persák

nagyon темы-111, Amidat (Diarbekir) 73 napi 05110111 után

megveszik. Joviánus be'kesse'get köt Sapori-al, Nisibét (Nes



111. А’ MAGYARoK' M_isomk HAzÁJÁuól. ‘1111. 185

bin) néki engedvén. Valens csziszár S70-ben Árméniában meg

veri. _ Kegyetlen üldözéseket szenvedtek ez alatt a’ Sapor

alatt a’ keresztyének; mert a’ Zsidók azt hitették el vele,

hogy azok a’ vîlágihatalmat le akarják romani: szabad pré

dára bocsátja hát a’ keresztyéneket katonáinak, kik azokat

szeme'lyválogatás ne'lkiil öldösik, ’s javaiktól megfosztják.

Meghólt Sapor S80-ban, helyébe állván az öesese:

§. 98.

Q-dik Artaxerxes, a’ ki szelid `161111101‘ ember volt.

Noha a’ bátyja alatt vitézsége'nek sok jeleit adta, de azért

be'kességben kivánt élni: meghólt 384-ben, helyét elfoglalta

a’ fija:

§. 99.

3-dik Sapor , ez is jámbor ember volt. Theodosiussal

3S5ben , szinte mikor ennek a’ fija Honórius született; bé

kesse'get kötött, és azt halálaig megtartotta, melly történt

389-ben; felváltotta az uralkodásban:

4-ik Varannes, a’ ki Kermannak is neveztetett: ez

esztendô' múlva meghalván , lett helyette 400-ban a’ fija,

§. 100.

Isdegerd (Jesdejerd); ez ollyan becsiiletes ember

volt, hogy Arcádius császár jónak látta а’ fijának Theodo

siusnak ò'tet Tutorává választani: 100 esztendeig tartó be'

kesse'get kötött a’ Rómaiakkal. _ Követségben lévén nála.

Maro'l‘hus mesopotámiaî piispök, midô'n ó'tet nagy 116163565

Ь61 meggyógyitotta, 65 a’ iijából az ördögöt kiíizte (igy ira

tik) nagy kegyelmébe esett а’ kirälynak, ki is a’ keresztye'

nek iránt kedvezéssel viseltetett. Mellyet látván a’ Mágusok,

midô’n a’ király titkos házában a’ tiiz mellett imádkoznék, ez

a’ szó adatott ne'ki: „Elvéletik tò'led a’ birodalom a’ keresz

tyénekiránt való kedvezésért;“ mellyen 6 111681'61111111, de

Maróthus a’ csalárdságot fölfedezte, ’s ennek fô'bb okai ha

lállal biíntettettek. Elbizván ezen magokat a’ keresztyének,
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egy persa templomot felgyújtottak, és földig lerontottak,

mellyért újonnan íildözést szenvedtek, mint l'rja Sozomenus

Hist. Ecol. L. VII. с. 8. Meghólt Isdegerdes 420~.ban, ’s he

lyébe állott

§. 101. /

5-dik Varennes, а’ kitöl elpártoltak Ephtalita-Hunus

vagy Kidarita ô'seìnk: mellyre illyen kömyíilállások 5201361

tattak alkalmatosságot:

A’ chínai históriák szerént а’ déli Huniában lakott Gou

genek, kiket Hони“ Ádám (a’ Magyarjában) Kökényeh'

nek , mások Abaroknak neveznek; de úgy látszik hogy 665

ról, a’ Jáfet’ íìáról, még inkább neveztethettek l'gy; — ezek

mondom megszaporodván, elsô'ben a’ velök egyiìtt’lakó ke

vesebb számu Hunus nemzetségeket , azután pedig а’ Persiá

hoz tartozó Ephtalitákat, vagy Kidarita-Hunusokat штык

meg, 65 a.’ Chl'nai birodalomba is pusztító beütéseket стек;

kiknek megzabolázásokra, követjeik által megke'rték a’ Chl'

naiak Atila't is , de a’ ki ekkor el lévén foglalva az európai

hadakozások által, kérésöket nem teljesíthette. Összeadván

hát az Ephtaliták magokat, Toumen nevl'í vezérjek alatt, a’

Chl'naìakkal 65 Persákkal a’ Gougeneket megverték, és déli

Huniából az e'szaki részekre nyomták Титан а’ régi syrus.

nyelven: egészet, teljest, tiszta szivütjelent. Demìe’n ищу Dö

mény ne'vvel nem kell hát ezt felcserélni, melly Dámiánból lett.

Belé fáradván már ekkor Ephtalita vagy Kidarita Mad

jar atyáink az idegenek’ hasznára folylatott hadakozásokba,

kívánták fegyveröket a’ magok’ hasznára , szabadságok’ visz

szaszerzésére fordr'tani; mellyre ébresztettek, mind vezérök

nek okossága ’s vitézse'ge; mind a’ közelebbi szerencséjek;

mind a’ Chinaiak’ br'ztatása ’s barátsága által. — Arra. ha-l

штык tehát magokat, hogy többé а’ Persáknak adót ne

fizessenek, ’s uralkodások’ jármát nyakokból kivessék, a’

Krisztus’ születése után 425dik esztendò' tájban.  Fegy

verre keriílt azéri: a’ dolog a’ Persák és Ephtalìták között,

mellyet 5-dik Varennes és Toumen folytattak változó szeren
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csével, szinte 16 esztendeig, a' nélkiíl hogy az Ephtalìtákat

bírodalmok alzi visszahajthatták volna a’ Persák; azonbaa

живём! Varennes 44L-ben , ’s lessz helyébe a’ fia:

ё. 102.

2-dlk lsdegerd. Folytatta ez is az atyjáról rámaradt

háborút az Ephtalita Hunusokkal; el is vette to'lök Balaam

nevl'í városukat: de midò’n látta hogy nem bír velek, köve

teket kiíldött Macrinus császárhoz, pénz; és {fegyveres nép

pel való segl'ttetést ke'rvén az ezek ellen folytatandó hada.

kozásra, de а’ mellyet meg nem nyerhetett~I — Lehet, hogy

az Ephtaliták is megkérték segítségre Atìlát а’ Persák ellen,

mellynek teljesíte'se néki szándéka is volt: a’ honnan egyik ve

Zére által tudakoztalta Rómulun nevíi követtöl, merre lehet

ne legegyenesebb топ Persìába menniië“ ki isfazt felelte:l

„közel van a’ Syriában lakó Scythákhoz Média; azzalz’pedig

határos Párthia és Persia.“ mint {гр Priscus (excerpt. Leg.

p. 45.) és hìhetò', hogy ollyan gondolattal vette el Toumen

nek leányát is Mikal Ildiko't, melly chaldaeai nyelven: pata.

kocska leánykát tesz , hogy lekötelezvén ez által magához az

Ephtalitákat, mìkor azok egyìk oldalról ostromolják a’ Per

sákat, ô' más oldalról menvén rájok, a’ gazdag` Persa bìrodal

mat is elfoglalja: de ebben Atilát a’ halál megakadályozta',

melly történt 454-ben. Már ekkor a’ Bactriai birodalomnakk

vége volt, maradéka égyesült az Ephtalitákéval: mîvel mind

azáltal a’ külsô' nemzetek elô'tt esmeretesebb volt a’ Bactrîaì

bìrodalom, mint az Ephtalitáké, azéri: l'ratik, hogy: Atila a’

Bactriai király’ leányát vette el. —- Meghólt Isdegerdes 457

ben, lett utánnaŕa’ fija:

§. 103. v

Ред-62 (Firúz). Álfallánák má» ekkor а’ Persák, hogy

az Ephtalila vagy Kìdarita Hunusokkal való hadakozásnak

nincs `rájok nézve semmi haszna; követeket küldött tehátPe~

róz az б fejedelmekhez, kit a.’ Görög l'rók Kugchámlak írnak,

Cantoclarus pedig Chonchannak fordl't, mint láthatni Priscus’

Ежи”. Leg» 71- 50., kîrô'l ат; említi Priscus, hogy ennek
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már az atyja sem íizette meg nz adót a’ Pei'sáknak, és l'gy

ez a’ Toumen’ fija lehetett, mert ó' tagadta meg elô'ször vaz

adót a’ Persáktól. Ezzel a’ Chun vagy Hun Chánnal tehát

Perozes bc'kességet és kölcsönös segítségre szövetse'get kö

tött, mellynek megeró'síte'se're a” húgát ige'rte néki felese'gül.

Hajlott az ajánlott be'kesse'g’ feltételeinek elf'ogadására a’

Chán; de Pei-oz csalárdkodott: mert nem a’ húgzir, hanem

egy köz' embernek szép leányát, királyi módon fele'kesítve

és megajándékozva, kiildötte a’ Chánhoz, megparanesolván`

annak élete’ vesztesége Масс, hogy a.’ titkot fel ne fedezze.

De mivel а’ Kidarita Hunusok’ fejedelmének , а’ nemzet’ szo

kásaszerént, csak nemes és szabad személyt lehetett feie

ségííl venni, _ félve'n а’ leány a’ ~veszedelemtô'l, Chun

Chánnak а’ titkot felf‘edezi. A’ Chán megdícsérve'n a’leziny’

egyenessége't, feleségének megtal'tja, de a’ РЫБЫ‘ ellen a’

csalárdságe'rt bosszúállást esküdött. Izen hát nem sok idò’ múl

га Perózhoz mint tettetett sógorához, hogy ò' a’ szomsze'd

ne'pek ellen hadat akar indl'tani, ne'pe van szzimlálhatatlan,

de veze'rei nincsenek alkalmatosok: kérì azért, hogy küld

jön erre alkalmatos férjfìakat. Küldött is három százat a’ föh

bek közzííl; kik közziil azokat, kik а’ csalárdságban re'sze

sek voltak , megölette ; a’ többieket pedig fülöket órrokot meg

csonkl'tva bocsátotta vissza, hogy adják tudtára Peroznak,

hogy ó'k királyok’ álnokságáe'rt bû'ntetô'dtek meg: mint ezeket

elô’adja Prisons а’ közelebb említett helyen.

§. 104.

Hadakozás lett ennek a’ következése, mellyet hossza

san lel'r Procopius (de bello Persico L. 1. c. 2, 3.); summája

ez: A’ Hunusok, kiket Procopius Ephfalüa’knak nevez, a’

hegyek e's erdó'k között útat ke'szítenek, egy ollyan helyig,

hol a.’ meredek hegyek miatt már tovább menni nem lehetett,

а’ hegyek elò'tt lévô' síkságon táborba szállanak, — а’ Рег

sák megtámadják: kevés ellentálla's után az Ephtaliták Мг

ravonják magokat а’ hegyek közt ke'szl'tett út fele', a’ Per

так utánnok, ’s Шубы hogy széles és járt az út, mindenült
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nyornba követik; amazok petlig. a’ hegyekre 65 az erdô'kbe

lassan lassan félrevonják magokat; csak akkor veszìk észre

a’ esalárdságot а’ Persák, 11116611 iOVább nem mehetvén lát

ják, hogy az Eplxlaliták hátúlról 65 a’ hegyek’ tetején köriil

fogták 6116г. Mikor már kétségbe esve szabadúlásuk felû'l nem

tudnák mit tévò'k legyenek, akkor izen I’erozeshez a’ Clián,

hogy ha 6161 leborúlva tìszteli, és esküvéssel felfogadja, hogy

soha többé az Eplltalitákat meg nem támadja, mindnyájokat

bántódás nélkiil szabadon bocsátja. _ Perozes megkérdi a’

vele volt Mágusokat, mit cselekedjen? ezek illyen tanácsot

adnak: „А’ Persák a’ feljövó' napot leborúlva szokták tisz

telni, epen a’ nap’ feljöttekor menj hat a’ Chán eleìbe, ’S

borúlj le a’ nap 61611: igy a’ Chain’ egyik kivánságának ele

get tészesz; a" másikat pedig minden kifogás ne'lkiil igérd meg5“

igy lett, 65 a’ Persák szabadon bocsáttattak. Történt ez 459

ben ’s 61161 fogva lettek a’ l’ersák, az Ephtaliták’ 11601126

161, 40,000 aranyat {ìzetvén а’ békesség’~feltartásáért esz

tendò'nként, mint feljegyzi Theophz'l. L. 3. с. 6.

§. 105.

De Perozes nem türhetvén a’ rajta esclt gyalázatot, es

kíive'se't _megszegte , ’s nem sok 166 niúlva ismét fegyvert fog

az Eplitalitak ellen. Megtudván ezt a’ Chan, kine'z a’ tábor.

nak egy alkalmatos helyet, a’ hol csak еду oldalról lehetett

ò'ket megtámadni; ezen az oldalon igen me'ly és Széles ¿il-kot

ásat, a’ földet a’ tábora feló'l, távol a2. ároktól elhordatja,

úgy hogy az az árok’ mentiben álló katonasa'gtól nem látszott,

azi árkot vekony gerendákkal, rúdakkal, náddal ’s hanttal

be'fedetî; a’ hosszan nyúló árok’ közepe táján csak annyi

helyet hágy, a’ hol riz lovas egymas mellett elmehetett. _

Ekkor azt a’ darab sót, mellyre Perozes megesküdött, a’

Chan a’ maga dárdája.’ hegyire felkötteli, ’s neki biztatja az
Ephtalitakat; egyne'hány rszáz lovast a’ Persák’ felingerle'sé

re kîkíild, kiket a7 Persák hevesen megtámadnak, ezek ре

dig kevés ellentallás után a’ kijelelt közön be'futnak a’ 161101‘

ba, melly már a’ töltés’ mentiben hadi rendben állott; a’ Per
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sák dühösen nekik vágtatnak, ’s egymásra rohanván az á

rokba magok magokat összetörik, a’ megmarad‘akat pedig az

Ephtaliták levágják. Peróz is elveszett itt 30 fijaival együtt,

65 csak а’ legkissebb sja Chabad (Kobád) nev'ii 1па1‘а111 еш

ben. Történt ez a’ Krisztus’ születése után 482-ben; Peróz

után lett király:

§. 106.

Chabád, (melly név chaldaeai, ’s annyit 1652 mint:

megtîsztelt) a’ ki kivonta országát az adófizetés alól; az Eph

taliták is ezt könnyen oda hagyták, többre becsülvén а’ bé

kességet а’ Persák’ adójánál. Ezek után 9 es'ztendô' múlva
vChabád több újr'tásai között azt а’ törvényt hozta, hogy az

asszonyok közösök légyenek: ebbô'l lárma kerekedett. Cha

bád a’ feledékenység’ tömlöczébe tétetett, azaz holtig való

rabságba, úgy hogy róla ne tudjon senki semmit, csak egyc

diíl а’ feleségének engedtetett a’ hozzá menetel. Helyette Za

maspes tétetett királylyá, ki minekutána négy esztendeig u

ralkodott volna, а’ Chabád’ felesége módot talált benne,hogy

férje az 6 asszonyi ruhájába öltözve а’ tömlöczbô'l kiszök

hessen: ki is egy Zeosz's nevii hiv emberével szaladt az Eph

taliták’ Chánjához , kinek azt ige'ri: hogyha néki pártját fog

ja, 65 királyságába visszaállítja, а’ leányát feleségííl veszi,

65 megllaiál‘OZOtt számú nagy summa pénzt ád néki. — А’

Chun-Chain visszaállr'tja hát 6161 а’ királyságba, ’s leányát

is néki adja. A’ nagy summát azo'nban le nem tehetvén, kö

veteket kiíld Bysantìumba Anastasíus császárhoz, hogy adjon

néki kölcsön pénzt а’ Chán’ kielégitésére; de a’ császár’ ta

nácsosi ellenzették ezt, ezen az okon: hogy jobb ne'kik ha

а’ Persák és Ephtaliták egymás ellen hadat folytatnak , mint

ha azok békességben lesznek. Chubád ezen megbosszanko

dik, megtámadja Anastasiust; Árméniát, Mesopotámiát el

»foglalja., Amidát (Diarbechir) ostrommal megveszi, és pré

6616 bocsátja, a’ mikor еду рар így szóllr'tja meg: „Нет

_1‹1г61у11р2 1116 а’ meggyô'zötteket öldöstetnî;“ mellyre amaz ha

ragosan l'gy felel: „1111611 állotok hát ellenségesen ellenem ‘?“
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e’ pedig igy szól: „тег: az Isten azt Мата, hogy Amida a.’

te vitézséged által, 65 nem a’ mi akaratunk szerént légyen

a’ltiéd.“  Tetszett a’ felelet, ’s megtiltotta az öldökle'st.

Azonban а.’ Rómaiak ellene táborba szállanak; Chabádnak

segítò' társát voltak az Ephtaliták, kik кант 800 lovas tette

az elô'ljáró sereget; ezekre véletleniíl rájok iìtnek a’ Rómaiak,

’s levágják, de Chabád visszaadja a’ kölcsönt. Ezután hét esz

tendeìg tartó békességet köt а’ Rómaîakkal, ’s fordítja sere

geît a’ Massagéta vagy Saka‘Hunu'sok ellen, kik Turkoknak

is neveztetlek. Ezek sok prédálásokat теней az Ephtaliták’ és

Persák’ földeiken: tehát ezeket is megveri és messze elkergeti.

Választja а’ királyságban kövelô'jévé а’ húgának Abe

vodnak a’ fiját, Cozro't, kit Justinus császárnak ajánlott, `hogy

fogadja. fijának: e1 is fogadta ezt a’ császár, de Proclo ne

‘vii tanácsosa ezt nem шпона jónak ‚ mellyért Cozrónak az

útból vissza kellett menni, 65 ez а’ cselekedet lett azután a’

Rómaiak 65 Persák közöttî egyenetlenségnek legfô'bb Oka.

§. 107.

Cozró (Cozru Anuschirvan) lett hát királylyá 532-ben

а‘ Krisztus után, 65 üralkodott 58040. Ez а’ Rómaiakat több

l'zben megverte, azután velek örökös békességet kötött; de

liárom esztendò' múlva felbontotta, okáúl téve'n а‘ Rómaiak

nak a’ határon való általjövetelöket. Arméniát, Syriát el

puszu'tja, Antiókhiát felégeti. 554-ben újra ellenök ment а’

Rómaiaknak, Edessát elfoglalta, de a’ honnan kiiízetett. Ju

stinianus császár nagy summa pénzt l'gérvén neki , öt eszten

deîg békességet kötött: hadakozott ezután Justinus császár

i‘al is, és gyó'zött; ‘Еду szintén az Ephtalilákkal is , és azo

kat is megszalasztotta 565 táján. De végre elhagyta ô'tet is

a’ szerencse, 575ben t. i. Tiberius császár, Mauritius ve

zérét Vkiildvén ellene, háromszcr megverte; királyi" kincsét

elfoglalta; a’ Cozró’ atyafijai. vejeî közzi'il, sokakat rabság

ha суши-65 ege'sz télen által minden ellentállás nélkíil Per

siában шагам hadi seregé'vel. è А’ béke 556%,` meglett azen

feltétellel, llogy ‚501ха többé a’ lïómai bîrodalomba bé nem
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lép: a’ foglyok visszabocsáttattak: ezen való bújába meghólt

580-ban.  Ettò’l az idò'tó'l fogva , mindég alább alább szn'llott

a’ Persák’ állapotja, mig nem végrel Решите szerént 647

ben,` mások szerént а’ Hegirának 3l-dik esztendejében, és

l'gy a’ K. u. 652-ben az Arabok , Óhmar nevíi Califájok a

latt, hosszas verekedés ulán meggyô'zték t’íket; királyukat

Isdegerdet megölték, és a’ ne'pet a’ Mahumed vallása’ bevé

>tele're kénszerl'tette'k. — ltten nem lesz szükségtelen megje

gyez'ni: hogy а’ Hegirai esztendií’ kezdete, a’ К. u. а’ 622

(Ш: esztendò', ’s áll 354 napból: és így ennél a’ mi esz

tendô'nk 11 nappal és 6 órával hosszabb. - Ezekbò'l а’

napokból és órákból, minden 32 eszt. alalt, egy Hegirai

esztendò' lessz. Ha тем: azt akarjuk megtudnì, hOgy a’ mi

keresztyén esztendò'nkkel mellyik Hegira egyez meg: szükség

mindenik 32 Hegirából еще! levonni, ’s úgy kell ahoz a’

B22-tôt adnì , nlellyeknek összeadott summája, a’ mi eszten

dò'nk’ számát adja elò'.

§~ 108.

A’ fenn emlitett Cozro'nak idejében történt az , 567ik

esztendó'ben, hogy a’ Turkusok, kiknek nevök 560-ban kez

dett a’ görög l'rók elött esme'retessé lennî, kikkel 569-ben

vkötött Justinus császár szövetséget, a’ Persák ellen hada

kozván, (ezeket Menander in excerpt. Leg. p. 102. Sákák

nak; Theophanes Bysantinus pedig p. 111. Massagétáknak

речей) az Ephtalita vagy Kidarita-Hunnusokat, azaz, a’ mi

Magyar eleinket halalmuk ай hajtották, minekutána a’ Per

sák’ birodalma alól 425-ben magokat kiszabaditván , 567-ig ,

'és Еду 142 esztendeig, másoktól nem függô' szabad embe

rek, és a’ Sogdiánusoknak is uraik; a’ Реж-561‘ pedig adófi

zetc'íik, lettek volna; 459-tô'1 fogva 482-ìg, és így 23 esz

tendeig: ezen kivííl me'g Chabád’ idejében is néhány esz

tendeig.

§. 109.

Alkalmatosságot szolgáltatott erre az Ephtaliták’ Chun
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стыда, а’ ki mar Toumen után harmadik vagy negyedik le

hetett. Ez egy Katulpus nevii Ephtalitanak i'elese'gén eriisza~

kot ‘вы, mellyen az megbosszankodván, elárúlta nemzetét

Disabulusna'k, a’ Turkusok’ chánjának; i‘ávéve'ñ а’ fô'bbeket,

hogy áz ò' erkölcstelen chánjok helyett amazt válasszák fei

jedelmöknek, ’s annak adjak által a’ birodalmat; mellyet elâ

söben is a.’ Sogdiaták cselekedtek, kik Maniach nevii feje-V

delmök alatt elpártoltak Chülichántól, és Disabulushoz ál

lottak; kikkel egyiitt megtámadja Disabulus á'z Èplitalitákat,
és hatalma alá hajtja. Tartván mindazálvtal Katulpus, hazafi-A

jainak bosszúállásától, Persiába szökött, a’ hol hîhetò'leg

cselekedetét megbánván, azon mesterkcdett, hogy a’ Persa

kat a’ Turkoknak ellenségevé ‘еще; Elsô'ben is tehát arra

vette Cozrót: hogy a’ Sogdiatáknak, az általok készitett bari

sonyoknak Persiában való árúlását tiltsa meg; annakutána,

hogy a’ Turkusokkal mint csalárdokk'al szövetse'get ne kös‘

sön: mellyre nézve két izben is Disabulusnak békességet Ш‘;

ni akaró követjeit vende'gse'g alatt méreggel megölette; melly=

ért osztán a’ Turkusok a’ conslanczinápolyi esás‘zárral Justi

nussal шишек szövetséget , a’ Persaknak pedig ellens'e'g'eik#

ké lettek. ’S igy veté meg еду, feles'égéért bosszút álló Ephè

talita, nem csak а’ Persák és Turkusok Кбит Való ellens’éges‘

kedésnek, hanemv nemzete’ megromlásának is fundamento

mát. A’ fejedelem’ biine igy rontja meg alattavalóit!

› i. 1.10.

'" — De мёд akkor;y ńoha‘a’ Turkoknak lettek‘ is adó'iizett'íiä

vé a’ mi régi ô'seink, lakófüldj’ökben városai‘kban megmaradf

итак, a’ miné ем elò'adja Dîsabulusnak мамам rrevíi на‘

vetje, Justinusfcsászár elô’tt.- Ezen követjétöhft. i Disabui

lus, skytha betiikkel és nyelven irt levelet, yés ajánde'kokaf

каша" Justiuus császárhoz, Bys'antiumba; a’ skytha' be'tiik-f

kelirtlevelet ía" c'sászár megmagyarázta'tván, az abban'ajánl

lott bákë'ssêget elf'oga'dta; azután tudakozódott a’ Turkus’o'k"

birïodalmáról, kinek Mania'ch igy fele'ltf „меду ko‘rmány-`

szókekrè van felosztva a’ Turkusok’ birodalma; de a’ f6 ha:

E.. .i ‚ ‚и ‚.‘

13
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talom Disabulusnál ищут), hatalmok alá vetette'k és adófize

или“; tették az Ephtalitákat is,“ mellyre a’ császár l'gy $26

lott: „az Ephtalitáknak tehát minden birodalmok ledöntetett

általutok‘ßI erre Maniach l'gy felelt.: „úgy van uraml“ melly

re a’ császár: „Városokban helységekben laknak-e ezek az

Ephtaliták‘ë“ erre amaz: „A’ nemzeturam városokban lakik,“

uzután a’ osászár így szólott: „és igy minden ô' városaiknak

uraivá lettetek?“ — „úgy van uram“ felelt amaz. _. „De

most mondjátok meg, mennyi lehet azoknak az Abaroknak

száma, kik a’ ti birodalmatok’ zabláját .kivetették ?“ mellyre

amaz: „Vannak még ne'mellyek, kik velünk tartanak; de a’

kik elpártoltak, úgy vélem, mintegy ‘20 myriaslehetz“ (egy

myrìas tett 10,000-et) utóljára elô'számlálta а’ Turkusokáltal

meghódoltatott nemzeteket, mint ezeket elô'adja Menander

(in Excerpt. Leg. pag. 72, 73.) Törte'nt ez а’ legatio Justi

nus’ császársága’ 4-dik esztendejében, és így 569-ben. Meg

támadták ekkor a’ Turkok a’ Persákat, az országot kirablm.

ták, és adófizetò'vé tették. — Mennyire meggazdagodtak a’

Turkok Persiának kirablása мы, r'gy adja elô’ Theophitactus

(Lib. 3. c. 6.) „А’ Turkok’ nemzete а’ Persák’ aranya álial

meggazdagodván, felette nagy költségeket tett a’ pompára:

ágyokat, азиатка“ poharakat, székeket, lovaik’ ékessé

geit, minden fegyvereiket, és a’ mit csak а’ gazdagság ál..

tall való megrészegedés kigondolhatott, aranyból készr'ttették:«

de haladván az ido', midò'n a’ Turkok а’ békeltötés’ szent

ségével nem gondolva, sokkal löbbet kr'vántak adóba, mint

a.’ mennyiben niegegyeztek, és а’ Persák ezt nem szenved

hetnék, fegyverre liél a’ dolog: Hormísdás Persák’ királya

дверей ô'ket, noha 300,000-en voltak a’ Turkusok, és'adó-

мешке teszi :es azon sok pénzt is, mellyetösszegyijtöttek,

elvesztik. Történt ez Mauritius’ (ждешь-5,591’ 811131; eszfèn.

dejében , és így 590-ben. Ekkor DisubulusY maga 4is megse.`

besittetett, a’ fija pedig fogságba eSett, а’ Ыцвщувшпта

рЁпгеп váltott ki. Segítette ekkor а’ Persákut aÍnMédusokf

fejedelme Baramus; de még ekkor is olly юными volt Di

sabulus, hogy Tiberius követet küldött _hozzá Valentinns ne-l
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víít, a’uki vele szövetséget kössön; hanem mikor а’ követek

oda értek, már akker megholt Disabulus, 65 a’ fija lett he'

lyébe, kit Menander Turxanfusnak nevez, melly ebbû'l lett:

Turk-chan, vagy Turkusok’ chánja: mint az Ephtalitá

ké Hun vagy Chunchánnak neveztetett. Ez а’ Turkchán már

esztelenebb ’s kevélyebb fejedelem volt mim az муза, те1у

lyet eléggé шпинат“ a’ Tiberius császár’ követje Valenti

nus 65 társaî нём, kikkel mint Menander irja (in Ewcerpt.

pay. 110.) igen gorombáúl bánt. Feltámadtak ez ellen elsô'»

ben az Ephtaliták, azután az Abarok, de meggyô'zettek, en

gedelmesse'gre kénszerl'ttettek. `

 

5. 111.

Ettô'l az idô'tò’l Гора már, valamint a’ Sákák 65 Мав

sagéták, úgy az Ephtalixa vagy Kidarita Hunusok 15, kik

még ekkor is Persia’ szomszédságában laktak, Turkusoknak

neveztettek, leginkább a’ görög írók által.

A’ Turkus vagy -Törölc nevezet, kiilönös fìgyelmetes

séget érdemel elô'ttiink aze'rt, mert a’ constanezinápolyi gö

rög írók, kivált akkor tájban mikor öseink e’ mostani ha

zánkba jöttek, a’ mi nemzetünket is nevezték Turkoknak,

mìnémiiek voltak Leo Philosophus, 65 Conslantinus Porphy

rogenela .görög császárok, kik közziíl amaz, a’ X-dîk 526

zad’ elein; e’ pedig annak közepe táján élt. A’ horman so

kaktól bévett vélekedés az: hogy а’ mi nemzetiink, a’ Tö

rökökkel együtt, там: nemzetbò'l származott, melly véleke

désben volt Saëdz' nevíi так író is, de köztiìnk 15 olly’ kö

zönse'gessé lett ez , hogy a’ Magyar, mai napig is, a' Törö

köt atyafijának tanja.

-fm ’‚  ."a.. . '-r- : .f3

~.».":. f- ' ‚ 5- 112° _  ;›

i" "7:"A’ Turkus nevezet szokásba kezdett jöni a’ görög i'rók.

nál n’ VI-dik század’ közepe táján. Igy neveztettek 6165261- а’

Massagéták , mint elò'adja Theophanes Byzantinus (тщат

gis Histor. pag. 21.)így1'rvánz „Napkeleten, а’ Tanais melf

lett laknak a’ Turkok, kik tégen Massagétáknak'neveztet‘

13*
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tek.“ lgy neveztettek az 6 szomsze'djaik a’ Sákák is, mint

emliti Menander (Excerpt. Leg. Script. Вуз. Тот. 1. pag. 102.)

A’ napkelet-észak felé lakott Hunusokat a.’ Persák Tui-kok

nak szokták nevezni. Theophilact, L. 2. c. 6.

` A’ Massagétákról így {г Strabó. L. 11. „A’ Massage'

ták pusztai. emberek, a’ földet nem mivelik , hanem juhaik

ból és halakból vészik eledeleket, és a’ több pásztor Sky

‘thákf módja szerént juhaikat nem vágják le, hanem gyap

jokért e's tejekért tartják.“ "

A’ Sákákról pedig Choërilus in Xerœís Diabasz' l'gy em

lékezîk: „A’ pásztor Sákák skytha nemzetbô’l valók, az ázsiai

földeken, a’ Nomadesek’ bojongó nemzete közziíl való la

kosok , törvényes igaz emberek.“

Ezek szerént tehát , mind a’ Massagéták mind a’ Sákák,

a’ pásztor Skylhák közzííl valók voltak, kiket s.’ Görögök

дай/‘пай, а2а2 íöldbô'l élhetò'knek neveztek. A’ Gela-Sky

thák pedig a’ Trákokkal egy nyelven beszéltek, mint Щи

Strabó, L. 1. pag. 309. és ugyan csak Slrabó, L. 1. p. 295.

azt mondje.: hogy a’ Gö'rögök a’ Ge'tákat rácz nemzetbô'l

valóknak állították lenni. lllyen módon , a’ Turkok’ ijégi nyel

ve atyafias volt a’ Ráczokéval , bár ha a’ közelebbi idò'kben,

kivált a’ Mohamed’ vallásának bevétele óta, sok arab, per

sa, tatár, magyar, hunus szók elegyedtek is közzé, és` a.’

régi rácz nyelvnek ezen idegen nyelvekhez` való alkalmazta

tása, felette sok változást okozott is abban. l ¿

мы földjöket а’ Sákáknak, és Massageiáknak ‚атм

L. XI. l'gy adja 016: „Nagy részint azok a’ Skythyákv, kik 15’

Caspium tengerénél kezdô'dnek, Daaknak neveztetnek.,keletfelé ezekkel közelebbrô'l való szomiszédokaîMassagef

ták ; ezek után vannak a’ Sákák; a’ többieket köz névvèl Sky

tháknaknevezik, noha mindenik-népnek van magános neve.“

.A _ A’ Gétáknak, Massagétáknak Sakaknak Мина]

való atyafìsága , méltán felébreszihetiïpennünk,empi kérgiégt;

vallyon` a’ Turk név nem a’ тгаьок’рщщ vette-:e ereltlet'et?

. A’ Trakokat, vagy 360201101,‘гёверддчедёртдшрг

Ooknaktn'gy nevezte öket Homerus,` miglikMarslot, kit a’
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l .

Ráczok különösen tiszteltek, @âges „так (megtámadó 5'viäzsä

kodónak) nevezi, nézvén ez által a’ Ráczok' legrégibb ned

vökre; mert ő is már a’ maga idejében élteket Thre'keknek

nevezi Iliad. N. így írván: „a' lovakat ügyesen forgatni tudó

Thrékek, és a' hadakozó Mysusok, a' lófejò'k’ híres nem

zete, e's a’ te'jevő Abiusok legigazabbak az emberek között.“

.Abíus azt teszi: igen erőst vaskos; egyez" a’ Taurus és Ада?

név” jelentésével. "Továbbá nevezte-k »Thy'rasol'cnak:y erről em

lékezik Joseph. (Anlz'qu. L; t. с. 7-.) A’ Thyras0ka`t1`a"Görö

gök Thrakoknak nevezték; Ez a’név csak kevés változtatás

sal felmaradt az Agát'hyrsa és a' Thy`rsa- vagy Thyssageta

nevezetekben: mertaz r betíít'à," Görögök sokszor felcsere]?

ték az -sz betüvel, p. oyaz Aurunkosokat Ausonusoknak ne

vezték, mint-említi Gellius; Tirsa városát Siciliában Tissa

nak nevezték. - A’ régi Rómaiak is mai oribus helyett, ma;

josîbuet; laribus` helyett, тайна; feriis helyett, [сайт ír~

lak, mint említi Festus (de veterum verborum signi/icalíone).

—— lgy letta’ Thyrsagétából Thyssageta. ‚ ‘В

Az Agathyrsusokról, vagy jó Ráezokról, azt írja Hee

мам a’ Melpomeneje'ben, hogy ezeknek törzsökyatyjok volt

Agathyrsus, a’ ki a’ Hercules’ fia volt, és testvér bátyja Sky

thának ; továbbá, hogy ezek a’ legkimiveltebb emberek vol-

tak; ’s ruháikat aranynyal ékesítették, hogy ők mint testvé

rek és egy ház” lakosi úgy éltek, nem volt köztök gyülölség,

irigység, különben magokat a.’ Ráczok’ szokásaihoz alkal

maztatták. v. -- ‘ .

A’ Thyrsa, vagy Thyssa~gétákxól pedig azt írjak-ugyan

csak a’ Melpomenejében с. 22. hogy ezek a’ -Tanaìstól 231m»-

pi járó földre laktak észak és tavaszi napkelet felé. 4- ne“;

rodot' előadása szerént pedig egy napi járó föld tett 200 sta-i

Шато‘, egy stadium 150 lépést: —- egy napi járó föld tehát

tett három német mértföldet. _ Továbbá azt írja rólok: hogy

ezek számosok és a’ több ázsiai népektől megkülönböztettek

voltak; hogy velök egy tartományban laktak a’ Inrkak vagy

Jurgák. Itt jegyezzük megfhogy a’ “так későbben Jugua

raknak neveztettek,=kikről Rubruquís (На/дну! Vojag.L. i. p.
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101.) r'rja: hogy ezekne'l van a’ Turk e's Komanus nyelv’ for

rása és gyökere.  Nevezte'k meg,` a’ Ráczokat Therasok

nak is, mint emh'ti Epiphanes, Advers. Haer. L. 1. S. 7.1'gy

l'rván: A’ Thrákok a.’ Therasokról neveztettek.- Mär, hogy

a’ Görögök az Y-t az ô' dialectusaik szerént, most и. majdü

majd ismét i-nek olvassák, az tudva levò' dolog. —- Az is

bizonyos, hogy az r = sz betíit, £- vel, vagy ks- és Ich-val

is sokszor fölcserélték, kivált az Athénebe'liek: illyen mó

don a’ Thurosból lett Turokh, a’ Thyrasból Tyrax, vagy

Thrax. Ш is megjegyezvén , hogy a’ Ioniaiak a’ T helyet @-át

írtak. A’ Thyrsából Тата, vagy Turlca, a.’ mint Menander

is Ezcerpt. Leg. p. 110. а’ Turkok’ fejedelmének Disabulus

nak a’ fiját Turzvantnak r'rja: Turc-chan helyett. — A’ Thy

resböl pedig lett Türekh vagy Thre'k, mint Homerus nevezi ò'~

ket. lllyen módon a’ Turkok, Turxák, Thrékek, mind ne

vökre, mind nyelvökre, mind eredetökre ’s nemzetségökre

nézve, а’ Trakokkal atyafiasok voltak, bár ha штаммы,

a’ Thyres газу Duister vize’ mellye'keirô'l elvándorlottak is,

a’ Caspium tenger’ napkeleti partja felô'l le'vô' belsô' ázsiaì {61

dekre: oda, hol a.’ Kriszlus’ ideje táján,a’ Massagéták és Sá»

kák laktak, és a’mellyekTurk oman niának, most Turk e

s t ánnak vagy Turkok’hazájának, ésI gu r vagy Jufgur шпо

mánynak neveztetnek. - . .

Ne is gondoljuk, mintha a’ Thrakok, ‘аду mint .Ho

merus l'rja a.’ Thrékek, csak azon kiS turtományban laktak

volna, mellyet mi mai ìdô'ben Ráozországnak neveziink; mert

Herodotus l'gy {г rólok L. V. c. 1 : „А’ Thrakok’ nemzete az

Indusok után mindeneknél nagyobb, melly ha egy parancso

ló által igazgattatnék , vagy egyetértô' volna., úgy vélem gyöz

hetetlen lenne, és minden más nemzeteknél tehetò'sebb: de

mivel e’ nékik igen nehéz, nem is mehetnek rá, azért ò'k

erô'telenek.“ Erre nézve Щи Móses Choren. Geogr. p. 365.

„Skythia, melly Apachthariának ‘аду Turkiának neveztetik,

az Ethel folyóvizétô'l az Imaus hegyéig ’s tovább is egész

Zeniáig kiterjed.“

Mind ezeket már ha meggondoljuk, sokkel hihetl'íbbnek
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tarthatjuk, hogy a’ Skytha nemzetbô'l való Getáknak, Mas

sagetáknak, Tyrsagétáknak 65 Sákáknak Turk nevök, ere

detét vette, a’ Thyrasz, Turosz és Thyrsza névbô'l, inkább

mint a’ Turk hegyrô'l, melly sisakot te'szen, 6’ mint véle-

kedtek a’ chl'nai irók, minden históriai 65 geographiai hitele

sítés ne'lkíil. `

§. 113.

Mfg ezen Tu rk név 61611 öszefoglalt Skytha nemzetek,

követték eredeti együgyii ártatlan életek’ módját; mig a.’ Ho

merus és Chaerilus’ dicse'retökre, az Agathyrsusok’ vagy j'ó

Ráczok’ nevére e'rdemesek voltak, addig 6’ Thrék, Thurxa,

vagy Turka név, becsületesnek tartatott: de minekutána a.’

Sákák 65 Massagéták Рег5161 kirablották; az Ephtalitákat

jobbágyaikká tette'k; kůlönösen pedig , minekutána a.’ Mnhœ'

med’ vallását bevéve'n , az Arabokkal mindenfelé pusztítoti

tak , minden ok nélkiil megtámadták a’ vallas’ ter'jesz'tésének

saine alatt а’ békességes népeket, 6201161 ölték vágták, l'akâ

helyeiket fele'gették (mint cselekedett a’ kegyetl-en Dzingisf

chán is) ’s erô'szakkal kénszerr'tették a’ meggyô'zötteket a"

Muhamed’ vallása’ beve'telére, ’s rajtok kevélyen, zabolátj

lan önkények szerint uralkodtak, mind inkább inkább giyaîa"~

2610556 lett a’ Turk vagy Terek nevezet. "

Minden nemzetbeliek, kik keserüen 61621611 az ö ral'r-ì

lásaikat, erô'szakoskodásaikat, ollyan szót ke'restekkott nyelvökben, melly-valamennyire ugyan' hasonlíttitt’‘ii’l

Thyrasz 65 Turk névhez , de értelmek, az ô' eleiknek 'árt’ät-5

lan sajtos nevezetektô'l , különbözô' volt, ’s az 6 cselek‘ede-i

teiknek magok-viseléseknek rosszasá'gát adta elô'. А

Igy nevezték ô'ket az Arabok Turk-nak, melly~ azî‘ö’

nyelvöken tolvajt, fosztót tészen; 6’ Persák Tûrki-nek,

melly vad erkò'lcsii, gorombát `1616111; ’5 köz péld'abeszéd

volt köztök: „Türki midden’ urarinde:“ az az: a.’ i-Török»

mindég goromba. lgy nevezték-a’ Symsok Teraìmak, mar

'dosó, gyl'lkolónak; a’ Magyarok Töró'knek, Türölcnekç az

az rontókuak, másokat általszúrkálóknak. «fw-f
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És hogy ezen nevet magok a’ Törökök is gyalázatos

nak tartották, megtetszik onnan: hogy Osmán császár

megparancsolta 1300-ban, hogy senki az ő népét Törôknek

ne nevezze, hanem az ő nevéről Osmánnak, Ottománnak.

De mivel ezen császári nevet is tisztátalan, erőszakoskodó

cselekedeteikkel beszennyezték, azért vették rossz értelem

ben régi eleink az Ozmán vagy ocsmán nevet is.

§ 114.

A’ mi Áriában , Margeában lakott Ephtalita atyáink már,

a.’ görög írók által csakakkor neveztettek Turkoknak, mi

nekutána а’ Sakák és Massagéták” hatalma alá estek, e's

az Arabok” háborgatásai miatt elhagyván ezen hazájokat, a’

Jaìk és Volga közt lévő tartományokba költöztek, és ott a'

Sakákkal, Massagétákkal ’s Paczinákokkal össze elegyed

гелей —- kik már ekkor Turkoknak neveztettek: - de meg

különböztetve még ekkor а’ mi Ephtalíta atyáink Turkoknak

nem neveztettek, hanem csak összefoglalva az őket hatal

mok alá hajtott Turkusokkal. — Éppen úgy, mint most is

szokták némelly írók a’ Magyarokat is Austriacusoknak ne

vezni. — Példának okáért: Theophilactus (ín Ewcerpt. Leg. p..

120.) így ír: „Egy Boloka lab r a neviiSkytha', az Abal'ok'
Chágánja’ egyikhágyasához férkezvén, a’ büntetéstől való

félelemből, elszökött ahhoz a’ régi nemzethez, mellyből szár

mazott, t- i. a’ napkeleten Persia’ szomszédságában lakó

Hunusokhoz, а’ kik Skytha nemzetből valók, kik Tlll'kOk-v

nak is neveztetnek , mint ez sokak előtt tudva vagyon.“ Hogy

ezen szökevény nem volt Ephtalita Madjar, hanem a” Sakák

vagy Massagéták közzül való, mutatja Skytha nemzetbőli

eredete t mivel mindazáltal már ekkor a’ Turkok elfoglalták

vala. az Ephtalitákat , annál fogva birodalmukat Persia”

szomszédságáig kiterjesztették: azért íratik, hogy a’ Per

sia’ szomszédságában lakó Hunusokhoz szököthxHunusok

nak neveztettek pedig már ekkor а’ Massagéták és Sakált

azért, mert ők is felhagyván a” vándorló pásztori élettel, vá

rosokban helységekben kezdettek laknLEAzért írja Procop.
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(de bello Vand. L. 1. с. il.) hogy az ô' ìdejében (a’ Krîsz~

tus имён 559 táján) a’ Massage'ták, Hunusoknak kezdettek

neveztetni. Azsîńban laktokban, nem is nevezték az r'rók a’

mieînket megkülönböztet've Turkoknak; hanem a’ Kibgjak’

fôldén laktokban'Madzarolcnak; a.’ Volga és Tanais közt,

Magaroknakf; a’ Tanaison innen , Dentu Mogereknek.- De

minekutána'Árpáddal béjöttek e’ mostani hazánkba, erede~
иже‘ nem tudván, hanem csak аж, hogy a.’ Turkok közzů'l

ушей ide, azért nevezték ô'ket, Leo Philosophus a’ K. u.

900; Constantinus Porphyrog. 950-dik esztendô' tájban Tur

koknak; l'gy írván (de Adm. Imp. с. 38;) „А’ Paczináczi

ták rájok ütvén az Atelkuzuban lakó Turkokr'a, ô'ket onnan,

Árpád fejedelmökkel elíízte'k. Ezek tehát Nagy-Morábiában
kerestek magoknak lákóhelyet, ésv a’ Persia’ részeiben lakó

Turkusokhoz me'g most is küldöznek bíztosokat, és a’ ke

réskedök által _gyakran vesznek feló'lök tudósításokat.“ Nagy

Morábia'nak nevezte Conslantinus Magyarországot, mìvel

ennek nagy részét a.”r Morvák’királya Szvatoplug bl'rta, melly

rò'l аж l'rja (de Adm. Imp. с. 40.) hogy Belgrád és Syrmium

nál kezdödöt ‘5 .ula/»Av M‘edßw: Turkía pedìg, az ò' elò'adása

Szerént, a’ Traianus’ hídjánál kezdödött; és így Oláhorszá

got, Erdélyt, Moldvát ’s a’ t. magában fog'lalta, mellyben

tégen a’ Tyras, ‘аду Thrax nyelven beszéllò' сети laktak,

а’ Dnìstert is rólok Tyresnek nevezték. A’ honnan, Decsi

Sámuel’, és Veszpre'mi Istvánnak a’ Magyar koronáról tett

értekeze'seik után, Superintendens Budai Ézsaiás, Magyar

Orsz. Hin.(_;l~só' Kötet 94-ilc lavele'n, nem 0k nélkl'ilitél l'lgy;

hogy Ducas Mihály constantzìnápolyi görög császár, 1070

táján ‚ akkor kiildött koronát 1-sò’ Béla király’ {ijának Gejzá->

nak, mìkor' me'g ez Erdélyi fejedelem volt, ezért tétette rá

а’ többek között егеп felííll'l‘ást: Гт nii Ане-тети; ‘уши Kguìms

Tagan“,  »mellyet hìtelesít az is: hogy ugyan ezen Gejzát,

Magyarország’ királyává lévén, Scylîczes, a’ ki a’ XI-dik

выпад’ vége fclé élt, Купи Ov'ywews-nak írja: de _ezt

azért is l'rhatta r'gy, тег: már ö tudta, hogy а’ Magyarok

nem a’ Turk nemzetbô'l valók. “;.\"г—
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§. 115.

Aze'rt hát hogy a’ Magyarok, a’ X-dik száz‘adban élt

némelly görög irók által, Turkoknak neveztettek, mivel

ezekkel húzomos ideig laktak egyůtt, részszerint mint alatt

“так, résszerint mint szövetséges segitò'társaik; a’ Magya

rok a.’ Törökökkel, sem eredetökre, sem nyelvökre nézve

nem atyafiasak,mert a’ Turk ok a’ Skythák közziil való Mas

sagétáktól, Sákáktól származtak ; a’ Magya r 0 k рейд‘ а’ Ма

dej-aroktól vagy Médusoktól.  A’ Massagéták e's Sákák

па]: eredeti nyelvök volt а’ rácz nyelv: a’ Magyaroké а’ Sy

ro-Medusoké. A’ Massagéták és Sákák laktak, a.’ Caspium

tenger’ észak-napkeleti partja felô'l lévò' tartományokban ;

a.’ Magyarok pedig Ázsia’ közepin, a’ Caspium’ délnyugoti

рам-чай felû'l.  Nincsen is a’ görög nyelvnek semmi atya

iisága а’ magyar nyelvel, bár ha számos szókat kölcsö

nöztek is tô'lök öseink velek való lakeísok alatt; mint ezt

nyomosan megmutogatta T. Petz Leopold (Tud. Буй)‘. 1833.

III-dik Kötet. р. 85.)

A’ ki tehát azt álh'tja , hogy a’ Magyarok azért nevez

жене]; Turkoknak: mert ezekkel egy ta tár fajtából származ

tak, az a’ régi hiteles írókkal ellenkezö vélekede'sben va

gyon.

§. 1 16.

'\ Minekutána illyen módon a’ Turkusok’ birodalmu alá

kerííltek volna régi eleink, ’s azoknak nevök rájok ruházta

поп volna, megmaradtak me'g Persia’ szomszédságában lévô'

hazájokl'ian szr'nte a’ 647dik esztendeig: mikor a’l-Muhamed

által, az ô' új vallása’ e's birodalma’terjesztéséért fegyver

fogásra fellázított Arabok, Persiát, Ohmár nevü Califájok

alatt megtámadják, azt többször megújr'tott harczok шёл bi

rodalmuk alá hajtják, а’ lakosokat a.’ Muhamed’ vallására

kénszerl'tvén. ..

Persiának elnyomásában segr'tették az Arabokat а’ Tur

kusok is, mert midò'n Ohma'r Chorasán tartományában, a’
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Meru vîzénél verekedett a’ Persákkal , ugyan akkor а’ Tur

kusok az Oxus mellô'l felkerekedvén Persiába ütöttek, és azt

pusztl'tották; de keve'ssel azután az Arabok а’ Turkusokat

is megtámadták, és Chorasánát, valamint Trans-Oxyanát is,

hatalmuk alá hajtották: illyen módon a’ mi magyar apáink

is az Arabok7 hatalmába esvén, ezen vakbuzgó népnek ke

gyetlenségeit pusztr'tásait, kiìlönösen a’ Muhamed’ vallásának

bevétele're való kénszerl'tésöket nem szenvedhetvén, össze

adják magokat, a’ közönséges számitás szerént 1,800,000-en

és oda hagyják ezen második hazájokat, mellyben mintegy

2100 esztendeig` laktak; sok viszontagságok között változó

szerencsével, sok jókban, de sok rosszakban is re'szesülvén,

’s elkû’ltöztenek, a’ Turkusok’ birodalmához Много‘: több

nemzetségekkel, Ázsîa’ észak felé való részeibe, és csak

azok maradtak 'meg ösi hazájokban, kik az Arabok’ kíván~

 

Ísfiga szerént, ke'szek voltak a’ Mohamed7 „мы bévenni ,

а’ mìkor már a’ Turkusok’ fejedelme volt Bochán ищу Apo

chán. Törte'nt ez 647-ben Krisztus Urunk’ születése után. ¿È

..
l

lv. _ .‚
З

Magyar ösoink’ Ázsiabeli III-dik lakó yi‘öl'd-j

jökröl , Воду nevezték itten a’ görög és déák
пак‘: és mìféle vlszontagságokon ` v‘

menten мы. ‚ 'i

5; 117.

Kéntelem'ttetvén ezek szerént', Persia’ szomszédságában

volt hazájokból, az EphtalitaKidarita Madjarok, vagy magyarúl

kitéve: Jó állapotban élt siiveges Magyar Apáink kibújdosni,

megtelepedtek az Jai/c (Ural) az Etil (Volga) vizek’ mellyé

kein, azon a’ földön, mellyen most a’ Nógai Tatárok, Kir~

gisek e's Karakalpagok laknak. Igy emlékezik errò'l Constant.

Рот-‚11:91‘. 950 táján, de Admim'st. lmp. irt’könyvében, c. 37.

 „Tudni kell, hogy eleinte a’ Paczina'eziták»,.faz Ане! és

Geik (Volga és Jaik) vizeknél мы‘, és ô' velek határos

népek vollak a’ Mazsarok.“ -" ` " 'f
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§. 118.

Ez a’ tarltomány Kibgják’ földének is neveztetett ‚ az itt

uralkodott Kibgják’ familiájáról, mellyröl l'gy emlékezik Abu!

guzi дамам ehán, Cbrónìkájában‘, mint elô’adja Beyer,

Geom', Rue, pag. 385.“ Ogusehán’ ìdejében ‚ (а‘ Mongolok

közn) valamìzfi'í-tiszt’ özvegyének lett egy Kz’bgja'k nevü fija,

a’ ki fçlnevekedvén , Oguschán nagy haddal küldötte az

Vrussok , Шашлык, Madsarok és Baskírok ellen, kik a’ Tin

(Don) Atel és Jaìk `vîzek’ mellékeìn laktak ; ki is ezeket ha

talma alá hajtván , az ó' utánna következett nemzetsége ezen

vizekkôzt uralkodott l4000 esztendeìg. Ezen szerfelett nagylä

«т esztendô'k’ számát, Engel (Disq. Crit. de Hung. origine)

çsak 300m-m` teszi: ,'de _ e’. шеё‘} aligha nem keve's , mex-t 161’

tént ez 680461 H2B-ig, ezen îdò'közben uralkodott a’ Kib

gjak’ nemzetsége Dzìngis-Chánig, a’ ki megholt M26-ban ,

és l'gy ez a’ nem‘zetség 500 esztendò'nél is tovább uralkodott.

E’ _volt tehát Magyar apáinknak шёл‘ harmadik hazájok: er~

rô'l emlékeznek Franc. Plancarpínus, kit “НИК Innocentius

pápa kíildött vala, 1243-ban a’ Krisztus születése után, Kayak

mongol Chánhoz; és Rubriquísíus, kit IX-dik Lajos franczìa

kìrály 1§53ban kl'ildött Mangu-Cbánhoz, hogy ò'ket a’ ke

ŕesztyén vallás’ bevétele're rávegyék. — Aeneas Sylvius

pedìg Hist. Europ. с. 1. nevezì ezt másik Magyarországnak,

és е’ mostani anyjának~ Ш lakásoknak jele azon régi чай-03`

omladéka, melly a’ Volga és Tanaîs közt Madsar-városnak

neveztetett, jele атак, hogy itt is városokban Юта!‘ régi

eleìnk.

§. 119.
.i

És ezen ~máx' harmadìk hazájokban adták nemzetünk

nek а‘ görög és deák так a’ Turkus és Madsar név mellett

az Пути‘ és Hungarus nevet is. — А’ szélesen kìterjedt Hu

nus nép t. i. sok nemzetségekre oszlott; de а’ megkülönböz

tetés kedve'e'rt mìnden nemzetségnek más más nevet adtak.

A’ Gúr (bújdosó ‘аду jövevény) név ugyan közönséges
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volt, csaknem mînden napkeletî jámbor emberek каши, a’

régi idô'ben. Szerették l'gy neveznì magokat a’ Pzilrïárchák

is: r'gy nevezte magát Dávìd is atyjaìval egyült, a’

XXXIX-dik zsoltárjában. Különösen pedîg,` a’ pásztori ván

dorló életet élt népek közt,minthogy ez éppen rájok is illetf,

szokott név volt ez; e’ mellé tették hát a’ Syro-chaldaeai

nyelven beszélò' Hunusok, a’ közzl'ilök való nemzelségeknek

megkülönbözletô' печей; az egyiket p. o. nevezte'k Ul-gurok

nak, vagy magyarúl: másunnan béjött bújdosóknak; — a’

másîkat Jó ‘аду Iguroknak, melly tészen: megnyugodott,

virágzó állapotban lévò' bújdosókat; —- а’ harmadik nemze

tet hívták Oli-gurolcnak, vagy: jött ment kódorgó 116140561:

nak;  a’ negyedìket Chitulf vagy Chulik-gurolcnak, vagy:

a’ többìektò'l elvágott elszakasztott jövevényeknek; ~ az

ôlödiket Kitur-guroknak, vagy: füstös jöveve'nyeknek; — a’

hatodikat Sara-guroknak, az az: pánczélos jövevényeknek;

— a’ hetedik felekezetet mondották Peti-guroknak, vagy:

gyáva, együgyü, ludallan bújdosóknak; —- a’ nyolnzadikar,

hogy _többet ne emlr'tsek, Ono-guroknak, Hon-gm'oknak,

melly annyit tesz, mint: lakos jövevény, а’ kik t. i. nem

jönnek mennek minde'g jószágaikkal, hanem a’ 1101 jó földet

találnak, ott megtelepednek, ott lakóhelyeket ——- honokat

készr'tenek, és ott laknak. ` .. r

5. _120. _ I

Nem а’ Persák nevezték hát ò'ket Hun-gauroknak ‘аду

hìtetlen Hunusoknak: noha a.’ Ред-56.1‘ hajlandók vqltak à’

szomszéd ne'peknek csú'f nevet adni: de hogy v_agy'nf
Mágusokat, ‘аду a_’ mìeìlnklet Hon-gauroknak „мы v_qlne

gìnzr'l‘ak sernrni nyomát a’ régi íróknál'nem találjngc. -—— др’

_Sgn leh‘et çlfogadni,. hogy а: Нипуатие щ, Hágárnak- Hag

Jz'smáel’ zlmyjángk neve'bò'r Aszáizmazotf yglnp., kìnekîlmara'dvé:
Aki lHagárénnèòknak neveztetlek, melly а.’ zsìdó textusban a?

LXXXlll-ik zsolrár’w‘hetedik versébyen Ííaggarimnalŕ r'ralìk.,a’ mellyet a’ chaldáèhus magyarázók Hunydrinak fordíwtta‘k,

mint a’ Biblìa'Polyglottában láthatni: mer( _hogy' a’ M‘nkgyaî
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rok lzsmáeltô’l, annál года Ábrahámtól származtak „от,

ki mutatja azt meg?  Ezt a’ Hongur nevet annakutánna

a’ görög l'rók sokféleképpen l'rták le, nevezetesen Proco

рта, Lib. IV. r’gy й‘: „Az Onogorok, kik Hunus nemzetbû'l

valók,“ — 65 másutt: „а’ Hunusok, kik Onoguroknak is ne

veztetnek.“ Calistes (НМ. L. XVIII.l с. 30.) nevezi ô'ket

Uniguriknak. J or n an d e s (de reb. Get. с. 5 ) Ungarusoknak

nevezi. ‘

- 5. 121.

Sok akadályt nehézséget okozott a’ Magyarok’ régi tör

téneteit nyomozóknak , hogy azokat a’ nemzeteket, kiket a’

görög írók Onoguroknak, Honoguroknak, Ugguroknak; a’

deákok pedig Hungarusoknak neveztek, átaljában Magya

rok’ ô'seìnek gondolták lenni: holott nem mindnyájan ‘(так

azok. Azok az Unogurok, Hunogurok ugyun is , kikrô'l àzt

Щи Prìscus Rhetor: hogy а’ Sabl'rok altal kihajtattak lakó

fô'ldjökbô'l, nyomatván ô'k is az Abarok által , 460-ik eszten

dô'ben; 65 a’ kik Leó császártól ke'rtek segr'tse'get, mellyet

meg is nyertek, 65 а’ kiket Menander 65 Agathiás Unogurok

пай, Hunoguroknak neveznek: nem a’ Magyarok, hanem

a’ Sakák 65 Massagéták közzíil valók voltak, mint ezt nyil

ván mondje Agathiás; e's hogy nem a’ mieink közziíl valók

voltak, megtetszik onnan, mert me'g а’ Priscus’ idejében,

virágzó állllpotban éltek Persia’ szomszédságábun süveges

apáink. `

Azok az Eilazalus, vagy éppen a’ tengeren a’ Pon

tuson innen lakó Onogurok рейд‘, kiket 560-ban az Abarok,

Justîniánussal Кбайт szövetse'gek szerént megtámadtak, 65

kiraboltak, nem az Abarok közzíil yalók'yoltak, mint irjä

Kulcsár трёп Magyarország"A Iii'störiájában .1. K310i 5%

350; nem is а’ mi magyar eleink, han'eìh az"At'i1â’ Hun‘iísaî

közzíil valók voltanäkf ' " l ' ' ' ' ` `

Valamint szinte azon Onogurok, kikrô'1irja' 'M'enander

(in Eœcerpt. Leg. p, 74.) hogy az Ati] vagy Volga `virze mel

lett laktak; kiknek a’ В15аЬи1п5’еп5еде1т6Ьб1„Пытка“
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fejedelmök, kik Justinus császár’ követjének Zemárlmak,

és a’ vele lévô'knek tömlò'kben vizet „так, és megintették,

hogy vígyázzanak, mert az erdô'kben 4000 Persák lappangn

nak , kik ò'ket el akarják fogni, melly történt 569-ben, nem

a’ mi ò'seink voltak, inert ô'k meg ekkor is Persia’ szomszéd

ságában laktak ; hanem а’ Massagéták.

Úgy látszik hat, hogy valamint a’ Turkusokon értet~

tek a’ Sákák, Massagéták, Sogdiaták, Kidariták, Epl|tali~

ták vagy Madsarok , e's mások; úgy a’ Hongúr e's Onogúr

néven is értettek: minden hńzomos ideig egy helyben, váro

sokban, helység'ekben lakó tehetô's és jo állapotban élt 56“!

ve'ny Hunusok; és ezt a’ Hongúr nevet a’ mieinkre а’ görög

l'rók Persia mellett lévô' hazájokban sohasem is alkalmaztat

ták, hanem azután, mikor onnan kikoltözve'n, a’ vándorló

Hunusokkal össze elegyedve, a’ Volga, Tanais, és Boris!-l

henes vizek’ mellékein laktak: а’ mikor osztán ò'k is Мум

vén ezeknek szokását, mezei pásztor életet éltek, bò'r ru

hákban дата!‘ , bò'rrel be'vont szekereken útaztak, ’s lassan

lassan elszokván a’ városi szelidebb e'letló'l, a’ gyengóbb

nemzeteket megtámadó, ’s azoknak javait elragadozó, sò'l

egymást is pusztító vad erkölcsiiekké lettek; és belò'lt rajtok

az а’ közmondás: „A’ ki farkasokkal lakîk, farkassá kell

annak is lenni.“ De azért, hogy a’ Magyarok ember-húsl

ettek volna , és hogy а’ megölettetteknek vére't fenevadi Ке

gyetlen gyönyörííséggel megìtták volna, régi atyjaik’ példája

szerént, mint állílja 1831-ben Bilder Sz'ckingen; az merö

hazugság , a’ mint ezt megmutogatta Kercscliba. - A’ раза‘

tai élet, a."szabadságra való vágyódást, mind зимы) inkábh

nevelte hennök: sem az idegenektô'i, sem a’ magok közzül

„мы: пет szerettek függeni; melly osztán az egyenetlem

ségnek, ’s abból származni szokott romlásnak fundamento‘

шт megvetette. - Úgy keríílték a’ házakban helyse'gekben

való lakást ô'k is, mint а’ Volga e's Tanais mellékì Skytliák!

kikx'ô'l így ir Ammianus Marcellz'nus: „Ege'sz tartományok

ban sem lehet látni csak egy náddal fedett kunyhót is; szw

naszét ögyelegnek hegyeken és erdò’kben; а’ zúzmarázhoz;
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éhséghez , szomjúsághoz csecsemô' Кошки“ fegva hozzá

szoktak; nagyon meg vannak szorúlva mikor sátorokba men

nek , nem tartván bátorságosnak a" fedél alatt való lakást.“

De aze'rt ô'k boldogtalanok itt sem voltak, a’ szokás a’nehe'z

dolgot is megkönnyŕli, az éhség a’ csekély eledelt is meg-fü

szerszámozza, a.’ szabadság minden gazdagságnak kedvesebb

érzést okoz: ezért mondolta Seneca Epist. 90.~ „Crede mihi,

felix ìllud seculum ante Arcllîtectonas fuit: sub marmol-e et

auro servìtus habitat." ‚

De még ezen vándorló Hunusokkal lett össze elegye

dések után is, a.’ külföldi l'rók, nem csak a’ mi Nemzetün

ket, hanem az Atila’ Hunusait, 65 az Avareseket is nevez

ték Hungarusoknak , nevezetesen M u1' atari (Antiqu.Medii

ae'vi ad annum 920 ) így l'r: „[ntroieruntHungari id `estHunni

in Канат.“ Ugyan csak Muratori (Script. rer. Ilal. P. 1i.

pag. 692.) Atlilát a’ Hungarusok’ királyának írja; Const.

Por p hy r. pedig (de Adm. Imp. с. 28. pag. 85.) AttilátazAbad

rok’ királyának mondja; Dilhma'r, Chron. L. 11. így frz/„Imé

az Avaresek, az az a’ Hungarusok, megint fegyvert fognak

ellenünk“ Vitt e kin d, Annales ad annum 973.), Az Avaresek,

kiket most Hungarusoknak nevezünk, a’ harezban felette

durva. emberek.“ —— Ezek verlék fejekbe mind a’ Magyarok-L

пай, mind a’ külsô' iróknak, hogy az Atila’ Hunusai, 65 az

Avaresek, mind Magyarok voltak. 

Ezek szerént, elébb volt esmeretes а’ Hongur, Onogúr

név , a’ Hunusok„és ô' általok а’ görög'írók 0161113 , mint sem

a’ Magyarok a’ vándorló Hunusok közzé elegyedlek volna:

a’ honnan Procopiue, a’ ki megholt 560 täján; Agathz'a's, а’

ki 590-ben holt meg, emlékeznek az Onogúrokról, kik a’

Volga 'és Tanaìs кат háborgattattak ,az Avaroktól, mikor

még a’ mieink Persia’ szomszédságáhan laktakyés ugyan

csak ezen l'rók által Ephtalitáknak , Kidariláknak , Albgmusek

nak vagy fejér Hunusoknak- neveztettek: és mìnthogy-a’ ké

sô'bbi görög írók а’ Magyarok’ igaz nevét nem tudták, a?

már esmeretes Hongúr ‘аду Onogúr nevet,.mellyet a.’ R64

maìak Hungarusnak так , а’ miein'kre is alkalmazœlittáhmi‘
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nekutána azok a.’ vándorló Нш1115о1<11б226 elegyedtenek; ’s

ìllyen módon nevezték ô'ket Turkusolcnak is, minekutána a'

' Turk'ok’ ‘югу Ма55а561611’ 65 Sákák’ lratalma alá jutottak

volna. _

És csak ezekl szerént lehet elhárr'tanì, vélekedésem

szere'nt, azokat az egymással ellenkezò' állr'tásokból 526111121

26 , ìdô'számlálásì ‚ történetì, földeírzísî nehe'zse'geket, mellye

ket nemzetůnk’ történeteînek elô'adásába elegyítettenek,

résszere'nt tudatlanságból, résszere'nt gondatlanságból a’ gö

rög és deák historîcusok, 65 a’ mellyeket hazaì íróink, mind

eddîg, sok módokat megpróbálva is, megelégr’tô'leg el nem

igazíthattak.

5. 122.

Azokat a’ tartományokat', mellyek a’ Caspîum e's Pon

tus tengereknekv északi partjaì felô'l vannak, a’ hol laktanak

Ár'rából az Arabok’ üldözése miatt kìköltözött eleink 647-111

fogva 884-ìg sok vìszontagságok között, 65 а’ mellyeket né

melly írók, nem ege'szen helyesen, nagy Magyarországnak,

’s a’ mostani’ anyjának neveztenek; a’ régiek, mint elô'adja.

Thúróczi, Chron. P. I. c. 6. három részre osztották:

I-sô' rész volt Bas car-dia , vagy vaskardosok‘ földje;

kik, lehet , azért neveztettek l'gy, mîvel mîndenkor vas kard

dal vagy baltával jártak: mert kard, mellyet kurdnak, kurt

nak, és gordnak is r'rtak a’ Görögök, mind a” Magyarok,

mind a’ Zsìdók, mind a’ Hunus ivadékú Georgi'aîaknál, pusz

' tí'tó prédáló fegyvert, és azzal bánó ragadozót tészen: ez

által akarván ô'ket megkülönböztetnì a’ velök szomszédság

ban lakott Sákáktól, Massagétáktól, kik ke'só'bben Turkok

nak nevéztettek, és réz baltá'kkal szoktak járnì, melly ,ga

garnak mondatott, mint elô'adja Slrábo' L. XI.  Реймс ez

a’ tartomány a’ Jaîk 65 Volga közt, а’ 1101 me'g most is lak

nak ezeknek îvadéki, a’ Baskr'rok. Késô’bben mîndazáltal,

Baschurdoknak neveztettek a’ Constanczinápoly e's Bulgária

közt lakott vad népek is, mint r'rja Frá‘hn, Excerpt. ea:

script. Arab. de Baschlcírz's pag. 6.

14
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Il-dik rész volt Magaria, melly a’ ¿Volga _ésœanais

közt léyô' fóld volt, a’ hol volt Мадам-1:61‘ is. _ . ‚Щ ‚

III-dik rész volt Dontia ‘аду Вепш-Мо3‘6г1а‚‚;ше11у

а’ Tanais 65 Boristhenes folyóvizek közt volt', 65 nevezte

tett Lebedia'snak is. _ Baskardiában együtt-laktakla’ Ma

gyarokkal a’ Turkok, Paczinákok vagy _Kankarok, és az

Úzok, - kikkel eleinte szövetse'ges egyesse'gben e'ltek, a’

Kibgjak’ familiájából való fejedelmek alatt ,minemüek voltak:

Disabulus, Turchan, és Bochan vagy Apochan; de késò'b

ben összeháborodtak.

§_ 123l ‚и: if..

Keseriin jutott itt Magyar eleinknek eszökbe, az Ara

bok’ iildözése miatt elhagyott _Áriai jó földíi kedves hazájok:

- bosszúálló indúlattal viseltettek a’qyallásokat fegyverrel

terjesztô' vakbuzgó Muhamed’ követô'i ellen. Összeadván te

hát magokat a’ Turkusokkal, 65 а’ több szövetségesnemze

tekkel , magokhoz ve'vén a’ Párthusoknak Árme'niából Ais,az

Arabok által a’ Kúma vize’ környékeire kiszorított maradé

kait, - a’ kaukasusi kapun beronlván,-Árméniát és‘Syîr-iát,

kiknek lakosi már ekkor az Arabokhoz állottak, v_1_-ely(_il‘j‘fik

pusztl'tják, melly történt a’klçrisztus utá11-654-.ben a’__Hegirá

nak ßß-dikesztendejében, Ariából lettI kijöyetelök utánjS

esz'tendó'vel. Elbizván ‚задом: ezenszereneséjekkel_„a" k6

vetkezett S56-dik esztendc'íben ,-isrnétfbefrontanak. Árrnénìéha,

a’ mikor már ô’ket neki készíílve várvánaz Arabok 6533311

sok, ve'res ütközet lesz közöttök, mellybenßvéägre‘ßz Ara

bok gyò'ztek, 65 а’ mieinketkiíizték ArméniábólmA.’ség, a’ bosszúállás’ indúlatját megzabo'lázyzin, csendesseg

ben maradtak hét esztendeig, minttírja ezeket Джорджа,

Chronogr. pag. '_269.

‹

g.

` ‘1'Ё‚›'›11"‹ъ

5, 124. ц ” ‘ '1" ,H‘lH-iifze ‘1;

f. l ‚ . ì „М: ,-«lf ",VI') ¿nu

Uê‘yvve'lekedve'n‘Muhamed2 hpgy armëëyßgkmçë/ââö’

vetßégeseik, ennyr' veszteségvntgir? hejgandókíleäœì* ¿kia

valla'sa’ bevëtelére: követ‘iei álrgläleyelgm‘ümöêhza’kma

1- l
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Vize mellett,` e's a’ Kibgják’ földén lakott Chazírok’, Тип-кой’,

Maskurok’ és Urussok’ Chonchánjaìhoz, intvén ô'ket tudo

‹ mánya" bevételére , ’s a’ környíílmetélkede'sre. De ezek mé

regbe jövén, a’ levelet széljeltépik, ’s a.’ követeket, orro

Ка: és fülöket levagdalva kiìldîk vissza, magok pedig megtá

madiák újra az arab bírtokokat, BBQ-ben, a’ Hegira’ 41-dik

esztendejében.  A’ Саша 40,000 embert küld ellenök,

hogy Sirvánt vagy Albániát tô’lök vegyék el, de a’ Madsa~

rok e's Chozarok összetörik ô’ket: 664-ben tehát ismét 30,000

fegyveres népet kìild ellenök шина’ Califa, kikkel a’ mie

ink megütközvén, 20,000- èmber veszteséggel hagyják oda

az Arabokat. A’ megrnaradtak Derbent várába, mellyben

magyar ô'rizet volt, vonták‘magokat: de hosszas ostrom u

tán ez is az Arabok’ keze're keríilt; melly шёл Sirvánt elfog

lalták , a’ lakosokat , kik közt nevezetesek voltak a’ Turkok,

a’ Muhamed’ vallása’ bevételére ke'nszeritették: de а’ Ма

dzarok és Chozarok ekkor ó'ket tovább terjeszketlni nem en

.gedték, — hanem tl'z esztendò' múlva, Aba Muselin arab

.veze'r alatt , újra megtámadják а’ Magyarokat a’ Muliamedá~

"nusok, segíttetve'n 'már ekkor а’ Turkusok által is 40,000

emberbô’l álló néppel; a.’ Terek vizénél nagyon megverik б

ket, f6' városukat, melly Madzar-várnak neveztetett, felége

tik: mint ezeket elô'adja Theophanes, Chronogr. p. 269. és a’

Derbent városa’ historicusa. — Látván azért, hogy többé a’

Muhameda'nusoknak ellenök nem állhatnak , azonban valla'suk

tólis teljességgelidegenek le'vén , a’ Paczinákoktól és Turkok

tól is háborgattatván, oda hagyják nagy részint aizMagyarokœ’

Kib'gják’ f'öldét‘, és a’Kúma, Volga, ’s-Tanais köztvolt haza

jokat, melly Magariának` „мыши, av.’l h_ol 647461 fogva

tartózkodtak, és napnyugotra a,’.,'1`anaison диод-2611621“,

minden vagyonaikkaljószágaikkal egyiitt,' 'ISI-ben , a’ Неф

ra’ 112-,dik esztendejeben, дна а’1`ё1дге, melly a’ Tanais és
Boristhenes’ vizei közt van,vés a’ mellyen keresztíílfoly a.’

Chyngilus ‘дав, mellyet „ад-{1151: Dontiának из)’ Dentu

Mogeriának neveztek; Elend, Elöd vagyEleved nevíí Boebod

jok, veze'rlése ala-tt. Новый-1161, vagy а’ М v-ve'l cserélvén

' 14* '
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fel, llett Yoevod, vïagy Vajda szó, melly nem f3 botost, mint

*félì Svaslvz'cs' Ignéívz a’ Magyarok’ esméretéró'lírt könyve’ 34

1111: lapján; `hnnern vezért jelent. Domìát, az ott lakott sky

tha eredetíí Rossusok, а’ magok nyclvén nevezték: Lebedi

'n_ek yagy hattyúk’ földe'nek; az itteni folyóvizekben tanyáz

n_iszokoit sok hattyúkról, ezért nevezték ezt а’ Görögök is

Lebedîásnak. 1 ’ _

‘ _ 9. 125. '

Itten három esztendeìg való lakások után, mellye'rt ha

'zájoknak sem lehet ezt nevezni, megtámadtatván 65 meg

gyô'zettetvén a.’ Paczinákok által, két re'szreszakadtak a’

Magyarok: egy rész' általment ari-a a.’ földre, melly Atel-ku..

-xunak газу ЧЁЁЁЙПВЁ me‘îeztete'tt; a.’ másik рейд; vîssza

vándorlott elô'bbi hazájába. Ańába, Chorasmîába, Buchariá

ba — а’ kik l'gy neveztettek Zabartoi Asphaloi: mint

ezeket elííadja Constanf.,Porphyr. (de Adm. Imp. Cap. 38.)

ekképen: „A’Turku'sok’ nemzete Lebediásban nem ‘131111115

nak, haném valamîïokra nézve EßßwemßfWM-f-nak nevezte

мы“,  ésy egy' kevéssel hátrább: „A’ Turkok’ tábora, `n’

Paczînáczîták által, ` kik ekkor Kaggaroknak neveztettek,

meggyô’zetvén, két -i'észre oszlott: egyîk része näpkelet felé

Persia.’ széle'n» szállott-meg, 65 ezek 11111111 e' mai napiglan a.'

Tufkek’ hajclani nevezetök szere'nt ‘2M/Sub“ «www-mk ne
ve'z'tetnek;  másik‘rés‘ze pedigl'azon heljeken telepedett

meg, mellyek Alelknzunak nevezt'etnek,v mellyet most a’

Paczinácziták’ nemzete bír“. -V Végre így fr Constanti

nus: „Egynéhány esztendô'k múlva а" Paezînáczìták rájok

mvén а’ Turkokra, вы Árpád fejede'lmökkel eifizték: `ezek

teháfnagy Morábiában kerestek magoknak lakóhelyet, és

a" Persîai részen lakó Turkokhoz me'g inost is küldöznek 1112

tosokat; ‘6511.’ kereskedô'ktô’l gyakran vesznek felô'lök tudó

sl'tásokat.“ ~ —‘

5. 126.

Hogy îtten a’ mi régi eleinkrô’l , az Árpád’ мазут-5111161

van szó, u_zok neveztetnek Turkoknak, azok és a’ tó’lök el
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váltak neveztetnek Zabartoi Asphaloinak, az7nyilván;„1ó._

Turkoknak miért neveztettek, már feljebb okait el‘ôfmjámî,de>

hát Zabartoi Asphaloinak? Constantinus csak “ezt mondja з „Vai-l

lami okra nézve  e's hogy ez régi-nevük volta? Tux-koknak.“

Horvát István Raj‘zalaüa 54-dik'lapja'n azt állítja=hogyígy new'

veztettek a’ Magyarok, azon Дара orte n e nevű , a’ Canga“.

susi (vagy inkább Caspiai) kapukon túl lévő hegyről“, mellyen a

az első Párthus király építtette vala Dara várát: deez úgy lehet- '.

ne bevehető, ha meg-bizonyíthatnákhitelesen, hogy ezen Zapa

ortene nevű hegyen, és ennek vidékén, vagy pedig'az'ezen épült

Párthus várban, nem Párthusok, hanem Madjarok laktak;

és hogy ezek, ezen hegyről nem csak Zapaortoknak, ha.

цен; гадатг‘оё asphaloínak is neveztettek: mert távul lakó, ’l

ezen hegy” birtokában nem lévő nemzet, másként ettől ne

vét nem kölcsönözhette. Továbbá azt is meg. kellene mutatni:

hogy a’ Zapaortene hegy” neve, régibb a’ Zabar nemzeté

nél; mert ha nem régibb, „úgy nem is kölcsönözhette attól;

nevét, hanem inkább megfordítva a’ hegy vehette volna a.’

Zabaroktól nevezetet. Ezenkívül: úgy lehetne hitelessége,

hogy a’ Zabar név a’ Zapaortene-ből származott, ha ezen

két névnek egyező formája és értelme volna. Úgyde: bár ha

a’ Zapaortene név а’ Zabartoi névhez valamennyire huz is

mindazáltal jelentése egészen különböz. --„A' Szabar nem

zeti név ugyan is , a." zsidó és lchaldaeai nyelven ezt tészi:

Iigyelrnetesen megvizsgálta, meggondolta ,z helyesen számba

vette; megkülönböztette. A’ Sympa-or pedig, а’ zsidóésam

rab nyelven, ezen görög ragasztékkalz, Iéna ,‘yagy t‘e'neîiszó ;

szerént ezt jelenti: szélső ,_ vagy határ hegy az: ezen két

különböző értelmü neveket tehát egymással nem cserélhet:

jük fel. Ezekre nézve -- ’
Nem fogadhatván el, Horvát Istvánnak előadott, és v

már másoktól/is helyben-hagyott vélekedését Somogyi C:.Sán- .U

doryhazánküe; „а’ Dentu~Moger.ekről, 1826-ban kinyomtatott

értekezésébengazt irjeba’v 48-dìk lapon: hogy Constantinus?

előadása szerént, azért! neyeztettek, mind 'az мышцы, _,

mind a’ Persia mellő lnaval-i;M9,djip.x9ls’_{Q_leì Zabartoi uphil- ,



21 4 monk RÉGISÉGBK. n. 111152.

loinak: mert a’ Zabar név valóságos régi nevök volt nékiek;

65 62611 értekezésének elöbeszédjében azt r'rja: hogy ezen

bizonyitás mellett olly 16111о11111а1а11а11й16115‘ hogy a' mellò'l

semmi kecsegtetés el nem vonhatja. _. Hogy pedìg ezen 116

vet, a’ Dentu-Mogerekre annál k'önnyebben alkalmaztathas

sa, Constantinus’ elô'adását is Eußegu »euhm-ra változtatja,

mert шгфамш gyentát, vagy gyantát tészen, melly hasonlít

a’ Dentu nevezethez. ‘.‘ '

De ogy azi hogy a’ régi iróknak , több helyeken , ugyan

azon beti'ikkel i'rt elò’adásuknak , tetszésiìnk szerént való meg

változtatása nem helyes cselekedet: mert igy kétségessé té

vén authentiájokat, ingadozó lesz azokon épített véleményiink

is; 1115116 változtatjuk a’ világosságot,-más az; hogy nem

láthatom által , hogy az Asphaltos :Il gyenta névbò'l, mimó

don lehet alkalmatosan kifacsarnì a’ Dentu-Mogerek’ nevét.

-— Sokkal hihetò'bb ennél, Superintendens Budaì Ésaz'ás ůr’

`..

elöadása , ki a’ Dentu-Mogereket, a’ Don vagy Tanais folyó'

vízrò’l, mellynek mellékin laktak, Donti vagy Dentu Moge

reknek nevezi. `

Egyik v-élemény sem nyugtathatván meg, tehát bennün

ket; próbáljuk ezen ránk nézve kiilönös figyelmet érdemlö

nevét régi öseinknek, mi is vizsgálódásunk’ tárgyává tenni а‘

lehetò' rövidséggel.l ’ ’

Nemzetünk’ régi nevének 6156 16526 , С0п51а111111115’ 61б‘‹

adása szerént ez: 2de/Suero# Ez a’ szó Szabar ‘аду Szebar,

mellyet а’ hozzánk közelebbi idejl'í íl‘ůk Zabárnak irnak, mind

a’ zsidti, mind a’ syro-.chaldaeai nyelven azt te'szi, mint elö‘

adtam: figyelmetesen megvizsgálta; meggondolta,helyesen

számbavette,-megkiìlönböztettea egyez ezzel ezen szó Sza

pha'r, melly mind a’ zsidó mind chaldaeaînyelven jelenti: meg

számlálta, megvizsgálta, elbeszélte , leirta. Hasonlóképen e

gyez a’ Szabar névvel- értelmére nézve а’ Sze'cel miv is , melly

bölcsesse'get, helyes ítéletet, elörenézò‘ eszességet teszen." ‘

"" А"$2ар116го11161 van emle'kezet 1.Móa.-X. 30. ekképenz

„Volt ezeknek (a’Joktán’ fìjainak) lakások Mésától Гоша а’ ‘

mint menuekuapkelet fele' a’ Szepharok’ hegye'lfn‘f- A’ Mé
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sai 4kikötîí `Ãhely volt a’ veres tenger’ napkeleti partján, bol».

dog Arabia’ выше déli végén. Neveztetett ez, az újabb idò'- l

ben Muzának, ’s róla l'gy emlékezik Plz'n. L. 6. c. 23. „Har
madik kikötô'hely ya’ veres tengeren а’ Muzai, mellyen belô'l —

vannak sok ‘чай-свой.“ A’ Sepharok’ hegyét, mell'yrò’l Mózes

emle'kezik, печей Ptolemaeus Climaœnak, ’s róla Еду ir: „А’
Climaxhegy’ déli ‘ oldalán1 laknak a’ Mázoniták , azután a’ Sa

riták', “ës a’ Homeriták mellett a’ Szaphariták.“ Ezekegt a’Sza

pliaritákat, az Unmrsok каши valóknak mondja lenni Pro- f»

cop. L. I. c. l5. vafl'amint Agafhz'ás'is Schol. 4. és ò'ket hl'res‘

kereskedöknek írják, kik keres'kedtek az Égyiptombeliekkel, 3

Chaldaeusòkkal, Indiisokkal. Részint а’ kereskedés’ kedvé

ért', rës‘zińt дай“, számvetés ’s más tudományok’ tanításá- i

ё"; Ь01‹1`е1ё elvándorolván, sok helyeken telepedtek meg

Persiában', Indiában; és ez'az‘oka, hogy'az ‘б „такты

helyeken дек-Ш е1б az ázsiàì' iïildeken. A’ Zabarokról emleïirv

kezik Dío,` Jornándes’ elô’adása. szerént, l'gy irván: „A’Zaf-.ß

barok el'sô'ben neveztettek Tereoknak; azután Pileatusoknakßß.

akarván elò‘adni, hogy ô'k elsô'ben Törököknek,l azwtán Kies

dai‘itáknak neveztettek. ' ï „

` Szaphároknak , Szabároknak'neveztettek ezek nem a`z-` l

ért, mintha e’ lett volna nemzetì nevök: hanem vagy’azértg?

mert az б régi eleik találták fel a’ helyesen való beszélést,

számolást, irást; vagy pedig azért, mert mint kereskedô'k

jol értettek а’ számokhoz, az íráshoz, mindent vizsgálni sze

reti'í,4 ü-gyes emberek‘volták. `. ' . en. » _

Az Arabok és 'Persézk аптек а’ Szabar'ok'at GebereIc-i

nek, Gz'auere'knekfwagy aY-mifbeszédünlb петель: Zsehe

reknek,`Zsabereknek`; mertfïůgy ими“ hogy а’! Zsidók és

Chalilae'iisolá isa’U Szaineoli'betíitfïá’ìy Szintlíl azáltal 13151161:

boztették meg, hogy a’ Зайди» oliîyan'. forma hangon mond

“Ж ki, 'mint mi# a’ 2z# vagy штаны, p..o. Smile,- melly zsá-v

КМ jelënt, zsá'knakïmonìlottákrafßz'aklainä, melÍy‘fßg-yvert

jelent, Csakkánnak; a’ Szamár-t, melly borzadást,A fáza's.

miatt'i Areszimtést жезл, lë'sömöorhek: r'gy A@"Szzìlaart'âsé43551111011»

‚как ‘помыть; теНуЪШ‘ oszrán forinzílták az Arabok es.
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Persák a’ Geber, Giauer szót ‚ 11161162 Arabok a’ g 111811113.’

hanggal mondják ki, mint a’ Franczok is az e, î 61611. Hogy

pedig 6’ Giauer szót Zsabernek irám, az az oka: mert az

u-b, a’ régieknél sokszor felcseréltetnek. Az Arabok, Tau

112-1, Tabriz-nak; Joseph. (Ant. L. 15. с. 13.) А1116111115-1, А

branitis-nak l'rják.

Hogy a’ Geber ne'ven az Arabok is számolni tudókat ér

tettek, megtetszik onnan: hogy a’ betiis számvetést ¿Igge

bernek, AL-gebra’nak nevezte'k. — 1111781 mindazáltal ezek

nem vették-bé a’ Muhamed’ vallását, ’s nem hitték 6161 151611’

profétájának 1611111, 116116111 követte'k régi eleiknek a’ Mágu

soknak vallását, ’s a’ világosság’ atyját, 6‘ napban e's a’

tüznek lángjában, mellyben 621 kůlönösen jelenlenni 111

sz_ik, tisztelték: innen 6’ Muhßmed’ vallására 1611 Arabok,

Persák, már ma a.’ Ge'ber, Giauer néven'hitetlent, tiizet 11116- _

dót értenek; de ô'k magokat ellenkezò'képpen Beheudik-nak.

állitják: melly szóra jegyezzük meg: be zsidóúl ezt 16521 а.’

161111611 közt: feljebb való, felette. Magyarúl is mikor így

szólunk: be 56 61111161 = felette jó ember. —- A’ Geber

nyelven 15 beheudi azt tészi: más hitüeknél feljebbvaló, igaz

hitů. A’ Törökök 6’ Magyarokat most is gúnynévvel Szana

szili gz'auernek = a’ 56 111161 1055216 1611 hiteflennek mond

ják: mikor pedîg becsiilettel szólnak rólok, Madzsarnak

vagy Maaüarnak nevezik. ‹ . u"

Mai ìdò’ben Gebexteknek ,` Griauereknekl neveztetnek , 6’

Mágusoknak a.’ Persák közzíil kìíízött ala csony állapotra ju

1011 maradéki, kik Nagy-Bucharia’ déli részén, Yerd Keram

tartományában 56 dai-ab földet bírnak, melly Geberek, 611811

erek’ földének neveztetik. - Követìk ô'k Amost is a’Mágu

sok’ régi vallását, egyiìgyü, szelid, jámbqr emberek. Igen

56 kel'téSZek 65 fóldmlvelô'k; mesterséget is folytatnak, kívé

vén a’ kovácsságot, nem akarván ezzel az Istenség’ sym

bolumát (a’ tüzet) megfertéztetni, mint irják ezeket rÓlOk az

útazók. ‚ . _

Származtak ezek, valamìnt a’ mi nemzetünk is, a’ 16-

gi Madajoktól , és az ô' köztök élt tudósabb törzsök-néptöl a’.
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мамаша; a’ honnan' ökmagokat печей!‘ Maddaioknak,

llleddnjnknak, vagy а’ kettô's d-betíinek elsô'jét n-betíível cse

rélvén fel a’ Chaldaeusok’ szokása szerént, Mandajoknak,

Mendajolcnak, Mondo'knak, melly а’ chaldaeus nyelven >tu

dományt szerzô't és közlò’t jelent: ezen névböl csinálta Hero

dotus а’ Mantienio nevet, kiket jövendölô'knek mond lennî.

De а’ Madaj névnek nem teszìk mellé az Ar nevet, mint

hogy ò'k a’ mîeinktò'l elszakadtak régen , és Arábìában, Per

sìában, Indiában, telepedtek meg, ’s a’ mieinkkel nem lak

tak együtt Áriában. -— Emlékezìk ежик-61 Pietro' de la Valle

¿ersiaì ńtazásában, így 'l'rván felíílök: „A’ Zabarok’ mara

(ММ Mendaj névvel nevezik magokat; nyelvök a’ belé ele

gyedett arab szókat kivéve , régi chaldaeai; betüik külön

böznek mind a’ Chaldaeai, mind а’ Syrusokéitól. Istenes köny

veîk illyen betíikkel íraltak, de а’ mellyeket már ma, pap

jaikon kìvül, kevesen tudnak olvasnì. ~ Igy cserélték el a’

Hunusok közzül való Szécelek ís„`a’ gyülölségessé lett Ma

gus nevet »S'ze'cel névvel, melly formájára nézve ugyan kü

lönböz, de értelmére nézve eggyez a’ Mágus, Szabar, e's

Mendaì nevekkel. —- А’ maddaj vagy mendaj nyelv’ matad

ványa mai ìdô'ben is feltaláltatik az Arábîa’ belsô’ részei

ben lakó Zephar, Házîk és Mìrbat helységekben lakóknál,

melly ekhz'li = е’ külî, és himyarili = hiv ‘югу híi magyar

nyelvnek "штык, mellyen Sabának királyne'ja beszélmek

gyanìtlatìk, és az arab, zsîdó nyelvvel atyalìasnak álll'tatik.

Errò'l a’ Jelenkor’Társalkçdójának 1838»dik évi 91-dik 326111

jában is (36() lap.) Yggyon‘emlékezet.

A’ Szabar névtô'Lformälta már Constantînus ô'seink’

régi Ещё“: nevét, ezen görög ragasztékoc т = е2, te'vén

utánna, ollyan módon, mint wg» ígétò'l, melly ezt tészì:

hozzá alkalmazom, véle egyesíilök, lett цщ = kenyér,

mivel~ ez mìnden ételhez alkalmazható; ¢g»s=Márs, harcz,

fegyver, öldöklò': lett ugnm=veszedelmes, halálos; Ф‘М‘ :z

svzeretevrn; Ищут-о‘ = szeretett, szverethetò'; riß», :lr-,tisz

telet: lett _qlßam gtiszteletes, tis’zvteletre méltó. Igy Szabar

bél Szabar-to; = figyelmetesenvizsgáló, meggondoló, Vä
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lama мать‘ vev‘ö', .megkülßnbozretös ’ mellynekf ‘а’ ‘wishes

szambelielsô' ejtése Enßàgzàr. ’ ` " ` v I Í

.. ‘"Hogy regen» ígyy шишек Ose'ink,‘~ Вы Constanti‘nus

ищу valamellyìk általa ekcerpalb régi Historiában olvashatta; ‘

vagy .pedig magoktól аа régillilagyaroktöl hallhatta, kik me'g

eriiléke'ztek arra, hog‘y azffö’ eleiket a’ Per'sák’s Arabok így

nevèzték: mert az ‘Árpád’ Magyarj’aival mind Constantinus

nek, mind az atyjának Leo Sapiensnek esmeretsêge volt,

mellyet Leo Sapiens a.’ Tàletilcájában Жду átl elô' : 5, А’ Turku
sok’ tloìgainak tudásár’a jutottunk ,-a"k társalkodásés osekély

tapaszta'lásunk мы, midöri az1 ô' segítségekkel a’ Bulga

твой ellen éltiînk volna.“ _ Mi okra né'zve neveztettek pe
dig Еду ,("aemnakY i‘elviiágwsításával ô' nem tépelödött, hanem

reánkî’hag'yta kikeresését.- ' ' I ' l

‘ AEnhat. e’ felò'l ig- gon'dolkozom:` штатным ide

g'ennylelvü-.népek 'eleitò'l fogva kůlönbféleképpen nevezték.

Nevezetesen: a’ Syrusok", ~Z‘sidók`, Chaldaeusok, 'kik 110226.

jekfközelebb laktak , ’s eiô'ttök esmeretesebbek voltak, va

lamint inevezték Madajolmak, Aroknak, Hunoltnak, Ongurok

naktúgy nevezte'k Szapha'roknak, Szabarolrnak, Sze'celele

nek ;'» a’ Persák es Arabok Zsébereknek, Zsáberelenek, Gau

ez‘eknek жён, mert valamint a’ Madjarok a°`szélesen kite'r

jedtHunusok közzíil valók voltanák: ůgy a’ Zabarok, Gebe

тыс, Szécele'k is.  Valamint a’ Madjarok a.’ Madajoktól

vagy Médúsoktói száŕmaztak, úgy a’ Zabarok , Géherek is,

a’- Médusok kösrzü’l való Mágusoktól vették eredetöket; 

valamint a’ Madjarok-ï'Madajä-Aroknak (nevezte'k mago

katz" úgy `aVZ'abal'ol-i‘, Maddajoknak, lilendajoknak nevezik

magokat; vaiami'nta"MadjarokLPersîa’ sz'o'inszédság'áhói

.Áiiáböl v'ándorlottak» e’ ‘mostani 'hazánkba i’ 'úgy" а’ Zabarok ,

Gëberek, ‘Persîábóiï kiiizetvén Nagy Bucháriának Persia Vfeiô'l

vsalólréssében tëiepedtek meg,ul’s ezekhezvonûltak aŕßëbê-'f

dissbói шаман Magyaw‘k is, min: régi ueyókfijaîiwzPcw

lami'llt’ì" îriëliljáì` 'nyelv atyafi'as a’ régi-zsîdti és èliaidäeaiv‘al:

‘ждутштаммы ¿hausser „мм ses-.aérien vala-_

mini régir mad-jar :irás тюпъшш al’. chaidaèai ‘és- ценз
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betiíktô'l: úgy a’ Zabaroké; Széceleké is; valar'nint irî'Madja

rok a’ keresztye'n vallás ybe'vétele elt'ítt a«"'l\‘l'águsok"vallását"l

köve'tték: úgy'a’ Zabarok, Geberek még most is ezenlást tartják; ~l valamintî a’ Идёт név bô'lcs‘etí‘úgy a’wMadf‘

daj, Mandeah, Sze'cel név a"chaltlaeai nyelven tanúlt, tuile'

mányt szerzô't, ésazt másokkal közlô't: hasonlôúl a"Sif.a71ha1-,'l

Sza’bar, és Zr'eber is eszes, tanúlni szeretò’,j imi,` 's'zá‘molnîgì

helyesen beszélni tudókatjelent. - lllyen módongmivelfa’ï'rnîf

nemzetiink a’ régi Szabarokkal, Zséberekkel, kik magokat

Maddajoknak , Mendajoknak, Széceleknek nevezik, mind

eredetökre, mind tudományos elò'menetelt jelentô> nevökre,

mind nyelvökre, írásukra, számjaikra, mind vallásukra ne'z--ï

ve' közeli atyafìak voltanakz- azért alkalmaztatták reánk' -ì‘s'ïa’f`~

tSz-aphár,A ZabáriZ'séber, Szécel nevet. l ` 5i *fl l!

De ha ¿z ezen név mené um am». miféie nyelvb‘st»

való szó; és mit té’szen‘? A’ görög nyelvben felta'láltatiky ezf.

а’ szó www és a’v ne'utnìm genusba‘n www“, melly#vtészeń‘y

bizonyost, bátorságost; el nem csuszamodót. ‘elï'n'em esô'tï-ïr

ennek a’ többes számbeli ~elsô' ejtése r'gy 'van мышь vag'y»

«mmm a’neutrumban pedig «www а} «www pedi'gmieliyäri

nek a’ többes számbeli elsô’ ejtése àwwì’wtlehet'n‘é; "‘ti‘ldîońïl

szerént nincsen.  Nem találtatván:fel‘l‘eliát‘fezeń‘fmellêlti‘f

neve nemzetiìnknek' a’ görög ~nyelvben, Íiigyß vt‘îlìa'lredeniî,`

hogy valaminta’ Constantinustól felhozottrégiliiév’els‘öîtagjal

syrofchaldaeai; úgy a’ másod-ik is- a’ lehet.î _ ’ clialdaeaiz

nyelvben'ugyanis van ez ’ a’"szó встаёт-1 >vagy игр/11111111,

melly ат tészi: шва-мамаши, levereuekgireveaeetekf;.- ё’:

szerént tehát wwwawww" "a’z'c 1ё5211‘111ё3а111ыаю11 1821111»:

riták.' Jegyze'st ё1‘д’е1пе1,’11о5у mind )S'zàpán és 'ráfár,lr'niïrdÉ

пёрд1`‚_ё5:аёре!, vagy csa’pol é's 'ïeà'é'pêl iszav'ak'ï, felrnaradtàkï

nyèlvünkben' mindl e’“mái: napig, válamïnt а’ Мапааё=тепд6

„615,55 e'z a’- „мы, a’ régi hires' машин’; Szapharok’,

Szabar'oknakig’ -elsô'ben a” Persiikf, agutá'rr 'az Í'Ai-‘aboli îa’iltal-f.

ziiegeléembe 1;:L alßuësemI ‚101511›а11арагща1шошжшаёищ

mind‘Azsiäbaiiì mind Atelkôzb'en mijók'îs îllc‘tn-.Jl ríil'f‘f» Mei
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Hogy a" Szaphar vagy Зима;- név régi, és már a” Mó

zes9 idejében esmeretes nevök volt, aÍMadaj° nemzetéből

való napkeleti népeknek, az előadattakbólláthatjuk -; de

az asphalím melléknevet is, ha nem elébb, hanem csak a’

Muhamedánusok’ üldözései után ijagasztották a’ Szabár név

után, még is а’ Constantinus” idejekor, 950. táján, már 300

esztendősnél régibb volt; így ezt is mondhatta a’ Szabarok’

régi nevének.

§.' 127.

Ezekből már láthatjuk, melly különös figyelmet és meg

becsülést érdemel, Constantinus Porphyrogennetának, nem

пеших’ régi nevéről emlékezetben hagyott rövid jegyzéke:

mint a’ melly világosságúl, útmutatóul szolgálhat régi őseink”

eredetének, állapotjának nyomozásában, ott is, а’ hol а‘

Historiák rólok csak homályosan emlékeznek; ~ és a’. melly

bizonyságúl szolgálhat arra, hogy a7 mi Nemzetünk nem az

északi Skytháktól, nem а’ tudatlan vad Tatai-októl, Törökök

től, Fennusoktól, 4Lappmloktól,~ hanem az Ázsia' boldogabb.

részein lakott Madajoktól vagy Médusoktól, ’s az ő közzíí~

lök való tanultabb штаты vette eredetét, ’s közeli roko

naik voltak a’ Szapharok, Szabarok, Zséberek, Szécelek,

kik a’ tudományoknak , mesterségeknek, а’ nyelv’ alkotásá

nak, a.’ mondás, az írás, és szamolásnak első feltalálói,

terjesztői, Magisterei voltanak. _

Jóllehet pedigkőseinkeu az idegen nemzetek, különbö

zőképpen nevezték, egyik őltözetöket, másiklakó helyőket;

másik életök-módját; másik tudomány- és mesterségbeli elő

menetelöket; másik ismét azokat a’ nemzeteket, kikkel hú

zamos ideig összeköttetésben éltek, vévén tekintetbe: de azért

ők magokat mindenkor_ osak Madajoknak, vagy Madjarok

nak nevezték 5 és a’_kì azt állítana, hogy a’ mi őseink ma"

gokat régen szaban-oknak, Zse'bereknek nevezték volna;

szinte úgy nem lehetne helyben hagyni, mint azt, hogy az ő

igaz nevök régen Kidarita, Ephtalita, Skytha, Hunus, vagy
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Turk lett “volna, noha a’ Görögök által ekképpen sokszor

neveztette];r l n _ I .A .

L

§. 128.

A’ feljebb említett III-dik lakóhelyökben régi őseink

nek, mellyet némellyek nagy Magyarországnak is nevez

nek, a" Volga, Jaîk, és Irtis vizei körül, sokan maradtak

Magyarok, a’ kik' Lebédiás tartományába nem kőltöztek

által; mint ezt az útazók, kik azon a’ részen megfordultak,

` bizonyítják. Nevezetesen Deserícz'us (de Inílíís et Maíoribus

Hungarorum L. 1I. c. 6,) a’ Vaticana Bibliothecában talált

kéziratból ezeket írta által: _ „1,259 táján IV-dik Béla” idejé

ben, egy Juliánus nevü Dominicanus barát, elindult a’ régi

és nagy lllagyarország' felkeresésére, ’s minekutánna sok

üggyel bajjal az Ей! (Volga) vizéhez jutott volna, talált ott

Magyarokra, kik megtudván hogy ő is magyar, felette örül

tek helységeikben házaikban körülhordozták, tudako

zódtak az ő kir-ályokról ’s keresztyén attyokfiairól; és a”, mit

'ô' azoknak beszélt, hìtökrò'L’s egyéb dolgokról, nagy figyel

metésséggel hallgatták; mert magyarúl beszélnek azok, ’s

“őtet. megértették, ő is azokat. Ezek a’ Magyarok pogányok,

semmi esméretek nincs az Istenről; de képeket sem imád

nak, hanem mint a’ barmok úgy élnek; a’ földet nem mive

lík; ló, farkas, ’s más efféle húsokat megeszik; ló tejet, és

(vért isznak ;~ bővölködnek lovakkal, és fegyverekkel; és se

tény bátor hadakozok; Tudták а’ régiektől, hogy a’ Magya
rok ő .l'xözzùlölil mentek el, de hogy hol vannak azt nem

tudták; szomszédjaik nékik a’ Tatárok, ezek őket megtá

madták, de azokat megverték; azután barátjaik szövetsé

geseikké lettek, "s vélek együtt 15 országot pusztítottak el.

:_Talált Juliánus ezen Magyarok közt Tatárokat is, nevezete

sen itt találta a' Tatárok” vezérjének követét, a’ ki tudott

magyar, huten, ehun, német, saracenus, és tatár nyelven

beszélleni. Ez mondotta, hogy oda öt napi járó földre van

a’ tatár tábor, melly Alemannia ellen készül, de várnak

más sereget is, melly Persia’ pusztítására küldetett. Marasz
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мы: a’ Magyarok Juliánustl magoknál, de nem шагам, ’s

a’ t. Aeneas Sylvz'us pedigl (in Hirt. Asz'ae с. 29.)_r'gy й: „Ве

sze'ltem egy verónai születésii útazóvai, lki a’ Tanuis’ Вег

dete'ig` volt, e's aztmondotta: hogy közel a’ Tanaishoz мы;

ázsiai Scythiában-ollyan- tudatlan bálványimádókat, kik a’

Paunóniában lakó Magyarokkal еду nyelven beszélnek, akart

is oda lmenni némelly magyarúl tudó Professorokkal ’s Fran

'_с1$сапи$01‹|‹а1а2 evangelium’ hirdetésére, de a’_ muszka fe
ijedelem, ki görög hitetlense'ggel volt bészennyezve (grae

_Lca perfidia maculatus), nem engedte, hogy azV ázsiai Ma

gyarok a’ deák ekklésia'hoz köttessenek, és a.’ mi vallásunk’
lszent .szokásaîra megtaníttassanak.“

’Kaprinai (Suppl. Hung. Diplomatí‘cae р. 557.) a’ l»S'chall

>Ädaìm, chinai ÄJesuita missionarius’ levele'bò’l ezt r'rja: „Egy

Jesuita a’ Törökök által eladatván a’ Volga-melléki Тай

roknak, ezen számkivettetése által hazájába jutott. Talált u

'gyan is ott ollyan embereket, kikmagyarúl be'széltek, ’s a’
kik közziil származtaknak látszanak a’ Magyarok.'

l Ugy an _csak Kaprz'nai emlr'tett munkája’ 55s-dik' levele'u,

Cseles Май-(оп Jesuitának a’ Vaticana Bibliothecából,l_egy

liiteles magyar-útazónak jegyzéseibô'l _kiirt tudósr'tásfit arlja

’5:16, melly is ez: „Regen a’ ‘Magyärok >csak Mâgyaroknak

neveztettek,'melly megtetszik órinan,_ho'gy azok az (í‘vér

'sze'rérit'való rokona'ik , kik az ô' ò'sî hazájokban Skythizibań lak

так,‘ uazájbkat csak' Magyamak тезис _A" kik mi twink,

’kik'Hurigarusoknak‘is neveztetünk a’ Magyar _nézv meilett, ’s

‘sz'eliil’ebb erkölcsökre, kegyes tudományokra tam'ttattunk _

sokat kiilönböinek’ vallásokra erkölcsökre, ’s velünk egy

nyelvekre néz’ve , mellyet utyjaiktóll faragatlanúl vettekY áltai;

"duryá'n bes'zélnek'ez'ek, ’s kevés szavaik vannak,sok i'riol

goknak nincsen is печах, hanem csak á’ fòglalatosság és

hasznzila'snál fog'va neveztetnek el,'min't:‘ ltit‘ó'lta,` лица, az

az диет, láb ’s a’t. Нет lelxet pedig'yelekeihitetńi,'az`ò' i’öldjökîin kivíil másutt is volnának ‘издал-614.{ОШЗК ugyan, hogy'a'.’ ‘regi idô'ben ‘mentek'l’annbnîábä Magya

rok ,' iie‘azoknak magvok,` annyisza'zadok 6ta., a’ hadako

.'l Б.’
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zások ’s más egyéb törte'netek á‘ltal egészen kifogyott.; kü

lönben lehetetlennek ke'pzelik ,hogy annyi idô' alatt is, a’ ha

zájok , ’s-_testvéreik eránt való természeti vonszódás, fel ne

indi'totta volna, (isi hazájokhozvalo jussaiknak megtudako

zására. Még a’ XVIII-dik században találtattak Magyarok a.’

_Terek viz’ mente'ben, a’ Caspium mellett, kikV I-ngusoknak

_neveztettek: tudják hogy ymagyar eredetüek, de egyebet-nem;

mintelöadjayRezl'negg. (Beschr. des ‚Саис. 1. Th. 11.135.) и

'\Y' д‘ 'l` r’ ё. v  ’ ")

: ..‚ 1.: ì _l J .l ‚ _ l

'l Azok a’ мазут-011, kikre Zöld Péter székelyl catholicus

pap 1776-ban Moldvában talált, nem az Ázsiában maradtak

közzû'l valók voltak, hanem'Erdélybò'l költöztek oda 1420

ban, Zsigmond király’ idejeben, а’ Hussziták’ iildñztetése’ al

kalmatosságával, a.’ mintezt tartják a’ moldvai chrónikák,

és a’ köz vélekedes: ezt mntatjaaz is, hogy vannékikHuss

nevíí helységök, valamint _Sz Hyeronimusis.  Szászok is

_ mentek ki ekkor a’ Magyarokkal,> ’s most is маты-11111: Múl

ler, Schusternevöket, dve- o'k is magyarúl beszélnek, neve

zik magokat Csángó Magyaroknak. Van ezeknek, Zò'ld Pe'

ter’ elo'adásarszerént ,A 62 helységök; y’s az idegen népek közt

mind eddig megtarto'ttakl nyelvöket, csak abban különbözik

„а’. miénktô'l, ‚ hogy.__selypesen mondj/ák >ki ‘a’ magyar szókat.

a
-1r,¿«~,\; ’;›1 t ‚ ‚ i..."

‚ , v_ VMagyar' быть’ 1удщ1акдпе1уёгбь„
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földeknek neveztetètt 'ez a’ lartomäny aze'rt, mert a’vBaruch,

Kubu., Trullus és Serèt vízek folytak ezeken kere‘sztû'l: ha

táŕos volt a’ Meolìs és Pontus.’ északî pa-rtjaîn lakott Chazá

rok? vagy Caczirok’ földjével. Ezek a’ Chaza'rok а’ Bulgaru

sokkal egy nyelven beszéltek , mint Щи Fraehn, de Chasarís

Ewcerpt. ea: S. S. Arabicís Part. I. p. 27. Nevezlék tartomá

nyokat a' Görögök , mint írja Rubruquz's, Chassarîának , Cae

sarîának, — a’ Chazarokat Caesarìusoknak, Basiliusoknak;

és ebbò'l lehet kimagyaráznî, mit keres a’ Caesar, Csöször

vagy Csörsz, ne'v a’ Magyarok közt me'g 1220 táján is а’ Ju

ldìcîum ferri càndentîs-ben.

ç. 131.

Hét nemzetségekre voltak 6k ittenv felosztva, mellyeket

- Constant. Porphir. de Adm. Imp. с. 38.' ekke'pen nevez: Neke,
Megere, Kurtugermat,y Tarian, Genach, Kar, és Kas. -—

'Hozzájok adta ezekhéz magát a’ krimiaì Chazároknak eg'y

része , melly Chabaroknak,' Chroba'tokríak, Horvátoknak nevez~

4tetëtt,r és ezen nemzetség tette a’ 8-dik_ nemzetet. A’ Chazá

‘rok’ Chagánja a’ leányát is felese'gl'íl adta Eleudnak , de há

zasságók magtalan volt. Ezen 8 nemzetségek egy fejedelem

se'g alatt nem voltak, hanem kölcsöuös szövetséget kötöttek,

mivel egymástól'a.’ vízek által el voltak szakasztva, olly mód

dal: hogy akármellyiket támadná is meg közzíílök az ellen

Ség, közönségesen, teljes igyekezettel annak segl'tségérele

gyenek; mint ezt elô'adja ugyan csak Constant. Porph. а’

most említett helyen.

§. 132.

De ezen egymástól nem függô' 8 nemzetségek, а’ M8»

gyarok’ szokása szerînt , nem egyeztek meg mîndenkor egy‘

mással, szegre húzók voltak közöttök. Látván ezt az ö szö

vetse'ges “Этой, а’ Chazárok’ Chagánja, hogy ez az egye'

netlense'g elébb utóbb romlásokra lesz a’ Magyaroknak ; ma'

ga része're is könnyebbnek штат: egy fejedelemmel mege'

gyezni, mimasokakkal: am tauáesolta Eleudnak, hogy ‘Ы
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lalja fel а’ fejedelemséget, de úgy hogy ô' alatta légyen. E

leud ezt nem vállalla el, llanem ajánlotta a’ vîte'zse'ge'ró'l,l о

kosságáról , és jó erkölcsérô'l esmeretes Árpádot, az Almus’

fìját. Ezen tanácsadást ne'melly re'szben a’ Magyarok helybe

hagyták, e's az ajánlást elfogadták. Árpádot, a’ Chazárok’

szckása szere'nt, egy paisra állítván, fejedelmi méltóságra

emelték, olly’ feltétellel: hogy а’ fvjedelemse'g az ô' máradé#

Юга is általmenjcn; ez elò'tt nem le'vén nekik ollyan fejedel

mök, a’ kìnek gyermekeìre is általment volna а‘ fejedelem

seg; lnint ezt is eló'wlja. Constant. Рот)’. с. 38. De ez a’

Magyarok’ nagy része'nek nem tetszett, csak azért., hogy

Árpzid a’ Chazárnk’ chagánjának tanácsára emeltetett feje-À

delemségre, meg,~ pedig ńgy, hogy ò' ‘(Не í'í'lggjön: úgy 1162

Véll ezt, mint a’ Chazárok’ rajtok uralkodni kl'vánása’ jele't,

’s hírmondóját: választották tehát ennek az atyját, a’ 70

esztendô's Álmust, és ennek híísége're megesküdtck. Alana

lévô' Vezérek voltak pedìg: Elend, Condu, Ound, Tosu,

Huba, e's Tuhutnm, мы Апопутиз Árpáddal együtt nevez

Hetum ogercknek, vagy hét magyaroknak. Felosztatott az

egész nep 108 nemzetségekre, mindenik nemzetse'gben vol

ianak 2000 fegyvert-viselök, és l'gy mìndössze 216,000‘en,

az asszonyokon ‚ gyermekeken , cselédeken kìvl'íl;

Ё. 133;

Az Atelközbelî lakásokban S88-ban napkeleti császár

аУчШ-к Leo (Sapiens) a’ Bulgarusok’ fejedelme Simeon ellen

'segítségre lu'vja öket; elmentek, ’s gyô'ztek,`és nagy nye

reséggel tértek vissza. A’ Magyarok’ veze're, Simeon ellen,

`volt az Árpád’ fija Arnszlánà vagyLeontik, és Kurzan,

mint îrja Leg Sapiens (Script. Bizant. Tom. XXII. LVII, p. 379.)

892-ben решу,’ а’ napnyugolì császár Arnulf hívja meg ô'ket

segítségreá a’ llíarahanesek’ vagy Morvák’ kîrálya Svato#

pluk’ fija Z ventìbáld ellen; ezeket is megzavarják. De mfg

ide jártak. а’ Paczìnákok es ßulgarusok összeadván mago;
kat,- az Atelközben maradt Magyarokra'. ìiìlnek, és noha а‘

Hom'írzó'k vìléz'íil visel‘lék magnkntg‘ 205000-cf „лёжа“ le‘ tizi

i??
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ô'ket megtámadók közzííl ; mindazáltal mégis a’ többség Зуб

zött, ’s az egész tartomány felpre'dáltaték. A’ megmaradtak

eleíkbe mentek Morvából haza térö feleiknek, és ezekkel

egyesülve többé Atelközbe nem mentek, hanem mintegy

200,000-en Gailicián, mellyet némelly r'rók Calisiának nevez

nek , és a’ Karpathusokon keresztr’íl Álmos’ veze'rsége alatt,

a’ Krisztus’ szůletése utánga’ S93-dik esztendò'ben, béjön

nek ezen mostani `

(шип; llazájokba,

§. 134.

Elò'ször is Bereg és Ung vármegyékbe; a’ hol Mún-

kácsnál 40 napig‘ volt pihenések után , Úngvárt, Laborczi ne

vl'í várnagytól elvévén, Álmus, öregse'ge mìatt, a’ veze'rsé

get, a’ Magyarok’ köz megegyezésével általadja a’ тайна!‘

Агрёдпыца’ ki Tosu, Huba, Tuhutum, Zabolch, Gyula,

Kund, Lehel, Verbô'cz, Örs, Zuard, Kadusa, Velek, Usu

bu, és több vezérjeivel, sok kemény verekedések után, е

mostani hazánkat elfoglalja , és itt a’ Magyar nemzetet meg:

telepiti.
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pythagoras et postea Plato, amore indagaudae veritatis ad

Aegyptîos, et Magos, et Persas usque penetraruut, ut earum

gentium ritus et sacra c‘ognoscerent, suspîcabautur enìm sapien

tiam in religione vel-sari.

L a eta ntz'u s , de vera sapíentìa.



I. Az Istennek tisztelete'kezdetben.

5. 135.

Az Istennek tisztelete egyidős az emberi nemzettel. Mi

j'nelyt általlátták azt az emberek, hogy ennek а’ világnak bá

mulást érdemlő roppant alkotmánya, “s az ebben lévő dol

goknak nagy mesterséggel és szép renddel készülése nem

ok nélkül van , hanem kell lenni egy láthatatlan, bölcs , jó,

és mindenható valóságnak, as ki nem csak teremtett minde

neket, hanem meg is tartja és segíti az ő elejökbe adott czélnak

elérésére, az emberinemzet'javára vagy kárára: mindjártigye

keztek ők azon, hogy ezt а’ fő valóságot valamennyire meg

esmerbessék; ennek kedvét ’s irántok való jó hajlandóságát,

kéréseik, halaadasaik, ajándékaik, áldozatjaik által, külö

nösen pedig az ő akaratja szerént varló életnek követése ál

ta], megnyerhessék. Kain és Ábel, a’ mint írja Mózes, már

áldoztak. Az Énós' idejében közönségesen is kezdették az

emberek az Isten” nevét segítségül hl'vnî.-l Noénak, a’bár

kából kijővén, első gondja volt hogy áldozatot tégyen, és

halát adjon az Istennek a’ veszedelemből lett kiszabadításért,

Ettől az időtől fogva, alig lehetett az ő széljel-oszlott mara

dékai között ollyan nemzetet találni, mellynél a’ vallásnak

valami maradványa ne lett volna.

§. 136.

Fel sem lehet hát tenni, hogy a’ mi régi atyáink, min

den Isteni esméret és tisztelet nélkül lettek volna, annyival

is inkább, mert ők a’ régi időben élt nemzetek között а’ tu

dósabbak és pallérózottabbak közzül valók voltak , és ollyan

nemzeteknek éltek szomszédságában barátságában , kik mind

tadományukról mind vallásukról nevezetesek voltanak,

u.

a!!!
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§. 131.

Azon 3200 és egynehány esztendô’k мы, mig ò’seink

Ázsìában laktak, б: nevezetes vallások találtattak ottan. Elf

sò' volt a’ Mágu sok’ vallása, melly egy örökkévaló Is«

tent hitt, ki teremtette а’ világosságot és setétséget ‚ e's hogy

ezeknek összeelegyedésekbò'l lett a’ jó és gonosz, а‘ bol,

dogság e's nyomorúság, ezek egymással tusakodnak, mig

nem végre а’ vìlágosság gyô'zni fog, és boldogok lesznek

annak követò'i. Másìk volt a’ Zsidó vallás, melly а’ világ’

láthatatlan teremtò’jét, mint mindeneknek urát kìrályát, az

emberektöl vett hasonlatosságoliban képzelte e's tìsztelte. A’

harmadìk volta’ Sabaeusok’ valláêa, melly а’ vìlág’

teremtô’jét, а’ парЬап holdban csìllagokban, a’ nevezetes

emberekben, állatokban és más teremtett dolgokban, ’s e1

zeknek képeîkben tisztelte. Negyedìk a’ Kere sztyén val,

lás, melly a’ teremtò't, mint mìndeneknek’ atyját, ßúî $152

telettel és szeretettel, lélekben és îgazságban tisztelte. Ötö,

dik a’ Muhamedana vallás, ez az egy teremtô' Islent

tìsztelì, különb-különbféle emberì találmányú czerimóniák

által; azt hîszi, hogy az Isten a’ Muhamed’ követò'it különö’

sen szereti, a’ kik pedîg az ô' tudományát vallását bé nem

veszik, azokat gyíílöli, és azokat nekik is gyíílölni pusztítaf

ni szabad; csak ò’k azìgaz hìrtiíek ‚ és a’ Paradicsom’ örökösei,

II.

A’ Mágusok’ és Мадам‘ eleînk’ vallásáról,

§. 138.

Ezen б! vallások közzííl már mellyîket követték а.’

mi régi eleink, azokból a’vallásra tartozó töredékekböl, melyf

lyek а’ hazaì és külföldì írókban fcltaláltatnak, meglehetò'sen

hozzálehet vetnì, Nem követték t. i. Uk a’ zsìdó vallást, mert

а’ kömyülmetélkedés nem volt nálok szokásban,`a’ ló-húst,

ló-tcjet megették, mellyeket а’ zsìdó vallás tisztátalanokf

пак tart, Нет köveuék a’ Sabaeusok’ vallását, mert а’ ké!
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pektől irtóztak. A’ keresztyén vallást sem, mert e’ mostani

hazánkba lett béjövetelök után, száz esztendő múlva is erő

szakkal, sok vérontásokkal lehetett őket erre téríteni. A’

Muhamed, vallását sem követték, mert az, Ázs'iának arra a’

részére, hol а’ mi eleink laktak, az ő elköltözésök után ter

дед: el. Ázsiát is azért hagyták oda, mert ennek bevételére

kénszeríttettek.

Egyéb hát már nem maradt, hanem hogy ők valamint

Médiában, úgy Persia” szomszédságában Áriában és Már

g‘iában is, а’ Mágusok” vallását követték, és azt hoz

ták-be e’ mi hazánkba is, mint ezt nyilván állítja Lucianus

_(de Longaevîs Tom. 5. pay. 356.) így írván: „A’ Persák, Par

thusok, a’ Chorazmirek, Bactr'ianusok, Szakák, Médusok,

és sok más barbarus népek., a’ Mágusok” vallását követték,

kik az ő prophetáik , és theologusaik voltanak.“ Úgyde a’mî

.régi eleink éppen a’ Médusok közzől valók voltak.

§_. 139.

A’ Madajlarok: Madjaxok, vagy mint későbben ne

fveztettek Médusok közzül való Mágusok voltak a’ régi

időben a’ bölcsek, a’ :tudósabb emberek. Ők мыши és

tanították az Istenről való tudományt, a” Physicát, Astrono

miát, és Orvosi tudományt. Jövend'öltek a’ csillagok” forga,

sából; ebből tudták meg а.’ babyloniai Chaldaeusok is a’ Krisz

tus’ születését. Jövendöltek az álombeli látásokból is, mint

József a’ Faraó’ álmából; Dániel a’ Nabugodonozoréból.tőlök kért tanácsot nem csak a’ nép, hanem a’ királyok is.

Azt hitték felőlök, hogy ők а’ közönséges embereknél fel

jebbvalók, az Isten” baráti. Ezek közzül választattak a’ ta

m'tók, papok, elöljárók, törvénytévők, ’s még а‘ királyi tar

nácsosokis. Plinius (L. 30. с. i.) Mózest Mágusnak nevezi:

„van még úgymond a’ Mágusoknak egy пешие, melly függ

Mózes nevü zsidótól. Lucianus pedig, a’ Jézus Krisztust is

Mágusnak mondja lenni, а’ Peregrinus” e'letében., а’ midőn

így fr: „Ezek az emberek (keresztyének) tisztelik azon es

mercies Mágust, a.’ ki Palaestinában azért feszíttetett kereszt»

'¢«~K',.‘

u.'.‘

17""J
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fára, П11УС16 új mysteriumokat hoz0tt~be a’ világba.“ Mai

idô'ben is a’ Magister név tészen: valamelly tudományban

vagy mesterségben járias tudós embert. Nagy tekintetök volt

ezeknek eieintc, kîvált a’ Pei‘sák közt, el annyira, hogy

Király sem lehetett az, ki a’ Mn'gusok’ tudományzibanjáratos

nem voit; de (ík ezun tekinlettel visszaéltek: Cambyses ug

gyan is titkon megöletvón а’ ъезы’ёгёг Smerdist, Parizz'thes

ilevíí Mágus, kire bízta vala az ország’ kormányát, midò'n

megha-iloltta Cambyses’ egyìptombeli szerencsétlenségét, a.’

maga öcscsët Oropastest, ki hasonló voit а’ Cyrus’ fiához

Smerdishcz, királynak мама, azt állítván , hogy az a? Gy

rus’ valóságos ña Smerdis, ki is h‘ét hónapig uralkodott` Kita;

_dódván реф; az álnokság, hét fô’bb мадам megölettek,

a’ többîek pedig vagy az országbói kihajtattak , vagy szolgai

állapotra lcaláztattak. -— Em’íl az idô'tò'l Роз-"а а‘ lila'gus név

is gyüiöletcs lett, mint a? Tyrannus név, melly fejedelmet ural»

kodótjelent; Zafra, melly szolgát, és sop/Lista, melly bölcsel

kcdò’t tészen, a’ visszaélések áital gyalázaitos nevekke' lettck.

§.v 140.

Ezek a’ Mágusok, valla'suk’ fó'bb igazságait vették Noé-_

tól, Jáfettô'l, és a’ több özönvl'z ulán élt'patrìarcháklól; nef

vezetesen , a’ mint magok is állŕtolták,'Abrahámtól. A’hon-n
nan a’ régi Persák neve'zték valilziisukat Abrahám-Zerdust’ val-`

lásának. Errò'l emlékezik Orphaeus , az Eusebius’ Praep.Evf

LXIII. с. 12. elò'adása szerént, midò'n ŕgy szól: „Sehki az

embereknek nagy királyát nem esmefte, hanem amaz egy

Chaldaeusok? nemzetébô'l való ember (Abrahám). Az ò' beszé

de szere'nt, a’ vìlág? halhatatlan alkotója csak egyetlen egy.l

magától vagyon, ô' alkotott mindeneket, bezárja. és bef

tölti az egész világot. Senki ¿ítet a’ halandók közzl'il nem lát-V

1a, @Sak а’ шеыш iáuatik. ö maga iévén а’ jóknak forms@2
aziembereknek gonoszt nem okoz, noha ò'tet az irgalmasság

mellett, a? harag, hadakozás, döghalál és a? fájdalmak iS.

Íiövetîk, a’ bünnek büntetésére. — Ninos ô' kivülötte „мы,

kit ha mcgláthatnál, mìndent mçgláthatsz. Fìjam megmutaî
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1.0m ne'kcd az ô’ nyomát, az ò' erò's keze't; de magát nem lá

lom, mert süríi felhò' van elô'ttem, és ti'zszeres kárpit, mely

lyek azt nem engedîk. Ö папа vagyon mindennek kezdete,

közepe, és vége.“

§. 141.

Ugyan ezen Mágusok’ vallásának régîségét bîzonyítják

a’ persa és arab так, nevezetesen Fabari nevl'í persa l'gy

szól: „Housang, a’ Médusok’ igen régi királya, а’ népeket

az Istenhez lu'vta. A’ Mágusok azt mondották: hogy ò' $62

nek tisztelò’je és mi közíiliink való volt; a’ Zsìdók pedig azt

mondották: a’ mi vallásunkon való volt.“ Saristan, arab író

azt mondja: „а’ Médusok kirzilya, Keyomares, levetvén

az Assyrîusok’ даты, legelò'ször is a’ vallást tisztl'totta meg

a’ bálványozástól, és tam'totta az embereket a’ kezdet nélkíil

örökké élò'nek, а’ Yezdánnak, esméi'ete're.“  Achmed Ibn

Jusup így l'r: „Lohrasp, Médusok’ kîrálya, feliíltettetvén

királyi székébe és а’ koronával fele'kesíttetve'n, elsó'ben is d1'

csérle és МЫ! adott Istennek 5 azután ìńtette a’ köríílte álló

kat hogy {авт-{ЕЩЁ legyenek, ki kimérte a’ tenger’ vìzének

futását, анкета а’ hegyeket, felemelte az egeket, az embe

reket pedig а’ fóldre helyheztettc mint _valami hangyákat,

hogy ott mászkáljanak.“ Kereszly. Arch. 11. D. p. 46. Cyrus~

ról is írja Xe uofon (in Kyropaedia L. 8. 0.3.)h0gy midô'n a’

királyi udvarból nagy pompával kihozatott, és а’ templomok

hoz jutottak, áldoztak a’ napnak egész lovakat megégetvén,

áldoztak a’ földnek a’ Mágusok’ oktatása szerént. `

§ ì142.O

Ezt terjesztették elô'ször а’ Médusok közt, kik közzl'il

yalók vollak; ’s mig ezt а’ vauást a’ Mágusok különbkülönb

féle babonaságokkal bé nem szennyezték, az Égyiptombeliek9

a’ Görögök, és Phoeniciaiak `sok mesékkel, képekkel meg

nem vesztegették: a’ lzsidó Vallás` mellett, e’ volt a’ legegyïb`

Agyübb, és I_egtisztábh vallás. A’ mint e'zt álh'totta az Apolló.2

oraculuma is, mîdò'n l'gy szólott: „Csak a’ Cháldaeusok és:

ësiriók nyçrték-„meg sors szerént a’ bölcsességct, kil; ‘и Q:
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rökké való kîrályt tîsztán imádják, mint írja. Porphyrîusból

Euseb. Praepar. Evang. L. 9. c. 10.

§. 143.

Ezt terjesztették Árîában , Chaldeában , Persiában , Már»

giában , Baktrîában, 65 ô'k voltak ennek a’ vallásnak papjai,

a’ mint l'rja rólok Diogenes Laërtíus i'g‘y szólván: „A’ Mzigu

sok foglalatosok voltak az isteni tiszteletben, ò'k szoktak kö

nyörge'seket, fogadásokat, áldozatokat vinni az Istenek elei

be, mintha ugyan azok csak (же: hallgatnák meg. Az Iste

nek’ természetét, származását, ô'k szokták kînyilatkoztatni;

kiket tííznek, víznek , földnek gondolnak lenni. Az Isteneket

kìábrázoló jeleket, képeket, mindazáltal nem hagyják hely

be; ’s kárhoztatják azokat., kik állítják, hogy az lstenek КБ’ ‘

zött fe'rjiìak és asszonyok vannak. Elò'adják mi az îgazság,

mellyethinnî 65 teljesítenî kell; a’ holtak’ mege'getését рейд;

helytelennek {ад-чай.“

III. Zoroaster’ vagy темпы.

§. 144.

A’ Persák közt elvesztvén beesííleteket, Dárîus Histas'

pis, ki а’ Pseudo-Smerdis’ megöletése után “Наташи 1‹1г61у

Bak, f6 embereivel együtt elhagyta. vallásokat, 65 а’ helyett

а’ Sabaeusok’ vallását vette bé; de a" ne'p erò'seu ragaszko»

dott a’ Mágusok’ vallásához, 65 az Istense'gnek a’ teremtett

dolgokbèm, а’ megholt Herosokban, 65 azoknak képeikben

való tiszteletét általjában bé nem vette, e's e’ szerént a’ nep

65 a’ f6 emberek közt а’ vallás mìatt szakadás lett. «

Ezt a’ vallásbeli szakadást akarván helyre»hoznî, a’ Sar

baeusok’ vallásától idegenkedò' Z e r du 5 t , a’ ki egy tudós 65

jó lelkü ember volt, a’ honnan Solinas Cap. 1. mìndenféle

hasznos tuflományban jártasnak ; Apulaeus pedîg Lib. 2. mim

den lstßni lilkok’ magyarázójának ‚ fò'papjának -momlották
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lenni; e's ô’ megtiszteltetett, a’ Mágusok közzííl választatott

papi ’s fejedelmì atyáknak Zoroasteri nevökkel, melly té

szen csìllagvizsgálót, égiekkel társalkodót. Ö tehát a’ Má

ёизок7 vallását megjobbította, világosította, bô'vítette, lel'rta.

vallásos tudományát еду könyvben, mellyet Zend-avestának

nevezett. Zend arab szó, tészen gyújtó живы; Esta chal’

deai, tészen шт; a’ va pedîg аж tészì: és,- Zendavesta

tehát tészen, gyújtó eszközt e's tíízet, de teheti azt is, T.

Nagy János szere'nt, zend a’ besztazuéltetô' beszéd. Igy

nevezte könyvét azért, mert az által az emberek az [sten e,

ránt való tiszteletre ‚ а’ jónak cselekedése're, az ìgazi életre

feltüzeltetnek. [на ò' ezt Krisztus щита’ születése elô'tt mint’

egy 500 esztendô'vel egy barlangban, {на а’ régi persa. nyel’

ven, és persa betükkel, mellyeket már ma kevesen tudnak

érteni és olvasni; Heeren pedig,` (Ideen Lp. 327.) régi me'dus

nyelven írottnak mondja lennî. Jó csomó lehetett ez , mert az

так x'óla, hogy 1200 ökör-bô’rre volt {гуд ‚ mellyet ô'Dárius

királynak ajánlott. Ezen régi könyvnek foglalatját, «тает

ben, az újabb persa irás és beszéd szerént leírta a’ 15,-dik

században egy Melß'kshahi nevü tudósfpersa, ’s nevezte azt

Sadde'rnek; mellyet osztán deákra fordított 1680-ban Hyde

nevü anglus, ki az Oxoniumi universitásban zsîdó és arab

nyelv’ professora volt, és kînyomtattatta azt illyen czímíí

könyvének а’ végén; Historia Religiom's Persarum; és eb_

bô'l vehetjük ki legbizonyosabban a’Mágusok’ ’s a’ régi Mad?

jarok’ vallásának foglalatját. V. ö, Budai Ésm'as úr Кбайт‘.

Hist. 127451: lap.

§. 145.

Zoroa'ster гена: vagy Zerdust az [щели-61 azt tam'tottaz

A’ világosság e's а’ setétse'g minden dqlgoknak két egymásf

sal ellenkezô' eredete; ezekpek összeelegyedése'bô'l lettek min?

denek; az örökké való teremtò'tò'l, Jezdantól, származott mind

a’ vìlágosság mind а’ setétség; ô' csak egy, llillCS ВСЮ tárf

4sa, ninos bozza'. hasonló, `
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IV.

vélekedésök az Istenről, tökélletességeíről

és munkáiról.

§. 146.

Hogy az Isten csak egy, hitték azt eleitől fogva minden

okos emberek. P l a' tó így ír ad Dz'onysíum Syracusarum Ty,

rannum: Ep. 13. „Figyelmezz reá, mikor ezt írom levelem

ben: Isten, akkor a’ magam igaz értelmem szerént írok; mi

kor pedig Isteneket említek, akkor tudd-meg hogy nem a’

szerént írok.“ So Го!”es így szól: Clem. Alex. pag. 63. „Bi

zony egy az Isten, ki az eget alkotta, а’ nagy földet, és а’

tenger” kékellő habjait. Ő mindent tud: „А’ legsetétebb éjt

szaka, а’ legfeketébb szántóföldön а’ legkissebb hangyát is

látja“, -— azt mondja Homerns: „Ő mindenható;- ha akar

ja, egy lzínezon felhúzza а’ földet, a’ tengereket, és min.

den Isteneket az égbe; őtet pedig minden földi Istenek együtt

sem vonhatják-le az égből“ а’ mint ugyan csak Homerus

mondja. „Mindenütt jelen van-mint írja a’ Mágusoktól ta

núlt Tarsusból való Агата: „Az Istennek minden так telje

sek, és az emberek, gyűlései, teljes a’ tenger és а’ révpar

tok, mindenképpen az Isten nélkül szükölködünk, mert az

ő nemzeti is vagyunk.“

A’ világosság és a’ setétség vetekednek mindig- egy

mással, de végre győzni fog a’ világosság, és a’ jó elmegyen

а’ maga világába, valamint a’ gonosz is а’ magáéba. Ez a”

tudományja Zerdustnak egyez azzal а’ mi van Ésaiás XL V.

R. 5, 6, 7. verseiben. „Én vagyok a’ Jehova, nálamnál nincs

több, ki a’ világosságot formáltam és setétséget teremtettem,

ki békességet szerzek és gonoszt teremtek. Én vagyok a’ Je

Lhova, ki mind ezeket cselekszem.“

ё. 147.

A’ Magyarok is az egy jó Istent tisztelték, ki felől azt

hitték, hogy a” magyar népet különösen szereti; ettől kértek

glalást jóakaróikra, ennek bosszúállásával fenyegették-meg
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ellenségeiket, így szólván: „Megemlegeted а’ Magyarok'

Istenét.“ - Minden nemzet azt hitte, hogy az egyedül az

igaz Isten, a’ kit ő tisztel, és csak ő tiszteli helyesen az

Istent. Különösen hát őket szereti az Isten, más idegen Iste

neket tisztelő népeket pedig gyiílől; és ebből származott a“

nemzetek” védlő Isteneíkről való vélekedés, melly а’ Magya

rok’ lelkében is helyet talált.

§. 148.

Nevezték ezt az Istent első hazájokban Áriában Jó-nak;

a’ Cháldeusok Ja-nak; a’ Görögök дай-пай; а’ Deákok Ju

vagy .lov-nali, ’s értelme mindeniknek ez: jór=bonus. Az

Égyiptombeliek is Izist vagy а’ természetet Jó-nak nevezték,

és azt hitték: hogy а’ midőn Plútó а’ télnek, Jupiter a” ta

vasznak, a’ Nap а’ nyárnak, akkor Jó az ősznek kormá

nyozója.-- Továbbá nevezték Élőnek, a.’ Cháldeusok pedig

.Él-nek, melly tesz erőset tehetőst.

§. 149. _

Árìában pedig nevezték a.’ Magyarok a’ Világ” fő okát,

az Élő-“Jót: Istennek, hihetőleg vévén ezt a’ nevet már а’

Zoroaster” tudományából, kií az örök Istent Jezdánnak ne

vezte , vagy Izdannak. Ebbőli a’ névből származhatott a’ Gö

rögöknél is шашлык, és а’ tűzhelynek ezen neve :~ Is-tiém

§. 150.

Nevezt'ék az Istent mindenek, Urának is', mint írja Ano’

nymus Cap. 39. „Árpád fejedelem , kinek segítője volt-aimin

денек’ Ura, fegyverbe öltözvén, ’s hadi rendbe áIHtVáD'SeJ

regeit, könyhúllatások közt könyörgött az Istennek, bíztat:

van az ő katonáit.“ '

§. 151.

Nevezte'k még azy Istent Bél-nek vagy Hál-nek is,melly'

chaldeai nyelven , valamint a” magyar nyelvben is ,- tészi: ‘а’

`lamelly dolognak belső éltető részét, minemii a’ szív, a’ 1é-J

lek. Es az Istennek ezen nevétől még ma is sok helyek neu

v'eztetnek4v e’ mi országunkban. Ezen Bál vagy Bél- neve't ai»
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lstennek a’ keresztyén vallás eltörlötte, mint a’ melly névvel

az 6 testamentomban sok bálványok neveztetnek , de az 1516

111 név mind e’ mai napìg megmaradt.

§. 152.

Emlékezik tudós Gönczi pap »S'zékely Iswan, 1558

ban Krakkóban magyar nyelven kîadott Chronica-Mundi-jában

a’ Hunusoknak egy Istenéröl, mellyet nevez: Damasecnek,

l'gy írván: „Niólcz száz niólczuan niolcz esztendííben. A’

Magiaroc esmét kiindúlának Scythìaból, kiket keet 110105111

dita-fel: elsò' а’ Chabának az Attila fijánac testamentonia, a’

ki innen oda ment vala, а’ ki mîkoron meghala, a’ Damasec

Istenre kiszelíté ô'ket, hog' ha megsokasodnánac, ismét а’

Рапп61116пас'1`б1д61 elfoglalnác.“ Errò'l igy itél Cornides

Вами, Comment. de Relìg. Veterum Hung. pag. 22. „Ne

que fìdem merentur illa, quae de Damasec Hungarorum Deo,

commentus est Stephanus Székely in sua Chronica mundî: _

at quis est obsecro, qui de ridiculo hoc Damasec, quem om

nis retro vetustas ignorat, vel fando unquam quìdquam au

dierìt? nugae!“ -fÉn pedig errô'l l'gy gondolkozom: Dama

sec, vagy helyesebben l'rva Dammasec, zsìdó szó, azt tészi:

Damascus: Damascus volt Syriának f5 városa, mellyrò'l azt

l'rják а’ régiek: hogy Eliezer, az Ábrahámî szolgája, funA

dálta vala. Syriának, vagy mint hajdan lneveztetett Arameá

nak , legrégibb, legnevezetesebb lakosì voltak a’ lófejô’ Uni~

acusok vagy Hunusok, a’ kik pedig az 1516111, а’у11650556

gok’ atyját, a’ mindenek’ teremtô'je't tisztelte'k a’ tündöklönap~

han, 65 az éjjel vîlágoskodó holdban, amazt nevezve'n Bél

nek, ezt pedig Astarot-mk, melly tészen scl'egeket, nyá

jat; 16521 а’ csìllagokat; tészi Venus-Uraniát, a’ mint l'rja

Cicero, de Natura Deorum; kinek Hierapolisban vagy Má

góg’ városában pompa's temploma volt, а’ hova Arméniából,

Médiából, meg Arábiából is jzírtak búcsúra az emberek, a.’

mint ezt leírja Lu cianus , de Dea Sora, Tom. V. pag. 28.9.

Ezeket nevezték 111111- a’ Zsidók a’ Damascusiak 65 Sídoniak

Isteneìnekk- Ezeknek tiszteleténc hajtatott vala. felese'gei ál«
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tal Salamon, mint 1. Kir. U. R. 5. v. так. „Salamon kö

veti vala iaz Asterotot, a.’ Sidonbeliek’ Istenét.“ — Ezeknek

áldozott Acház ezt mondván: „mivel а’ Syriabéli királyokD

Istenei igen segélik őket, azért én is áldozom azoknak, hogy

segéljenek engemet is“, 2. Kran. zs. 23. a” mint vagyon. _

Midőn már az mondatik,'hogy Csaba késztette halálos ágya.

ban а’ Hunus fő embereket а’ Damasec Istenre, ez azt tészi:

hogy arra az Istenre, kit az ő atyjaik Syriában laktokban,

és annak fő városában Damascusban tíszteltenek. —- Felhoz

za ezt Heltai Gáspár is Magyar Krónikája, 25-dik részében

ekképen: „Kénszeríté Csaba a’ Magyarok közzül a’ fő né<

peket, az ő Istenekre a’ Damasecreg“ de “úgy látszik helye

sebb lett volna neki is a’ Székely István” példája szerént így

írni: kénszerité őket a’ Damasec Istenre, nem pedig az ő

Istenekre а’ Damasecre; mert ez nem az Istennek, hanem a”

városnak а’ neve. A’ Hunusok Damascus! Istennek nem tar

tottak ‚ hanem azt, kit a’ Damascusiak tiszteltek t. i. a’ na

pot holdat, de a’ mellyeket а’ mi magyar atyáink soha sem

tiszteltek, hanem az ezekben jelenlévő világosságok' atyját.

§l

Hogy a’ Magyarok az Istent Beusnak is nevezték vola

lna; és Dés Erdélyben onnan vette a’ nevét, hogy ott a’ Ma

gyarok az Istennek Вена nevét háromszor kiáltottak ki, ezt a'

deák nyelvet egyátaljaban nem értő Magyarokról nehéz fel

is tenni.

§. 154.

Az Istenség” alkotó részének, essentiájának , tartották

a’ Mágusok a’ világosságot, a’ tüzet: ezért imádták az Istent

a’ napban, holdban, a’ csillagokban; ezért könyörögtek nc

kí az áldozatok” tüzében , mert ezekben különösen jelen len~

ni hitték az Istent. A’ Zsîdók is а’ reggeli és estveli гидом’

tok7 alkalmatosságaval szoktak imádkozni. Ennek maradvá

nya lehet, bár ha más értelem adatik is neki, mai időben is

а’ templomokban az égő szövétnek. Mózes is s. könyve” IV.

el

~v`.

EN.’3"t
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R. 24. v. tüznek mondja az Istent, mìkor igy szól: „A’ tc

Urad Istened megemésztô' tíiz“, czélozván arra , hogy nekî az

lsten elô'ször égò' csipkebokorban jelent me". Ezt tette a’

Görögöknél is a’ Bachansok’ Hyes, és Alles kîabálások.

H'u-es, zsîdóúl tészì: ò' tííz. Atta-es pedig: te tííz vagy. Az

Istennek persìaî Jezda'n vagy [тайн neve is , te'szen forró me

leget, mint а’ magyar nyelvben is az Izzó, ниша, nagy for

róságban melegségben lévó't jelent. Berosus is L. 5. az Isteò

веке: Izoknak nevezî. És valyon nem lehet-é úgy gyanakod

ni, hogy az Istennek Jehova neve is, mellyet némellyek е

zen szóból: Нади = von, mások ismét ebbò'l: Jaah: mege

gyezett, hozzá ìllett, származtatják; ——- eredetét gyengítve

vehette ezen zsidó szóból: Lehaba, melly lángot tészen? А‘

Görögöknél, az Istennek Zeus neve, щей-де: forrót jelent;

és ô'k ezen néven e'rtették az egész ég’ kerckségét, mint ir

ja Herodotus, melly Ésaiás 65.41. zsìdóúl Mem' vagy Мему

nek neveztîk. A’ Magyarok is a’levegò't égnek mondják , mely~

lyet mikor а’ пар’ vìlágosító és melegítö súgárì általjárnak,

általa mindenek megélesztetnek. Erre ne'zve mondhalta az

apostol: „Az Istenben éli'mk, mozgunk és vagyunk.“ Ez а’

chaldaeai szó is nap, tészen láthalatlan erô' által való mozga

tást, mint mikor a’ szél ingat valamìt, mert míhelyt a’ nap

feltámad , megvilágosl'tván а’ levegô't, mindjárt mozgásba

jönnek mìndenek; mihelyt tavasszal a’ пар’ súgári megmeà

legítìk а’ levegò'eget, és a’ ‘дым, azonnal megújúl ennek

színe.- Ezért nevezte az Istent lûznek az Avaresek’ chágánja,

mint errò'l emle'kezik Menandcr, Excerpt. Legat. pag. 86. mi#

dô'n ах‘: írja: Hogy ez a’ fejedelem , a’Rómaìakat megakarván

ilyugtatni a’ felò'l, hogy a’ этап nem azért készíttet hi'

dat, hogy а’ Rómaìaknak, kárt szándékozna termi: kivonván

kardját az ég felé tax-tolta, és l'gy szólott: „ha én megcsa‘

lom a’ Rómaiakat, az ég szakadjon reám , és egész népemre ;

és a’ Щи lsten, Н а’ menyben van (пар); а’ fegyver emésszen

meg,` bennůnket; az erdô'k és hegyek borítsanak el; és ez a’

Száva reánk rohanván merl'tsen el.“ A’ Persáknál is az 0r;

мы, világosság ôtöltô’t teit. Az manynak és drágaköveknek
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tündöklő fényességét tiszteletben tartották, mint a’ világos

ság’ atyja’ orczájának ságai-ait, a' honnan semmi aranyat,

vagy más tündöklőt, a.’ holtakra nem tesznek. Így ’ín-_ja ezt

Strabo' L. XV. A’ phoenicziaìak pedig, az Istennek Elnevén

a’ napot értették, mellyből formálták a’ Görögök a’ napnak

He'líós nevét.

5. 155.

A’ jó Istenen, és jó lelkeken, vagy а’ világosság” an

gyalin kiviil „hittek Ёа’ Mágusok még egy rosz lelki valósá

got, vagy’principîumot, mellyet neveztek Ahermún vagy

“Árima'n-nak. Erről az Arimánról ezeket írja Zoroaster: „Az

Isten teremtette az angyalokat a.’ világosságból, ezek az ő

szolgái. Ezeknek először is azt parancsolta: hogy 45 napok

alatt készítsék-el az egeket. Midőn hozzá fogtanak, az örök

setétségből kőzelgetni látta az Isten Arimánt seregeivel, ezek

büdösek voltak mint а’ dög, feketék mint az éjtszaka, és gc.

nosz indúlattal teljesek; ezek ellen küldött az Isten négy

erős angyalokat, kik azokat meggyőzték; de az Isten nem

akarta elveszteni azért, hogy ha elveszti, nem lesz olly nyild

vánvaló az ő irgalmassága és dicsősége ,
’s nem lenne sem

_mi különbség a’ jó és rosz között. Ez а’ győzedelem történt

а’ világ’ 3000-dík esztendejében; még hátra volt ekkor 9000

esztendő, mellyet az Isten három részre osztott, ’s választa

nî hagyott Arimánnak, hogy а’ három rész közzül“ mellyik

ben uralkodhasson az embereken, ő а’ középső 3000 esz

tendőt választotta. Az első időben teh

a” békesség, kegyesség, mértékletesség. D'e már а’ másik

időszakaszban , kevélyek, mértékletlenek, igazságtalanok

lettek az emberek, pártot ütöttek az Isten ellen, ekkor meg

engedte Arimánnak hogy őket gyötörje. Béjött tehát az igaz

ságtalanság, erőszaktétel, bujaság, éhség, hadakozás, be

tegség , és a’ halál. De midőn ez a’ maisodikY idő eltelik, pi

henést ád az Isten az emberi nemzetnek, megszabadítja Ari

mántól, elő-áll t. i. Osander-be'g (a) világ” embere), a7 ki a'

vallást, az isteni tiszteletet felállítja, az igazságot békessé

át virágzott az igazság,

‚1‘
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get helyrehozza, a.’ háborúkat lecsendesiti; engednek néki

а‘ királyok is.

§. 156.

Ezt az Arimánt, melly a’ chaldaeai nyelven hazugot

csalárdot tészen, a’ Zsidók nevezték Sa'lánnak; a’ Görögök

Diabolusnak , mind a’ két nevezet hazudozót, rágalmazót té

szen. Magyarúl neveztetik Ördögnek vagy а’ régi irás 52616111

Urdungnak, melly úgy látszik chaldeai eredetií név. Har té

szen ellenséget; Dag tészen tulajdonképen halat, а‘ magyar

nyelvben pedig minden holt testet, 65 így ò‘rdög annyit tesz

mint: büdös-dög-ellenség. Nevezték ezt Pelya'ra vagy 6613161‘

nak is, a’ ki Osander-bégnek a’ világ’ barátjának ellene 16

52611 , és annak `16 szándékát akadályozni igyekezik: 111111111

ja зашла" arab i'ró Zerdusból. Ezeket az ördögöket ollyan

hatalmas rosz lelkeknek tartották а’ 1111 régi magyar eleink,

a’ mellyek sokféle látható formákban szoktak megjelenni, nz

embereknek ijjesztgetésekre 65 rontásokra,

§. 157.

Azt hitték rólok: hogy ezek némelly rosz emberekkel

szoros barátságban vagynak, kik azoknak segítségek által

sok titkos dolgot megtudhatnak, sok emberi erô’t feliilhaladó

cselekedeteket véghezvîhetnek; de a’ kik osztán utóljára az

ördögök’ prédáî lésznek. Ezeket az ördögökkel barátkozó em

lbereket nevezték , Persia szomsze'dságában' való lakásokban,

Bazar-Chanolmak, vagy magvezéreknek: mert Bazar ma

'got; Chan pedig vezért jelent.

§. 158.

Úgy gondolkoztakthogy ezeknek csak éjjel van ha

talmok az embereken, nappal pedîg nem árthatnak ne'kîek,

ezért szokták mondani az éjtszaka kóborgokról а’ Magyarok:

„Jó lélek nem `161‘ îllyenkor.“ Különösen hitték pedigz" hogy
v éjféltájban iámak legînkább széllyel, keresvén kit megront

hassanak. Innen a.’ strázsák, és a’ toronybelî vigyázók, az
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nu

елей 12 órát nem merték megkiáltani vagy sípolni, attól tart

ván, hogy az ördögök elragadják vagy a7 toronyból levetik

őket. Megvan ez a’ vélekedés is a’ Magyatok között, hogy

az ördögök és boszorkányok együtt vendégségeket tartanak

a” pusztákban, hegyeken halmokon, vagy régi elpusztúltvá

rakban, és mikor oda mennek, lovaik vagy kocsijaik sep

rűből, pemetéből állanak; vagy pedig az embereket is lo

vakká változtatják , és azokon paripáznak-el a’ vendégség

be. Az Arimán' neve felmaradt a’ magyar nyelvben ezen

szóban: Ármányos, melly annyit tészen mint: а’ setétség'

fejedelmével tartó vagy azt követő álnok kártékony emben-9

Mindent а’ mi rosz, az ördög7 munkájának, adományának

tartottak régi eleink.

§. 159.

Noha pedig mind a’ Mágusok, mind ő utánnok a'Mad

jarok, két kezdő végeket, két lelki valóságokat hittek, a“

kik minden a' világban megtörténő hasznos és káros válto

zásoknak, virtusnak és bünnek okai: mindazáltal csak az

egy jó Istent tartották legfőbb valóságnak, a' kitől függöt

tek mind a’ jók mind pedig a’ roszak, а’ ki volt egyedül

mindeneknek ura, teremtője és gondviselője, és а’ kinek

engedelméből cselekedhettek roszat még az ördögök is. En

nél fogva, a’ mi régi eleink, csak egy fő örökkévaló min

denható Istent hittek és tiszteltek, a’ ki igaz és legfőbb jó,

és még a’bíinöshöz is , ha magát megjobbítja , irgalmas, mint

ezt előadja Zerdust a' Sadder 4-dik portájában ekképen: „Ne

ess kétségbe az Isten, irgalmassága felől. Ne mondd: sokak

az én bííneím, nem bocsáttatom a’ paradicsomba. Mert az

Isten az , a” ki sokat ád, és keveset Veszen; а’ mindenható ir

galmasságot cselekeszik veled , reménységedet hát el ne vesd.

ё. 160.

Igaz hogy Anonymus, Cap. 13. azt írja: hogy a’ Magya»

rok „Diis immortalibus magnas victimas fecerunt“ , de hogy

ezt csak а’ Rómaiak” írása módjához alkalrinsaâtatva mon.

„nunhl.--_A

.sa.
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dotta, megtetszik onnan: hogy а’ 39-dik részben, már csak

egy, mindeneknek uráról emlékezik. — Az is igaz: hogy

Herodotus Melpomenejében azt írja „hogy a’ Skythák mind

nyájan első Istennek tartották Vestát; azután Jupitert, és a”

Tellust, kit a’ Jupiter’ feleségének gondoltak lenni; annak

utánna Apollót, Vénust, Marsot, Herculest. És ezen építik

némelly íróink azon vélekedésöket, hogy midőn Árpád kö

nyörgött Désnél seregeinek hallattára, nem csak a' teremtőt

hívta segítségül, hanem Marsot , Herculest is. De ez az el

lenvetés eloszlik, ha meggondoljuk: hogy, azért mivel a’

Skythák tîsztelték Marsot, és Herculest, nem következik,

hogy a” mi atyáink is, kik ezektől távol lakó ’s más nemzet

bô'l valók voltak, azt cselekedték volna.

Valamint hát abból, hogy а’ Krisztus” születése után

350 esztendővel, a' Pontus tengernek napnyugoti partja fe

lől lakott Skythák keresztények voltak , nem következik, hogy

minden Skythák már akkor keresztyének lettek volna; úgy

abból, hogy a.’ Herodotus’ idejében némelly Skythák Már

sot, Apollót, Vénust, Herculest tisztelték, nem következik:

hogy az Ázsia” belső részében, a’ Görögöktô'l távol lakó, He

rodotus előtt esmeretlen Madjar Hunusok is azokat Istenek

gyanánt tisztelték volna. ’

§. 161.

A’ mîndenek’ urát, Jezdánt, vagy az Istent, tartották

mind a’ Mágusok mind а’ Magyarok a’ világ, teremtőjének,

és az emberi nemzet” fő atyjának. А’ világ” teremtetését így

adta elő Zerdust: „Hat időszakaszokban állította elő Jezdán

ezt a’ világot. Első szakaszban, melly állott 45 napokból,

teremtettek az egek. Második időszakaszban, melly a'llott

60 napokból, teremtettek a’ vizek. Harmadikban, melly ál

lott 75 napokból, teremtetett a’ föld. Negyedikben, 30 na

pok alatt, teremtettek az élőfák. ötödikben , S0 napok alatt,

teremtettek az állatok. Hatodikban, 75 napok alatt, terem

tetett az ember.“ Ezen hat időszakaszbeli napok tesznek 365

napokat”, és igya” Zerdust' előadása szerént a’ világ egy
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е$21енс1ба1ац teremtetett, mellyrô'l Mózes azt állítja, hogy

hat napok alatt ment végbe. Különben a’ teremtés’ rendit,

kevés változtatással, mind a’ ketten egy formán adják elô'.

Minden idò'szakasznak öt utólsó napjaìt, a’ Zerdust’ e16adá~

sa szerént', meg kellett szentelnì örömmel, áldozati vende'gl

ségekkel, dl'csérvén а’ teremtô't azon idô'szakaszban elô'állx'

tott munkáìért , és serkenteni kellett egymást az Istennek mun

káìhoz illö jó cselekedetekre. — А’ világ’ mostani formájá

nak felmaradását határozta Zerdust 12000 esztendò’kre.

§. 162.

Továbbá Zerdust aztis tam'totta: hogy az emberî nem

zet egy férjfiról, kînek neve volt Misha; és egy Mishána

nevü asszonyról szaporodotbel, kìket Jezdán а’ földbô'l te

re'mtett; a’ késô'bb idô'beli Mágusok а’ férjfìt nevezték A'dám

nak, vagy veresnek; az asszonyt Beldának, vagy_’feje'mek.

§. 163.

Az шеи’ lakó helyének tartották а’ Mágusok az e'gnek

a’ csillagokon feljíil való re'szét, a’ melly helyet felette ‘7116

gosnak gondoltak lenni; nevezték világosság’ országának,

kiállhatatlan vìlágosságnak; de hitte'k hogy a’ földön is meg

jelenik , és hogy az emberì le'lek nem egyéb hanem az Isten

ségnek része, melly ha az ò' földi le'telét az Istense'g’ aka

ratja szerént tô'lti el, а’ halál után isme't az Istenhez mé

gyen vîssza :

„Cedit enìm retro de terra, quod fuit ante

In terra; sed quod mìssum est ex aetheris oris,

Id rursum coeli fulgentia templa receptatz“ «- mint írja

Lucretìus.

§. 164.

Tisztelték az Istent a’ napban és a’ több égi testekben,

ezen а’ földön pedifor а’ tííznek lángjában, mellyben az Istent

különösen jelenlenni gondolták. Zerdust is azt állította, hogy

ò' néki az Isten tiízben jelent meg, de ô' a’ tüzben senkit sem
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látott, hanem csak hallotta azokat, mellyeket az emberek

nek tanított; de azért ők nem imádták sem a’ napot sem а’

tüzet, hanem csak az Isten’ jelenléte’ symbolumának tartot

ták, mint а’ Zsidók is a” Sekinát és az óltáron'lévő tüzet.

Ezen isteni tiszteletnek módja, közönséges volt а’ nemzetek

között a’ bálványozás előtt, és ezektől а’ képzelődésektől

sem a’ zsidó sem a’ keresztyén vallás egészen nem tiszták.

A’ 83-dìk zsoltárban ezek vagynak: „Mine'künk fényes na

punk az Isten, mondatik: hogy az Isten hozzájárúlhatatlan

világosságban lakozik.“ — Jakab apostol pedig így szól:

„Minden jó adomány, a’ világosságok, atyjától származik.“

De azért, sem а’ Zsidókat sem a’ keresztyéneket nem tar~

totta senki, napot imadoknak.

P

V.

Vallási szertartásaik. templomaik ’s in

nepeik 'stb.

§. 165.

És hogy a” mi régi eleink a’ napot, a’ tíízet Istennek

nem tartották, sem isteni tisztelettel nem illették, mint írja

Theophz'lactus (Hist. L. 7. c. 8.) A’ Törökök (így nevezték а’

Byzantiumi írók a’ Magyarokat, minekutána azokkal egye

sültek volna) а’ tüzet, a’ levegőeget esztelenül tisztelik , és

a’ földnek éneket mondanak; hogy mondom ez nem igaz,

megtetszik onnan: hogy midőn az Ephtaliták' fejedelme C h u n

chan, Perosest, a’ Persák’ királyát, а’ ki őket megtámad

ta vala, а’ hegyek közt úgy megszorította, hogy magokat

sem előre sem hátra nem vonhatták, és szabadúlások felől

már kétségbe estek,- Chunchan azt izeni Perosesnek: hogy

ha a’ Persák' szokása szerént őtet leborúlva tisztelendi, és

felfogadja, hogy soha többé az Ephtalitákat meg nem támad

ja, szabadon fogja őket bocsátani. A’ Perosessel volt Mágu

sok azt tanácsolták, hogy az ajánlást el kell fogadni, a’

tiszteletre nézve így ravaszkodván: hogy a’ Persák úgy is a.’

feljövő napot tisztelik, épen nap’ feljöttekor menjen hát
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Chunchán eleibe , ’s tisztelje а’ napot leborúlva , nem pedig

Chunchánt. Úgyis lett, és szabadon bocsáttattak. Már, ha

az Ephtaliták is а’ feljövő napot leborúlva tisztelték volna a’

Persák’ szokása szerént: úgy, valamint Peroses leborúlt, Chan:

chánnak is le kellett volna borúlni a’ nap előtt, ’s a’ ravasz

ság szembetiínő lett volna.

§. 166..

Egy értelemben voltak hát а’ mi régi őseink Jóbbal, a’

ki így ir: (Jób. XXXL 26, 27, 28.) „Ha láttam a.’ tündöklő

napot, és а’ tisztes menetelű holdat, és ha titkon az én szí

vem elcsalt volna engemet, hogy megcsókolja az én keze

met az én szám, ez is gonoszságnak ítéltetett volna, mert

megtagadtam volna az Istent, а’ ki ezek felett van.“ —— Ré

gi szokás az emberek közt a' csókolás általi köszöntés, a”

távol levőket és náloknál feljebbvalókat meg nem csókol

hatván, tenyeröket csókolták meg, és ezt feléjek fordítván

így adták által azoknak tiszteletöket, mint ma a’ kalap-levé

tel által. A’ feljövő napot is így köszöntötték, így tisztelték

sokan. De valamint Jób, úgy a’ m1' atyáink is ezt nem cse

lekedték, csak symbolumának, emlékeztető jegyének tar

(ották ők a” napot és tüzet az Istenségnek. А’ mire őket ve

zérlette nem valami lxijábavaló bőlcselkedés, hanem а’ ta

pasztalás: szabadon gondolkoztak ők, az okosság és termé

szet által vezéreltetvén, nem vetettek gátot eleikbe a” meg

határozott vallásbeli vélemények; ha hibáztak is, azért eret

nekeknek nem kárhoztattak. Mikor hát látták a’ világosság

nak ’s melegségnek kimagyarázhatatlan erejét és hasznát, az

állatok” és plánták’ életének felébresztésére és feltartására;

mikor hideg télen fergeteges időben а’ pusztákban útazván

elgondolták , millyen'nagy különbség van az élő nyár, és а’

holt tél között; és hogy ezen nagy változásnak nevezetes o

ka a.’ nap: nem csuda ha ők; a’ napban , az Istennek terem

tő, elevenítő ’s a’ főld' színét megujító erejét szemlélték és

tisztelték, és hogy az Isten ezt ő bennök bünnek nem tar

totta, megmutatta az által, hogy sok ezer esztendők alatt
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is megtartotta és megáldotta őket. — Kedves az a’ minde

ck’ atyja előtt, ha az ő gyermeke kezét meg nem foghat

van, szeretetének bizonyságáúl csak köntöse' prémjét csó

koljais meg. Ezért hát régi eleinket kárhoztatni, minden Все’

ni} esméret nélkül való bálványozó pogányoknak tartani nem

lehet. - Ide is alkalmaztatható az, mit a.' többek közt

Clemens Alewandrinus, Admin. ad Gentes ír: hogy a’ Görö

gök gúnyolták az Égyiptombélieket, hogy ezek az'lstent az

állatokban 's a” plántákban tisztelik; mellyre azok azt felel

ték: avagy nem illendőbb-e, a.’ legfőbb jót, az ő ártatlan

hasznos teremtéseiben tisztelni, mint a’ Görögök, példája

szerént, az erkölcstelen, tisztátalan életet élt emberekben?

§ 167.

A' napnak, és a’ holdnak képét kiábrázolták elsőben

a’ Phoenicziaiak, melly is nem egyéb volt, hanem egy kis

arany és ezüst gomb, vagy pedig lapos karika , és ezt ők

mindenfelé árúlgatták, különösen pedig az Európai népek

között. Es ezeket az arany és ezüst gombokat vagy karikás

kat, a’ férjfiak a’ nyakokban hordozták, arany vagy ezüst

lánczra kötve; az asszonyok pedig а’ homlokukon viselték

ékesség okáért, melly szokást а’ mi régi eleink is követtek,

’s az asszonyok” homlokán hordozni szokott arany csillagot

vagy ezüst holdat nevezték Kösöntyűknek, de ők ezeket

isteni tisztelettel soha sem illették, hanem csak úgy tartották

mint az Istenségre emlékeztető jeleket, ’s magokat ez által

is serkentették a’ fedhetetlen életre, ama mondás szerént:

„innocui vivite! Numen adest.“ —— Шуеп arany gomb vagy

ezüst félhold ékességek voltak azok, mellyeket Gedeon el

vett а’ Zéba’ és Salmuna’ tevéînek nyakokból, midőn az ő

fogságába esvén levágta. Bír. VIII. 21. Erről írja Párizpá~

pai (Artis Heraldz'cae С‘. 12. pag. 125.) hogy midőn a’ régi idő

ben a” magyar ifjú megházasodott, az ő mátkájanak adott

valamelly Istennek ezüstből kicsinált képét; ’s úgy szintén

a’ menyasszony is a’ vele összekelendő ifjúnak, mellyet 052

támnyakokba akasztva hordoztak míg éltek. - Ez sem e
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gyéb volt, mint а’ napnak ’s holdnak egy numismácska nagy

ságú formája; de ebből is nem lehet kihozni, hogy ők eze

ket mint bálványokat tisztelték volna.

§. 168.

Későbben szokásba jött az is: hogy a’ városokban hely

ségekben oszlopokat emeltek, pyramis formára, és azoknak

a’ tetejökbe helyheztették a’ napnak arany gombképe't , ' vagy

a’ félholdnak ezüst képét, abból a’ kegyes czélból: hogy va

lahányszor ezeket meglátják az ,emb.erek, mind annyiszor

emlékezzenek meg az őket éltető és tápláló láthatatlan Isten

ről ; és úgy látszik hogy a’ Bábel’ tornya is illyen czélból

építtetett. — Mert Herodotus nevezi ezt Be'l’ vagy nap’ tem

plomának, ’s róla azt írja: hogy nyolcz toronyok voltak eb

ben egymás felibe építve, ’s a’ felsőben volt a’ nap’ aranyos

ágya és asztala, mellyről azt beszélik , hogy a’ nap ott szo

kott hálni, de а’ mellyet ő nem hitt. Igy ír Herodot. L. 1. Ily

lyen czélbó] állítatott fel, a’ hetven singnyi magossägu Ró

dusi Colossus. Ezen szokásnak maradványa az а’ keresztyé

nek között, hogy a’ tornyok ’s templomok’ tetejébe tündök

lő aranyos vagy ezüstös gombot, vagy pedig csillagot tesz

nek. Még а’ Muhamedánusok is félhold formát tesznek to

ronyaik” tetejébe, melly a’ holdnak , vagy a’ mindeneket táp

láló víznek, vagy természetnek symboluma; pedig tudjuk

mennyire idegenkednek ők az Istennek képek általi tiszteletétől.

§. 169.

Szokás volt az is: hogy a’ magános emberek is készi

tettek fejéi- vagy veres márványból illy napot vagy holdat ki

ábrázoló gombokat, és azokat vagy sátoraikban ’s házaik

ban, vagy udvaraikban kitetsző helyre föltették. Ezeket a.’

kerek golyóbisokat nevezték Bétheleknek=lsten' házának;

a’ Phaenicziaîak pedig nevezték Bethz'líának , Ilz'os v. Helios

nak nevezve'n a’ napot. És írja Photz'us ea: Damascia, hogy

Heliopolisnál sok illyen Bethiliákat lehetett találni, mellyek

a’ napot (Deum rotundum) ábrázolták ki, és a’ mellyek a’
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nép közt forgó beszéd szerént, sok csudákat tettének. A’

Zsidók nevezték az illyen kerek köveket vagy gombokat:

Gilulim vagy Gojojimoknak, mellyet némelly írók helytele

nűl gan éj nak fordítanak, azért: mert ezen törzsökszó Galát,

vagy Gojol, nem csak azt tészi: golyóbist csinált; hanem

azt is, hogy kerek emésztetet hullatott, mint a’ bárányok.

Igy hibáznak az emberek gyakran, nem figyelmezvén a’ régi

szokásokra. A’ magyar fordítók mégis bálványoknak fordít

ják a’ gilnlimokat, mint láthatni Jérém, 50. 2. ha nem egé

szen helyesen is, de tisztességesen.

g. 170.

Elébb menvén a’ Phoenîczìaîak a’ tudományokban ’s

mesterségekben, kőből, fából, érczből , különbféle szép mun

kákat készítettek , a’ honnan Homerus nevezi őket sok mes

térséget tudóknak. Nem elégedtek már meg a” napnak hold

nak golyóbis vagy lapos kerek formájával, hanem ezeket

emberi ábrázatban adták elő, és az égi testeket a' nevezetes

emberekről nevezték el: így származott а’ Jupiter, Apolló,

Junó, Venus, Saturnus, Mars, Hercules' nevezete ’s így

jött bé lassan lassan a’ sok Isteneknek hivése, és azoknak

emberi képek általi tisztelése, mellynek kivált a’ Görögök

nagy előmozdítói voltak. A’ kikről azt írja Porphyrîus: hogy

ők eltévedtek arról az útról, a’ melly az Istenhez viszen, és

ha megtalálták is a’ jó útat, de ők azt elrontották. A’ Gö

падают elterjedt ez a' megvesztegetett vallás, a’ Skythák

nak némelly nemzetségeikre, kiváltképen azokra a’ kik Eu

rópába által szállingóztak , és részt vettek ebben azok a’ Hu

nusok is, a” kik Syriában laktak. De az ezektől távol lakó

Madjarok, ezen megromlott vallásnak soha követői nem vol

tak, megoltalmazván őket ettől az ő Mágusaik.

§. 171.

A’ Mágusok soha azért képeket nem tartottak , hogy

azokban, vagy azok által tiszteljék a’ teremtőt.

Dárius Histaspìs’ idejében a’ Persák azért nem vet
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ték bé a’ Sabaeusok’ „пазы, mert azok képek által tîsz

«тек az lstent. Cambyses, mikor Memphîst Egyiptomban

megvette, bémenvén а’ Vulcanus’ templomába, midô'n ott

annak ìdomtalan ke'pét meglátta, elnevette magát, ’s megpa

rancsolta: hogy mind ezt mind a’ több képeket, mellyeknek

tîsztelete az okos léleknek gyalázatjára van , hányják ki a’

templomból ¿s törjék össze.

Azokat a’ hegyeket, erdô'ket ugyan ‚ а’ hol б!‘ az [шеп

nek tîszteletére összegyííltek , szenteknek tartották és az Isten

nek nevéró'l nevezték el; de soha az Istennek ke'pét itt ki nem

ábrázolták, soha bálványokat nem imádtak. Hasonlóképen a’

Madjarok is mîndenkor irtóztak а’ képek’ tisztelete'tò'l , а’ mint

nyilván álh'tja is ezt Deserícz'us, a’ Vaticana Bìblîothecában

lévô' kézl'ratból kivett ama jegyze'se által: „Pogányok a’ Ma

gyarok, semmî esmc'retek nîncs az Шелк-б], de képeket sem

tìsztelnek.“ '

5. 172.

A’ szomszéd Persáktól sem láttak erre semmî példát,

КИП-61 írja Strabó L. 15: „hogy a’ Persák magos: helyeken

szoktak áldozni, de ott sem óltárokat, sem képeket nem ál

lítanak Гей; Herodotus pedìg L. 8. így й: „Az Athenébéliek,

mikor ò’ket Márdónius a’ Xerxessel való egyeze'sre kérné,1'gy

feleltekz“ mfg a.’ nap а’ mostanì útján jár, addig mi Xerxes

sel barátszigra nem lépíínk, hanem magunkat ellene védel~

mezzük, bízván az Isteneknek e's a’ Herósoknak segítségé

ben, kiket ò' semminek tartván templomaìkat képeiketleégette.“

§. 173.

На a’ régi Madjarok bálványìmádók voltak volna, kö

vették volna ô'ket az ô' maradékaìk; mert mennél együgyübb

valamelly nép, régi szokásaihoz annál ìnkább ragaszkodik,

ШИН: a’ vallásra метит, mellyeket az idô' ’s а.’ szokás

megszentel.

§. 174.

Bon/îníus ugyan feljegyzette: „hogy Kúpa Somogyî ve

zér, a’ Geîza’ testve'r öcscse, заем István királyunkat vá
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della a’ Magyarok elött azzal: hogy nemzete'nek még vesze

delmesebb ellensége mint az atyja. volt, mertjobban szereti

az idegeneket mint а’ maga feleìt: Mársot, Herculest, és a’

nemzetnek több lsteneìt, kîknek hatalmok által ennyìre bol

водами dolgaikban , eltörlötte, ezeknek képeiket elhányat~

ta, ostoba vakbuzgóságot akar behozni. E’ felett a’ hadra.

termett nemzetet tunya lágysággal elgyengítì, ’s nyomorúsá’

gos békességet parancsol.“ -- Heltaî (Марат pedìg, Magyar

krónikája’ 44-dik re'sze'ben аж adja elô’: „hogy l-sò' András

király alatt, а’ Magyarok a’ skythaî bálványozásra adták ma.

доки, megnyírették a’ hajokat három fiírtre, skythiai mód

га, és чайника: fogadának, és azoknak oktatásaik sze~

rént cselekedének.“ — А’ 46dik részben pedìg ekképen ir:

„Mihelyt András megkoronáztaték , mindjárt megparançsolta,

hogy a’ skythiai bálványozásokat minden hagyja el, és Юг

jék össze a’ képeket.“ — De mind Bonfìnìus mind Heltai

a’ Magyarok’ régîvallásál‘ól való vélekedésöket építették He

rodotusnak azon elò’adásán, hogy a’ Skythák Vestát, Jupi

tert, Apollót, Mársot, Herculest, és Venus-Uraniát тяге!

ték; nem gondolván meg, hogy ezek а.’ Skythák különböz

tek a’ Magyaroktól. Nem esmervén a’ Magyarok’ régi ‘1111115.

sát, ат hìtték, hogy mîmhogy ô'k sem Zsìdók sem Keresz~

tyének nem voltak, тем: bálványìmádóknak kellett lennìök.

Midò'n az ò' könyveiket megégették, kösöntyííìket elszedték,

szent helyeìket óltáraikat elrontották, isteni tiszteletjeìket

megtiltották, az me'g nem azt tette, hogy az ö bálványké~

peiket törték össze. Átaljában ellenkezik is ez az ô' felô'lök.

való régibb elò'adásokkal.

§. 175.

És hogy ò'k sem а’ Napot sem a’ Наша‘, sem Jupîtert,

Máx-sot, Venust, Saturnust, Isten gyanánt nem tìsztelték,

az is bìzonysága lehet: hogy ô’k a’ hétnek napjait, a’ Görö

gök’, Rómaiak’ és Németek" szokása szerént, ezeknek nem

szentelték. A’ keresztyén юная is azért vették be olly ne

hezen, mert a’ Keresztnek, a’ Boldogságos Szíiz Máriának,
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a’ megholt Szentek, képeinek tisztelete kívántatott tőlök. És

nem minden fundamentom nélkűl valónak látszik az a’ véle~

kedés, hogy Béla király’ idejében, a’ Mongol Tatárok, az

ért viseltettek a’ Magyarok eránt olly7 engesztelhetetlen gyü

lőlséggel, kegyetlenséggel, mert azt hitték: hogy a7 Magya

rok az igaz Istennek tiszteletét oda hagyván , bálványozókká

lettenek. A’ Persák is, épen ezen az okon voltak rosszabb

indúlattal azok eránt , kik а’ keresztyén vallást követték, mint

а’ Mnhamedanusok iránt, — mert úgy nézték a' keresztyé

neket mint bálványimádókat.

§. 176.

Templomaik a’ régi Mágusoknak nem voltak , ezeknek

építésöket azokhoz illő esztelenségnek tartották, kik az Iste

neket emberektől származottaknak állították lenni, minémüek

voltak a’ Görögök, a’ mint irja Herodotus. Noë a’ szabad ég

alatt áldozott az Ararát” hegyén, az =özönvíz után. Ábrahám

fákat ültetett, ’s ezen általa plántált erdőben hívta segítségül

az erős mindenható Istent, még a’ Krisztus előtt 1900 eszten

dővel. Hogy a’ Bálnak nem templomokban, hanem a’ he

gyeken és erdőkben rakott óltárokon áldoztak, láthatjuk Bí

rdk VI. 26. a’ hol az íratik meg: hogy Gedeon a’ ВЫ’ óltzi

rát, melly az ő atyjáé és hazaüaié volt, egy éjjel lerontotta,

és a’ körülötte lévő erdőt levágatta.

s. 177.

Minthogy pedig a”'hegyeken és erdőkben rakott tüze

ket a7 szelek gyakran „темами, ’s az essők eloltották,

Zer-dust azt tanácsolta: hogy építsenek templomokat, mely

lyekben a’ “tüz szüntelen égjen, az Isten’ mindenkori jelen

létének, ’s az"ô' vele való tár'salkodásnak emlékezetére, kö

vetvén a’ Salamon’ példáját, ki az egész Zsidóországban

egy templomot építtetett, mellyben az oltáron lévő Щи meg

szűne's nélkül tápláltatott.

Ezeknek a’ templomoknak ajtaját, ’s ékesebb részét,

nap” feljötte és de'l felől rendelték, hogy ez által is tisztele
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tet tegyenek a’ napnak, és hogy annak súgári reggel és dél

ben azokon, a’ templomba bémehessenek. Erre nézve mon

dotta vala Homerus: hogy az lthacai szent barlang” déli aj

taján , nem szabad volt az embereknek bémenni, hanem csak

a’ halhatatlan Isteneknek.

Innen jött szokásba a’ Persák9 királyaiknál , hogy ők pa

lotájoknak egy szobájában , szüntelen égő tüzet tartottak , а’

hová szoktak járni magánosan imádkozni, mint írja Захоте

nus, Hist. Ecol. L. 8. с. 8. lzdegerdes nevű Persa királyról,

hogy midőn ő titkos szobájában a’ tííz mellett imádkozna, a’

főld alól ezen szót hallotta: „Elvétetik tőled a’ birodalom,

mert а’ keresztyén papot Istentől küldöttnekjfhiszed lenni,“

melly szó а’ Mágusok” mestersége által vitetett végbe , ennél

fogva eltiltotta magától Maróthot a’ mesopotámiai püspököt,

ki őtet a7 keresztyén vallásra igyekezte téríteni.

§. 178. '

A’ Magyaroknak sem voltak régen templomaikf, hanem

az ő imádságaikat áldozatjaikat vagy valami erdőben vitték

véghez, annak előadására, hogy ők azt а’ láthatatlan Istent

tisztelik, ki а’ természeti dolgokba elrejti magát; vagy a’ he

gyek 's kősziklák” tetejin tisztelték az Istent, hol a’ men

nyei atyához magokat közelebb képzelték lenni; vagy vala

melly forrás vagy folyóvíz mellett vitték véghez isteni tiszte

letöket, mind azért: mivel az áldozóknak, imádkozóknak e

lőre meg kellett mosódni, és az isteni tiszteletre összegyült

népnek szüksége is volt а’ vízre; mind pedig azért: mert а’

vizet tartották а’ tííz után a’ természeti dolgok” alkotó részé

nek. Ezt adták elő Astarótnak , Venus Urániának nevök alatt.

Thales phîlosophus is а’ vizet tartotta minden dolgok”

szerző okának , a” midőn Anaœz'menes a’ levegőt tartotta Isten

nek; Pithagorás azt állította: hogy az Isten lélek, ő belőle

mint valami forrásból úgy jön ki minden lélek és élet. -

Pláto' pedig azt mondotta: hogy a’ világ, atyját nem lehet fel

találni, de ezen aggódni nem kell, hanem mindent úgy kell

nézni együtt gondolván mint az Istent.
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A’ kik a’ vizek mellett áldoztak, gondosan vigya'zniok

kellett arra, hogy a.’ megáldoztatott álla't’ vére'bô'l csak egy

csepp is a’ vízbe ne essen, melly által az megl'ertéztetett e's

az áldozat törvénytelen lett шла: eze'rt is a’ folyóvl'z mellett

gödröt áslak, abban verték agyon egy dal-ab fával az áldo

зап-а való Шепот, abban nyúzták meg, azután úgy fô'zték

meg, mint l'rja Strabó L. 15. -

5

Igy cselekcdtek más Eúrópában lakó népek is, me'g a’

keresztyén vallásra lett te're'sek után sok îdeig. — Ezt 11110!

ш meg a’ Rotomagî Concilìum, mint elô'adja. Re gz' no (de

Disciplina Eccl. Lib. 2. pa». 210.) ekke'pen: „Si alìquis vota.

ad arbores ad fontes ad lapîdes quosdam quasi ad altarîa fa

cîat, excommunicetur.“ Ezt tiltotta el Nagy Károly császár

Capîmlaréia Cap. 41. mint feljegyzette Petrus G'eorgísch (in

Corpore Juris German. Anlz'qui pag. 789.) ekke'pen: „Obser

‘майонез, quas шт facìunt ad arbores, vel petras, vel Гоп

tes, ubicunque inveniuntur tollantur, et destruantur.“ Ugyan

csak Georgìsch hozza fel Nagy Károlynak a’ Saxóniaîakkal

való capitulatióját, mellyben a’ 21-dik fejezetben ez olvasta

tik: „Si quis ad fontes, vel ad arbol-es, vel lucos, Votum

fecerìt, aut aliquid more gentilium obtulerit, excommunîce

tur.“ — Látván pedig Sz. László királyunk, hogy a’ Ma

gyarok az excommunicatióval keveset gondolnak , illyen vég

ze'st hozott Deer. Lib. 1. cap. 22: „Quicunque ritu gentilîum

îmzta puteos sacriíicaverint, vel ad arbores, fontes, et la.

pides obtulerìnt, reatum suum bove Шаги.“

§. 180.

Nem könnyen lehetett a’ Magyarokat régi vallásuktól a.’

keresztyén vallásra téríteni, тег: noha már Sz. László a’ Za

bólcsi ország-gyüle'sben lecsendesítette а’ vallásért hábor

gókat , mîndazáltal тег II-dik András is így ír III-dik Hono

rius pápához vissza jövén а’ sz. földró’l: l„Novellam adhuc in
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Regno nostro Chrîstîanîtatîs plantatîonem,`non patientes е‘

vellî, compulsi coacti et inviti a terra завета recessìmus.“

ё. 181.

Hogy a’ Magyaroknak templomaîk nem vollak a’ ke#

resztyén vallásra lett térések абы, mutatja az is: Богу va

lahányszor régi vallásukraigyekeztek vìsszate'rni, Sz. István,

Aba, Péter, András, Sz. Lászlé’ idejökben, mìndjárt ai

templomokat rontották le, és а’ rajtok uralkodó püspököket,

papokat pusztítòtták el. Csak a’ keresztye'n vallásra lett té

résök után “так a’ Magyaroknak templomaik, mellyeket a’

kîrályok e's püspökök épl'ttettek. Ezek eleînte kîcsìnyek vol

так , a’ nép a’ templomon kivííl állva végezte îmádságát. $26

kek a’ templomokban nem voltak. 1550ben ke'szfttettek elô'

ször székek az Ulmaî templomban, az elô'tt a’ ki leakart Ш

ni д magának kellett széket vinni. Venétiában most sìncsenek

székek a’ templomhan a’ régi szokás szerént.

§, 182.

In ’ Azjìstenî tisz'teletre штаты: szent helyeket elnevez«

ie'k az Istennek elô'ttök esmeretes nevérô'l, azért, тег: ré

gen azok a’ helyek semmi uraság alatt nem voltak, hanem

az Istennek valának szentelve. Illyen helyek : Aden; Bel-Arad

Bél-Megyer; Belényes; Béltek; Bál-adon; Ван-0114111; Esz-I

из‘, ’Sider vagy Sx'ter ’s a’ t.

Ezeken a‘helyeken nem csak azért gyültek össze, hogy

imádkozzanak ’s áldozzanak; hanem azért is, hogy egyne

hány nap együtt atyafiságosan társalkodjanak, vende'gesked

денек ’5 örííljenek; _íllyen módon, valamint a’ Zsîdóknál a’

nagy Innepek,úgy a’ mi régi eleinkne'l is az együttì ìnneplé

Sek, a’ nemzetî kölcsönös szeretetnek és összeköttetésnek

„штата elô'mozdítói voltak,*az inneplések rendesen б: пар

‚мышь, a’ Zerdust’ rendelése szerént.

§. 183.

Minden esztendô’ben hét illyen nagy Innepek voltanak,

mellyekre feleségeikkel gyermekeìkkel elmentek a’ Майда
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rok; az Istennek szentelt helyeken sátorokat készítettek',

azért nevezt'ék ezeket az innepeket Sáloros-Innepeknek.

Örömmel töl'tötték el ô'seînk ezeket a’ szent napokat,

azért „шишек azokat Ünnag-nak , melly zsìdó szó: kedvére

éle'st, lelki testi jókban való részesülést jelent. А’ ki mind

azáltal a’ munkától való megszů'néstò’l, vagy сайте-парты,

vagy az ûdvneptô'l szerçli inkább az 1nnep{ nevét származ

tatnì , én azzal sem ellenkezem.

>§. 184.

lllyen közönse'ges össze’gyííle's’ helye volt Syrîában Hie

ropolîs, vagy a’.>Mágóg’ városa; a’ hol Astarótnak pompás

temploma volt. AA’ templom elô'tt volt egy nagy tó, közepén

egy oltár, а’ те11уеп szoktak áldoz'nî, e's‘ìde jártak inne

pelni minden eszœndfmen Kis-Ázsiából, Assyriából, ¿s más

szomszéd tartományokból, mint l'rja Lucianus, de Dea Sym.

Hasonlatosképen îllyen szent hely volt а’ Mambre’ Terebin

thusa , hol Ábrahám az angyalokat szállásárafogadta, és meg

vèndégelte vala; a’ hol még а’ 2-dìk száza‘dban is а’ Krisztus

után , az ázsìaî népek felette nagy s‘zámmal gyííltenek össze,

mint élô'adja. Sozom. CEccl. Hist. Ь.11.с. 3.) holott is azt Щи:

„Е1теп11еК oda а’ Zsìdók, minthqgy ott lakott Ábrahám; el

mennek a’ Реж-$251‘ ', Arabok , Phoenicziaiak , Syrriabélìek, mint

hogy az angyalok ott jelentek meg; elmennek a.’ keresztye'

nek, mìnthogy а’ Krisztus látható formában ott jelent meg

legelô'ször; mînden‘féle elese'ggel és italokka‘lrmegrakodva.

útaznak oda a’ vendégek, hízlalt marhákat., juhokat, ma.

darakat visznek oda, és ott nagy vende'gse'géket шкала!“

egynehány napokon mìnden nemzetek együtt öríílnek. A’ 1411:

ba, melly szent kúmak сыщик, hány a.’ buzgó nép роза

csákat, virágokat, tömjént ’s más eñ‘e'le ajándékocskákat,

mellyek minekutána а’ gyüle'snek vége van, abból kiszedet

nek, különbeń а’ vl'z mìattok megromlana. Ennek maradvá

nyaì mai idò'ben а’ búcsú-járások. '

§. 185.

A’ hét >Sátorlos-Innepeken kiviil, össze „так vala

gyíilnì a’ régi Magyarok a’ szent helyeken, ‘аду késû'bben

17



258 MAGYAR RÉGISÉGKK. m. mísz.

a’ városokban helységekben , félbehagyván külső mezei fog

lalatosságaikat, minden hetedik napon, nem csak azért,

hogy akkor együtt adjanak hálákat az Istennek velek közlött

jótéteményie'rt; könyörögjenek áldásaiért; áldozati vendég

ségeik által mások eránti szeretetüket, barátságukat kimu

tassák; és magok is munkáik után megnyugodjanak, megví

dámodjanak; hanem azért is, hogy akkor a’ nép’ vénei, az

Elődó'lc, vagy Nagyid, a” társaság” javára rendeléseket te

gyenek, az ügyes bajos dolgokat elintézzék, а’ mikor, a”

Persák’ szokása szerént közönséges helyen mindenek9 hallat

tára, dél előtt, mikor még sem nem ettek sem nem ittak,

vizsgálták meg az elejökbe adott ügyeket; sententiát, végső

határozást pedig akkor hoztak , mikor már jól ettek és ittak;

mind a’ magános, mind a’ társasági életnek helyesen leendő

folytatására szükséges oktatásokat, jó intéseket, tanítóiktól

papjaiktól meghallhassák. - Ezek mellett, mivel illyenkor

számosan összegyültek, adtak, vettek, cseréltek, vásárol

tak, más nemzetségek, szokása szerént.

Hogy a’ munka után szükséges a’ pihenés; hogy nem

elég az embernek csak keresni, hanem illő hogy keresmé

nyének hasznából örömmel és gyönyörüséggel is részesüljön;

hogy az ember nem а’ pusztában való széljel-lakásra, ha

nem társasági életre van rendeltetve; hogy a” társaságban

csak úgy lehetnek az emberek boldogok, ha békességben

élnek; a.’ békesség pedig а’ szeretet és igazság által tartatik

fel; hogy nem elég az embernek csak testi jókat szerezni,

hanem lelkét is а’ tudományok és a’ jó szokások által gazda

gítani kell: mind ezeket általlátták az emberek , az okosság,

és a’ tapasztalás” [vezérlése után, és ezek indították őket

arra, hogy válasszanak ollyan napokat, mellyek ezen czél

nak elérésére legyenek különösen rendeltetve.

Erre pedig, meg nem határozható időtől fogva, legal

kalmatosabbnak látták a’ hetedik napot, és ezt szentnek,

Istentől rendeltnek tartották, mint említi Homerus és Hesio

dus; és azt hitették el'magokkal, hogy a’ ki ezen valamelly

külső munkát lészen, abban szerencsétlen lesz; azért is а’
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külső mezei munkától megtartóztaták magokat. De a” mi régi

eleink őket nem követték , mert azok a’ hetedik napon is jöt

tek mentek vásároltak, és csak a’ külső múlható munkákat

nem követték.

Az első Keresztyének sem tartották magokat szorosan,

az Istennek a'hetedik nap” megszenteléséről a’ Zsìdóknak ki

adott negyedik parancsolatjához. Innen Constantinus első ke

resztyén császár, megengedte vasárnap а’ szántást-vetést,

szőlő-ültetést, és más mezei munkákat, és csak а’ városbe

li lármás munkákat tiltotta el. YMelly rendelést későbbi idő

ben az ekklésiák, előljárói úgy mérsékeltek, hogy a’ múl

ható dolgokat eltiltották, a’ mulhatatlanúl szükségeseket pe

dig megengedték. Hanem már akkor, mikor а’ Magyarok ke

resztyénekké lettek, némellyek zsidósan tartották meg a” he

tedik napot. Nevezetesen feljegyeztetik Olaus nevü dániai

királyról, hogy ő egy vasárnap, valamiről mélyen gondol

kodván, egy késecskével а‘ körmeit Vagdalta el, ’s midőn

figyelmetessé tétetett volna arra, hogy vasárnap van, elvag

dalt körmeit hibájának helyrehozására a’ tenyerében égette el.

§. 186.

Miért kellett pedig a.’ hetedîk napot illyen szentnek tar

tani? a7 Zsidók ennek ezt az okát adták: mert az Isten hat

napokon teremtette a’ világot, а’ hetediken megszünt a’ te

remtéstől , és azt megáldotta megszentelte; szükség hát hogy

az emberek is kövessék az Isten' példáját, annyival is in

kább, mivel parancsolja is ezt ő Felsége. Mások ismét a’ hét

planéták közt elosztották а’ napokat: az első napot szentel

ték a’ napnak, másodikat a’ holdnak, ’s a’ t. a’ hetediket

pedig Saturnusnak: ennek az ő napját úgy nézték ‚ mint а’

világ” teremtése után következett ártatlanság7 állapotját, а’

mikor az emberek egyformák voltak, nem volt szolga, úr,

gazdag, szegény, békességben bátorságban laktak; a" há

zakon nem volt ajtó, a” földeken nem voltak határok hány

va, nem szántottak nem vetettek, nem dolgoztak az embe

rek, а’ föld önként megtermette azt a’ mi szükséges volt

i7*
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Minden hetedik nap már ezt az ártatlanság” idejét akarták

visszahozni, és azt írja Diocassîus, Hist.- Lib. XXXVII. hogy

ez a’ szokás az Égyiptombeliekről ragadt el más nemzetekre.

Ezt a’ régi Görögök nem tudták , de már az ő idejében mind

a’ Görögöknél mind a’ Rómaiaknál szokásban volt.

§. 187.

A’ mi régi atyáinknál is а’ 7. szám szentnek tartatott,

mellyet mutat ezen szólás: „megválasztja hét tél hét nyár“

és a’ hetedìk gyermek különös tehetségünek tartatott, azt hi

vén , hogy ezek közzül válnak legalkalmatosabb tátosok, tu

dósok; és hogy ezek a’ pénzt а‘ földben is meglátják. Ők is

minden hetedik nap Szombatot innepeltek, félbe hagyván kül.

ső munkáikat, neki tisztálkodva összegyültek a’ lelkiekben

való épülésre, és a’ társasági boldogságban részesülésre , a.’

mikor osztán ők is vásárokat ütöttek , és eze'rt nevezték még

Persiából hozott névvel Bazár: Vását-napnak, a’ mint cse

lekedtek a’ Rómaiak is,A а’ kik a’ kilenczedik napon vagy

_Nundz‘na'kon , bemenvén а’ városokba, adtak vettek vásárol

tak. — Nehéz hát régi eleinknek а’ keresztyén vallás” bevé

tele előtti történeteivel megegyeztetni azt, a’ mit> Hole'cziMi

muy előad a’ Tud. Gyújt. .1833.. Уши; kötetében: hogy a”

Vasárnap vette nevét'ezen tót szóból: vecsera: vacsora,

-Á így szólván: „Valamint a’ régi'keresztyének közt, úgy

hihető a’ Magyarok közt is, mikor a’ keresztyén vallásra

tértek , minden vasárnap kiszolgáltatott az úri szent-vacsora,

azért nevezték ezt: vecsera-napnak?“

‘§. 188.

A’ több napoknak úgy látszik nem is voltak nevei a’ ré

gi Magyarok között, hanem csak számok által különböztették

meg azokat, mint a” Zsidók is: Szombat” első, Szombat” má

sodik, Szombat9 harmadik ’s a’ t. napjai által, és a’ ker'eszá

tyének is az első Sylvester római pápa' rendelése szerént:

a’ „Dies solis, lunae,»martis“ helyett, „feria prima, feria se

cunda, feria tertio.“ neveket vettek fel. lgy a’ Magyarok is a’
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hét"elsô' napját nevezték Hétfó'nek, a’. másodîkat nevezték

Kettó'nek Ищу Keltnek, mellybô’l lett osztán a’ Кейс! ’5 а’ c.

A’ harmadìk, negyedik, ötödik, hatodîk napok’ печей, е’

mostanî országunkba vleltt jövetélök után, а’ Bulgarusoktól

kölcsönözték: Szredíe'bf'íl, melly középsò't tesz, lett a’ Szer

da, Tschetwertbölhmelly azt teszi negyedìk, lett Csötörtök;

Piatokból v.' ötödikböl, lett Péntek ; Szuboluból. pedig Szombat.

§. 189.>

Hogy vasárnap >vásárok ne tartassanak, ezen szokás

ellen parancsolatot adott elö'ször l-sô' Béla 1061-ben; azután

pedîg‘SLLászló 1092-ben a’ Szabólcsi gyüle'sben (Deer. L. 1.

с. 16). végre Kálmán 1101-Ье11 а’ Vencsellô’i gyiílésben.

§. 190.

l Az ìstenî tiszteletnek egy része volt az áldozat, vagy

az Isten ìránt való háládatosságnak , az emberek iránti mun

kás szeretetn'ek, `16сёге111ё11уе11спе1с közlése, ’s a’ barátságos

társalkodás által lehetô' kînyîlatkoztatása; és ennek marad~

ványa ’s mássa volt a’ keresztyének között, az Agape, а’

szel‘etet’ vendégsége. Áldoztak mìndennel a’ mivel élni 52011

tak; bor, viz, téj, hús», pogácsa, gyümölcs, ’s más effé

lékkel. Az áldozatra való állatçt a’ Mágusok vagy` papok öl

ték meg, húsát eldarabolván nagy vasfazékakban megfò'z

ték, tíìzèlvén alá a" megáldozott állatnak csontjával; mikor

‚педаль а’ hús, kiltakták а’ zöld füre, ha lehetett lóhere're,

а’ Mágus megáldotta, ’s e’ nélkííl nem is volt törvényes az

`áldozat, e's az Istennek dícséretet'énekelt, a’ Mágus elvett

belô'le a’ mit akart, a’ többit pedig elosztották magok közt

az áldozö felek; a" tüzbe semmî húst belé nem tettek, hanem

csak a’be'lf'aggyút: mert а’ Mágusok azt tam'tották, hpgy az

Isten nem a’ 'testét, haneín csak a’ lelkét kívánja. az áldo

zatnak: a’ tíízbe tehát csak tömje'nt, szurkot, ’s más illyen

jó ìllatú fiìstöl: szerzô'ket hánytak, mint elöadja. Herodotus

Hist. L. l. ¿- vagy pedig а’ 11163115 csak megölte az 611102111

ra. való állatot, és eldarabolván széljelosztotta nyersen, nz
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áldozatra megjelentek közt, ’s kiki a’ maga részét elvitte,

és otthon megfőzte; ezt leginkább a’ rosz időkben szokták

cselekedni, mint írja Stra'bo' L. 15. `

§. 191.

lgy áldoztak a’ Magyarok is, mint erről emlékezik Ano

nymus с. 16. „Ugyan azon helyen kövér'lovat ölvén meg, а’

pogányok” szokása szerént, nagy áldomást tettek.“ Erről em

lékezik Theophilactus, Hist. L. VII. с. 8. „Annak az Istennek а.’

ki ezt а’ világot teremtette, а’ Törökök áldoznak lovakat, ökrö

ket, és juhokat.“ A’ lovak a’ Chaldaeusoknál és Persáknál

a’ napnak voltak szentelve. (2. Kir. XXIII. 11.) -- A’ fejér

szín legtisztábbnak és szent színnek tartatott, azt hitték hát:

hogy az Isten előtt a’ fejér ló legkedvesebb. -— De a’ Ma

gyarok előtt is a” lovak igen becsesek voltak, ezeken útaz

tak, ezeken hadakoztak, ezeken ültek, és lóbőrrel bévont

szekereiken útaztak, azoknak hús kat ették meg, tejöket it

ták , és azokból sajtokat készítettek. — És az Ázsiában ma

radt Magyarok még ezer kétszáz harminczadik esztendő, tá

ján is ezzel éltek, mint előadták azok а’ Barátok, kiket а’

Pápa az ô' megtén'tésökre küldött, а’ kik rólok azt írták:

„A, Magyarok ló és farkas húst ’s más ehez hasonlókat esz

nek, ló tejet és vért isznak“ mint előadja Desericius (de ínítz'is

et maz'orz'bus Hungarorum , Тот. I. pay. 170.) — Nem lehet

hát csufságnak tartani, mikor Árpád, Zalánnak, Alpárra 12

fejér lovakat drága nyeregszerszámokkal felkészülve ajan

dékba küldött, nem tudtak volna ők ennél drágább ajándé

kot küldeni. (Anonym. cap. 14.) És minthogy a’ keresztyén

papok, a’ lóhús ételt és lótéj italt a’ Magyaroktól eltiltot~

ták, ez volt egyik oka, hogy а’ keresztyén vallástól idegen

kedtek. Azt írja Thuróczi: hogy Péter király alatt felzen

díiltek a’ Magyarok, oda hagyták a’ keresztyén vallást, és

kezdettek lóhúst enni. (Chron. Hung. Pars. 2. с. 39.) Ez volt

már annak az oka: hogy mikor а’ Magyarok valami nagy ál

dozatot akartak tenni, kövér fejé: lovat vágtak le.
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§. 192.

Az áldozati vendégséget áldomásůvás követte , a’ melly

abból állott: hogy egy тары, melly chaldeaì szó tészi elô'

ször az embernek meghajtott шанса“, azután pedîg csészét,

melly ollyan forma volt mint еду fél görög-dìnnyehaj; а’

gazdagokéi aranyból ezüstbò'l voltak készû'lve, a’ szegény

sorsúaké fából, melly bô'rrel be volt húzva, mint ezt elô'adja

Herodotus a’ Melpomenéjében: ezt a’ kúpát mondom meg

töltötte'k borra] ; mindenìk vendég, mînekelô’tte azt Юта

volna, felemelte az e'g Гей; áldásokat kl'vánt nemzetére, ba-4

rátira , és attyafìjaîra; de magának kiìlönösen nem tartatott

illendô'nek hogy valakì jót kívánjon , ezen az okon: mert ha

`az Isten az egész nemzetet megáldja, akkor ô’ is а’ többi

közt áldott lészen. Aze'rt neveztetett ez а’ szent vendégse'g

áldozásnak, az ivás pedìg áldomásnak, vagy mások’

megáldásának.

ё. 193.

Tisztelték továbbá az Шел: imádság által. Ez а’ szó
imádság, lett ebbô’l az arabA szóból: Hemam, vagy Imam,

melly galambot tészen. A~ régi költô’k’ elô'adása szerént, Ju

piternek a’ galambok hordották az ambróziát. Az áldozato

kat is úgy nézte'k, mint az Isten eleibe tett eledelt, az ezt

elkészítô' Papot vagy Mágust is hát nevezték Imamnak, vagy

az Istennek enni adó galambnak. Minthogy pedig az Isten

nek nem csak állatokkal szoktak áldoznì, hanem dícséret

mondás, könyörgés, háláadás által is: innen imádságnak

neveztettek mind ат]; а’ szent foglalatosságok , mellyeket

а’ Papok véghez vittek, az [жен iránt valóA tîszteletnek és

szeretetnek kîmutatására.

§. 194.

A’ háláa dás lett ezen zsidó szóból: МИН, melly an

nyìt tészen mint: tìsztelni, dícsérnì; és nem lett ez а’ Тбгб

kök’ >Allvîjából, mint ve'lekedik Haiger. Lehet mìndazáltal
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az îs,hog'§1 ez a’ szó „hálát adnî“v vette eredetét a.’ phoe

niczîai Bìblus nevü városbelî Vénus’ templomában végbe

menni szokott ~czerìmónìától. ГЦ ugyan is, minden esztendô'

ben egyszer tartatott az Adonis’ î'nnepe; elsô’ nap gyászolták

sîratták az Adonis’ halálát, mellyen`értetô'dött»a’ tél ;‚ тайги:

пар öríiltek annak_feltámadásán, melly által elò'adatott а’

tavasz. Ekkor az asszonyok hajokat levágták és Vénusnak

szentelték, a’ kik pedîg szép hajokat sajnálták I_evág‘ni,

azok az által mutatták-ki tiszteletöket: hogy _egy nap lés egy

éjjel fìzetésért az ìdegeneknek engedte'k magokat,melly Еже

tést azután Vénusnak adtak, mint írja Lucianus de Dea

Syra. Hasonlót {г smibó is a’ babyloni ásszonyokról.

§. 195.

A’ könyörgés "ehette eredete't ezen összetett zsîdó

és chaldeaî szóból копий-„0191», melly annyìt tészen mint:

valamìt megnyernî, szereznî kl'vánó.

g. 196.

Hogy az lsten meghallgatja a’ könyörge'st, hitték azt

a’ régîek. Homerus Iliad L. 1. l'gy szóll: „А’ ki az Istenek

nek engedelmeskedîk, bìzony meghallgatják az ô' капище
sét.“ Szerették a’ régîek а’ rövid fontos könyörgést. Socra-v

tes l'gy l'mádkozott, mint elô'adja Plató: „Óh szeretò' Pán), és

mìnden más lsten ek! adjátok-meg azt nékem, hogy e'n belsô’

képpen sze'p legyek, ’s kiìlsò’ javaìmbelsô’képpen is hasz~

náljanak, és Могу én csak а’ bölcset tartsam gazdagnak.“

_- Рыб így макеты: „мшаепек’ ыгыуа: add-meg né

kíínk a’ jót, akár' kérjük akár nem; a’ ковша: pedig ne

add - meg , ha ke'rjůk is.“ —

5. 197.

Mìképpen könyörögtek а’ re'gî Magyarok , annak példá

ját hozza fel Anonymus c. 39. így l'rván: „Árpád vezér, kìnek

ведите volt a’ mindenek’ Ura, felfegyverkezvén, seregeìt

badi rendbe állitván, könyhullatások Маг könyörgön az



v. VALLÁSI SZERTARTÁSMK w). 265

Istennek segítségéért, erősítvén az ő katonáit. Hasonla

tosképpen írja Anonym. Arpádról, hogy midőn a’ Duna’ vi

zébô'l, és à’ mellette lévő földből vittek volna Árpádhoz, a.’

Pannónia” megvizsgálására kiküldött követei, a’ vizet hadi

kíírtjébe töltvén fölemelte az ég felé, és úgy kérte az Istent,

hogy őket segítse-meg, és sok bújdosásaik után juttassa-el

Vezen jó földnek állandó bírására. Az áldozatok, alkalmatos

ságával is, а.’ Mágus nagy szóval mondotta az áldozók előtt

a’ könyörgést, azok pedig azt utánozták.

E§. 198.

Tisztelték az Istent énekléssel. Herodolus írja: hogy

az áldozó Mágus vagy pap Theogoniát énekelt az áldozat”

alkalmatosságával. Theophz'laclus L. 7. c. 8. azt írja: hogy

a’ Turcusok vagy Magyarok a’ földnek Hymnusokat énekel

-;-:..:k. Mikor az mondatik, hogy a’ Mágus Theogoniát énekelt,

ez azt tészi: hogy az Isten” lételéről ,. tökéletességeiről,

munkáiról dicséretet mondott; mikor pedig az mondatik,

hogy a” földnek Hymnusokat énekeltek, ezen csak az ér

tetik: hogy a” földnek és annak terméseinek hasznát elő

számlálván, azon való örömöket, az áldások” Istene iránt

háláadó énekléssel nyilatkoztatták-ki. Követvén a.’ madara

kat, mellyek a’ tavasz9 megújúlásával örömöket énekléssel

nyilatkoztatják-ki. A’ mint cselekedett Dávid is, a’ kinek

CIV-dik zsoltára illyen forma` Hymnus ad tellurem. És meg

is lehet, hogy а’ mi régi Magyar nemzetünk előtt nem vol

tak esmeretlenekaZDávid' énekei , kivált a’ Maka nemzet

nem csak esmeretségbén. hanem sógorságban "is volt Dáviddal.

Énekelni szoktak leginkább az ifjak és a’ leányok, kik

két szakaszban “állottak az áldozat” tüze mellett, egymás”

kezét megfogván, a’ melly rövid mondást azegyik felekezet

elmondott, a’ másik felelt reá. Néha pedig azt énekelték a.’

mit а’ Mágus előttök rövid sorokban nagy szóval elénekelt.

Azének’ nótája együgyü és természetes volt, az éneklő

madarak'ha'ngjához és a.’ dologhoz alkalmaztatott, a’ mint

ennek példáját láthatjuk még ma is a’ játszó leánykákban,

nn...“..-
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kìk e’ szere'nt szoktak дают közben énekelgetnî, mellyre

ò'ket a’ sok századok (Яга felmaradt szokás tam'totta. Az

ének’ nótája kevés hangokból állott, valamînt hogy а’ régìek

sl'pjának, vagy tillînkójának is , csak három lyuka. volt.

Marsyás találta-fel a.’ kettô's tillìnkót , mellyet jobb e's

bal kezek’ újjaìval bìllegettek; egy hangon tehát több szóta

gokat mondottak, és ugrásokat a’ hangokban nem igen

tettek, hanem egymás után fel és le proxìmákat, és ezen

tulajdonsa’gìt а’ danolásnak , а’ magyar köz renden lévö
так most is megtartják. А

§. 199.
Ezen kîviìl tisztelték az шеи: fogadások által, melly

mind a’ mi régi eleìnknél, mind más napkeleti népeknél

szokás volt. Errò'l van emlékezés а’ LXV-dik шкафа"

mìdô'n az mondatîk: „A’ Sionnak hegyén Úr Isten, fogadást

tésznek tenéked“ és a’ CXVI-dîk zsoltárban , a’ mîdò’n

azt mondja Dávid: „Fogadá’som’ az egész nép elò'tt háláa..

dással megadom.“

Jusson itt eszünkbe a’ Jákób’ fogadása, mellyet tett

Mesopotámiaì utjában (l. Mo's. 28 : 20.) — a’- Jeftéé (Bír.

XI: 30)- az Annáé, a’ Sámuel’ anyjáé (i. Байт. 1 : 11.) 

Il'lyen fogadásokat , votumokat tettek a’ régi Magyarok

is, p. o: hogy ó’k az Isten ìránt való tìszteletöknek 11616621

tosságuknak megmutatására , valamelly szabados dologtól

mególtalmazzák magokat, mînemüek: hogy ô'k bìzonyos

îdeig bort nem isznak; húst nem esznek; ágyon nem 11:51

nak; bô'jtölnek, rabszolgáikat szabadon bocsátják. Vagy

valami jónak cselekedésére kötelezték magokat, mìnemíí az:

hogy senkît meg nem csalnak; mindenkor igazat szólnak;

hogy ennyi meg ennyì szegényeket jól tartanak; hogy az

[винте]: velek közlött jóte’teményét áz egész nép elô'tt meg~

köszönik; hogy ô'k valamelly szent helyen ìllyen meg illyen

áldozatî vendégséget tesznek ’s a’ t. mellyeknek marad~

ványai még ma. is megvagynak a’ Magyarok Кбайт, noha
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ezektől, a” keresztyén vallásra lett térések után , törvénynyel

’s büntetéssel is eltiltattak.

AVI. Erkölcsi tudományuk.

§. 200.

De tisztelték a’ régi Magyarok az Istent azzal is, a’ mi

minden vallásnak a’ lelke, ’s а’ melly nélkül а’ legfényesebb

czeremóniák is gyermeki hijábavalóságok : t. i. az Isten”

akaratja, és példája szerént, a’ jámbor élet, követése által.

Azt tanította Zerdust, hogy az igazságot szerető Isten

nek parancsolatja ez, hogy minden ember igazságot szóljon

és cselekedjen. Nevezetesen az 56-dik portában vagy rész

ben, így száll: „Szeresd és kövesd az igazságot! Az igaz

mondó fényesebb а’ napnál; a’ hazug az ördögtől vagyon,

és ahoz mégyen. Nincs az igazságnál semmi jobb azok kö

zött, mellyeket az Isten teremtett. A’ világot az Isten az

igazságból teremtette , és hogy helyén áll, az igazságtól

vagyon. A’ feltámadás is az igazságért lészen, hogy meg

tessen, ki sértette azt meg, és ki volt annak barátja.“ To

vábbá azt tanította Zerdust, hogy senkinek nem kell kárt

okozni, inkább a’ miben lehet mindennel jól kell tenni. Igy

szóll a’ 70-dik portában: „A’ ki egy fillért lop, kettőt kell

attól elvenni.“ Az 56-dikban így szóll: „Az új esztendő) kez

detében , abból а’ mit kezed bévett, szerezz vendégséget,

mert jó az Istennek hálát adni, és azon esztendőbeli dol

gaid szerencsések lésznek, gabonád is bőven terem.“ A’

7l-dik portában így szóll: „Azt cselekedd másokkal, а’ mit

ha ők te veled cselekednének, kedves volna előtted.“ A’

89-dikban azt mondja: „Adakozó, jóltévő légy: kedves a’

földnek, ha jóltévő ember jár rajta; a’ szélnek, ha annak

meljét meghívesítheti; könnyebb a’ lónak , ha jóltévő

ember űl rajta; örömest világosítja azt а’ пар; a’ hold és

a’ csillagok jó kedvvel fénylenek néki. Harminczhárom ka~

puja van a’ paradicsomnak, meg van határozva hogy min

denik kapun miféle jót cselekedő ember mehet-hé, de a’ jól

.qu~„j‘.

"""Í"Ju!”¿Un' l
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tévô' ember mîndenìken bémehet. A’ mi jót hát ma véghez

vihetsz, cselekedd ma, és ne halaszd holnapra, nè mondd

azt: még îfjú vagyok, mert kìmeneteled véletlen fog lenni.“

Ezeknek , ’sV ezekhez hasonló vallásos ìnte'zeteknek ,

mellyeket az lsten’ nevében adtak-elò' а’ Mágusok vagy pa

pok, ладу foganatja volt régi atyáînk’ lelkekben, hl'resek

voltak Ы: igazság-szeretetekröl és .„ jáŕnbor дети-61, mind

Médiában laktokban, mind рейд,’ Persia’ s'zomszédságában.

Úgy tündöklik az ô' jámbor erkölc'sök, mint valami mennyei

súgár, a’ régi vad idô'bô' , mellybô'l mìndenünnen a’ hada

kozásoknak emberî vén'el béfecskendezett képe vicsorgatja.

ránk dühös fogaìt. —- Ide is illik ama mondás: „А’ zordon

kô'sz'iklák Кбит nevekedtenek a’ szelid érzetü erńberek; а’

vìlág gyönyöriìsége’ puha Качай közt, az érzéketlen kò'szob

rok.“

§. 201.

Mai idò’ben is a’ Mágusok’ maradékìról, kik Persiában

megvettetett állapolban élnek, maid mint nálunk а’ Zsìdók

és a’ Czìgányok, és a’ kiket a’ Persák GaurQk-nak (hìtet~

leneknek) neveznek,melly csúf névvel illetik a’ Törökök а’

Magyarokat is , аж irja Tavernier: hogy ezek eggyügyü,

ártatlan jó erkô'lcsîì , vallások mellett buzgó és szorgalma

tos emberek , csak egy Istent hìsznek', a’ bálványokat
útáljállcy noha а’ Muhamedánusok ô’ket Pogányoknak tart'

ják. Nap’ feljöttekor а’ tííz mellett ìmádkoznak, ezért ne

vezìk ò'ket tüzet-imádóknak, рейд; ô'k a’ tüzet nem ìmádják,

hanem csak 4úgy гад-1:16!“ hogy a’ napban és a’ tùfzben leg

szembetünò’bb az Istennek jelenléte; a’ feltámadáàt és ité

letet hîszîk; Zerdust olly nagy becsben tartják, mint a’

Zsidók Mózest, a’ Törökök Muhamedet; igen jó kertészek

és Éóldmivelô'k; de Котов közatök‘egyy sìncs, nem akarván

az I's'tenség’ jelét munkájokkal megferte'ztetnì; bort isznak,

és mìndenféle húst megesznek, ezért tartják ô'ket a’ Törö

kök Pogányòknak.  Jússanak itt eszünkbe jámbor Szécel'

atyánkûai is.  ‘
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5. 202.

Az is, hogy а’ Madjarok Ázsiában igen régi nemzetb'ô'l

valók voltanak , még is keveset emlékeznek rólok а’ régi

l'rók, valyori nem azt mutatja-é: hogy ô'k csendesek, ke

véssel megelégedô'k, ’s békességet szeretò’ emberek voltak.

Csak föld és víz kellett ~nékie'k, ezekbô'l kitelt mindenök,

több szůkségeiket ki шагам pótolni, ’s rájok lehet alkal

maztatni ama mondást: „Qui bene latúìt, bene vìxit.“ Egy

gonosz cselekedet gyakorta emlékezetesebbe’ tesz valakit,

mint száz jó cselekedet. Kik voltak az Efézusbeli Diánna’

hires templomának épl'tô'í , nem tudjuk; de hogy Herostra

tus gyújtotta-fel, emlékezetben maradt. `

§. 203

Mìkor е’ mostani hazánkba béjöttek is,l akkor sem

követtek (ík el semmi Vkegyetlen Tatár-forma pusztl'tást az
yitt volt lakosokon, mellyet ha cselekedtek volna, az ò'ket

kìssebbíteni kívánók el nem hallgatták volna, ШК még ollya

nokkal is gyalázták, mellyeket okos ember nem hìhet, mint

Jornandes, ki a’ Hunusokat az блюдами származtaknak

írja lennì, az értetlen! ~ Meghagyták ô'k azoknak шу

ségeiket, városaìkat, csak Воду tò'lök holmi kisy adót e's

szolgálatot kívántak, mellynek jele az is, hogy az elsò'

várat За, mellyet Zabólcs épl'ttetett, a’ Bulga'rusokra bizták
. ô'ríznì, ’s ezek voltak- az 'elsò’ Bulgárok vagy polgárok. —

Sok földes~urak vagynak ma Magyarországon, kik kegyet

lenebbül bánnak jobbágyaikkal, mint régi ô'seink az általok

meggyô'zött >népekkel. Bizonyságáúl szolgálhat ennek az,

hogy akkor, mîdô'n Sz. István e's az utánna_ vaIó királyok’

idejében, szinte 60 esztendeig zavarban volt az egész nem

zeta’ vallás mìatt, ha а’ Bulgarusokkal kegyetleniíl bántak

volna, ezek ellenök támadván ò'ket könnyü _móddal elpusz

títhatták ‚ ’s rajtok véres bosszút állhattak volna.
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§~

Tagadhatatlan ugyan az, hogy a’ Madjarok Ariából ’s

Márgiából kiköltözve'n , e's az e'szaki vándorló Skythák közzé

elegyedvén, szelid jámbor erkò’lcsökbó'l sokat elvesztettek,

a’ rossz példa megvesztegette ô'ket. Ezen mostani hazánkba

béjövén az ázsiai együgyü e'let’ és öltözet’ módját elhagy

ván, ’s az európai szokásokat megízelítvén, már szük

ségeìknek kîele'gíte'sére nem volt elegedendò' az addig köve

tett barom-tartás, ennél pedig nehezebb munkához nem volt

kedvök; a.’ szaporodó szükség tehát ösztönözte вы más

nemzetek’ javainak elragadozására, mìkor azoktól e'rdemök

szerént jól megverettek, mostanì hazánkba vissza kergettet

tek, egymás’ javait ragadozták el: l'gy lassan lassan meg

romlottak, úgy hogy ó'ket a’ keresztyén vallás is semmìvel

sem tehette jobbakká mint voltak régi vallások’ ideje'ben.

§. 205.

Valamint magokviselésökben, úgy besze'dökben is egy~

îigyiíek voltak a’ Magyarok, a’ szókat ‘Моё-авт, a’ beszé

det czîfrázni nem szerették, dolgot inkább mint szókat ad

tak-elô'; és ò'k az ö egyenes szívbó’l származott hízelkedés

nélkíilì világos e's bátor beszédükrô’l, a’ régi idô'ben, minden

nemzetek közt esmeretesek voltak. Mai idò'ben is „magyarán

megmondanì valamil“ annyit tészen: mint azt világosan és

bátran clô'adni. Mikor összetalálkoztak, más napkeletì ne'pek’

szokása szerént, а’ becsû'letnek és szeretetnek jeleit приш

ták egymás iránt, meghajtották magokat , megcsókolták egy

mást, békesse'get , az Isten’ áldását; а’ Persák’ példája sze

rént, szerencsés napot vagy éjtszakát; vagy a’ Görögök аге

re'nt, örömöt és egésséget kívántak egymásnak. Pythagorás

mînden köszöntések közt leghelyesebbnek tartotta ezt „hü

gîaeneín“ vagy egésséggel: mert a’ ki lelkében testében е

ge'sséges, az a’ boldov'. Az ô' tanítványi mîkor levelet так,

hármas három szegletet tettek felìbe îllyen formán: Ж melly

az egésse'gnek czimere volt, és az ô' symbolumok, mint

mai idò'ben mikor némellyek levelök felibe a’ keresztyénség’
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czímere't a’ keresztet teszìk. Az ege'szse'gre, az ô' értelmök

szerént, ezek kívántattak: az ép elme az ege'sséges test

ben; másod'szor a’ kůlsò' szépség, ékesse'g; harmadszor a’

gazdagság e's bô'vség; mint elô'adja Lucíánus а’ köszönte'sek

rô'l Ш dialogusában. A’ hosszas köszöngete'seket, hl'zelkedö

jó штата; mindazáltal soha sem szerették. Midó’n а’ ró,

maìj követek’ hosszas паштет, hízelkedô' jó kívánását

nagy unalommal végìg hallgatta volna Atila, ezzel visszo

nozta rövideden: „Légyen úgy a’ Rómaîaknak is, a’ mint

ne'kem kívánjákl“ mint emh'tì Príscus, Excerpt. Leg. pag.38,

Lucîanus is, az Istenek’ dialogusában, Mercuriussal l'gyszöntetì Párist: „Jó napot pásztorl“ mellyet ez Еду fogad:

„Néked is ollyat iíjúl“

§. 206.

Az ô' vallásos foglalatosságoknak egy re'sze volt az ösz

szeszövetkezés , vagy egymás’ hiísége're segítse'gére való ma

gok’ kötelezése, mellyrò'l Anonymus Cap. V. l'gy emle'kezik:

J,Akkor a.’ fent említett férjfìak , Álmus ve'zére'rt а’ pogányok’

szokása szerént egy edénybe bocsátván „да: Vél'öket, meg

erô'sítették az esküvést.“ Mit jelentett ez, ugyan csak Апо

nymus Cap. VI. l'gy magyarázza: „Ногу ha valaki az ô' ma

radékaik közzù'l hííségtelen lenne a’ fejedelem ellen, vagy

egyenetlenséget szerezne a’ fejedelem és az ô' atyjafìai kö~

zött, а’ bíínös’ vére kiontasson, mint az ò' vérök is kiomlott

az esküvéskor, mellyet Álmus fejedelem’ hííségére tettenek.“

Ezt a’ szokást a’ Madjarok Ázsìából hozták ki, mert

l'rja Herodotus L. 1. hogy а’ Médusok, mikor frigyet kötöt

tek, egymás’ vállát megvágván az abból kijövò’ vért lenyal~

ták. Solínus is Cap. 20. аж l'rja: hogy a.’ Skythák çgymás’

vére’ megîvása által eró'sítik а’ kötött frigyet, nem csak а’

magok, hanem а’ Médusok’ szokása szerént is. Erre czéloz

a’ zsìdó Berilh vagy Verz't szó, melly szövetse'get jelent, tu

lajdonke'pen pedîg üte'st, vágást, szúrást. —- Ugyan illyen

vérrel erô'sl'tett szövetkezésrò'l emlékezik Joinvíllaeus, Sz. La

jos franczia király’ élete'ben‘, midô'n azt írja: hogy a’ Cuma
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nusok, mikor Andronîcus görög császárrál békességet kö

“тек volna , egy ezüst kúpába vl'zzel elegyl'tett bort töltöttek,

megvagdalt testekbò'l szivárgó véröket abba eresztették; ha

sonlóúl cselekedvén a’ görög császár is {б emßereìvel együtt,

e's minekutánna egymás’ vére't megkóstolták, azt mondották а,’

Cumanusok, hogy a’ Görögök már nékik vérFszerént-való

rokonaik, és vérsz`eréntvaló jussaik vagynak >egymásrv. néz

ve. Ezután egy kutyát hoztak a’ frigykötô’k közzé, e's аж

mindnyájan széljeldarabolták, azt kívánván a’ Kunok , hogy

így daraboltasson széljel az a’ kutyához hasonló hitszegô',

ki a’ frigyet felbontja. És a’ Magyarok az illyen módon .meg

erô'sített szövetséget‘szentül is megtartották.

Szép példájáthozza fel ennek Lucz'a'nus, Toœarísában

' 4ik köt. 47dilc lapon (a’ Wieland’ fordítása szerént) holòtt

is ezt írja: „negyed nappal azut'án` hogy Amazok és Dan

damìs a’ barátság’ vérpoharából так, a’ Sarmaták _véletlen

rajtok шашек, e's Amazokat elfogtzfrk; Dandamîs általúszìk

a’ Tanaison az ellense'ghez , kéria’ Sarmaták’ vezére't , hogy

az hò' barátját bocsássa е1, inkább (Не: tartsa meg helyette. A’

Sarmata vezér azt kívánta: hogy а’ -ke't szemét adja érte,

úgy visszabocsátja barátját , és azonnal ki hagyta vájami két
szemeit, így visszaúsztak mind a’ketten; de Amaz'ok ki nem

állhatván a.’ Dandamis’ vakságátl ô' is kîvájatta, szemeit, kik

is a’ Skythák elô’tt igen nagy beesîìletben voltanak, és kö

zönségesen t‘áplá'lták ô’ket.“ Ugyan az illyen vé‘rrel-eu'ísl'tett

barátságnak példáját emh'ti Procopz'us L. 2. mìdô’n az Ephta

litákról ‘аду 016211116111‘61 azt l'rja: hogy némellyeknek vagy

nak húsz barátjaik is, kìkkel minden jnvaik közösök, és a’

kik közzííl találkoznak sokan ollyanok , а’ kik, mikor moghal

az ki ô'ket barátjának választotta , elevenen hagyják ma

gokat eltemettetnî barátjokkal. Innen a’ zsidó nyelven is ba

гад azt tészi: kiválasztott; ve'le szövetse'get кант; egyíìtt

evett, nyájaskodott; mellynek а’ foemìninuma: бета: vagy

мыши, leányt jelent.
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§. 207.

És ezen szövetség” megerősítésére való példákat talál

juk fel: 1= Más. 15: 10. Jere'm. 34.- 18. úgy szinte a’ mi

Megváltónk által szerzett szent vacsorában, és ama mondá

sában: „Ez az én vérem , igyatok ebből mindnyájan !“ Ezt ta

láljuk fel a” kötelező írásokat megerősítő vérszínű pecsétek

ben is.

§. 208.

Szokták vala régi eleink szövetségöket, ígéretöket, eskü

vésekkel is erősíteni. А’ mikor ők, valamint hogy nem tisz

teltek mást hanem az egy igaz Istent, a°menny ’s föld’ alko

tóját; úgy nem is esküdtek másra, hanem csak a’ teremtő

Istenre. Rossz akaróik vádolták ugyan őket, hogy а’ kutyák

ra, farkasokra , ’s más efféle tisztátalan állatokra esküsznek;

így vádolták nevezetesen a” Sclávusok lX-dik János pápa

előtt, mint említi Hundius Тот. 1. pay. 30. а’ melly vád on

nan vehette eredetét, hogy a” mint közelebb említénk, a’

szövetség” alkalmával kutyát daraboltak széljel, de ezt is

nem a’ Magyarok, hanem а’ Cumanusok cselekedték. - Az

esküvést erősítették átkozódással is. Illyen forma átkozódás

nak neme volt az, mikor szemökre, fejökre, szakállokra ál

lították lvalamelly mondásoknak igazságát.

Nem minden esküvést, mellyet későbben keresztyén f"

vel vittek véghez a” Magyarok (a, bibliára, a” feszületre tett

kézzel, nem csak az Istent, hanem minden szenteket is se

gítségül híván) tartottak olly szentül meg, mint azt, mellyet

régen az egy Élő-Jóra tevének, és a’ mellyet vérökkel pe

csételének meg régi eleink, а’ keresztyén vallásra lett téré

sek előtt. Jusson itt eszünkbe Várna; és 1600-tól 1750-ig a’

közönséges békesség-kötések” ellenére véghezvitt cseleke

detek!! ‚ Í

1S
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VII.

Papjaik’ kötelességeiröl ’s neveiröl.

§. 209.

Voltanak а’ régi Magyaroknak papjaîk is, kiketa’Mágu

sok közzůl választottak, mert а’ mint Apuleus l'rja, a’ Per

sák’ nyelve'n Mágus épen azt tette, a’ mit nálunk Sacerdos.

Plató pedìg a’ Mágiát Isten’ szo}gálatjának nevezi. Ezek а’

Mágusok, mint Slrábó feljegyzî, kivált Kappadólcziában felet

te sokan voltak, úgy hogy ottan hívatalt nem kaph'atván min

denfelé széljel vándorlotlak Európába, ’s Ázsiába. каш

tök а’ papság firól fìra ment, mint az Égyiptombelieknél is

szokásban volt, hogy а’ melly hl'vatalt vagy munkát folyta

им az atya, gyermekei is azt folytatták nemzetségrô'l nem

zetse'gre. '

Ezeket nevezte'k Syriában Koheneknek; nevezték Cha

mar vagy Komoroknak is, melly chaldaeai nyelven: égetter,

feketét tészen; és ezen név’ maradványa: Komoró, Kemer,

Komárom.

§. ‘210.

Ezeknek kötevlességök volt a’ néppelkönyörögni , а’ né

pet megáldanì, az áldozóknak a’ vallás’ czeremónìáinak vég
hez vivése'ben -útmutatást adniwrök öite'kvmeg az áldozatra

rendelt állatokat , б!‘ darabolták fel azokat,l és уйду‘ nyersen

széljelosztották az áldozók Кбит, vagy pedîg megfô'zìzék,

kìvéve'n mindenkor tetsze'sök szerént а’ magok részét.

ì Y. Kötelességek volt а’ szent helyeken, mellyek ez erdô'k~

ben,rl1egyeken , ищу vizek mellett,Í v:enz Isteni тише‘? lhelyé

Ш kìválasztattak , es a’rGAöx-ögök állal mplomro Км]: ne
veztettek, а’ szent u'ízre vigyáznì. Az ilrlyen helyeken t. i.kô'

böl valami kerítés építtetett, ennek а’ közepe'n volt a’ tüzelô'

hely, melly neveztetett a’ Zsìdók állal Chammánnak, a’ Gö

rögök áltai pedig Pyralheának, vagy az Isten’ tüzelc'í-helyé

nek, a’ mint feljegyzì ‚ЧП-(1116 L. 15. Illen kellett hát a’ Má
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gusnakïszlüntelen tüzelgetni, ’s vigyáznì hogy а’ tíiz soha el

ne aludjék; ide jártak ki a’ buzgólkodók imádkozni, és ál

dozni , mikor az idô' engedte; а’ Mágusnak pedig minden nap

egy óráig ìkötelessége volt ezen а’ helyen imádkozni az e

gész népért.

Ök szokták az áldozat’ alkalmával nagy szóval МЫШ

tanì, ki miért áldozik; ò'k éneklettek dícséretet az Istennek

а’ néppel, az áldozat’ alkalmával ò'k szentelték meg az ál

dozatot.

A’ tüzet kfúni nem volt szabad, ne hogy az emberbô’l ki

‚ menü' szél аж megf'erte'ztesse, sárt vagy valami rútságot ha

lálos biíntetés alatt abba vetni nem voll: szabad. Az áldozat’

husából is vagy vérébô'l abba vetni semmit sem lehetett, csak

a’ bélfaggyút kellett arra tenni. Egyébaránt olajjal, száraz

vesszò'kkel, e's szélhajtással lehetett azt éleszteni.

§. 211.

Syriának Mág 6g vagy Hierapoli s nevíí városában,

a’ napnak e's holdnak papjai feje'r ruhákban jártak, csak а’

f6' papnak volt hosszú veres ruhája, e's aranyos papi süvege,

mint írja Lucia’nus , de Dea Sym. Egye'bütt pedig, az égi [ste

neknek áldozó papok veres ruhákban jártak. És mivel a’ ki

»rályok nem csak polgári ìgazgatók, hanem egyszersmind а.’

Vallás’ f6' papjaì is voltanakf, e’ v'olt az Oka hogy ô'k is veres

ruha'kban jártak. A’ kik а’ pokolbelìeknek áldoztalk, azok fe

ketében jáx-tak; a’ kik рейд‘; а’ szíilò' és tápláló természetnek,

mint Venus, Vesta, Ceres, Junó, ’s más efféléknek áldoz

tak, azoknak feje'r ruhájok volt. A7 keresztyén papok közt

а’ fekete ruhában való járás azóla jött közönséges szokás

ba, mióta'a’ tinta ötödik elementummá “Ш; melly a’ f_ejér,

’s a’feketétò'l különbözô' szíru'íy ruhákon hamar mocskot ejtett.A

_n

> §. 212.

Áriában ,'nevezçékfrégi eleink Mágusaiket Babnak, Vagy

Papnak, melly а’ régi Persáknál atyát tett. Igy nevezték 5k

különösen a’ tüzet, mellyet a’ Zoroaster’ tam'tása szerent

18*
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minden dolgok’ atyjának ’s okának tartot'tak lenni~ A‘zután

pedig így nevezték az. lsten’ szolgáit is. Innen vehe‘tt‘e Jetro

is а’ Hobab nevel: (4. Más. 10: 29.) ` — `

Nevezték Zendelcnek vagy gyujtóknak is, minthogy a.’

vallás’ igazságai, `16 intései, 65 czeremóniái által, ô’k gyújto

gatták buzdl'tották az embereket a.’ teremtò" tiszteletére, és

a’ jámbor életnek követésére.

5. 213.

Nevezték а’ Persák papjaikat Buzur-chanoknak , melly

ezen két szóból van összete've bizar-:mag 65 6/шп=Уе261.

Igy nevezték а’ Persák az ô' közlök lévó' Ma'gusokat, kik

közzííl valók voltak az ò' vallások’ szolgái is; mivel pedig

ezek az ò' varázslásaik, jövendöléseik, ’s álom-magyarázá

saik által a’ tudallan népet csalták; innen a’ Persák’ szom

sze'dságában lakott régi eleink úgy nézte'k ezeket, mint az

ördögökkel czimboráskodó csalárdokat, 65 mind azokaß, kik

az ò' példájokat követték, nevezték Persa-papoknak vagy

boszorkányoknak.

§. 214.

A’ szomszéd Indusok’ papjaitól kölcsönözött névvel,

nevezték а‘ Magyarok is az ô' közlök lévô' tudákos embere

ket Karabonczoknak, ‘газу fekete papoknak. Ezek ollyan

szenvedò’ barát-formák voltak , sanyarún e'lt'ek , kóborletvtak,

rongyosok és szennyesek voltak, és igen kevéssel 11165616

gedtek. Foglalatosságok volt nékik: az embereknek jó sze

rencsét kl'vánni; i'öldjöket munkáikat holmi'érthetetlen szók,

czeremóniák, füstölések , viz-hintések állal megáldani; ’sazt'

hitték az emberek , hogy mind ezek hasznosak , foganatosak;

ellenben a’ kit ô'k megátkoznak, azoknak károk következik.

Azért is ha valamicske't kértek tó'lök а’ garabonczás-deákok, te

jet ‚ kenyeret, más eife'lét , azt kész szl'vvel adták. Azt hitte'k,

hog-y ezek feljebbvalók más embereknél, 65 ó'k а’ szelek

nek, jégesô'knek parancsolnak: azéri ha akarják, elháríthat

ják, vagy a’ kikre neheztelnek , ezek által házaikat, 7616561

ket elpuszu'thatják.
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§. 215.

Millyenek lehettek ezen Karabonczok a’ régi időben,

előadja azt Árria'nus а’ Nagy Sándor” Anabasz'sa’ vagy tá

borozása” VII-dik könyvének mindjárt az elein ekképen: „Nagy

Sándor egykor összetalálkozott az indus bölcsekkel a’ me

2611,- a” hová egymással való értekezésre kimenének, kiket

a’ Görögök'Gymno-sophistáknak neveztek, nem azért mint

ha egészen mezítelenen jártak volna, hanem azért, mivel

nékik egyéb ruhájok nem volt mint egy pokróczok (szíír,

szalma), mellyel nappal magokat betakarták, éjjel benne

háltak, különben hajdon fővel ’s mezítláb járván , igen sa

nyarún és szegényen éltek. — Ezek Nagy Sádornak kérdé

seire semmit sem feleltek, hanem csak a.’ földön topogtak

lábaikkal, mellyel mit jelentenek, így magyarázza meg egy

közzíílökz. „Minden embernek óh király! csak annyi bírtoka

van a’ földön, mennyi a’ lába alatt van; -- te is csak

ollyan ember vagy mint más , de magadat sokba elegyítő és

rendetlen , a’ ki messze elhagyván hazádat, magadnak is má

soknak is sok alkalmatlanságot szerzesz; pedig nem soká

meghalsz, ’s nem fogsz több földet bírni, mint a’ mennyi

testedet eltemeti.“ -—- Tetszett e’ Sándornak, ’s ezeknek lel

ki erejöket csudálván, kívánta hogy valamellyik legyen az ő

követője; de a’ közöttök öregebb Dan damis azt'izente né

ki: hogy sem ő nem megyen hozzá, sem másnak a’ hozzá

menetelt meg nem engedi“; mert ő is az Isten’ fia mint Sán

dor, nem is szorúlt semmiben segítségére, mert ő a” mije

van azzal megelégszik; nem is látja, hogy az ő vele lévők jó

czélból jártak volna bé annyi szárazt és tengert, sem hatá

rát nem látjakóborlásoknak; nem is kíván ő semmit а’ mit

néki Sándor adhatna, de nem is fél hogy elvehesse tőle a7

mije van: megéri ő azzal, a" mit az Indiai föld meghatározott

időkben szokott teremni; mikor meghal pedig, az ő lelke,

a’ vele egyességben nem élt társától а’ testtől könnyen elvá

lik. — Egy (Задание nevű mindazáltal engedett а’ Sándor”

kívánságának, hozzá-állott, mellyért a” több “Mágusok őtet

állhatatlannak, és rosszúl cselekedőnek mondották, hogy el
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hagyván a’ boldogságot, mellyet ô'k megnyertek, az lstenen

más urat tìsztel. Galanus, a’ ki eddig soha beteg nem

volt, kevéssel a’ Sándorhoz való menetele útán rnegbeteg

szìk, de ò' sem orvosságot nem vesz bé, sem szokott élete’

módját nem változtatja, hancm felteszi magában hogy ô' éle

tének véget vet, ’s magát elevenen mege'gettetî, a’ köztök

lévò' szokás szerént. Hîjában ìgyekezte Sándor ô'tet errô'l le`

verni, mellyet látván, Ptolaemeusra a’ Lagus’ тайга bízta'az

utólsó tisztesség’ megtevését. Ki is ott, à’ hol Calanu‘skí

vánta , nagy rogust rakatott: akkor Calanus a.’ betegse'g дам:

nem mehetvén, se Юга nem ülhetvén , lektikába te'tetett ’s abban

megkoronázott fô'vel, az Istennek dícse'retet énekelve, КМ

tetett a’ rogushoz. Ott a’ Sándortól ajándékozott arany ezüst

edényeket elosztotta, barátit megcsókolta, Sándornak ezt

ìzenvén: hogy ô'tet Babylonban nem soká megtalálja, ’s ott

ô'tet таза megcsókolja. Ezzel felsegíttetett a’ rogusra, Леге

küdt csendesen, ’s a’ rakás-fát meggyújtották, összeégett

Calanus а’ nélkííl hogy csak egy mozdúlást tett volna, Sán

dor nem tartotta illendô'nek barátja’ illy iszonyatos halálát

megnéznî.“  Példája annak mìllyen erô's e's meggyô'zhetet

len а’ lélek , mîkor az magának állhatatosan feltesz valamit.

— Igy írja le ezeket Arrìánus.

§. 216.

Ezekhez járúltak a’ Tátosok is. Hihetó’leg,` ezek, vették

nevöket nem a’ tátogástól, melly mîndennel köz, hanem е

zen chaldaeaî szótól: Ваш, melly törvényt rendele'st tészen.

Dátos tehát vagy Ta'tos tett ollyat, ki a’ törve'nyt ’s rendelé

seket az emberek eleibe adta, és intette azoknak teljesítésére.

Innen neveztettek Jo'soknak, Javo'soknak is, e's l'gy ollyan

formát tett, mint a’ Görögöknél a’ profeta. Ezek voltak а’ re'

gi Magyarok közt a’ tam'tók, melly nevezet ezen chaldaeaî

szóból eredt: Tana=tanúlt. Ezek tanították a’ gyermekeket

а’ vanás’ együgyíi igazságaira, а’ czeremónîákra , az erköl

csi regulákra. Tam'tották azokra az énekekre, mellyeket az

áldozat’ alkalmával énekelni szoktak, ezeken kîvül vitézi tet
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teket magokbaq foglaló ’s általok ke'szített versekre , mellye

ket nótával szoktak vala elmondanì;l ezért mondák a” Ма

gyarok'az énekle'st is tanńlásnak vagy danola'snak. Gyakor

lották az ifjakat a’ nyilazásban, а’ dárda-hajl'tásban, а’ gör

he Как!’ forgatásában, 65 a.’ szokásban volt hadi {016616502

ban. Ennek maradványa volt a’ magyar gyermekek között a.’

katonásdi _játszás; ebbò’l kerekedtek a’ Tátosok’ hadakozá

saixó1,‘¿.az öszéllel vetekedò' futós lovaikról valósok meséik

az öregîasszonyoknak. \ — ‚ `

` ‚г 1‘;

_ 5. 217. ‘- 'I' "

Fizetésíil. a’ papoknak а’ fôld’ terméseibò'l zsengét, 65

dézmát ’ 529111111: vala régi atyáink adni, _valamint juhaiknak',

teheneiknek, 65 lovaìknak teje'böl is részeltettékazokat. Е
Zen szokávs’ maradványa., hogy némelly magyar helységek,

papjaiknak, juhaik’ és teheneiknek tejével is íizetnek. Ezt

Zoroaster is megparancsolta vala.y а’ S-dik portában ekképen:

„Mind azokból, a’ mellyekkelA bl'rsz, javaidból, pénzedbô'l,

a’ Desturnak (papnak) dézmát adj te а’ ki akarsz élnì 6161;

ke' а’ paradicsomban.“ 4Ezen kivû'l jövedelmök volt az, a’ mi

az áldo‘zatból nekik adatott, 65 a’ mit önként ajánde'koztak

nekik az emberek. A’ Tátosoknak vagy Tanítóknak pedíg

zszegò'dség,` szerént volt fìzetésök, a’ honnan ez а.7 526 Tana,

azt is vtette а’ Chaldaeusoknál: 'alku szexe'nt jutalomért do1~

gozni, herben megfogadni.

l' 5. 215.. Ã

наша Gáspa'r, krónîkája’ .-44-dik része'ben, at’ Magya

rok’ papjaitgftanŕtóit, а’ keresztyén vallásra lett térések> e#

lött Varázslóknak nevezî, ekképen írván: „A’ némety Péter

ellen feltámadának а’ Magyarok, 65 Csanádon gyííle'st tart-i

ván, a.’.skythìaî bálványozásra adák magokat, megnyírették

fejöket 11610111‘ fiirtre, Yarafzslókat fogadának, 65 azoknak

oktatások Szerént cselekedének, és lóhúst kezdének enni.“

L. . Ez а’ сш’йявт ne'v eredetét vette , a’ török császárnak;

a’ görög püspököknek adott azon levelétò'l, melly Вата vag
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VaTáZ-nak neveztetett, 65 a’ mellyben liatalmat adott ezek

nek arra, hogy papokatf szentelhessenek; 6511’ 11е16521у6

1161111611 hijába való czeremónîáik szerént (igy van kitéve a.’

Barázban) mindeneket szabad tetszésök s‘z’ere'nt-véghez vi

hessenek. Ettöl a’ Bara'z szótól nevezték már а’ magyaror

szágî catholicus papok a’ görög papokat Varázlólcnak, vagy

a’ török császár’ engedelmébô'l tétetett papoknak., melly 116

Vet azután kiterjesztettek а’ pogány papokra , sô't mind 62011

ra is, a’ kik holmi haszontalan babonás czeremóniák által

csalják felebarátjaikat, ebbô'l formálták a.7 Szlávok is шт;

SZaVOkat, melly hasonlóképen babonást jelent. Vagynak kik

a’ шли-112116 5261, az indiai varasbékák’ szemével babonásko

116 vén asszonyoktól szánnaztatják — 611 tudják mîért —

5. 219.

Ногу’ szoktak a’ Mágusok visszaélni az emberek’ kön

nyen hívô'ségökkel, hogy’ szoktak varázsolni, hoz arra fel

példát Lucz'ánus a’ Menippus’ holtak’ országában volt {1111211

sából (a’ Wieland’ fordl'tása szerént 2. Theil. pay. 38.) а’ 1101

ezt l'rja: „Menippus 116165611 Babylóniában egy Milrobarzanes

nevü Mágust, a’ nagy Zoroaster’ tam'tványi közzül, kinek

hosszú 116111656, 11055211 VES szím'i szakálla, 65 méltóságos

szomor tekintete volt; ez ô'tet a.’ 11011611’ országába menetel

re l'gy 11652116116: А’ hold újságtól kezdve 29 nap, minden

teggel nap’ feljötte elò'tt 611116111611 az Eufrates‘ vizéhez, ott

ô'tet a’ Mágus maga keze'vel megmosta, azután a’ feljövô'

naphoz fordúlván fogai közt hosszú imádságot dörmögött,

mellyböl 6 keVeSet érthetett, azután háromszor szeme közzé

köpött, ’s igy szállásukra haza ballagtak, а’ 111111611 116111 116111

szabad volt senkire nézni. E‘zen 29 nap alatt csak dióval él

tek, tejet, méhsert és vizet îttak, 65 mindig a’ szabad ég

alatt a’ gyepen háltak. 30~dik nap éjfél tájban vitte el a’ Tig

ris’ vìzéhez, megmosta 65 azután megtörülte, 50115201‘ 116

ríílkeríilte. tengeri hagymát "s más dolgokat tartván kezében,

mormolva hívta szííntelen a’ 1611161161. Minekutánna illy mó

don egészen megszentelte, háttal haza felé vine, adott reá
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oroszlánbô'rt, ’s keze'be egy hárfát, azt mondván, hogy ha`l

valaki kérdi, ki légyen , mondja таза“ Herculesnek vagy 0r

pheusnak, ’s l'gy тетей osztán le az alsó vìlágba , hol ô'kei:

Charon a’ Stix’ vizén általtette.“

`§. 220. ~

Az asszonyok között is` találkoztak illyen шаман ¿né

vezetesen egy syriai varázsló asszony , ugygn csakl Lucia'nus’

elô'ada'sa szere'nt, Charinust l'gy varázsolta vîssza a’ Melissa.’

szeretésélje: Elò'ször megivott egy pohái' méhs_ert, a’ Chari

nus’ ruhájából, hajából, sarujából, kl'vánt eló'adatni vala/mi

kis rés‘zeeskét’, mellyet' egy vasszegre >akasztott, tömjénnel

megfüslölt; нашёл _a’ tíizbe sót vetett, -kikîáltotta nagy szó

val mind а’ Melissa’, mind pedig Charinus’, mìńd а’ maga.

nevét. Ekkor egy kis összesodrott fońalat kivévén kebelé

bô'l,` igen sebesen hadart némelly érthetetlen szókat, melly u

tán azt mondotta, hogy mindjárt мешает}; szerètô'je , és Эп

tette Melîssát, hogy vigyázzon annak lába.’ nyomárà, a’»jobb

lába’ ,nyomába tegye bal lábgít, p.’ bal lába’ nyomába рейд

a’ jobbat, és l'gy állandóúl fogja szeretni. Így {гс Lucz'únus

а’ 2-dik százban а’ Hetaerak’ (leány pajtások) beszédjeiben‘~

Theil 3. Mai idô’ben is találkoznak illyenek, kivált a’ czigány

asszonypk Кбайт. Ez a’ sz‘ó is hìpp hopp, melly repülést je

lent, a’ varázsló Mágusokról шагам а’ Magyarokra, kik mi

vel sokakat megcsaltak, azért neveztették ohaldaeai nyel

ven Cha'rosolcnak.

VIII. A’ iövendölésekröl.

§. 221.

Jövendöltek а’ Magyarok’ papjai elsô’ben is az álmok

ból. Az álmokat úgy nézték а’ régiek mint isteni jelentése

ket, azért mondotta a’ hunus Élz'hu Jóbnak: álom által meg

j'elenti az Istenaz embereknek az ò' tam'tását. Jób. 33.- ,15.

Almában jelentette meg,` az [этап az elsû' expbernek, hogy Eva
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äì 3 oldaláfcslontjából штаммы; Ábrahámnak , Jákóbnak,

hogy az ö maradefkait rne'gsza'liorítja,1 és а’ Kanaán’ i`óldjét

birwk'okba' aajà; Pharaónak' la" hét esztendei ьв és так

idò't; Nabugodonozornak megaláztatâsát. Így álmodta vala

meg az Elend’ felesége , Enodbil ‚ a’ Heltai’ regéje szerént,

hogy ò' belô'le egy folyóvíz jött ki , melly idegen országra. ki

terjedt, és árjával elbon'totta, mellyet а’ varázslók arra. ma

gyaráztak: hogy ô’ tô’le ollyan Ей szül‘etik, a’ ki egy idegen

országnak királya lesz'.` Eze'rt nèveztettett'az ô' ñja Álmos

_nak. (Hellaí, Króm'k‘a 28.re'sz=) Enne'k'lmaradványa nálunk

mind e’ mnì'napig` az álmos Ищу“. ~ v

l Az 'efféle álmoknak sokat tulàjdonítottak a’ régiek, ne

vezetesen i" VHogy Ábrahámnak álömbàn'az Istèn megigérte a’

Kanaán’ földjét , elég okot adott'ez àrra‘, hogy a’ Kanarien

sokra fegyverrel menjenek, leöldössék бы, földjöketelfcg

lalják, annyival is inkább, min’thogy Chám az ô' régi шур

kat Noët meg is csúfol-ta. Идут csak Ábrahám megölte vol~>

na a’ fiját Isákot álombeli ‘lä'tásáriál Рота, ha. az Isten eb

ben ò'tet csudálatosan meg nem akadályoztatta volna. Mai
idô'ben is sok fáradságos pénzásuâsokat visznek az emberek

véghez elállmodásaik után. ` ’ ' ` ' i ‘

§ 222. n

Továbbá jövendöltek а’ сзйпаёой’й‘огё‘ёзёьбъ Elosztot

Щ ugyan is a”, osìllag’zatokat a" földi országok szerént, пе

vezetesen Parthîát, Ariát, Médiát, Babylóniát a’halak’

jegye alatt tartották lenni, ezen csìllagzatokba már a.’ pla

nétáknak összejövésekbô'l, ellenbe állásokból, valamelly üs

tökös csillag’ felterszésébô’l jövendölték meg legész orszá

goknak ’s azok’ királyainak is sorsukat. Мёд Mátyás király

ról is feljegyzi Hellai, Kro'n'. 200. re'sz. hogy midò'n 1485-ben

Bécs’ ostromlásához fogott volna., megláttatta а’ csillagok’

forgását, úgy fogott af nagy 'munkálion

. , §` 223. ._

»Ezen kivííl el v'oltak osztva a.’ napok, esztendô‘k, а`

planéták közt. A’ vplanéták" természete, és azoknak az idò"
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járásában, az'emberî test’ alkotmányában, ’s-a’z- élet’ vi

szontagságaiban való munkásságok, meg volt határoz'va.' En»

nél fogva elò're megjövendölték, hogy a’fmelïy gyei'mekîebl

ben ’s ebben az esztendô'ben, hónapb'an, .vagy na'poń Szii'

letik, millyen természetl'í ’s szerencséjíí foglennì; megjö~

vendölték mellyik eszteridò' 1652 bô', mellyik lesz szíík; mi

kor les-z 656 , szárazsá‘g; mikor lesz békesség; hadakòzás;

mellyik nap’ lehet ez vagy amaz munkát leghasznosabban

Végbe-vinni; mikor lehet 52616110565611 útra ìndúlni; mîkorjobb
eret vzígni,Y orvosságot béveńni, hajat nyírni; körmöt elmet

szeni’s a’ t. mind ezeket elò're megmondották. Az a’ nap, a.’

mellyen valar'nelly várost,'famîliát, vagy magános embert,

valamelly nagy s`ze`rencsétlenség ért,` mindégfatalisnak tar

tatott: azért szokták azt megbó'jtölnì, 62611; 520111611212011 a’

munkától magokat megtartóztatn'i. M'md ezekll'ek maradváf

nyaî találtfatnak fel a’ kalendáriumokban , e's az úgyl nevezett

Cz‘zz‘óban, mellyek a’ magyar köznépnek most is kedves-v ké

zi .kön'yveL — ` ` ' ‘ v . ‚

. _ f h "j

§. 224. _ А‘ "l

~ Jövendöltek me'g az áldozatok’ megölése'bô'i, azokziak

vérök’ folyásából, belsô' részeibò'l; jövendöltek a’ sors-avete's

 

által is. Ennek egy nemét említi Herodotus Lib. 4. ,` melly af'

Skytháknál szokásban volt: elò’hoztak t. i. egy csomó vesz

szô't, ezt a.’ Mágus kioldotta, meghatározott számok szere'nt

széljelszedte, meg’ összerakta, ’s ebbô'l moiidotta'òsztán

mega’ jó vagy rosz jövendò't. Ennek maradványa nálunk:

mai idô'ben a’ koczka, a"kártyavetés, ’s más eíïéle babo:

naság,"s talán a’ nyílvete's is ama régi szokásból szárma-v

zott vala. ` ‚

Mennél együgyübbek az emberek, mennél kevesebbé

esmerik a’ természeti dolgokat, az azokban megtörténô' vál-`

tozások’ okait, annál hajlandóbbak az eñ‘e'léknek hivésére

becsiìlésére, annál inkább engedik magokat az eñ‘e'lék állal

megcsalattatnî. Az ezekrô'l való lemondás 15 nehezített'e régi

eleinknek a’ Кем-652151611 vallásra tére'söket. ‘
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Minthogy pedig ezekkel a’ Mágusok visszaéltek, az

egyiigyüek’ megrontására, azért lettek idô’vel gyíílölse'gesek

ké, kivált a’ keresztyének elô'tt annyira, hogy az eiféle csa

lárdságokat gyakorlókat, úgy nézvén mînt- az ördögökkel

egyességben barátságban lévô'ket, sok ezereket megöltek

mege'gettek az ìllyenek közzû'l, mind е’ mi országunkban,

mind más külsô' tartományokban. °

I-X. llázassági szokásaikról.

§. 225.

A’ régi Magyarok’ vallásos szertartásaik közzé 522111116!

hatjuk a’ házasságot is. A’ Magyarok egg feleséget tar

мы, bár ha szintén Médiában és Ariában laktokban, más

napkeleti népek’ szokása szerént, mellesleges feleségeik is

voltak, de már mikor ezen mostani orsz'ágba jöttek , 115546:

szik, hogy csak egy feleségök volt, mint az Árpád, Zoltán,

Toksus, сет’ példáik mutaiják. швы; а’ ваша fejede

lemben Marótban is a’ sok-feleség-tartást, a’ honnan ô’tet

Me'n-nek: Csò'dör-nek csúfolták. A’ rendes házasodás’ Шеф:

volt tavasszal, mikor a’ nap e's az éjtszaka egyenlô’ szokott

lenni, mint feljegyzi Strábó L. 15. `

§. 226.

A’ feleséget nagy részint pénzen ‘аду jószâgon “тек,

onnan van mai idò'ben is ez а’ szóllás а’ magyar nyelvben:

„v6 vagy vevô' legény; feleséget venni, eladó leány.“ ‘Mi~

_ módon ment ve'ghez ez а’ leány-vásár, így adja elô' Hèrodotus

a’ Cliojában: A7 Babylóniaiaknál szokás volt, hogy minden

плавный, minden társaságban, a’ férjhez menetelre alkal

matos leányok egy bizonyos helyen összegyl'íjtettek, az arra

rendelt nzísznagy elsô'ben is elöálll'totta а’ legszebbik le

ányt, ’s ke'rdezte a.’ jelen volt felese'get venni szándékozók~

tól: ki mennyit ád érte? és a.’ ki legtöbbet l'gért, azé lett;

mikor illyen módon a’ szebbek elkeltek, akkor elò'állítatolt а‘
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legdísztelenebbik,v а’ пй52пё1$у ismét штампа: ki mennyi

toldással veszi el? és a’ ki legkevesebb toldást kívánt, azé.

lett; Жду ment ez to`vább is, mfg minden leányok el nem kel

tek. Аж а’ pénzt, jószágot pedig, mellyet a’ dísztelen leá

nyokkal kellett adni , а’ szebbekért adott jövedelembô'l íìzet-l

ték ki, ’s l'gy a’ szépek kìházasítottáka’ dísztelenebbeket,

sokszor szerencsésebben mint magokat.

Minekelô'ttepedig illy módon а’ leányok általadattak

volna az ô'ket megvevò'knek, ezek kezeseket tartoztak állítani, ì

Воду а’ leányt feleségöknek veszìk, nem pedig szolgálójok

nak , és velök szeretettel ’s emberséggel bánnak; mellyet ha.

nem cselekedett , pénze vagy jószága vìsszaadatván, a" leányt

nem nyerte el.

§U

A’ gazdagabb és föbb emberek mindazáltal illyen mó

don nem tették eladóvá leányaikat, hanem fizete's nélkù'l ад

ták azt férjhez; azt mindazáltal megkívánták, hogy a’ háza-`

súlo' ifjú maga menjen el leányok’ megke'rése're; számlálja.

elò' hitelesen аж а’ mivel bi1', és azután kötelezze magát ar

ra: hogy hollig felese'gének ‘тумба, e's vele szeretettel. bá

nìk. Jeles példáját bozza fel ennek Lucia'nus а’ Tozmrisá’bany

ekke'pen írván: „Arsakomás nevíí skytha Щи: , a’ Bos

poránusok’ fejedelméhez Leukánorhoz, elküldik a’ Skylhák,

az adónak elhozásáérr. A’ fejedelem, ebédjére meghl'vja az

ifjú követet, a' mikor épen két fejedelmi ifjak voltak nála

leányának megke'rése're. A’ megkérés Еду ment véghez: ebéd

után felvette a’ pohárt az egyik kérô' ifjú, a’ benlie lévô' b0r~

böl az asztalra egy keveset kiloccsantott, (abból‘ éltek а,а

megholtak’ lelkeik, a’ mit l'gy kiöntöttek, e's а’- mit az ò' sír

jokhoz vittek atyokfijai, mint írja Lucíáhus a’ megholtak’ gyá

szòlásáról való dìàlogusában) annakutána По“ a’ pohárból,

’s elmondotta hogy ò' kiesofla, mennyi gazdagságà van, ’s

kérte hogy adja néki a’ leányát. Igy cselekedett a’ másìkife

jedelmi ifjú is. Ársakomás is szerette volna a’ szép leányt

megnyeruì, felveszi tehát a’ poharat , üres lévén minden ba
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bonásvélekedéstô'l, abból semmit kinem öntve, ege'szen ki-

issza, 65 l'gy szól: Add nékem a’ leányodat: шел-ъ én mind

ezeknél drágábbkincscsel bírok. Leukánor ltudván hogy ô'

csak egy közönséges Skytha, ke'rdi: hány Ьагта, 65 hány

szekerei идут]: ‘ë'mert ezekben állott a’ Skythák’ 3616218

sága: mellyre Arsakomás l'gy felelt: énné'kem sem csordáim,

sem szekereim nincsenek, de van ollyan két barátom, mily

lyenekkel kevés Skytha dicsekedhelik. Kineveue'k a’ Sky

tha't, és a’ leányt a’ ga'zdag Adymarkus nyerte el. Bosz

szúsággal ment haza Arsakomás,.megpanaszolta barátinak

a’ ката töne'nt kisebbitetést, ’s а’ Leukzínor’l ostobaságát,

a.’ ki tö bbre becsíili a’v pénzt a.’ barátságnál, és a’ barmot а’

becsû'letes embernél. Arra határozza iehát magát az egyik

barátja, hogy ò' a’ Leukánor’ ostoba fejét elhozza; a’ másik

pedig: hogy az érdemetlentô'l a’ leányt elveszi; Adymárkus

па]; elég bîintetése lesz az, hogy nem lesz felesége. Elô're

látván pedìg hogy ezen ò' cselekedetöket háború fogja követni,

Ársakomásra azt bizzák, hogy mig 6k odajárnak, addig gyl'ijtsön

segl'tô' seregeket~ Amazok tehát fortélyosan czélokat érik, egyîk

a’ Leukánor’ fejét, másik a’ leányát elhozza. Ársakomás pe

dig а’ szorúlt állapotban lévö Skythák’ példája szerént, se

gító" sereget gyüjtött illyen módon: Legvágta egyik ökre't,

húsát összedarabolván megfô'zte, a’ {бы húst az lökör-börrel

egyiitt kivitte a’ piaczra, ott a’ bó'rt leterl'tvén ráíilt, kezeil‘l

hátra köttetvén', eleibe пешие a’ fó'tL húst. A’ kik már néki

segítséget ígértek, egy darab luist felvettek, fél lábokat az ö

körrbò'rre tévén megették, akkor теней ígéretet , hogy ennyi

’s ennyi‘sz'ámú fegyveres emberrel -leszneknéki halálig *se

gitse'gére. E’. slzerént kevés idô' alatt 30,000 ember állott elò’,

az ô' y"édelmezésélre ,‚‚ а’: kik megverte'k а? Bosporánusokat, .és

az ò' segitöilget, а? Garögöker, матом, adólìzetíiltluâ4 té;4

vén' ò'ken Igy:nyeré».è1 Arsakomás Maceat l(emlíi'st) , -aîLeuf

kánor’ lezinye'tt.l Midó'n illy ладу jótétem‘ényét Arsakomás e-

gyik vér s'zerént való barátjának, ‚Ма-К entnek, meg акт’

ná. Каждый,‘ -az ô' hozzaiA Jígy,szólo„tt: „hagyj bé'kétf, 113)‘

mo`nd,~ha az. e'n bal 'kezem'mçgsebesítelik, _és a’ jobb ke->
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zem béköti azt, îllik e hogy az ezt megköszönje: testvér-ba

râtok идут)!“ a’ mit érted'cselekedtem , ollybá tartom mint

ha magamért cselekedtem volna.“

A’ házasságì összekelést rendszeréritlakadalońi vagy

hús-e'tel-adás követte, mellynek alkalrnatosságával áldomást

ittak az új házasokra. Igy ál‘dották vala meg Rebekát az б

atyjañai, 'midô'n Isákhoz menne (1.Móz.24. 60.)

§. 228‘.

Az éghajlat, a’ hol régi Madjar eleink laktak mind

Médiában , mind Persia’ ‘szomszédságában Áriában a’ legked

vezô'bb , a’ föld termékeny e's áldott volt; az eledelök, mely-1

lyekkel táplálták magokat: te'j, hús, viz, méz ,îgyüm'ölcs volt;

a’ minden "аду fáradtság ’s af'ggódás nélküli szabad élés’H

módja, az' emberi пешие‘? formásabb része'vel való társal-v

kodás, a’ "Кбайт jókedvüse'g, melly az ábráza‘tnak kedves

vonásokat ád, hihetò'vé tészìk azt: hogy a’ mag‘y'ar так és

leányok közt sok szépek találtattak; következésképpen nem

lehet hitelt adniûtto Frizingens’isnek, a’ ki (L. 1_. C. 31.) а’

Magyarok felô'l így ir: „A’ Magyaròk útálatos ábrázatuak,
béesett szemüek, alacson termetüek, barbarusok e'ls'jvadakv

voltak mind erkölcsökre mind¿beszédjökŕe` ne'zve, efañpyiv-'f'

ra, hogy esudálkózni lehet az [эфире]: békessÈg-es türézseìl?

melly az emberi nemzet’ ijesztô’ csudáinak `ollyań kellémetes‘

{дым етдеаеы áualß Igy fr а а’, маёущкгыд "frmidöniy _já

nyilasságokról megdícséri (_LziIL‘VI` р. 1%3.) "' ' ` "

...rn . ‘ §~ А‘

‘A’ ház'asság megerò'sítetett jegyváltás által. Minda’ le:

gény mind a’ leány kölcsönösen ajandékoztak egymásnak ‘а;

1атй$1йз ‘егйвН’аёУ агапу 'pénzecskét,"melly a: In_ap’jképe

volt,ezt nyakokb'an horiìozták eg'ész'életökben,~~mìgnt irja

Párizpápaz', Art. Herald. c; 12.37). 1,25*.y 1y," „к“ И! 1.1L-,

1.' Sziílésë шёл 401'napig1 tisz‘tátalannak ‘автора az дави

szony, a’ mi’ahoz közelített, az_ìs tisztátalanná lett; eltel-ńy

vén a”`-40,=ńa.p, mègmosódott, és- tiszta` lett, a’ Sii-dik риф];

szerént Шея-диеты‘. ‚ ` _ ' ‚ c _u \

'_ i‘:1.:.'."  «v

n*
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= Il. ' 5. 230.

Ugy látszîk, szokás volt a’ régi Magyaroknál az is , hogy

ha valamelly feleséges ifjú ember megholt, annak özvegyét

testvére vette el; ezért szoktak ma is a’ magyar ass-zonyok

férjeik’ férjfitestve'reit, öregbik, vagy kisebbik urok

пак nevezni.

§. 231.

A’ magyar f6' embereknek és szabadságban e'lô'knek,

szo’lgálatban МУЗ személyt nem volt szabad еЬ’еппйэ melly

szokás me'g e’ mi hazánkban is soká törvény volt a.’ mieink

között. Idegen nemzetbô'l sem szoktak házasodni, 'és ez ál

tal védelmezték nemzetiségöket mind addig, mig готы е1

nem vette a’ Мёп-Мшб:7 leányát Hanza'rt, Швей példáját

azután követt'éka’ több magyar fejedelmek is, ’s lettek a’

Németeknek, Olaszoknak, Görögöknek, ’s Bulgar'usoknak

sógoraikká.

§. 232. _
А’ mërtekletesség, együgyl'í terrlnészetès elet, erò'sek

ké és hosszú életiiekké tette a"mi régi eleinket. Ateas, a’

Skythák’ királya, 90 esztendô’n feljííl volt, mikor a’ mace

dóniai kìrály elleni harczban elesett. Ariarat, kappadócziai

király, 82 esztendô's korában ölettetettl meg Perdikkás által.

A’ Рай-‘11115011’ királya, Sinarto cles, a’ Sakauratus Sky

tháktól, 80 esztendô's korában hr'vattatott meg királynak,_és

6 esztendeig,` uralkodott. Mnaskz'r pedig, ugyan csak Párthu

sok’ királya, 96 esztendeig` élt. Különösen pedig a’ Mágusok,

kiktô'l‘raz ô' vallások’ gyakorlása sanyarú mértékletes`~életet

kl'lvántyrendszerént egésse'gesek és hosszú életüek ‘спад,

ВасЁгЁёЬап ‚ Párthîában , és a.’ több szomszéd népek kôzl.

’—:‘ -Hogy a’ mértékleteéség, együgyíí elet, sokat tesz vaz

élet’ hosszabbítására, jól tudták aztïa’ régiek;.azért is mikor

Gorgîástól kérdeztek, под’ tudott v108 esziendò’s Кол-613 е

gésség'ben élni, l'gy felelt: „Elkeríiltem, a’ 'mint csak lehe

сем, hogy más’ vendégjefne legyek.“ mint ezeket elô’adja

Lucîánus, a’l hosszú életüekrô'lШ dialogusában (Theil 5. p. 353.)
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Х. Temetésì rendtartásaîkról.

ё. 233.

Mind ezek után tegyük Iigyelmetesse'günk’ tárgyává ré'

gi Magyar eleìnket az ô' halálokban is. Voltak ollyanok az é

szaki Skythák közzül, kik megholt kedveseiket, ha ugyan

azok hosszasan nem' sinlô'dtek, halálok után sze'ljeldtu‘a-A

bolván, ’s az akkor шеф!‘ állatok’ húsával összeaprítván

megf'o’zte'k és megették, ezt tartván a’ legtisztességesebb te-A

metésnek; de а’ kik hosszas sinlô’désben haltak meg, azok

nak testeiket nem ették meg, hanem eltemették, nagy kárń

nak tartván hogy azok a’ megáldozásra nem juthattak, mint

írja Нет-аиста L. 1. Voltak ismét ollyanok, kik az ô' kedves

halottjaìkat akarván vìsszaajándékozni а’ természet’alkotójá

nak, a’ tiiznek, mege'gették azokat.

51

A’ Magyarok ezt egyiket sem cselekedte'k, azt ln've'n

ugyan is ô'k , hogy valamìnt az áldozatoknak, úgy az emberÀ

nek is csak а’ lelke kedves az Isten elô'tt; e’ pedig a’ testbò'l

kiköltözvén'visszamegyen az égbe, а’ У11г1$о55а1$’ atyjába,

az Istenbe; a’ testet мы illendô'bbnek látták visszaadnî nagy

anyjának, a’ földnek, hogy ott а’ természet’ országában

széljeloszolván, ismét új életre tala'ljon. Ezt a’ szokást kö'

vették a’ Persák is, ô'k sem égette'k meg,` a’ holt testet, ilà

letlennek tartván az Istent, a’ ki tííz, az emberek’ dögtes

teikkelàtáplálni. Herod. L. 111. ‘
a

§. 235.

Az ô’ közöttök volt Mágusok’ maradékai mindazáltal,

akarván a’ velök jóltett természet iránt háládatosságokat ha

lálok “tán is megmutatni, ke'szítettek négyszegletre épített

csonkatol‘ony formát, mellynek felsó' re'szére vasrostélyt tet

tek, ’s arm fektették halottjaìkat, hogy az ottan а’ madarak’

 

19
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eledele légyen, ŕigyelmezve'n arra, mellyik re'szt eszik 11165

elébb a’ madarak, mellybô'l a’ megholtnak sorsáról jöven

döltek. Száraz csontjaik pedig а’ 1‘05161у 818.11: összehányat

tak. Igy temetkeztenek a.’ Párthusok is, mint elô'adja 111511

mcs L. 41. c. 3.

§. 236.

Mikorvalakî megholt а’ régi Magyarokv közziil, a’ te

metésre így készítettélë el: állát felkötötték, testét egészen

megmosták, jó illatú olajjal megkenték, 65 úgy koporsóba

helyheztették, 11521611 kívánván azt a’ természetnek vissza~

adni. A’ ki ahhoz a’ deszkához érr, mellyen a’ holt test meg

mosatott, és a’ ki а’ 1101111а1‹ koporsóját illette , naplementig

tisztátalannak tartatott, а’ Zerdust’ tam'tása szerént.

§. 237.

A’ temetô'ket magas hegyeken halmokon választották,

65 ezeket szent helyeknek tartották, úgy ne'zték mint az el

tenség elô'tt utolsó menedék-helyet, а’ 1101 vagy gyô'znek

‘аду meghalnak. A’ sírok felett magosan összehalmozták a’

földet. Emh'lì Diod. Sic'. hogy Szemiramis, megholt férjének
Nînusnak emlékezetére ,l 9 51а‹1111111пу1=900 61пу1 magossá

gli sí'rhalmot rakatott össze, azért: mert menne'l nagyobb mél

tóságúlvagy kedvességü ember volt valaki, annál nagyobb

halmot raktak össze sl'rja felett. És ezeket a’ halmokat, az

alájok temetett nevezetes emberekrô'l nevezték el. Illyen hal

mok találtatnak még ma is számosan e’ mi hazánk’ lapályo~

sabb helyein, mellyek nagy részint régi neveiket megtartoì

ták.l A’ halmok’ tetejére ‚ kön'il tornáczos oszlopokat raktak,

mellyek a’ régi pyramisok’ maradványi voltanak, 65 ezek

szent helyeknek tartattak; áldozatok, 1516111 tiszteletek tar

tattak rajtok, ’s az ellenség is megkìme'lte, mint az emlí

tett Nìnus’ temetò'jét , melly Ninivé7 elpusztulása után is sok

századokìg, épségben maradt., а’ maradék’ csudájára.
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§. 238.

A’ halottak’ siratását Zoroaster megtiltotta, mert i'gy 1'r

Sadder a’ 96-dik portaban: „Ha valaki e’ rosz vîlágból el

megyen ‚ ne sirassa azt senki: mert mind azok a’ könycsep

pek, mellyek a’ sírók’ szemeîbô'l kìhullanak , akadályúl lesz

nek annak a’ Tchînavár’ hídján való általmenetelben, ott

marad megsebesíttetve, és nem mehet tovább.«

Ezt a’ jó tanács-adást mindazáltal nem követték min

denben a’ mi magyar eleink; mert jóllehet halottî tort, ven

dégséget adtanak a’ szomorú felek’ megvídámítására, és a’

siratásnak megszüntetésére; mindazáltal, mig a’ halottak a’

föld’ színén voltak , ha maguktól nem telt a’ siras, mások ál

tál is megsirattatták azokat. Elbesze'lte'k ezen siratók: mifé

le jóktól maradt el a’ megholt; mennyì károk van az ö hala

lában az élò'knek; némellyek hajokat is tépték; orczájokat

körmölték; a’ fóldre feküdtek, fejeket 'ahhoz verték; har

mad napig se nem ettek se nem ìttak, ’s más eñ‘éle helytelen

ségeket cselekedtek.

§~ 239.

Midò'n a’ holt testet a’ sírba belétették, mellé rakták

fcgyvereiket, szebb ruháikat, némellyeknek még kedves lo~

Чайка‘: és feleségöket is megfojtogatva a.’ sl'rba. melléjök tet

ték, mint ezekért kigúnyolja Lucz'ánus а’ régieket, a’ 1161

takon való bánan'ól írt dialogusában Thez'l5. Sò't találkoztak

ollyanok is, a’ kik megholt barátjaìknak sl'rjában elevenen

eltemettették magokat, mint emh'tì Procopz'us az Ephtalitákról.

§. 240.

А’ temctést szomorú tor, vagy Szomotor szokta követni,

mind a’ bánatos felek’ vígasztalására, mind a’ tìsztesség

так’ megjutalmazására. Illyen tort tartottak az Attila’ te

metésékor, és a’ Labor-cz’ felakasztásakor, mellynek emlé

kezetét tanja fel most is Zemple'u vármegyében Zomotor

helysége. (Fessler Gesch. Ung. l. B. pag. 357.)

19'*
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Xl. Vélekedésök а’ jövendö életröl.

g. 241.

Hitték ô'seink: hogy a’ testtô’l elvált lelkek halhatatlanok,

és azok a’ halál után megitéltetnek ; a’ jók a’ boldogság’ pa.

radicsomába bébocsáttatnak, а’ gonoszok pedig a’ pokolba

mennek‘, 65 boldogtalanok lesznek. A’ Pokal név ezen chale

давай szóból vette eredete't: Pigot, melly büdösset, тент

tost, tészen,

§. 242.

Az i'téletrô'l lígy tanr't Zerdust : „Mikor mar a’ világ 12,000

esztendejébô'l csak 953 lesz hátra, feltámadnak a’ halottak,

és megitéltetnek: által kell menni mindennek az í‘téletkor a’

Tchinavár’ hr'dján; itt két angyalok t. i. Mz7tr=irgalmasság,

és Soms = igaz ŕlélet, megfontolják az emberek’ cselekea

deteit, a’ kiknek cselekedeteik könnyük, azok a’ Tchina-v

vá!" hŕdjáról letaszl'ttatnak a’ pokolba; a’ kiké pedig nehef

zek, azok egyenesen a’ paradicsomba az Istenhez mennek;

megmaradnak ô'k a’ mostani nevök szerént, еду városban

laknak, mindnyájan egg nyelven besze'lnek , 65 boldogok lesz,

nek- A’ kik pedig a’ pokolba mennek, egy darab ideig gyötf>

rettetnek, minekutánna kiállják а’ kirendelt bíintetést, bl'íf

neik elengedtetnek, de az [stent csak távolról látha ják, és

az igazaktól valami homlokukon lévô’ feketeség által meg;-

különböztetnek. Az utolsó паров az ördög is megitéltetik, és

országa. örökre eltöröltetik.“

g. 243.

Miképen gondolkoztak a’ pokolbeli gyötrelem _felö'l ‚

pe'ldát hoz arra Lucia'nus, a’ Menippus’ alsó világbeli там:

sáról й’: dialogusában , ekképen l'rván: „Megapenthes, égyîp,

tomilkirály meghalván, minekutánna az б kegyetlen csele-

kedetei 65 tisztátalan élete ellen , bìzonyságot tettek volna az
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ötet esmert megholtaknak lelkeî; az ò’ ágya; az ó’ lámpássa,

és a’ кара lévô' kék foltok (Hós. 13. 12.): Radamántus а’

holtak’ bl'rája felakad, hogy ezen felette gonosz embert mikép

büntesse meg? Cynikusnak egy szegény philosophusnak а’

lelke azt tanácsolja: hogy midò'n a’ több megholtak а’ Lethe’

vizébò'l iván, egészen elfelejtkeznek a’ világiakról, ne en

gedò'djön meg ennek a’ gonosz tyrannusnak а’ Lethébô'l va.

ló ìvás, hogy légyenek szííntelen elò'tte véghez vìtt gonosz

ságaì, hadd gyötörje'k azok ô'tet elvesztett dicsô'sse'gének em

lékezetével. Helybehagyta Radamántus a’ Cynikus’ vélemé

nyét, és a.’ tyrannust Tantalus mellé lánczoltatván általadta

az emle'kezetnek, hogy ô'tetgyötörje örökké, az az., határo’

zatlan végíi hosszú ideig.

XII. Bérekesztc's.

§. 244.

Ezekbò'l már láthatnî: hogy a’ régi Magyarok bálvány

lmádó pogányok nem voltak. Követte'k ô'k а’ Mágusok’ val

lását. Ezek pedig‘,r vallások’ fò'bb igazságaiban egyeztek az

özönvíz után ё]: patriárchákkal, mìnémüek voltak: Jápet, Ma

daj, Abrahám, JÓb, Agúr, e's mások. És mìdó'n ezen т!‘

lást az Égyiptombélîek, Phoenicziaiak, ’s kìvált a’ Görögök,

más nemzetsé‘feknél bölcsebbeknek kívánván láttatnì, еду

ügyíí öltözetébò'l kivetkeztetve, sok hijába való költemények

által a.’ józan okosság’ kigúnyolásának czéljává tette'k; ak

Код‘ 15 legkevesebb szenny ragadt a’ Magyarok között az em~V

beri летает’ ezen ô'sl vallására. És a’ kik rólok azt állítot~

ták, hogy ne'kik semmi vallások nem volt; hogy (Як а’ mim

denható Istent nem esmen'í bálványimádó pogányok voltanak;

vagy nem esmerték a’ Magyarok’ régi vallását, vagy ha es

merték, hamis hŕrkölte'ssel gyalázták ô'ket; vagy pedig a’

Magyarokat a’ tulajdonke'peni Skythákkal, az Atila’ Hunu

saìval, és az Avaresekkcl egy uemzetbû'l valóknak tartván ,
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—— kiktô'l pedîg, mind nyelvökre, mind vallásukra nézve e

gészen különböztek; - a.’ mit ezeknek gyalázatjokra fel

jegyzettek, a’ Magyarok’ béjövetele elû’tt az l'rók, azt a.’ Ma

gyarokra is alkalmaztatták, mint cselekedtek а’ többek kö

zött: Otto Frísingensz's; Godofred Wz'terbz'ensis; és 1831ben

Ritter Sickz'ngen, kia’ Magyarokat, me'g Toxus’ idejében is,

emberhúst evo', 65 ve'rt ivóknak mondja lenni.

Megszólalt a’ Kroesus’ néma fija, midô'n látná, hogy

atyját egy katona agyon akarja. vágnì. - Rosz ñú az, а’ ki

tudja atyjának eii‘éle méltatlan gyaláztatását, ’s nem igyeke

zik azt elhárítani. Az Isten szerette a’ Magyar nemzetet, a’

mit megmutatott az által, hogy sok ozer esztendò'k alatt sok

veszedelmek között is megtartotta ezt, és ‘mintegy csudájává

tette más nemzeteknek. Miért lennénk hát mi szeretetlenek

û'scink iránt, holott nékîk köszönhetjìik [sten után hazánkat,

nyelvünket, életünket.

Igaz, hogy mennél nagyobb a’ veszedelem, annál több

dícséretet érdemel a’ ki abból kiszabadít; de valyon igazságo~

san tenne'nk-e azért atyáink’ emle'kezetével, ha sem gyalá

zatjokat elháritani; sem becsületöket nevelni nem igyekez

nénk, csak azért, hogy annál szembetiinò'bb légyen 212151611

nek a’ keresztyén vallás által velünk közlött jótéteme'nye, e's

annál szembetünò'bbek légyenek azoknak érdemeik, kik ô'kct

ennek beve'tele're vérzò' buzgósággal ke'nszerítették.- „De

mortuis nihil nisi veruml“ —

Köszönjükmeg az Isteni kegyelmes gondvisele'snek, hogy

Keresztyének vagyunk; de azonban régi atyáinkat 56 kár

hoztassuk, mert az 6 vallások is a’ keresztyén valláshoz min

den más vallások közt legközelebb volt. —- На elébb vagyunk

nálok vallásunkra, tudományunkra, ’s külsô' pallérozottsá

gunkl‘a. nézve: igyekezzìink jobbak 15 1611111 mint ò'k volta

nak , hogy az idegenek azt l'rhassák rólunk sok századok’le

folyása után is, а’ mit Homerus írt а’ lól'ejö’s téjevò' Abiusok

ról: „minden emberek közt legjobbak 65 legigazabbak vollak

ezek.“ Ez legyen cz'élja Nemzetiségünkuek! l! ~

‘___.iŕw .il „
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A’ több bctů ‘в irásjegyi hibák könnyen helyrehozhatók

lesznek.

 



».«l

‘t

a

' I

i

I

l

  

  

i

’ l

l. `
o ¢ .

I

`. a ь K

u l

.

.Q

n n v n . .

I

ь

l ’ ' v

. .

n

a .

n .l l» l

l

Il I o

l `.

J

i

l

a д . .

e

«l '

u - t

д

l

д I

 ~

y ‚
l nq; . g `ß

»

r

l ."

l . ‚

0*(

о О"

»

 v

l l

i' V

с a l ц д

\ \

.‘

n Il al ‹

v o '
д. Y ‘ ‹ l n

 A д; ¿Jl i ‘ц. А...  c y" 14...,

~ ¢







í

  

ц‘

Österreichische Nationalbibliothek

Il II || ШИН! Il
  

'Ó

  

  



„щ ‚у ¿7, ‚«l ‚

/ /ß/«ŕ/
‘l

,l Il”//// .fìf/

 


