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Midön a’ Magyar Nemlzet'ösâ lgkóhelye't 
&quot;s егеаеьёь а’ 'G5-rag történeu'rókból арм 
kodtam kitanúlni , ’ski is tanúltain: *) nem 
volt szánde'kom , hógy az 6 maradékit&quot; lis 

f felfedezzem.` De Porfyró'geńneta Kón'stá'r_l-` _ 
tinnál olvasván; hogy а’ Magyaroknák'ńé 
melly ŕe'sze az odavaló környe’kekben meg» 

_maradott: azonnal агга határoztam meg 
magamat, hogy az újjabb irókat ís olvas 
sam, a’ kik Kaukazus hegyének táje'káról, 

_ 

*) L`ásd: Hungarae gentis avit'um cognomen etc. et 
Hungarae Constìtutionis origines etc. auctoi‘e Gre 
go‘rio Dankovszky. 



e's mostani nëpeiröl irogattak: és így а'Ма 
Ёуагойпа]; maradékit ugyan azon lakóhe 
lyeikben, a’ mellyekbe Konstantin (155. 
szár 'a’ Magyar Nemzetnek otthonn mara 
dott részét tet‘te, szerentsésen feltaláltam. 
(Лиза, itéljed és légy egészségben. 

l 

l \ 



‚ ' -A- Kaspîum tenger’ napnyúgotî partján Kaul'a' 
zus hegy’ völgyeìben mai napig is lakoznak Ma» 
gyar Nemz'etünk rokonaî. Avároknak onnand 
neveztettnek, mìvel birtokjok F övárossának Vál` 
vala neve. А’ régìtörténetirók’, és a’ mostani úta 
zók’ elöaàásaiból világosan kîtetszik, hogy ezek 
az Avárok a’ Magyar Nemzet’ rokonaî légyenek, 
a’ kik hajdan Zavár (Exßae) névvel neveztet‘tekç' 
a’ mint ezt' bìzonitja Porßrugenn Konstantin. . 

Az. Avár nemzet’ fejedelmét a’ honnybélxek 
Hunság- Noud/Jaak, a'vagy Нант!!!‘ - Нозцйблай 
nevezik. “) ~ 

Ava'r , ними‘, Ни nndir nevezetů Nemzetnek 
‘ Országa Koiszu ’s 4Mszáj folyó vizek es Kaukazusi 

hegyek között feksz'ik, és_ hét részre osztatifc. 
Minden xnegye lakpsaiyal a'_fö helynek nevét “ 
seli, a’ Magyar ‘Ol‘szágî szokás szerént. 

_ 

&quot;) Klaproth Úr Német útazó ezt ïgy betì'lzî: Chundság’ 
Кит/Ц; Chundir-Nuzahl. Ebbólkövetkezik, hogy 
a’ Kaukazusì rokonaînk most is H betü helyett Ch_ 
hetüknek hangiaìval élnek; a’ mint a’ Xll. század« 
ban так a’ Magyarok р. o.h0muv helyet: chomuv. 
(Lásd Nicolai Révai anlìquitates Lìteraturae Hungari 
eae\ NuzahlMagyarbeiükkel ìrvaNusza'l a’ ‘ладу No 
sza'l ugyan az , a’ mi nódítń a’vagy nógato'. Позы“ ре 
dig „штык nusza szóból. Chuudir két szót foglal 
magában t. i.Chuun a’ ‘аду Hunn és Dir. Dir edig 
dírib szónakmegrövìditése; mondatik is dirib- arab. 
Abból azt lehet kìhozni , hogy Hunnsa'g nosza'l ап 
nyìt tészen, mint a’ Hunnok nógatója, fejcdelmc i&quot; 
és Hunndir Новый а’ Hunnokj maradékainak feie 
delmét fogia ielenteni.. 
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Ezen Vármegyék közůl némellyek egyene 
sen , némellyek pedig kö‘zbenvetöleg a’ fejedelemv 
hatalmától fügnek. ' ' 

'Következésképpcn a’ Magyar _Nemzet’ Kau 
Ãazusí maradékai _a’ köztársaság’ régi шарфы 'mai 

_ 'ńapig`megtartják, mellyel a’ Magyar“ Ne'r'nzet’ösei 
' ‘ Kan/mzzl: hegynek -hajdani lakosai él.tek', mînek 

elöttç'az elszakadott hét Nemzetségek_vezérjeik-' 
‘kel Arpádnak a’ föbbhatalmat 'egyetértöleg által 
engedték Yolna. &quot;) ' 

А: АшЙг а’ vagy Humw'fíg Отдай; Убгрге 
' _gye'ilzek röw'd'lez’rdm. &quot; ' 

1.) Anáif Vármegye Кати ’s .dll's/záj- folyó 
vjizék' és a&quot;Kaukazusi hegyek között fekszîlg. és ' 
1,500 familiát‘ számlál.~ Varosok és Faluk. ~ 
_ _ Vár ‚ a’ vagy Hu/zrzsa'g ennek a’Vármegyének 

’s ' az egész Oxiszágnak Fövárosa, fekszik Álala 
)'Qub.b. partján , a’ melly Хай/ш folyó víznek álga.‘ 
Ez székes _Város,`_ és sziute 1000 házból all. La 
kosai a’ legìobb gy'apjuból készítenek ollyan lvé 
kony keszkenöket, hogyl gyůrůn lehessen által 
húzni; Azzokkal élnek övedzetre’s Papi зайцы: 
ra; ment az Avárok , ámbár Mohammedánok lé 
gyenek , mégis kontyot nem hordoznak , hanern 
fekete báránybörbò'l kés'zůltt Sípkákban vagy Kal--I 
pagokban járnak. Hasonlóképpen fedi bé a’ mi 
Magyarunk fejét. Kaebuda , az ар, Köbuda (lapi 

' Idea` latrìna) nagy falu Alala bal partján , az hai 
dani fejedelem’ lakhelye, ’s' azé'rt' a’ Tatároktól 
Ava'r-Írendnek neveztetett. Ebbe a’ faluba jött 

'i 
_ 

j *DKL'ásd .G'regorii- Dankovszky Hungarae C0nstìlutio~ 
nia origines. ‚ _ ¿JZ L. l' 



~--.-¿ 9г' - 
„ЗЫЗапиё Barát, а’ kit a? M'Bgyafok XIII'. században 
‘testvéreikhez küldöttek'. *) [Та/‘её’, az az., Ún 
Ílely. falummeliy еду folyó vizetske mell'ett fekszik, 
а’ hol onas értz találtatik, a’ mellyböl а’ 1а1к0з01с. 
Puaka golyobisra való ónt olvasztanak. 

Amusó, az az, Ómó-Só a’ ‘газу ómÍó-só,. 
(а’ mint állal helyet átal mondatik) sósforrások 
теней; fekvöfalu. 2.) ÖÍl-“Szllgûb’ Vármegye 14.l falut é‘s 500 ' 
familiát számlál, mellyek bizonyos tekéntetben 
az Awir fejedelemnek h_alalma alatt vannak, 

Lakhelyek. Únszugoly, .a1 Vármegye» fö-fa- 
luia Koíszu jobb partján , .a’ hol Alala beszakad 
ván szögöt tsinál. Gyomra és Tsírz'Ã'ai, két falu 
Кайл: ̀ bal partján , búzát és bort böven termö földön: 

‘ .Наш/«т vagy Ara/ian és Baléar, két jelesebb 
falu. **) . _ 

З) Hidal ‘аду Hz'a'ait, _Várme'gye 20 falut. 
foglal niagában, és 400 familiát. Ambái‘ {Шай 
don Urok légyen; mégis azlAvár fejedelemnek 
hatalmátòlfügnek , kinek a’ tize‘dik juhval adó'znak. 

Hídat la’ vagy Hídaìl nevezetů falu Koíszu 
jobb partján Avár alatt fekszîk.. I 

4.) Bal: -dalal (Hirci mutitio) Vármegye 13 
faint foglal magában, mellyek 80o fegy_vei‘est‘ál- ‚ 
líthatnak. Mint Bakdalal~,-mint НИМ Vármegye ' 

t 

_ 

_ ‘*) Lásd Gi‘egoriiDankoväzky: Hungarae gentis avitum 
cognomen retc.' p. 49.. ; ‘ ' 

*Ü Kiaproth Úr ezeket így hetüzir‘ Gumrah, az` 
az „ (ìyumra ‘аду -(ip/0mm nyilxán azért neveztetett 
ùgy, mivel termékeny а‘ környéke. Tsirikai, Klap 
rolh szerént Tschirikai, tsirá szótólvszár'mazik. Ná 
lunk Sáros Várme'gyében talaitatik chez hasonló 

-` I nevezetü Тайна falu; ,Ar ak Га!“ pedig Mosony Vär 
.umgyókuunv ‘ ‹ . . ‚. 



`Aszlánbeinelx birtoka, de az Ан!’ fejedelemnek. 
ha alma`alatt. ' 
‘ дамам! а’ Vármegyének [ИЗ-111111121, Hidat 
mellett; Кайл: partján. _ 

5.) Mukrat Vármegye 20o familiával az _Ayár 
fejedelemnek közbenvetöleg engedelmeskedik. Ma 
krat a’ Vármegyének l'ö-faluja Karak mellett, a’ 
melly Koiszunak еду ága. 

6.) Karak Vármegye 1100 familiát számlál 
23 faluval, Avár fejedelem alatt. Lakhelyek: 
Karak fö - falu , Mukral felett. Szurallan vagy Sza 
rallan (Ventilationis expers, Klaproth szerént $211 
ratl) falu 200 familiával. Rugsa’be, talám, Rug 
saba 1500 familiával. 

7.) Kaè’szeruk Vármegye (Klaproth szerént) 
talán Kö-széríík (lapideae Areae) 14 faluval', 
Fúggetlen az Áva’r fejedelemtöl. Köszérůk falu_,. 
Karak forrásánál. 

Uma-kan neve az Avár’ mostani Noszáljá-j 
пай; 60 esztendös, (t. i. vala 1814. eszt. mikor 
ira Klaproth) és Mohhammedán minden alalt va 
lóival. lllendöképpen él, ’s mindenben kitetszik 
nála a’ böség , és vagyonosság. А’ házának, melly 
hen se alkalmatosság, se tisztaság nem hibázik , 
üveges ablakiai vannak, a’melly Kaukazus hegyén 
ritka dolog. Töblí esztendö elött Kiszlár Varossából ‚ 
Fúgö orát hozata, melly orákat vere. A’ ház bé 
járása mellett еду nagy szoba áll nyitva az ide- 
genek számára. Ennck minden szegletében ké 
szen találtaînak mosdó edényék , tiszta viz és ken 
dök; ezen kivůl egy terített hoszszú asztal, mel 
lyen kenyér, völ'ös-hagyma, só, föt, és sültt 
birka- hús áll; hogy a’ jövevény könnyen 1132111 
bassa тает, söt ió is lakhassék , minekelötte a’ 
fejedelem házába lép, és elötte megielenik. Az 
asztal mellett lótzák читай Perzsiai szönyegek 



kel bévonva, mellyekre Aziaiassan le telepei‘l'het»` 
nek. 

A.' tulajdon nepen kivi'xl fûgnek a’ Noszálha 
talmától, hol többet, hol kevesebbet, több‘ más _ 
Nemzetségek is, mellyelf az ö nyelvök szerént 
atyaliaknak neveztettnek: némellyek közůlök adót 
íizetnek Néki, vagy segítö sereget állí'tnak. Az 
Avár népböltsak 2000 katonát gyi'ljthet, (1051111; 
ség idejében а’ többi Nemzetségekböl még 10,000. 
legény all szolgálatjára. 

Ö kénszerítté a’ Georgiai Királyokat a’ 116 
kességnek esztendönként 6000 Orosztallér’ letétel 
lel való megváltására. 

Vár Várossában még most is közönségesek 
sok ollyan nevek , mellyekkel a hajdani Hunnol:' 
és Magyarok éltek. ` 

Hann vagy Magyar Va'r Városa'ban 1216 
nevek. ‚ farduló лиг/к. 

Uldin ‚ Uldin ; famìliának neve. 
Attila v Addila, az az: Agytiló; ' 

' férifì név. _ ' 
Buèach_ . Budach; familiának neve. 
Dingizik; ‹ Dingazik; familiának neve. 
Attila' fìiának neve: ‚ 
Klmus; Ärpád Attyának Ãrrnusz. 

neve. 

Zolta; Ärpád fliának neve. Zolta. 
Geysa; a’ szentlstván’ At-» Сада. r 
. tyának neve. - 
Sarolta; a’‘ Szent Iatván' Sarolta. 

Ánnyának‘neve» ‘ ` 



A’ Magyar Nemzet maradéka nem tsakI a’ 
‘ Kaspium tenger’ napnyúgoti mellyékén,‘ hanem 

a’ Kaukazus hegy ~közepén is találtatík 'és рейд 
a’ Kuban, Bagza’n, Tsegcm, NfáIIu'k, Tsöreg ésl 
Argada'n ‘) folyóvizek keleténél. Három _a’Nem 
zetsége, tudniillik: Karálsae', ‘'(Karalsclxai Klap 
roth szerént) Bal-kar, é's Tsergó'. (Klaproth зае 
rént Tsclzerige) Vénebbjeiknek beszéde szerént 
laktak ôk 'regenten a’ mostani Kuma pusztában, 
é.s Don folyóvizéig terjedtek; de mikor volt légyen 
ez, nem tudják megmondani.- Fö -Városokat , a’ 
melly mint mondják, igen~fénye§ volt, Mad 
sharnak (Magyarnak) nevezték. Ok b'izonyítják 
azt is, hogy Madskamak még most látható om 
ladéki ugyan azonnak .légyenek‘maradványi. Ш; 
1:й1бш1)1`е1е_ fejedelmeik úralkodtak, kik ‘7111326 
zad’ kezdetén szomszédjaikkal. szüntelen ellen 
kezvén, utóljára ezektöl elhajtatának; akkor köl 
töztek naigy Kabardába, a’ honnan késöbbenv a’ 
Tserkeszektöl kiszoríttatván , ’s több tsapatra 052 
tatván fel, a’ legm'agasabb hegyen а’ Kuba” ‚' Bag- .. 
za'n ’s Tsegem keleténél kénszerittetének honnoz 
ni. ’s а’ t. 

д A’ Karátsaé nevů nemzetség e’ felett biz0-' 
пуща, hogy Mads/zar (Magyar) városbóla’ mos 
tani honyába elébb indúlt légyen, mintsem' a’. 

*) Kûban , ma: Köben. Мех‘! а‘ régiek Ö helyett u 
betůvel éltek. Lásd RévaiiMiklós: Antiquitates 
Literaturae Hungartcae, Köben Рей; ezen fol óv 
víznek neve, mivel az árka igen köves a’ föld - . 
irók elöadásai szerént. Bagzfin,‘ az az: Hue illus 
currens, divagans. Ezt Klaproth írja németülBak~ 
лап. Nyáltsilz, az az: Nyalja a’ìtsiknak. ' Tsöreg, 
и az: Rivulus streperus„a’ mint tsörgetní. Klap 
xÄnh szerént Tschcrek. Argudán ugyan.az, a‘îni radván. 
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Tserkeszek 'Kab'ardâba jöttek volna, és nevét, 
tudniillik: Karátsae' ’) ama’ vezértölszármalztatjá, 
a’ kitöl függe, rnidön Kuba” folyóviz mellett te-- 
lepedett meg. Most'köszikla völgyekben a’ 16,700 
lab` magasságú Elburs hegynek, mellynek Малу 
kó’fa'v *‘ nevet .'id,- a'llyán, Húrzúg,‘ Kubafz ’s Те‘ 
ůerdó'n ‘“`) folyovizek mellett lakik. 

А&quot; -Kara’tis'aé' .äìŕto'knak Íz‘ç'zŕa’raz'. 
_ ‚ Napkeletröl Ката], Tsalpak,l ’s Urdaí he 

gyek; éjszakról Árszedls, Kó'iserge'n , Baromúl éq 
Maró Iiegyek&quot;*’) választják а’ Karátsaékat a’Tser-Á 
keszektöl és Abaszoktól. Napnyúgotról az Abaszi, 

_ Tra'mkt ,Lo’u -és К!!!‘ nevezetů Nemzetségek laknak.. 

.__~_*)_ Kikilátja, hogy fKarátsa Magyar név.,l-a’melly k_ó~ 

._ zönségesen bévett nevezet volt; тег! ezen név 
' alatt a’ Szkiták ‘югу Hunnok vezérjét esmériük, a’ 

ki s'ex‘égével Alexia: Iíomnamsv Romái Császárnak 
a’ XI. században a’ Patsiuakita'h, ‚ёз taak hamar az~‘ 

' után a’ Kumánok ellen segítségül volt. (Lásd Kom-â 
nena Annát p, 155', 9.22. a’ ki Kaewrgu iria.) Esme--'` 
rünk is e yet a’ hét Magyar Nemzetségek kö&lt; _ 
zi'll, a’ mel ynek Кате’ (той’ киеч) volt'a’ neve. 

&quot;Ч Mcnykůtdv, Klaproth szeréntMingitav, HihetÖkép-f 
pen'azért neveztetik így, mivel ezen hegy i en таз-1 
gas lévén némůnémiïképpen menyköfógó. ’ hegy-. 
nek pedigr Ta’v a’ neve; mert minden hegy távo 
‘югу távol latzik. 

*&quot;9 Húrzúg, Klaproth szerént: Churszuk. a’ zúgásától 
' llinapta' nevét. A Huban nevét már felül világosítám 

‚ meg. Teb -èrdön (Klaproth szerént Taborda) az az: 
az erdön által tebö. (fluitans) 

„И“ Hantsal,(Klaproth‘szerént Kandschal) Baromút ; 
agyar печей. Szinte úgy: Tsalpak, (Klaproth 

szerént Tschalpak) az az: a’ tsaló —- tsúfoló vagy 
pakotsáló; azért latszik olly nevi'lnek lenni, mivel 
viszsza` hangzik. ~Ordai_ (Klaproth szerént Urdi; 
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Kará/.fûc' l‘Ó'l'alujOk Q50 házzal Húrzúg Клуб viz mellett fekszik. 

A’ Karátsaék’ Fejedelmeinek legfényesebb fa 
miliái ezek: Sokalli, Orozòc' és Magyarí. l 
v A’ Nép se fejedelmének se a’ Nemes Em 
bereknek adót nem ŕìzet; hanexn a’ feiedelmek 
nek hatalmok vagyon mindenv lakostól t‘ulajdon 
használatjokra lovakat venni, a’ mellyeket еду idö mulva a’ tulajdonosnak viszsza adnak. A’ Ne 
mes embereknek pedíg kötelességök, fejedelmei-F 
ket hâború idejében lovon késérni. 

A’ Karátsaék a’ Kaukazus hegynek legszebb ' 
I_akosaihoz tartoznak, és a’ Georgiaiakhoz inkább 
hasonlitnak, hogy sem a’ pusztában kóválygó 
Tatárokhoz. Szép testálkotásúak és tetzetös 1:01) 
vonasú ortzájokat fejér bör és nagy fekete sze\-- 
mek ékesittik. `Nálok nem találtatnak se'széles ’s 
lapos képek, se bennülö és rézsuti szernek, a’ 
mint a’ Nogaíaknál; melly azt' mutatná, hogy a’ 
Mongol Nemzetségekkel öszveelegyedtek vagy ép 
Pen egyé lettek. 

Közönségesen tsak ‚еду feleséget 'vesznek ,°. ` 
minclazáltal találtatnak közl'ílök két ’sf'három fele 
séggel élök is. ‚ А’ más hegybéli lakosoknak 320 
kása ellen feleségeikkel emberségesen és nyájasan 
bánnak, annyira, hogy a’ feleség itten, mint 
Europában a’ férjnek társa, nem pedig 11201511 
____-___ 

mert а’ régi Magyarok o helyett u betüvel éltek) 
ennek neve attól vagyon’, mivel ordm vagy ordai 
ollyan mint az orda. Актив, (Kla roth szerént Auarszetsch) mert árnak szedöie. vKgtsergén. (K. 
sz. Ketschergán) mert a’ földszine köves. Maro' (Kl. 
Sz. Mara.) ‚ ' 

1‘) (Sokalli: kl. sn. Schochali) e’ névneksokallani a’ 161‘ 
zsöke. Droz-be' (Uruszbi) a’ régi szokásszerént 0v he~ ' 

_ lyet u betüvel. Magyari (Klaproth szerént Mudari.) 



lóy'a légyen. Ha a’ Fejedelemnek vagy a’ Nemes 
Embernek a’ törvényes feleségétöl gyermekei 
nintsenek, baneni rabszolgálóval magzatoz, 01 
lyan Б vagy leány magzat Моим/ш!‘ 1К1ар1‘о111 
szerént Tschankuának) neveztetik. 

«' А’ Karátsaék nem olly ragadoz'ók, mint szom- ' 
szédjaìk, tudniillik: a’Tserkeszek és Abaszok; 
söt inkább ragadozás és Isa/ás olly szavak, a’ 
mellyeket nálok ritkán lehet ‘hallani. lgenszor 
galmatosak, és legtöbben földmivelés által tap 
lálják magokat. Mindenestůl 250 familiából ál 
lanak. _ 
-,;..‘ Földjök terrnékeny, búzát, árpát, tar bú 

ш (triticum muticum) és füvet takarmányra bö 
`ven terem; de ezen důlö tsak egy mértföldnyi 
térségů, mivel az свел környék erdökkel van 
fedve, a’ mellyekben sok час! körtvélyfa talál 
mik. .. . 

A’ Karátsaék igen jó sajtot készitnek, és leg 
közönségesebb ételek a’ Kç/ìr, az az: kövér, és 
Si'xszlik, az az: sîìltv örühús. A’ serek legjobb az 
egész Kaukazusban, és az Angliai Portérhoz ha- ' 
sonlít. *) ltalt is készítnek Klaproth sz’erént Вона 
nevi'x, az az: .Baza kölesböl valót. Altaljában a' 
Karátsaék nemzete legpalérozottabb Kaukazusban. 
és szomszédjaikat szelid erköltsökkçl meghaladiák. 

‘Азов Nemzetségnek, melly Arpád‘ `¿ezérlése 
alatt ösi lakhelyéböl kiköltözött , hajdani nevei 
meg most is virágoznak a’ Karátsaéklegjelesebb 

_ 

Ч A’ Бета! útazó Klaproth Ur, a' ki a’ Ma yar n'yel 
' vet nem tudia, és azért a’ Karátsaékban agyaro-- 
kat nem keres , ezeket így betüzi : Budai, az az : 
búza, Arpa, az az: Arpa; Tari; az az: Tarbúzaf 
Körtma, nálunk: Битый)‘; Bischzik, az az: bös 
lyik; nálunk most sajt; Кфг, az az: Kövér‘ ná 
lunk most Szalonńa, ez tot szó; Szra, nálun ser. 



‘_i _n 

familiáiban, tudniillilc': Kara, Kaszí, Mada‘ral 
E’ neveket viseli három деда 1/1&quot; гатшёьыегедец; 
most élö fejedelrni szemé’ly, és 1000 eszt. elöttu'gya'n 
azon neve volt Árpád alatt való háro'm пешие! 
ségnek, úgymint: Kare’,` Хана’, Megycre' (киви; 
кттмщгеп) Lásd Gregorii Dankovszky :- vlHunga- ‘ 
rae .Банда avitlim cognomen` etc p. 16? sqq. a &quot;l .. 

rЕ’ lel'rt Nemzetségek’ Magyarsá‘g'a , ‘akár nyel‘ 
veket , akár testi’s lelki' tnlajdonságaikattékéntiìén; 

még' nem volna arra elegendö bizonyság, ezek a' Magyar Пение! maradéki. De n'iìnekutáth-í 
na vmint Görög mint Hazai történetírók’ bizt'my‘î 
ságaival élvén megmutatáńílì *Úhòg'y Á’Magyarok 
¿sei a’ Kama folyóvizeinellet'tlakoztakvala, hogy‘f 
azután Álala ’s Кайл: folyóvizek’.melléúndúltak; 
és hogy innét Moldaviáb.a, utóljára pedig‘ Pan-` 
noniábaszálltak; hogy némelly részök 'a’ Kauka» 
zus ,l'iegy_köx‘lnyékében n_'iegmaradt : kiki láìjïaJ 
hogy a’ leírott Nemzet‘ségek ja’ Magyar'oli 'lhara- ' 

t ' ' l у v «a ~-11. IvÍòHHJ. 
_ РогГугоёеппйа КомйаййЬ'ЪЫопузёаа’чашу-1 

rént a’ М:‚\5;уаго1ша1сЁ regi „так Zavár. (21020&quot; 
vólt È’a’ nemzetségek ,‘lïm'ellye.k'a’ Magy'àroktóleb-fv 
válván , a’ Kaukazusf hegyen &quot;nie'gmaradának, ‚Я fa’ г 
ЬаЁдёпй, tudniillik: Zavár nevöket me'gtarták?. 
mellyel'most is élnek. Mert Avár annyirymînt» 
Zava’r',‘ valamint '_ászló&quot;s 'Zászlófugyan amn‘t je 
lenti.'‘ Vagy pedig' mint azfAva'r 'az A_ betiìkmek'f` 
elhagyâsával ’Z Avdr мишени; шйжёжйхедуршк 
’s mondatik. Erösíti azt azon kiviil a’ Zavár név 

f _ f&quot; .;v..... .с; ‚ t1 
ч 

_ 

д“) Lásd': Hungarae Gentis avitnm Cognomen etc. -Him 
‘ garae Consiitutionis ori ines etc. ' Anonymus Belae regis notarius, Simon âe'Keza et Joannes de Tu- _ 

rotz recensiti ac illustrati auctore Gregorio Dam 
kovszky Plosonii1826. ' ‘ ‚ 



nek Görög fordítása, mellyet Porfyrogenneta Kon 
stantin Császár tesz, mondván: „Zavár, az az : ‘ 
megerösített vagy eró's (штат) vagy УФ‘ bírloká 
e'rt ‘eró's ‚ veszedelmen Мой! való *) Tsalhatatlan bi 
zonyságúl szoigál azon jegyzet egy.Magyar kro 
nikaban, melly Gróflllésházy {так} kegyelmé 
nek Könyvtárjában tartatik fel, ’s mellyet End 

' licher lstván Ur hirdetett, “) a’ mellynek szavai 
ezek: „'Scythia situm habet щиш'шт, quod in solo 
loco uno parvissimo vadus ibi reperitur , propter 
quod ipsi Scythae (de Hun garis loquitu'r) nulli impe 
rio nec in Macedonico aliquo tempore sunt sub 
juncti, et pro tanto vocaxnus eos dem/:fos i. e. ex 
ceptos ab omni potesta‘te.“ Még a’ vak is látja, 
hogy ezen Deák forditás: „Vocarnus eos demptos‘ 
i. e. exceptos ab omni poiestate“ реп: egyébb lé 
gyen, mint a’ Magyar Zavár és a’ Görög мфим; ‚ 
szavaknak forditása. Ebböl'egyszersmint. &quot;51650 
sodik, hogy Eußae wrm'uagbakm az igaz olvasás. 

Somogyi Sandor Ur kf'înyvében (Dentu M0 
gerek) azt allítja, hogy ezen név Zavár (Еще) 
többes számban változás nélki'il nem maradhat, 
és hogy azert az olvasásnak Eaßa@ цшштфижш hely.. 
reállitása, a’ mint én tettem, ,nem igaz. De ha 
tettzeni fog Somogyi Sandor Urnak a’ következö 
rendeket olvasni, mindjárt meglátja, hogy hibát 
ejfet‘t‘, ‘v„Oiivvo1 oí Миф/„дано: faßń@ Cedrenus p_ ‘85. 
¿x fc5» OÜvvcor Äecya/¿ŕvm Èaßńg Theophanes chronogn 
p- 119. ' ‘ ' l ‚ . 

A’ tudományos Klapro'th Ur, a’ ki 1807 ’s 
1808. esztendökben a’ Kaukazus tájékin пищи, 

*) moan; szónak értemérölläsd: GregoriiDankovsz 
ЕЕ Hungarae Constitution'ls origines p. I9. H) ásd: Wiener Jahrbücher der Literatur 1826. 14er 
Band. Anzeigeblatt p.' 16» ‘ 

2 

_ 
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és az odavaló vidékeket ’s lakosokat leírja, azt 
gyanítja'; hogy az Ava’r nemzet vVárchonitaknak 
maradéka. De az Avár nemzet Várchoniták ma 
radéka nem lehet. a’ mint azt munkámban meg 
‘шпагат. *) Ha a’ nagy érdemů Klaproth'Ur mun 
káimat a’ Magyarok’ régi lakhelyökröl ’s szárma 
zásokrólmár 1808. esztendöben olvashatta volna, 
.és a’ Magyar -nyelvet beszélné; bizony velem еду 
gondolaton volna, és Schlözer hibás vélekedé 
sének a’ Magyarok F innusi eredetjökröl hely nem 
adott volna. v 

Ném elly szavak’ feljegyzése, mellyekkel a’ Ma 
`g'yar летает) Kaukaznsi maradéki élnek Klaproth 
irása szerént. ' 

А‘ szo'nak az‘ Kaukazusúl. Magfarzîl, 
_ traje. ' ‘ ` 

‘ L20 ` Arszlan ‘ oroszlán. 
Ocrea Tschekma ’ tsizma. 

Tscllegma ‘ ' 
vPater ata _ atya. 
Materl ' v ana, enniu anya. 
Ecce ‘ mi íme! 
mel niz', miz -rnéz; 
mams ‘ Кексы ‚ kaschu kéz, kezetske, 

‚ '‚‚ katsó, 
mille asyr ezer. 
his ' ' enei Dirka mennyeiv gyl'irka; 

most szivárván.)- 
lapîs kou . kö 'r 
Superc‘llia szemildekek szemöldökök 
asini v szamaroch v sza'márok. 

l ‚ 

*) Lásd Hungarae Constitutionis origines etc. 



ada 

atsclii 

ног ‚ «or‘ 
baclika 

38)' 
átsl; izekertze , tot 
‚ szó. 
ár 

bé‘ka 

humerat 

cliey 
arWat 

aus 

szakal 

tachta backa ‚ 
tasc‘nbaka. 

et'schki 

en 

ábrázat; tôt szó; hu« 
merat pedig szár 
Маг&quot;: homorn 

vНАМ‘. 
héi. 
árva vidua. 

bausz , bajusz.‘ 
szakál. 
táska béka, moet 
‘ teknös béka. 
kels'ke 

juh 

сэра! 
securis 

ŕluxus 

rana 

mare 

facies 

cortex 

foemina 

mystax 
barba 

iestudo 

capra 
Ovis 

ager 
cilium 

mons 

collis 

pons 
vlenenum 
non 

ensis 

tengiszlje , tengis , tenger. 

meida'n 

nitovil 

tavv 

dubura , toba 

chid 

warg 
Не 

tur 

megye.., 
nyitovély; nyilni 

törzsökböl; most 
szemször, ист 

vp illa. 

'f' 

táva procul, quia 
mons eminus‘c.olr 
spicitur. 

dómburû, 'conve 
xus, дать töt 
zsökb'öl. ‘ 

hid. 

‘méreg 
ne 

Юг. 



бей 
v bitschag 
îschalga 
tschagir 

n» ~ 

u, ui 

Карп 
odun 

szalam .д 
.badscliin 

ere 

oküsz 

hasta 

. arcus ‘ 
culte: 
falx 

.vv ‘ 

Vinum _ 

domus 

porta 
lignum 

stramen 

soror 

maritus, vir 
bos ` ‘ 
‘vacca 
гена 
camelus 

gallus galli naceus 
‘gallina 
radix 

iiliusl 

innek 
meschu'ch 
dewich , {ем/а 
choros' 

tânch , {За}: 
kök 

‘ ulan 

baita; a’ görög 'frak 
rro». Mivel ezen szó 

a’Magyarok mara 
dékinál még most 
is szokásban va 

’ gyon, nem 'lehet 
kételkedni , hogy` 
Ö nékikLrnár akkor, 
mikor a’ Kaukazus 
mellett laktak, a’ 
Görögökkel közök 
volt. 

ii 
bitsak. 
ваш), sarló. 
tsiger secundarium 
vinum; 'Trös'ter 
Wein, 

ház üstöke. 

Карп. ‘ 
odú arbor cava, 
caverna. 

&quot;szalma. ‘ 
bátsi 

Мг]. 
ökör. 
ünö , _üszö, juvenca. 
matska. 

teve. 

kos, Котов. 
' tyûk 
gyök. 

1 

1 

&quot;v vnjlán , úileány. 



bonus ‹ ‹ ' 
caeruleul 

proies 

senex , ltempore kart 

__' 21 _ 

'iii i6. ‚ ‘ f БЫ: ‘ kék. 
uschag ' &quot; `‘ újságiuventus, no 

~ ‘таз 

kárt. 

aru árú pretiosus ,hinc 
pulcher; nam in 
Caucaso _pulchrae 
venduntur. ‘ 

kütschük vkitsin. 
körr kör peripheria, pla 

ga. ‘ 
beük bÖv ‘ 
alltschag, allascha; alatsony. &quot; ' 
kum ,homok. 
atau a’ tó. 
kek kukiárás 110610913‘ 

bulacrum Superte 
. cto navis. 

iimisch ‚ gimisch gyümölts. 
ekui kút 
i'lszgi úszni l 
ondon onnan 
mundan aminnen. 
azachad ‘закат; para ‘Цепь 

pore avulsa. ‚ 
iaswasch tavasz. 

vitiatul , attritus 
pulcher 

' PaI'VUI 
locus incultus 

.- Steppe 
amplus _ 
humilis 
arena 

lacus 

domus _ 

fructus 

Puteus 
natare 

trans 

ris 
hora 

ver 

hyems 
heri 

coelum 

stella 

' késch , Миф 
П 

tunegun 

‘ gköck ,‚ g'ók 
iuldus 

késö tardus. 
öszvevetett tünni_és 
tegnap szavakból. 

kög circulus, сое 
lestis circulus. 

gyúladni flamme 
acere, a' törzsöke. 



mercurius 
Начав 

bellator 

caedes 
heros 
more' 

‘ felis 

equus . ‘ 
Pulluâ 
l‘amuS ‘ 

cer'evisia ‘ 
furnus 

caligae 
sclopus 

dulcis 

tetex* 

clivus 
fossa 
turbo 

iudicium 
I 

.-.- 2g; 

'geneszu ` kényesö 
sareh _sá'rga ‘ 
dögisch ‘ dögönyezni ‚ a’ kör 

~ zsöke. ‘ 
öldirmag , ölni a’ törzsöke. 
kotschag kotsag 

' Ölüm , ‚ ölni, a’törzsöke. 
tzitzik tzitzi 

‘ loch ‚ ló. 
kotam kotlani a’ törzsöke. 
gianesch gai 
Sirav ser. 
kür kürtö fumarium. 
chat’si ° gatya. 
*00p . toppanni, a’ ШК» 

_ .‚ zsöke. 
*mazeli mézes, 
mondov _ undok. 
bird . bartzé _bértz. 
`achker I t árok ` 

. fuv ' fúvó ; fúni, а’ 10r 
zsöke. 

iarchoni, . tárnok; olim tar 
chan index, Vide 
Corpus ̀ Inris vHun 
garici. 
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