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“Паши! Károly Fridrik betőivel. 
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ldcgen n.velveket tudní, illò; a ветки nyelvet mindonck fölött becsülnl, нога: 

kötelesség. 

Horváth Ixtmín. 



„Mellyek a ‚её! haza'ban e's hajalam' magyar tarta 
ma'nyokban re'szint fenle'vó‘, re'szint régi emle'lcekbe'n 
tala'ltató стоп magyar lzangzatú helyira'si e's csa 
la'd-nevek, mellyelcnek eredeti jelcnte'sét bízonyos 
sa'ggal vagg leg ala'bb hihetó‘seggel meghata'rozlzat 
m' 2?“ — Ez vala a Magyar Túrlo's Ta'rsasa'g 1837dilc 
e’m' nyelvtudati dyke'rrle'se, ki engem-is a’ ra ger 
рыбе, lwgy „interpone tais, interdum gaudia curis“ 
szerin., a magyar helse'g- e's familia-nevekbe ere 
deti, de elhúnt magyar szavakat keresgessek: mit 
идет, azt ba'tor vagyok ezennel elö-terjesztenm'. 

а Szerzö. 
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Elfajult а rómi пemze: és elfajult а nyelve-is: az idegen‘ 
ńemzetektül, kikkel a' rómi keverede, idègen „мы vett. 
fèl nyelvébe, а nemzeti nyelv szavit idegen nyelvekhez al 
kalmazta, nemz-eti szavakat ki- is тetett nyelvébül és' ig'y 
eredtek azon rútnyelv - kavartzok, kik a rómi nyelv helét 
elfoglalák; az eredeti rómi nyelv pedig ki-múlt az élők 
s&quot;zámábulì igy а Magyarok eredeti nyelve-is elfajula, elfa 
jult magzatot szl'ílvén elhúnt és шost már tsаk elfajultja 
éldegél. . 

A rómi nyelv szerents.és volt még-is a’ ban'ha szíílt-is 
elfajult magzatokat, ha ezeket, szů‘lvén ki-ís múlt az élèt# 
bůl, de az eŕedeti rszépsége. megmaradt мég-ís képbe: 
s.‘zép vonalit Щz - lelkíí bölcsek végnélküli év-.szakaszokra 
szolgáló tudó's muńkikban, mint a’ ni jerï1ánt táblakba, vís 
ták és így megltartották emlékbe: . ‚ ‘ de a szegéń magyai‘ 
ái‘vátskának,. kinek már kisded-korába el-halt az anja, ez 
után más öröksége nem maradt, mint az anja festett képe 
és ez -is romlott. Neт emlékezik az árva többé az ańjáńll ' 
és bús szívét azon vágy-ís jötri, bár Наg-3lá1)!) tudná, mi 
jen volt az anja! . Tüker előtt az árvátska, nézi benne ar-, 
из“, nézégeti az anja rongy képét-is, hasonlitgatja magáb.‘ 
éval, lell köztök hasont, rá-ősmer az anjára, de egészen 
még-is helre nem álithatja képét.. Mi jó vohla, ha. kőbe ví 
sett lett volna ‘щи kép! elnemìtörlődtek, megnem-homá¿ 
los'òütak volna sz''íhi‘, Íszít'sé vonódtak '‘ifolna vónali; helén 
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maradt volna minden tagotska és ha mi idegen tseppent-. 
is volna rá, kő -nítt *) lett volna azt tisztázni:— de ez mind 
álnok kívánság; a ringy-rongy kép tsak ringy - rongy marad. 

Talán nem volt szép a szegén árvatskának anja; nem 
érdemle szépsége, hogy kőbe vísődjön? De a rongy képen 
rom nélkül maradt'holmí vonalak az ellenkezőnek tanúi; 

fenséges szépségííek ezen egyes vonalak és ezek szerin 
szépnek kelle lenni az egésznek-is. — Vagy talán nem tudták 
kőbe vísni szépségét, vagy nem akarták? Tudták, akarták 
vísták-is kőbe és pedig jemántba; de porrá törődött a kő, 
szít szóródott pora és így tsak a ringy- rongy kép marada. 

A régi nemzetek törvén- alkotói több-níre mégnem 
voltak emeledve, azon magos láthelre, hon'-ét nézhették 
volna. a tágos földön szít szórt egész emberi nemzetet; 
tsak azon nemzetet tarták szemmel, kinek számára alko 
dák a törvéneket, tsak a.’ nak az egy nemzetnek boldogsá 
gát akarták bölcs törvének által alapítani, észkézelni**), nem 
az egész emberi nemzetét: jó és' boldog hónfikat akartak 
nevelni, de hogy ezek az emberi nagy-egyetemnek-ís jó 
fi-i legyenek, azon nem törődtek: így Confucius, Lycurgus, 
Minos, így a Magyarok régi törVén-alkotói-is. 

Régi szók, mosti-is a verem száját, más nilásokat-is 
oda hempert kővel zárni: ez által nehezed а Ьe ’ski-járás és ha 
a kő elhemperése által nitódik a verem, könyebbed abe’ski-járás. 
AMagyarok akarván azt képbe mutatni, mi a „könyü“ azt kő-ni 
táshoz hasonitotlák, „kő'.nittnek“ mondották. E szerin a„könyű“ 
szó romlott, barbarus szó, helette a „kő-nítt“ szó volna az ere 
deti magyar szó. I ' 

H) Az „eszköz“ ész által gondolt kéz: — hol és mire a' 
természet' nem adott kézt, ott és a’ ragondolt ‘kézt az ész ' és 
ezen 'kéz „észkéz“, bie ‘дanb ber Qìernunft, nem pedig „eszköz“. 
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A nemzeti boldogság nem ugyan mindene , de még-is 
talpköve a testi szükségek elégtétle: a törvén -alkotók fő 
czélja volt tehát eztet észkézelni; és minthogy az egész 
földi-világ adománi e’ re nem volnának elegendők, ha a 
szükölködó'lvz, tehát a hón-lakósok száma határtalan szapo 
rodna, bölcs törvének által mindenek elött azt akarák ész 
kézelni, hogy a hón lakósi határtalan ne szaporodjanak, 
legalább ne szaporodjanak a hónba telepedő idegenekkel: e czél 
iránul koholtak tehát oj nemzeti nyelvet, kit tsak ahónik tud 
janak, az idegenek ne tudjanak és e’ szerin együtt ne közleked 
hessenek: így meglévén gátolva az idegenekkel való közlés, 
meg- is lesz, ngy vélék, gátolva hónba jötte az idegeneknek. 

Ez volt a magyar nyelv eredete: ezen nemzeti nyelv 
mellett éltek a Magyarok hónjokba évezredeket boldogságba 
az idegenek ösmerete nélkül. -- Az idegen nemzeteket ne 
vekrül - sem ösmerték és mint a’ néhi Görögök minden Nem 
görögöt Barbarusnak mondottak,“ ngy a régi Magyarok, ki 
nem volt Magyar, azt Németnek nevezték: az-az, minthogy 
a Magyarok eredeti neve „Mad“ volt, minden idegenrül 
tsak azt mondották, hogy ő nem Mad, nem-Med, röviditve 
irva Nemmed: továbbat az „m“ bető fölött lévő, az „m“ bető 
kettöztetését jelelő vonás hibásan áttsuszott az „e“ betőre 
és így a „Nemmed“ névbül lett a „Német“ név. 

Ha bár nem tudott magyarul, a magyar hónba még 
is eljött az idegen és itt lakni kívána, érdemes-is volt, hogy 
az hónfík közé felvévődjön, а’ kor ötet meg- honositották, 
meg-hónositották felőle azt álitván, hogy ő Nemes; az-az, 
nem-más, nem-mes, hanem Magyar, ki a Magyarok javi 
val és jogival иgy élhet, mintha hónfí volna. Ezen hónosi 
tás különös tisztelés vala és a „honor“ rómi szó i-nét ve 
hette eredetét, „hónos“ lehete eredetül. 
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Minden élő nemmzés által jött életre, tehát „nemmzett“; 
a „nemzet“ szó e’. szerin, ugymint a „natío, gens“ szavak 
nem jelelik,azt helesen, hogy mi a Nemzet: hihető, hogy a 
Rómik .eredetül azokat mondák hónñknak, a nemzethez tar- j 
tozandóknak, kik a hónba nemmződtek, születődtek, „qui 
essent in patria geniti, пай“: utobb elhagyák a „qui esseni; 
in patria“ szavakat, tsak a „nati, geniti“ szavakat tarták ‚ 
meg “és ezekbül lettek a „natio, gens“ szavak. — Ezt te 
hették a Rómik, merta' nak jelelésére, hogy mi a Nemzet, 
más szavuk nem volt: nem иgy a Magyarok; ezek nem 
valának kentek, hogy a Rómikat utánozzák és a heltelen . 
„gens, natio“ szavakat magyarra forditván, azt, mit a Ró 
пй1с.„3eп$, natio“ szavakkal neveztek, „nemzet“ szóval ne 
„таk: _ volt a Magyaroknak e’ re való eredeti szavuk; 
e mellett maradhattak volna mostig: mi most a „nemzet“ 
szóval heltelen jelelődik, az a régi Magyaroknál R02- volt: 
roz, natio, gens, ëlìolf; — „Enné, menü, Rácz,“ szavak tsak, 
romli a „roz“ szónak. 

Ó-roz' (nem ó-rosz) régi nemzetet jelel: azon nemzet, 
ki régi nemzettül szakadt, .ó - roz- a'g volt, az - az, ága az, 
ó nemzetnek. ‚ 

nyelv Geniusát nem ösmerék, elhagyának a szavakbul sok 
szor oj betőket, kik a szóba jelelők és ezen heltelen rövi 
ditésáltal ösmeretlené tették az eredeti magyar szavakat: 

. így az „ó -roz-ág“ szóba sokalták a két „o“ betőt, egy 
„o“ betőt kivetettek belőle, az „ó-roz-ág“ szóbul „oтец, 
ország? szavak lettek; .— és ezen heltelen szó-tsonkítás, 

A hívatlan szó röviditők, kik a magyar 

miatt az utobbi Magyarok mar nem tudák, hogy mi az „or-I 
sza'g“ és mi. az&lt;„Oroz“. eredetü], 

Mitlőn a Magyarok viszsza víták a Rómiktul Panno-. 
niát, régi hónjokat, itt már telepedve találának mindenféle ' 
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embereket és ezeket „ó-lakósoknak“ nèvezték, mi az „Olasz“ 
és „Oláh“ szavak eredtéŕe ada alkalmat: találtak itt‚ régi 
nemzeteket-is és ezeket Órozokn.ak nevezték; i-nét а ma 
gyar hónba az „Ö1'oz“ nevü sok helség; Кем-атм, Nagy 
ûroszi, Orosßháza, Oroszfalva s. а. t. — Turocz megye-is 
i-nét vehette nevét: eredetül T- o' -roz‘ lehetett а neve: а 

„T“ bető kezdbetője a „Тeut“ szónak; T-ó-roz tehát Teut 
ó-roz, az-az, Teutonus- ó-roz, Teutonus ó nemzet.'—— Ти 
rош megye sok helségét még most-is Темой, ЗЁeпЦ'фе lak 
ják: Turocz megyébe létező Kò‘rmò‘tß bánján Teutok laknak: 
hol Turocz megye Ним megyével határos, ott létez Teuto 
Prona, Èeutfd) =wrom ott léteznek más számos helségek, 
kikben egygaül теток laknak, mi hihetőé teszi, hogy т„- ' 
row megye eredetül Теща!‘ megyéje volt. 

A minden más nyelvektül külömböző magyar nyelv ál 
ш! meg-alapithatták volna ugyan a törvén- alkotók hatá1’ 
talan évekre a Magyarok boldogságát, ha az embernek testi 
szükségi mellett nem ŕolnának lelki „шеф-is; de ezek 
is létbe vannak , ezek-is ki‘vánnak elégtetlét és ezek miatt 
a nemzeti boldogság alapitásához kivántatik, hogy bölcs 
törvének által nem tsak а testi, hanem a lelki-szükségek 
elégtétle -is észkézelődjen. 

Leg-nagyobb lelki szenv a’ tudvágy: a lélek oit'hatatlan 
szomjazza a tudást (baê äßâiffen); а tudás tulajdonsága pediд 
az , hogy a’nál, ki аzt mással közli, nem tsak гoдаt nél 
kül meg-marad, hanem még inkább szaporul nála: ч és e’ 
szerin, minthogy а vágy-oitás boldogit, а tanulás-ís és ata 
nitás-is boldogít; иiáм-is, önt-is boldogitanni mindenki kö 
teles, tannlni-is, tanitani-is tehát mindenki köteles, és ki ta 
núlni ‘(аgy tanítanni nem-akarna, ellensége vohla az egész 
emberi nemzetnek; тert ném tsak neт szaporitaná az em 
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beri истца-k6zt а tudást, hanem azt még gátolná, az em 
berek tudvágy oitását gátolná és igy az embereket bol11og 
talannakká tenné. 

Зzма}: által közlődnek a’ tudások; de csak értelmes 

szavak által: ki más эту“ nem érti, vagy oj szavakat 
mond, kiket mások nem értenek, az se nem-tanulhat, se 
nem-tam'that: — és e’ szerin, ki mást nem értenné, mástul' 
nem értődne, ez az egész emberi nemzetnek ellensége vol 
па: így az egyes ember, így az egyes nemzet. 

Azt vélik, boldogabb volna az emberi пemzet, ha tsak 
egy nyelven szólnának az emberek mind, ha meg-nem so 
kódtak volna a’ nyelvek: az tagadhatatlan; de van még-is 
e jajnak haszna-is, gyogyszere-is. 

Az if-korúnak' *) több-níre nem oj nítt még az eщe, 
hogy m'ttabb észt kivánokkal foglodhasson: ат, mit (‘Ы-n1tt 
észszel elérhet, hamar kimeriti és azután nints mivel'foglaw 
kodjon esze: de ez nem nyughat, foglagást kiván és az if 
fí, tsak hogy a’ foglagás váдyт; híítse, bohókat és kopékat 
néz, maga-.is bohoskodik és kopéskodik, boroz, kartyáz, va 
dáz, haláz, madaráz, идём, dudáz, din-dan közt tölti if-na.-. 
pit és ij jozan ész elleni foglodássokkal eszét a’-nira el-; 
tompitja, hogy ámbár továbbat nagyobb kort érne az if-fí, 
esze még-is tsak mindig if-korú maradna, nitt észt kivánó 
foglódásokra nem lőn többé alkalmas és ezért if-kora u1611 
is több-níre tsak a’val foglódna, mivel fog'lóda. if.-korába **). 

. 

al‘)' If iung: if—fí ìůngling: if-ság Sugenb: if-nap Sugenbtag; iL 
kol' SugenbaIter. ' . ‘ 

**) Еgу hóni német foló-'iral közöl„surrogatumot,“ ниш'ы 
oráit nyelvtanhelett tölthetné az íf-fí: „8u aIÍererfi můñte bei? (5e: 
fanguntexgridyt in aIIenSdyuIen aIê ein wefentlìdnr ММ! beё 2ebr= 
fìoffeê eingefůbrt werben; eê müßten biergu binlà‘ngIidy „тbмe ßebrex 
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Tudás szerzésre leg szükségessebb észkéz a nyelv-tu 
dás: ezt szükség tehát leg-előbb meg-szerezni, általa pedig 
a többi tudást: — és e’me az Isten bölcs rendelése! az if 

kor leg alkalmabb a nyelv tanulásra, azon észkéz meg-szer 
zésére, ki által szerezhető a más többi tudás: tanuljon te 
hát az if-fí nyelveket; e’vel nem tsak kerüli esze romlását, 
hanem nílik-is, élesül-ís az esze: ‚ és e’szerin az emberi 

jarlóság ellen gyogyszer a. nyelv-soka és ez a nyelv-soká 
па1: haszna-is. 

Ki sok nyelvet tanult, a’nak a’ nyelv-solta nem jaj, az 
nyelv soka sulját nem érezné, a’nak úgy látzódna, mintha az 
emberek mind tsak egy nyelven 'szólnának: ő mindenkit ér 
tenné: — tanuljunk sok nyelvet és tudni fogjuk nagyobb ré 
szét azon tündér nyelvnek, kirül azt regézik, hogy azon 
szólt valaha minden ember: két úton juthatni a' ra, hogy min 
den ember nyelvét értsünk; vagy ha ki-írtódík a nyelv-soka, 
vagy ha meg-tanulódik minden nyelv: a’ nyelv-sokát ki 
irtanni még most nem lehet, tanuljunk tehát sok nyelvet. 

. 

angeíìeüt, eine Dbmn1fíidyt angeorbnet werben, bie befäbíget 1mb be= 
auftragt wäre, barauf gu adyten, bañ bieëdyi'1Ier ben ibnen nady Эти, 
ífäbigfeit unb anberen llmfìänben gufommenben @efangêunterridyt erbah 
ten unb bañ fue biníidytlidy bet QBabI Всё îerteê 1mb bei: ‘-DÍeIobie bie= 
ienígen @egenfìà'nbe fernen folien, bie auf ibr Qmin!) ben befìen @im 
пай aиёйbeп. ЯВeldye ‘lßirfung wůrben bann belbenmůtbige %egebenbeh 
ten aué ber Qìaterlanbêgefdyidyte ober anime ebIe fîbaten ber @egem 
wart auf unfer (Emilt!) Imbert.' QBůrben fle fici) nidyt Iebenbig erbuIten 
nnb weiter fortpflangen, aIB eê biêber burdy Sernen 1mb ßefen датe= 
ben ifi? — De boldog lesz a magyar hón, ha ezen javalat létre 
jön! tanulja az й!“ а történeteket philosophice ösmerni, ezek okát, 
következését, befolását az emberi nemzet boldogságába; midőn 
történetet tanul, tanuljon gondolkodni-is, hasznossabb lesz, mintha 
időjét a’val tölti, hogy azoknak eldanulás'át Ineglanulllassa. 
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De a” nyelv-soka nagy, nints ki minden nyelvet tudhat 
ná: — ez ellen-is van gyogyszer: léteznek t. i. oj nemze 
tek, kik vagy boldog ég-hailatok, vagy túdós szomszédok, 
vagy bölcs törvének által oj szerentsések lettek, hogy na 
gyobb tő-élességre juthattak, mint más nemzetek: — de mi 
a tő-élesség? A tő-élesség a soknak egytetése: a tő élén, a 
t6' hegyén egybe jönnek а‘ tő talp minden peti: ez a tő-éles 
ség képbe: — hogy tehát valami nemzet a többi nemzetek 
nél tő-élessebb (barbarussol mondva „tökéletessebb“) legyen, 
szükség, hogy ő egyedül egybe foglalja azt mind, mi'más 
több nemzetek között elosztult; az-az, szükség, hogy ezen 
tő-éles nemzet tudja azt mind, mit a többi nemzetek egyen 
kin tudnak. Е’ szerin ezen tő-éles nemzetnél még-találódik a 
többi nemzetek egyenkini tudása, és ki mind azt tudná, mit 
azon tő-éles nemzet tud, az azt mind tudná, mit a többi 
nemzetek egyenkin tudnak: ki tehát tudni akarná azt mind, 
mit más nemzetek egyenkin tudnak, e’nek nem volna szük 
séges, hogy a többi nemzetek nyelvit tudja, tsak az szük-' 
ség, hogy a’ tő-éles nemzetek nyelvit tudja; ezek által meg 
tanulhatja ат: mind, mit a kítíínő nemzetek, és azt-is, mit, 
a többi nemzetek tudnak: a kitünő nemzet pedig kevés és 

и н kevés nemzetek nyelvit meg-tanulni kő-nítt. Minden kituno: 

nemzet tar (tár), kibe le van téve, rakva, mind a’bul, más sok nemzeteknél szít-szórva találódik: ki azt feltalálni 
akarja, nem szükség, hogy a sok féle után sok felé járjon, 
az egy raktarba azt mind meg találhatja. 

Az emberi test oda van heleztetve több ‘sok más tes-' 
tek közé és ezektül vesz, ezeknek ád sok mindenfélét: e’re 
szolgálnak a test beszivó- és kivezető tsövi: e— ezen 'tsö 
vek szája a test kőrin van ugyan helezve, de ó'k, a tsö 
vek, a test közepe-ig-is elnyúlnak: így az egész testbe szít 
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vihetik, mit hoztak a kül-testektül, ki-is vihetik a testbül 
a kivinni valót. A nemzet-is test, más nemzetek közé, mint 
a-ni más testek közé, helezve: a nemzet-test beszivó- és 
kivezető tsöve a nyelv; ez által vesz más nemzetektül és 
.ád más nemzeteknek: mennél több.idegen nyelvet tud a nem 
zet, a’nál több a beszivó- és kivezető tsöve; oj nemzet, ki 
nek nyelvét más nemzet nem-értenné és ki a más nemzetét 
nem értenné, az egy részrül a zsirjába meg-fuladna, más 
részrül pedig sokba fogyatkozást szenvedne. ‚ 

Ezen okbul észkézlik a kitűnő nemzetek a sok-nyelv 
tudást: nem lett volna Schweitz oj kitünő, ha a németül 
szóló Schweitzi tiltotta volna a Genf kerületbe lakó Schwei 

tzinak, ne szóljon frащzть.vаgy а Walizi Kantonba lakó 
nak tiltotta volna, ne szóljon olaszul; vagy ez a kettő til 
totta volna a bazeli és berni Kantoniakat, ne szóljanak né 
metůl: e tilalmazás helett Schweítz hónba hón nyelvnek ös 
merték az olasz, a fransz és a német nye vet, és ezen bölcs, 
egy szabad nemzetet illő engedelemmel azt nyerék, hogy 

'minden neveltebb Schweitzihárom nyelvet tud; — és így 
meg hónosítván Schweitzba három kitünő nemzet nyelvét, 
meg-is hónositották Schweitzba ezen három kitünő nemzet 
tő-élességét-is.§ 

A cseh nemzetEuropának legmüveltebb kissebb nemze 
tek közé tartozand: cseh honba a cseh nyelv nemzeti ugyan, 
de nagyobb fele a nemzetnek, bie âîeutfdyßó'bmen, német nyel 
vй és ezeknek köszönheti cseh hón müveltségét leg-inkább. 
A cseh buzdul a nemzeti nyelve mellett, de hónjába fen 
tartja а német nyelvet-is, .ue-hogy eltiltása által a nemzeti 
müveltség meg-tsökkenjen: tudja a Cseh, hogy a magán 
nemzet, иgy mint a magán ember magátul semmit vagy 
tsak igen keveset tanulhat, és ha tehát halladni akar, más 
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ш! hogy tanuljon, másnak tehát nyelvét hogy tudja, $261: 
ség és minthogy ő a Némettül tanulgat, müvelésére nekia 
német nyelv szükséges. De miért nem követik a’ Csehhek 
a’ Lengyelek példáját, kik megvetvén a német szomszédok 
nyelvét, egy ragyagó cometa farkához ragazkodván, inkább 
a szomszédtuli Franszátul akartak tanulni és tsak fransza 

nyelven szollani? Az tagadhatatlan, hogy a Franszátul so 
kat lehet tanulni, de távul léte miatt ritkán és tsak kevés 

nek lévén alkalma tőle tanulni, megösmerék a’ Csehhek, 
hogy tanulás végett sokkal hasznossabb a leg-közelebb lévő 
német szomszédokat tanitóknak választanni; és ezért tanul 

ja a Cseh, az angol, fransza, olasz, latin nyelvet-is, hogy 
mind ezektül a nemzetektül tanulhasson, de leg-inkább a 
német nyelvhez ragazkodik, hogy a német szomszédtul min 
den nap valamit tanulgathasson: nem akar a Cseh .hason 
lenni azon falusi emberhez, ki nem a faluja emberivel, tsak 
a távul lévő nagy város emberivel szollani akara és szük 
ségre jutván, minthogy a távoli városik segítségére nem 
jöhettek, tüz szomszedi pedig a jaját nem tudták, tehát 
raita nem segíthettek, minden segítség nélkül elvesze; 

Igy a német nyelv meg hónositása szükségérül meg 
lévén jözödve a cseh nemzet, meg-is kívánja, hogy a cseh 
tudósok némettül - is tudjanak: ezért nints-is cseh honba 
orvos Tanár vagy Physzicai Professor, ki a cseh és latin 
nyelvek mellett nem tudna németül-is: és valóban, az ij 
tudós nem-is lehetne igen kedves a cseh hónba; mert, mint 
hogy a 'természet tudomán tárgyába cseh nyelven soha sem 
mi érdekes nem iródott, latin nyelven ötven év ota semmi, 
ezen két nyelven kívül más müvelt nyelvet nem tudó tudós 
tudománjával tsak ott álanna, hol ötven év eю“: alának a 
tudósok; egy fél évszázad leg-érdekessebb nézeti és fel 



15 

{edési az ij tudós számára létbe nem lennének, nemzete ja 
vára ezeket nem használhatná, éz e’ vel valóban a Csehhek 

megnem elégednének. 
Ehez járul még az-is, ha valami német nyelvnélküli 

cseh túdósnak oj eredeti eszméi vagy nézetei volnának, kik 
az egész emberi nemzet javát érdeklik és kiket tehát szük 
ség volna az egész emberi nemzetnek nyilvánitanni, hogy 
.ezen tudós, más müvelt nemzetnyelvét nem tudván, kén 
szerítve lenne eszmeit és nézeteit cseh nyelven nyilvánitanni, 
mi által, minthogy magok a Csehek-is cseh nyelven irt 
könvekbe bölcseséget nem igen janitván ezeket nem-is 'ol 
vasgatják, a cseh nyelvet nem-tüdők a’ nál inkább nem 
olvassák, a cseh nyelven nyilvánított gondolatok, ha leg 
bölcsebbek-is volnának, nem gyümöltsözhetnének, mi az 
egész emberi nemzet leg-nagyobb kárára lenne: — ha 'az . 
ditső hiríí Kepler leg érdekessebb eszmeit cseh nyelven 
nyilvánitotta volna a túdós világnak, ezek soha köz-tudo 
mánra nem jöttek volna, általak a Mathesis számtalan leg 
érdekessebb Problemája felnem világositódott volna. Idegen 
nyelvek által nem tsak tanulhatnak, hanem tanithatnak-is 
(a nemzetek és tsak az a kitíínő nemzet, ki tanit. A serb 

‚ nemzet müvelésbe halladni kivánván, meg-ösmerte, hogy e&quot; 
re valami kitíínő nemzet nyelve szükséges és e’ végre a 
.német nyelvet választván ezen nyelvet a serb hónba hóno 
sitanni törődik; távul lévő német hónbul hozat tanitókat, 

‘ kiket közelebb találhatna, ha a magyar hónba meg? hóno 
sodott volna már a német nyelv. 

.Minden nemzet tagja az egész emberi nemzet nagy 
y egyetemének és e’ vel hogy egybe függjön szükséges, ha 

nem akan lenni hasztalan tagja ezen nagy testnek: egybe 
függhet pedig tsak az által, ha hónjába meghónositjaI nyel 
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. 

hóditó zzsarnok nemzet be-rohanásátul megnem menthették 
hónjokat.. . 

Az hóditó rómi nemzet Byzantba útat akara magának 
11i111i a magyar hónon át és ат; aMagyarok nem engedék: 
meghartzoltak ugyan sokszor vitézül a Rómikkal és ezeket 
viszsza verék, de végtére az ellenek küldött iszonú erő 
nek még-is tsak megnem felelhettek: -- dühössen berohant 
a vad 'rómi sereg a magyar hónba, itt írtott, pusztitott, és 
ölte fáradaplan a Magyarokat: — Claudius rómi Császár igy 
ditsekedik .ezen tettén: „Delevimus tercentena viginti millia; 
duo millia navium mersimus. Tecta sunt ilumina s0ut1s; spa 
this et lanceolis emnia .littora operiuntur. Campi ossibns la 
tent. tecti; nullum iter. purum est; ingens Cartago deserta 
est. Tantum mulierum сoepi1nu5, ut binas et ternas mulieres 

‘victor sibi miles possit adjungere.“ — Eltörültünk három 
száz husz ezreket; kétezer hajót elsöljesztettünk. El-van 
nak borítva a folók.‘paisokkal és ruddakkal; dárdakkal a 
partok fedve. Leg-számossabb tsontokkal el van takarva a 
mezző; tiszta út nints; elpusztult ezen tágos Cartago. A-ni 
aszszoni személt fogtunk, hogy kettőt, hármat-is magáévá 
tehete minden katona. — Az elfajult Rómik már a’kor töb 
bé nem tudták, hogy ő bennek-is magyar vér fol'r, hogy 
ó'k-is a Magyaroktul eredtek és hogy testvért jilkoltak, mi 
dőn Magyart jilkolának. 

Ha elzárkozott, magánzó, a hón-nyelve mellett más 
nyelvet nem tudó nemzetet ij szerentsétlenség éri, a’nak tor 
zsáig elkell veszni, ha szaladással nem mentheti magát: 
—alkunak, egyezésnek, békének, szövetségnek, kérésilek, 
könjörgésnek, kejelemnek hele itt nints: bár mi szépet és 
jet ajáljçn, nem. értődik, balul-is értődik; azt vélik tagad, 
midőn ajál; szid, midőn hizeleg; fenit, midőn hódol: agyba 
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verik, bár mit tegyen: — az egynyelvííség mellett vagy el 
kelle veszni minden Magyarnak ott hón, vagy futni kelle 
hónjokbul a szerentsétleneknek: nagy része meg-jükolódott, 
az egyik része viszsza vonult a hegyek közé. 

Hason szerentsétlenség érte már ujabb korba-is egyik 
ágát a Magyaroknak: a régi szász-nemzet ága vala az Ma 
gyaroknak: ó'k-is hónnyelvííek, egy nyelvííek voltak és ezen 
tulaidon ïnyelvek által a szomszéd nemzetektül elzárkoztak, 
velek viszon közlekedés nélkül maradtak: e’ miatt ezen ága 
is a Magyaroknak jülölséget gerjeszte maga ellen és ám 
bár vitézsége által elkerülé sokáig az öldözést, még-is ő-is, 
иgy mint rokona, egy zsarnok hódító dühinek lőn áldozatja: 
a régi szászokon elkövetett nagy kejetlenségérül „Nagynak“ 
neveztetett. Cárol Császár kí-irtotta az egész régi szász 
magyar nemzetet. 

Fél évezred mulva azon Magyaroknak utóddi, kik a 
Karpatusokba vonulának, látván, hogy a rómi hatalom el 
jengüle, régi hónjok viszsza vivásárul gondolkodtak és egész 
erővel berohanván Pannoniába, régi hónjokot elfoglalák, 
mostig benne maradandók: -- gondolható, mi sok viszono 
kon mentek-át a hónszakadt Magyarok, mi-ig ismét az előb 
beni régi hónjokba viszsza jöhettek; mi sok idegen nemze 
tek közé voltak keveredve, mi sok idegen nyelv szavit va 
lának kéntek nemzeti nyelvekbe felvenni: — e’nek követke 
zése az vala, hogy a hón-nyelv nagy részét elfeleitették, 
a hón nyelvbe idegen szavakat kevertek, a magyar sza 
vakat idegen nyelvekhez alkalmaztották és így a hón 
nyelvet a’nira el-rontották, hogy a régi Magyar, ha felé 
ledne, a mosti romlott magyar nyelvet többé nem értenné: —~ 
a magyar nyelv így szülte elfajult magzatját, a mosti ma-, 
gyar nyelvet. ‘ 

2,* 



zo. 
. 

[gy a magyar nyelvet ugyan azon szerentsétlenség ér 
te, ki a rómi nyelvet; de nagyobb volt még-is a magyar 
nyelv szerentsétlensége: mert a rómi nyelv szépsége meg 
maradt még-is képbe, de a Magyarok hón-nyelvük szép. 
képét elhadák. — Irtak t. i. a régi Magyarok-is bölcset, 
oj bölcset-is, mint a rómi bölcsek, ojat, ki érdemes lett 
volna, hogy tartódjon-meg végnélküli korokra a magyar 
nemzet és más nemzeteknek-is hasznára; de a régi Magya“ 
rok nem úgy írtak mint a Rómik, nem ugy, hogy azt el 
vihették volna meszsze földre: vachszba *) és vaiba írtak a 
régi Magyarok; i-nét az írós-vainak neve; írni való vainak 
neveződött: — mi pedig vachszba és vaiba íródik, az nem 
álandó. тak ugyan a Magyarok álandóul-is; tőkkel jelelték 
a szavakat, иgy mint most-is tőkkel, szegetskékkel verik 
rá koporsókra a szavakat: — i-nét eredt a „bető“ szó és 
a „Petőcz“ 'szó-is i-nét.vehette eredetét; Petőczök, betőzök 
voltak a tővel írók. E’ féle betőzetek tsak fára, tsontra, kő- 
re iródhattak; i-nét a „könv“ szó eredete; ki pedig tővel 
írt vagy vísett kőbe, az Tökò'li volt, az-az — Tő-kő-líső, 
vagy inkább víső: Giraban, be: mit bem @tícbel in @tein fticbt: — 

. 

*j A „viaszk“ szó nem eredeti magyar szó, tsak romla a 
‚ДВadyё“ nélnet szónak: .elveszvén a magyar szó, heles volt ugyan 
azt idegen szóval pótolni, de ép szóval, nem egy német szónak 
mínlával: így, kenő' nyei'Ödön volna: egy az, hogy а magyar nyel 
vet lanulgató Német Emmarébb tanulhatná a magyar nyelvet, ha benne 
ép német szókat találna és nem volna kéntes a magyar szavak mellett. 
még roinlott német szavakat-is, tanulni; második‚ pedig az , hogy a né 
metül néni tudó'szó-ász (halász, vadász, szóász; ber'ñïëortforfdyer) a 
„'viaszk“ szavat eredeti may‘gyar szónak tarthatná és az eredeti magyar 
szó feltalálásántôbbé nem törödne:—legyen tehát a шик vachs,' 
a ШК, lyuk legyen loch, хай-33 magyar fót találódik.rá. 

i' 'T 
„a. 
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e'zen iratokot, “Су тiм а Zsidók а kő-táblákat, a/Magya- 
rok nem vihették-el magukkal buidosni: és igy veszett-el a 
magyar nyelv kó'be vísett képe, tsak а ringy-rongy feмet 
kép marada. 

Ezen rongy kép szép vonali a szépnek kedvezőikbe 
azon vágyat geljeszték, hogy ат: az eredeti szépségébe és 
épségébe helre lehessen hozni: — és most futnak lótnak 
minden felül a festők, mázolók, fótozók, mosók, másitók, 
újitók: kenik fenik, huzzák vonják vakarják, törülik dörà 
gülik, тpаsму“: fótozz'ák a rongy képet, tsak hogy ismét 
helre álitódjon. ' 

Több-nire törüléssel kezdik a шипыt: nints-is эш 
porább munka a törülésnél: törülik még azt-is, mi nem 
törülni való, mi az eredeti szép vonalakhoz tartozik: ‘-‘ 
igy а „tömlötz“ szó már nem tetzik a törülóknek; frissen 
kitörülik és a „börtön“ szót teszik helibe, ámbár a „'töm? 
Юtz“, szonál nints magyarabb szó: lőtzöket (Штык, veŕték 
süríin egymás-mellé а Magyarok, körül karozták, há mit 
zárni akartak: a lőtzök tбидe yvoln‘. a tömlőtz. Lehet ugyan, 
hogy bőr-tömekkel-is körül' kerîtették a zárni мы', de 
az „bőr - töm“ nem peйд „bór-tön“ volna. . 

Az „igenes“ szó-is már többé nem divatos; a „róna“ 
szó tévődött helibe, áxhbár a '„róna“ szó testestül-lelkestůl 
tót szó és valóban nem érdemes, hogy a leg-nagyobb fig'yeI 
met érdemlő „igenes“ szavat а magyar nyelvbül kitolja. —- 
De elmés, eszmegazdag szó az „igenes“ szó! hol azon Ма 
thematicus, ki bár mi elmés definitiójával jobban értithetné 
alt, hogy mi az igenes, (baä (Semin, rectum) mint aMagyar 
az „igenes“ szóval? ezen szó által а Magyar képbe mutatja 
ат, hogy mi az igenes; tudni illik, igenes az, mi oj for 
mú, mint az I bető. 



22 

„Az „i-genes“ szóhoz hasonok az „ablak“ és az „aito“ 
szavak: ezen szavak-is a’ nak formját mutatják, mit jelel 
nek. — Az „ablak“ szó helessebben íródik „oblak“: а „ház“ 
szó német eredetií; a .gaauä német szónak romla: „lak“ volt 
a. régi Magyaroknál, mi most „háznak“ mondódik: „lak“ 
szótul eredtek а Lakáts, мы: nevek: mi most „szobának“ 
mondódik, az „blak“ volt; az-az, belseje a laknak; rövi 
ditve „blak“. — A régik „o“ bető formra kész'itette’k az 
ablakokat; látni azt még most-is régi épületeken, és e’ sze- 
rin az o — blak a lak-oja, a szoba ablakja. 

„О“ bető formra készítették a régik az aitot- iS: az 
„aito“ szó helessebben iródik „át-o“; az-az, oj o, kin át 
kell menni, ha be vagy ki akarunk jönni: az o-blak, a 
blak- oja nem a’ ra való o , hogy raita át menődjön. 

Ez а magyar nyelv kitííntető tulaidona, kivel felül hal 
ladja minden többi europi nyelveket: —— аzt, mit а szavak 
jelelnek, tsak vonásokkal és petekkel jelelhetik és pediд 
mitse jelelóîekkel: de be jajos ám, be nehéz, mitse jelelő 
vonások és petekáltal mit jelelni! ezen jajt elkerüli а Ма 
gyar sokszor szerentséssen a’ val, hogy а betők formja 
éltal képét, formját mutatja. azét, mit a szavakkal jelelni 
akar: igy az „i- genes, o-blak, át- o“ és más számtalan 
szavakba *). Ha итak betői, vonali és peti által nem-mu 

. 

*) Budán, 1834dik évben kiada а Szerzö „Jöiewgwpben 1mb 
ëanêdcritsüßorte in ber magtgarifdyen, beutfdyen 1mb Iateinifdyen 
бёрхadye“ czimů munkát és e’ nek l4dik lapján kövelkezendökel 
т0п(1:— „сама; eine @www 1mb ьыщщрьцdye ёВиdyйаbeп: 
formel ifì andy baй QBort „Törvén, @efeg“. Se'ríegt, beiät .eê Tör—vén, 
îboIdy ber щиen; 1mb wirfliá), wenn man bie @ntfì.ebung ber (зимe 
„вторым; betradytet, fo iinbffie gu @uniien bex Quien gegeben. @a5 
lRini; wirh infììnctmä'ëìg bon feinen @Item gefdpi'1ßt, ber ¿Wann Мг’ 
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tatható képbe az, mit a szóval kellene jelelni, а‘ kor a szó 
val kimondja e’ пe!‘ képét vagy formját: l'gy а „tömlőtz, 

mag ftdy feIbit bnrdy eigene „еще 5u fdyůgen; er fdyůgt andy feine 
@eIiebte, fein QBeib; aber ber ©rei5, ber @dywadye (im @'tanbe ber 
Statur gibt e6 feine anbere biIfIofe êdywädye, aт bie ûllterêfdywädye), 
ber bebarf beê @dynßeê ber @efege, ‘пei! ftdy gn fdyůgen er feIbiì gu 
Штатy, bon feinen Миши nidyt gefd'yi'nêt werben fann, inbem biefe 
mit ìЕдeт eigenen @tbug nnb mit bem @dwg “жe: .Rinber boltanf 
gn tbnn baben, aIfo nidyt bermßgen, ibre greifen @Item gn fdyi'igen: 
ber @taai ůbernimmt baber ben @dying ber @reife nnb bewaffnet, be= 
boIcIyet fie mit @efegen.~äi3er mag iidy wnnbern, bañ fo biel bnma= 
ner (ЕЩЁ in ben niagnarifdyen @efegen borbanben ifì, nadybem {фоn 
in ber urgeit andy ber äegriff beê @efegeê fo brnnan, fo pbilofobbifdy 
«тeте „мы.“ f ‘ 

„QBie Мг?’ aber aIIeê biefeê bierogInpbifdy begeidynet? — Vén 
beiñt ber QIIte; ba@ ЯВш vén ifì áâieroglnpbe: ber Qlnfangêbndyfìabe 
v еще; bem u ifì ber »bere цeн eineê H, begeidynet aIfo bie Dbcrf 
weIt, ben ober bem Dnerfiridy befinblicben gianm; baê e' ifì bie бeдe; 
baë n ifì ber untere îbeil beê H, begeidynet :alfa bie Иnteтeи, nnb 
ba@ gauge QBort vén ober uén begeidynet einen, beifen bon oben Вeгa!’ 
(bnráy baê bon oben oifene u) geiangte CEeeIe fidy auf ber »Dberfîc‘idye 
beê (Srbbaüë, gwifdyen u nnb n, gwifdyen Dber=' nnb unterwelt, neben 
bem n beiinbet,‘ aIfo baIb in bie unterweIt abgeben wirb: baê iii ber 
s)Ute biIbIicIy bargefìeUt.--Tör beiñt мыy: Ьaê gange QBort ifi J§iero= 
gl'npbe; baê T iiì baê ëßiIb eineë ßìoIdyeê; baê ò' ifì ein мы, bañ 
ïìilb einer тьмы“ umgebung; baë bei feinem машeт fo bie! 
@eränfdy madyenbe r neben ö bebentet eine QBaCbe, baê beiât, eine 
watbenbe, geränfdymadyenbe, fdyůgenbe umgebung; baê T bor beni ör 
begeidynet ben fìrafenben SDoIdy gum @einige ber slIIten: -— eê beдeтy= 
net aber andy einen anbern êinn; niimIicIy, T ifi andy' baê einen anf= 
redyt mit auêgebreiieten QIrlnen fìebenben êßlenffben begeidynenbe EBiIb, 
aIfo eine ‘защитe; бг ifì bei‘ (56mg, fonady T-ör ber элитen 
êdyug, nnb Tör—.vén ber бdyиз, ben bie ámenfdpen ibren Шteн aп= 
gebeiben Iaffen: ba@ îîbier fdyi'igt ficiy, feine Snngennnb fein äßeibdyen; 
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k6’ - мы“ és tбыт más szavak: — ij eszme-gazdag szó a 
¿,jönör“ szó-is; be nehéz volna а jönört, baä ëBergnügen, 
мамашi ; а Magyar-se definiálja azt, hanem a szava által 
értiti, hogy mi a jönör: а jönör t. i. hason érzelem azo‘n 
érzelemhez, kit érez a bús, el-hadott, veszedelemtül körül 

. 

gum @dyuièe ibrer шип Ipat bie тaм ben îbieren feinen Sníìinit ge 
geben; íîe berfagte biefen Snfiinct audy ben ëmenfcben: bie ¿Natur bat 
aIfb ben @dwg ber Щит пйdy: übernommen, íîe [yat bie QIIten bem 
@dyuge beê âUìenffben anbertraut, baburdy anbertraut, bañ iie ibm ¿Ben` 
nunft berlief), um таteт ibrer gu erfennen, bañ e6 ¿Bflídn ie», bie 
щиen gu fdyůgen. SDieê íinb bie „мышц bumanen, bie âDîenfdâbeit 
ebrenben Qlnñdyten ber ßefege, bie in ber magìparifdyen @pradye bЕЩИ), 
biewgnppbйfd, unb fo вeтки; begeidynet werben.“ ' 
.' „@o in oнo eine reine äudyfìabenfyieroglnpfye; audy bee~ тaщит!) 
nid# weiñ, erfennt bei bem QInbIíif beê ëIBorteê ollo baê œiíb einer 
êcíyeere, bie mit biefem QBort begeidmet wirb. — Ui та: baê œilb 
ber Живeт: bar unb íiì audy bie magbarifdye ¿Benennung bergingen 
Uj, baê mene, iiì audy eine Jäierogîupbe: baб u ifi bie Вышe“, baê 
j. biIbIìdy eine unter ber ‚Вышe!t ыппыйdye QBurge, bie aber fdyon in 
bie ‚вышe‘: ЫпйbeтйсЫ, aIfo baê QSíIb einer {штамп âßflange; 
тeнeй biIbIídy begeidmet.- ешь“ œirbeeworee gibt e6 in ber magbarb 
{dy.en @Nady Diele; íie íinb bie Bierbe ber êprad'ye: ber ïìerfaffer 
bermodyte aber biefeu @egenfìanb nidyt 3u erfdyöpfen; e5 war ibm nur 
möglidy, дn: `Rwne, bie дышаen ben europäìfdyen ëpradyen, al@ âpradye, 
ungegweifel't ber maguarifdyen gebi'1brt, einige SBerIen gu liefern, unb ba»7 
mit ber êmutterfpradye unb bem тaщитb ebrfuubtêboú 5u bulbìgen.“ 

. AZ „vén“ szó hieroglyphusi magyarázatja értitésére а szerzö 
az emlitett munkátskának már a 13dik lapján elöi‘e bocsátá: .— 
.„bañ ber ßuáńïabe H eine „защиты fet) unb ben (Srbbaii begeidyne: —-- 
ы: Duerñ'ridy im H begeicbnet bie bberfiädye beê œrbbalíö; тaз un» 
ter bem Duerfìríd) iid) bфимt, baê ifi bie Птичий; ober bem Duer: 
Rfid; bie ‚Битвы-пи!) fvnady begeidmet ber Q‘àudyiìabe u bie ‚ОМ‘ 
ЧМ!t unb ber äßudyfìabe п bfe''unfemue~~ ' ' ‘ 
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vett ember, midőn látja, hogy őrire mások-is jönnek, hogy 
jön-ör: — valóban, ha ezekben ál a nyelv tö-élességeI és 
dijt érdemel azon nyelv, ki ezekben kitíínő, ezen dij a ma 
gyar nyelvet illeti; és e’ félékbe tsak az nemjön-örödhetne, 
kirül azt mondják „ignoti nulla cupido.“ 

Minthogy a magyar nyelvben a vonások és petek jele 
lők, törülődjenek-el a rongy képbe minden hasztalan voná 

-sok és petek: a „fejni“ szó helett iródjon „tejni“; törülőd- 
jön el az „f“ betőnek farka, hogy legyen „t“ bető belőle: 
így feléled az eredeti szó; a „tejni“ szóval jelelték eredetül 
azt, mit a Németek mikben és az, még a rómi nyelvbe-is 
betsuszott „mulgere, тeти“ szóval jelelnek. 

Törûlődjenek-el a rongy képen egész szavak-is, de 
tsak azon meg-jözödéssel, hogy nem magyarok és van he 
lekre eredeti magyar szó:—— vesse le a Magyar a „ruhát“, 
a német Slot? szónak ez tsak romla; van a Magyarnak kön 
töse, köntöre: a „köntör“ szó két szóbul és egyszójelbül 
áló röviditett szó: a „k“ bető szójel, kezdbetője a „külső“ 
szónak; e’ szerin a köntör rövidités nélkül „külső-önt-őr“, 
gegen őuäere (&amp;ínflűffe ëd)ufâ, adversus externos influxus tu 
tamen; és ez a valóságos értitése, definitioja a ruhának 
Ehez hason a „vestis“ szó-is: ezen szónak utolsó taa, a 
„stis“, hibássan elvan forgatva; helessen írva viszszárul ol 
vasva , „sist“ volna , és e’ szerin a „vestis“ szó eredetül 
„ve-sist“ volt; röviditése a „veh-sistens“ szónak, ugyan 
az, mit a Magyar a „дача“ szóval jelel: „gat-ja“ egy el 
forgatott és rövidített „jaj-gát“; az-az, jaj ellen gát. Igy 
a Német-is a „Шeф“ szóval tsak ugyan azt jeleli: a R 
bető szó - jel és kezdbetője a „Rein“ szónak és e szerin 
Rleíb tsak röviditése a „Rein= Ieib“ szónak, tsak azt jeleli, 
mit a „mentő, mente“ magyar szavak. A „kepen“ szó rö 
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vidített romla az „in corpore pendens“ szavaknak; a testen 
ждём jeleli, mi helesebben mondódik „kötő, köt- őr“ anti 
pendium, ädbűr¿e, az-az, oj őr, kit a testhez lehet kötni: 
az öltözet pedig egy ‘95zszo11i köntőr féle lehete‘; oj féle, ki 
az ölbe tőződött. 

Mennél kevesebb vonásokkal és petekkel lehet mit je 
lelni, tehát mennél kevesebb betőkbûl álanak a szavak, a’ 
nál tő-élessebb a nyelv: de még a’ nál- is tő- élessebb, ha 
nem tsak a szavi, hanem a nyelv maga-is kevesebb betők 
bül áló: — így tő -élessebb vólna a magyar nyelv, ha az 
görög „y“ betőt kivetné a betőisorábul: van a Magyarnak 
„i“ betője, és ha azt puhitanni szükség, a’ ra való a „j“ 
bető. A mássalhangzó betők puhitása tót találmán; a tót nyelv 
Geniussa kívánja a mássalhangzó betók „y“ bető által le 
endő puhítást: az eredeti Magyar igaz szívü, nem szokott 
mást mondanni és mást írni: íródjanak tehát a mássalhangzó 

, betők „y“ bető nélkül, vagy ha őket ,puhitanni szükség, 
iródjon heljekbe „j“ bető: a „tsunya“ szó. legyen tsuna vagy 
tsuja, a gyertya jerи, а gyógyszer jojszer,‘ a nyelv, minthogy 
jelelni való, legyen jelv: vallja-meg bár ki, igaz lelkére, 
euphonussabb, ékessen-hangobb ’e a „nya, nye, nyí, nyo, 

‚ 

nyu“ mint a „na, ne, ni, no, nu“; vagy a „lya, lye, lyi, lyu“ 
mint a „Ia, le, li, lo, ln“? Ki azt mondaná, hogy e'féle szó 
rútitás tulaidona a magyar nyelvnek, e’ vel azt álitaná, hogy 
Cacophonia a magyar nyelv tulaidona; és ez még-is tsak 
túlságos volna: — aude sapere! 

De nem szükség mind-ig törülni; az elkopott vonalakat 
ujitani-is illő: ngy a „lakat“ szóba a két szó-tag közt el 
kopott a „g“ bető; hozódjon helre; legyen tehát a lakat 
lak-gát: — be szép és be értítő a magyar jelv, és be kő 
nítt azt tanulni: ki érti a két szavakat, „lak és gát“, azon 
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nal a harmadik „lak-gát“ szavat-is érti. Igy a „fejsze“ szó 
hoz adódjon hozzá a „g“ bető; legyen „fej-szeg“, mert ez 
fej-szegő észkéz, puika fejét szegni való. 

Nagy zavart okoza a betők elváltoztatása a magyar 
jelvbe: sokszor a leg-elméssebb szavakat, kikbe a leg-mél 
j91)!) eszmék reitezének, a betők elváltoztatások miattaleg 
alatsonabbaknak jelelésére forditódtak: így p. o.: minden 
hónt a külső ellenség ellen és a belső ellen-is, az - az, a 
hónba lakó gonosz emberek ellen-is védni szükség és e' 
végre a magyar hónba két rendbéli őr volt; a belső örnek 
„hón -őr“ neve volt, a külső őrnek pedig „gМ-h61131?‘ neve 
vala: nem lehet eszméssebben'nevezni, mi romlott szóval 

most katonának neveződik, mint azt „дм-штаты‘ nevezni: 
a katona a hón gátja; ő gátolja az ellenséget, hogy a hónba 
ne rohanjon: —— azonban a „hón-őr“ szó „hohér“ szóvá 
valtoztatódott , mit a Tótok felkapván, minthogy nálok a 
hohér „kat“, ők a „gм-hói13a“ szóba lévő „gát“ szavat 
„kat“ szóra változtatták, és a „gй-hó115a‘? szót „Ваt-oкнe, 
katona“ szóra: _ irtódjanak ki a magyar jelvbül a „hohér 
és katona“ barbarus szavak, és jöjenek ismét folamotba a 
„hón-őr és gát-hánja“ szavak. 

Irtódjon ki a magyar jelvbül bár mi magyarossan hang 
zó szó, ha nem magyar és van helébe eredeti magyar szó: 
így a „jó és rosz“ szavak, mert nem magyarok, valóságos- 
san magyarul nem jelelik a jót és a roszszat: a „jó“ szó 
a „jubeo, beíaben,“ szótul eredt, és minthogy sok jubeálódik, 
mi nem jó, sok jó pedig nem jubeálódik, a „jó“ szó kinem 
meríti azt, mi a jó; a „rosz“ szó pedig barbarus romla a 
„gonosz“ szónak, e’ nek utolsó „пosz“ tagjábul lett: de a 
„gonosz“ szó sem eredeti; a Magyarok jökér szavi mind 
tsak egytagúak’; a „gonosz“ szónak jökere „gon“, és kibe 
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vagy mibe gon van, az „gonos“. A „gon és gonos“ sza 
vak nomán (nyomán) fel-találandó leszen a jót jelelő szó-is: 
a jó, t. i. ellenkezője a rosznak, és be elméssen tudták a 
régi Magyarok azt jelelni: a „gon“ szónak felforditották a 
„g“ kezdbetójét, fejét alá, lábát fel álították, és így a fel 
forditott betővel egy felforditott, ellenkező eszmét jeleltek: 
a „g“ betőbül „b“ bető lett, a „gon“ szóbul „bon“ szó, 
kibe vagy mibe bon van, az „bonos“: a Latinusok azt a 
„bonus“ szóval jelelték; mert, mint az ujabb nemzetek „its, 
vits, sky, y“ szó-tagokat függesztenek a szavakhoz, úgy 
a Latinusok az „us“ szótagotskát függeszték az idegen sza 
vakhoz, e’ vel őket latinositották, ösmeretlenekké tették az 
idegen eredetjeket. . 

Még - több szavakat- is tsíptek el a Latinusok a Ma-I 
gyaroktul, kiket latinositván a-nira ösmeretlenekké tették 
hogy alig lehete már Őket magyaroknak janitanni: ijen p. o'. 
a „musculus“ szó: semmi etymolog-icus nézetbül át-nem lát 
ható, miért nevezhették a Latinok azt musculusnak, egér 
kének; de az egész Paradoxia elenészül, ha álitódik, hogy 
a „musculus“ szó a magyar „luis“ szótul eredt: a Latinok 
a „hús“ magyar szónak „h“ kezdbetójet „m“ betőre vál 
toztatták, azotán latin ejtést adtak a magyar szónak„és 
így latin szó lett belőle: a musculus hús; hús neveződik, 
mert általa az-az a hús, a musculus által húsódnak, hu 
zódnak a tagok: hús a neve, mert húz. . 

A „magnus“ és a „nucleus“ latin szavak-is romlott 
ugyan, de eredeti magyar szavak, a „mag“ és a „nagy“ 
magyar szavaktul eredtek: eltserélték ezen szavaknak kezd 
betőit, adtak nekiek latin farkat és így latin szavak lettek 
belőlök: a „nagy, nag“ szóbul „nagnus“ latin szónak kel 
lett volna ugyan lenni, de euphonusabbnak gondolták a sza 
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vat „m“ betővel kezdetni és igya „nagy, nag“ szóbul „ma 
gnus“ szó legt: —igy a „mag“ szóbul „magleus“latin szó 
nak kellett volna lenni, de jobban tetzett а „nagleus“ vagy 
inkább „nucleus“ (tótul „nak“) szó, és így lett a „mag“ 
szóbul _a „nucleus“ szó. . ' 

De ezek mellett-is tsak lochos gödös *) marad a rongy 
kép: a lochokat meg-kellene fótozni és pediд magyar {МОК 
kal; de hol találódnak a magyar «кok? Nem lehetett he; 
lesebbet gondolni, mint azokata régi familia- és helség-ne 
vekbe keresni:.-—' e’ nevek nem eszmétlen egybe-kevert he-' 
tó'kbůl lettek; a régi famíliák és helségek mind-ig mirül vet 
ték nev'üket és — így meg-maradván a familiák és helségek 
navi, meg-maradtak azon miknek-is nevi, vаgy mik 

vették ezen familiák és helségek neviket: ha már azon 
mik nevi elvesztek volna, meg lehetne azokat találni a fa 

' miliák és helségek nevikbe. ъ 
Fenséges volt tehát valóban a magyar Tudós Társaság 

tul, hogy a régi familiák és helségek nevikbe reitett régi 
magyar szavaknak fel-keresésére dij által ösztönözé a hón 
fï-it és szó-ászit. ‚ 
. Kimondhatatlan örömmel tele meg a Szerzó szive, mi' 
dó'naTudós Társaság jülésébe ki-mondódott azon dijkérdés; 
(Ива az e.lő-járó beszédet)‚'nem kivána többé jönörödni a 
pestikelleken: nem. mulatott Pesten, tsak hón sietett. . 

. 'Útjába mindig tsak. a dijkérdés forgott eszébe: eg'ytsa 
pat orditó részeg emberekre akada: -- boldog Isten, mi 
lett aMagyaridbul! a régi Magyarok шsа1: vizet ittak; mint-y 

. 

y A „gò‘’dör“ szó Её: szóbul álló szó; а „gò‘d“ és az „ör“ вта 
vakbul és a göd örét ‚Май: — göd, bie 6r115e, fovea: gò‘dò‘s, 
gödhös einher az, kinek gödi, sebi ‘чаши '1:еаи5п. ¿a ; &quot;u 

 'n .;touq&r
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hogy nem tudták, mi a bor, azt se tudták, mi areszeg em 
ber: szavok se volt aMagyaroknak a’ ra, hogy jelelhették 
volna a részeget: a „részeg“ szó tsak romla a „raufd)íg&quot; 
német szónak. 

Veszprim régi magyar hel, de neve nem magyar: Ve 
»pasianus Császár építette várát és emlék-kőre vísette ezen 
betőket: Vesp. R. Im.; az-az, Vespasianus Romanorum Im 
perator. — Ezen betőket látván a régi hónjokba viszsza 
jött Magyarok, azt vélték, hogy azok mind egy szóhoz tar 
tozandók és hogy ezen szó, tudni-illik Veszprim, a vár neve. 

Pest régi magyar város, de neve tót: ЮГеп nevet adtak 
neki a Németek, a Tótok pedig „Petz“ nevet, mibü] idővel 
„pest“ lett. Azt vélték a rég'ik, hogy hol meleg viz forr, ott 
föld-alatti tüznek, tüzhelnek-is k'elle lenni; eredeti meleg viz 
lévén tehát Budapesten, ezen városnak Efekt, Pecz nevet ad 
tak: -' de „pecz“ nem „Рest“; az való, hanem a Tótok 

. peczet petsnek, Pestnek-is mondják és ezen szavakkal oj 
heleket is jelelnek, hol eredeti meleg ferdő van: a hires Pöstse'nt 
a Tótok Pest-csán névvel nevezik. — Eger városába-is ugyan 
meleg ferdő forr, és még-is ezen városnak neve nem „pecz“, 
vagy „pest“: de tsak azért nem adtak ezen városnak tót 
nevet, mert nem voltak tót lakosi, ngy mint Pest és Pest 
csán helségeknek: — de még-is janitottak Egemél föld-alatti 
tüzet a régi Magyarok és azért az Eger várat „Ég-őr“ égő 
6r szóval nevezték, a vár megéjét pedig Heves megének. 

„Bajmoss“ a jójitó meleg víz-forrnak eredeti magyar 
neve: — „Baj“ az eredeti magyar neve a betegségnek: a 
„beteg“ szó romlott német szó, a betíg (ím азы: befinblid), ágy 
ban fekvő) szótul eredt. A meleg fördóbe a baj le mosódik, 
és i-nét a „Bajmoss“ neve. Ez lehetett aBajmóczi fördőnek 
eredeti neve, valaha leg-hiressebb fördőnek, ki mellett talá 
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lódnak az antidiluvianus nummuliták, kópinz formjú con' 
chák, жаждeт, kik alkalmat adtak Käfinger és Castelli, két 
hires költőknek‘jönöríi „дат, mejieket „Бaй iïeinerne ßielb&quot; 
czim alatt olvashatni Báró Mednyánszky zsebkönvébe és 
mejieket bár magyarra forditannának. 

A Baymóczi fördő mellett létez még most-is egy regé 
nes,'pompás vár: l2dik évszázadba e’nek ura, Eustachius 
&quot;на; hónunk Palatinusa, vala. — A Tótnak nints szava 
a’ra hogy nevezhesse az eredeti meleg fördőt; a „teplitz“ 
szó általánossan, generice, minden meleg helet jeleli: de a 
Rácœaz eredeti .meleg fórdőt tulaidon szóval 7,Ilz‘ls“ rövi 
ditve „Ilts“ szóval пeveй: hihető, hogy a 12dik “sz251111l 
ba a .Baymoczi fördőnek-is még [из volt a neve; a baj 
moczi várnak pediд, Ilts-vár.urának дав-шт, röviditve Паша 
volt a neve. 

Iljeáházi familiárul a régi évkönvek mitse mondanak: 
de már a l6dik századba itt terem, nem tudni honnêt, a Gróf 
Iú'esházi István, kinek nôje született Pa'l/i Grófné volt, kivel 
еgyтt birta és romlibul Íelépitette а Trnts várt; mint ат: а 
várkapu fölötti kc'í-irat bizonitja. -— Ваyтoсщпak régi иrа 
Fördövári, Bajmossvárí, Ilitsvári, llsva volt: mint Bajmossvár 
иду Trnstvár mellett-is {ВМФvаи és ‘а Типы fördőnek Iljes 
házi, llitsházi volt. az ura: Ib‘esházs‘ familia за]: nem rég 
ниш-1:1 а létbül, az Ilsva, lltsvári familia pediд már régen 

. eltünt! mi így történhete: — régi időkbe a várok nem adód 
zak örökségül, hanem többnire tsak személre: az Ilsva, Ilts 
vári erediïfamilia neve Ilts - házi lehete; midőn ez a Baj 
lllсssvár, Iltsváry иrа lett, 'nem többé Iltsházi, hanem lltsvári 
neveződött; llsva.,. Iltsvásri'Palatinus elhunta után a többi 
lltsházi nem birta Bajmossvárt, nem volt tehát Iltsvári,llsva, 



hanem tsak lltsliázi nevíí maradt: és e’ szerin az llsva fa 

milia lljesházi név alatt mostig létbe volt. 
Ez mutatja, mi régi volt az lljesházi familia: már a 

lûdik évszázadba egy lljesházi, tudni illik az Ilsva Palati 
nus vala: de mit tettek ezután az lljesháziak, hogy nevek 
és tettek közel négy évszázadig hiretlen marada? Palatinus 
familíábul voltak ők és a Palatinusok mindig hatalmas bir 
tokosok voltak a magyar hónba: hatalmas és nagy birtokú 
volt az Iljesházi família-is és birtokjokat müvelék: ›— de 
még-is e mellett talán mást-is tettek? 

Az lljesháziak Trnts mege'be birták a Bán uradalmat 
's: de mit jelel a „Bán“ szó? A Bíró eredeti neve Bán volt: 
a „bíró“ szó tsak az egyik tulaidonságat jeleli a Bánnak; 
bíró, az-az, birtokos legyen a Bán; nem azért, mintha a 
birtokos igazságot szeretőbb volna a birtoktalannál; egye 
dül a birtok nem tessi az embert igazság- szeretőé; sze. 
rethetik az igazságot, becsületes emberek lehetnek a birto 
kosok- is, a birtoktalanak-is; nem e’ bül, más tekéntetbül 
alkalmabb Bánságra a birtokos a birtoktalannál: a birtok 
han' laknak tudni-illik emberek, laknak azok, kiknek Bánra 
van szükségek: kinek nints birtoka, nints-is oj tulaidon em 
bere, kinek Bánja lehetne; szükség volna tehát, hogy más 
embereinek Bánja legyen; de hihető e, hogy az, kinek bir 
toka nints, mint a birtokos ügyeit, mint a birtokokba lakóét 
ngy ösmeije, oj igazán elrendelhesse, mint az, kinek ma 
gának-is birtoka van és kinek birtokjába laknak ügyes 
emberek? Azon kívül, a birtoktalan Bánt táplálni szükség, 
a birtokosnak pedig van birtoka, a’bul táplálódhat, táplálása 
nints senkinek terhére. — Mél belátással hozták a hón tör 

vén- alkotói azon bölcs törvént, hogy bíró, birtokos legyen 
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а Bán; érdemërt ajámlékozódtak а birtokok; e’ szerin ér 
demen vette az elsó birtokos birtokát: (le' i-nét nem‘követ 
kezik, hogy a birtok-szerzójének utódi injen birhatják Ó'si 
birtokjokat; ezek-is tartoznak meg-fizetnia birtok árát; 
nleg-lizetni a’val, hogy a hóntul rájok bízott, a birodalom 
jokba lakó hónfikat boldogitsák, ügyiken segitsenek, Bánjok 
legyenek; legyen Bán, ha Bánságot bír, ne bízza azt másra: 
így érthetni, miért kivánták а régik, hogy а Bán birtoka 
tsak egy .mellett maradjon; hògy egymástul távul lévő több 
birtoki a Bánnak ne legyenek, és hogy Bánságába lakjon 
а Bán. ' . ,t .‚ 

.A bíróság tehát tsak egy tulaidonsága a Bánnak: ki 
mások ügyit meg-itéli, az Bán; ki most Birónak neveződik, 
a’nak. eredeti neve Bán: i-nét a „jó-bánásf‘ az-az, jó itélet; 
„16 bán vele‘.‘ az-az, jóli$éliп1egйё‘yét:„тeг-báno1l“ az-az, 
Bánhoz idezédül tettedért: a„megbántás“ oj tett, ki miatt a 
Bán. eló’tt megkell‘ jelenni: „panasz‘í eredetül „bánász“‘lehete, 
tudni-illik az, kiBánt keres: a „bün“ és а „büntetés“ rokoni 
a„',Bán“ szónak; büntetésa bain-tette. „Bandur“ a bán-úr-é, 
Bán embere, Bán mellett szolgáló ‚ eerifbrâbimer. „Hajdó“ haitó 
az, mi mest a persecutor; bünösöket Bán eleébe hajtó. 

Iljesházi volt „Bán“ uradalma neve tehát azt jelelhette, 
hogy ezen uradalom egy Bán birtoka, hogy Bán az ő tu 
laidonossa: — és valóban, az Iljesháziak Bánok voltak; 
Trnts mege örökös Nagy-Báni, Fc'ïrlspáni.. . 

Minden Bán ytanitó; a 116116s61:' és а peresek azon tu 
datlanak, kiket tanit aBán a’ra, hogy mi az iges (igaz), 
'miaz illő: nints e’ földi életbe fenségessebb adomána az 
Istennek, mint a tanitásra való alkalom: tanitás által jara 
podik a tudás, a tudás végett teremtette az Isten ад embert, 
a tudás a leg-nagyobb jó а világon, mert tudni-illik leg-in 

3 
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kább meg-felel az Isten intézetinek: a tanitó tehát log-na 
gyobb javakba részesíti az embert és c’ szerin leg-inkább 
boldogítja; — az' embereket pedig boldogithatni leg-:Pensé 
gessebb adomána az Istennek: és tanitó, Bán hívatba közel 
egy évezredig boldogították az lljesháziak Trnts mege la 
kósit. Mongol hónnak Barmevida familia sok évszázadok-át 
.volt kormánozója, tanitója, boldogitója, иgy a-níra, hogy mi 
jó, hasznos, fenséges alkotódott a Mongol hónba, azt mind 
Barmecídák alkották: igyaz lljesháziak-is типе megébe; 
minden jó, hasznos, fenséges, mi ott találódik, azt mind Il 
jesháziak alkották: bár soha se lett volna utolsó Barmecida! 
' „Шри!“ szóba nints reitett magyar szó: mert tót szó; 
hársfa tótul „lippa“. ' 

„Тата“ szóba az „l“ betőnek a szó végén kellene len- 
ni; a'kor Tolna mege Tó-nál mege volna, és valóban, sok 
tó van Tolna megébe. -- A szomszéd Burana megének tót 
a neve; a „bara“ szó tót szó,y azt jeleli, mit a magyar„tó“ 
szó; és e’ szerin Tó-nál mege és Bara mege közt tsak az 
a külömbség, mi a Som mege és Trnts mege közt; az egyik 
magyarul van mondva, a másik tótul. 

Talán a „Szekszárd“ szóba lelhetni reitet régi magyar 
szót? de ez tsak romlott szó, azért oj ösméretlennek látzik: - 
Зима-Идёт&quot;, tudni-illik, nem attul vette nevét, hogy széke, 
laks. vala a régi magyar Királoknak; mielőtt a magyar Ki 
rálok ott lakának, már „székes“ volt a neve és ezen nevét 
o-nét vette, mert székes, szék-sós a földje, a sok szék-só 
tul fejér a földje, tehát, székes-fejér-vár. A székes föld pe 
dig elterjed Szekszárd-ig; itt emelednek a hegyek, itt van 
a székes földnek vége, zárta és i-nét a helség„Szék-zárd“ 
neve. 
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„Szatmár“ oláh‘ szó: „marc“ oláhul a' „nagyot“.jeleli; 
„szat“ pedig sedes, Gig; машиnу» ület, helség: -—‚ „Szat-. 
mai'ei? tehát „nagy-helség“. 

Oláh a „Marmaros“ szó-is: Maros a neve az Erdélbül 

ömlő Maros vízinek; „mare“ pedig a nagyot jeleli, és e' 
szerin Marmaros mege a nagy Maros mege. 

lj fejtegetésekkel töltvén útomon az időt, jókor elérék 
Ocsára, ,éj-íg Ketskeme'tre—is bemehettem volna; de az ocsai 
kis-biró egyet értvén a kortsmárossal, hogy e’nek vendéget 
szerezzen, nem ada Forspontot: az ocsai kortsmába meg 
.kelle hálni és míg eltudék alunni, foltatám a szófejtegetést. 

„Ocsa“ szóval kezdém: honnét vehette Ocsa helség e 
nevét? lehetne e az „Ccsa“ szóbul valami régi magyar szót 
ki-nomkodni? — Divide et vin'ces: Az „Ocsa“ szó két szó 
bul áló; az „Ő“ szóbulés a „Csa“ szóbul: — hogy mi az 
ó, azt mindenik tudja; ó az, mi nem új: de mi a „Csa“? 
ha volna valami régiség, ósag, oem helségbe, ez az ósag 
lehetne azon mi, ki „csa“ neveződne; és valóban, van ocsán 
egy óság, van ott ó templom, egy a hón legrégibb templo 
ma. O-csa tehát ó-templom volna és „csa“ volna a tem 
plom eredeti magyar neve: mert hogy templom nem magyar 
szó, hanem a latin „templum“ szótul eredt, azt mindenki 
tudja. 

Valóban ez egy megnem vető gondolat és egy szép 
magyar szónak felfedezése volna: sok magyar família és 
helség nevekbe meg van a „csa“ szó, meg-is van az „ó 
csa“ szó: — а szomszéd Kalocsa helség nevébe meg van 

‚ 

az egész „ccsa“ szó és ott is van régi templom. 
Kal-ó-csa: de mi aKal? Ott függa kalap; 'a „kalap“ 

szóba meg van a „kal“ szó: -— а kalap-is, a kalpag-is 
fejre vagy főre való, és e’me, itt mutatkozik a magyar jelv 

З * 
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szegénsége: a „fej“ vagy „fő“ szó tsak azt jeleli valóúl, 
mita „caput, be: Ком“ szavak,' és' tsak a-níba azt,' mi a 
„summum, baâ Sberfŕef‘ minthogy a fej a test leg-fentebb, 
fejjebb része, summum in corpore, baä Sberfìe im Кбит :. 
de a’nak mondására; mi a summum‘, baê .sJberffe, nem volt 
szava a mosti Magyarnak: minthogy a kalap és a kalpag 
azon részére' az emberi testnek tévődik, ki atestén summum, 
baä Db'erfte, bátran álítanni lehet, hogy a „summum, baä bberfle“ 
eredeti magyar neve „kal“. 

A „kal“ szó sok más szavakba- is találódik és úgy lát 
zik, mindenüt azt jeleli, mit a „summum, baê Dberfle, fő, fej 
szavak. — „Kalászi“ a buza szalmának feje.: Кошки’, vagy 
Kal- ó - vár egy fő -ó-vár. Káló helségrül tudjuk, hogy azt 
a Каша família a leg-első elfoglalás joga mellett „jure pri 
mae occupationis&quot;‘ birja; azt Кит! elfoglalta, midőn a hón 
.szakadt Magyarok ismérviszsza víták Pannoniát a Ráillik; 

. tul; tsak mint a nemzet fő embere foglalhata el ij tágo$ ' 
birtokat; fő ember, az-az kal ember, .gá'uptlíng, lehete 6',. és 
pedig a nemzet régi, ó {б embereibül, kál-ó. — „Kálotz“ 
a pisztráng hal fő-neme; bie Eacbőforeüe, truta major. — A 
„kal“ szó találódik sok oj helség nevébe, kit bírnak vagy 
bírtak a nemzet fő-emberi, kal-emberi: иgy Galantha „Kal 
anta; (идет Kál-otz; ez talán tsak romla a „Kal-o-csa“ 
szónak, иgy mint „Kocsi“ röviditése, contractioja a „Kal 
ocsai“ szónak, és Okolicsán-is tsak O-kál-csan. Még más 
több família és helség nevekbe-is találódna a „kal“ szó, ha 
ez az eredeti épségébe megmaradt volna: de a „kal“ szó 
„k“ kezdbetóje sokszor P vagy B betőre elváltózódott: így 
lett a „kal-ii“ Palfi, és e’ szerin a Pálfi família egy igen 
régi magyar familia, kinek elődi már a leg-régibb korba 
„kálok“,.a nemzet fő emberi valának: hogy ujabb korba a 
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l’álfi Palatinus Ваш nevel: visele, аzt а. petsétjén olvoshatni; 
mi által elegéndőül megmutatódik, hogy a „Pálfi“ név kezd 
betôje nem mindig P vala és e’ szerin, hogyK-is lehete. — 
Balaton Кап-ó4ó volt eredetül: Kal-tónak neveződött, mert 
a hón fő tava; ó-tónak pediд neveződött, тert van ahóriba. 
ogy új tó-is, aFertő-tó, kit a Németek теща, шeщ’аыгшм 
nek neveznek. —A „Palo'czok“ Kál-ó-czok lehetének; 1:á1 
ó-csához tartozandók. ‘ 

„КМ“ lévén tehát azon eredeti magyar szó, kível jele 
lődik a „fó'“ vagy „fej“ (summum, baê ñberffe), e’ szerin 
ka'l- csa fó' — templom; „мае .Èírcbe (Arad megi Gálsa ne 
vl'i helség most-is fő pap laka); Ka'l-o-csa f6' - régi- tem 
plom, mint-is valóban {б régi Érsekség: Kal-nj -csa (Pa1u- 
gyn) fö-uj-templom. ` 

Sok helségek és familiák vannak, kik csa, ó-csa, és 
mindenféle romlok alatt kál-csa és kál-ó-csa nevííek és ezek 

mind vagy templomot, vagy templomosat, “аgy templomhoz 
tartozandót jelelnek: igy Cna-mid, Siobrfírd), nád melletti vаgy 
közti templom; mellette létez a Stir-csa, {б papi birtok, 
„Pest-csán“ meleg fördő melletti templom. 

A „Topolcsán“ szóba meg van az „(З-сад“ sZÓ; eredetül 
Tó-p-o-csa volt: Topolcsán vidéke, tudni-illik, nagyon tavas; 
i-nét а Tavarnoki uradalom eredeti Tó-vár neve: a topol 
csáni vó’lgypart egyik dombán helzik а vidék leg-régibb 
temploma, a Szadetsm‘ templom, és ez lehete a Tó-p-ó-csa; 
az-az (a „p“ bető а „part“ szónak lévén kezd- és jelbetője) 
„Tó-part-ó-csa“ Tó-parton-ó-templom. — A „szadetsni“ szó 
romlott fél magyar fél tót szó: az első szótaga, а „sza“ 
romla a „csa“ szónak; a „detsni, deszni“ tót szó, régit, 
múltnapit jelel, ат; jeleli, mit a magyar „ó“ szó; és e’ .szef. 
rin a „sладeют“ szó romla az „ó-csa“ szónak. 
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Topolcsáni völgybe létez Bosán; e‘zen szó B kezdbe 
tóje, hihető, hogy a „Bán“ szót jeleli: hatalmas а Bosáni 
familia; hihető, hogy elődi Bánok vаlánиk, Báni a Tópart 
ócsa, mosti Topolcsán vidéknek. Igy Botyani, Bocskai hi 
hető, hogy valami‘ Ó-csa vidéknek Báni valának, és eredeti 
nevük B'ó-csáni, B-ó-csai. 

Topolcsánhoz szomszédok Raicsán és Szolcsán, Шеk 
is nevi „ó-csa“ szótul eredtek. 

Turcsán hihető eredetül Túl-csán volt; Szádetsen, az 
а: ó-csán-túl lám. 

Volt Topartocsához tartozó vár-i8; ó-csa-vár; hanem a 
Tótok „Zsabakrek“ béka-várt tsináltak beló‘le: Zsaba „csa 
ó“, volt; „rek, red, rad“ tót nevi a „тak, és Еgy lett az 
ó-csa-vár, a csa-óvár békaçvár, Zsabavár.' 

Az „ó-csa-vár“ szó épebben megmarada a. Bovsár hel 
ség neve’be: Bocsár eredetül B-«ó-csa-ár lehete, és a B kezd- 
betője „Báл“ szót jelelvén, Bán-ó-csa-vár volt; most-is F6' 
Bán Маidonа; Torontal mege Fíí-Báné. I 

De nemtsak Ó-csa van a magyar hónba, hanem Uj-csa 
is; de az irgalmatlan Tótok „Vicsap“ szót tsináltak beló'le; 
és mint Ó-csai, Ocskai, Ocsko familia van, ,ugy van Uj-csai, 
Uzsovits familia-is, „Osa-i, Zay, Kird)ner, eclesiasticus; „Сsа 
Iovas“ .Csaplovits Èemptlrifter, templarius: — а magyar fa 
milia- és helség* nevekbe lévő sok сsаи, csen, çsin, eso, csu, 
csol úgy, mint a „ваsа, chiesa, chiusa“ olasz наша!‘ mind 
romli a „psa“ szónak, ‘ 

A régi Magyarok nagyon Istenesek voltak: az őket 
boldogitanni akaró bölcs .törvén»a1kotók, tudván, hogy min- 
den fóldi boldogság hiú, ha tsak az Isten és az Isteríesek 
ösmeretén nem alapul és nem pótolódik azon reménnel, hogy 
а fó‘ldi élet után tőrélesedvén az Isten ösmerete, az ember 
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lelki boldogsága-is tő-élesedend, --'leg-inkább az Isten és 
az Istenesek ösmeretére vezették a nemzetet: e’ végre sza 
porították a templomokat és hogy ezeket megkülömbözhes 
sék egymástul, minden templomnak más nevet adának és а 
templom neve után nem tsak a helségeket és a helség la 
kójit nevezték, hanem, ha a helségbe valami kitíínő ember 
vagy família lakott, a’nak-is , azon templom nevét adták. 
lgy telt-meg a hón templomokkal, „csa“ nevíí helségekkel, 
„csa“ nevíí familiákkal és emberekkel: még oj helségnek 
is, hol templom nem vala, „csa“ féle nevet adának; azt 
„nem-csának“ vagy „semmi- csának“ mondották, honnét a 
.Vemcsítza és Semsec‘ nevek eredének. Úgy Torontal megébe 
lévő Ke'tsa a’tul vehette nevét, hogy két-csa, két templom 
volt benne; mosti magyarsággal az Két-egyház nevíí volna, 
mijen nevíí Be'ke's megébe latező Két-egyház nevíí helség. 
A’ „Pet“ tót szó, romla az „öt“ magyar szónak: Öt-csa volt 
azon helség neve, kiben öt-csa, Yöt- templom léteze. 'Bara 
mege lakósi tót jelvre szókváng az‚'„öt“ szóbul. „pet“ sza 
vat és az „öt-csa“ (Quinqne'ecclesiae, %űnffíuben) szóbul 
,pet-csa“ szavat tsináltak, kibül Pécs szó lett. ° 

A Magyarok minden ága, idegen földön-is templomo 
kat épített, a helségeket, helség lakósit és kitünő emberit 
ott- is a templomtul nevezte. 'A templom eredeti neve „csa“ 
volt; e’ szerin a „csa“ 'szó sokszor kallódott a Magyarok 
nál és az idegenek nem tudván ezen sokszor hallott „csa“ 
szó jeleltét, azt vélték, hogy „csa“ a települt Magyaroknak 
neve és ezért a régi Magyarokat „csa-csoknak“ idegen 
kimondással „szászoknak“ nevezték: a amisz. hón és a cseh 
hón i-nét neveződtek Csa és Cse hónnak. 

Sok noma van még most -is a szász és cseh hónba; 
hogy ott valaha Magyarok lakának: O-csa nevü hclség most 
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is van szász hónba ; O-Èfdyag tsinós szász városka: O-@ůet 
szász és cseh hóni hegyek közti, a sok búcsú-járóktul hi 
res régi templom, kitül hihető, hogy eredetül O-csa nevü 
volt, tsak késsőbben О-ёде! nevíí lett.— Cseh hónba egész 
kerület Csa- kerület nevü, Sifd)atger Rreíä; Csaszi-au, Csa 
liget, derék város. «— Комеrа: tótositott neve a. Kolosva'rnak, 
kál-ó -várnak. Nyoltzadik év-százodba cseh hónba hatalmas 
birtokos és a Töplítzi fórdőnek birtokossa vala Kalotag, kál 
ó-tag; az-az, tagja a Ka'lo' nevíí famíliának: maga a tör 
zsöke aKáló famíliának Pannoniába vala.yKaldi,Kalvi, Ka] 
nevííek sokan vannak még most-is a szász és cseh hónba: 
ki ezeket keveseli a’nak bizonítására, hogy a régi Szászok 
és Csehhek Magyarok voltak, az gondolja, hogy nagy sö 
tétségbe kiss szikra-is sokat világít. 

A templom a’ra való, hogy ott az Isten- és az Iste 
nesek - ösmerete tanitódjon (így érthető, hogy vehették a 
„csa“ szótul eredetjeket a „schola“ és a „doceo“ szavak); 
tanitásra szükségesek a tanítók; a templombeli tanitók pe 
dig a Papok: a „Pap“ eredeti magyar neve-is el-vesze; 
de megtaláródván a „templom“ eredeti magyar neve, még 
is találódott a Papé: a „csa“ szótul, tudni - illik, lett a 
„csak“ szó, ngy mint az „eclesia“ szótul az „eclesiasticus“ 
szó: Csák volt tehát a Pap eredeti neve; сайт az, ki Csák- 
tul szakad vagy Csáké volt; Csáki szalmája Pap szalmája: 
a templombéli tanitás pedig, a praedicatío „csa- csogás“ 
csa- szólás volt. . ' . 

A templom körületti szolgálatokkal nem a íPapok fog 
lódtak, hanem más emberek valának e’re szükségesek és 
ezek neve „csa-gán“ volt. '—- Mi Этапы, vir, mondódik, ere.-, 
deti magyar szóval mondva „gаn“. A „virgantz“, szó tsak 
Pleonasmussa a „gan“ szónak; két szóbul, egy magyar és 
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egy latin, de mind a kettővel tsak ugyan ат moudó szóbul 
áló; a „vir“ szó, latin, а „gan“ szó peйд magyar: lìihető, 
hogy valami régi magyar- deák szótárnak maradékja: mint 
a régi Voculariumokba olvasható „aqua— viz, sapor— iz; 
vulpes — róka, monedula» csóka“, úgy az ij könvbe talá 
машин-is а „vir— gan“ két külömb -jelvi szó, kit a tu 
datlanak egy szónak tïartottak. A „gan“ szóbul eredt a „le 
gan, legén“ szó; a legén lentebb ál, mint a gan, úgy, mint ' 
а leán len'tebb Ы, mint az anja, mint az an: a „kan“ szó 
pediд az álatokra alkalmaztat'ott „gan“ szó. 

A hónszakadt Magyarok idegen földön buidosván két 
ségkívül gondokoztak a’rul, mi lehete az ő szerentsétlen 
ségek okа, miért kelle őknek kiverődni hónjokbul: — а bui 
dosó Magyarok közé keverödének a pogán, vérszomjú Drui 
dák és eze1: а szegén elszomorodott Magyarokat a’val 
ámiták, hogy a Magyarok meg-Мишка1: а Istent, hogy az 
Isten vérszonjú, kinek haragját tsak vérrel leh'et oítanni; 
hogy tehát véт: kell ímül adni az ‘Istennek. Igy a Magyarok 
meg-tanulták az vér-im adást, ßIutopfergabe , álatokat ím 
adoztak.&quot; Ezen vérím adásra különös templomok voltak, 
kiknek „vér-csa“ s‘BIutfircbe volt nevük. „Vér-kápolna“ kc 
vés évek elött léteze-még ott, hol most а budai Christina 
város temploma. Azon pogán Papoknak, kik vér-imt атak 
а templomba „vérpap, vércsak“ nevük volt: ezek azon vö 
rös papok lehetének, kikről a magyar hónba oj sokat re 
géznek; azt-is, hogy őket mind-eg'yszerre ki-írták a hónba. 

Az im adott álatokat meg-kelle ölni és ezeket nem a 
vércsák ölék-meg, hanem a templom нoша}, а csa-gánok; 
мeg-6l61; pedig .oj-formú észkézzel, mijen a most ugyne 
vezett „Csákán“: a мазут'o1: elfeleitvén mi a „csa“ és mi 
а „5á1),“ а „Csa-gán“ .szóval nem a templom szolgáját‘, ben 



42 

.Rirdpcnmanm ben Riubenbiener nevezék „Csa-gánnak,“ hanem 
a'zon fejszeg formú észkézt, kivel megölék az ím-adott ‘Ца 
tokat: a szó g'negmaradt ugyan, de hogy mit Ijelel, ':mt а 
Magyarok már nem шаман. 

Igy történt а „Buzogán“ szóval-is: а gan szó, mit je 
lel, azi;I már tudjuk: azt jeleli, tudni-illik, mit a „Этaпы, vir“ 
szavak: — a buz egy régi fejver (fegyver) féléje: németül 
bie Seule, latinul „clava“ neveződik. A „buz“ szótul vette 
èredetét а „buza“ szó; minthogy a buza, rátekintve, eдy 
nagy gombú vékon szált mта1, 0j formút, mijen a buz. Hi 
hető, hogy a régi Magyarok fô' fejvere а buz volt. és azon 
gánok, шпаíат ámá’nner, kiknek a buz vala fejverek, —, 
,.,buzogárŕ‘ .fìeulenmanm clavatus vil‘ nevíik voltak: de дм 
az ujabb Magyarok elfeleitvén nem a [щz-ho11ló gánt ne 
vezék Buzogánnak, hanem a buzt. 

Neт volt a Magyaroknál Muzsika; ezt ojnak tarták, 
mirül „difficile est satyram non dicere“. Jól tudták а régik, 
hogy а Muzsika tsak hasztalan idő-vesztegetés: rövid az élet; 
alig elegendő a’ra, hogy az ember аzt meg-tanulhassa, 
mit szükség. Tagadhatatlan, hogy а muzsika-jártság sok' 
szor bámulásra méltó; de azért még-is ezen jártság‘nak más 
érdeke nints, mint a’nak jártságának, ki varó tő likán át 
tuda vetni а kölöst; e’nél hasznosabbat-is tanulhatott volna: 

kétség kivüli azon nаgy eszíí és szorgalmú emberek, kik 
életjeket muzsikálással tölték, ha azt orvosi tudomán tann 
lására és jakorlására forditották volna, sok oj helen стosoк 
lehetnének, hol számtalan betegek orvosi segitség nélküle 
miatt 'elvesznek; és tudtomra elvesztek oj helen-is, hol jó 
ìzlésü Architecturái'a épült lak és angol kert van, hol szob' 
rok, képek, zongora, még jakorlott zongorázok-is' итak, 
de orvos nints: nem lett e volna helessebb, ha azon zon 
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goráz а zongorázás helett inkább orvosi tudománt tanult 
volna, az emb'ereket jojitotta volna‘ а helette, hogy füliket 
édes hanggal tsiklándozta? valóban, ha azon nagy számú 
pénz, ki Muzsikára kőtődik, jó orvosok nevelésére és hele-. 
zésére fеr6itódnа, leg-alább ott, hol lelkész van, testész-is 
leheme:, nem ,tsak lelke, teste-is van az cmbernek, a’nak 
ép meg-tartásárul-ís gondoskodni szükség: az ij alapitvánok 
által minden bizonnal többet boldogulna és müvelődne ahón, 
mint bár men-it hangázzanak benne. Ki tizezer pengő forin 
tos' sírkővel emlékbe kivánná fentartanni szeretettjét, a’nak 
emlekét. dicsesebben fentarthatná, ha valami helségbe há 

. rommolonicalis sessiót vásárolna, és a’val orvosi álamánt 
alapitana, 'oj meg-határozással, hogy ezen alapitván az 
atyárul fiára, fírul ‘lira jusson, orvosi familia alapitódjon, 
mijen vala régi görög hónba az Asklepias familia,' kinek 
az emberi nemzet leg-inkább köszönheti az orvosi tudomán 
mosti tö-.élességét: így, mit nehezen szereze az atja, tudo 
mánt, orvosi .készületeket, könveket, természet-ritkasági 5111 
teméneket, tapasztalási jejzéseket, mind шeg-титана és 
jümöltsözne az orvos fíának, az egész helségnek: a fi már 
ifságába határozhatná-el magát az orvosi tudomán tanulás 
ra;.már ifkorába tanulhatna az atjátul a betegekkel bánni; 
orvosi páljáját:' kezdhetné az atja felvigyázása alatt és így 
kerülhetné a stolpertusságot, nem tanulna az emberek vesz 
tin embereket jojitanni: tudván a’ fi, hogy tsak akkor lcsz 

'.bilrtokòs‘az atja vagy ősi jószágba, ha ditséretes előmene 
teleket teй. az orvosi tudomán megszerzésbe, e’re forditja 
majd minden iparát. 

. De azt mondják: ez csak anjagi, materialis haszon; fen 
.ségessebbet kiván а kor szelleme; szellemre hatót, szívet, 
érzlést, ízlést nemesitőt; ősmerje-meg az ember, hogy nem 
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csak '¿mjagbul ál, hanem szellemi lén-is van benne: —‘ és 
ezt mind elérhetni Muzsika által! boldog Cigánok! tik Ищy 
tok mintái a’ Muzsika által lett anjagi és szellemi tő-éles 
ségnek; tik már а betsőbe halgatjátok szünet nélkííl a 
Muzsikát, alig birtok álauni és 'már pendititek a húrokat, 
éjel-napal muzsikáltok és még-is (Штык, tudatlanok, nagyon-is 
anjagi, éppen semmitse szellemi — lénegl'íek vagytok: hol ma 
radt tehát nálatok а Muzsika nagy szellemi hatása? -— valljuk 
meg;halátunk Muzsikust, kinek szelleme, “Нe, érzlése,ízlése 
nemesitetett, az aztaMuzsikának csak a’-niba köszönhe'ti, hogy 
Muzsikája által kedvesé tette magát oj kőrökbe, oj emberek 
közt, kiknek szelleme, szive, izlése, érzlése nemes és ij emberek 
társaságába ‘nemesitődött-meg azon Muzsikus szelleme-is: — 
а Cigánok minden muzsikai jakoroltság mellett tsak Cigá 
nok maradnak, mert ki- типа1: zárva а nemes szelleml'í 
társaságbul, és így mü1den-más, bár mi tő-éles Muzsikus-is, 
ha nemes társaságba benem avatódik, Cigán féle han 
gász marad örökre: tudomán és kellemetesség által, Muzsi 
ka nélkül-is kedves mindenki а leg-mííveltebb szellemü tár 
saságba és e’ben nemesitheti, müvelheti folvást szellemét; 
а leg-nemessebb szellemíí emberek legnagyobb száma nem 
tud Muzsikát: az észnek müi'elése nemesiti az ember szel 

lemét, szivét, érzlését, izlését; ez nuit az embereknek el 
veket, kik tántoríthatlan а tő-élességhez vezetnek és az 
embert hozzá' tsatolják el-választhatatlan; nem úgy, mint а 
testi-lelki tántoritó szeszek, kik ‚ ha némelkor fel-is lobban 
tatjáka nemesebb indulatot, de még-is állandóul a’ra nem, 
hatnak, kevés idő ,mulva ат: ismét másfelé rángotják. Ki, 
bár a legjobbat is, de tsak indulatbul tette, azé nem, tsak 
azénak tette becses, ki elvekbül munkálódott; az indulat 
ma jóra, holnapy roszra visz; álandóságot, eharactert tsak 
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az elv ád, a müvelt ész szüleméne: Muzsika tsak indulagot 
geljeszt, ugar marad mellette az ész. 

A Muzsika úgy, mint a. szesze's italok, részegitä, tán 
toritó: mit a részegségrül mondanak'„bis sex credatis,' .spe 
cies sunt ebrietatis“ az .a Muzsikára-is alkalmaztható :. Mu 
zsika által meg-részegedett ember sir, nevet,. tántzul, áita 
tos, vakmerő, adakozó, veszekedő, szerelmes, álmus, bum: 
az ij részeg embernek elvan altatva az esze, tsak az in 
dulata van ébren; mire jozanon hailandó, a’ra viszik az 
indulatok а részeget, тert alszik az ész, ki a vad indula-, 
tokat mérsékelné. ' . ` ' 

Ezek miatt a Muzsikus nem volt bet'sbe a régiknél: 
ha halgatták-is őtet, de azután tsuifal fizették: zsírozott 
farkú boijú volt a jutalma és ha zsiros farkánál megnem' 
tarthatta a boljút, azi.. elszalasztotta, mást helébe nem adá 
nak: — tsak az emberi nemzet lealatsonitolabb féléje‘mu 
zsikált a Magyaroknál, és azok neve „Cigán“ volt: — a 
„ci“ szó az első tagja a „cimbalom“ ',szónak,‚és ezen egy 
szótag volt a Muzsikának eredeti neve: — а Zsidók voltak 
a leg-régibb Cimbalmisták; ők a. templomba-is cimbalmoz-‘ 
tak; Zsidóktul tanulták a сigáмk а cimbalmozást „ci“ és 
„gan“ szóbul lett a „(Н-g11n“, âmufifmann *). 

ак) Nulli, nisi audituro (vel'um) dicendum est. — Quare verbis 
parcam? gratuita sunt. Non possum scire, an ei profuturus sim, 
quem moneo: illud scio, „alicui“ me profuturum, si multos ad- ' 
moneo. Spargenda est manus: non potest fieri, ut non aliquando 
.succedat, multa tentanti. 

Seneca Epist. XXX. 

‘-Dlan foute freilidy baö @libere nur benen prebigen, bie bafůr einen 
@inn baben; aßein bie @Borte fofìen nidytê unb fie geben body voìelíeidn‘ 
nidjt {т 11116. ßaffen wir miere.Stimme bor Qìieïen berlauten, fo bůr= 
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De nem за1: vér'templòmjuk, „vé‘rcsà“ volt а régi Ma-. 
gyaroknak, hanem „bu-csaf‘-is, `Rnnnnerfircbe; enz-az, oj esa, 
hová а húsok ïfolamódtak vigaztalásért és ezek búcsujárók 
nak, „bei-csa-járóknak“ mondódtak. 

A régi templomok több-níre kútak, források mellé épi 
tò'dtek és az ij temploni neve „For-csa“ élìаcbfircbe volt. A 
„forcsa“ szótul eredt а „fur esa“ szó; hihető, hogy' a tem 
plom forrásnál és a forrás melletti templomokba (csafornál 
és' forrcsába) történtek oj félék, miket most „furcsának“ 
neveznek; p. o. csafor vízbe mosódtak a bajosok és meg 
jojultak; vagy itták az e’ féle vizet: csaforr mellett mon 
dódtak jövendők; forrcsába történhettek a csudák, „csa 
dák“ csa-tettek. — A „Gács“ forrásnak‘ eredeti neve „csa“ 
lehete és e’ szerin Fvrga'cs eredetül „Forr-csa“ §Bad)fird)e: 
Csápor, Gáfor, Zòbor, Sándor mind tsak romli a„Csa-forr“ 
szónak. 

Az ó templomokba szokták а vétkeseket dorgálni, (161‘ 
gülni, törülni, jobb-ujn'lásra intenni és i-nét az e’ féle dor 
gál‘ás „(З-12sálás“ 'тoшló‹loи. Ki az ó - csálás .után meg-nem 
jobbult, azt a temploinbul kizárták, excommunicálták és'az ij 
excommunicált embert „csintalam csántalan, csatalan“ ember 
nek nevezték: az ij csántalanság nagy szerentsétlenségnek 

fen wir body auf Щиen »mr ben QInbern redynen, bei bem íie (Eingang 
мы. @treuen wir nur ben @amen beê (Змeи in iiůüe anê, einige 
Rßrndyen můffen immer ïßurgeI faiïen unb 5u ifrůdyten äeitigen. 

í’BeBer. ' 
@innig wahre ‘рыщьрьи. втвьш 1807. 

‘ fDie SBabrbeít muë man immer naieberfyolen, biê bie âmenfcfyen По 
berfieben nnb lieben: _man muß iîe auf aile Щиen wiebewonn, tveiI 
й: bon Qlüen geIiebt werben fou; benn we fönnen fie &quot;Шут berfìeben, 
wenn fie auf «мы ‘JBeife мы)“ web. 

. . âBIato. 
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tartóilott, kinek emléke megmaradt' a 1ó1 jelvbe: ezen а 
„szerentsétlen“ ne-csasztja' (nem-templomi) neveződik. Ha 
csántalan ember megjobbult 'és bocsánatot, „be-csánatot“ 
kért, ismét bevévődött atemplomba; bocsánatot „becsánatot“ 
adának neki. — Az alábbi nép a templomba ála, i-nét az 
„'alacson, ál-a-csán“ szó; „be- csa - ülés“ becsület volt; ki 
pedig több-nire 05a11a, templomba íílt, hogy ott tanuljon vаgy 
tanítson, az „ben-ülcsnek, bölcsnek“ mondódott. 

Templomokba kötődtek a régi Magyaroknál a frigyek, 
szövetségek, két пeшиi-közti egyesületek: hihеt6, hogy az 
egyesülteknek a templomba csatot adtak, jelül, hogy egybe 
vannak csatolva: — „Csat-o, csa-0“ neve volt a régiknél 
a’nak, mi most barbarus szóval „gyíirünek“ nevezôdik. A 
gyíírû‘ „o“ 110t6 formú; i-nét a „csa-ó“ neve; az-az, oj o 
formú mi, kit a csaba adnak. —— I-nét a „Csak-o“ neve-is: 
a régi magyar Papoknak Csáko süveek volt: a Csakónak 
„o“ bető forma van; a '„Csak“ szó Papot jelel; a „Csak-o“ 
tehát Pap-o; az-az, „o‘E bető formú mi, ki a Papnak, (7501: 
nak való. 

„Csáko“ szóhoz hason a „koszo“ (koszoru) szó: - 
K-o-sz-o; ezen négy ,betői a „koszo“ szónak négy félét je 
lelnek: a „k“ bető j01 és kezdbetője a „kal“ szónak: az 
0ls6 „o“ bet6 mutatja formját azon fej-rész, kál - résznek, 
kire teszik a koszorút: a {аj-o5610, kál-ojára teszik azt: a 
„sz“ bеt6 jel- és kezdbetóje a „szoritó“ szónak: az utolsó 
„o“ bet6 mutatja formját a koszorúnak; „o“ bető formú a 
koszorú: e’ szerin a koszoru, иgy-is inkább a „koszo“ 
kál-oját-szoritó-o-formú: Der .Érang ifi ein baä Ю bců фaщяев 
umfcbIieäenbeä o=förmigeä: corona est — o сapitis stringens o 
forme: -— van e’ Eiiropába még más .10l1’, ki igy, egy négy 
betőbó'l áló szóval nevezhetné, raizolhatná, definiálhatná, 
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képbe is mutathatná azt, mit а‘ szóval jelelni akar? de mi 
bölcs emberek lehettek a' régi Magyarok, kik e yarász-szép 
tulaidonságú magyar jelvet alkothattak? — A magyar jelv 
a jelvek tő-élesétésére szolgáló minta-jelv, egy remek jelv, 
kit, hogy minden tudos jelv-ász tudjon, illő. ' . 

Volt tehát a régi Magyarnak egy Istene egy lelke; 
volt a hónjába templom, Pap; a templomnak voltak ‘$zol 
gái, lovasi; a templomba nem eimbalmoztak, hanem tani 
tóttak, Istenrül és Istenesekrül szóltak: a templomba dorgál 
ták-meg a vétkest és intették jobbulásra; ha nem job 
bult, excommunicálták és ismét beavatták, ha meg-jobbult; 
a templomba történt a gyürüzés; a Papoknak Csákó volt a 
fejeken; test-vér-imádók voltak és bucsújárók. 

Leg-álnokabb vélemén az, hogy vad, durva, tudatlan, 
gonosz, álatokhoz inkább mint emberekhez hason nemzet 
volt a magyar: egy bölcs, tudós, erkölcsös, erénes nemzet 

, vala ő: nem штаба-тe; senkit, ha pedig meg-támadódott, 
őn-védére köteles vala; meg-is felelt a’nak vitézül: érzették 
azt a Rómik, midőn Toparcus a-níra meg-jőzte őket, hogy 
le-kötelezék magokat a Magyaroknak adót fizetni. Midőn 
ki-írtá Pannoniába Claudius Császár a Magyarokat és né 
petlen vala az egész hón, a’kor, ngy mond Eutropius, „ex 
toto orbe romano infinitas eopías hominum transtulerunt ad 
agros et urbes colendas:“ oj nemzet, kinek hónjába számos 
városok „urbes“ valának, még-is tsak nem lehete oj igen 
vad, mint őtet hirelék: igaz, hogy a Magyarok bőröket 
huztak fejekre, ordítottak, vísitottak, hab-orúak, dühössek 
voltak, midőn harezoltak; de ez a harez.nótája; most-is a 
katonák medve-bőrt, ló-farkat huznak a fejekre, harczba 
nem igen nyájaskodnak az ellenséggel; de ha nem harczol 
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nak', a’kor.ők kellemetes társalkodók, müvelt viseleti‘iek; 
és ijenek valán'ak a régi Magyarok-is. 

Nem jülölődtek a Magyarok vadságok miatt a Rómik 
tul, hanem azé'rt, mert a rómi és a magyar nemzeti-test 
egycsülete oj ellenkező elveken vala alapitva, hogy azok 
sohaöszsze nem báratkozhattak: Rómának élet-elve aCen 

tralisatio volt; egy 'kopár sziklára oda fészkelődve egy 11111 
lio111 ember, ki ott, hol semmi nem termett, még-is а leg 
nagyobb bőségbe és vígságba (panem et circenses *)) henye 

*) (Tsak kénjeret és Comoediát kívantak aRómik.) RarI 0011 
Jâobenbaufen. llntergang eine@ Sůngiingê 11011 18 Sabren: czimí'i 
könvbe következendö olvashaió: „Siebenbc @Ítem gekvc’ibren ibren 
Rinbern nur gu gern baê ñìergnůgen beê íîbeaterê, unb eê gibt ‘fein 
anbereê, waê bie jungen @emůtber in einen foldyen ,Bufìanb beê (Sav 
91121e11ê 0er1e91; — aber eê iíì ein ii'1iäeê (Sift, baê biefen áRaufdy 
beworbringt. £Die ¿Bbantaiie ber .Rinber wirb Ieidyt iîbex'reigt; bie ein» 
fòrmige ïßirfíidyfeit Heiner iìreuben erfebeint ibnen traurig unb '15be 

.gegen bie wedyfeInbe SîbeaterweIt.“ . 
„(întivi.efelt ftdy bei Jiinbern fba‘ter nnb felbfìfìänbig bie slìernunft, 

fobaben bie îbeaterfìůdïe einen 1101!y berberblidyeren (Einfluä auf ben 
werbenben âmenfdyen. 5911ê Üatum ber iRomanen= 1111b îbeaterbelben iii 
bie ßeibenfcbaft in ber eigenen êBrnfì. @er .Kampf mit ibr fommt nur 
wenig g11r êpradye. @er Bufdyauer 111 nur ba, um ibren .@ieg nnb ben 
@Sieg feinblidyer ‘-Diädyte, bie befà'mpft werben .folítem mit angufeb'en: 
îugenb, ‘,Bflidyt unb îïrömmigfeit werben fo wenig geadytet, bañ 
wir baê îbpfer ber Sleibenfdyaft nur benneinen, nidyt audy beñ'en anfIa= 
gen, bañ eê 101be1: b1e berberblidye ßeibenfdyaft nidyt mit mebr (511111 
gefämbft babe.“ ‘ ‚ 

„311 be111 beidyßnigenben giebeIíIeibe ber ëRomantif eiefdyeinen. auf 
ber Qìůbne bie gröâten ¿Berbrecber unb bergiften ben reinen áâimmel be6 

' Rinbetbergenê mit trüben, miäbetfìanbenen ßebenêanñebten, mit faIfdyen 
áâoffnungen unb‘mit berfebrten álliarimen. SDie ßufìfpieIe geben Rinbern 
(aй nur Iange QBeiIe, ůben auf (Erwadyf'ene einen febr naebtbeiligen $111‘ 

4 
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közt akara élni, és ezt. máskép elnem érhette, hanem tsak az 
által, hogy fejverdös tsapatot küldének mindenfelé , min 
dent el-jilkolót, ki bátor vala a’nak útba álanni, és tulai 
donát védni: а megjözettektül elragadának mindent, még 
Шин-is éê elvivék fészkékbe. A Rómiknál divatos volt а 

Pariaság; ők magoktul дм vélték, hogy minden földi bol 
dogság az övék, a többi nemzetek elégedjenek-meg а túl 
világi boldogsággal; itt egyenek, igyanak, szaporitsanak, 
hogy a jármosok ki-ne fogygyanak. — E’ben, hogy nagyok 
valának a Rómik, az tagadhatatlan, de ijeneken tsak oj eszíí 
bámúlhat, mijen eszií azon jerek, ki midőn а félvárost lángba 
látja, örömébe tapsul, át nem látván, hán számtalan шстeн 
tsétlenségébe kerüle azon nagy fénesség, ki nekíe oj igen 
teтe: de, ki az ember társát szereti, a’nál átkos emlékbe 

. 

fluä auê, inbem fìe, ber i‘íribolität мытb, ßafìer nnb ëBerbrecIyen 
uur aIê lädyerlidye ‘ìborbeiten ober nur alé Qìorurtbeil ber Smerige bar’ 
шт.“ — És e’ szerin, ha az öregek mint az так lelke, szive, 
elméje, ei'énje romlik a Comediába, minek tehát а Comedia? 

Comedia, hanga, kártja; ez mind a három a leg-hasztala 
nabb idötöltés: — az eszméknek kigondolója az Islen: az ember 
a’ra van teremtve, hogy az lsten eszméit meg-ösmerje; mennél 
több ij eszmét ösmér, a’nál töbélessebben ösmeri az Istent és az 

' Isteneseket:--- a tágos világ tömve van az lsten eszméivel; а ter 
mészet az [шeи nyl'lvánitott eszmék mindene; a lélek ezt ösmérni 
vágyód és ezen уйgу hütésére eszivel elszárnyal véghetetlen táj 
kokra, ha ez nints lelánczolva valami egyes eszme nézetén: Co 
media, hanga, kártja oj eszméket nyuitanak a léleknek, kik az 
eszétlánczba tartják oj igen, hogy átnem szárnyolhatja ezen sován 
eszmék szůk körét és Еgу ò‘sméretlen marad а lélek elölt azon asz 
méknek töme, kiket az Isten а világban nyilvánita 'és Мишей ösmé 
retén jönörködhetni a lélek leg-nagyobb jò‘nör‘úsége; meg nem' fe 
Мёд“: az alkotás intézetinek. 
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maradnak a rómi tettek, kiknek gonoszságát meg-sínli még 
sok évezre'dekig az'egësz emberi nemzet. .' ' 

Az ijenektül 'irtóztak а Magyarok; azért .távozteaik'a' 
Rómiktul'és őket kerülték, kik őket ezért vай, durva, ído-‘ 
matlan, müveltelen, tiidatlan nemzetnek mondánakg és ki-ír-' 
eásokae elhaeámzák. —— Eze elkerülheaék volna а Magyaròk; 
ha, midőn a Rómik szomszédi lettek, ezeknek jelvét a ma 
gyar hónba meg-hónositották volna, és így meg-'ösmertették 
volna velek azon élet-elveket, kik egyedül vezethetik bol-'' 
dogságra az emberi nemzetet, kik által a Rómik szeli(leЫ12 
5zellemйe1с lettek volna, és а helett, hogy avilágot ostorozê‘ 
ták,1azt¿boldogitották volna. ' 

Ezekkel elegendőül megmutathatódott már, hogy „esa“ 
volt a templom eredeti magyar neve: — de vannak а та‘. 
gyar jelvbe „tsap, tsapszék, tsaplár, tsalárd“ szavak; ezen 
szavak-is mind a „csa‘, szótul eredtek e’? Nem, ezek mind, 
német eredetííek: nem ittak a Magyarok bo1't; nem volt ná-; 
lok .tsapszék, tsaplár, nem volt szükségek tsapra, es e’szeg 
rin ezeknek jelelésekre nem-is volt szavuk: hanem, midőn 
ó'k-is boritalra adták magukat, tsap nálok-is szükség‘es' 
vole, felveeeék jelvükbe a„5apfen“némee sz6t, e’ bül „asap“ 
szót .és a többi ezen szótnl eredi: szavakat tsinalták: — ha ‘(за 
laki testére tsapnak, úgy látzik, mintha tsap verőiine testéf‘ 
be; igy eredtek a „tsap“ szótul a „tsapás, tsapa“(„t.sai;a¿‘&quot;í 
szavak: .a „ts'alárd“ ‘иgy-is inkább „tsaplárd“ szó jökere‘ 
a „tsap“ szó, а „t$а11láI‘“ szótul eredt, minthogy a tsapláê 
rok szoktak leg-inkább tsalni, bor helett vizet adni, és ki 
tehát tsal, ojat tesz, mijet szoktak a tsaplárok tenni *). ‘ у‘ e 

¿Y 
. 

_p__-„___—-n 
. 

' 

. *) A bor orvosság; nints 'mais plánta a földí világon, kinokl 
oj ‚sok orvosi hasznát lehetne venni, mint a szölönek (526141151' 
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Bacs „B-ó-csa“ 0-csa- Bánság lehete. — zum „См-6“: 
az „o“ betőt némelkor a „csa“ szó előtt, máskor utánna 
szokták tenni, иgy, mint mondódik antiquum templum és 
templum antiquum- is. —-- Poson, Mason romli az ó-csa szó 
nak: most már az „Ó-csa“ nevíí helségeket tsak а kezd 
betójök külömbözteti egymástul: ezen kezdbető mit jelel, 

fì‘raubenpfiange): а jó, érett szöl magában-is már orvosság; szöl-bůl 
készül а bor, borlél Qßeingeiiì, etzet, etzetcs borlél, borkö, boi'kö 
sav, borkösó, borkò'lé, syrup, czukkor, etzetes syrup; magvábul 
készül olaj, kiy borkösóval veg'yétve szappant ád; a szöl-növnek 
leveli citronlésavú levet adnak, kibül czukkorral készithetö citron 
дач-1211 syrup: a szöl tökéje és veszszöje elégettetvén М szenet 51611 
porrnak, hamut hamuzsirnak; — boldog hún, hol teremhet ezen 
Panacea. A мазут'с11 meg-ösmervén a szöl sok-féle 1l21811l1!' nem 
akarák ugyan a nemzetet el-tiltanni e’nek használásátul; de mint 
hogy azt-is tudták, hogy a szôl иgу mint a tîiz, bár leg-nagyobh 
hasznû, de egy miiveltelen eszí'i kezébe leg-károssabb mi, а mü 
veletlen eszí'l ember kezére azt szabadon nem bocsáták; jus regale 
volt а bormérés és hihetö a szöl termeszlése- is; ez, mint (шайб: 
nossan a szeszes italok készitése tsak a Bánság birtokossának volt 
joga: mint a Май jojszertárába áâauêëäpotbefe, tarta a Bán más“ 
féle jojszereket, иgу tarta szölt és e’bììl készült bort-is a fárad 
tak, jengék és bajosòk számára; e’re nem volt szükség se a tsap 
szék, se a tsaplár, ki dobszóval és trombitaharsogással hivja a 
népet borozni. Nagyon můvelt ész szükséges a‘ra, hogy az ember 
maga magát uralja, megjözze, índulatit zabolázza és niegtagadja 
önön magátul, hamit tehetne-is magáévá: a müveletlen eszí'i em 
ber, ha szabad kezire bizódik aszesz, nem tartóztathatja magát a’ 
пак mértéktelen italátul, és ezért a tò‘rvénalkotók, nem tsak an 
jagul, hanem szellemül-is akarván emelni a ncmzetet, e‘’tül a bor 
ral való szabad élést el-vevék és azt Bán gondvisclése alá adák, 
hogy azt itélete szerin ingyen osztogassa; minek emléke most-ig 
megtartodott а német jelvbe, hol а bor. mérés „bor“ ajándékozás, 
üßeinfcbenfe, mondódik.. 
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sokszor igen nehéz kinomozni: n¿,Poson“ szóba a Р bctő 
partot jelelhete; parton álhatott azon ó- csa, kirül vette пe 
vét Poson. „Mason“ szóba az M betó mezzőt jelelhete; mez 
zőn létezhete azon ó-csa, kirül vette nevét Moson: e’ sze 
rin ïßiefeIburg tsak romla volna az eredeti ŕßâiefenburg szónak. 

Borsod Bor-csa lehete; i-nét a Borcsai, Borcsáni nevek : 

Miskolczi-hegy hires pinczéi mellett létezliete azon Bor-csa 
azon bor közti csa, kirül vette Ватт! eredeti nevét. Boron 

kai Borhon-csai 2BeinIanb=Rircbner lehete. 
Ugocsa uj-ócsalehete5hihet6, hogy ott egy omlott ó-csa uj 

ra felépitődöte. Hason ehez a Torontál megébe létező Besserw 
ага: а „Beese“ szó romla , vagy provincialis ejtése a „B-ó-csa“ 
szóuak; a „nova“ szó oláhul újat jelel ése szerin Besse-nova 
az, mi az antiquum templum novum, ‘иgy-i5 renovatum. 

A „Szabolcsa“ szó-is oesa szavas szó: feitegessük ezt 
is és keressünk benne reitett régi magyar szót: —- a „Sza 
bolcsa“ szóba az „ó“ és „csa“ közé hibássan oda tsúszott 
az „l“ bető: mint most szoktak osztás kedvéért két szó-tag 
közé egy “адy két fekvő vonásokat (ij formút, —) tenni 
úgy a régik fen-áló vonást (ij formút | ) tettek két szó-tag 
közé; tettek tehát az „o“ és „csa“ két szó-tag közé-isij | 
fen-áló vonást, kit a tudatlanak „l“ betőnek néztek, és igy 
lett „Szab-ó-csa“ szóbul Szabolcsa.—- Igy lett a „Kő-csai“ 
vаgy „K6-esci“ @teínfircbner szóbul Kölcsei; az „l“ betó hi 
bássan oda tsúszott а „k6“ és „csai“ szó-tagok közée 

De mit jelel а „Szabolcsa“ szóßa a „szab“ szó-tag? 
Meg van ezen „szab“ szó-tag más nevekbe-is, ugy mint 
„Szapári, Zapolja“ (Szap-alja) nevekbe: „Szap-alja“ hason 
szó a ‚Дegy-аljа, Vár-alja, Ip-alja“ szavakhoz; szap-alattit 
jeleli: de mi a szap? 

A „Szapári“ szóba fenakadunk nem tsak a „5zap“, ha 
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nem az „ar“ szóba-is: mi a „шap“, mi az „ár“? Mi most 
németesitve „vár“ neveződik, az eredetül „ár“ nevíi' volt: 
a „vár“ szó német eredetíí; bie ïßarte szóval nevezik aNé 
metek аzt, 111i a vár, 25mg, @cbloß: várnak,§ïßarte, mondódik,' 
mert a vár által meg-álítják, meg-vártatják az előre пoти 
ló ellenséget. 

Az „árok“ szó az „ár“ szótul 'vette eredetét; árkok 
kal vannak keritve az ár-ok; árkok által erősödnek az árok; 
az árok ár-ok ; oka tehát az árnak; árkok által lesznek az árok. 

„Huszár“ eredetül „hős-ár“ volt: az ár őrizete а leg 
hőssebb fejverdökre (fejveresekre) bizódott, és ezen ár-liő 
si, hősi az árnak, későbben Huszároknak neveződtek. 

A kereskedők az árba üzték а kereskedést; árba lak 
tak tehát, ár-üló’k, árulók voltak. 

A viz árad, midőn a-níra najobbodik, hogy ár-ig ér. 
Az ár neve eredetül tsak A volt: az A hieroglyphus bető, 

yképét, formját mntatja a’nak, mit jelel. Az A bető három 
szegletíí: ijenek, tudni-illik három szegletüek voltak az el 
¿ső árok, minthogy védre leg-tőélessebb form a három szeg. 
letíí: tsak.későbben, tapasztalván, hogy az igenes vonásra 
épültek hamar kidülnek, álandóbbak a dombos yonal formra 
,épültek, az A, vagy Ár, három igenes vonalát dombúi‘a. 
épitették,, A bető forma helett О bető formúk lettek, maid 
Ar, maid Or, Ör nevük lettek. 

Ár volt tehát a régi Magyaroknál az, mi most „var“: 
—- e' szerin „Кo-614‘ az, mi németül Rœburg; és be különös; né 
met hónba Roburg herczegi familia Ш, magyar hónba Ko-ári 11er» 
czegi familial'üt 'és'e két herczegi familia egygyé lett, Ко= 
burg-Kohári: hihető, eredetůl-is egy volt; kétség kivül, mi 
előtt a Rómik .Claudius Császár alatt feldúlták. a magyar 
hónt, vo1t111:. itt már Ko-árik; az egyik ága. viszsza jött'a 
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magyar hónba és Ko-ári maradt; a másik ága a Szász-hó 
ni, Csahóni Magyaroknál vala telepedve, és midőn a Cárol 
Császár által ott kiirtódtak a Magyarok, az ott-i Ko-árik, 
kik ott-is kétségkívül a nemzet fő emberi valának, inkább 
hódoltak a Cárol Császárnak, minthogy magokat jilkoltat 
ták volna: hódolások jeléül pedig a magyar nevüket né 
metre forditották, Koáribul Robúrg lett. 

De mit jelel a „Ko“ szó? Mint a Németek sokszor Plu- 
ralist tsak az által tsinálnak, hogy a szóba lévő magán 
hangzóra két petet tesznek; p. o. a `{дanь szót, .f‚bf'inb szó 
ra változtatják, ngy a Madok-is sokszor ij módon plurali 
zálják, többes-számosokká tészik a szavakat. —- ëtein, la 
pis, eredetül „Ko“ volt, (a „cos“ äcbleifûeín latin szó-is a 
mad „Кo“ szótul vehette eredetét) és e’nek Pluralissa „Kő“. 
— A „Ko“ szó meg-van még eredeti létébe‘ a „Kováts?' 
szóba: ez‚ két szóbul a „ko“ és a „váts“ szavakba1 áló: 
„ko“ azt tudjuk, hogy lapis, @teing a „váts“ szó pedig rö 
viditése a „vagdáts“ szónak és e' szerin „Kováts“ Steinweg, 
lapicida, volna: — Ko-ár pedig Rmburg, gteimburg. — Kondé 
is „ko“ szótul eredhetett. 

Cár, ber Cäcbabe, damnum, nem az „ár“ hanem a „Cá 
rol“ szótul eredt: Nagy Cárol Császár a szegén Szász-Ma 
gyarokon elkövetett kejetlenség'emlékére aMagyarok a jó 
nak-vesztét „cárnak“ mondják, a rosznak-jöttét „kárhozás 
nak“ (Zárol-hozásnak. De a Németeknél-is átkos maradt a 
Cárol név; a rosz embert „rosz Cárolnak“ mondják: bu bífi 
eín‘ftblecbter Rert, RarI. . . 

Az „ár“ és „vár“ szavaktul eredt a „vor“ szó: azt je 
lelí, mit a romlott „udvar“ szó. A „vor“ (area, aula, фиг) 
szó által ismét képez a Magyar: képét mutatja, a’nak, mi а 
„vor“. Az ár belseje több-nire '„o“ bető i'ormú: ezen „o“ 
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betőt a Magyarok a „vor“ szó kö'zepébe tették‘, 'és a’val' 
azt akarák jelelni, hogy a „vo'r“ alvár közepe'be 'lévő „o“. 
bető formú mi, az-az, a vár-oja, odvora. . 

A'zt mondják а Tótok, hogy a „vor“ tót szó 'és hogy 
az „тут'11a11iu“ (nisd fel akaput) tótul van mondva: lássuk. 
— Az „ód“ szó imperativussa aïz „odanni“ szónak; ód,az-. 
az, solve, religa, öffne, IÓ'fe, binbe 105: a „vor“ szó udvart; 
jelel: .a „kapu“ az, mivel záródik és nitódik a vár: de mi 
vel szokták zárni és nitni a várt‘? A’ra .szolgál az, mit a 
Németek âugbrücfe, pons attractilis szóval jelelnek: a 3119=. 
brücfe ,magyar neve pedig „kap - ú“ 
kapni: bie ßugbrücŕe iii eine éBrücEe, bie man ent¿ieben fannLaz 
„u“ betó képe a függő hídnak, betf'í-hieroglyphus: ki soha 
se látott függő, felhúzni való hidat, nézze-meg az „u“ be 

az-az oj ú, kit el-lehet 

tőt, és láthatja azt képbe. — Ha záródik a vár, a’kor fel 
huzzák a „kap-11t“ és meg-kötik, hogy iene száljon''; hogy 
ki lehessen menni a várbul, szükség a kapusnak mondanni, 
hogy ódja a vár Кap-u1át; tótossan mondva, „od-vor-kapiu“ 
Ió'fe beâ @cbloiïeâ Bugbrücŕe. . . 

Маги folónak eredeti neve „Ni“ volt: 14dik évszázadba 
Onufrius, Nifor Gróíja (Onufrius Comes de Nifor) két fa 
lut ajandékoza a bajmosi Papnak: a Ni foló a bajmosi uro-. 
dalomba ered, forr; a bajmosi urodalom birtokossa teliát a 
Ni foló forrásának-is, a Ni-forr birtokossa, és igy lehete 
Onufrius Ni-forr Gróíja, mint Forgács a Gács-foi‘ré. 

Hogy róntódtak el a helségek magyar nevi, a többek 
. között ezek-is például lehetnek: — a Ni-forr melletti ár 
„Ni-forr-ár“ nevü.volt és a’nak neve most Németprona: a 
mellette lévő helségnek „Nádos-őr“ volt а neve, és ez most 
Nedozser: „mellett“ tótul „Pri“ mondódik, és igy a „vizz 
melletti“ városka Pri-vitz lett: egy „élöfa“ melletti helség 
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nek most Elefánt a neve: — e’szerin be jajos a helség ne 
vekbe eredeti magyar szavakat keresni. 

Nya'rí „ЕЙ-ái5“; tudni-illik az, ki Ni foló melletti árbul 
vette eredetét. -— Nyárosd helség a’tul vette nevét, hogy 
а régi lakósi Ni-árbul jöttek, Ni-árosak voltak. —- Több rend 
Nye'k nevíí helség van a magyar hónba; hihető, hogy régi birto 
kosi Ni melletti vidékrül jöttek, Ni-égiek, Ny-ékiek voltak. 

Nítra városával határos a Párutza nevü helség: erede 
tШ P-ár-utsza volt: a P bető jel és kezdbetője a praedium 
vagy possessio szónak: a szóröviditők sokszor tsak első 
betőét irák az első szó-tagnak; ezen jelbető azután egybe 
huzódott a helség nevével ,és így romlott-el a helség neve, 
így hozódott a nagy zavar a magyar jelvbe. — A „Imbe 
tő tehát nem a Párutza helség nevéhez tartozandó; ezen 
helség nueve tsak „ár-utsza,“ az-az, oj utsza, ki áни! kez 
dődik; és valóban, Nitra vártul kezdődik a Párutsza helség. 

Ezek elegül bizonyositják, hogy az „ár“ szó azt jeleli, 
mita romla, a most divatos „vár“ szó: és e’ szerin„Szap- 
ári“ szó Szap-ártul eredtet jelel: de mi a шap? ‘ 

A Szepesiek magokat „Tzipeknek, Tzapoknak“ neve 
zik: Tzip, vagy Tzap pedig ketske-bakot jelel: vад ketske 
bakok tengéznek még most-is a Szepes hegyekben és ezek- 
{Ш eredt a Szepességnek Tzip-mege, Tzap-mege neve; baâ 
'Shaferlamb, baâ âapferlanb; иgy mint Bakou, Bak-hón neve az 
ott tengéző vad bakoktul eredt: a Sípferlanb és bakhón közt 
más külömbség nints, mint az, .hogy az első német, a má 
sodik magyar név, de mind a kettő tsak ugyan-azt jeleli. 

Szap-ár, Tzap-ár teмt Szepesi árt jelel: Zápolja, Tzap 
alja pedig a Tzap mege alját; és valóban, Zápolja Szepesi 
ember volt. — Е’ szerin Szabolcsa, Tzap-ó-csa a Tzapok 
ó-temploma, Szepesi-ó-templom. 
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Nam; tsak a ‘‘l‘zapoknak, hanem a Tótoknak-is volt ú 
templomjok és i-nét vette eredetét az ßtotskai,' Ó-tót- садi, 
ó-tóttempiomi név.' u ' ' ' ‘ 

‘ Igy, átlátható, hog‘y az ugy nevezett Sze'kelek nem Szé-' 
kelek, Sicilianusok, llanem tsak Magyarok:.a „Szekel“ szó 

' tsak romla vаgy provincialis Dialectuson ejtve (Ésa-kal; F6' 
templom,.lehete' náluk, ugy mint más helségekben-is, 'kik 
„Szakál‘f CsakáLnevüek. ' . ' 

Azon ',TzapPár, kirül Szapári vette. nevét, Cassa volt: 
Cassa nem attul vette nevét, hogy azt Cassius nevü rómi 
Tábprnagy épitette volna, hanem a „Tzap“ szбил}:' а Мад 
gyarok a Tzapot Cossnak mondják, .és e’ szerin' a ‘Ещё! 
szóbuLCDss-ár leg-eredetibben, Coss-a lett. . '. 

›Ыет..ъва1‹‚‚,Сав$а‘5 miba,Í hanem sok más nevekbe-isî 
meg-maradt az „ár“ eredeti „A“ neve; igy eredetiségbe, ai 
nélk'ül; hogy‘ azz да“ hoz нiдeжныt УОlВ8 „r“ ,bető,; meg; 
‚Шаrадt, 1a' (Мг-а ‚пéуbe Teutpk-vára'lehete; meg-maradt a 
Pa'p-anévbe; Pap-.vár lehete: megfmaradtiazBud-a .névb'eiz. 
az mese,.hogy Buda nevii „мы .testvéreépitette volna Bull 
dát; ‘az ‘яj-виdа. iijabb .korú',. az Ó-Buda pedig régibb koni, 
mint az Atilakora. ‘ ‚ . ' . &quot; 

. .Hol most Vischegrád omli léteznek,. ott lehete ugyaxi 
Visehegrád т nevü vár, de .11o;yЁ ezen vár lett volna ‚а 
régi magyar Királok lakhele és hogáy а magyar Királok и‘! 
nevíi várba laktak volna, .az kétséges: híhetó'bb, hogy ós 
Buda, kinek „Aquuncium“ latin znev'e .magyarra forditva „vi-f 
zi-vár“ tótossan elrontva „жажды,“ lakhele volt afrégi 
magyar Kíráloknak: ígaz,' nintseliek' 'ó-Budán romlok és 
pmek; noma Sints, hogy ott valaha vár ésfKirálok .fénès 
ДЖ]; lett jvolna: de van ’e Érsek-Ujvárott noma a’nak, hogy 
ott valaha oj víhatatlan vár léteze, kit a Török .egész erőf 
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vel ostromla és mégse víhette meg? látni Comárommíl7 hogy 
a vízi-várok'az által 'eríísitődI‚\eks ha körülök több rendi 
árkok ásódnak; az ezen árkokbul kiásott föld az árkok szé 
leire felvettve sántzozásokra szolgál: az árkokba víz eresz 
tődik és az ellenség 'ezen víz-teli és a sántzokon áló őrô'k 
által védett árkok-át vagy nem , vagy tsak igen nehezen 
juthat a varba. Régi időkbe az e’féle árkok nem valának 
falazva, termő vagy égett kövekkel ki-rakva, és így, ha а 
sántzokrul le-hemper a föld, ezen földel ismét.meg-telnek 
az árkok, a vár körül se árkok se sántzok, a vár erősité 
sének noma se marad. Igy történhete Érsek-Ujvárral, így 
ó-Budai víz-várral-is: — ha nem-is emberi‚ tett által, de a 

zajos Duna jege indulta alkalmával a Duna át szakaszt 
hatta a víz-vár gátít és alá-moshatt‘a' partit: düledeztek ezu 
tán a sántzok, a rólok hemperő föld betölté az árkokat és 
így eltörlődött, noma se marada a vízi-várnak, Vischegrád 
nak. Az ó-hudai víz-várnál a zajos Duna ott át szakaszt 
hatta a vár gátit és a’ra vehette útját, hol a pompás királ 
lakok, paloták és épületek valának helezve és ezeket a víz 
mind elsodorhatta: hol azon épületek álhatának,ott most a 
Duna ágya, azon fol most a Duna; a fénes paloták helét 
elfoglalta a víz; egy részét' ó-Budának elszakasztá a'Duna, 
tudni-illik azt, ki most az ó-budai sziget. _ Mosti évekbe. 
hami királ-lak vagy más híres épület tííz vagy víz által 
elemészik, azt a hírlapok azonnal tudtára adják a félvilág 
nak; régi időbe a hírlapok nem divatozának; elnyelhette a 
fold, elemészthette Щz vagy víz bár mi királ lakát, azt al 
ig tudta-meg a szomszéd: és így, ha a zajos Duna általel 
'is sodródott a hires Vischegrád, az ó-budai vízi-vár, azt 
nem igen hirelték, nem-is tarták érdemesnek nagy hjrelésre‘. 
Ok nélkül a magyar Királok az ó-budai vízi-várt, az úgy 
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nevezett “scпeр'дам el .nem hadák ; -' hanem hihető, hdgy 
ezen sainos eset után meg-ijettek a 'víztül 'és az 'ó-'budai 
‘дzi-Мr síkrul elmentek a Buda hegyére lakni; ott épitettek 
иj palotákat; mi a viz - vári romlott palotáktul elmarada, 
azt elvitették a budai hegyekre és a’val épitették, ékesitet 
ték иj lakjokat a-níra, hogy Hunyady Mátyás korába abuda 
hegy-vári királ-lak oj Шszes és hires vala, m'int volt valaha 
az ó-buda-víz-vári, ugy nevezett Vischegrádi.— Hogy a 
mosti Buda - ‘лёr a régi Bида-‘123111oz nem-is hasonítható, 
az szembe tíínő: nem vala-meg a’níra fel emelve, nem vala 
oj .tsútsos, magos„de a’nál tágossabb, terültebb; az első 
vár-kapúnál magossabb nem vala; erősségc nem magosságba 
ála, hanem a’ba, hogy el-vala szigetczve, körül vala véve 
vi'zzel: midőn a Törököktül viszsza vívődött, és hoszszas 
ostromlás által rosskadt falit ujra kelle épitenni, a német 
épitő mesterek, félvéu a Töröktül , a várt, mennél magos 
sabbra lehete, fel-emelék, magossabbra, de szi’íkebbre tеiши‘ 
ták és kellemét ez által örökre elrontották: a régi vár 
épületi a szikla pintzékre valának álitva; most a szikla 
pintzéken pintzék állanak és ezeken az épületek. 

Buda pedig a büdös-köves büdös fördőktül neveződött 
büdös-várnak, büd-árnak; eredetül büd-a, Bud-a. Igy Nagy 
Va'radnak-is régi neve Bud-a volt; mallette-is büdös-kövcs 
bůdös fördő lévén: de Nagy -Várad elveszté eredeti nevét, 
és tsak a Nagy-Váradi megén ragadt meg a Bud-a név va 
lami romla; Büdös-ár mege, Bü-ár, Bihar neveződik. 

De nints e „Nitra“ szóba reitett régi magyar szó? „Ni“ 
a Nitra melletti foló neve: — „tra“ pedig az, mi a „mons, 
ber :ßerg‘ñ A'„hegy“ szó nem jeleli azt, mit a „mons, ber 
58cm“ „тak, hanem аzt, mit a „cuspis, bie@pîße“szavak:„tra, 
tri“ az eredeti magyar neve a’nak, mi mous, 9891’9 mondódik. 
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Austria;' Stiria, Hydria, Tirolis, mind Hegyes 'tartománolg éá 
mindenki nevébe тeg van a tra, vадy tri, vagy ezeknek 
romla. Croatia szónak els-ő szótagja а „Cro“; „tra“ $26 
nak romla, a végs6.szótagi pedig, az „atia“ romli az „ó 
csa“ szavaknak: eredetül Croatia „Tra-ó-csa“ lehete; neve 

нeд-köшi ó-templom vidéket jelele. — A „Kraja és Kra 
jan“ (hón és hóni) Юt szavak „Tra és Tra-i‘‘ magyar sza-' 
vak valának eredetül: a hegyek közti lakósok, ha hón 
jokat említik, tsak аzt mondják „hegyink és a hónjokbul 
valót „hegyinkbül valónak“ nevezik: így tulaidonitak az ide 
деnek maguknak a magyar szavakat, kik azután a magyar 
jelvbe elveszetteknek tartódtak, mert nem tudták hol-lettiket. 
Е’ szerin Kray eredetül Tra-i lehete és valóban, Szepes 
hegyek közt születődött. Tra -janus eredetül Tra-hónos és 

. 

e’ szerin nemzetiségre magyar volt. 
A „Tra“ szónak ronlli а „magg brag, brag, ŕBerg sза 

vak-is, és e’ szerin Osa-brag, Rircbberg oj hegyet jelel, kin 
‚ templom áll: aSzitna lehete azonhegy, ki régi korba Csa 

brag neveződött, mert talán templom vala raita: -~ és be 
különös: — а mosti Portugal Királné Bragan-cza, Bragon 
csa herczegné, és Ko-burg-Ko-ári férje Praedicatuma Csа 
brag: e’ szerin Bragancza, Koburg, Ko-ári, három herczegi 
familia törzsöke Cs.abrag lehete. 

Мéд különössebb talán, hogy „Portugal“ romlott ma 
gyar ‘Szó: eredetül az Part-u-kal: hogy mi a part és mi. 
a kal azt tuеций; de mit jelel itt az „u“ bető? az itt ismét 
bctő-hieroglyphusra használódik; képét mutatja a’nak, mit 
jelel: — „part-u“ az, mi portus, @afm neveződik: portus 
a part u-ja; az-az, a partba lévő oj formú nyilás, mijen az 
„u“ bető: e’ s.zerin. a „portas“ szó-ià tsak romlott magyar 
azó, Portugal, pай-иди! szó pedig fó'- portust, part-lit jelel‘. 
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így Lissabon-is romlott ugyan, de magyar név: az L kezd 
betője, hihető, hogy a latin „locus“ szónak jel- és kezdbe; 
tője: a többi eredetül „i-csa-ban“ lehete: viz-melletti-templom 
Bán lakhele volt. 

Croatia eredeti „Tra-ówsa“ magyar neve mutatja, hogy 
ezen hón-is Magyarok hónja vala és a lakósi Magyarok va-' 
lának: most-is Magyarok, bár Slav jelven szólanak: ha szól-‘ 
is a Magyar németül, azért nem Német, ngy mint a Német 
nem Magyar, ha szól magyarul; nem a’ jelv teszi a nem 
zetet, hanem a hón és az eredet nemzetitenek. — „Tra-ó 
csa“ szóhoz hason a „Podrocsán“ szó-is: szít-bontva ez 
P-ó-tra-csán:aPjel- és kezdbetője a „possessio“ szónak és 
így Podrocsán, Possessio-ó-tra-csan, vagy-is ujabb magyar 
sággal ó-hegytemplomi helség volna. Zsolom megébe létez 
nek az „ó-hegyek“ veteres montes, '2IIt=(Sebirg; itt létez a 
Podrocsán helség-is. 

A magyar hón nevezetessebb hegyi а Tatra, Matra, Nitra: 
„Tát-tra“ tót-tra, az-az tót-hegy: „Ni-tra“ Ni foló melletti tra 
vagy hegy: -— „Matra“ Mad-tra pedig magyar tra vagy hegy. 

A Magyarok eredeti névvel‘Madok vagy Medok: Med 
vagy Mad volt azon bölcs nemzet, kitül az emberi nemzet 
müvelése vette kezdetét: ő Colonistákat külde szít az egész 
földi világon, hogy azt bölcs néppel megtölthesse: a Colo 
niák többnire a „Mad“ nevet meg-tarták és ezen nevekrül 
követölni lehet a nép eredetére-is: így Macedonia, „Mad 
csa-hónja“; Dalmatia, „Túl-Madia“ és több e’félék magyar ere 
detjeket mutatják. 

A „Mad“ név hieroglyphus szó: betőí által képbe mu 
tatja, értíti azt, mit jele1: — az A bető képe az embernek, 
egy fen-21ló, két-ágú, fagy-is két-lábú, szárnyatlan‘ álatnak: 
az M bető kétA betőből áló, tehát az embernek pluralis 
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sát, többségét jeleli': a D bető boltozatot, zárt, kőrt, egy 
bekötést képez és e’ szerin az egybe-kötött embereket, az 
emberi egyesületet, a nemzetet jeleli. 

Magyar, Magyaré, Magyarhoz tartozandó Mad mondó 
dott: így a magyar-ó-templom „Mad-ó-csa“ volt: de a „mad“ 
szó sokszor hibássan ejtődött: mint „ün-nap, birka, ma, 
más, csa“ szavak sokszor „ün-nep, birke, me, més, cse“ 
szavakra változtatnak, иgy а „mad“ szó-is „med“ szóra: 
így romlannak el sok eredeti magyar szavak, így romla el -‘ 
a„Mad-o-csa“ szó-is és „Ketskemét“ szó lett belőle. „Kets 
kemét“ szónak K kezdbetóje, hihető, hogy jel- és kezdbe 
tője a „kör, kerület“. szónak: ezen bető.nem tartozik tehát 
a helség nevéhez, ez magában, a kezdbetője'nélkííl„Etske; 
mét“: hihető, hogy ezen szó „e“ kezdbetője romla az „ó‘ 
betőnek, és „ó“ betőt tévén helébe„Etskemét“szóbul„Őts 
kamét“ szó lesz: hogy az „Otska“ szó romla az „O-csa“ 
szónak, már az fentebb mutatódott, és e'’ szerin Etskemét 
helessen mondva O-c'sa-med vagy mad: Mad-ó-csa és Kets 
kemét, vagy-is O-csa-mad szavak közt tsak az a külömbség, mi 
az hungaricum-antiquum templum és antiquam templum hun 
garícum közt, és Ketskeme't tehát Kerülete-magyar-ó-templom-' 
nak ; talán ó-csahoz, vagyKal-ó-csahoz volt valaha tartozandó. 

Tudom, lesz, ki maid mondja „mutato hoc in hoc, erit 
hoc“ és hogy így mindent mindenre lehet változtatni: az 
igaz, hogy lehet, de nem mindenkor szabad, tsak akkor sza 
bad a betőket változtatni, ha bizonossággal meg-mutatható, 
hogy hibásson elvalának változtatva: hogy a „med“ szóba 
hibásson tévődött „e“ bető az „a“ bető helett, azta „mad“ 
szó hieroglyphusi alkotása felesleg megmutatja: elveszti a, 
„med“ szó .minden hieroglyphusi becsét és díszét, ha med 
mondódik mad helett. 
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' А jelv-ujuók, kik 0j bátran röviaitik és „мышцам. а 
szavakat, e’vel tő-élesitenni akawán a magyar jelvet, „ак 
ség, hogy elébb tanulják а magyar jelv és e’nek szavi a1 
kotása Philosophiáját; тeг: e’ nélkül vészre viszik a jelv 
szellemét: а magyar jelv hicroglyphus és sarllscrit irási al1 
koмы: minden szótag, bető, vonás, pet hieroglyphusi ér 
de‘kíí; fosztódjon meg а jelv ezen szellemi hüvelétül' (.QüIIe, 
ëtbleíer, velum), azonnal cszmétlen bető-kavarcz lesz belőle 
és a jelv, nem hogy nemesitődnc, hancm inkább nemesiteb 
lened. Nem szükség a magyar jelvbe sok иj szó; gazdag 
ó' eredeti szavakkal; de sok elvesze belőlök; nem hogy 
már nem volnának létbe, hanem el valmak reitve: amagyar 
jely képcző jelv; petekbü] és vonásokbul lesz а képeknek 
végnélküli soka; egy eltörült vаgy elváltoztatott, eду elós 
merődött vagy nem ősmerődött pet vаgy vonás elég a’ra, 
hogy elveszszen a kép, elveszszen a szó: az el‘veszet' he 
lébe alkotódjon .e nj? Nem; keresődjön-meg a régi: e’ben 
és nem az' иj szavak alkotásába ál a jelv helre-álitása;é’re 
való а szó-ászat. 

lgy a „cse“ szô-is romla a „csa“ sz'ónak: a„csa“ $2ó 
is hieroglyphusi alkotású és elvesztenné hicroglyphnsi ér 
dekét, ha „cse“ szóra változódna. -- A „csa“ „вы az A 
bető képe az embernek: az S bető egy suitott szапа; képe, 
baê âBiIb eineâ gefdylungenen гамме, és az A bető mellett az 
emberek jůleközetét, öszszejöttét, öszsze szedését jelelf: a 
C'bető boltozatot, boritékat, Födélt képez, és az SA betők 
mellett, födéltj'elel az oszsze-jött emberek számára: nz egési 
,‘,CSA“ szó pedig e’ szerin épület, födél, kibe és ki alatt ösz 
s‘zè jöhetnek, jülekezhetuek az emberek. 

„Ban“ а Tótoknál.„Pan“; iródj‘on e’ tótossan. Р, vagy 
magyarossan „B“ betővel? Hieroglypln'lsi alkotása lévén а 
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„Bán “ szó-is, a'nak alkotásábul szükség tehát elhatározni, 
minő bètőkkel szükség azt irni. - A „Bán“ szó-is'betői ál 
tal mutatja képét a’nak, mi a Bán: ' Bán tudni-illik az, ki 
meg-ítéli a peresek közt, kinek van igaza, és az által 'a ' 
köztök meg-szakadt egyességet, egyet-értést, helre, alitja: 
à P bető-is és aB bető-is romla az. I betőnek, és minthogy 
az'l bető képe az egyességnek, igenességnek, igazságnak, 
a Р bető ésa B bető-is képe a romlott, meg-szakadt 
egyességnek; oja'tjlelenek, ki a másikkal mégńem egyez, az 
az, peiest jelel: de aP bető tsak egy perest, aB bető 
dig, kettős görbületébe kétszeressen meg lévén romolva a ' 
I bető, az igenességnek képe, két perest jelel: és minthogy 
tehát a Bán előtt mind'a két peresnek meg kell jelenni, 
ez helesebben jelelődik mind a két perest mutatóB bető ál-. 
tal, minta tsak' egy perest mutató P betővel. — Hierogly- 
phusi képe pedig a „Bán“ szónak következendő: a B bető 
a peresek képe; az „A“ bető az ember képe, BA tehátpe 
res emberek képe: az N bető pedig a két egyetlenetteknek 
meg-egyezések képe; az N betőbe lévő közép vonás egybea 
köti, egyezteti a két távul áló, meg-egyetlenedet egyet: 
BAN tehát két megegyetlenedett ember' megegyeztetőének 
képe, és valóban ez a leghelessebb definitiója-is. . 

'Igy az hieroglyphusi alkotásokbul meg-is határozhatni, 
hogy a „nuitanni, baj, jaj“ szavak „i“ betővel ’e vagy „j“? 
betővel iródjanak: „nuitanni (nyujtanni, barreicben, e'xhibere) 
szó képét mutatja a’nak, mi a nuitás: az „ui“ tudni-illik‚ 
hieroglyphusi neve és képe атак, mi ginger, digitus, mon- ‘ 
dődik: az „n“ bető meg-fordított, öszsze-huzott ui-okat mu 
tat; az „ui“ betó'k pedig nitott ui-okat: ki másnak'„nuít“. 
valamit, az azt,' mit 'zárt, öszsze-huzott (n) uí-okkal tarth, 

g nitott ui-okkal (ui) át-ad; nuitásra szükség, hogy a zárt ui- ‚ 
Б 
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' ak'nit'ódj'anak‘‘: 'az „и“ zártuí-ak képe &quot;után következzen 
„ui?C a’nítt 11i-ak' képe; mi által valóban 'nagyon 'elmé'ssen 
'jelelődik' a nyujtás,'nuitás. Tegyünk most a „nuit“'szóba az 

' „í“ bető helett „j“ betőt, és azonnal elvész.a szó hier'ogly 
phu'si jele'lte és érdeke; már a „j“ bető nem képe .az ‘'11 

&quot; oknak; ber §Bud)ftabe'„j“ Ей пicbt baä ŕBiIb ber %inger; „j“ be 
tővel irván tehát a „nujt“ szót, már ez többé a n'uitást 

' képbe nem mutajta, már többé nem hieroglyphus. 
Igy a „Baj“ és a „Jaj“ szavak-is tsak a’kor hierogly 

phusi érdeküek, tsak a’kor mutatják képét a'nak, mit jelel 
nek, 'ha „j“ betővel iródnak; .el-vész bennek a kép és e’ 

I szerin többé nem hieroglyphusok, ha „i“ betővel iródnak. 
‘ A „Jaj“ szó képét mutatja a Jajnak: az „J“ bető fen-61ót 
mutat; az ember képét mutató A bető mellett, a fenáló em 
bert; a' „i“ bető földalattit jelel és mutat képbe; Jaj tehát 

“az, mi Цeн-6ló embert le-suitja a föld-alá. '— Ehez hason.a 
„Baj“ szó'; e’vel már nem tsak általánossan mutatódik a 

föld-alá suitó, hanem különössen meg -jelelődik az-is, mi 
suitja az embert föld-alá: tudni-illik a „Ь“ bető 'romla lévén 
a „i“ betőnek, az „i“ bető lévén képe az igenesnek, egész 

&quot; ségesnek, a „b“ bető az igenes, egészséges romlának-ís 
képe:.és e’ szerin „báj“ a képe 'az “ugy nevezett betegség 

.1iek, mert ez az egészségnek azon rpmla, ki azi embert 
“föld-alá viszi.. . .. 

A; betókhelteleri változtatások által 'romlott'el a ,',Tó-, 
'Iii-‘ů-c.sán“ Topolesán Iszó’és .„Debreczen szóvá lettt ¿- De- i. 
Eleazárt négy szőbnl' éló 'szó, '‘ugygm.int Tó-p-ő-'ésán: n.„lj'é‘î 

Dialectuson mondott „тд‘ч'д „ЪЁ‘ЁЁЁЫ 
И“ rövidítése а; „part“ szónak: az „ef“ bető мы ezjó? 

&quot;lietőnek:=„czen“. pedig 'romla a~„dsán“f's~zómak:f-—i 
. &quot;мы ‚дым az, mi Tópölcsángzaz-awTó-párt-ö-témpló 

y ‘, 
. u 
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' “ ‚ ‚...;‚-...‚‘‚ › .. ' 

.‘ïта:' ta'vakkal van körülvéve Debreczen-is; y'hihet‘ó‘I а tàvh'k 
›Paì‘tjzâI‘l ála azon ó-templom, ó-csa, e-ezen, kirül vette De 
b'reczcn a Tófpart-ó-csa llevét. ' 

‘Азon T.oparcus, kinek vezérlése alatt a' Magyarok meg 
jőzék Dxomitianus rómi Császár seregit és .ki adófizetésrß 

‘ kénszerité. а Rómikat, hihető, 'hogy romlatlan magyar, ném 
. peйд; latinosított szóval „Tó-part-csai“ nevií és banátusi em 
ber lehe`te; .mert Dac.ia ripensis embernek mondják a T11-' 

I parcust, Dacia ripensis pedig а Rómiknál az volt, mi most 
. aBaiì'atus. — Dacia' pedig' romlott magyai` szó; a „Tó-csa“ 

szó romla: а „ripensis“ latin .szó peйg, tudjuk, hogy „partit“ 
' jelel és e’ szerin Dacia ripensis Tó-parti-csa volná. 
I . Ez bizonyossabbá les'z az által, hogy azon szerentsét 
len hős, ki Toparcus halála шán а Magyarokat vezérelé, 
kit Trajanus rómi Császár meg-jőze, meg-foga és ki, “пe 

' hogy triumphusra tsqñ'ossan Rómába vitetődhessen, inkább 
I maga-magát megölé, Decebalus nevl'ivolt: romlatlan. eredéti 
magyar n‘eve e’nek „Tá-csa-bánus“ lehete: ,Banatus már a’ 
kor-is ‘Bánságlgvolt ,ési pediд Tó-csa Bánság' nevl’‘íá a Bánja' 

. pedig „Tó-csa-báń,“ mit. latin „Decebalus‘ŕ‘ szóra. ..forditottak.' 
—. Rómiknak szokása volt az ïidegfen‘. neveknek latin ejté'st 
adni: Ham‘bal', hihető,. 'hogy ‘„I‘Ióni.'bán‘ŕ, volt; Asdrubalfpœ 
dig „Ó-tra-bán'“. y ' ‘ ‘ . 

Midőn' az кeцeпё’йп és elfajult Rómik meg -jőződés‘çk 
után .a Magyarok Pannoniát, régi h‹$п1п1‹аt,пvi51z152a' víták, 

‘ leg-'először-is Мадам, . Майка-Ъёgy vidékit elfoglalák: hol 
‘telepedének, a'zt..hónjuknakgy Hón-megének, Mad-hónnák 
(„мёда-шт szóful @redt Maythéni, ugy mint „Чаg-МЫ“ 

' s'zótul Vagyon.) nevezték ‘hol őröket ál'itottak, az Màdf‘őr 

jŕalt‘; jökere' @„M.ad-era és D'Íetfte'rnichf‘szayaknak'.'' ' I ‚И; ъ‚.П‚;АЭ‘р‹Ёа‘} ёв'эддгршдэйайыс x'gágy haàoiios'sá‘gà a.’ra.mu 
5* 
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tat, hogy Carpatusokba viszsza &quot;oпыт éltek a hón-szakadt 
Magyarok, kikClaudius römiCsászár vérszomjú důhétül fu 
tás által menthették ‘magukat: hogy. ott, a hegyek közt,' 
lesték az alkalmat hónjokat ismét viszsza víhatni, Panńoniz'v‘ 
ba ismét viszsza jöhetni. -— Árpád Ár-bán lehete; Carpa'-‘ 
tusok az Ár-bánsága; Carpona, Ár-bán-hónja, lakhele: a 
пemzet fö-embere volt, azért Al-mus, Kal-mus neveződött 3 
már a’kor-is а magyar „gan“ szó helett tót szó, a „must“ 
vШтaт, szó volt divatba, i-nét a Kal-mus fél magyar, fél 
tót szó. (Igy а „Zsadáni Almási“ eredetül Csabáni Kál-mus 
lehete.) ' 

A Hón-megén túl Tótok laktak; 'az ők hegye 'l‘ót-tl'a,y 
Tatra, tót-hegynek neveződött, иgy, mint a ‘Маши'a11, а.‘ 
Madok hegye, Mad-tra. — A magyar várok vidéke „Mad 
ár-hón“ volt és i-nét vette eredetét a „Marahonia“ szó. -— 

A Tótok szeretvén puhitanni a más§alhangzó betőket, a 
„Mad-ár“ szóba lévő „d“ betőt-is puhitották, „gy“ betőt 
штаны; beló'le és igy a „мм-ан‘ 11п9aгн=923ш9 szavakbul 
'a' „magyar“ szó ‘lett, a Mad-árik Magyarok lettek, aMa-' 
dok Madyarolis‘ lettek; O-madi Amadé‘ tsak egy maradt Сsа 
lóközben. Tekéntvén a „Mad“ szónak hieroglyphusi alkotá-‘ 
айt, szembe tünő, mennél fentebb ál‘az elmés, eszmetele „Mad“ 
szó érdeke az eszmétlen betőkavarczbul lett „Magyar“ szóénál. 

. Latin jelven СМИ/‘бы „insula Cittuorum„ mondódik: '— 
mint a Tótokat, mivel köztök sokszor megfordul а „tetu“ 
szó, To-toknak neve'zték; mint a Madok, mivel 'er‘edeti tar-Ã 
tománjokat „hónnak,‘° egymást „hóniknak“ nevez'ték, es e’y I 
szerin a hón szó sokszor hallódott nálok, az ideg'enek, ezen ' 
szót nem értvén, ' azt vélték, hogy „hon“ a mad пemиеt 
neve, és ezért őket Honosoknak,Hunusoknak, Hunoknak, Ku 
щита!‘ nevezték; —-- úgy Csalólcöz sziget lévén, ,lakôsi вд 

‘/' 
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getik, а: idegenek ezt nem értvén, аж vélték', hogy „521 
get“ a csalóközi lakósoknak net-fe, és ezért őket „Szi'getiek- , 
nek“ romlott szóval „Scythusoknak“ nevezték,' mirül Csa- . 
lóköznek az „insula Cittuorum“ neve erede. . 

Csalóköz eredetül (За-64:62 volt: az „l“ betó а „csa“ 
és „ó“ szótagok közé hibássan tsak иgy tsúszott, mint „Sza- ' 
Ьolсsа“ „csa“ és „ó“ szótagi közé. —— Megerdemlé Osalo' 

' Icößx, hogy Csa-ó-köz mondódjon; mert a’kor, mi’kor ezen‘ 
nevíí lett, sok csa-ó, sok ó-csa, sok ó-templom volt ott.‘ 
-'— A‘ran-kert-is nevez'ó’dik, mosódik ugyan partin eran, de 
ez nem látzik elég ok a’ra, hogy aran-kertnek neveződjön; ', 
ez talán igen-is nagy Hyperbole volńa:' hanem sok (“г-6, 
sok óvár, ó-ár volt benne, és mint а sok ó-csárul, csa-ó'- ‚ 

'rńl Csalóköz, ug'y a sok ó-ár, .ár-ó miatt „ár-ó-kőr“ rom 
‘lott 'szóval „aran-kert“ mondódott. ' ' ' . 

Neт laktak Csalóközbe Scythák, hanem az Atila la 
kott, élt és holt meg ott: azt irják az évkönvek, hogy'ké't' 
víz közé temették az Atilát: Cs'alóköz sziget шеи, két víz, 
két Dulia közt, létez. ‚ 

Régi időkbe legbiztabb, leg-bâtorságosabb 'lak volt a 
szigetbe. Csalóköznél, eдy 12 mértiîìld hoszszú és 8 mért 
föld széles, terméken szigetnél, mind-ig harczra kész 'neml .. 
zetnek, mijen Atila korába a mad-nemzet vala, táborozására' 

àlkalmabb hel nem volt a I.nad hönba: itt nevelödhettek had-' iik, itt nevelődhettek lovak, itt készülhettek észrevétettlen ‚ j 
hadra és rohanásra, ők тягok mentek lévén a rohanástul, 
ha tsak őrhették, védhették szigetjek partit: ide hozhatták 
a zsákmánt, ha jőztek, ide futhattak,. ha jó'zödtek: а nomo 
zó ellenség itt oket elnem érte.. .. . , . ., 

Szig.et volt tehát Atil-a kecives laka; sziget volt szüle- 
tése hele-is.' 
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,A víznek eredeti mad neve l volt. Az I bető hieljogly 
уме‘; képét, farmját mutatja a'nak,.mitrjelel. Аi bető képe . 
a víznek”: az i bető felett lévókpet a tsöpnek képe; tsöpök- . 
bül ál a viz, ngy mint petekbül avonás; és eszerin az „i‘ŕ 
szó' formja által érte'siti azt, hogy mi a víz: a víz tudni-illik 
tsöpökbül álló mi. ' . . 

A „Híd“ szó-is.bető-hieroglyphusokbul áló: a Hid szó 
betői képét mutatják a’nak, mia Híd. —— A H bető képe'a,r 
hídnak: ki soha se láta hidat, nézze-meg all betőt', és 
azonnal tudja mi a hid és látja formját: az i bető mellé‘áli 
togttH bető pedig a vízen мы hidat jeleli. .—.És a Hit;- nem 
e 'ezen .álnok földi-világot a jobb világgal egybe-kötő hid?! 
A'v'iz átti hid lágy,‘ mulandó, ha készült-is vasbul; a két 
világot egybe-kötő hid 'pedig, a hit, kemén, álandó, mi-ig ' 
kettő lesz a világ; és ezért ,kemén „t“ bető a „hit“ szó 
vége, a „híd“ szó vége pedig lágy „d“ bető: — fenséges 
mad jelv! I ' 

Készitettek a Neologusok, a'helett, hogy az elveszett 

‚ 

szót felkeresték volna, egy rettenetes szót, kinek hallására 
„bilikom“ ezen tzifra szó, kinél 

bai~barusabb .nem lehet. A’nak, mi mosti divat szerin „bili- . 
kom“ mondódik, eredeti mad neve az „МЫ,“ be: ЕЩЁ)“, bie . 
явaпщфш; a „poculum“ szó ‚roтlа a „pot-tál“ szónak, . 
„p‘otus“ és „tál“ szavaktul eredt. —~ E’dig az „ital“ szóval 
neveződött az, mi a ''„potus, űietrá'nf“ szavakkal; ha már az 
,jtal, i-tál“ szavat a %Becber, poculum jeleltére forditjuk, 
hdgy nevezzük azt, mi a „potus, Фасады!“ szavakkal jele 

meg-borzad az ember: . 

lt‘ídik?, i't,,('po1§us,' (Sürő!!!) az „it“ szótul eredt az „ittas“ és ' 
az „ittatni“ ngy mint az „itáál“, bie Èrinffůqle szavak. 

I IAz` „ini1i“.‘szó,, triplett, bibere, maradék-szó a szanéscrit- . 
irásbul: ez*a régi maid-bölcsek' tudoinános irása: ezen ,irá.sf . 
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sal egész gruppaideák, eszmék jelelődnek egy szóval. A , 
sanscrit irásba minden. a szóba .lévő bető külön szót jelel, .. 
és midőn az egész szó kimondódik, definiálódik-is, mondó 
dik-is az, mi azon szóval'jelelendő. 

Az „inni“ szó bontva, „i-n-i“: az „i“ bető a viz hiero 
glyphusa, képe, neve; a két „i“ bető közti „n“ bető a 
„nem“ szónak kezd-és-jel-betóje, a „non, nìd)t“-'szavakat, . 
negatíóg'nemlegést jelel: — e’szerin„i-n-i“ azt jeleli, hogy az y, 
i-nem-i, a víz-nem-viz (többé), ha meg-ivódik.— Ez az ivás 
definitiója, értesitése; ki vizet iszik, az által, hogy vizet iszik ч 
azt teszi, hogy a víz ne legyen víz, nemlegiti, nem léteti . 
а vizet. Ellenben az „izzadás“ i-adás; az „i-adás“ szóval 
értitetik,.hogy mi az izzadás: ez i-adás, víz-adás; ki izzad, ' 
az vizet ad, víz jön testéből. 

Az „eső“ szó romla az „isza“ szónak; helessen mond- ‚ 
ják a Ráczok az esőt „isza, isa“ de nem ráczul, hanem 
madul,*) — Az „i“ bető a víz neve; a „sza“ tsak szótaa 
a „szakad“ szónak, tehát „i-sza“ tsak röviditése az „i-sza- ' 
kad“ szavaknak: — és valóban i szakad, víz szakad, hull, 
midőn esik: az eső szó tsak romla az „isza“ szónak. 

I lévén a víz eredeti mad neve, „Is“ az eredeti mad 
neve az Istennek: „Isis“ tsak többes száma az „ls“szónak, 
az, mi a Dii. ——A földi-világ leg-nagyobb két hatalma avíz 
és a Щz: vízbül és tíízbül lesz a Földön minden, és mint- ' 

hogy mindennek teremtője az Isten, őtet víz vagy tííz által ' 
képezték: tííz vagy víz volt arégiknél az Isten Symbola.-- a 
Esztergom régi mad város; a mosti tót neve „Istrihon“ és. 

&quot;Ö Még egy más szép mad szó tartódott-meg a rácz-jelvbe: 
a lámpást ráczul „fényer“ szóval‘nevezik: „fénj-őr“ e'nek eredeti Í 
mad neve: nem lehete a lámpástllelessebbenwnevczní. 
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ez' va'lóságos mád-név': „Is“ Isten, „t'ri“‘..hegy, „мамины; 
ése’ szerin lsti‘ihón az Isten-hegy-vidéke. 

De a.víz nem az Isten; ezen okbul a régik nem l be- 
tővel, hanem IS szóval nevezték az Istent, az I bető mell‘é 
az S betőt-'LS oda “так: az S 'bető pedig, mint már fön 
tebb mondódott, egy suitott szапа; képe: ber S-ŕßucbfiabç ifi . 
bañ ëBíIb eïneâ gefdplungenen âßanbeä; képe tehát a többekbül 

. атм-шишeк, öszsze- tettnek, beä Sufammengefeßten, Coin- . 
po§iti: és minth'ogy a vízet Elementumnak, Egyeknek, nem 
többekbül -- öszszetettnek (baâ @lement ifi feine ¿ufammenf 
gefegte, {опыт eine einfadye, eine nicht âufammepgefegte .ëinbeìt) ‚ 
eareák, az I bető az S bető előtt, az-az,.az Egyek, az egy 
szerii‘ а többekbül —— öszsze-tett előtt azon egyszeríít, baß. ' 
ienìge Ginfacbe, jeleI, ki minder; башне-teн eIőtt шт, az 
Istent jeleli. . . . 

A ltïeologusok, midó'n таk, hogy az {sten eЁedeй mad 
neve „sten“, meg-mutatták, hogy a mad jelv' Geni‘ussát és 
hieroglyphusi alkotását nem tudták és azért az „Isten“szó- 
bul elvetének oj szótagot, tudni-illik, az IS szótagot, ki az 
„Isten“ szóba leg-érdekessebb, leg-jelelőbb. „Sten“ ат: mond 
ják, hogy ròmla a „.stain“ fransza szónak; „stain“ fran 

' .szául azt jeleli, mit а ßinn, Stannum, szavgk: Stannum а ' 
régi Chemicusoknál „Jupiter“ neyíí volt, Jupiter peйi; az 
Isteneknek atja és e’ szerin а „sten“ mad szó volna, az f 
atja Istent jelelő. ‘-- Dè nem шага1: Jupiter felől а Madok 
semm'it; sokkal tisztább és emeltebb eszméje volt aMadok 
nak a‘z. Istenrül: nem ösmertek 6k oj Istent, ki sok más 
Istennek atja lehete': mi elött-még a Görögök a'Jupiter atja.. 
Бийсkеt nlkoaták, mi-előtt а Chemicusok а Stannumot, a 
tzint‘yJupiternek nevezték, mi-çlőtt afranszák а „stашщтё‘ 
szóbul a romlot‘t I„stain“‘ s'zóÍytsińáILák,' már à Madokńál 

l 
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IS volt ait.Isten. — Hogy az „Isten“ két szóbul‘ áló szó“, 
az kétséget nem szenved: hihető, hogy az „Isten“ szó má 
sodik szótagja, a „ten“ szótag, romla a „teos, deus“ szó-' 
nak,‚. és mint (lásd föntebb) a „virgan“ szó Pleonasmus, a 
„vir“. és „gán“ szavakba], egy latin és egy mad.szóbul áló, 
valami régi 'latin-mud Vocabulariumhul el-maradt szó, ‘иgy 
0j' Vocabulariumbul el-maradhatott két szóbul, az IS és a' 
„ten, tвos, Deus“ szavakba]; egy mad és egy romlott latin 
szóbul áló, az „Isten“ szó-is. 

x Ü a tüz ercdeti mad neve: tudták már a régi bölcsek 
hogy a víz nem Egyek (Elementum , Monas , Atomus), 

hanem több külömb részekbül áló mi, ki részekre el- oszt 
ható: mit a mosti tudósok nem tudnak, a régik már tudták 
vagy leg-alább janitották, hogy, tudni-illik, vízbül tüzet le- ‚ 

‚ het tsinálni és hogy e’re szükséges a víz szít- bontása :‚ a 
szít-bontott'vízbül eredvén tehát a tííz, minthogy az „íí“ 
bető egy ketté hasitott „i“ bető, és e’ szerin a szít- bontot 
víz képe, a tüz eredeti mad neve ü volt. 

A „meleg“ szó Barbarismus; nints semmi etymologicus 
ok, kiért kellene azt, mibe tüz van, melegnek mondanni, ha 
bár a „meleg“ szó a „mellette-ég“ szavaknak roлые, volna 
is, — A „heves“ szó romla az „üves“ szónak, ű-zest, íí-zel', 
tüzzel teltet jelel. A'„tíízes“ szó „t“ kezdbetôje a „telt“ 

'szónak jel- és kezd-betője, és e’ szerin a t-üzes, ü-vel-telt. 
A‚ „hüs, hüves“ szavakba, hihető, hogy a. „h“ kezdbetójök 
romla az „n“ betőnek, és a „hüs, hüves“ eredetül ¿,nüs; 
nüves“ lehete, az-az, minthogy az „n“ bető a jel-és kezdJ 
betóje a „nem“. szónak, ez' az „üs“ szó mellett nemlegiiti 
az Ш, azt jeleli„hogy. nem-üs, hús.“ , 

. Üveg ü-vel lett: ‘—“iaíís (jus, 'ju'seulum, äuppepärűbe)' 
pedig „aqua-ea'lida“: a Madok-is úgy, mint a Latinok előre 

III 
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szokták. tenni a Substantívumot, utánna az Adjectivumot, 
és pedig helessen, mert stálni, lenni kell. előbb valaminek, 
hogy hozzá adjíciálódhasson: .nem helessen mondják tehát 
a Németek marmeô ëlßaffer; a. Németek utánazása,' nem pedig 
eredetiség a „meleg-víz“; a régiknél, „víz-meleg“ vagy in»' 
kább „víz-tüzes, í-üs“ mondódott. 

Eredetül „i-üs“ lévén a meleg víz, az „Hits“ (rácz neve 
a meleg fördőnek) szó tsak romla az „i-üs“ szónak: ere». 
detül tehát nem mondódott llitsházi, hanem I-íîs-házi; Ilsva 
Palatinus nem volt Iltsvári, hanem I-üs-vári, a turóczi fürdő 
mellett létező hires „lust“ familia pedig l-üs, meleg-vízi, 
lehete. Híres a Bajmosi, Trntsini és Turóczi, három szom 
széd fördő: a Turóczi fördő mellett l-üs, lust família létez; 

a Ti‘ntsini fördő mellett l-üs-házi, Iljesházi és a Bajmosi 
fürdő mellett l-üs-vári, Ilsva familia léteze; háromfamilia 
volt e ez, vagy tsak egy és e’nek törszöke »az I-üs, lust 
familia? minden esetre a lust familia a leg-régibb famíliák 
közül való. . 

‚ Ezek ‘elegendőűl mutatják, hogy az eredeti mad sza 
vak nem vakon kavarczult betőkbül ,lett szavak , hanem 
pliilosophice, bölcsen, mélkedve alkotódtak: a Philosophia 
ok-tudás; ok nélkül a régik nem kevertek betőket a sza 
vakba ; mind-ig volt rá ok, hogy mi-ért ezekbül és nem más 
betókbül készitették a szavakat: — de ezen philosophice , 
készült szavak több-Ilire úgy el-romlottak, hogy már nehe 
zen ösmerhetők: így a metallumok nevi! mind elromlottak, 
mind Barbarismusok, a mad jelv Geniussának megnem fe~ 
lelnek. ' - 

. A régi Madok tsak öt metallumot ösmertek és ezeket 
az öt magán-hangzó betőkkel, az „а, e,. i, .o, u“ betőkkel, 
minden ijen bető mellé még az „n“.betőt függesztvén, nef › 
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„так; an, en, ín, on, un, volt az öt metallum neve: „an“ 
aurum,: ($011); „en“ ferrum, @Eiferxg, „in“ argentum, ôííber; , 
„on“ plumbum, %Ieí; „un“ cúprum, Карт. 

A' Sinn, Stannum, hihető, hogy a régi Madoknál nem. 
vala ösmeretes; azt tsak ujabb időkbe ösmerék- meg és 
midőn láttak, azt mondották felőle, az-is ojan, mint az ón; 
i-nét lett az „ol-on, ol-om“ szó, úgy mint az Grg német szó ‚ 
elkavart betőibül a „réz“ szó. 

' De mí-ért függeszték a régi Madok az a, e, i, o, u 
betőkböz az „n“ betőt, miért-nem más Diphtongust? nem 
volt. e az „n“ bető vakon választva; eztet-is mélkedve vá 
lasztották e a régi Madok? Azon nem-is lehet kétekedni: 
egy oj bölcs nemzet, mijen a régi mad nemzet vala, mitse 
tett vakon, mindent tsak okbul, mélkedés után, és igy az 
„n“ betőt-is okbul, mélkedés után függezték az a, e, i, o,.u 

'betőkhöz. _ A H bető magába foglalja a földi világ defl 
nititióját, értesitését: a H bető két old- vonali két I bető 
bül álanak és I lévén a víz neve, a vizeket, a vizet többes 
számba, jelelik: a két old' vonal közti, a két I bető közti 
vonal a vizek közt lévőt jeleli; és e’ szerin a H bető a vi 
zeket és a vizek köztit képezi, bető-hieroglyphus által 
értiti, hogy ini a földi-világ: ez tudni-illik vizekbül és vi 
zek-köztibül áló mi. — Az H bető a’nak-is hieroglyphussa, , 
hogy a földi világ fóldszin-alattibul ës földszin-fîìlöttibül ál: 
a H betó'be lévő keresztvonás a földszinét jeleli; a kereszt- , 
vonás fölül-lévő a földszine-fölöttit, akeresztvonás alul lévő . 
pedig a földszin-alattit jeleli: e szerin, a H bető keresztvo 
nása alattinak „n“ bető formja lévén, az „n“ bető földszine 
‘Щит jelel: — és ezen okbul függezék a régi Madok az 
„n“ betőt az a, e, i, ‚o, u betőkhöz; e’ vel azt akarván je 
lelni, hogy a Metallumok földszinre-alatti mik. 
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„An“ volna tehát az arán eredeti mad neve, 'és i-nét 
eredt az „ánász“ szó': az an-ász an' kereső ; most ugyan 
Bánász a neve, de romlott; a B bető felesleges benne.' 

„En“ a fen'um, Gifen: a' „ferrum“ nem eredeti jökér 
szó, hanem a „feria“ sz'ótul eredt: aRómik eredetü! a fer 
rumot „en“ szóval nevezték és i-nét lettek az „ensis, eneu's“ 
szavak: ezek azt mutatják, hogy a latin jelv. rokon a mad 
jelvhez; hogy a latin дe!v bőtsője a mad hón és az eredeti 
alkotói a mad hón bölcsif— Azon napkeleti bölcsek, kiк; . 
nek Magos, Magier, Magyar volt a nevek, Madok voltak: -' 
az ó Madik ember szeretők lévén nem valának a’val meg-. 
elegedve, hogy ők maguk boldogok legyenek, hanem azt . 
kívánták, hogy az egész emberi nemzet oj boldog legyen, 
mint 6k: küldöttek tehát темпi bölcseket más nemze 

tekhez , hogy azokat-is tanitsák a’ra, mi által az ember 
boldog lehet; Ezen szarándozó mad-bölcsek népnélküli he 
leket-is kerestek, hová mad Colonistákat' szálithass'anak': ' 
reméllék, 'hogy így lassankin meg töltik az egész földi; 
világot Madikkal és így lassankin az egész emberi nemzet 
a' földi-világ minden népe oj bölcs, erkölcsü és erénes leend, 
mijén az eredeti madhón népe. ' ' 
' . ‘Igy&quot; Troja várósnak lakósi mad colonisták *) lehetének:‘ y' 

Troja eredetül „Tra-a, Tra-ár“, §Bergfd)Io§, nevíí lehete; P'nh 

*) А Neologusok 'a Coloniát, szálitvánt, Gyarmatnak mond 
ják; de a régi Mad, ha fel-éledne, ezt így nem értenné: a „Gyar 
mat“ szó tsak romla az „Ár—mad“ arx hungarica, ungarìfdyeê 665105; 
szónak, ugy mint ,,.,B§i.lasa“ szó-is taak romla a „Kal-ó-csa“ szó-I 
nak: 'Balasa-(SQ/arma# eredeti mad neve Kálocsa Ár-mad; az-az 
fötemplo'r'ń. melletti, magyar vár, 

I . ‘. A Colonia ,' sz'álîtv'án',. azoktul tekintetben, I. kiket ЕЩЁ}, ki: ' ' 
azáló, azoktul pe'dig'tekintetvén; kikhez jön, be-ozáló: a régime]? 
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amus „Tri“ vаgy Tra-bein“,. âBergricbter, 'romlott mad név: 
Kassandrja Ó-csan-tra“ îflbfirdyberg Troja' hègyeó'temploma 
Papńéja lehete: París „Ай“ volt: a.„Kalkasz.“ szónak'má- ‚ 
sodik szótagja,' ‘a „kаsz“ viszszárul olvasva /„szak“ vаду 
„csak“ és e’ szerin Ката“ „Kal-csak“ fö-pap volt: Anc/Li 
:ез „Ban-csa-i“, Sîircbenricbter, lehete: Aeneas „én - es“, ber. 
ë'iferne, vasba öltözve lehete. Hecuba et’edetül „He-cu-ban‘j. ‘ 
lehete; Cupa vagy-is inkább Cu-bán hires madhős volt; Kuf 
báni,Ku-bini familia most-is létbe van; de mit jefel a „ku“ 
szó, ат már nem tudjuk; ha аzt tudnánk, talán általa azt 
is megtudhatnánk, ‘mit jelel а „Нe“ szó, tudhatnánk, mítsoda 
leán volt а „He-leáu“, Helena és а Нe -be, és mit jelel а 
„Hector“ szó: minden esetre а közmondás „eben дыма1 tse 
rélni“ eredetül „Hebén Hecubát tsorélni“, mit nagy nyereség 
nek nem tartan’ak, lehete. 

Minthogy вамk által kormánozódtak a régi Madok, 
Bán-hónnak, Panńoniának neveződött a Madok hónja; és, 
mint sok, sokféle és sokféle nevíí csa volt а hónba, kiktül 
а familiák és helségek sokféle „csa“ szavas nevüket vet 
ték, ugy Bán-is sok, sokféle és sokféle nevü volt, kiktül-is 
а familiák és helségek sokféle „Вán“ szavas nevüket vet 
ték. Volt Nagy-bán és Kiss-bán, a „Баnkа“ és „lspán“ шё 
vak romli az „Kissfbán“.szónak: volt Ff'í-bán és Al-Bán: 
volt ‘Vor-bain, udvari-bán, az, ki most „Ország-Bíró“ nevü.' 

. 

ségek körül valának gátolva'és az ij gát neve „rin“' ming .volt :. 
пoп Colonisták мы, kik valami helbül ki-szálának, „ki-rinosok“ 
“Как, azok peйд, kik valami helbe be-szálának, „be-rinosok“ &quot;01 
(аК: i-nét eredtek a „Quirinus“ és a„Berin“ szavak: Jász-Berin 
Jászok szalitvána. А Rómik magokat Quirinusoknak nevezték, az-az 
ojoknak, kik ki-szálának, kik ki-rinoztak, hónjokat elhagyák, más hón 
ba jö‘ttek lakni: а „Qui-rin , ki-rin“ szó рейд‘; eredeti, régi mad szó. 
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A „Bán-vor“ szótul vette ,eredetét a „Nádor“ ésa „Nán 
dor“, szó; ezek-is tsak romli a „Bán-vor“ szónak, és tával 
rul.se valóságos mad nevi a Palatinusnak. Eredeti mad neve 
a Palatinusnak „Boz-gán“ (az elhúnt Roz-gom‘ familia i-nét. 
vette nevét: palatinalís familia volt; több Palatinus volt' e . 
familiábul). „Boz“ a régi neve a'nak, mi most nemzet, ëBoIf, 
gens', natio mondódik; „gán“ az , mit a Этaпы, vir szavak 
jelelnek és ‘e’ szerin Roz-gén, êBoIfämann, nationis vir, 'nép 
embere, védője, a Rómiknál Tribunus plebis nevíí volt. 

Nád közti helségek Bánja „Nád-Bán“ (í-nét a „Bánát“ 
‘ szó) mondódott: Tó‘melletti helség Bánja. „Tó-Bán“ nevü 
‘Í volt és i-nét a „Tabán“ név eredete: hegyi lakósok Bánja 

„Tra-Bán“ volt, i-nét a „Trabanus“ szó, de i-nét a „Tri 
bunus“ szó-is; hihető, hogy a Tribunus plebis Romába a 
hegyen lakott. Templomnak-is volt Bánja és e’nek neve 
„Csa-Bán“, kinek romli a .„Supini“ és „Vanesa“ szavak, 

'volt: oj hel pedig, hol Csa-Bán volt, Csabántz, Csobántz 
nevíí vala; Samuel Aba „Csa-ó-Bán“ lehete. Víz melletti. 

templomnak „I-csa“ (Izsák, Isza) csi, Zicsi neve lévén, az I templom Bánja. neve Bán-i-csa volt ki a „Kanizsa“ névre 
.romla.— A „Bán“ szótul vették nevüket, Bánfi, Marczibáni 
(Ár-csa-bán, ßurgdircbßîitbter), Bánhíd, Bánhegy, .Bánvár és 
a„ Bánvár“ szónak romli, Árva (Ár-bán) és Pongrácz: hol 

‚ pedig Bán Iaka, az Bánlak volt. 
A Bánnak különös napi voltak ítélet hozásra és ezek 

Bán-napok, Sïicbterâßage, @eridßêäïage valának. — De a mad 
jelv, oj szegén volt e, hogy azt, mit a „Sol“ és „Dies“ 

-. napok jelelnek, mind a‘kettőt tsak ugyan -az egy szóval 
tudta volna‘jelelni: e’ külömböző eszmét, sol, dies, ёоппе, 

. Eng, nem.tudta volna kétkülömbözô szóval jelelni Nem; 
volt'és van-isa maa' jelvbee're való'két különös: ьщаь 'м. 
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egyike .elva.la ŕeitve. -— „Nap“ áz,' mit à ёоппё, Psol 'szaveik 
jelelnek;' mit&gt; peйg а Dies, Slag, szavak' jelelnek, á’nák mod 
szava'a „teg“ szó: - 'i-nét' a Bain-teg, kit а Tótok '„Peri 
tek,'Patek“ szóra 'válto'ztattak A tót jelvbe, ha romolva-is, 
de még-is'meg-tartódott a „teg“ szó: Pondelek, hétfô‘; ez 

' leliete а Bán-napja,'„Bán-teg“ tótossan, Pan-tyek a Tótok-' 
nál.' .lVuterek romlott szó:' а „vu“ szótag romla а „dvu“ 
duo, kettó` vagy „másodikíL szónak; és ezen rol'nlo'tt tót sinó' 
a: hét második napját, tegét, jeleli: a’ ‚Битая, SRittwotbe, el»› 
veszté‘ ’a „g“ végbetójét, kivel‘ együtt Змeй-$315 volna; és 
minthogy а „szred“ tót szó а „közepet“, bie этапе, jeleli, 

' a' Знай-tщ; ‘az, mi' a элшетфе. A Stwe'rtek szóba‘êis' meg 
' van a „teg“ szó romlag 'a 'stwertek szó elsб szótagi'a: .a' 
'.„stw'ert“ а пёд'yебйкe‘: jelelí és e’ szerin stwer‘t-teg'a'negyœ 
. dik парoй. Ho'gy a „Patek“ szó' romla а „Bán-teg‘ŕszónak, 

azt már tudjuk': ‘hihető ‚ hogy a» Madoknál , иgy mint ‘más 
nemzeteknél-is a .hét ötödik nаша volt a Ваn-мёда; aBán~i 
teg: Christus urunkat-is ezen nap itélék. ASzobotá s2ó521 
is hibázik а „g“ vég'ső bető, kivel együtt 'Szobo-tag; s'zob-‘ 
ó-tag, az-az5 а régi, az ó '— Sabatus-gagí— mik elegendó'iìl 

'bizonòsitják, ho‘gy „teg“ (nem „tад“; más а „tag“) volt'az 
eredeti mad szó,'kivel jelelék ат, mit .a. dies, Èag, sz6%“: 

.kan jélelnek. ‚ ‘ 
‘ 'AÍ „teg“ 'szórom 'nélkül' а mail jelvbe tsàkua„t.eg-nap“ 

sfzóba штат-111%; de &quot;eredetül nem аzt jelelé a„tegnaí1“ 
&quot; szó; mit most ,. nem azt jelelé, mit а' heri, geiìern szavak, 

'5 Вылeт; alzt, mit 'a „Dies-solis“ szó: „teg“ dies, „nap“ sol, 
„teg-nap“ dies solis. —- 'A‘ '„tékozó“ pedig eredetül ¿,teg-'o 
5z6“ âídgâbieb lehete'. ‘ ' ' ‘' . 

Bölcs'rentlelése 'vo'lt a'. régi Madoknak, hogy minden 
ël1elségbe' neï‘tsák lègyenïßáli, 'hańem а Bán. .ta‘rtásáŕà 'sz'ůk'f 
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séges bírtok-is, és hogy ezen bírtok “gyшiм ‚а Bán-hiva 
tal atjárul fira száljon, de tsak a’kor, ha az atja meg-felel 
а báni kötelességének és a й а Bánságra magátalkalma 
tossá tette; minden esetre aBán tsak a’dig bírhassa a báni 
birtokot, тыд meg-felel a báni kötelességnek; mi nagy ösz 
tön volna az atjának a’ra', hogy jó Bán legyen, ha tudja, 
hogy ő-is, fia-is tsak a’kor maradhat és juthat a báni bir-‘ 
tokhoz, ha jó Bán lesz; mi nagy ösztön a Bán-fira, hogy 
legnagyobb szorgalommal tanulja és kövesse azt, mit szül;a 
ség, hogy minden Bán tudjon, ha tudja, hogy tsak a’kor 
lehet az atja után Bán és birtokossa az atjai és báni birtoknak, 
ha alkalmassá tette magát a Bán hivatalra. Igy nevelődtek 
a régi mad-hón számára Bánok, kik tudták, mi kötelessége 
van minden embernek az Istenhez, (ín-magához és feleba 
rátjához; kik tudták, hogy miben ál a. Bán kötelessége; 
tudni-illik, nem tsak a’ban, hogyan kellessen a büneseket . 
megbüntetni, hanem inkább a’ban, mikép kellessen meg 
előzni, hogy ne vétkeződjön, mire leg-alkalmassabbak vа; 
lának azon Bánok, kik a helség lakósi közt születődvén és 
nevelődvén, Ía helség,minden lakósát tulaidonságával, indu- ' 
la'tjával, hailandóságával ösmerék, azt mind-ig szemmel tart 
hatták és gondoskodhattak a’rul, hogy tsak jót, roszszat ne 
tegyen. — Az ij Bánok neve Kiss-bán (Grbfdwlbs‘chultetia) 
volt:' a nagy-Bánok valának ezeknek felvigyázói és a hón 
tul а’rа valának hatalmazva, hogy a báni kötelességeknek 
eleget nem tévő kiss-Bánokat báni hivatjoktul és birtoktul 
megfoszthassanak, érdemessebb és alkalmabb Bánt tegyenek 

. helekre: — roszszak valának a kiss-bánok; megfosztódtak bir-' 
tokjoktul, de érdemessebb és alkalmabb Bán még nemálitódott' 
helekre: durva, tudatlan paraszt, kinek bot adódik kezébe, 
az e’-digi surrogatuma a kiss-bánoknak. 'De ez 'mimì.hehfe'‚ 

s 
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hozható: adjonmindenki évenként egy kiss-pénzt 6s fél év 
század mulva leszminden helségbe Bán, elmész, lelkész és 
testész'; biró, tanitó, pap, orvos, és mindenkinek ezek kö‘, 
zül örökös, atjárul lira száló birtoka. . 

Küldöttek a régi Madok szálitvánòkat Hispán hónba-is: 
„Hispania“ szó eredetííl „Kiss-bania“ leliete, mert több Kiss- 
bán kerületekbül alá. Numidia neve-is volt; ha az N a „nagy“ 
szó kezdbetője, a’kor Numidia Nagy-zg‘-madia lehete; az-az, 
nagy-uj-madhón. Ezek előtt Iberia neve-is volt: azt mál 
tudjuk, hogy I volt а viz régi mad neve: a „ber“ szó-is 
régi mad szó;.a „ber“ szótul eredtek а „be1‘ez‚ pe1‘eс2, be 
rezni, berekezteni“ szavak: а „ber“ szó „b“ kezdbetóje 
hieroglyphus, a kívülrül befordultnak képét mutatja és azt 
jeleli, hogy v'valami kívülrül be van hozva, zárva, berezve, 
vagy 'ba'rbarus szóval mondván „berekesztve&quot;‘: а hispán hón 
része vizel körül van veve; e’ szerint tehát I-ber, az-az 

vizzel «zárt hón: — és be elmések voltak a régi' Ma 
dok; .minthogy а hispán-hón tsak félsziget, nints egészen 
körülvéve 'vízzel, а vizi berekeztést, nem „o“ vagy „ö“ be 
tővel jelelék, hanem „b“ betővel, mivel, шni-i11i1; а „b“ 
bető a félsziget képe, azt mutatja,hogy nints mindenfelül körül 
véve vízzel, hanem egyik része а szározat éri: а „b“ betőnek 
boszszú ága aszározat és а szározzal való yöszsze függést ké 
pezi. —— Madrid eredetül„Mad-rét“ lehefe és Mauritania„,Mad- 
rét-honja“: сдам‘ „Gát-i“ yizi-gátot jelel és valóban, o11116 
teznek'a leg-hiressebb vízi-gátok. Barcelona „Ár-csa-hón;“ 
ott-is sok ¿,ár“ és sok „csa“ van, úgy, mint Csalóközbe. 
Száragoszsza „Ár-ófesa.“ Murcia Mór-csa; Еще!‘ váI'osa. a 
Ró'mik al’att „Marsa“ Mur-csa volt: Mór, Mur, posvánok 
kö'zt létèz még most-is Eszek városa. -- Hón hispán jelven 
is'hón, szallag zàllag: Saguruum pedig Кап-56%; ságia az 
Kunoknok, Unoknak. 6 
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A „társaság“ oknélkül hoszszabitott Szó: a „ság“ .szó 
elegendül jeleli аж, 'mi a társaság. A'„ság“ szó ismét hie 
roglyphus szó , képét mutatja a’nak , mit jelel. Az S bető, mint 
már tudjuk, egy suitott sыпаg képe; egybekötődéstjelel, hogy 
mi az „ág“, яхt-is tudjuk: az „ág“ képét mutatja а $o1‹rа osz 
tott'nak, az S bető pedig az „ág“ szó mellett a sokra osztottnak, 
sokfélének, egybekötése képe. :így értiti а Mad, hogy mi а Ság, 
mi atársaság'; ez tudni-illik а többnek egybe-köttette; a „Sági“ 
pedig, socias, ber @dem a sághoz tartozó egyes: mi а „Kunság“ 
szónak értésére szolgál; Kunság a Kunok sága, társasága. 

A Vandalok-is Madok voltak: a „Vandal“ szó ro'mla. 

a „Bán-аl“ Bán-alatti szónak.— Neт jalázódnak az által a 
Madok, ha álitódik, hogy а Vandalok-is Madok voltak: nem 

‘ ditséretes ugyan aVandalok emlékezete, de azért még nińts 
elhátoi‘ozva, hogy nem -is érdemesek ditséretre: sok jalázó 
dik, ki ditset érdemel: — igaz, hogy a Vandalok nem ked 
velték ‘a Babel tornyát, Comediát, hangát, {шeи és kőbül 
faragott embereket, réz lovakat; ez valóban nem ditséretes, 
hogy az ijenekbe nem tudtak találni boldogságot, de azért 
még-is ditséretes lehete az életek elve. ' 

A rómi Catacombák, kik tsak nagy nemzet munkája le 
hettek és már а rómi birodalom kezdetekor, midőn a Ró 
mik még tsak kiss nemzet valának, létbe voltak, bizonyos 
tanúi a’nak, hogy mi előtt а Rómik oda jövének, ott már 
nаgy ugyan, de romra díilt város lehete és‘ а Romik Roma 
városát tsak romokra építették, azért-is Rom-iknak mon 
dódtak, Romulus pediд Rom-û'lő. ARómik-is mad szálitván 
valának; hispán hónbul jöttek és tаlán Sagunt városbul, a 
hispán Kun-au’gbul eredtek; nem-is át-lát.ható 'máskép, miért 
kértek volna a Rómiktul éppen a, Saguntusok segitséget a 
többi ‘ hispán hón lakósi 'ellen. - A Rómiknak törvénalko 
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tójok és hihető, vezetôjök-is Numa Pompilz‘us volt. A „Numa“ 
szó romla a „Nu-mad“ szónak és Numidust, nagyuj-madit 
jelel. Pompilius, Bán-11lius latinositott romla а „Bániì“ szó 
nak: hihető,.hogy а Sagunti Bán fia volt, ki а Rómiknak 
adá az ők első bölcs törvéniket, kik mellett bár inkább meg 
maradtak volna mind-ig, minthogy azokat a görög hittel, 
törvénekkel és szokásokkal feltserélték. ' 

A Sabinusok a Rómik rokoni, e’ szerin Madok 6s rom 
latlan névvel Csa-bánik lehettek:— nem igen hihető, liogy 
már a’kor-is Comediát játzottak és a Comediábul ragadták 
volna-el maguknakaRómik а szép leánokat; hihetó'bb, hogy 
az uj szálitvánnak nem lévén még temploma, Csa-bánba, 
Sabinusi templomba menének hazasági egyesületi végem 
а Horatiusok és Curiatiusok„Ó-rozik“ és Uj-rozik“ valának; 
az иj szálitvánnal hadaztak az ó lakósok. Ezekbül. eleget 
mutatkozik aRomik és а Madok, a latin és а mad jelv ro 
konsága:. oj nagy számmal vannak mad szavak а latin jelv 
be és а latin jelvtül eredett jelvekbe, hogy az elveszett mad 
sza'vak felkeresésére nem sz'ükség Ásiába küldenni, meg-ta 
lálhatni azok nagyobb részét а latin, hispán és moor jelvbe 
Afrikába: minden esetre Algier mad nevíí, kal-győr, kál- ' 

‚ vízi-őr lehete. Ille qui „mellik“; filius „fi“ ; unde „11on11ét“; 
quod „hogy“; qui „ki“; ita „igy“; ,ut „иgy“; ti1 „t6“; fe 
rire „verni“; urbs „úr“ szembe tünő, hogy egy eredetíiek. 

„In“ az argentum, Cëilßer, mad neve: az in' i szinü, víz 
In 

же‘, Inki hason az „eneus“ szóhoz és ezüstest, argenteust, 
szim'í; azért váloztották az „i“ betót az in j6l6lté16. . 

‘ filbeme, jelel. 
‚ 'A Mercurius metallum romlott mad neve ‘,',kin-eső“; 

eredetůl „in-esó“, саммит, nevíi lehete, mint v'alóban 
in-esó’hö'z, foló-ínhez hason. — A Németek az „in“'szóbnl 

6 ‘k 
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Sinn szót tsiшлыk: а 3. bető kezdbetó'je a ¿eigt szónak, és 
a д bető az „in“ szó mellett, tehát a 8-in szó azt jeleli, 
hogy ¿eígt ëilbet, mutat int; az-az, hason az inhez: a Sinn 
szó hason eszméü, mint az „o1om“ szó; ol0m vаgy-i3, ojan 
mint az on, oj-on. ' 

Az „in“ szóbul lett az „iля“ szó: az „sz“ bető kezd 
betöje a „пoтoп“, gepreät, gcprà'gt, szónak: „insz“ az, mi 
most „pinz“ nevezó'dik; az-az, пoйти, saitolt in; baô @cIb 
ìВ ein geprcäteâ, gcprägtcâ @üben hihető, hogy a régi Мышк 
nak tsak ezůst pinzük volt, mint most isChina hónba csak ezüst 
pinz kelendő. A „nummus“ latin szó eredetre mad szó, а „пyo 
mos“, szótul eredt; oj mit jelel, kin nyom, nom, (Seprà'ge van. 
I-nét vehette a „nomen“ (ber 92am, név) szó-is eredetét: a név, 
а nomen o} jegy “аgy jel, mijen pinzen a nyom, nom. 

Az „insz“ szótul eredt a âmůniëe szó, ki német szдnа!‘ 
tartódik, ámba'r eredeti mad szó. A этапы szó M kezdbe 
tője a jel- és kezdbetóje a „Mad“ szónak: minthogy, tudni 

..illik, а Mad-hónba léteznek leg-inkább az ezüst bányák, 
mad-hónba verődött-is leg-inkább az ezüst pinz, kirül, midőn 
az a német hónba juta, azt mondák, hogy az mad-pinz, rö 
viditve m-insz, kibül a ámünge szó' lett. — A „pintze“ he 
lesebben „insze“ mondódna, иgy mim a bánya helesebben 
ánsza; az-az, oj helek, hol in és an szakasztódik; @ilbw 
швы, ëìolbgrube, auä ты)“ Silber, @ulb bcrauâgemüblt with. 

A „M-insz“, тишc, szótul eredtek a „Körminsz“ és 
„Cseminsz“ .Rremní§, êcbemníg, szavak: a Körminsz szít 
bontva K-őr-m-insz; az-az Királ-őr-mad-insz: hihető, hogy 
ott királi őr alatt szoritották, saitolták a mad-int. Cseminsz, 
vagy inkább Csaminsz szít bontva Csa-m-insz: hihető, hog'y 
ott valami Cse vаgу Csa, az-az templom számára Saitolták 
:mad-int: és ez lehete a „pisetum“ eredete. 



85 

A „vas“ szó eredetül „ü-os“ l6h6t6 és a metallum ere 
116ti mad neve: '— nem lehet jönörübb, eszméssebb 5z611 
sCI‘Ít-jelvi bető hieroglyphusokbul áló szót gondolni, mint 
mijen az „ü-os“ szó: — „ü“ atüz neve ésе1666t6 képe: 
„o“ а tsöp képe; folót, tsöpökbül álót mutat: az S b616 
szallag képe és az „o“ betó’, а tsöpök képe mellett аzt je 
leli, hogy a tsöpök meg vannak kötve, már többé nem fo 
lók: — így értiti a Mad, így bető hieroglyphus által képét 
mutatja a’nak, hogy mi а metelllum:' ez,' tudni-illik, oj mi, 
kit ü-, tüz-által folásra l611et hoz11i, de tü'z nélkül nem foló, 
kìnek а folása meg van tehát kötve: metallum est igne flui 
dibile, liquabile firmum:' baê 931111111‘? ein burd) 531116: flüffig 
¿u mad)enbeä äeiìeâ: -- nem e ez egy fötulaidonsága а me 
tallumnak? — és pedig három b'etó’vel mutatpa! — valóban 
vad, tudatlan, baromemberekbül áló nemzet l6h6t66 azon 
nemzet, kinek jelve oj bölcsen. vala alkotva 1? 

Ёlt a mad nemzet-is aran kort, de nem az Atila' kara, 
nem а késó'bbi vala aran: nem az a nemzet aran kora, mi 

116i1 jözhetetlen hódit, a hónfik vérikkel és éltikkel más nem' 
zeteket szerentsétlenekké t6sz: 6z tsak zivatartul 6l1656111 
tatott és békes lakok közé suitott emésztő tüzgömöl, kinek 
eltünte után undor, füstös, kórmos omlok mutatkoznak; nem 
aran kor az, midőn а l1ón siratja, bár hőssen és jözedel 
messen, de még-is tsak hullott honfi-i vesztét: а béke-kora 
az aran kor; а s26nt béke koráb'a jarapul minden jó, a n6l 
kül, hogy az másoktul elragadódjon: 62 azon kor, ki bol 
dogít mindenkit: éltek а Madok a 'mosti mad hónba ij kort, 
mi-ig az egész 'földî-világ szerentsétlenségére elgörögösödött 
Rómik a Madok szomszidi lettek, békéjeket feldúlták é5 a 
bolclog aren korjuknak végét szakàsz'tották. Ez 6l6tt 116111 . 
volt ugyan а mad hónba, se Roma,'se Babel, se Palmira: 



86 

nаgy árnyékos fák alatt nem terem fü: hol a bátorság és 
boldogság fentartására Babel tornya szükség, ott se 111ló 
ságos bátorság, se boldogság nints: Babel, Palmira a hónba, 
mi a szivó а beteg testen; mennél nag‘yobb és több szük 
séges, a’nál betegebb, a’nál romlottabb atest: tudták a Ma 
dok, hogy ezeknek füste, ha fénes-is, de nem boldogit: tsak 
alatson .födelek valának a hónba, de minden fîìdél alatt bol 
dog lakó, ki háboratlan jönöi‘ede az Isten adománin és jü 
mölcsét ott evé, hol tereme а fája, nem vágyodván a’ra, 
hogy ott ehesse, hol az nem termett. Jümöltsös kert vala 
az egész mad-hón, át karulva és kutsolva sok vizektül és 
tsatornáktul (tsap-fórnáktul), kik kő-nítték a hónfik közt a 
minden'jóba való közlést: itt élének az Isten bölcs alkot 
mánin, a természet kellemin jönörödvén és a világ túli jö 
nörök ösmeretére elkészitvén jámbor lelküket: — így élének, 
ini-ig — 1n111t rém a nász-örömök közé — eljövének a Ró 
mik, és vége vala a mad boldogságnak:— barátok lehettek 
volna, kik egymást jülölék; а Rómik szerették volna aMa- 
dokat, ha t'udtak volna velek szollanni: már fel-barátja az 
ember a’nak, kivel szólni tud: —- de a Madok nem akará 
nak tudni idegen jelveket. 

„Ötvös“ az, ki most kováts, iëd)mieb, mondódik: romlott 
szó az „ütni“ szó; ötle e’nek a jökere, mert ötlevel (ötle 
bie Sauñ) az-az öt uial szoktunk ötni; a „vos“ szó pedig 
metallumot jelel , 'kinek pluralissa „vös“ иgy, mint а „ko“ 
syzónak „kő“ , а `@aub szónak óâó'nb а többes száma., „Öt 
vös“ a metallumoknak ötöje; эшыщфтíеы nem tsak ava 
sat szokták ötni, hanem más metallumokat-is és azért van 
(ßolbfdgmieb, ëilberfcbmièb, .iîupfetfcbmíem az (ìífenfcbmíeb eredeti 

' mad neve „öt-én“, kitül erede a romlott „edény“ szó.: hi 
hető, hogy ötén, vert vas 'volt а régi edény. 
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Minthogy a régi Madok templomjokba az Istennel és 
Istenesekkel foglakodtak és a víz volt nálok az Isten Sym 
bola, vizet tartottak a templomba és pedig foló vizet: ez a 
mulandó képe lévén, az Isten pedig örökki, a foló vízzel 
azt akarák mutatni, hogy más az Isten és más az Isten 
symbola; hogy a víz nem Isten. 

Nem lévén mindenüt foló viz, készületek által tsináltak 
foló vizet a templomokba és hogy az e’féle foló-víz elne 
fogygyon, Istenhez való buzgóságbul a hívek vizet adtak, 
és az ij víz adás, iadás, ímadás mondódott, az pedig, ki a 
vizet hordta, Ordodi nevü volt: a „hordó“ zrá'ger, bajulo, 
szóba tudni-illik a „h“ bető felesleges: sok más jelvekbe 
a „h“ bető kise mondódik: „h“ bető nélkül pedig a hordó 
„ordó“: az „i“ bető a víz neve; a „d“ bető, hihető, hogy 
tsak, mint valami jel, az i és o közé tsuszott, mint a Sza 
bolcsa szóba az „l“ bető, ki tehát vizet hozott, az ordó-i, 
Nosz-vodi, bajulo aquae, Erà'ger beé QBafferä, volt, kibül 0r 
dód-i lett. -ÁA Tótok az „ordó“ szót tótra forditák, meg 
tartván a víz i mad nevét, és e’ szerin az ordó, hordó tó 
tul „nosz“ lévén, az „ordódi“ szóbul „i-nosz“ 9BaiTer=träger 
tót szót tsináltak, kibül az „inas“ szó lett. 

Mint a mosti tudósok, ngy a Madik se tudták definiál 
ni, hogy mi az „idő“: a Madok legalább képbe mutaták, miI az ‘ 
idő: dőlő vízzel hasonitották az időt: az „idő“ szó által az 

időt ojannak mondották, ki иgy dő, mint az i, mint a víz. 
I mellett nem tsak templomok, hanem árok, örök, la 

kok, telkek-is voltak: ezekbül lettek az Iaros „I-áros“; I-őr 
„Győr“; I-lak „Шoк“, Itelki „Etelka“, P-i-őr-kőr „Pyerker“ 
és több e’fe'le. ' 

yI volt tehát a víz eredeti mad neve, és aMadok a foló 
vizeket egymástul külömbözni akarák, az „i“ bető mellé 
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Капа valami szavat vagy mássalhangzó betőt függesztének: 
így lettek az lp, Mi, Ni, Si, Ti, nevek, kik továbbat sokfé 
léűl megrontódtak; de a foló vizek mad nevi eredetü] mind 
tsak egy tagúak voltak. 

„Ti“ volt a Duna régi .mad neve: Dio‘szeg nem а‘ dió 
tul vette nevét, hanem a’tul, hogy ott fola valaha a Duna, 
а Ti és ezért Ti-ó-szék, Ti o-agya volt. Minthogy Asia 
fő-vizinek-is Ti, Tigris a neve, hihető, hogy a minden 
fő folót Ti szóval neveztek és a Dunát-is azért Ti‘víznek 

mondották, mert a hón fő folója. Ezért nevezték ahón má 
sodik fó' folóját Ti-mes, Ti-más, Temes víznek. Az. eredeti 
Temesvár Ti-más-vár, nem ott vala, hol a mosti Temesvár, 
hanem ott, hol most a Pancsova: e’nek eredeti mad neve 
„Ban-csa-vár“ mícbteräûírcbburg: itt volt a Timesi, .Temesi 
Bán temploma és vára. Azon foló pedig , ki most Temes 
nevíí, és ki mellett a mosti Temesvár létez, „Ti-sza“ nevíí 
volt és így neveződött, mert a Times, Timás, Temes vizibe 
szakad: a Tisza és a Temes folók nevi egymással eltseré 
lődtek. Azon köz, ki az útba szakad, „út-sza“ nevíí, nem 
pedig u-tza; az „u-tza“ szó tsak a Pest város utzin divatos. 

A „Lár“ szó, régi mad szó és azt jeleli, mit a mosti 
„királ“ szó: a „Lár“ szót a Tótok-is, a. Magyarok-is ron 
'ták, tsak hogy „királ“ szó lehessen belőle. 'A Tótok a „Lár“ 
szót viszszárul olvasva „mi“ szóra forditották, a német Ró: 
nig szó első „мадам а R betőt, a második szótaábul 
pedig az i betőt, és e’ szerin a „ki“ szótagot hozzá adták 
és így lett a „Lár“ szóbul „királ“ szó. — „Lár“ volt a 
királ eredeti madneve, ki az angol hónba most-is még mint 
„Lear, Lord, Lad“ divatoz. Ay cseh-hómi Láry herczeg, ki 
ráli herczeg lehete: - a „шap-1612“ nem e 'ts'ap-királ? ò' 
parantsol a tsapnak. 
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A „Lár“ szó ere'dètül „La“ lehetè és bető hieroglyphns: 
betői képét mutatják a’nak, mi а királ. — A „LA“ szóba 
az A bető az ember képe, 'embert jele'l: az L bető két ágú; 
az egyik {яgа fekvő, а másik fen'23ló: а kissebb ága fekvő, 
а nagyobb fen-áló; és e’ szerin az L 'betó hieroglyphusi 
alkotása által azt jeleli, hogy az embereknél egyedül a. Ki 
rál a fen-áló, а többi mind fekvő; alatta-való, és hogy ő, шё 
ni-illik, а fen-áló а 'nagyobb, a. fekvők' pedig a kit'sinek, 
rövidek a fen-álóhoz képest alacsonok. Az . L bető a 
királt nemzetével együtt képezi: a nemzetbe egyedül а 
Királ a fеn-61ó, а. többi fekvő, а királ alatt lévő: —— lehete 

a királt eszmésebbeń definiálni, mint az itt két bető formja 
által. képbe mutatódik. ' 

Mad-LA tehát eredetül а Magyar-Királ: ki pedig külö 
nös esetekre kevés 'időre' királi hatalommal felruháztatott, 
ki az volt, mi Rómiknál a „Dictator“, a’nak régi mad neve 
„mai-LA“ heutiger 35mg, hodiernus Rex vala. 

Az „oroszlán“ szóba meg van' а „LA“ szó 'és az o1-os: 
lán-is királ, az álatok királa. Minthogy a roz s'zó nemzetet;. 
jelel, hihető, hogy ercdetüla nemzet-királ „roz-LA“ mondó 
dott, mi hibássan „oroszl6r1“ szóra változott és 'az álatok 
királjára alkalmaztatott. . 

A „Latin“ szóba-ís' meg van а „LA“ szó: l1ihető,hogy 
a Latin пemzet Királok által 'kormánozódott, mire a „La 
tin“ szó-is mutat. „Latin“ szóba а „tin“ нашgм а „tenti“ 
szó röviditésének штатi; eredetül „Rege-tentí“ lehete, és 
„Királ-által-tartottat“ jelele. 

Mint Pannom‘a „Вán-hó11“, ugy Slavonía‘„La-hón“ (La- ' 
tium) Rönígreicb, Regnum lehete; hihető, тert LA, az-az, 
Királ-által kormánozódott'. _' Neт helessen mondódik мыt 

Slavonia .,..,Tót-ország“; nints, nem-is volt Tót-ol‘szág, Tót 
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nemzet,Tót-jelv: mit Slav-jelvnek mondanak, az tsak romla 
а görög -jelvnek, иgy mint az oláh -jelv romla а róminak. 
— A „Tót“ név rövidítetf romla а „Тeщ0“ Èeutfd) név 
nek: az hatalmes görög Császárságtul némel Май-‘135 és 
Тeut-ág kénszeritődött görögül szólanni, nemzeti jelvüket 
elhadni; igy yeredtek a Slávok, de azért ó'k nem lettek más 
nemzet. ’ 

Az Atüa neve-is eredetül tsak Ti-la. lehete: az „Atila“ 
szó „A“ kezdbetője nem а névhez tartoza, hanem e’nek 
tsak articulussa vala. „Ti“ lévén a Duna eredeti neve, 
Ti-la, Duna-Királ volt az Atila; azon hónt bírta, kinek fő 
folója а Ti. — Asiába-is, kik Tigris vНe hónját bírták, Ti 
nevü'ek voltak: igy Tim-ur a Ti-ura; Tipo-szaib 'Ti-folds, 
csai-bán. 

„Ti-hán nevíí Balaton szigetjébe született а Ti-la: — 
i-nét vette Tihan a Ti-hón nevét. A Madok viszsza víván 

Pannoniát a régi hónjokat, mi előtt itt hatalmassabbak let 
геk, а leg-becsessebb mijiket reitegették: Tihan barlangok 
kal-tele sziget lévén, reitekre igen alkalmas hel vala és 
azért reitve itt lakának anemzet Fő-papi, fö-emberi és ezek 
jermeki: itt lakott a Tila anja-is és itt szíílte а Tila Наt. 

Lárságra lépvén а Tila, elmene Csalóközbe lakni és 
hogy ezen lakhelét rohanás ellen biztosíthassa, ат: sok ár 
okkal erősitette, védte és minthogy а Mad népével egутt 
nagyon Istenes vala, mindenút templomokat épite: minden 
ár mellé templomot és minden templom mellé, e’nek védére, 
árt; @cbloäfírcben unb Rircbfd)löffer. — Тeтploта oj árnak, 
kiben a Tila laka, királi- ár-templom neveződött, mad sza 
vakkal l-ár-csa: az„l“ betó jel- és kezd-betóje a „lár“ szónak: 
későbben, midőn a „lár“ SZÓ „НМ!“ szóra romla, nem vala 
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már az „l“ bető e’nek jel- és kezd-betője, hanem a „k“ 
bető, és e‘kor а „l-ár-csa“ szó „k-ár-csa“ szóra változott ; van 
is nyoltz ij nevíí helség Csalóközben. Ezen nyoltz Karcsának 
egyike még most-is Etre, Etel, Atal, Atila karesa nevíí és 
itt lehete а Tila fö-lakja, körülvéve tavakkal, kiknek egyi 
ke „Ti-tó“ neveződött és kinek romla a „Bitó“ szó, az 
most-is létbe lévő régi hires Вид familia neve. 

A Tila lakó hele mellett volt az hadi-szerek tartó hele, 
а „Szer-'tar-hel“ а mosti Szerdahel. — „Tar“ az, mibe 
holmi tartódik: az иj Magyarok „tárnak“ mondják, de tó 
tossan: aMagyar azt mondja „tartanni“,a Tót peйдд „tár 
tanni“. — „Tarsal“ a Madok alsó-tara; talán a „butyor“ 
az „út-tar“, volt а felső-tar. Az út-tar hordó fél mad fél 
tót szóval „tarnosz“; i-nét a „tanisztra“ romlott szó, és a 
„tarnócz“ fél mad fél tót romlott szó. 

Igy romlott szó a „határ“ szó-is: eredetül „gait-tar“ 
leheté; дата а tarnak, tartománnak: a régi Madok 6gátoz 
ták а tartománjok szílit, mint аzt még most-is láthatni az 
иgy nevezett Sîó'mer @cban¿e maradékán és Jablunka mellett. 
— A Neologusok а „határ“ szó helett а „korlát“ szót vá 
laztották; tайn а Korlátkó'í vár nevérül? de ezen vár mi 

nekse határja; a Кoды-1:6 tehát nem „határ-kő“, hanem 
oj kő, kirül körül lehet látni; Kör-la't-ko”. 

Atila halála után a Madok elnöki tapasztalván, hogy 
а sok romlott, fesslett idegenek közt aMadok-is erköltsük 
be romlanni kezdének, ne hogy egészen elerköltstelenedje 
nek, más távul- és magán-hónba elakarák vezetni а Mado 
kat: de nem valának szerontsések oj hónt találhatni, mijent 
kivánának: száz évi buidosás után ismét viszsza hozták а 

nemzetet Pannoniába és Csaló-közt-is ismét elfoglalák: volt 
nu r ugyan itt a Tíla idoJebül sok csa és sok ár, de már mind 
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oт és rom *) volt; omcsa és romcsa, omár és romár; i53' 
is „шишek ujabb korba: a’kor a „la“ szó helett már a 
„királ“ szó lévén divatba, a „lár“ szó „l“ kezdbetóje helett' 
a. „királ“ szó „ “ kezdbetője tévődött és igy lett a lári-om 
lott-ár neve K-om-ár: „Sommja“ szó S kezdbetóje szílt, par 
tot jelelvén szílső-om-őrár lehete; őr-ár lehete ott, Csalóköz 
sziget szílét őr-ző ár. ' ' . 

Mennél utóbb, annál inkább romlouak а Csalóközi heisé 
гek nevi: Csa-ár „Szarva“; Csás „Szász“; 'Csa-őr „Csö 
юный‘; 0-csa „Olgya“; Csabán „Csiba“;'O-csa-telek„Po- 
katelek“; Bán-ó-csa „Bacsak“; Ut-ár @traßburg „Guta, Ud 
varnok“; _ tsak aBú-csa-házi helség és familia neve ma 
rada-meg épségbe, és Csuk-ár êcblüäelburg. 

lgy romlottak-el szász hónba-is az helségek eredeti 
mad nevi: hogy többnire leg-régibb eredetüek, azon mutat 
kozik, hogy a „vár‘‘ eredetisen tsak meg „A“ szóval ne 
„тiк, ritkán „ár“ szóval: és e’ szerin: Mi-í-a „Misia“ 
Щей’еп; Ip-í-a, „Ipsia vagy Lipsia“; Út-a‘ „Gotha“, úgy, 
mint Csalóközbe „Сына“; Vér-csa „Wurczen“; Vér-ím-ár 
„Weimár“; Лen-ő!‘ „Jena“ és más többi, kikben niár alig 
janithatö a mad eredet. ' 

Ki gondolná, hogy Bécs városiâmabfcbafer `fgbf neve mad 
név? és még-is valóban az: 

mad _ magyar , 
csak _ pap, 

er, őr, á!‘ _ vár; egy szóval Mad-csak-ár; az-az magyar 
pap-ár. Hihető, hogy Bécsbe vаgy а Mad Papoknak, vagy 

. 

*D A „rom“ romladék, az „om“ omladék; a rom még nem 
om; mi romlott az még nem omlott és e’ szerin а '„ruina“ nem 
om, han‘em „1-om“-, ‘ 
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a mad hón számára nevelendő Papoknak várhoz hason lak 
jok volt, ki magyar-pap-vár, eredetül mad-csak-ár nevező 
dött. Ezt tudhatta még a Pázmán Érsek és ezen épületnek 
vagy intézetnek hasenul alapitá mad Papok nevelésére a 
Pazmaneumot. 

De belé fáradtam már a szókeresésbe; nugadának-ís 
van idője: keressen már most más-is reitett régi mad sza 
vakat: „'ut si quando iis, quae ali'orum in hoc genere de 
texerit industria, nostra adjiciantur, junctis viribus commu 
nis supellex felici conamine succrescat, augeatur.“ -- Lo‘ 
naeí amoenit. acad. . 
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a’ban ha 

szók 

éz 
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alkotasa 
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Lap. 
5. 

6. 

15. 

31. 

64. 

65. 

66. 

‘ Зов. 
10. 

22. 

2. 

l. 

utolsó 

9. 

2. 

„javitva“ 

a’ban , ha 
szok 

és 

formú 

alkotasú 

ojat jelelnek 
„ui“ , a nítt 
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