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a dj és h e l y e t t dj-ét

szuzokos szurokos

siculi mundum siculi nondum

Székely ki ma ra d t Bentzédi Székely

archentologia h e l y e t t archontologia

Prosor Professor |

posui • posuit

Gared Járed

fedre fődre

Plimius Plinius

Bernytius Berythius

Plátó hogy Plátó pedig

Boissardus szerint ki ma ra d t élt

darab könyvekbe h e l y e t t darab kövekbe

siten követét isten követét

vigyázatos vigyázaton

egy megjárja egyre megjárja

hire és hires

Ehbatana Ekbatana

czimók - - czímök

Parallelí pomenonica paraleli-pomenonica

mesterek által ?s kitö r ö l n i 's -

Cóg helyett Góg

maradéki 's ki t ö r ü ln i 's

Mihol h e l y e t t Mikol

földön fődön

meghóditott ki ma ra d t tartománukon a Kibiák , nem

zetsége uralkodott

vévén látható

E-reiztem he ly e t t eretztem

európa európai

tisztaságát tisztasággal .

3-ik hazában 3-ik hazába indúltak

Ono-gurpk onogurok

Hungaratoknak hungarok

tudva dudva vagy gaz

Boebóőjok (v. a b. és v-vel Boebódjok (vagy a b- étv-vel)

Atelhuzu-nak v. víz-körinek Atelkuzunak vagy vizközinek
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követék. h e l y e t t követik ma is.

kakashegy kokos hegy

hozzájokhoz -
hazájokhoz

Indus Ingus vagy ingó mint Móldvá

ban csangó, ázsiai módsze

rint kifejezve

sor vége után adassék Bukovinában is 5 magyar hely

ség.

898 helyett s"

Znard Zuárd

gyökerezetett gyökereztek

E” nevelés E” nevelést

élek müsödését életműködését

szeretetébe szeretésébe

és az - CZ 3Z

anyai angyali

tűzzel tűz-elfojtog.

be őrettethetik beérettethetik

terjedzeni erjedzeni azaz erőtvenni

v é g é n igy kell: tisztasága van 's ártatlan, azt fenyiteni

kárhozatos -

elterjedzett h e l y e t t erjedzett

biztositokául biztositékáúl -

álorczáskodás álorczáskodási

XIX. szazadi XIX. századig

MÁSODIK KÖTET.

erőst erős, erőss

Mó'ses Ipja Jethró is Hobáb

névvel emlitetik

után kimaradt csapat = részenként rendbe rakta, sza

kaszonként intézte, e gyöktől

s apa, amannak gyöke pedig

cz a b a t, hibásan cz a b a

CS0t – h e l y e t t c s o r – az – ha

vagy erővel |
nagy erővel *

peli – a pelil – a

húsz -
kúsz

után kimaradt Gyomor=megemésztő, elfogyasztó, el

-
végező

Vannak h e l y e t t van az

chaza chaza-da

hosszúnyelvű hosszúnyelű bárd

nyelv nyel -

megkerítették megkerekítették

felibe tett (ki m a radt) sátorral.

hánya h e l y e t t kánya

hip kop 4 hip hop

tűkrözé tükröző

trlajdonosan tulajdonosan
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28. arabok ezen 5. szögű h ely e tt arabok ezen 4. szögű
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34. félelem (ki ma radt) és fejedelem =fél erős és fő erős

101. 5. szavas h e l y e t t szarvas, szarva van

102. 30. ellátot ellátott, és
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El s ő k ö t e t.

Történeti hiteles adatok után – a magyarnak legrégibb

időkböl – lehuzhatása – ama fentérintettek szerinti tiszta

sággal sajátos magyar nyelvnek, e nemzetnek eredetét,–

jelesen felterjeszti.

Magyar eleink a Noë első fiának, t. i. (a 2-ik kötetben

az ó Testamentomi történetekben látható megmutatás sze

rint; – név sorozatban elől, – a kisebb fiú jeleltetett ki,

valamint hogy ezen eredeti kútfőböl szivárogva a kisebb

fiúnak még joga elsősége is – az osztályosok között mai

napig is divatozik Pannonban). Jáfetnek elébb szülött fiátol

Ma daj – tól származtak, és az ő ázsiabéli első hazájukbol

Madaj – A r-ábol, vagy későbbi nevezet szerint Médiá

bol hozták ki nevüket Európába is, mint szintén nyelvüket,

– betűiket,– számjaikat,– 's öltözetüknek mind formáit, –

mind neveit; – mert régi Madaj-ar, vagy Magyar

nevök világosan egyez a mostani Magyarokéval, és az ő

Ázsiába használt szavaik, mellyek jelenleg is divatban van

nak a Pannoniát biró Magyarok közt, e mái nap is meg

egyeznek a Médus nyelvel rokon Syro-Chaldaeai, és Zsidó

nyelvekben is sok száz szókkal: de továbbá az Assyriai ere

detü betűknek a Chaldaeai, a Hunus betükkeli hasonlatos

ságuk, 's közeli atyafiságuk tagadhatlan; – végre pedig a

számok magyar szavai, – az ő értelmük, – 's a termé

szettől költsönözött formájik, – ki magyarázására, – sok

más nyelvbeli számok neveinél,–alkalmatosabbak, és még

ázsiai ruháiknak nevei is, és formái – most is a közrendű

Magyarok közt Pannoniában majd átaljában föltalálhatók,

Ázsiai tört. - 1



A magyar Nemzet lényegességét, – e historiai ada

tok, – bőven föltűntetik: "

Jáfetnek fiai: Gómer, Mágog, Ma daj. (1. Mós. 10:

12. 1. Krónik. 1: 5.) Madaj van az eredeti nyelvben, a'

mit a forditók M é du s n a k fejeznek ki. (Ezsa. 21 : 2. Dan.

5: 28. 30. 31. Eszter. 1 : 3. 14. 18. 19).

Még az özönvíz előtt származtak ők. Lásd 2-ik kötet

ó Test. köz. tört. ábrázolatában pontosan ki számitva, hogy

Jáfetnek a kisebb testvére is „Sem, mikor a bárkábol ki

jöttek, 98 esztendős vólt. (1. Mós. 10:21. és 11: 10.)

Régen mindenektől Ar - oknak neveztettek a Mé du

s ok. (Herodotus irja.) Neveztettek pedig hegyet jelentő

Ar -tól, melly alatt lakni le telepedtek. -

Az a hegy, melly alatt feküdt Ekbatana = ékes lakó

hely, –a Média fővárosa, orum-nak neveztetett. (Poly

bius) neveztetett A r-nak a főváros is. (4. Mos. 21 : 15.)

A r - nak neveztetett az a tartomány, mellybe ment

Medea, és erről neveztettek azután Médusoknak a lako

sok. (Pausanias in Corinthiacis.)

M e diá-nak neveztetett M a daj- A ra az újjabb idők

len a Görögök által Medeárol, miután ő Athenéböl Col

chisba költözött, és még a Krisztus után Mé diá-nak

keleti része a Görög irók által darab ideig Áriának nevez

tetett (Herodotus.) 4

Ezen két szókból már: Madaj– haldaeai szó, melly

tesz túdóst, tudományt szerzőt, és közlőt, és ebből: A r,

melly tesz hegyet,– a középső a betüt a keleti módon

alig halhatólag ki ejtve, – lessz: Ma dj - a r = Magyar;

mert a' d j. és a vele élés gy- nek fejezi ki, mint ezen

szavakban: mondja = mongya; térd-je, = térgye; igy

lesz lélekesből = lelkes; féregesből = férges; szuzokos

ból = szurkos; és épen ezen hasonlatosságok szerint lesz :

Madaj-Arból = Madj-Ar, ebből ismét: Magyar.

Vélemény az, hogy a Magyarok közti Túdósok nevé

töl Mágus, avagy ezen szótol, Mag, vagy a mint a

Persák mondják: Mog, neveztettek a Magyarok, csak

ugyan azért, hogy a Mágusok az Ar hegy alatt lakott
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Öseleinknek jeleslbjei vóltak; igy: Mágus, tesz túdóst,

tudomány magvainak elhintőjét, mellyből: mag-ar, mog-ar ,

tenne túdós Mágust; de erre adat nints, hogy a Magtól

lett vólna eredete a magyar Nemzet nevének; tulajdonké

pen is a' Magus név, nem nemzetnek, hanem hivatalnak

neve volt, és ebből lett a későn is divatozó Magister név=

tudománnyal ékes. – A Mágus (mellyböl van e magyar

szó miagas = nagy felemeltetett (nevezet, – származtatik

mások által ezen zsidó törzsök szónak: ga ah participiu

mából, melly is ez: maga a h, teszi ezt, kitettző, és

ebből: jé s = valóság, vagyon, igy lessz: magaah - jcs

= mágus. \

Á Noë fiainak nevei tiszteletből adattak a tő.

l ö k sz á rm az ott nemzeteknek, és ezek által el

foglalt tartományoknak. – Mágog vólt a róla nevezett

Mágogák nemzetének fundálója, kik a Görögtől Scythák

nak neveztetnek. – Ma daj-tól származtak pedig azok

a nemzetek, kiket a Görögök Médusoknak neveznek.

(Josephus antiquit.) - - -

A magyar nyelvnek, a régi zsidó, – Chaldaeai, –

ésSyro-Mediai nyelvekkel szembetünő egyezése, a magyar

Eleink által Azsiábol ki hozott, 's megtartott szavaikból

megtettzik, a mi tulajdonképen felmutatja azt, hogy

nyelvök, – őseleinkel a' régi hazájukból Ázsiábol bújdosott

által európai hazánkba. A mit is Bere gszászi Nagy

P á l nagy Magyar túdósnak illy czimü munkája: Über die

Aehnlichkeit der Hungarischen Sprache mit den Morgen

ländischen; mellyet a' Német Országi Akadémián kiadott,

nyilván fel tűnteti. Sáros-Patakra Oatatónak bé hivattat

ván, ott rendkivűli órákon jelesen tanitotta a keleti ere

detiséget, 's kiemelte a magyar nyelvet,

A betük felcserélése is, – az Ázsiába divatozó keleti

szokásra mutat. – Ottan a' magáb a hangzó betűket

egymással felcserélték, e ma is szokásban van nálunk,

mint P. o. szép = szip: ló= lú: édes = ides, edős: tipeg=

topog: himtz = hámoz: mende = monda: dér = dúr :

veres = vörös: körmől = karmol, 's a' t. –

*k



A mással h angzók szintén felcseréltettek egy

mással, 's divatoznak e mái napig is; igy : b– v-vel; ch

– cs-vel; d – t- vel; dd – nd- vel; g = k- val, ch- val ;

gg – ng- vel; l–r- el, j-vel; m – b- vel; v-vel; p –f

el; – s – cs - sel; tz – ts- vel; th – s-vel; s – z-vel,

sz- vel; 's egyike a másikával gyakran felcseréltetnek.

Az Assyriusok találták fel a betüket; azt irják

Diodorus Siculus, és Plinius, kiktől tanúlván a P ha e mi

ci ai a k, át adták a Gö rö g ö k n e k midőn hozzájok ha

jókáztak Cádmussal (Tacitus). -

IP l á t ó a régibb irókbol azt adja elő, hogy Zoro

a s t e r vagy Chám, az Egyiptomiaknak adott tudományát,

a Phaeniciaiakra, innen a Görögökre, – végre az egész

Világra, – által öntötte, -

A Magyar eredeti s é g innen feltünik; mert

Media az Assyria tartománya, a mi Magyar eleinknek első

hazája, kik közt a tudósabbak, a tudomány magvait elhin

tők vóltak a Mágusok. A gyök - szava : M ag széleseb

ben értelmezve, tesz olly dolgot, mellybe éltető, tenyésző,

és nevelő erő van elrejtve; p. o. állatok tenyésző nedvei, a'

plánták, és fák magvai; tesz; gyermeket, maradékot is,

mint p. o. asszonymagva = asszonyfia ; ezen szóból lett a'

ciák, és a makk szó is, a g. könnyebb ki mondásért k- vá

átváltozván, mint p. o. ezen szókban: göndör, kondor, öreg=

örök. - | *

Magyar eleink, hogy m ű velt emberek vóltak, kik

később Médusoknak neveztettek, megtettszik abból is,

hogy igen régi Fejedelmők D e i o c e s által arra kötelez

tettek, hogy eleibe, – minden kérelmök, és jelentésök,

irásba adassanak be. Ezen Fejedelem építtetett királyi lakó

helyül Várat - A r á nak fő Városába-Ekbatanába. (Herodotus) :

Zoroaster (kiről alább bővebben) az Assyriusok, vagy

Chaldaeo - Medusok közzűl fő Mágus,– szerkezte, és irta

a Mágusok tudományát, és ezen könyvek is Ekbatanában

tartattak. Mikor Cyrus Persakirály hatalma alá hajtotta is

a Médusokat, Zoroaster vallásatudományát, nem csak meg

tartották, hanem maga e' király is udvari Vallásává tette
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azt. – Ezen könyvek, és drágaságok még a Nagy Sán

dor táborozásakor az említett várban épségben megmarad

tak, hanem Antiochus mindent kiraboltatott onnan, 's

elpusztíttatta. (Polybius. Strabo.) -

őseleinket irataikra nézve rémesebb csapás érte Ázsiai

utólsó hazájukból Pannoniába lett letelepedésők után; mert

*tten, a magokkal Európába ki hozott magános Ok-leveleik

s – el hamvasztattak. Ugyanis a Magyar iratok, – miu

tán itten eleink keresztyén vallásra téríttettek, olly okon,

hogy előitéletnél fogva pogány vallás veszélyes tudományát

árasztanák át a maradékra is, – tűzzel vassal elpusztittat

tak. – A magyar nyelvi gyakorlat is számüzésnek tétetett

ki: a főbb ranguak megvetették azt, és a közrend közötti

gyakorlata mentette meg az enyészettől.

Közelebbi tanúsága annak csak az is, hogy szent István

után már Aba királlyal 1041-ik esztendőben Gellért püs

pök magyar nyelven beszélvén, a király nem értette azt,

hanem tolmács által magyaráztatta meg magának; – majd

a T at á r, 's a' szomszédokkali, és belső sok háború miatt

az eredeti Magyarok megritkúlván, az Olasz, Franczor

szágokbúl bételepitett idegenek kész alkalmat találtak a'

magyar nyelv elnyomására, a latin nyelvet árasztották-el,

's ezzel együtt a tudományt is, kezeik közzé kerítették, és

nem csak tudományos, de társalkodó nyelvűl is ezt emelték

a magyar nyelv fölibe: és csak ugyan a közrend magyar

nyelveni gyakorlata –tartotta is azt meg a késő maradék

nak – itt e mostani hazánkban, – Erdélyben pedig a szé

kelyek nem csak a magyar beszéd gyakorlatát, hanem a'

magyar irást is megtartották. Bizonyítja ezt T h ú r ó czy »

ki világosan igy ír 1482-ik esztendőben: „Siculi mundum

Scythicis literis obliti." - -

Székely István in Chron. Mundi 1558, ezt irja.

A Székelyek Hunniabeli módra Székely betükkel élnek

mind e mái napiglan. -

Z a m o si us, in analectis antiquit. in Dacia 1593, igy

ír. A székelyeknél van valami irás, melly régi atyáikról ma

radt rájok, de a' mellynek ők kevés hasznát veszik.

-
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Geleji Katona István, magyar grammatikájában

említi, hogy még az ő idejében 1641-ik esztendőben a szé

kelyeknél megvóltak a régi magyar betűk.

- Csécsi János, 1705-ik esztendőben kiadott gram

matikájában azt jegyzi meg, hogy a magyarok Scythiában

tulajdon betüikkel irtak jobbról balra a keletiek szokásuk

szerint, 's a székelyeknél ezen régi irás maradványi még

most is megvagynak.

A külfődi irók bizonyságai szerint is, a késő időkre át

szállott a magyar eredeti nyelv. „Men an der in

excerptis legum azt irja, hogy a Turkusok Fejedelmének

Disabulusnak követje, vagy bizomány- os -a, (ezen szókbúl

b-izo-mán - os - a mellyek ezt, teszik, tudba - részesülésre

tehetős - a). Maniách - Konstantziápolba Scytha betükkel irt

levelet vitt Justinus Császárhoz, – ezen Disabulus Chán

pedig elkor Magyar el ein k n e k is – Fejedelmök

vólt, mert ők, hatalma alá vóltak ekkor hajtva – L u do

vicus Go do fre du s pedig ! európai hazájokban lakó

magyar eleinkről irja az archentologia Comiscájá-ban: Hun

gari ab antiquo peculiari fuerunt usi in scribendo literis,

hodie tamen romanis contenti sunt.

Későbbi időn majd, – a természetes hajlam, 's fej

tődzés,–ösztönre vissza ébresztvén a magyart, legelőször

1598-ik esztendőben Telegdi János, igyekezett azt

- eredeti magyar nyelvet az örök feledékenségtől megmen

teni , Lejdában ki nyomtattatott illy czimű munkája által:

„Rudimenta lingvae Scythicae." -

Csipkés Komáromi György, 1655-ik eszten -

dőben mint Deb re cz en b en Zsidó nyelvet tanitó Pro

sor, illy czím alatt: Hungaria illustrata – ki

nyomtattatott könyvében azt írja, hogy még ekkor a Deb

be c z e n i bibli o t h é ká ban vólt egy régi magyar

betűkkel irt könyv, melly szerint ő olvasni, és irni

tudott, 's azt értette is, de b e t ű i n e m v ó l tak, –

milly okon, latin betűkkel jegyzette fel. Ezen időt követő

közelébbi időben kiütött erdélyi támadáskor, – Karaffa

Vezér zsóldosai dúlások által,–azon régi magyar betűkkel
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írott könyvtől, – több drága könyvekkel együtt, – azon

bibliothéka megfosztatott. Majd a nem sokára bekö

szöntött század elein, a Rákóczy viharral daczolás, a'

szenthelyeket sem kímélte meg Miskólczon Rabatin General

a Templomot is az avason, lóistálóva tette,

Otrokocsi F ó r i s Ferencz, a magyar betüket

megtalálván Venetzi-ában 1693- ik esztendőben, el

hozta hazájába magyar or szág ba, és ezeket B é l

Mátyás 1718-ik esztendőben réz táb lá ra mettzette,

's kinyomtattatta Lipsiában, illy czim alatt: De vetere

literatura Hu n o - Scyth i ca exercitatio.

Erdélyben, – a Csik-Szék, és Szentmiklós,

Templomok falain látható fél irások Hun u s betükkel, –

még ma is láthatók. -

Magyar országon Borsod megyében Tibőld-Darócz

mellett Kács on (Kách) mondanak Hun-magyar ere

d e t ü Templomot; mert rajta ezen felirás látható: Dux

Eurs Deo suo Anno 900.“ A tél túl vizsgáló hiszi; – de

van is, nincs is igaza. – Igaza van, ha a fel irást mu

tató Templom ajtónak szemöldőkénél kiálló kődarab, –

képeztetik általa, t. i. ha a régi pogány Templom (Isten

tiszteletre felállott kőkerités) falából ki vétetett, és emlé

kül oda be is rakatott, 's szembetünőleg ki álló darabkőre

értetik e' Felirás: Dux Eurs Deo suo Anno 900. aláért

vén, – e darab követ illetőleg, – e szókat, u. m. posui

olim eum lapidem. – Igaza nincsen pedig e most fenálló

egész templomra nézve; mert a homlokzatán –hibás deák

szókbol öszve férczelt Chronostikon, – ennek építése ide

jét 1717-re jeleli ki, t. i. a B o r s i Mihály élete idejére

a honnan ki tetszik, hogy e' Templom a késő időnek

műve. B - or-s-i teszi ezt : Nagy Ors, vagy Örs-helye

mivel régi időben a ki nemzettségében ki tünő vólt nevez

tetett Nagynak, mint akkori időben a Rhinótok közűl Bor

sodi Vice - Ispán, – Nagy-Rhinóth-nak: betű szerinti ér

telemben pedig B-or-s-i teszi ezt: nagy vitézséggel,

avagy hatalommal tehetősnek-helye, – azaz: Vitéz.
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Mellyik nyelv é legyen már saját i lag az első

ség: a történeti adatokbúl úgy világosodik fel, hogy a'

Ph a e n i cia i betűk 300 eztendőkkel elébb vóltak esme

retesek a zsidó betűknél, a' mellyek a bibliában találtat

nak fel. – Mert a bibliában a leg régibb könyv a

J ó bé, phaeniciai betűkkel vólt irva, és későbben Móses

vagy Dávid forditotta azt zsidó nyelvre. (Bochart Geographia

Sacra.) Mert a Jób könyvéböl kitetszik, hogy ő elébb élt

Mósesnél, t. i. az Abrahám idejébe, és igy Krisztus előtt

1800 esztendővel, Móses előtt pedig 300 eszténdővel. Maga

Móses, 4-ik könyve 21, 27–31. v. ig, – régibb pogány

poëtának a Moábiták meggyözetésekről irt énekét zsidó

nyelvre forditva adja elő. C a dm us a Krisztus előtt 1350

esztendővel élt, és igy Jób után 450 esztendő k k el,

a honnan önkint feltünik, hogy azon tartományok lakosi,

kik közűl vóltak magyar eleink, a Zsidóknál elébb 300

esztendőkkel tudtak irni, és olvasni, a görögöknél pedig

elébb 450 esztendőkkel. -

Jelelt ! Érth et ő! Be s z é d ! minden esetre özön

viz előtt is létezett; mert mintegy 1700 esztendeig az em

beri nemzetet a nélkűl gondolni is képtelenség: azt pedig

Noë, és háza népe, – az özönvíz utáni időre folytatni

meg nem szünhetvén, a közelebbi maradékaikra hagyták

által, kik megtelepedtek A r ar á t hegye mellett, (e hegy

van Árméniában) Örmény országban (a magassága tesz:

10.600 lábat) Ár - ba -Assyriának egy részibe. – Annak

pedig hogy hieroglyphek, azaz képeknek oszlopokha bévésé

sök által, – özön viz előtt is létezett irás, vagynak adatai

a megmaradt pyramisokban. -

De föllyebb megy az irásra nézve is a bővebb

vizsgálat, 's ez többszörös adatokat szolgáltat: mire nézve

nem is mellőzhetem meg nem említeni, a keleti, u. m. Chal

daeai, Egyiptomi, Aethiopiai, Samariai, Arab, Görög, és

Diák iróknak a felől egybe hangzó megegyezésőket, jele

sen a felől, hogy nem csak özönviz után, de az özönvíz

előtt is használtattak a Pátriárkák által a betűk, és az

irás -
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Sui da s igy ir: Ádám könyvet irt, jövendőléseket

tett, – és irott, 's iratlan törvényeket adott ki. – Ismét a'

nagy rabbi Rabb óth azt adja elő az egyező traditiókbol,

hogy Ádám irta a parancsolatok könyvét, a szerint, mint

azokat az Isten neki kiadta az Éden kertjében.

Az Ar a b o k traditiója pedig, a Sara c e n u s ok

gyűjteménye. A bu lh ess a n, El h es s e d i túdósok igy ad

ják elő: Isten Ádámnak adott 21 levelet, e' vólt az első

könyv, és első nyelven irva, a miben foglaltattak a pa

rancsolatok, és az ő maradékira következendő esetek,

melly utóbbiakat megértvén Ádám, keservesen sírt: ugyan

ekkor Isten megparancsolta, hogy állatok bőrét tisztittsa

ki fejérre, hogy arra irjon, és csak ugyan irt is ezekre

Ádám 29 betűkkel.

Majd a többek közűl G el a l d i n , 's több arab törté

net irók, azt jegyzik föl, hogy Ádámnak tanításait is, Seth,

és Gáred könyvekbe irták: továbbá e tárgyban azt irják az

Egyiptomi, Syrusírók, a Chaldaeai Targum, és a zsidó

rabbik közűl Rabbóth, hogy azoknak valóságát, a keleti min

den nemzeteknél egyezőleg firól fira, szájról szájra átadással

föltartott K ö z t u da t is bizonyitja: ez utóbbi irók azt is

erő - adják, hogy Énok, és Mathusalem az ő tudományukra

No è t, s ennek házanépét is megtanították, ezek pedig

az özönvíz előtti minden tudományukat, – özönviz után

származott maradékaikra folytonosan át hagyták.

Noë t, maga is Mercurius; – nálánál főbbnek, 's első

Mercuriusnak hirdette; mások pedig azt vittatják, hogy

Én ok volt az első Mercurius; kétkedni nem lehet felőle,

már csak azért is, – hogy az özönvíz előtti egész idősza

kasz alatt, hasonló jelesbbek 10-en vóltak, kiket ezen vers

feledhetlenekké tesz: -

Ádám, Seth, és Énos, Kéhnán, Mahala el,

J á r e d,– kegyes Én ok, vén Mathus a lem m el,

Lám ech, végre Noë: e tiz személyekkel

Vólt az első világ szép,– mint tökörőkkel. 1. Kron. 1:

1. 2. 3. 4. - *
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Az özönvíz előttlek kézről kézre, úgy az özönviz

utánra átmaradt rokonaikra, mindeu sajátjaikat átadták.

A mellett áll, a természetes igazság is, hogy a Ptáriárkák'

egyike, a másikra mint fiára,– szülei örökülésűl maga tu

dományát hagyta, és már e szerint, mivel folytonosan egy

gyütt éltek az özönvíz előtt kevéssel élt Pátriárkák, a még

özönvíz után is életben felmaradt Noëval, valamint szintén

ennek özönvíz előtt született, 's özönvíz után majd véget

lenűl hosszasan élt gyermekivel is, a mint M el c h i sé

d e k r ő l iratik sz. Páinál, Sid. 7: 3 versében, – őnkint

következik, hogy Noë e második Ádám, és gyermekei, az

özönviz előtt élt Patriárkáktol vett tudományt özönviz utánra

tulajdokúl át hozták, és ugyan ezt ismét a magok fiaira,

's ezeknek köz-maradékaira öröklésűl átszállitani el sem

múlaszthatták: a honan józan okossággal kiki megitélheti,

hogy közvetve az özönviz előtti tudománynak, és mester

ségeknek, – özönviz utánra életbe lett felmaradásuk, –

bizonyosságig nyilvánosodik.

Joseph us, a régiségröl irt 1-ső könyvében azt irja,

hogy a Seth fiai az égi dolgok megesmérésök végett a'

csillag - vizsgálást tanúlták, és hogy midőn azt Adámtól

megtudták, hogy két közönséges veszély, u. m. viz, és

tűz által – következend e' fedre, a veszélytől kivánván

találmányaikat megőrizni, az ő maradékaiknál megtartás

végett, – két oszlopot állítottak föl, hogy ezekre talál

mányaikat fölirják, mellyeknek egyike kőböl, a másik tég

lábol vólt azért, hogy ha vizözön támadna, 's a' tégla osz

lop elázna, a kő-oszlop irataival épen, ha pedig tüzözön

támadna, 's a' kő elpattogna, ekkor a tégla oszlop epen

maradna át, a maradék tanitására örök emlékül; – hozzá

veti pedig még ézen iró bizonyságúl magasaját tapasztalását is

a felől, hogy Ázsiában ezen oszlopok még az ő idejében

megvóltak. Ugyan ezeket erősitik Beros us; Joseph

Ben Gori o n ; 's a' Thargum.

Ide járúl az, mi 1. Mos. 4.: 26-ik v. beiratik, hogy

Seth fia Énós az istennek nevét kezdette segittségűl hivni

a mi ola mutat, hogy az Isten n e v é n e k l e i r á s a
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özönvíz előtt létezett. – Ismét az is, a' mi 1. Mos. 5: 1.

vagyon irva: Ez az Ádám nemzettségének előszámlálása,

mellyből azt lehet kihúzni, hogy ezt Ádám a maradék meg”

tanitásáúl irta, vagy iratta föl; de a Móses könyveit magya

rázó zsidó túdósok egyezőleg, úgy magyarázzák ezt, hogy

azt Isten maga diktálta Ádámnak. -

Ismét az is figyelemre méltó, a mi Jób 8.: 8-ik versbe

olvasható, t. i. hogy a Suáki Bildád feddi J ó bot eleinek

megvizsgálásukra, a' mit igy magyaráz rabbi Meir, hogy

Bildád Jóbot arra inti, hogy az özönvíz előtt élt Pátriár

káknak az ő életében nem régen múlt özönviztől megma

radt könyveit, és emlékeit vizsgálja meg. (Jób,–a ki Kanaán,

élt már az özönvizkor).. -

Látni való ezekből, hogy az egyező keleti traditióknak

tömege, és a föl hordott historiai adatok, 's az özönviz

utánra átmaradt Pyramisokoni bevésések,– az özönvíz előtt

létezett irásra mutatnak: – a Hieroglyphekkel avagy ké

pek általi emlékkel élést pedig kérdés fölött bizonyítják.

Megkell már itten jegyzeni, hogy valamint özönviz

után az őskorba, úgy özönvíz előtt is – kétféleképen

osztályoztattak az emlékek, és az irás.

1) A vallás tudomány titkos nyelveni jelekkel, avagy

Hieroglyphekkel vésetett be: özönvíz előtt Pyramisokba,

özönviz után pedig Obeliskoszlopokba.

De imé e titkos jeleket idővel a papok önzése

tette botrán - kövekké, u. m. a' mellyeket Mercurius ideje

után az Egyiptomi papok használtak a tanúlatlan népnek

csábitására, és hova tovább több több Isteneknek költésére,

mint meg annyi bálvánok imádtatására. A Mag u s v al

l á st követők, mint egyszerü erkölcs tudomány hivei soha

bé nem vették a bálványozást a' S a ba e us ok kedveltjét:

ellenben az Egyiptomiak nem csak elkezdték , de magasra

is üzték a bálványozást, és a vele visszaélés a Görögök,

nél, és Rómaiaknál még magasbbra emelkedett."

2) A világi tudomány pedig közbeszédmódú, vagy is élő

nyelveni irással, hol oszlopra, hol papyrra irattatott. Z o ro

a s t e r e másodikat használta a Vallástudományra nézve is.
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Igy lett az ö z ö n viz utáni időben már Móses

előtt több századokkal a betük, és az irás közhasználatú,

's a világ piaczára kerűlt mű: – és immár azt, hogy leg

a l á b b 400 e s z t e n d ő k k el M ó s es el ő t t betük,

és szavak, úgy a világi nyelv betüivel is vegyitve Hie

roglyphek, – divatoztak, 300 esztendőkkel pedig elébb, –

Hieroglyphek nélkűl is külön - gyakorlották az irást, – azt

e tárgyban csatázó Eusébius sem veszi kérdésbe; Berosus

pedig bizonítja, hogy Dávidnak némelly Zsóltárait is a

Mósest megelőző Patriárkák irták, jelesen pedig a 109-iket,

Mi el c h i s é d e k, a ki (1. Mós. 14: 18.) Sálem Királya, és

fő pap is vólt Ábrahám ifjúságában, – (a Zsidók ezt is

állítják Hermesnek, de őtet e külömböző helyeni királysága

Egyiptomi Mercuriustól megkülönbözteti; – tulajdon

képen ugyan ez volt elébbi igaz Mercurius és Mad aj, –

ki főleg – a tiszta tudomány feltartásáért: m e g k ü l öm

böztetett) továbbá pedig a 88-ik Zsóltárt Ábra h á m

irta. Ide tartozik az, hogy Mósesnél 4. Mos. 21 : 14. versbe

világosan említtetik az Úr hada könyve, mellyre mint őelőtte

létezette Móses útasittatik. –

Zoroaster volt az esméretes legrégibb iró, neve :

ebből van: ts- vagy tz-ajár = szókat készitő, és ászter =

elrejtett dolog, öszvetéve teszi: az elrejtett dolgok kije

lentőjét: – ő az, a ki mint Suid as irja jelesen kitűn

tetett böltsességével eredetet adott a Mágus névnek, és

a ki Perso - M é d us, avagy C hal da e u s vólt; mert

megkell jegyezni, a nyelv ekkor közöttük ugyan azon

egy, – élő, – és közönséges nyelv vólt, csak tartomá

nyaik vóltak külön neveikről megkülömböztetve, és mind

Média, mind Chaldaea (vagy is Chásdim Chás vezértől )

mind Persia, mind Mesopotamia, – az egy Assyria ne

vezete alatt foglaltattak öszve; – ő az, a ki több könyve

ket irt, u. m.1 könyvekbe irt természettudományt, 1 könyv

be drága kövekről, 5 könyvbe csillagászatról. – Róla is

mét Picu s Mirandu la nu s azt irja, hogy a mik a'

Görögöknél mesésen, és csonkán adatnak elő, azokat Zo

roasternél tisztán, és egészen lehet találni, és hogy ő nála
»
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van a böltsességnek rövid és fontos magyarázata : kü

lönösen pedig Zoroasternek egy könyvébe: a Chalda eai

vallás vagy Mágus tu do mány, igen bőven vagyon

-előadva. – Róla P1i mi u s említi, hogy ő födmivelésről irt

Róla G e 1 a 1 din Arabs, és Árméni– keleti Historia

írók, azt irják, hogy mint legjelesb Mágusnak több könyvei

elhiresedtek. – Josephus, és Gori o n i d e s azt irják,

hogy a Zoroaster irásait későbben a Chaldaeai nyelvből

görögre forditotta által – Berosus a Hóseas fia Chal

daeai pap (neve ezt teszi Hóseás fia, ebből van Bar = fiú,

és Hóseás az attya neve, igy lett: Bar-Hoseas, vagy Berosus).

Majd pedig A verro e s az ő irásait arabsra forditotta által,

és azt nyilatkoztatja, hogy a Chaldaeai Philosophia az

Aristoteles idejekori görög Philosophiánál tökélletesb. –

Clemens pedig azt irja, hogy a Keresztyének előtt is olly

nagy tiszteletben tartattak a Zoroaster könyvei, hogy azo

kat úgy őrizték mint titkos kincsökét, – Su i da s azt

irja, hogy Zoroasternek Ch ám neveztetett, neve ezt teszi

elrejtett csillagot, vagy tűzet jelentő, ez pedig egyet té

szen a Zoroaster név jelentésével, e szerint hát, mivel

Zoraaster Ch á m vólt; világos az, hogy ő nem csak özön

viz idejekor, hanem, – a Sem mint az ő kisebb testvére

idéjétöl pontosítva, – özönviz előtt is élt, – sőt özönviz

után messzire lenyúlt életének vége. -

Továbbá Mercurius r ó l (melly név lett ebből: Me'

dicurrius, vagyis, medius sermo inter homines vagy Her

m e s r ő l , a' ki apjával Assyriából Itáliába, innen ismét

Egyiptomba le költözése után jelessé lett, mint fő bölcs,

fő pap és király, melly 3 hivatalainál fogva neveztetik: Idris

trinum Trismegistus, vagy Termaximus, a Phaeniciaiaknál

pedig Thauthnak, Egyiptomban Thótnak (melly utóbbi név

Eusebius szerint ezt teszi: Deus Deorum)–hivattatott az.

a ki Ábrahám idéjében lakott Egyiptomban, – mondom

ezen Mercuriusról ekképen ir Sanchu ni a thou Be rny

t h i us a Móses idejébeli Phaeniciai iró, a' kinek munká

ját Philobiblicus görögre forditotta által, – hogy M er cu

rius Egyiptomba menvén által lakni, nagy tudományért
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köztisztelettel fogadtatot törvényt adott az Egyiptomiaknak;

's őket élet- 's vallás - tudományokra megtanitotta, 's ő volt

ifjabb Saturnus Istennek Miszraimnak irnokja Egyiptom

lan. – Diodorus és Plató hogy azt írják, hogy ő Isisnek,

vagy Rheának, és Osirisnek (tévesztve Misaim helyett)

Egyipton:ban tanácsadójok (Consiliarius) vólt. Strabó

őtet mondja az irás feltalálójának, (de az eddig előadott

adatoknál fogva elébbi vólt az irás feltalálása). –

.S a nch un i á th o n mint régibb iró hitelesbben feljegyzi

azt, hogy az ifjabb Saturnus volt Chamazenus, vagy

Chámnak fia, avagy Misraim, ennek pedig legidősb lyánya

Isis, mint ezt hiven bizonyítja az ő késő időre felmaradt

sirkövén látható, epitáphium, – a fia pedig (és Isisnak

testvére) vólt Osiris, vagy Idris, ennek pedig fia vólt Hó

-rus, – B eros u s is 4-ik k. ezt szintén igy adja elő.

A Bibliába 1. Mós. 10: 1 – 6. v-ibe ez a származás

inak rendi: Noënak fia Ch ám : Chámnak fiai: Chús, Misraim»

.Pút, Kanaán; Noënak ismét Jáfet; ennek pedig Ma daj.

E” most emlitett külső irók ifjabb Saturnusról, vagy

Chamephesről, avagy a Chám fiáról Misraimról azt adják

elő, hogy ő Ch á m t ó l (kit idősb Saturnusnak, avagy

Noënak is tartanak) vette által az irást, tudományt, és

mesterségeket: miket is ő általvévén, köz l ö tte a Cham

törzsökéböl származott egyik jeles elméjű férfval: e' pedig

ál tal adta fiának Thátnak, vagy Thoythnak mind azon

tanúlmányokat tisztán megtartva.

Minden esetre fel is lehet azt tenni, hogy özönvíz

után a Noëtól származott Patriárkák, kiket a hiúság

Isteneknek kijelelt, t, i. Jáfet, Chám, Scm, 's gyerme

keik igen hosszu idejűek lévén, Jósef idejéig a tiszta

tudományt hiven megőrizve származtatták le: igy már Mer

"curius is Jósef előtti időben élvén, (Boissardus szerint 190

esztendeig) tiszta tudományra tanította meg az Egyipto

miakat. Es itten lehet világos okára talalni az Assiriai

vagy Magus Vallás tisztaságának, melly való

ban, 's igazán tiszta erkölts tudomány, – hogy még

Jósef is a tiszta kútfőböl merített, 's ollyat tanított.
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A Zsidók a Zohár-ba igy irnak, hogy bölcsesség

beli jelességénél fogva Hermesnek nevezettetett Egyiptomi

pap Jethro, (ki lyányát A scenes-t adta feleségűl Móses

nek, 's igy ő, ki szintén a tiszta tudományt Jóseftől által

véve, terjesztette át Mósesre) a Móses Ipája lett vólna

Egyiptomi Mercurius ; de ez tévedés, s őtet nem is lehet

az Egyiptomi tudományt alapitó Trismegistus Mercuriusnak

tartani, mert az idő nagy későbbsége ezen véleményt meg

tzáfolja, mi szerint Móses ideje előtt nagy darab idővel

már virágzásba is vólt Egyiptomban a Trismegistus Mer

curius által oda bevitt tudomány, a honnan már később idő

ben csak meríteni kelett Jethrónak, 's utánna Mósesnek a'

készen talált Egyiptomi tudományt.– De az Egyiptomi böl

csesség szerzőjének Hermesnek élete e későbbi időre le

sem szállítható; mert a historiai adatokbúl feltünik az,

hogy Jáfet, Chám, Sem 's ezeknek gyermekei: Madaj,

Chús, Misraim, Kanaán, Assur, és Zoroasternek avagy

Chámnak nevezett Noënak több maradéka, – ezek közt

Mercurius is, a később Isteneknek költött Patriárkák or

száglása idejében éltek, – mivel Mercurius is az Istenek

közé van számitva: következésképen valamint Chaldaea

ban vagy Babiloniában, és Persiában, szóval: A ssy ri á

ban egy Zoroaster vólt, úgy Egyiptomban is ugyan azon

egy vólt Thót, Theuth, Adris, Hermes, Trismegistus

Mercurius. – Noha ugyan e' fő jelességű két tudós, t i.

Zoroaster, es Mercurius, – neveiket, a később időkben

tudományaikról jeles túdósok eltulajdonították is, és a

Chaldaeai, Áriai, vagy Médiai, 's Persiai hires férfiak, on

nan Zoroastereknek, Phaeniciába pedig, és Egyiptomba

Thauth, Adris, Mercuriusoknak neveztettek: Mindaz

által őket sajátilag nem illetik ezen nevezék, bár meg

történt is az, hogy ezen egy nevezettel több túdósoknak

megczimeztetésők miatti tévedés – okot adott a Historia

irók közt temérdek vetélkedésekre. -

Seleucus és Manethus régi historia-irók azt

irják, hogy Mercurius Trismegistus Egyiptomi nyelven

irt 36,529 könyvet, t. i. földi Istenekről 100, levegői Iste
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nekről 100, égi Istenekről 1000 könyveket, mellyek több

nyire görög nyelvre át vagynak fordítva. – De Clemens

megjegyzi, hogy ezeket nem kell nagy kötet könyveknek

tartani, hanem részszerint annyi egyes darab könyvekbe be

vésett Hieroglypheknek, mik nagy számmal alkotnak egy

Obelisk 4 óldalú oszlopot, – rész szerint pedig annyi

irott papir iveknek. Clemens irja azt is, hogy az ő ide

jében még Egyiptomban Mercuriusnak e következő könyvei,

u. m. Philosophia 36, orvostudomány 6, Papi rendtartásokról

10, csillagászatról 4 könyvek – megvóltak.

Némellyek Zoroastert és Mercuriust egy személynek

állítják: de hogy külömböző 2 személyek vóltak a felhor

dott historiai adatok is bizonyitják, – ezen iróknál pedig

még világosabban megkülömbözteti e két személyeket az

Alexandriai Krónika, mellyből is kitetszik az hogy N o èn a k

fia C h á m tartathatik Zoroásternek, kinek egyik fia Mis

raim ifjabb Saturnusnak, ennek pedig fia Osirisnek hiva

tik: Chámnak továbbá másik fia Kan a á n n ak (Jób). a kí

Arábián, Phaenicián által It a li á ba menvén itten Picus,

vagy Jupiternek, ennek pedig fia Italiában Faunusnak, Egyip

tomban pedig Mercuriusnak neveztetik. – Hogy pedig

Mercurius Kananántol származott, azt más keleti történet

iró is kifejezve feljegyezi. Ennek valóságát erősíti az, hogy

az érdeklett Krónika nagy báttyához Egyiptomba me

netelét határozzá meg, pedig ottan nagy báttya Mercurius

nak Misraim, vagy ifjabb Saturnus vólt. E szerint irnak

Philo Judaeus, és Berosus. -

De a fellyebbi 3ik fapon a külső irókból tett elő

adás arról, miképen származtatott le a tudomány? egyezik

a Krónikai le irattal, 's ezen itt látható származási rendre

pontosan alkalmaztathatik, mi szerint is C h am t ó l Mis

raim vette á ltal a tudományt, – ő Kanaánnal köz -

lötte, vagy Picussal (Jobbal) e pedig fiának Tátnak

(a ki Egyiptomi Mercurius) adta ál tal ugyan azt. –

Leghihetőbb lévén tehát e tárgyban az Alexandriai

Krónika, annak kihúzását ide csattolom:
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Misraimnak a királyságban következője lett Mercurius,

vagy Faunus n' Picus Jupiternek fia, Chám törzsökéből

való: meghalván' Picus, vagy Jupiter, az ő fia, Faunus,

vagy Mercurius Olaszországot 35 esztendeig igaz

gatta, a ki nyugoton lakta alatt mint vizsgaeszü, és ügyes

mathematikus feltalálta az aranyat, 's ennek használatát, de

Italiát azért odahagyni kényszerülvén, hogy attyának Ju

piternek különböző ágyasaitól származott testvérei– irigy

ségből halálra keresték ottan, – (e' vér tu laj don uk

szivárog, 's lüktet késő nemzedékükön is, mit a tapasz

talás igazol; ki is jött temérdek arannyal, és Egyiptomba

ment Noënak Chám fiától szakadt attyafiához – a nagy,

báttyához, kitől atyafiságosan fogadtatván, itt is maradt

a hol minden világiakat megvetve, bölcselkedésre adta ma

gát, miáltal, a jövendőkbe is belátva, – sok dolgokat

eleve megmondott, a miért is őtet az egyiptomiak Isten

nék kiáltották ki, mivel nekik mint ist e n i k ö v et – a'

jövendőket megjelenté, sőt azért, hogy nekik bőven ara

nyat is szolgáltatott, gazdagság adójának is, és arany-is

tennek nevezték. Igy folytatja továbbá szavait a Krónika,

Mercuriusnak Egyiptomba jöttekor, – Egyiptomi király

volt– egy Chám nemzetségéből származott Misraim, vagy

Mesrem, ki is meghalván, – helyébe Mercuriust tették

királyukká az egyiptomiak, 's itten méltósággal uralkodott

39 esztendeig. – A b en ep h i arab iró szerint: Misraim,

Chámnak fia mondatik Mythrás-nak.

Mercuriusról Diodorus Siculus azt irja, hogy

Egyiptomba menetelekor magas tiszteletben tartatott Osiris

nél, vagy Misraimnál, és Isisnek vagy Rheának, Misraim

feleségének, tanácsnokja volt férje távollétében. – Mer

curius volt alkotója Egyiptomban az O b e l i s k oszlopok

nak: inditó oka e változtatásra a volt, hogy az özönviz

előtti pyramisokat nagy magasságuk, és 3 oldalaik fölfelé

nagy elhajlásuk miatt irásra használni alkalmatlannak tar

totta, és azért irásra alkalmasb 4 oldalú oszlopokat alapi

tott meg, mellyeknek tetejökbe, hegyes födelet tett, melly

Ázsiai tört. 2
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Obelisk oszlopok ő róla Mercurius oszlopainak mon

datnak.

E' mondottakban megemlített T á t névre azon jegyzést

mellőzni nem lehet, hogy ámbár ugyan! Mercuriusra, alkal

maztatik is az ; mindazáltal mást is méltán czimezhet, jele

sen pedig ezen név: Ma daj-ra sajátilag reá illik, mert a'

Tát név egyezik a Madaj-névvel, és föltünik itten M el

chi s é d e k , a' ki egyiptomi Mercuriusnál, idősb korban

Áriának téres vidékén erkölcs szinte Ma daj, 's előbbi

Hermes volt. -

A sok isteneknek említésével czélszerű itten a me

sés istenek eredetét, és tudományát elő adni:#Mercurius

után, a kit mint siten követét az egyiptomiak istennek ki

áltottak ki, 's ugyancsak ők – másokat is jeles tulajdonaik

ért isteneknek költöttek. – Tévedésök oka : A látható

világi dolgoknak erejét, s jelességüket isteneknek, – ge

niusoknak (védő– mentő) vélték. (Eusebius, „Lactantius, Fir

mianus. S. Augustinus de civitate Dei). Ők az égnek ere

jét, az elemek hatását, a' csillagok működését, és minden

dolgok öszvegének titkos öszveegyezését látván, azt hitték,

hogy az egész világ egy állat, melly alkotva van részle

teiben rejlő számtalan geniusokból, mellyek különkülön

minden egyes dolgok őreiül állanak. "

Innen támadt az Isteneknek sokaságuk, kiket emberi'

's más látható formákba képezve,– az emberi életnek min

dennemü jó, vagy rosz viszonyaihoz képest bálványaikul

alakitottak, és az igaz Istentől (a' kit ugyan, mint lát

hatlan fővalóságot, létezni hittek) származó segedelmet, a'

földi Isteneiktől, mint az igaz Istennek ki folyásából előállott

teremtményektől, ki esdekelhetőnek hitték, és immár ez

okbul emeltek ezeknek faragott képeket,

A láthatlan, és igaz Istennek személyét

emberi fogalomhoz képest magoknak ábrázolták a kroko

dil usba, illy hasonlatból, hogy ezen állat, szemeit ta

karó világos hártyán át a viz alól ki lát mindenre, őtet pe

dig a viz alatt senki sem láthatja, valamint a' t ö m é r d e k

} e v e g ői tengerbe, – az igaz Isten az egész
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világ egyeseit jól látja, de őtet senki sem láthatja;

továbbá pedig, hogy ezen állat nyelvetlen, – azzal azt

ábrázolták, hogy e világi nagy minden ség be n

min d e n ü v é ki h a t ó fő valóság nak ha tal ma, az

emberek véges elméjök szerint meg fog hat atlan, 's

ki be szél he tet len. – Ellenben

E láthatlan Istennek a világban látható jelesb

m u n k á la ta i t pedig, – l á t ha tó istenekül, és isten

asszonyokúl egyenkint személyesítették, – kik is voltak

főbb isteneik, mind ezeket pedig a nap ban, és hold

Dan pontosították öszve, és már ezen két égitestnek mun

kájuk, vagy hathatóságuk különböző minőségök szerint, –

vagynak isteneik, és isten-nőiknek nevezetei.

De sokszor a nap öszveserejét akármellyik istenük.

nek, úgy a holdnak is öszveserejét akármellyik isten-asz

szonyuknak különzés nélkül áttulajdonították. Innen van, hogy

midőn Osiris t nappá változni hitték, őtet: Jupiter, Bacchus,

Hercules, Vulcanus, Apollo, 's a' t. nevekkel, – vala

mint mikor R h e á t holdnak változni hitték, őtet: Minerva,

Ceres, Juno, Diana, Lucina 's a' t. nevekkel egyenlően

nevezték.
- +

A napot tartották a látható világ lelkének,

az ég mindeneket átjáró királyának. – Ezen égi test 12

tulajdonságait, 12 férfiú istenesítésével ábrázolták, ki 12

égi jegyekkel követve.

1) Saturnus, vagy zgovog , Janus, Repham: ábrázolja

napnak – az időket alkotó erejét.

2) Jupiter, Zeüsz, Osiris, Bélus, Ammon: ábrázolja napnak

–az egész világra beható erejét.

3) Bacchus, Dionysios, Camos: ábrázolja napnak – a'

bort, 's a' hevitő nedveket megérlelő erejét,

4) Apollo, Phoebus, Vulcanus, Arveris, Horus : ábrá

zolja – napnak a sugárok által melegitő erejét.

5) Mercurius, Anubis, Hermanubis, Phta : ábrázolja nap

nak – a nedvességet magához vonzó erejét, hon
nan az égi jelenetek (meteora). • *

6k
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6) Pluto, Dis, Adonis, Serapis, Thamuz: ábrázolja nap

nak az ércznemeket alkotó erejét.

7) Hercules, Omanus, Chon: ábrázolja napnak a földi lé

nyeket erősítő, tömegetesitő erejét.

8) Aeolus, Triton: ábrázolja napnak a szeleket alkotó

erejét.

9) Aesculapius, Horus: ábrázolja napnak egészséget munkáló

erejét.

10) Mars, Typhon , Moloch : ábrázolja napnak az indulato

kat felgerjesztő, feltüzelő"erejét.

11) Neptunus, Nilus, Poseidon: ábrázolja napnak a ten

gerre, folyóvizekre ható erejét.

12) Pán, Hermopán: ábrázolja napnak az egész világ élő

lényeit tenyésztető, és szaporító erejét.

A holdat tartották az ég-királynéjának, mellynek

külön tulajdonságai szerint 12 asszonynak istenesítését

ábrázolták ki a 12 égi jegyekkel követve:

1) Rhea, az Istennek nagyhatású annya: ábrázolja holdnak

mindent a nap befolyása alá hajtó erejét.

2) Ceres, Cybele, Isis : ábrázolja holdnak a' terményeke"

előhozó erejét, az aranyszinü gazdag kalászok te

nyésztőjét. -

3) Venus, Astarthe, Cabar; ábrázolja holdnak szaporodást

élesztő erejét.

4) Lucina, Latona, Mylitta: ábrázolja holdnak szelid vilá

gitást adó erejét.

5) Juno, Dido, Anaitis, Venus: ábrázolja holdnak leve

gőt fölvilágitó erejét.

6) Flóra, Chloris, Venus: ábrázolja holdnak a virágokat

előállító erejét, és a zöldelő tavasz elevenitőségét.

7) Proserpina, Persephone: ábrázolja holdnak a palánták

csirázásukat föld alól felhozó erejét.

8) Diana Artoèmis, Astartha: ábrázolja holdnak az erdő

ket, élőfákat, és vadakat oltalmazó erejét.

9) Bellona, Enyo, Lydia, Rhea : ábrázolja holdnak a vi

lági dolgokat meghódoltató, szeliditő erejét.
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10) Minerva, Pallas: ábrázolja holdnak egészségesitő m

feget, innen az elmét termékenyítő erejét,

11) Hecate, Ilythia, Militia: ábrázolja holdnak a föld alatti

gyököket, 's a' magvakat életre hajtó erejét.

12) Thetys, Nephte, Dagon, Syren: ábrázolja holdnak a'

tengerekre, és minden nedvekre kiterjedő erejét.

E 24 b á l v á n y n y al az egyiptomiak 's az őket

követők meg nem elégedtek, hanem ama két égi testek

va la m el ly tu laj do ná h oz h as o n l i tó ok ta la n á l

*a to kat, sőt életnélküli testeket is bálványaikul álli

tották, mint p. o. az I b is madarat, azért, hogy ez a Ni

lus melletti tavas lápáknak a viztőli megmentésökkel nyert

száraz téren tenyészett kigyók, békák sokaságát pusztitotta,

megritkította; a járomhuzással földet szántó, 's az őket bol

dogitó termésnek előállítására munkáló ökröt, a távol

ról is élesen belátó sa s t, a vigyázatos őrtálló vizsga'

's állandón hű kutyát, ezen állatra nézve elmellőzték azt,

hogy olly jelesség is van benne, hogy – ha egy akár

milly üldözöttet valamellyik megtámad : azon egy ellen, az

ebek divattörvényük szerint, – mindenik öszvecsődül, –

ezen ebszokás pedig az erkölcstelen divat-emberek ábráza

is lett; – a szelidségéről ismeretes, és őket tápláló ju

h ot, 's kost, a szaporitással kitünő , 's az emberektől

járhatlan akármelly kősziklás meredekségeket is szabadon

megjáró kecskét, vagy zergét, jelesen, hogy a'

Ka uk a sus ázsiai óriáshegy sima kőszikláit, sőt még a'

Himaláyai legmagasabb hegycsúcsot is egy megjárja,

ezen hegyek pedig csak szemléletre is irtózással lepik

meg az embert, mert a monda szerint legnagyobb magas

ságárúl,hire és A n d e se k csúcsa C h i m b o r as s o ameri

kai hegy magasságát is, az ázsiai hegylánczolatnak Hi

m a láyának csúcsa, mellynek neve Dh a v al a Giri (Thi

beth) és 27 ezer láb magasságu,– mondom, a Chimbo

rasso magasságát hétezer lábbal haladja meg; – a Hima

láya hegy-láncznak legalsó csúcsmagassága is ugyancsak

Thibetben tesz 17,454 láb magasságot, ez utolsó is pedig

mennyivel magasb a Magyarországban bámulatos lomniczi



22

Karp átnál a Tátra fölcsucscsánál, melly 8,316 láb ma

gas, 's amannak, legalacsonyabbjához hasonlitva is, felével

sem üt fel; – továbbá a galambot erkölcsi tulajdonú

tisztaságáért, és több efféléket köztiszteletök tárgyaiúl

állitottak elő, mint az orosz lányt igen nagy erő, mél

óság, tűz, és vigyázattal jelesen kitetsző tulajdonáért;–

a macskát, ez oroszlányhoz hasonló formája, éjjel 's nap

pal vadászata, és tüzes szemeiveli kitünőségeért; a ba

golyt a legnagyobb sötétségben állandóan fénylő bölcses

ségeért 's a' t. -

Ez itten lerajzolt sok isteneiket az egyiptomiaknak,

's követőiknek, a zsidók G ó i m - nak, németül Götter

nek mondják: a honnan ők minden mást, ki nem zsidó,

– sajátjukká, sőt elvökké tett ö nz és b ő l, még a ke

resztyént is, mint hitük szerint mind bálvány-imádót, és

hitetlent: Goim, Götzer, vagy Ketzer-nek neveznek; a'

török giaur, gaur-nak.

A bőven fölhordott históriai adatokból, de önkint a'

természetes igazság föltünéséből is látni való, hogy az

A s syriusoknak, kik közül vannak a chaldaeai, phae

niciai, és egyiptomi, 's áriai tudósok, különösen amazok

kal is ugyanazon egy tartományban, és együtt lakott Ma

gyar eleink u. m. Ma daj-nak – az ő hegyoldalai lakhe

lyükről – Ár-nak nevezett maradéki, – mondom az A s

syriusoknál már legalább 300 esztendővel elébb Mó

s e s n é l a közönséges betűknek, és i r á s nak

használata is csalhatlanúl létezett, következőleg az özön

viz után A ssy ri á ban a mi éleinkkel közös hazában volt

kútfeje a betűk, és az irás feltalálásának.

Tehát az ismeretes első nyelv az assy ri ai nyelv. Az

as syriai nyelv, vagy okszerűen kifejezve, (annál fogva,

hogy Ma day - a rok vándorlani nem mentek, hanem hely

ben A r, vagy E h bat a n a városban társaságot szerkezve,

's állandó ingatlan birtokban gyökerezve telepedtek meg,

avagy: a mi az ő nyelvük tulajdon értelmét fejezi ki:

Hun, vagy Ho n maradtak A s sy ri a fővárosában, A rb a n.

– Hu n n ak nevezett Ma day - a rok nyelve,– eleink
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által Ázsiába folytonosan fentartatott, és Európába is ve

lök átszármazván, élő - nyelvök is maradt. - -

Némelly irók scytháknak irják magyar eleinket a'

görögök előadásuk után, holott eleink, az alább bővebben

láthatók szerint, érintkezésbe is velök csak későn jöttek,

és tulajdonképen az a név nem is jellemzi a magyart.–

Scythák nak, Sky t h á k n ak nevezték a görögök

Ázsiának több népeit, igy eleinket is azok között, rész
szerint azért, hogy ezek is bőr ruhában jártak, mert Ski

thos teszen megpuhitott bőrt a görög nyelv szerint, rész

szerint pedig azért is, hogy ők, az észak felé költözé

sükkel vegyült több népek közül, eleinket jelel ő ma

g á ny os nevükre nem ügyeltek. -

Különös nemzetbeliek voltak pedig a Skythák ma

gya r e l e i n k t ő l; mert a Scythák más ágból származ

tak le, t. i. Mágogtól, Jáfét 2-ik fiától, és lakásuk helye

is Ázsia északi része felé volt, de nyelvük különbsége is

a tőlünk különbözést mutatja, mert azoknak maradéki a'

Taurusok, vagy Abarok (mind a két szó bikát teszen, 's

igy neveztettek ők, nagy, 's erős testalkatuknál fogva) a'

kiktől származnak le a Rus szus ok. – Constantinus Por

phyrogeneta azt irja hogy az Abarok meggyőzetvén a Chro

bátoktúl, azokkal egyesültek, de még most ie megesmér

tetnek. Abaroknak lenni S z k l á v nyelvekről.

A Magyarokról, kik Hun us, vagy Chunus, avagy

Honos névvel neveztettek azért, hogy azon név jelent

magát jól biró, vagy értelmes, hajlékkal, 's nyugvó-hely

lyel biró nemzetet, azt irja Degvines, hogy már a chi

nai histo ri ák rólok, az özönvíz után 90 esztendővel

– mint tőszomszédságuknál fogva esméretes nemzetről em

lékeznek. - -

A Madajokat, régi eleinket jelesen elkülönözik a több

ázsiai népektöl a'i felhivott több irók; de megtetszik 2. Kir.

8–11 verséböl is: Mikor Salmanassár az assyriai király sa

mariát megvette, 's az Izrael népét fogságra vitte, hely

heztette őket a Mad a jok v á r o sa i ba; különböznek

pedig magyar eleink a több ázsiai népektöl nem csak azért

**
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hogy kü lö nö s ez 1 m ó k volt, hanem azért is, hogy az

özönviz utánni közelébbi időben az a ssy ri ai király

volt fejedelmük elébb is, mint tartomány u k

Mé di á n ak neveztetett volna.

Magyar eleinkkel 2-dik ázsiai hazájukban Áriában,

Már gí á ban, Bactriában laktok idejekor, az Átila a h

Hun nu sa i is atyafiságot tartottak, mi onnan látható, hogy

Átilaah feleségül vette a Bactriai vagy Ephtaliták királyá

nak leányát Ildikot, (a mint majd alább bővebben) ismét az

ő fiától Csabától való unokája Edemen is Choraznaaból há

zasodott (Kéza Simon.)

A Magyarok is e joggal kivánták, ázsiábóli utolsóbb

hazájukból kiköltözésökkor, Pannoniát elfoglalni, mi

szerint ez hajdan,– a magyaroknak Ázsiában lakásuk

ideje alatt –A ti la ah n ak birodalma volt, kinekma

radékaul tartotta magát Álmus vezérük, Árpád attya.

Ma gyar ok kijö v e t e l é n e k jeleltetik a IV-ik

században európai mostani Hazánkba lett kijövetel is Ázsiából

– in Dissertatione Paralleli pomemonica, seu in memora

bilibus rerum Hungariae. Tyrnaviae Anno 1669. edita, illy

szavakkal: hogy a Magyarok Scythiából 373ik eszten

dőben Krisztus után indultak ki, és 380-ik esztendőben te

lepedtek meg először Pa n n o ni á ban, és 396-ik esz

tendőben Nicetás a D á cu s o k püspöke által ke

resztyéneknek megkereszteltettek, miszerint

Átilaah hunnusai magyar eleinkkel egynek tartatnak, és

illy móddal Álmus alatt 898-ik esztendőben lett beindú

lásuk Pannoniába m á so dik ki j ö v e t e l volt: de ettől

különböző értelemben lévén több történetirók, az elsőbb

nek jelelt Magyar kijövetelt a Magyarokkal atyafias emli

tett Hunnusokra lehet érteni.

Részletesebben pedig a történet adatok nyomain –

ezek tűnnek föl a magyar nemzetre nézve : miket is az

özönviz után lefolyt idő rendin húzok le.
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Első szakasz.

Ma daj-nak nemzetsége az özönvíz után– Ara

rát hegyektől azon délkelet felé nyúló hegyek mellékeire

terjeszkedett ki, mellyekből a Tigris és Eufrates

folyóvizek kifakadnak, és e volt a Magyaroknak Azsiába

első isméretes h az ájuk: innen darab ideig távozni sem

mertek, az ismét előkerülő özönviztől féltük miatt, a mi

bennök term é s z e t t é alakulván, máig is idegenek a'

Magyarok a nagy viztől, úgy szintén ollykor a Zsidók is.

Ez a félelem, mintegy vallásosságból átplántálódott az

egyiptomiakra is. (Plutarchus.)

Nagyobb szaporodásuk után kényszerültek elfoglalni az

innen délfelé kiterjedő lapályt, a hol az özönvíz előtt lakott

Noë. – Azt irja Solinus, hogy ezen tér bőventermő tarto

mány, és hires czitrom, narancs terméséről, mit a görögök

médiai almának neveztek. Polybius pedig igy ir, hogy

gazdag volt gabona, barmok, lovak; de emberek bőségére

nézve is Media.

Herodotus irja, hogy a több helyektől megkülön

böztetés kedveért nevezték a Magyaroknak tartományukat

Ma daj-arnak, vagy M a daj- ar á nak, 's ez egyedüli

nevezet az özönvíz után szinte 980 esztendeig fentartatott;

de midőn Bacchus, és Hercules (kit sokan Sámsonnak hisz

nek) királyságuk után Medea hatalma alá hajtotta Ma daj
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jarát, róla ezt a görögők Médiának is nevezték. –

Pausanias megjegyzi, hogy a görögök vették fel e ne

vezetet, de más szomszédok, mint a Syrusok, Zsidók,

Chaldaeusok, – a Médusoknak nevezett Magyarokat Cy

rus ideig Ma dajoknak nevezték. Ésa.21: 2. v. szerint. –

Tartományukat pedig A rá-nak. 1. Kron. 5. 26. és még

Krisztus után is darab ideig Áriának, – Márgiának ne

vezték azt.

Ezen tartományt, t. i. ázsiai első hazánkat mái napig

is az ezt biró törökök, és arabok nevezik Diar Madzar

nak, vagy Magyarok tanyájának.

Vitéz s é g ü k r ő l hiresek voltak magyar eleink, és

a Médus név félelmes volt a Görögök előtt: majd már a'

persiai uralkodás alatt is a Médusok voltak első rangúak.

– Élelem-módjok egyszerű, az italuk viz volt, a' ga

bonát vagy főzve, vagy péppé, vagy kövek közt megtörve

lisztté készítvén, hamu alatt megsütve ették. Dan. 1: 12.

Ábráhám, ki a' Magyarokszomszédságából Chaldaeának Úr

nevü városából ment a Kanahán földére illy együgyü va

csorával vendégelte meg angyali vendégeit. 1. Mós. 18. 6.

7. 8. Ez a szó Úr chaldaeai, vagy a mi mindegy, Madaj

avagy Madjar nyelven, mivel az özönvizelőttiektől átho

zott ugyanazon egy nyelv volt ekkor köznyelv, u. m.

az assy ri ai, tészen: kitetsző, fényes várost.

Ma daja r á b an eleink jó erkölcsü, igazságsze

rető emberek voltak, királyuknak is, kik papok is voltak,

a tudományokban, és jó erkölcsökbeni előmenetel szinte

olly kötelességük volt, mint a hozzájok folyamodók ügyei

nek igazságos megítélése, 's a' jó rend fentartása,

Plutarchus, és Fabari Persa iró,– a Médusok igen

régi királyukról Husch an g-ról emlékeznek, ki a fel

séges Istenhez hivta a népeket,

Arab iró Achmed Ibn Jussuph, a Médus királyról,

Lóhr asp-ról azt irja, hogy ő felültettetvén a királyi

székbe, Istennek hálát adott, azután a néphez igy szólt:

Oh ti! kik jelen vagytok, vegyétek be a ti lelkeitekbe a'

dicsőséges, szent, és mindenható Istennek félelmét,

kifutást adott a tenger vizeinek, és a hegyeket erősen
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alkotta, fölemelte az egeket, és minket helyhezett a'

földre, mint hangyákat, mellyek ide s tova mászkálnak a'

hangyabolyban.

Magyar eleink, – törzsök attyok, és tartományuk.

alapitójának, Ma daj-nak (Melchisédek) nyomdokin, – a'

mágus vallás parancsolatit,– a mennyei erkölcs tu

dom ányt, –– bevették, s azt az ő gyermekeik be

mint egy anyatejjel vér o k be ö n t v é n , öröklésül

közönségesen fentartották: a polgári társaságnak

egy e d ü li kellékei ü l t a r t v a mellőzhetlen élet

sza bá lyok ú l hasz ná lt á k , szokásukkal termé

szeti tulajdonaikká tették; és igy, midőn már az

élet egész pályáját átkaroló jó példa a dás minden egyes

háznak körében divatozott, – a szülék gyengéd házi

os ko lájok ban tenyésző e l s ő b e n y o m á st –

élte első napjától kezdve – felfogó csecsemők,– erköl

csi,– 's jóakaratra, úgy erőre is, és munkásságra emel

kedő emberek lenni, ez egy esek b ő l alakuló bol

dog köztársaságot erkölcsileg működővé

tenni, és az illy erkölcsi gyakorlatot maradékról mara

dékra folytonos átfolyás által örökiteni meg sem szünhettek..

A jó példa a dá ssal párosított gyakorlat, –

mint e két leghathatóbb tanítómesterek által 's az erkölcsi

és az egyszerü élet a munkásság, az önállású erő, a szülei

háznál sajátságúlát ragad a nemzedékre, és valamint a'feljebb

érintett n é m el ly nemzeti vonások tapasztalással

igazolják azt, hogy a rosz példa roszszal özönli el az em

beriséget a késő korra is: úgy ellentétben a jó példa jó

val tenyészik a késő emberiség boldogitására mennyei

áldásul. - -

Az egyiptomi király, Sesostris, kit köznévvel Fa

ra ó n ak neveznek, a Zsidók Egyiptomból kiszabadulá

suk ideje felé, az ázsiai népeket fegyverrel támadván meg,

maga mellé segitő társáúl fölvette a Médusokat, Assyriu

sokat, 's ez egyesült erővel Persiát, Indiát, a Skythákat

a Tanaisig hatalma alá hajtotta,– Assyriába tömérdek

Skythákat, Persiába Syrusokat, Médusokat, vagy Madaja
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rokat, ifjakból ezeket válogatva, – szállított, – és e ve

gyités által kivánta az egyetnemértés alapját megvetni

(Herodotus).
-

Ama S es o s t ris erős, magas, alkatú ember volt, fe

lőle azt irja Diodorus Siculus, hogy 4 sing és 4 tenyérnyi

volt, vagy a mi mértékünk szerint 7; láb 4 hüvelyk. Ter

mete ritkaságáról híres volt majd csaknem mint: Góliát h,

ki 6 sing és 1 arasz, vagy: 9 láb, és 9 hüvelyknyi: köze

litett az elsőbbhöz Achilles, ki 7 lábnyi volt. (1. Sam.

17: 4. Góliáthról iratik).

Ez érdeklett háborút követve – kijebb délfelé húzó

dásuk Magyar eleinknek, történt a Zsidóknak Egyip

tomból kiszabadúlásuk bekövetkezésével, Sesostris ki

rálysága után 2-dik Orus, hasonlóan Faraónak nevezett

egyiptomi király alatt, időszám szerint Krisztus előtt

1517-ik esztendőben: (2. Mos. 12. 40. 41. és 4. Mós. 21:

28) és igy ezen első hazájukban különösen laktak mintegy

900 esztendeig.

Második szakasz.

Ekkor kezdődött a háborúk által nyomatásuk miatt

odébb költözésük Magyar eleinknek Nagy-Áriá ba, M á r

gi á ba, Ba ctr i á b a Persia szomszédjába, és e lett

Magyar eleinknek téresebb hazájuk, 's a' má so dik Haza

vagy Hon.

Ezek is mindennel bővelkedő tartományok. Borter

mésre különösen jók. Áriában szamatos borok teremnek.–

Már g í á b an olly szőlőtőkéket lehet találni, mellyeket

két ember öle ér körül, és 2 singnyi hosszuságú szőlőfür

tőket terem. B a ctriában mind ezek feltaláltatnak, de

itt olajfa nem terem. (Strabo.) . .
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A Magyaroknak ezen 2-ik ázsiai hazájuk termékenysé

géről nevezték őket a Görögök Ep thaliták-nak, azaz:

barátságosan, 's vigan élőknek, Makaro in ak, azaz: bol

dogok-nak. (Diodorus Siculus).

A Magyarokkal, az Indusok, és Chinaiak tőszom

szédosok levén: az elsőbb rendüek, őket fejérségökről ne

vezték Albánusoknak, még most is a nem igen barnát

a Magyarok igaz magyar fajtának nevezik, – ismét őket

nevezték: Mog o l o k n a k, Mogorok nak; (az l, és r

betűk szabadosan felcserélődvén) – Fejedelmöket: Nagy

Mogolnak; – Országukát: Mogol Birodalomnak (Ta

vermier)– a második rendűek pedig, t. i. a Chinaiak His

torikusai a Magyarokat nevezték Ma ego rok nak, melly

nek fővárosa Sam a rk and a. Mások őket nevezték Ki da

rit á k-nak, azaz: Süvegeseknek.

| Innen kitetszik, hogy régi eleink nemcsak ma

gok nevezték magukat Magyaroknak, hanem az ide

genek is, noha tökéletesen kimondani nem tudván saját

nemzetiségi nevöket, őket hol Makarnak, hol Marge á

nak, hol Magornak, Maegornak vagy Magor-nak nevezték.

E” hazájokban a bővelkedéshez szoktak, különösebben

Cro es u s meggyőzése után elébbi együgyű é l é s

m ó djokat megváltoztatták Magyar e l e ink, és

mint Herodotus irja: – „a Lydusoktól reájok ra

gadt az öltözet, és eledelekben bújálkodás , 's a' külsőbe

fénylés," megfelejtkeztek arról, hogy szük sé ge i n knek |

megke ve sit és e által lehet fentartani öröklésül e bő

vel ke dé s nek soha ki nem apadó kút fejét, e bölcs

szabálytól eltávozván testi szegényekké lettek, ez alyjasi

totta le jólétöket, és virágzó állapotjukat, erkölcsi

bels ő - min ő s é g ö k ö r ö k l é s é h ez mind az á lt a I

hiv e k m a radt a k, és ez az oka, hogy majd csak

nem úgy járt, mint Róma, melly a késő időn a kényére

élés, elpuhúlás, sőt k i vált az erkölcs r o m l á s , 's

annak letapodása miatt egészen is lemerült. -

Ezen második hazájukba Magyar eleink darab idővel

hol a Persa, hol a Párthus, és Nagy Sándor

- 4

t
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uralkodása alatt voltak, egyike a másikát felváltva lett fe

jedelmök. – Végre a Párthusok uralkodtak rajtok, és mi

után ezeknek uralkodásuk alatt voltak – eleink Krisztus

után 217. esztendeig, igájukat nyakukból kivetették, őket

Artaxerxes Persa király vezérlése alatt végképen legyőzték,

's a Parthusok uralkodása helyett a Persia it ujra felál

litották Krisztus után 229-dik esztendőben; és igy eleink

ujra a Persáknak hatalmok alá estek, 's velök együtt az ő

hasznukra állandóan hadakoztak Krisztus után 425-ik eszten

deig : a görögök által ekkor többé Áriusoknak, Már

gian u s oknak nem neveztettek, hanem Ep h ta li táknak,

A l bánus Hun nusoknak, és Kidariták-nak.

Ezután a chinai historia szerint 5-dik Varannes Persa

király alatt a déli Hunniában lakott Gougenek (Cóg mara

déki) 's a' Persiához tartozó Magyar eleinket, de még Chi

nát is haddal megtámadván, a chinaiak, ellenök–Átilaaht is

megkérték segítségre; de ez, – európai hadakozása által el

lévén foglalva, nem segitette őket, melly helyzetökbenmagyar

eleink Túmen nevű vezérök alatt a chinaiakkal, és per

sákkal egyesülve az emlitett gógokat megverték, és déli

Hunniábol az északi részekre nyomták.

Mag yar eleink, elébbi több veszteségeik után

ismét életre ébredett vitézségükön felbátorodva, de a Chi

naiak által is biztattatván, szabadságuk kivivásáért háborura

keltek, 's azt vissza is szerezvén, a' Persáknak eddig fizetett

adó alól magokat fölmentették : minélfogva ujra háborura

keltek a Persák eleink ellen, és 5-ik Varannes, és Isdegerd

Persa királyok, és a Magyarok vezére Tú men alatt hosz

szasan folyt a háboru, de Ephtalita eleink erőt szegeztek

erő ellenébe, hatalmukat megtartották, és még hogy Persiát

is elfoglalhassák, segítségükül Átilaaht is megkérték, a ki

a meghivást elfogadta, sőt, hogy sikeres czélt érhessen,

Túmen leányát Mihol Ildikot feleségül is vette, és az

oda minél közelebb Európából lehető jutás végett legegye

mesebb utról is tudakozódott, mint ezt Priscus irja, de aján

lott 's megállapított szándékától a halál megakadályoztatta,

melly 454-dik esztendőben történt. – Megjegyzésre méltó
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itten, hogy a historikusok előadásuk szerint Átilaah a bac

triai király leányát vette el feleségül; de a' bactriai biroda

lom ekkor már egyesülve volt az Ephtalitákéval, és Túment,

az Ephtaliták vezéröket bactriai királynak azért nevezik, mi

vel a külső nemzetek előtt ismeretesebb volt a bactriai bi

rodalom, mint az Ephtalita eleinkké.

Priscus azt irja, hogy a Persák látván a hadakozásnak

részökre sikeretlenségét, az ő királyuk Peroz, a mi Magyar

eleink fejedelméhez Chun, vagy Hun-Chánhoz Túmen fiához

követeket küldött, és békességet, 's a' kölcsönös segitségre

szövetséget kötött;de a'Persa király ármánykodva megajánlott

maga leánya helyett egy idegen leányt küldvén feleségül, mi

nek valóságát ez, oda érkeztekor tüstént fölfedezte. – Erre a

Chan boszszuállást esküdött a Persák ellen, a hadakozás elis

kezdetett; de a Persáknak meggyőzetésükkel lett vége a csa

tának Kr. után 459-ik esztendőben, és ez időtől fogva a Per

sák Ep h ta li ta e l e i n k n e k lettek a dó-fizetői. –

(Procopius, Theophilus). -

De majd idővel az erőre kapott Turkusok, jelesen Kr.

után 569ik esztendőben Ephtal ita el ein ket hatalmuk, és

adófizetés alá hajtották, tőlük azonban még akkor lakó föl

deiket, városaikat el nem foglalták, a mint ezt Disabulusnak

a”Turkusok Chánjának, vagy Türkchánnak követje, Mániach

előadja Justinus császárhoz a Turkusok szövetségeséhez

adott tudósításában. -

Még ezután a Turkus ok, megtámadták a Persákat

is, és minden gazdagságuk kirablása által meggazdagodtak,

őket e fölött adófizetőikké is tették (Theophilactus); de ke

véssel azután a Persák királya, Hormis dás megveri őket,

's viszont maguknak teszi a Turkusokat adófizetőikké, és

a sok pénzt is, mellyet öszszegyüjtöttek, tőlük elveszi590-ik

esztendőben. -
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Harmadik szakasz.

Magyar eleink, az ugynevezett Eph ta li ta Kid a rita

Magyarok, vagyis magyarul kitéve : jó állapotban élt sü

veges Magyarok, – a Persia szomszédjában lévő 2-ik ha

zájukban Kr. után 647-ik esztendeig maradtak meg, u. m. a'

mikor az A rabok – a' Turkusok segitségével – Mu

h a m e d vallása fegyverrel terjesztéseért elébb Persiát bi

rodalmuk alá veszik, azután pedig a mi Magyar apáinkat tá

madják meg, és miután ezen vakbuzgó csordának kegyet

lenségét, 's Muhamed vallásabevételére kényszeríttetésö

ket nem szenvedhették– összeadják magokat, és ezen 2-ik

hazájukat 1,800,000-en odahagyák, a' mellyben eddig mint

egy 2,100 esztendeig laktak, és Ázsiának észak felé való

részibe bujdosván ki, megtelepedtek a Jaik (Ural) és

az Etil (Volga) folyóvizek mellékein mint 3-dik ázsiai

h az ájukban, azon a földön, mellyen most a nogai Tatá

rok, Kirgisek és Karakalpagok laknak. Constantinus Por

phyrogeneta igy emlékezik erről 950-ik észtendő táján.

Megjegyzésre méltó, hogy ez előtt az Átel és Geik

vagy a Volga és Jaik vizeknél a Paczinácziták laktak, és

ő velök határos népek voltak a Madzarok. Ez a tartomány

neveztetett Kibgják földének is az itt uralkodott Kibgják fa

miliájáról. (Beyer Geogr. Russ) Ogus-chán idejében a Mon

golok közt egy főember özvegyének Kibgják nevü fia fel

nevekedvén, őtet Ogus-chán–az Urussok, Ulákhok, M a d

zarok, és Baschirok ellen– kik a Tin, vagy Don, Volga,

és Jaik vizek mellett laktak, távol vidékre észak felé kiter

jeszteni déli nagy birodalmát– nagy haddal küldötte, ki is

ezeket meghóditván, ottan a meghódított 680-ik esztendőtől

fogva 1226-ik esztendeig, a hol 647-ik esztendő után volt
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3-ik hazájuk Magyar el ein k n e k Franc Plancarpinus igy

ir, hogy 4-ik Innocentius Pápa 1243ik esztendőben őtet kül

dötte az itt lakó Mogol Chánhoz;– Rubriquius pedig, hogy

őtet IX-ik Lajos franczia király 1253-ik esztendőben küldötte

Mangu-Chánhoz azért, hogy őket keresztyén vallásra térit

sék- (Aeneas Sylvius).

Tulajdon értelemben vevén, hogy a 2 ik és az 1-ső ha

zájukban, – a méhektől vett hasonlatosság szerint szólva

– eresztett a Ma daj nemzetség azaz osztályokra sza

kadozott, haladt is másfelé, maradt is helyben. – (E-reizteni,

könnyebb kimondásért eresztem: van ezen gyökből – rutz,

vagy retz, teszen ruttzanást, futkározást, széljel szaladást,

mint a' rutzáké, – az első ragasztéke, könnyebb kimondás

ért van elibe téve.)

Innen méltán kérdés támad a felől, hogy midőn a tör

ténetirók a kibújdosást jelentik, kibújdostak-e mind,

vagy helyben is maradtak meg Magyarok? Igenre véleke

dem az utóbbit értve; mert onnan, hogy odébb azok költöz

tek, kik a' Mahumed vallása bevételétől idegenek voltak,

önkint következik az, hogy a kik elfogadták vallását, hely

ben maradtak meg; de majd csak nem képtelen is az, hogy

olly roppant számból, mellyre a Magyarok több ezer évek

alatt megszaporodtak, helyben mind a két hazában nagy

rész meg ne maradt volna, e fölött a kibújdosottaknak is

kevés számuk • ' megmaradtaknak nagy csoportjára mutat

Leghihetőbbnek tünik föl, hogy 1-ső Hazájukbéli ki:

menetelkor egy rész dél felé azon tájékra, melly Mogol,

vagy Mogorországnak hivatik, és odébb is Indiába!

terjedt ki; a 2-ik honból kijövetelkor pedig a hátramaradt

Magyarok majd a most emlitettekhez csatlakoztak, majd

Persiába és szélein nyugodtak meg helyben, a kikkel

ők azután, – és a magyar eleink 3-ik hazájukba költözé

sekkor több útjokban elszélledt Magyarok – szintén amoda

visszamenvén, – egyesültek. – Ezt világosítja a Mogor

vagy Mogol o r sz á g nak előállása, melly magyar gyök

erejénél fogva, származván ettől: Mágus, mag, mog

és: – or, – jelent: nagy 's kitünő országot. - (Az ar
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er, or , ragaszték teszi ezt: erős, kemény ; p. o. agyar =

kitettsző: ered = erőt-e -vesz: er- d ő = erős, vagy ke

mény dolgot – ád -ő: – az or-nak tulajdonképen, jelen

tete ez: ott sebesen mozgó, zörgő cselekedet, t. i. czéloz

a lélekzetteli járásra, hortyogásra: –külső formája szerint

pedig or = felemelkedett dombos rész, millyen az orr az

arczon, a minémű értelemben vétetik már: orom, ormos,

orja.)

Mogorország a China, és India, tulajdonképen

pedig a Hidasszes, Iudus - Sind, és Ganges folyók közt

elnyúló Tibet - Hondu = India, és más felől a magyar

eleink 2-ik hazájuk Nagy Ária, Márgia – szomszédságá

ban nagyságáról volt esmeretes, és fejedelmök is Nagy

Mogor, vagy Maegornak neveztetett. –A Török császár

nál követ által képviselte magát. – Zamoscius azt irja de

originibus Hungariae czimű munkájában, hogy ottan még

1576-ik esztendőben is magyarúl beszéltek, a mit azzal

bizonyit, hogy a Magaroknak Konstántinápolba Amurát tö

rök császárnál elő követje, – a Rudolf austriai császár

és magyar királynak Konstantzinápoyba küldött követjével

magyar nemzeti nyelven beszélt, és hozzá a Mogor kö

vet illy beszédet tartott: – „Mi s kik a ti törzsök atyái

tok vagyunk úgy oltalmazzuk ősiségünket, hogy a külső

nemzetekkel való öszveházasodást halálos büntetés alatt

megtiltottuk, ebből lett az, hogy a mi régi tiszta nem

zetünk – melly durva barbarusoktól van körül véve –

maga ereje által akármely dühös ellenséget is eleitől fogva

megbirhatott" -

E Mogor követ beszédébe érdeklett elkülönzés, a'

Muhamed vallása elfagadására mutat, és vallásos nyelvök

miatt a magyar nyelvnek is elenyésztetéséré: avagy még

arra is figyelem lehet kitalálni, hogy miért nem létezik

ott már mostan a magyar nyelv, mi szerint a régi Mogo

rok, azon régi helyekről Rudolf idejétől óta távoztak, s

magukkal nyelveket el vitték, minthogy Magyar útazó

Körösi Csoma Sándor 1832-ik esztendőben a felől tesz

udósítást, hogy magyar nyelv jelenleg ottan nem létezik.

-
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Igy történt az, hogy K. Csoma Sándor onnan tovább

útazott, és útjában folytonos vesződséggel daczolva –Ti

bet nagy kiterjedésű országnak L as a nevű tartományaban

benyúló Himaláy a vadon hegy lánczolatán, – ottan

jelesen a P on sal a hegy tetején főcollegiummal diszes

várában pompázó Nagy Lám á n á l keresse fel a több

ezredre mutató igen régi, és remek könyveknek tárát.

Okszerű tehát hinni, hogy ezen könyvek meg tanúlá

sukért lakott ott hosszas idő alatt, és azoknak ismerteté

séűl tanúlta ki a Sanskrit (magyar eredetű régi indus)

nyelvet, mellynek szótárát az angoloknak meg is küldte

a Magyarországba, mint honába, későbben tett túdósitása

szerint.

Tibet, máskép Bergusolá-nak neveztetik: főpapja

a Nagy-Láma, – kinek isteni tisztelettel hódolnak

nem csak e' nagy ország, hanem a számos milliókra m nő

több pogány országok, u, Khina, Tatár, Mogor lakosai is

– Lasá-nak térsége alant, sok templomokkal, 's hozzájok

tartozó kisLámákkal van tele,nagy oskolái mintegy200rámegy

tudományuk szerint a Nagy L ám a h a lh at a t l annak

tartatik, a ki ön akaratja szerint külsejére meghal

ugyan, de valója megmaradt, t. i. testét mással cseréli

fel, mellybe költözik át lelke: (metempsychosis). Előtte

a legfőbbek is le borúlnak, még a khinai császár is, a'

ki magát menny urának, a föld kereksége minden fejedel

mein fölűl uralkodónak tartja, – őtet imádja, a Nagy Lá

ma pedig csak egy szóra sem méltatja, hanem beéri azzal,

hogy szentséges kezét fejére teszi, mi által bűneinek teljes

bocsánatját eszközli, – az ő hitők szerint. -

Mi a Nagy-Láma pompás várában levő könyvtárt illeti,

abban úgy vélem, hogy öszvehalmozva találtatnak, – a'

Mágusok tudományának leg régibb gyűjteménével diszlett

Ekbat an ai könyvtárból kipusztított könyvek, az A1 e

xandriai bibliothekából, 's Ázsia több részeiből kiürített

ereklyék, úgy szintén a' Br a ch man ok avagy Mi a daj

fajt a régi In du sok bölcsei által írt könyvek, –

mondom – itt vannak öszvehalmozva; – mert a mint

3*
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irja Angol Chesterfield 1758-ik esztendőben, ottan

olly régi irott orkölcsi könyv is találtatik, mellyet

a Lámák sem olvasni, sem érteni nem tudnak, a mit

azonban europa műveltséggel biró tűdósok figyelmőkre

is méltatandónak ajánlanak – annak a Jób, Dávid,

S a l am on felséges gondolatival egyező – keleti szép iz

Iésű kifejezései. Ezen könyv, az emberek kötelességeit–

I s t e n , m a g unk, és mások iránt – erköltsi tiszta

ságát tárgyalja, és szakaszonkint felfejtegeti az embe

reknek mindennemű erkölcsi viszonyait, 's egyenkint sor:

ba felszedvén minden lehető erényeket, – alapos okokkal

erősitve, 's rendezett erkölcsi tudomány szabályai szerint,

pontosan előad. – Imé! e forrással egyesül a'

Mágus vallás, melly 12 czikkekben fellyebb látható.

P e r s i á ba n is maradtak hátra Magyarok a 2-ik

hazában, mikor az 1800,000 Magyarok a 3-ik Hazában ki

indúltak, de a honnan ők, ki szorittatván, Nagy Bu

c h a ri á n ak Persia felőli részében telepedtek meg, 's

máig is ott laknak, – szintén olly állandó maradással,

mint az Ázsiából Pannoniába beszált Magyarok – Panno

niába megmaradtak. -

Ezen Magyarok Nagy Buch á ri a déli részén

Yerd Keram tartományban jó darab födet birnak, őket az

Arabok, és Persák, a törökök: Sz a baroknak, G é be

r e k nek, vagy Zsébereknek, Gia u ro k-nak nevezik,

melly mindenik szó tészen: Számolni tudót, innen van:

Álgebra; de mivel ezek nem vették be a Mohamed vallá

sát, hanem követték régi Magyar eleinknek, a Mágusok

n a k val lá s á t; a Géber, Gaur névnek, – a ma

humedanusok. – hit et le n , napot, 's tűzet imádó jelen

tést adnak, 's tartományukat Géberek földjének nevezik.

– Ők a Mágusoknak isten es vallását követ

v é n, szelid erkölcsű, jámbor, együgyű embe

r e k , jó fő l d mi v e sek, jó kertészek, – a kovácssá

gon kivűl – mesterségeket is folytatnak. – Minthogy

pedig ők a régi M a dajok közt élt tudós a bb tör

* * ö k n é p től a Mágus o k t ó l sz á r m azt a k, ők
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magokat ma is Mad dajoknak nevezik, vagy a kettős

dd. betűknek elsőjét n. betűvel cserélvén fel az A s sy ri

usi első nyelv szerint, M and a jo kn a k, Mondók

nak, t. i. tudományt szerző, és közlőnek. – De a Ma

daj névhez nem teszik hozzá az ar-t, minthogy ők a mieink

től régen elszakadtak, és akkor A rabiában, Persiá

ban, Indiában telepedtek meg, 's a'2-ik hazában Áriá

ban, Már gi á ban már eleinkkel nem laktak együtt. (Pietro

de la Valle persiai útazásáhan igy adja ezeket elő.) Most

visszatérvén az eleinknek ázsiai 3-ik Hazája történeteire,

jegyezzük meg, hogy arról azt írja Aeneas Sylvius, hogy

ez: Nagy Magyar or szá g , é s Eu r o p a i most a ni

h az á n k n ak a nyja : itt mutogatják azon régi város om

ladékát, melly a Volga és Tanais között Ma dz a r vá

rosnak neveztetett. – Itt a d t á k régi e l e i n knek a'

görög és diák irók az Uggar, és Hungaru s ne

vet is, ezen gyök szokból: ono = gur, vagy hon = gur

melly tesz: lakos– jövevényt, mi jelenleg nálunk indige

na szóval fejeztetik ki. (Procopius, Calistes. Jornandes.) De

a Hungarus név eleinknek nem saját nevük vólt, mert

már régebben 560-ik ssztendőben a Volga vize mellett la

kett O n o - gu rp k, kik az Avar u sek által háborgattat

jak, a görög és diák irók által Hungaratoknak neveztettek

a mikor még a mi magyar eleink Persia szomszédságában

laktak.

Azokat a tartományokat, mellyek a' C á s p i u m , és

Pont u s tengereknek északi partjai felől vannak, 's a'

hol Ariából kiköltöztök után – 617-ik esztendőtől fogva

734-ik esztendeig kr. u. laktak magyar eleink, három rész

re osztották már t. i. .

1-ső. A Kibgyák főldje és Baskar dia, melly

vas kardosok földjének neveztetik azért, hogy vas karddal,

vagy baltával jártak, itt laknak most is ezeknek ivadéki

a Baskirok: – e fekszik a Jaik, és Volga, vizek

között.

2-ik Magaria, melly a Volga és Tanai s közt

levő főld volt, – a hol volt Madzar vár is: a magya*
***
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név hitelességének őre, késő időrs is örök emlék

bástyája Ázsiában.

3 ik D o n t ia vagy D e n t u Mogeria, melly a' Ta

na is, (Don) és Bori s t h en es folyóvizek közt volt, és

ezen Dontiát az elébb ott lakott Skyt ha eredetű Ros

s u sok a magok nyelvükon nevezték Lebediás-nak, azaz:

az ottani folyókban tanyázó hattyúkról – Hattyú főldének

1) o n t i a – A t el kuzt is hozzá v é v e – volt az előtt

Scythia, – b o n n an adták a magyaroknak a ra

gadvány, és Pannoniába rémlő Scyth a nevet, a' melly

búján tenyésző tudva kint erőre kapván, az igaz Ma daj

ne v ö k növényét árnyékolgatja. – magyart pedig (meg

a Volgánál is, – Don t i á ba átmenetét előzve, – ma

gyart) Scy t h á n a k nevezni olly tévedés, mint lenne Pan"

noniába mostani településnél honnál fogva, Pannon-nak,

vagy fejedelménél fogva, austria i nak nevezni, ugyan

csak a Magyar t.

E h á r m as ázsiai 3-ik Hazájukba kijövetelők

után keservesen emlékezvén vissza A ri ai gazdag földű ha

zájukra magyar eleink, – meg telepedésőket követő 8

esztendők múlva Árm é ni át, és Sy ri át, mellyeknek

lakosi már ekkor az Arabokhoz állottak, – megtámadták

szövetségeseikkel egyesülve, és pusztították, – a pré

dával pihenvén 2 esztendeig ismét 656-ik esztendőben be

rontottak Árméniába; de már ekkor szerencsetlenűl, mert

az őket készűlve váró Arabok és Syrusok által véres ütkö

zet után, kiűzettek Árméniából, mitől fogva 7 esztendeig

csendességben maradtak. (Theophanes.)

Ekkor Muhamed azt vélvén, hogy a megcsendesedett

Magyarok, és az ő szövetségeseik, hajlandók lesznek az

ő vallása be vételére, – követjeitől küldött levele által

őket fel szólította, de ezek e miatt újjabb boszúállásra

fakadván, megtámadják ismét az Arabokat, és bár elébb

szerencsével öszvetörik az Arabokat, mindazáltal későbben»

– nagyobb erő állván ellenökbe – többször megverettet

nek az Arabok által, és a fő Városok is, melly M a dz a r
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várnak neveztetett, felégetteték. (Theophanes Chro

nogr.) – -

Miután hát többé velek nem birhattak, de általok ál

landóan háborgattattak is; oda hagyák Magyar eleink Ma

gari át, – a hol 647-ik esztendő óta tartózkodtak, és

napnyugot felé a Tanaison által költöztek minden vagyo

naikkal együtt 731-ik esztendőben arra a 3-ik részre, a'

melly Don t i á nak, vagy D e n t u - Mog e ri á n ak ne

veztetik Eleud, vagy Előd nevű B o e b ó őjok (vagy a'

b. és v-vel cserelvén fel Voevód) vagy Vajd a vezérlés *

alatt, mert Boebód vezért tészen. – Itten 734-ik eszten

dőben három esztendei lakásuk után (mellyért nemis ne

veztethetik ez hazájuknak) meg támadtatván Magyar ele

ink, és megis győzettetvén a Paczinácziták, vagy Kan

karok által, két részre szakadtak a Magyarok: egyik rész

át ment 4-ik hazájukba arra a fődre, – melly A te l

h u zu-nak vagy viz - körinek neveztetett; – a másik rész

pedig visszavándorlott előbbeni ázsiai hazájába Áriaba,

C h o r á s m i á ba, Buch á ri á ba; – részszerint pedig

szakadozva helyben is maradtak. -

Ezen 3-ik Hazájukba lakott Magyar eleink a görögök

által – mindnyájan öszve foglalva mind a három rendbéliek,

mint Magyarok: Z a bartoi asph a loi, azaz: meg aláz

tatott Szibaritáknak és Turkoknak is neveztettek

(Constantinns Porphyrogeneta igy adja elő). Ezen író sze

rint: a Sz a bar név illethette őket azért, mert eleik ta

lálták fel az irást, és olvasást; vagy mivel mint kereske.

dők jól értettek a számokhoz; továbbá pedig az as p ha

loi, szerentsétlenségeket jelelte meg. » -

Turkok nak nevezték őket azért a' görög irók,

hogy darab ideig a Turkusokkal laktak, és majd alattva

lóik, majd szövettségeseik voltak: de a törökök a mi

Magyar eleinkkel nem is atyafiasok, mert a törökök szár

maztak a scythák közűl való Massagétáktól, és Sá

káktól, kiknek eredeti nyelvök volt thrax, a rácz nyelv,

és lakasuk is a Caspium tenger északkel c ti part

Jain volt, melly Turk om á ni á nak neveztetett. Magyar
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eleink pedig Ázsia közepén a Cáspi u m dél nyugoti

partjai felől laktak. – Turk nak nevezik az arabok a'

törököket, melly tolvajt jelent: a Magyarok pedig tü

r ö k n e k , töröknek, azaz: m á s ok at szu r k á l ó k n ak;

– a honnan lett az, hogy már későbbi időben 1300-ik

esztendőbnn Osmán török császár ezen gyalázatosnak

tartott nevet eltiltván, őket O s m á n-nak kivánta ueveztet

ni; de mivel viszálkodásaik által ezen nevet is meg szen

nyezték. erőszakoskodásaik által útálatosokká tették ma

gokat, – Magyar eleink rosz értelemben vették az Osmán

nevet, o c s m á n jelentéssel. – A turk nevezet tehát

Magyar eleinkre hibásan alkalmaztatott.

A 3-ik Honokból, eleinknek Áriába visszavándor

lott másik része, – Persia szélin szállott meg, de

onnan kiüzettetvén ők, a régen Persiában maradt, de

szintén onnan ki szorittatott attyokfiaihoz Nagy Buch á

ri á ba mentek, és ennek Persia felől való részin teleped

tek meg, s együtt mindnyájan a Mágusok vallását

követék.

A magyar eleinkkel a 4-ik hazába nem jött, – sem

az ázsiai régi hazába vissza nem vándorlott a kon

kivűl, – sok magyarok maradtak meg itt e n a 3-ik

H az á ban, és állandón, – úgy hogy a későbben Pan

noniába át költözött magyar eleinkel sem csatlakozván ösz

ve, itt helyben örökösen megtartották lakásukat, a mint

késő időn ott lakásuknak bizonyságaira lehet találni.

Jelesen pedig azt irja De s er i c i ú s „de initiis, et

Majoribus Hungarorum," hogy 1259-ik esztendő táján IV-ik

Béla idejében egy Juliánus nevű Dominicánus barát elin

dúlt a régi, és Nagy Magyarország felkeresésére,

's a Volga vizéhez érvén, Magyarokra talált ottan,

kik igen szivesen fogadták, 's egymással magyarúl beszél

tek, 's egymást jól is értették, azt tapasztalta, hogy ők

lovakkal, fegyverekkel bővölködnek, és serény hadakozók.

– Nekie emlitették, hogy a magyarok ő közülők mentek

el, de azt nem tudták, hogy hol laknak. – Szomszédjaik

nekik a' i at á r o k, kik őket kezdték ugyan háborgatni;
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de azokat megverték, és ezután szövetségeseik lettek, és

velök együtt 15 országot pusztítottak el. – Köztök is ta

lált tatárokat, nevezetesen a tat á rok vezérének köve

tét is ott találta, a ki tudott magyar nyelven is beszélni.

Továbbá Aeneas Sylvius in Historia Asiae igy ir:

hogy a Don, vagy Tanais melléken útazó, különben ve

rónai születésű emberrel beszélt, ki azt mondta, hogy kö

zel a Tana is hoz talált olly embereket, kik a Panno

niában lakos magyarokkal egy nyelven beszélnek, és hogy

akart is magyarúl tudó professorokkal az evangélium hirde

tése végett hozzájok menni, de a muszka fejedelem nem

engedte, hogy a diák ekklézsia szokásaira tanittassanak,

és hogy az ázsiai magyarok a diák ekklézsiához köttesse

nek. – Vallyon tilalma, – nyelvök kiküszöbölésére is,

nem terjedt-e ki? nem az a sors érte-é őket, – melly a'

lengyel nemzetet – nemzeti nyelvök kioltására intézte

téssel – környezi? A finnek is úgy vannak, mint mi vol

tunk a diákkal, némettel, őket svéd, moszka nyelv, fog

lalták el, holott el hanyaglott ósi nyelvök, mellyet erőre

emelni akarnak, a miénkkel atyafi.

Kaprinai, ismét Beschreib, des Caucasus, (Kakas hegy)

ezeket írják felőlök, hogy ők nem hiszik azt, hogy a Pan

noniába ment magyaroknak maradéki élnének, különben

annyi nagy idő alatt, – a hazájuk, 's testvéreik iránti

természeti vonszódásból, – őket meg keresték volna, ősi

hozzájokhoz való jussaiknak megtudása végett. – Még a'

XVIII-ik században találtattak magyarok, a Te rek vize

mentiben a Caspium mellett, kik I n d us o k n ak nevez

tetnek: – ez bővebben kifejezve helyheztettetik – a'

Caspium tenger, és Árméniával felőlök szomszédos Geor

gia, és éjszakról a Circassiától elválasztó Kakas hegyek

között, a Magaria, vagy Nagy Magyarország déli szom

szédjába Iberi á ba. Az Indusokat a cserkeszektől a'

Caucasus hegyek választják külön,

Moldvában is vannak még magyarok, kikre Zöld

Péter székely cath. pap talált 1776-ik csztendőben;

de ezek nem ázsiából, hanem Erdélyből költöztek ki
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1420-ik esztendőben Zsigmond király alatt a Hussiták ül

döztetésök alkalmával, és helységeik a Husz, és s z e n t

Hyero ni m u s nevein is vannak; ugyan ekkor velök –

E rd é ly b ő l – s z á sz ok is mentek ki, és régi nevű

ket, – bár szintén magyarúl beszélnek amazokkal egyen

lően , – jelenleg is megtartják, mint Schuster, Schneider

Schlosser, 's a' t. és mind ezek magokat Csan gó magya

roknak nevezik: van 62. helységök, és mindenütt nyelvö

ket az idegen népek között megtartották, különbözésök

beszédjöknek a miénktől abból áll, hogy sebesen mondják

ki a magyar szókat – ázsiai szabály szerint, minél fogva az

orrból h. forma a -helyett ó-el nyeletve lágyan hallatszik,

Jelenleg olasz papjaik isteni tiszteletök magyarúl tartását

akadályozni kívánják. – :

Oláhországban is Bukarestben evangelika népes

ekklézsia van.

Negyedik szakasz.

Magyar eleink ázsiai 3-ik hazájukból az úgy nevezett

nagy Magyarországból a 4-ik hazájukba Átel kuzu, vagy

viz – közi tartományba 734-ik esztendőben költöztek által:

ez határos a M e ó t is, és P o n t u s éjszaki partjain lakott

Ch az a rok, vagy Caczirok földével, és keresztűl rajta

a Baruch, Kubu, T ru ll us, és S e r et folyó vizek

folynak. – Itten magyar eleink magokat felosztották 7

nemzettségekre, t. i. Neke, Megere, Kurtu germat,

Tari á n , Ge nach, Kar, és Kas: de hozzájok csat

tolódván a krimi ai Chaz aroknak egy része, kik

Chrobátoknak, Horváth o k n ak neveztettek, – ez 8-ik

nemzetet tette. (Constant. Porphyr.) Ebből lehet azt tudni,

hogy a magyarok között a c h á z á r névből jött divatba :

a Caesar, Csörösz, Csörsz- név, -
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Ezen egymástól nem függő 8 nemzetségek nem egyez

tek meg állandóan egymással, a honnan az ő szövettsége

seknek a Chazároknak Chágánja, – egy Fejedelem

alá egyesűlésőket javallotta, és Eleudnak tanácsolta is,

hogy a fejedelemséget vállalja fel, de ugy hogy ő tőle

függő legyen. Azonban magyar eleink az idegen fejede

lemnek tanácsától idegenkedtek, semmikép nem tetszett né

kiek az, hogy tőle függésben legyen a magyar fejede

lem, – mire nézve magok közöll választottak csakugyan

fejedelmet, jelesen pedig Álmust, és ennek hűségére

meg is esküdtek.

Vezéreikül pedig választották ezeket: Eleud, Con

du, Ound, T o s u, Huba, és Tuhutum , a' kik is

Árpáddal, – a 70 esztendős Á l m u s fejedelmök

fiával egybe neveztettek: hét u m o g e r e k n e k , azaz:

hét magyaroknak.

- Az egész magyar nép felosztatott 108 nemzettsé

gekre, mindenikben voltak 2000 fegyver viselők, és igy

a katonaság mind öszve tett 216 ezeret, ezen kivül

az asszonyok, gyermekek, és cselédek.

Ezen 4-ik ázsiai hazájukban lakásuk ideje alatt magyar

eleinket segittségre meg hivja keleti császár 5-ik Leo ,

a bulgárok fejedelme S i m o n ellen kr. 888-ik esztendő

ben, el is mentek, 's győzedelemmel tértek vissza az Ár

pád fia A razlán vezérlése alatt. (Leo sapiens.)

Majd ugyan csak segitségűl nyugoti császár Arnulf,

meghivta őket a Morv á k királya Svatopluk na k fia

Svendibáld (Zventibald) ellen Kr. után 892-ik esztendőben,

– a kiket szinte magyar eleink tetemesen megzavartak

– De mig itt hadakoznának, az alatt a Pa czin ákok,

és Bulgárok az ő Átelközi tartományukban hon ma

radt magyar eleinkre űtnek, és ámbár a hon- őrei vité

zűl viselék is magukat, levágván az őket megtámadók kö

zűl 20 ezeret: mindazáltal az ellenség többsége győzött,

és tartományukat felprédálta.

Igy a honukból kiszorított magyarok, – a Morvá

ból már győzedelmesen visszatérő atyjokfiainak eleikbe
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mentek: és Át elközi hazájukat kikerülvén, – Álmus

feje de l m ö k vezérlete alatt 200 ezeren G al liczián,

's a Karpát hegyeken keresztűl, Kr. u. 898-ik eszten

dőben, bejöttek 5-ik hazánkba Pannoniába:– először

is Beregh, és Ungh vármegyékbe, hol Munkács nál

megpihenésök után, az öreg Álmus a magyarok meg

egyezésével átadta a vezérséget fiának Arpádnak,

a' ki is To su , Huba, Tuhutum, Zabol c h , G yu

la, Kund, Lehel, Verböcz, Örs, Z n á r d , Ka

d u sa, Velek, Us ubu, és több vezéreivel, – sok

csaták után, – az egész országot elfoglalja, 's itten az

Ázsiából Átel közből kijött magyar nemzetet meg tele

piti, és e Magyar-nemzet, maga által, – az euro

pai nemzeteknek koronáját, – egy keleti gyöngy

s z e m m el ékitette. . :

Felötlik egyébiránt itten is az, – hogy csak az

Átel közi honban hátra maradtak közűl elleneiktől kiszo

rittatott részlet indúlt ki Átel kőzből más hazát keresni,

ki is a Morvákkal csatázott magyar haddal egyesülten

vándorlott, és költözött által Ázsiából a pannoniai hon

alakítására, s igy a magyaroknak nagyobb része maradt
meg Atel közbe, 's Ázsiába,– ezekből ismét, mint Ázsiában

ismét újabb veteményes kertből, késő időre a magyar

nemzet Ázsiában nagy számra növekedvén, – nemzedékében

roppant számú magyarság ottan felmaradni meg nem szür

hetett.
-

Ez ohajtással végzem be ázsiai szemlémet: hogy vajha

a madjar nemzeten,– az éden kert mellett törzsök eleink

által éldelt boldogságnak ege –örökre derüljön.
-

Milly üdvös ez : eleinknek ázsiai első honjokbeli éle

tök aranyidő korában divatozott erkölcsi irány zat ára

– mint a csecsemő, 's gyermekkor őszintesége, a kinyilt

ság, egyenes szivüség tiszta kutfejére, –nemzeti elem

csatornáján,– visszahatni.

A szűztermészet alakját– azon tisztaságban, milyenben

az özönviz után tündöklött, elő is lehet idézni : az ártat

lan csecsemői k o r által.
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Ez ártatlan kort tehát, magát az elemet ke 11 a'

félszegségtől megóvni, a rosz példát előle számüzni, a ne

vendék előtt olly fáklyával világolni, milly a' pátriárchai élet

kornak, mint az emberiség csecsemői korának; sajátsága

volt, hogy ekképen csak kivétel gyanánt bukjék ki egy

rosz, kit mint rühest a tiszták közől kilökni könnyü mükö

dés lesz (deportálni, számüzni.)

E magas reményü üdvnek teljesülése létezhetik állan

dóan késői időkorban is, – az arany időkorban i n e

v e l é s 's élet r e n d s z e r n e k h ű ut á n o zása által,

és e rosz kiirtathatik.

Jelen 's jövő időre gyökeres gyógymódot mutat fel az

egyszerű természet erre, mert hogy a csecsemő

kor az elkapatás (nova testa capit.) és a rosz példa szol

gáltatás által, az emberkor romlottságának, – valamint a'

jóravezérlés, és utmutatás által, erényességének forrása

legyen, ez természetileg világos. – Anyai helyettes, az ide

gen dajka rosz – példája által, mennyi remek szülött dajka

természetnek másolatjává alakíttatik. Consortia prava

itt gyökerezetett (orrumpunt mores consortia prava –

modestos.

Jelesen feltünik az, hogy az első bey o m á s szülte

az erkölcsi, az erkölcstelen emberkort. – Az első naptól

kezdve kell a mindjárt mutatkozó akaratot éber figyelem

mel vezérleni, a testi ápolás melletti erkölcsi fejtődzésre fő

figyelmet intézni, benne lelki, 's testi erő érzetett felkölteni,

's ezt benne czélra vezetőleg folytonosan érleltetni, hogy

a csecsemő a maga erejét kémlelés által–lehetőségig ör

saját erejére támaszkodjék, és nélkülözni tanulja a mások

segitségét, hogy az önállóságnak alapját vesse meg, 's ön

erejével biztosan, vagy sajátilag müködhessék, majd : ha a'

csecsemőkél ki a szülei ház kis köréből világ piaczára mü

ködni, előbb kisdedovóba majd nagyobb oskolába, a kezdet

ben szülei házánál elibe vont vezérfonal folytatásával valódi

tökélyre fog vezettethetni, és ekként lesz erkölcsileg erős

emberré, és a polgári társaságnak nem felületes, hanem

lényeges tagjává.



46

E nevelés nélkülözni, a börtönrendszert előlegezni, annyi

mint szekér alakításában a szeker derék mellőzésével sa

raglyát előlegezni.

Az akaratnak rendszeres vezetése által a csecsemőben

sajátasíttatik a val lá si é rzet, melly a' mások javát a'

magáéval azonosítja, még titokban is a mások kárositása, 's

kárőröm iránti undorral, a jótételnek pedig kellemes gya

korlatával foglalkoztatja, – nem csak óvószert teremt lelké

ben e bönhődés ellen, hanem buzgó forrást nyit fel minden

teremtményeket (az oktalan állatokat sem vévén ki) erkölcsi

leg karoló ténnyel átözönleni. – E veti meg annak alap

ját, hogy kinek kinek tiszta öntudata legyen egyedüli kor

mánya, jót önmaga belső becsiért tegyen, ellenben a rosz

szat benső ocsmánysága utálatából is kerülje, nem pedig

csak a polgári törvénytőli félelemből, egy szóval: az

a ka rat tisztasága, ne a' t ö rv é n y fé le l m e hatá

rozza élek müsödését.

Az erkölcsi n e v e l é s 's é l e t r e n d s z e r, – a'

fenyiték szükségtelen s é g é t sz ü li ; ellenben a'

fenyiték rendszer – erkölcsi nevelés nélkül – az er

k ö lcsi életnek virágzását felállitani elégtelen; sőt a'

mi irtózatosb, a rosszaknak eláradását sokszorozva szapo

ritja, annyira, hogy végre bünökkel rakvák foghatnak keve

sebb jók ellen zsarnokolni: a kecsegtető kedvezés (bla n d a

indulgentia) konkolyt hint. (Blanda patrum segnes facit

indulgentia natos).

A polgári tár sa ság fő kelléke; sőt a meny

hez hasonló földi boldogságnak fő rugója, amaz, a cs e c s

szopó n meg kez d e t t e r k ö lcs n e v e l é ssel – a

patriarch ai korból visz sza va r á s olt akar a t,

fisztaság; ez, az érdekes gát a rosszaság ellen, neme

sebb mint a fenyitő törvénynek tilalma – mi t. i. csak szol

gai sátán félelem, melly jelesen az, a mi az akaratnak tiszta

ságához hasonlitva pusztán csak nemleges oldal (negatio) de

a mi ennek fölibe emelkedik, t. i. az akaratnak tisztasága,

sarkallik ténylegességbe, (positivitásba) az az: meg nem ál

\apodik ez csupán csak a rosznak kerülésében, (a nemleges
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ségbe) hanem a magát, szinte ugy mint mindennemű ember

társát, egyenlően tiszta szeretetébe s jótéteményekkel lehe

tőségig halmozásában öszpontosul, mikben öszpontosulást a pol

gári törvény kivánni, 's parancsolni erőtlen; sőt ez utóbbit nyil

vány ad officia imperfecta, ellenben pedig a szolgai félelmet

ad offaia perfecta számitja : holott erkölcsileg az igaz tökély

– a tökéletleneknek jelelt kötelességeknek, t. i. a jo l t é

vőségnek, h ű gya kor la tá ban az a ka ra t n ak tisz

t a s á g b a n határozódik.

Nyilváuy czélszerűbb tehát a tényléges, mint szenvedőle

ges uton orvoslást keresni a rosznak hatalmazása ellen. –

Ténylegesen, az az: kis korban nevelési alapon indulni ki a'

rosznak (előzően gátlő) irtására = teszi, = a mindennemű

roszak ellen, emberileg kitüzhető intézkedéseknek fölibe emel

kedő ezen tető pontot, mint legrövidebben, s legegyszerűbben

czélhoz vezető módot: és az, melly általányosan a legutólsóbb

szülöttig mindenre nézve életbe léptetődvén, egy emberi

iz alatt az egész tár sa ság nak anyai alakká formálása

fokáig sikerülhet, és sikerülni hathatós is; ellenben pedig a'

cs e c s em ő i n e v e l é s el h any a g o l á s á val be fész

k el t rossz a ság nak gátlására idézett, 's idézendő akár

milly fenyitéki rendszer, – a lappangó tüzz e l fojtoga

tása hason la tos sá gá ban – majd veszélyesben kiütendő

zsarátnokot tenyésztetvén, különben jókká nevelődhetett egyé

Reknek mérgez é sek kel időről időre szaporodandó több.

jeit fogja bilincsben sanyargatni,az ugyanazon egy köztársaságban

velök egybenbonyolódva élő kevés jóknak pedig szivöket keserű

érzésekkel sarczolni.

Hol van a fenyítékoka? egyedül csak az akarat és

sziv r o szaságában, mellynek példája több több ragad

ványt húz maga után: elienben az a kar a t t i s z ta ság a, –

melly a' mondott neveléssel beőrettethetik; az untat ó, rosz

hajlam n ak is e l e i t v e szi; mert a bünhödésnek okozó

oka, terjedzeni nem hagyatik – az akaratot jóra vezérleni

tudó 's azt tisztán még is őrző szülék által. A kiben ö n t u da t

tisztaság a van, ártatlan, azt fenyitni.
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Tehát mindenek főlött a csocsemő korban, – a világ

első napja megpillantásától óta – az akaratnak erkölcsi

irányzatra vezetése mellett, – Vizsgaságot, lelki, 's testi

erőt el s ő b e n y o m á s által létesíteni, az elterjedzett jó

hajlamot lelkileg, 's test leg állandó szoktatás által–foly

tonos jó példa a dá s kalaúzolásával, e' mindent varázs

lóban megható példás tanitással természetévé tenni

– legelső, 's legfőbb feladata a társaság erkölcsi erő

re mind felemelésének, mind abban hűn megtartásának,

– a mire mint rendithetlen alapra épitendő alkotmány, –

úgy az ifjú , mint az emberkornak biztositó káúl, csal

hatlanságig kezeskedend.

A példa, – jó -, rossz - hatása eredményeit

a XIX-ik század első esztendeiben: –az elsőre nézve (még

a papirospénz folyam el nem áradása, – a még szokott

bő költésmódot, – a devalvatió általi megcsökkenése

után – visszaélve is megszerzeni sovárgó pénzvágynak

fel nem kelése, és álorczáskodás divat, ideje előtt – ) ki

tűnően a karp á t melletti megyékben lehetett tapasz

talni, hol is akkor kevés erkölcsromlottság pél

dányai mutatkoztak, – s ez okon kevés rosz ember is

volt, úgy hogy egyik egyik megyében 3–4 bilincselt em

ber alig találtatott, azonban a 2-ikra nézve, a rosz pél

dát adó egy két tévelygők által, kevés esztendők alatt a'

társaságból nagy rész megmételyeztetett, kiknek bokro

sabb sarjadékát csak csecsemőkorban lehet a métely odébb

harapódzásától meggátolni, és őket a jókkal egyenlően

erkölcsi állásra, felemelni. Mi oka a XIX-ik "századi, ottan

divatozott tisztaságnak az, hogy a török megszállásának,

az öldöklő, a tolvaj osmán példájának kitéve nem vólt.

Ezen elő számitott jók a kis ko ri erkölcs neve

lés biztositékai, vagy sajátságai, – ezeket

kell a leg utólsó pusztai háznak is tulajdonaivá

tenni, – pedig illy üdvös eredmény minden egyénre

nézve kivétel nélkűl is teljesűlést nyerhetne, ha a cse

esem ő n e v e l é si tu do mány (mellyet a legbutább
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pór is rendes munkái között 8-ad nap alatt megtanúlhat

na, (mit is a legszegényebb által is lehető megszerzés vé

gett vázlatba kiadni szándékom) tanúlása, 's tudás a

n é lk űl senki sem bocsájt a t n é k házasságra:

igy , majd midőn ezek mint h á z i ta ni t ó k csecsemőiket

erkölcsileg kiformálva adnák által a köztársaságnak, –

ezen ép, és megromlani nem hagyott alakokból, ezek ál

tak pedig ismét – izről izre nem e seb biten dő kb ől

önkint felépitődnék a közállomány boldogsága. –

E szabály, a minden vallásuakra nézve egy

erkölcs tudomány megtanulása körüli őrködéssel, az

egy h á z i 's vi lá gi előljárók, s ő t felelős ná

s z o k ügyelet öknél fogva, kivétel nélkűl mindenek

által megtartat v á n , – a romlottságnak gátlására, –

nagy adózás terhe hordozása nélkűl, – hova elébb és si

keres következménnyel, roppant erkölcsi bástyák emeltetőd

nek, erősbbek a kőbástyáknál, 's a rosszat gátolni hatósb

bak: sőt – noha történjék is, hogy a börtönrendszer fel

állitás tetemes , 's majd roskadás okozása nélkűl alig visel

hető áldozattal megindittathatik, vagy a roppant kőépű

letek már fel is állandanak, – történni fog az is, hogy

ha a már alig kerülhető nevelés létrehozásával (melly tá

volra nehezen haladhat) isteni különös gondviselés csudá

latos útain az e r k ö lt s i ja vu l á s szárnyára emelkedend,

a milliókat elnyelő paloták múlékonyok lesznek, és üres

temérdek celluláiba meritett halmaz költség vesztesége, –

későnni megbánást fog okozni. –

Rendithetlenűl megáll a természet intéséből

eredő szabály, – a csecsemőn kezdett n e v e l és

ben gyökerező javitás, – ez az, az egyedűl

boldog i tó in té zet, melly pedig egy hatalomszóval,

egy pár sor törvénnyel rendelendő pontos végrehajtás

útján sebes léptekkeli sikerre vezéreltethetik azon mó

don, hogy csak egy csecsemőnek nevelését se legyen sza

bad kikerülni, és ekképen ez, – k ö z ö ns éges javú

lá si rendszer kolosz át fogja előteremteni.

4
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Változhatlan ezen szabály foganatossága; mert az Is

t e n k é p é nek a csecsemő v e l ö sz v e ol va dá sa,

cs a lh at la n ö r ö k a lap, és valamint a jó magot csirá

zatán kezdett ápolással, – a gyomtól, – burjántól tisz

togatással, – lehet ép - fának fel nevelni: úgy a csecsemő

is hasonló ápolással, – a rossz szokás – gonosz példák

tól, – folytonos óvással, – a' t e r m é szet szült e tisz

ta épségében megtartathatik, és igy már, ha ez ö r ö k

a lap-ig az ságot követve működő, és igaz értelem

ben vett erkölcsi nevelés nek, mindenkire gyakor

latilag kiterjesztés e el nem hanyagoltatik, feltá

madt, jön, 's lesz ismét a Madjarnak aranykora: légyen

is az ázsiai első M agy a rh on arany kora, –

Europában – szintén első honra, – álvarázsolt tulajdona,

és a keleten hajdan világolt példánykint – nyugotot is ke

leti fénnyel deritő, 's tiszta erkölcs ragyogásával átözönlő

vezér csillaga, legyen! 's virágozék! sz. Pál tanitása sze

rint: – 1 kor. 7: 14. 19 Személy válogatás nélkűl min

denkitől származott gyermek, szent, és nem tisztátalan.



A mágusok vallásának ágazati

1. Egy az Isten, mindenható, irgalmas, jó, mindenütt

jelenvaló: az Istent tiszteld.

2. Az Isten akaratja és példája szerint a jámbor életet kö

vesd: az igazságszerető Isten parancsolatja ez: hogy

minden ember igazságot szóljon és cselekedjék.

3. Szeresd az igazságot: az igazmondó ember fényesebb

a napnál.

4. A hazug az ördögtől van, és ahhoz megyen.

5. A világot az Isten az igazságból teremtette, és hogy

helyén áll, az igazságtól van.

6. A Feltámadás is az igazságért lészen.

7. Az emberi lélek az Istenségnek része, és ha az Isten

akaratja szerint él, a halál után ismét az Istenhez

megyen vissza.

8. Azt cselekedd másokkal, a mit, ha ők te veled csele

kednének kedves volna előtted.

9. Senkinek kárt ne tégy: adakozó, jótévő légy : kedves

a földnek, ha jó tévő ember jár rajta. -

10 A mi jót ma véghez vihetsz, cselekedd ma, ne halaszd

holnapra, és ne mondd azt még ifjú vagyok, mert ki

meneteled véletlen fog lenni.
-

11. Az Istenen kivűl semmit ne imádj: a nap es a tűz az

ő hatalmának jele.

12. Egyenes szivből, hizelkedés nélkűl szólj, és cselekedj

utólsó ítéletkor, fényesebb lészel a napnál. (Zoroaster)



Gyakorlati bevezetés a magyar nyelvismerésére.

A magyar nyelvet minden nyelvek fölött ajánlja

annak egyszerüsége, és benne föltünő szabályosság: mi

szerint a beszéd nyolcz részei a más nyelvekbeni rendet

len változások békóitnem viselve, rendszeresen változtatód

nak: az ejtegetés, hajtogatás, névmás, és a nemek kü

lönbözéseivel bibelődni nem kell, és ha a többnyire egy

betüből, hol 2 hol 3 betűkből álló gyököt kikutatjuk, –

az elől-, vagy utóljáró hozzáragasztásával, – és gyök

nek gyök-el egyesítésével, sőt gyök és gyök közibe is ol

vadó ragasztékigének beszövésével, – a származtatás

könnyen is, pontossággal is megszabatik: p. o. ezer (mille)

= ez – erő; vagy: e – ki tetsző; vagy: az alattavalóknak

feje: ezt hiven követvén a zsidók, az ezeret igy teszik

ki: e l e p h., melly tészen vezért, fejedelmet, t. i az alatta

lévő számoknak fejedelmét: – igy : Vezér, lett ezen gyö

kökből : m e z= ruhás; innen mező = ruhával, a természet

mínden diszével ékeskedő, és ebből er = mindeneken felűl

emelkedett; igy már mez, vagy az m. változva v. – vé *

vez – és ér, teszi ezt : ékes, 's minden alattavalóknak -

feje, fejedelme! E szerint e szó: es – m – er – és =

egyesűl – valami – munkással – tehetősen ; mert es te

szi: egyesűl vele; m = valami er = munkás, erős; es

más jelentése szerint = tehetős. És valamint kikerülte

tik az, hogy az ember ne szajkómódra tanúlja öszve a'

szókat, 's vakon ne fogadja el egy magányosnak önkénye

által kijelelt szónak jelentését : úgy ellenben beérettet

hetik az, minek vezérfonalúl kell szolgálni, hogy t. i. az

ázsiai eredetiség kútfeje legyen a szabály, miszerint a'

tetőpontra juthatni, és igy minden szók egyenkint, – úgy

öszvesen is annál fogva, hogy minden ázsiai betűnek saját

értelme van, – pontosan úgy meg határoztathatnak, hogy

félremagyarázás, – az ő ázsiai erejében gyökerezés ellenére,

– nem eshetik meg: a magyar nyelveli viszszaélés pedig

's az önkény útja megtoroltatik; egyszóval: olly tükört ál

lit a magyar nyelv rendszere előnkbe, melly az

eredeti magyar nyelvnek a szüz természet kebeléből eredését,

's a teremtéskori tisztaságból gyökerezése egykorúságát

mutatja fel. B K.
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Ázsiai eredetü, és az europai h on ban is élő

Magyar szók tára.

A.

Aba, apa = szerette; táplálta, nevelte : ember nevé.

Abalak, a-blak = a kilyukasztott; a – kiűrített.

Abár–ol = által vitte – valamin.

Abád = elveszett helység neve.

Abara = révhajó: h. neve -

Abb, ebb, obb = tetemes; tömött; hizott; vastag. Meg

maradt a comparativus képzőjében; p. o. nagy-obb,

az az: tetemes– nagy, vagy erős – nagy. Superla

tivus képzőjéül elibe tétetik: lahag–jobb, avagy

leg–jobb.

Abbir, abar = a' mi bir; erős, hatalmas, bika.

Acza = meggyujtani; ebből lett: aza– él = aczél; azaz:

meggyujtás – nála, meggyujtáshoz való

Aczat = tövis; bogács–kóró.

Acsar = facsar; sajtolta.

Ada, oda = által ment egyiktől a másikhoz; ékesítette;

gazdagította; bizon–sága volt; – ebből lett: heedi

= hid, vagy hed általmenetelt eszközlő.

Adon = úr: h. neve.

Adorján = igen erős, h. neve.

Adacs = lencse, h neve.

Ad, ed, od = hozzá tartozó; hozzá; előtte; vele; addig;

átadatott; birtok. Felmaradt ezen szókban: Vár–ad=

hozzá tartozó – vár. – Öcs–öd = öcscse–birtoka.

- 1 //



Élesd = éles – a te birtokod. Az igékben a 2-ik sze

mély képzője; p. o. vesz–ed; harap–od; szeret –ed;

boldogít–od.

Agár = öszvehord; öszveszed, -

Aggódni = szorongatni; öszvekötözni, öszvekötött dolog.

A–g= az – egyesül, azaz : része az egésznek: pel–ág

= fele–rész (fa–ága, vagy valamelly dologé).

Agyal = agy görgetni való; hemperget; vizcsepp. Ebből:

agy = a' mit görgetni lehet; a mi kerek,

Akad = akadályoz, megköt.

Ak, ek, ik, ok, = vele egy; atyafi, hozzá tartozik; test

vér; társaság; sereg; csomó; p. o. far–k = a farral

– egy; jobb–ik = jobb – a társaságban; –ker-ek

= a körrel –egy. Ebből lett a többes szám képzője,

p. o. lov–ak = több--ló; ház–ak = sereg-ház; -

ember–ek = sok–ember; virág–ok = csomó–vi

rág; kolibr–ik = sok kolibri; szalamándrák = tüz

ellenes állatocskák.

Akaszt = tartóztatta; megfogta, megragadta.

Akol = nagy épület; palota; templom.

Akar = meg keményíti magát; makacskodik.

Akos = atyafias. -

Ános = ember; valaki; valami; p. o. ma–gános; hijános.

Al, el, ul, ül = ért: szerént, által; helyett; ként; felől;

felette; magosan. Megmaradt ezen utó ragasztékok

ban: jutalm–úl = jutalom–helyett; hát–úl = hát–

felől; ember –ül = ember–kint; kond–úl = kond–

magasan ; kold–úl = kold, vagy kéregetés–által;

példá-úl = példá-ért. -

Alatt = eltakart; elrejtett: befedett.

Ál= nem, épen nem; p, o: álpénz, ál–orcza, az az: nem

pénz, nem orcza. Tesz esedezést, engedelem kérést

is; p. o. ál–d–ás = esedezést–gyakorló.

All = magasra nőtt; felegyenesedett; felemelkedett, fel

ment; p. o. jól–áll = gazdagságra – felment; ebből

származik; aláh–m = halom, az az: felemelkedett

– rész.
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Állít = erősítés; esküvés; átkozódás.

Álbis = nem beteg, nem rosz; h. neve. (bi-bis=fáj).

Alom = elrejtette; befedte; eltitkolta.

Álmus = libánusi czédrus, e. neve.

Alcsút = nem figyelmező, h. neve.

Álom, van ettől chalom = alvás alatti képzelődése a lé

leknek.

Áldozás = az istenitiszteletnek – munkás szeretet, és

barátságos társalkodás által is lehető kinyilatkoztatása,

vagy is a szeretetnek vendégsége. – Jelesen szo

kás volt régi eleinknél a föld terméséből minden éle

lemrevalókat megáldozni; vagy is: az istenitiszteletre

egybegyülések után azokat egymás közt megosztani,

avagy együtt vigan vendégeskedni, és ezután: bor

ral megtöltött kupájokat az ég felé tartván, vele má

soknak jót kivánni; mert felebarátjaik javát magokéval

válhatlanul öszvecsatolták, és közvetve magok boldo

gítását is bele értették, azon erkölcsi szabály szerint,

hogy az isten áldása másokra kiterjedvén, köztök a'

jót kivánó is áldott lészen: melly ivást neveztek:

áld–om–ás=nak. -

Ám = úgy van; valóban, bizonyosan; bár; vajha : p. o.

úgy–ám = úgy–valóban; ám–tedd = bár –tedd.

An = hova; hol; honnan; p. o. hon–nan = lakása–hol;

ott–an = ott–hol- -

Án, én, és hán, határozatlan dolgot, időt, számot, helyet

jelent: p. o. szapor–án = szapor–valahonnan jött;

szépen–irt = szép valamit irt; hoz–án–d = hoz

–valamikor–az; jöv–en–d = jő–valamikor–az:

hán, vagy hány forint = mennyi–forint

Ann, enn, onn = ide, oda; p o. húszann–jöttek = húsz

–ide jött sereg; pén–zenn–adta = pénz–oda–

adta. * - -

Anya = hanyatlik, hányódik; meghallgatta; felelt; énekelt;

magát megadta; sanyargatta; ledült; lenyomta.

Anája = anya, vagy is a mágusok értelme szerint a min

deneket szülő, és tápláló természet. – Anája, vagy



anya volt a Madjar fővárosbán, Ek - bat a ná ban,

pompás templom egy oltárral, mellyen állandóan égett

a tűz, a természetet megelevenítő és termékenyítő

napnak ábrázolatául. E szó: Ek–bata–na, tesz

ékes–pajta–na, vagy ne. Ez utóragaszték: figyel

mezésre int, ismét jelent: bizonyítást, nagyítást.

Apa = apol; sokasított; nőtt; ágadzott; virágzott; gyep ;

gyapor.

Apah = sütött; főzött, h. neve.

Ar = hegy ; p. o. tűz–ár = tűz–özön; tűz–hegy:

viz–ár = viz–hegy, vagy viz–özön. Innen : ar–

arát = az a nagy hegy (1-ső kötetben l. magas 10,600

láb), mellyen a Noë bárkája megállott, jelentése:

hegy = hegyre–emelt, vagy jelelt, igen nagy hegy.

Arad = erőst–az, h. neve. -

Aracza, vagy orcza = tetsző, kivánatos; kedves,

Arczolat = mezítelen része a testnek,

Arat = szedi; tépi; szaggatja.

Árad = elterjeszkedett.

Ariman, Ázsiában ördög neve volt, innen lett a most is

élő szó: ármán–os = álnok, vagy fortéllyal kárositó:

ari = ördöggel czimborás.

Árpád = fundamentom; támasz; erősítő, e. neve.

Ás, es, os = tüzes; erős; tehetős; birtokos; munkás;

vele egyesült; p. o. vár–os, azaz: várral –erős;

méz–es = mézzel–egyesült; orv, vagy orp–os =

gyógyítni–tehetős; tak–ás, vagy ács = takkal–

munkás; kul–as, vagy acs = kult–tehető: – az

utóbbi a kul, az előbbi a borda ütési–tak–hangtól

lett, ama szük edény , e mesterember természetes

nevei; továbbá mocsk–os = mocsokkal–egyesült; -

kovács = tüzzel, égetéssel–munkás.

As, es, os = van, vagynak, p. o. pénz–es, ék–es,

harag–os; szarvas, azaz: pénze; ék–je; haragja;

- SZ3TV3 -=V3I].

Ásta = vakandok.

Aszal = szárazt , süt a tüznél.
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Aszony = kárt, romlást behozó. Az első pár embernek

történetiből véve a paradicsomi elesés által.

At = lassan, lassan; csendesen; halkal, p. o. hord-at;

forgat; hull–at; irog–at; tanul–gat.

At, et, ot = előtte volt, megjelent; elébe adatott; vissza

hozott. A 4-ik ejtés képzője; p. o. kenyer–et, azaz:

kenyér, melly előtte volt; ember–t, azaz: ember –

a ki megjelent; fát=vett, az az fa – melly elébe

adatott–vett. Ebből származik: ét–el = hozza a'

hatalmat, – tehetséget – erőt.
-

Ati–laah = példája – a fáradságig dolgozottnak, vagy

jele, e. neve (a la–alatt alább, 's Kum).

Az, ez, oz = erősen; állhatatosan; kegyetlenül. Ez utó

ragasztékokban: rág–al–m–az = rág–folyvást–

valamit – erősen; kap–ad–oz = kap–hozzá – áll

hatatosan; bot–oz = bottal–kegyetlen; ösztön – öz,

ösztön–erősen,

Ajak = öszveszorítás; öszvenyomás.

Ajtó = jövést, menést eszközlő.

Ava, aba = avatott; tömött; sürű; megvastagított; innen:

avat–ni = megsüríteni. Ebből lett nevezete a régiek

mentéjének: A ba ment e, azaz: tömött posztóból

készült-mente. E' szóból lett: gőbő = meghizlalt

marha illy móddal, hogy az első betü az ain–gh-nak

olvastatik = ővő, gővő, gőbő.
-

Avas, eves = rothadt; dohos; penészes.

B.

Ba, be, va, ve = bele; belől; benne: p. o. ház–ba; rét–

be; tud–va; men–ve.

Babah = szemfény.

Babus = csecsemő, baba.

Bab, vagy pap volt Ázsiába régi eleinknél az ő mágusaik

nak nevezete, melly a' persáknál atyát tesz. Most is

a magyarok az Isten szolgáit a papokat, atya–ságá

nak, páter-nek nevezik. Igy Mosesnek (4. Mós. 10:29.

*
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2 Mós. 18: 1. 2.) Ipája Jethro és Hobab–névvel em

líttetik.

Bal = hibás; p. o. baly–os = hibával–egyesült,

Bál–adon vagy bal–aton = Isten úr, h. n.

Bál–kana, bal–kán = Isten rendelte h. neve.

Balog = könnyebben van dolga, mint másnak, pihent,

hevert.

Bak–kancs e zsidóból bachán = fedező; bátorságos hely.

Bakony = leshely ; fedező hely.

Bám = néma; bámult; p. o. bámulva néző. -

Bana = bánik valamivel; sokasít; épít; öszverak; bol

dogít.

Bar = gabona, tiszta buza: ebből azutan ha-bar–ach,

lett abrak, t. i. a tiszta buza attyafia.

Bar, bor, varr = valamiből mesterséggel készíteni, ki

választani; ebből van e szó: bar–kátsol = fejszével

–készít valamit.

Bar–ona = a gabonát lenyomó; termővé tevő.

Bar–ázda = a mibe ki ment a buza,

Bár–d = farag–az.

Bar–éj = miveletlen földben is termő plánta , azaz:

paréj.

Bar–aczk = termett–vidámító.

Bar–za, bar––cza = által verő, által szúró, h. neve.

Baj–sa = szegény.

Bár–ka = hal tartó; halastó; sok halnak helye.

Bar–om = tinók, – származéka állatnak.

Bár–sony = tündöklő ; kétszer veresre festett; tiszta.

Batta = elvágta; avagy: balt – a = elvág–az.

Bájol: bály = megzavarta; megijesztette.

Bajta, vagy pajta = ház; hajlék; a' mibe valamit tartanak,

Becző = kétfelé vágott; kétfelé osztatott,

Be = belé

Benne, belől = a közepin.

Békés = szivesen kereste; kérte.

**é*. g = netszett; vágott,
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Besze = kimondás; kijelentés: ebből van: beszéd = ki

mondás – az ; kijelentés – az.

Berek = tisztelet; hálaadás; térdhajtás. Régi eleink ott

tartották az istenitiszteletet : innen van a tisztelet

hely jelentéséből ez a nevezet: berek tulajdonképen

ezt teszi: tetemes, azaz: az Isten, vagy felség ha

talma magasztalására egybegyülés. -

Becs = nyereség; haszon; vagy gazdagság – ez –jobbra,

balra.

Beteg = hibás; szakadt; hasadt.

Betyár = szőrös, felserdült.

Birtok = vár, palota, melly ebből van: abir = biró; erős;

izmos; tehetős; hatalmas.

Bizar = mag, e' szóhoz kozzá tévén e' szót: chán, teszi

ezt: vezér; igy: buzur–chán = persa pap; a má

gusokat is nevezték igy, azokat t. i. kik visszaélvén

a tiszta tudománnyal, varázslással csalták a népet,

mit ma némelly tudákos asszonyokra ruháznak.

Bizon = tudba, vagy tudva–ott–ni; tudásból; tudva–

nyilván: bizon–i, vagy: bozin–i = tud–belől–ott

–ni–helye, az az: tudós, vagy tuddal–tehetős. A'

gyöke: ize-n = fülelt; tudta, helyben hagyta-ni.

(alább iz. alatt).

Bod = vad; magános; rideg, e. neve

Bodor = széllyel szórta.

Bódorog = jön megyen. •

Bog = bogy, azaz étel; bagó: innen van: buga = búza;

ismét: bag = mag, a b. m. betűvel cseréltetvén fel.

E” jelentésekbe a gyök = bag: mogy-oró.

Bog, a gab, gyökből–tesz = púposság; dombosság; in

nen van e szó: gebe. *

Bokor = sereg; nyáj; igy már: bokros baj = sereg baj.

Bohó = üres; hiában való.

Bolond = esztelen, ostoba–az.

Boldog = haszna megszaporodott, (alább a bul alatt).

Bor = kiválasztott; kitisztított; kedves eledel; tiszta búza.

Borda = vesszős; egyeneshuzásos–ruha.
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Ború = kivágott: ebből van: háború = kivágás; öldöklés.

Botos = tapodta; lába alá tette, (mot.)

Bocz, pocs = sár; vaczok; igy: bocs–kor = sárhoz

tartozó,

Boczach = vaczok; azaz: sárral elegy fekvő hely.

Bóczéros = szüretelő.

Bót = háló-hely.

Botol = akadályoztatik.

Boj = bémenetel; p. o. hangya–boj = a mibe a han

gyák bemennek; innen van: bó–kol = könnyíti– a'

bemenést.

Bölcs = megvizsgáló; melly ebből lett: bölös.

Bösz, büsz, pes, pos = büdösség dögszag; p. o. peshed

= büdösség esett belé; büsz–höd = dögszag bocsá

tódott belé.

Brata = barát; leány; sanscrit avagy magyar eredetü régi

indus szó.

Búb = üres; felfuvalkodott; a mi külsőképen nagynak

látszik. -

Búl, ból, ből = a mi származik, a mi jön, vagy lesz

valamiből; haszon, rész, darab, tag. A 6-ik ejtés

képzője; p. o. ház–búl; arany–ból; szőllő–ből. Eb

ből származott e szó: búl–daga = bol–dog, azaz:

jövedelme megnevekedett.

Bunda = szőrös; gyapjas–ruha.

Búni = bemenni,

Burján = tövis kert.

Buz, pusz = prédálni; pusztítani: ebből van: buz–ta =

pusztított; puszta.

Bús = szégyenleni; elpirulni.

Busz, buz = öszvetapodni; megtörni; ebből van: buz-ga

nán, buz-gán, az az: öszvetörni, oltalmazni való.

Buja = mással közösködő.
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Cz. Cs.

Csaba = vitézkedett, h. n. Áti-láhnak fia.

Csahol = nyikog, mint a róka.

Csak = világosan; tisztán; p. o. csak azt akarom = vilá

gosan–azt akarom.

Csákán = kés, fegyver.

Csák = fehér; fényes; világos.

Csákova = szaruból készült kürt; h. neve: ebből van:

csákó = görbe szaru.

Csala = aszal; száraszt: ébből van: szala.
Csalán = serte; szálka. f

Csalat = hiba; tévedés.

Csán = szennyes szemtelen; melly lett e gyöktől: czahan.

Csány = csendes; megnyugodott: van e' gyökből: saan.

Csapó = öszvecsapta. E t. i. a csapó húr, melly elcsapja

a nyilat, a' mi azután tör, ront: ez az, Ij, vagy Iv,

az I alatt látható.

Csapat = csomó; marok: van e gyökből: czaba.

Csapodár = tapad hozzá; ragad.

Csapong = helyről helyre bujkál; magát rejtegeti.

Csata = vadászni.

Csatak = öntözni; bemártani.

Csatár = oldal, h. neve.

Csavar = kificzamítja; eltöri; helyéből veszedelmesen ki

mozdítja: van e gyökből: savar.

Csavar, e gyökből czav-var = nyak a min a fő csavarog,

forog, mint a sarkon az ajtó.

Csáva = kikészíteni, bemártogatni; megfesteni.

Csajka = kisded-hajó.

Czebe, csebi = ékesség; szépség.

Czéb = szép: ékes; díszes; kellemetesség; a : cz. Sz.-é,

a': b. –p-vé változván, (alább szép).

Csecs = kinyilt virág; virág forma arany gomb.

Cséfa = basiliskus kigyó, h. neve.

Csel = takaró; rejtek; árnyék.
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Cselek–edni = haladni, előmenni valamiben ; használni.

Utóragasztékul is használtatik: farag-csálok = a'

faragásban előmegyek; gögi–csélek; vagdá–csolok.

Csemege = aszúszőlő.

Csemete = új növés.

Csepel = csepeg; folydogálás, csurgás,

Csépel, csepül = a földre terített; alacsony, nyomorult

állapot.

Csereg = láncz.

Cserep = megégetés.

Cseveg = kiabálás.

Czifra = főre való ékesség.

Czike = szikkadt; száradt.

Csillag = hó.

Czimpa = főre tekert ruha."

Csinos = szépen viselte magát. Külsőjét is jeleli, t. i. szé

pen felöltözött.

Csinnya = a mi tart valamit, mint a horog, szigony.

Czip = csipeg mint a csirke.

Csipke = ábrázatot fedő fátyol.

Czipő = ráruházta; betakarta; befedte,

Csira, és csirke = most született; kicsin, legkisebb idejü.

Czirah = darázs, e. neve.

Czirbus = hajhártya, e. neve.

Csiripol = veréb, madár.

Csiriz = balzsam; a fából kijövő enyv, szurok; zsir.

Czivakodni= szemére hányni; lármázni; panaszolkodni–rá.

Czo = siess kivonni.

Czobor = öszveszedte a mi széllyel volt, e. neve.

Csoda = pusztítás; kietlenné tevés, e gyökből: sod.

Csoda = szándék; tanács; igyekezet. Innen van e kérdő:

micsoda? azaz: mi szándék, mi igyekezet: lett ezen

chaldaeai szóból: czedah.

Csokona = büdösség , h. neve.

Csoma = csimbókba kötött haj, h. neve.

Csomó = csombók; öszvekötött haj.

Csomód = öszvekötötte; társaságba állott.
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Csónak = csecsemő-hajó; kisded –hajó.

Csoni, cson = kisebb házi állat, juh; sertés; kecske. A'

közrendü magyarok a sertést hivják most is igy:

csomi.

Csoport = rakásba rakta.

Csor = éles kés. Ezen szó most is élő: csot-az–ha =

csoroszlya; éles–kés–az.

Csorog = széllyel foly; csepeg. -

Csörög = nagyon kiabál; lármázik mint a szarka.

Csorvás = csorba; bélpoklos.

Csúnya = szennyes; büdös ; szemtelen.

Czup = foly; csepeg; czupogva úszik. Innen lett: csap

= folyás.

Csura = forma.

D.

Da, de = ez , az, ő: p. o. o–da = ott – az; ide = itt

–ez; kala–da = bezárta –az. "

Dabra = döbrő, azaz: szántóföld, h. neve.

Dad = emlő; csecs, h. neve.

Dada = dede, azaz: lassan halad.

Dagad = pöffedni; nevekedni; sokasodni.

Dagály = pöffeszkedni; pompázni; magát mutogatni: van

e gyökből dag, és ál, vagy ály = felette-pöffedés.

Dan = biró: dan–déj = elegendő–biró.

Dara = széllyel szórt.

Darab – os = éles; szúrós ; hegyes.

Daru = jövevény; bujdosó.

Darabolni = mészárolni; szaggatni.

Darány = ajándék, h. neve. *

Dat, tat, tet = törvény; rendelés; parancsolat: kötele

zés; kényszerítés. A szenvedő igék képzője: p. o.

szerkez-tet; mondat; ir–at; tanul=tat; hordat;

azaz: ezekre rendel, kötelez, parancsol másokat.

Data = törvényt–tesz, vagy: törvény–az. Ezen chaldaeai

szótól származtatják némellyek ezen szót: dátos, vagy
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tátos = törvényt szabó; innen neveztettek azután já

vosoknak, jósoknak is. Ázsiában ezek voltak a ta

nítók, melly név ismet ezen chaldaeai szótól eredt:

tanah = tanúlt. Ók tanították a népet vallási szer

tartásokra; erkölcsi törvényekre, az istenitiszteletre

kivántató énekekre, vitézséget magasztaló versekre,

mellyeket nótával szoktak elmondani, ezért mondják

a magyarok az éneklést is tanulásnak, vagy dano

, lásnak; végre ők tanították a népet fegyvergyakor

lásra is.

Hihetőbb: hogy a papoknak mint tudósoknak,

tudomány-közléssel is, jó példaadással is, tanítást gya

korlóknak igazán tátos nevezetök ezen öszvetett

A ri - m a daj szóból huzatott öszve a chaldaeusok

által, u. m. tud–at –os, az az: esmérés hintéssel

vagy közölgetéssel–munkás, vagy is: a tudót lassan

lassan becsepegtető – a mi lényege a tanításnak,

(iz, és told. alatt, és tör).

Dajka = kielégítő; betöltő; elég,

De = a mennyire kell, szükség, elég.

Deagh azaz deák = tudomány, esméret. Ebből lett a'

deákos = tudományos: a görögöknél: diakonos = ta

nító, vagy tudomány szolgája. Ismét ebből lett man–

dagh = mondok, vagy tudásból való, esméretes. Ugy

szintén ebből lett: tudagh–chaza = tudakoza, azaz:

azután járt, hogy valami tudtára adassék.

Degesz = viselős; kettős.

Dek, ték = részecske, töredékecske: p. o. mosa –dék,

azaz: mosás –rész; hulla–dék = hullott–rész; tié

tek, azaz: ti hozzátok tartozó rész.

Derága– a köznép most is igy mondja, nem igy : drága,

teszi: grádicsonkint felment, magos, meredek.

Derék = út, menetel : innen más jelentésben: messze ha

ladó a jó uton; előmenő. -

Dese = pázsit. Innen származik ez: dita = dicső.

Déva, dévaj = ellankadva leült.

Dinnye = leves, nedves,
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Disznó = kövér, hizott.

Dobár = hasas medve.

Dob, van a top hangtól.

Dobog = topog, kopog.

Dobóka = hozzá ragadt–-a.

Dohog = tépelődik; nyughatatlankodik; gúnyolódik,

Dol, dul = felemelgetés; gyakori mozgatása valaminek :

p. o. moz–dúl ; zen–dül; kon–dul ; for–dul ;

bár–dol.

Dolog = gyorsalkodott; ugrott.

Dor = gyaláz; visszaver; pirongat. - Ebből van. doro–

gál = a pirongatást elöl meg elöl kezdi.

Dora = visszaüzte, verte, h. neve.

Dorús = értekezés, vitatása valaminek: innen van: dorú

solni = zugolódva beszélni magában. -

Dos, des, doz, dez = járatos; neki törődött; gyakorlott;

szokott. Ebből van: kap–dos, kér–dez; ál–doz;

rug–dos; him – ez, hám –oz; rep–des, azaz: eze

ket gyakorolja.

Dög = hal. \

Dug = rejtek; hely; innen dug–tah = rejtekbe –tette.

Duma, doma = hallgató, h. neve. -

Dum–mog = megnémult; értetlen hangokat ád, mint a'

néma. -

Dur = forgatni; hempergetni. Ebből van: dör–zsölni, és

dur–uglyálni, az az : forgatni, sodorni.

Dus–kál = öszvetapodní; nyomtatni, elvesztegetni.

Dús = csépelt; mást letapodott. Ebből van: dus–kálni =

hányni; forgatni; roncsolni; rosz kifejezés ez: érdem

dús, több, és jobb; érdem–es; hogy jön öszve a'

koldus névvel is; hát erődús lehet e nagy erejü.

Dutz, dötz = örömmel ugrálni; innen: dutzolni = a kis

gyermeket ugráltatni: ebből van, n. betü tétetvén a'

cz. elibe, a mint a chaldaeusok a kettőzött betüknek

elsőjét n-re szokták változtatni, p. o. a datz-ból –

dántz , ismét a d, elcseréltetvén, t.-vel – táncz:
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igy ebből ördög–gös, lett ördön–gös, ebből uggar,

lett ungar.

D. A birást jelentő névmás 2-ik személyének képzője, p. o.

kez–ed =kéz–ezé, tié-d, kér–ed = a kér–ezé,

vagy tiéd. Endré-d = Endré-é. A d gyakran t-nek

mondatik, p. o. e helyett: tié-dek: lesz tiétek, bod

helyett: bot. -

E.

Éden = kies hely; gyönyörködtető; édes.

Egy = ebből van: egi: betű szerint teszi: ez-fel–egye

nesedett. Az i-ből ujabb időben y-ná változtatódva,

iródik: egy. - -

Ezen számot 1, az egyes ember felállási árnyé

kának nappal dél körül látszó mintegy újnyi figurájába

rajzolták ki eleink, a természetet követvén. Ezen

1-et jelentő számot az arabok is igy hagyták meg,

Egres = először kijött gyenge gyümölcs.

Ékes = lábszárat ékesítő pántlika, avagy arany perecz,

mert eleinknél a nők olly szokást tartottak, hogy

két kendővel takarták be magokat, 's derekokon

körül tekerítették, és igy lábszáruk mezítelen lé

vén, ugy ékesítették azt fel pántlikával, arany pe

reczczel. -

Él = él; jelentése: erő, vagy tehetség valaminek vég

hezvitelére: Isten. Ebből van: lal, lel = van ha

talmában, van rá tehetsége, módja; p. o. táp–lál

= a tápban van módja; ebből lett: lél–ach = az

az: lél–ek; ismét másik jelentéssel: lél = spiritus,

vagy égett bor, vagy is a bornak ereje.

Elv = ered; forrás, p. o. boldogságot-élvezni = boldog

ság–forrására jutni. -

Elem, alam = erős, hathatós volt; p. o. fejedelem= erős

fő: fél–elem = a fél–erős volt: fájd–alom = a'

fáj–hathatós volt; hat–alom = a hat–ható volt,

Ismét innen:
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El, az előjáró ragaszték, melly távozást fejez ki, vagy

is azt, a mivel ezen kérdésekre: honnan? és mikép?

felelünk. E gyökből t. i. él, van lehuzva, melly ezt

teszi: hatalmas, erős, hathatós, magasságos, Isten!

Innen a fegyver, a'kés: él–esnek, azaz: erővel, hatással

birónak mondatik, szóval: hatónak: ha pedig az e. kur

títva mondatik ki, vagy is, betü feletti vonás nélkül

értve, fejez ki elvonulást az él-től, avagy tőle vala

minek elvételét, vagy távozását. E szerint tehát 1-ör

el, t. i. kurta e vel, azt fejezi ki, a' mivel ezen kér

désre: honnan? felelünk, u. m. tőle, innen, ról, p. o.

eljött = tőle–jött, el–ment = innen–ment: igy

már, ha valaki felszólítatik az odébbállásra, igy kiál

tanak rá: el– menj, azt teszi: távozz, ha elbucsuzik

valaki a háztól, a gyermeknek igy kiált fel a daj

kája: el–tá, az az: a háztól–megvált, onnan–tá

vozott, innen van, mikor őtet a dajka kivinni akarva,

neki ezt mondja: tá-tá. Igy már ezen szók: el–fo

gadni; el–foglalni; el–venni, ezt teszik: tőle–fo

gadni, foglalni, venni; elzárni azt teszi: tőle zárni,

azaz: más hatalmától, erejétől megmenteni, megoltal

mazni; p. o. a kincset elzárni, azaz: más bántásától

oltalomba venni; továbbá: el-mult, azt teszi, róla mult;

p. o. ma elmult = máról–multi ismét: el–látta = róla

látta, róla gondoskodott. – 2 or Kifejezi azt ezen ra

gasztó–el, a' mivel ezen kérdésre mikép? felelünk:

u. m. távozva, helytelenül; p. o. Miskolczról el–ment,

teszi : Miskolczról távozva-ment; el–esmérni, teszi:

tévedni az esmerésbe, vagy helytelenül esmérni; p. o.

ha valakit más helyett esmérve megszólítunk, 's té

vedésünket észrevesszük, igy szólunk: engedjen

meg az ur, elesmértem = tévedtem az esmérésbe,

avagy helytelenül esmértem, a honnan van az, hogy

mikor igazán esmérünk valakire, igy szólunk helyesen:

felesmértem, megesmértem; végre e szó: el–tagadta

ezt teszi: hamisan, vagy helytelenül tagadta

2
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Ellenben már, az utoljáró el-nek gyöke, egy

betűjü l. a fellyebb látható él-hez hivó, t i. köze

le dést fejez ki, a mihez csatlakozás kijelentésére

e kérdésekre: hová? és mivel? felelünk meg; p. o.

vidd–el = vidd–hozzád; tedd–el = tedd-melléd ,

zárd–el = zárd–hozzád; rejtsd–el = rejtsd-mel

léd; ásd–el = ásd–alá; kenyerr-el = kenyér-ve

le; igazság–al = igazság-vele.

Elő = imé; p. o. elő–adom = imé-adom; elő-jöttem =-

imé–jöttem.

Eme = nőstény; anya. Ebből van: em-ber = anya-fia,

ebből ismét: em-el-ő, vagy em–1–ő = anya-előtt-ő-

Emel = dolgozik? fárad; emel valamit,

Emet = tiszta, állandó; valódi, Utóragaszték. Ebből vala

e származék: kell-emet = a kellnek valódisága sze

mér–emet = szem-vigyáz–tisztaságra.

Én, eno, mellyből van ezen névmás: én-én, vagy eny–ém

= én hozzám tartozó valami rész: többesbe: en–én»

–ek = én hozzám tartozó sereg, vagy csomó. Ezen

névmás: – enyim, ha valamelly szó után tétetik, az

első tagja én, elhagyatik, és csak az m - ő hozzá

illő magába hangzókkal ragasztatik utoljáróul; p. o.

fog–am, azaz: enyim, vagy hozzám tartozó fog

(lásd utóbb az ere alatt ez utóragaszt.)

Enek = sírva kiáltani; jajgatni. A zsidónál: sir teszi****

jelentést: ének, és már ebből van : syr-en = ének

lő–valami.

Epe = mérges vipera kigyó.

Epeszt = elfogyatkozott, vége van
Érek = árszabás; rendelési határozás * P. 9. ennyit ér =

ennyi a kiszabott ára. Ebből van: mérek = rendbe

szedő, megbecsülő: érdek = belső becs-***

Erk = hosszu ; lassu.

Ere = erős kitetsző, tehetős munkás; P. o. kap-*** kap–

erősen agy–ar= agyból–kitetsző; sep-*** seppel

munkás. Ebből van: ere-cul-es vagy Her-eul-****
az: erős-edénye a tűznek, továbbá: sz-er**** tusako
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útk–munkás–tétellel, sz–er–et–et = tusakodva–

imunkás--tétel-gyakorlat ; igy már 1 sz–er–et–em =

munkás tevővel–egyesülök , ennek utóragasztéka

áz – em – van ebből: i m – melly ezt teszi: egyesü

lök, hozzám való; rövidebben pedig e szó szeretem

ezt teszi: a kötelesség tellyesítése hozzám tartozó.

Ezen gyökből van e' szó is. erén = kitetsző–ni,

azaz: jeles–kitetszőség.

Eról = igen erős, hatalmas, p. o. erel–kadam, vagy erőlkö

döm = vagy erővel állottam elő valamit véghez vinni.

Erő, or = vitéz ember, oroszlán, melly utóbbi ebből van:

ari–szalán = erőnek felemelése.

Esem = bünt tett, ebből van: asmah, osma, vagy ocs - ma

= bűn, rut cselekedet, osmán = ocsmán.

Esed, vagy eset = eső, kifolyása, leomlása a viznek.

Esküd–ök = vigyázni fogok, szorgalmatos lészek véghez

vitelében, megfogom tartani.

Ét–él = erőt, tehetséget adó.

Ez-er = ez–erő, kitetsző, ez-fejedelem, vagy az alatta

lévő számoknak vezére,

Ejnye! szomorúság jele. -

Ejel, van ezen zsidó szótól: laj–él (szaka alatt).

Év = esztendő része, nem egész esztendő, p. o. ma van

e folyó esztendőnek első hónapja, a történet, mellyre

hivatkozom, történt ez előtt 13 hónappal, azaz: egy

egész esztendő lévén közbe, 3-ad évinek mondatik,

pedig csak két fél holnapot tesz, és egy egész esz

tendőt, és igy nem jelent egész esztendőt; esztendő

szóval kifejezve lenne: második esztendő, vagy egy

holnappal elébb mult esztendeje,

F

Fal = a mi elválaszt, elrekeszt.

Falat = elvagdalt, apró részek.

Fara = hátra tért, magát elfordította."

Farag = elvágja, élszakitja a többitől.

- 2*
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-Fátyol vagy pátyol = szőtt gyolcs.

Fazok = szájas korsó.

Fel, és félő = magas, csudálatos, az emberi észt, és erőt

felülhaladó, félelmet, bámulást okozó. Ebből van: a'

file, vagy fül, t. i. a gyök: pele. E' szó származéka.

már: f-él–s-é–g = akarat-magassága-tehetősen

–ebbe–egyesülést gyakorol.

Felek = fele része valaminek: a gyök ennek : pelág.

Felel-a, vagy peli-a = itélettétel, megfejtése valamelly

kérdésnek, feladott ügynek igazítása. -

Feleség, zsidóul: pileges, ők hibásan értelmezve kifeje

zik: háló-társnak; de helyesen, 's tulajdon értelem

ben ezt teszi, fel-es-ég : ápolással-munkásan–eb

be- egyesülést gyakorló. Fel–es–em = ápolással–

munkálja-enyimet, más jelentéssel: bizonyos részt–

vesz-ebbe.

Felész, zsidóul pelész = font, mérték serpenyője.

Fény = külső szin, ábrázat. Ebből van. penéj-es = fény

–es, külső szine tűz: a p.–f-é változván.

Fejér = patyolat, főre való ékesség.

Figyel, vagy pighel = munkál, készít valamit.

Finnya, fintor = elvetni, elfordítani, félre nézni.

Fittog = kimutatás, czégérezés,

Fő = száj, ész, akarat. Innen van: fiú, és faj, az első:

a szerint, a 2-ik: azzal egyező, t i. a fővel, vagy

fejjel egyező.

Fődön = szántóföld, tartomány.

Fog = elébe jön, rájön, közibe jön, történik, megesik.

Az igéknél a jövendő idő képzője, p. o. irni fog =

rá jön az irás , tévedni–fog = megesik – a té

vedés. -

Fogam = a mi elvágott, tört valamit.

Fogy = ellankad, megszünik,.tántorog,

Fok = tör, horog , juk.

Forog vagy pereg = változik.

Fót = darab rész; ismét: ajtó sark.

Fú, pú = szél. Pu-cha = fú-kálni.
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G.

Gál, gél, kál, kél = öszvegöngyölt, forgatott, elöl meg

elöl kezdett, vizhullám. Az igékben a gyakran elő

kerülő cselekedet képzője, p. o. szalad–gál, keres–

gél, jár-kál, pár-gol, seper–kél, azaz: ezeket

forgatja, elöl meg elöl kezdi: g–a–1–i , vagy

g–a–l-j = egyesült-abba–magosan–ide, t. i. a'

fa törzsökébe; gali–a, galj–a = egyesült-abba–

magasan–ide-a, u. m. a fának galja. -

Galagona = bujdosó kertje.

Galom = gyakorlotta, p. o. szor-galóm, rá-galom.

Ganéj = csunyaság = rút dolog.

Garmada = magasan öszverakott–az.

Gat = valamin rajta van, terhel, szorít, sajtó: p. o. nyo

morgat, kéreget, árulgat, ker–get.

Gát = fedező, más felé térítő: ebből van: ghatóh.

Gatya, ettől ghotja = körül kötő, betakaró, fedező ruha.

Gaz, gez, jelent: szénát.

Gazda, van ettől: chaza–da = gondoskodó–az.

Gaur, vagy zsór: hitetlen jelentését adják a törökök. Ázsiá

ba lakó madaj–véreinket nevezik így a törökök, vagy

géber, zsébernek, melly tulajdonképen tesz mindenik:

számolót. Az Isten képével természetesen o k o s

ság, és e r k ö lcs törvény, minden emberbe be

plántálva lévén , mikép jogosíthatják magokat arra,

hogy embertársokat gyülölség tárgyául tekintsék, 's

részrehajlásból kárhoztassák; pedig még a keresz

tyéneket is igy nevezik ők.

Gazol = lekaszálja a füvet, lenyírja a gyapjut.

Gázol–tak = a vizet átlábolták.

Gebe = magosodni, felkapaszkodni, gebeszkedni,

Genach, gencs = nemzetség Árpád magyarjai közt, ember

neve, jelenti: kivágott. ** *

Gerjed = felindította, ingerlette, gerjesztette.
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Gereb–el =- szántott, hasogatott.

Géva = felemelkedés, felfuvalkodás , kitetszés.

Gida = kecske fiú.

Gidelgetni = nevelni, táplálni.

Göbő = hizlalt, megkövérített.

Gólya = elköltözés ; fogságba vitel: ebből van: gala

gonya.

Goj, gojó = kerek edény,

Gödör = lakó hely, rejtek, sir, háló szoba, mert a ré

giek föld házakban laktak, és gödörbe temetkeztek.

Górál = kövecske a mit hajigálnak , a' mivel sorsot

vetnek.

Görbe van ebből : gibba. -

Görög = lehempelyeg, legörög,

Guga = kiállani, kirontani.

Gulya = rakásba, vagy kerekbe öszveállított, öszvehajtott,

öszvefolyt. Illyen a marhák csoportja. Innen nevezik

az öszvehempelgetett havat: hó–gulyának.

Gúnya = betakarás, fedezés

Gusnya = mellre való ruha

Gűzű = elvágta, elszaggatta–ű. Gyöke ennek: guz. vagy

husz = elvágta, eltemette, kuszává tette, ű, vagy ő

Gyala = kimutatta, felfedezte, h. neve.

Gyámol = segíteni, nevelni, a jótéteményt visszafizetni.

Gyanú, gyanánt = eltitkolt, eltakart, elrejtett

Gyarmat = jövevény jött elő.

Gyáva = holt test.

Gyepü = kerítés, sövény.

Gyerek = zöldelő, zöld–ág, zöld–fű.

Gyom = káka, vizes helyen termő gaz.

Gyón = kevélység. ~ -

Győ, vagy győn = jön: ebből van ezen utóragaszték:

boron–gó, kerek–gő, vagy kerengő, hajlon–gó

Győz = erő, melly csinál valamit , ellent áll , felyül

halad. -
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H.

A h. betű : 1-ször előjárónt a magába hangzók előtt sze

kott használódni, de csak lágyan kimondatni; a hon -

nan vannak, hogy midőn a magyar köznép, á. betűt

„mond is ki, lágy h. betűt eleibe téve, o.-nak hangoz

; tatja, (a szerint, a mint a zsidó az álephet kámecz-el

–jelelve szokja hangoztatni), mit a magyarok palócz,

és barkó hangejtésnek tartanak, pedig alkalmasint ez,

– az ázsiainak későre is leszivárgott maradványa.

-2-szor. Utol is szokott iratni, de a kimondásban nem

lhallható: ip. o. tanah, juh, méh, Erzsébeth, A–ti–

laah, Judith, tóth, moh, ásbesth, Pesth, magah.

Ha, a, e, az, ez = imhol, imé. Ebből származtatik

ha–zéh = az, imhol–az..

Ha, haj, héj! = sohajtás, kérés, kivánság.

Habol = haboz, teszi .állhatatlan, csalárd volt, hamar el

mult.

Hadak–kozik = elnyom, prédál, ront.

Hagyja = a munkának elhagyása, inneplés.

JHalad = liely, tovább-elébb-messze térjedése az időnek,

helynek. Ismét : lassan elébb ment, mélyen be

hatolt.

Halál = megöletett, megsebesített, által vert.

Hálál = dicsér, tisztel, esztelen – tudatlan volt. Ebből

származott: thillim, vagy tillinkó = dieséretek, mu

zsikálások.

Halok = halál. Az elsőbb jelentése, megbüszhödött, el

ment. A másodiké: haszontalanná, semmivé lett.

Hamar = tüzes, neki hevült. -

Haraszt = száraz, aszú volt. - –

Har = ellenség. Ebből van; har–sal = harczol, azaz:

ellenséget pusztít, prédál, ront. Ebből ismét: har–

such = harsog, azaz: ellenség–szava: továbbá: har

–cahah = har–esa, azaz: ellenség–ecske. Ebből
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ismét: har–a–péh = ellenség–a'– száj, hara –

viselős, domború, degesz. Ebból van; hara–da –

hor–dó, azaz: degesz, domború-az.

Har, vagy elölről áh. betűt lágyan, 's elhallgatva mintegy

mondva: ar = hegy , domb. Ebből van : ar–dó =

hegyes hely–az, h. neve.

Har–ag = megölni. Ebből lett: hereg, vagy hörög =

megölés, haldoklás. Ismét–harag = fogát csikor

gatta.

Harang ütő = imboly: ebből pedig lett: imboly–ach =

harangütő–társa,

Har–ap = szid, mocskol, ezt is a száj teszi.

Három = betüszerinti jelentéssel: pihenő–azzal–egyesült

–ott–valami rész, azaz: hár–om = viselőssé- lett.

A természetet követve, a 3. számot a mágusok, vagy

a magyar ázsiai tudósok, egy asszonynak viselőssége

külső formájában ábrázolták ki alapúl, belsőképen egy

férfit, egy asszonyt, és egy még szűletetlen csecse

mőt, és igy 3 személyt képeztek benne. – Az arabok

változtatván, a jobb oldal felé rajzolt tagot, talpra ál

lították elő, és e móddal fordították balra.

Harminsz lett e' gyökből: három–insz, harmincz, teszi

ezt: három–ide–ni–szúrj. A 30 tehát elő áll három

szurásból, vagy vágásból a tizet tevő fekete pont (e)

mellé || • = 30. -

Hász, hész = gondoskodott, vele bánt, igazgatta, hozzá

látott, vizsgálta, szemlélte, p. o. kan–ász = nyájjal

bánó, igy: juh–ász, méh –ész. Teszi még ezt is:

koza, és koda, p. o. csudál–koza = azt vizsgálta–

a mi csuda, tuda–koza = a tudásról– gondoskodott,

első gyöke pedig ez: chaza, miből szintén szárma

zott: cha-a–da = gaz–da, avagy: gondoskodó-az

Haszon = megnyerte, birta, örökségévé tette,

Harács = erőszakosan vett el valamit.

Hát, nohát, tehát = rá kiáltani, nógatni. -

Hat, és had = bebocsátotta, beleejtette, p. o kor-hada,

Po" - hada, rot– hada. Ismét hat: a hatos számnak:
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6. jeléntése ez: kitellik tőle, van reá hatalma, tehet

sége, valamelly dolgot véghez vinni. Betűi értelme

szerint ezt jelenti a h–a–t: neki huzalkodva–a'–

tészen. Magyarázata az értelem eredetének: a hatha

tósságra megkivántatik élesség, e' pedig hogy jobban

béható lehessen, megkivántatik erre 3 oldal és 3 sze

gelet, és ezért adták elő a mágusok a 6. számot hosz

szu nyelvü bárdnak formájában. De tudni is lehet azt,

hogy a hetedik nap kezdete, a 6-ik napnak estvéjén

kezdődvén, a 7-ik napra mint nyugodalom napjára, a'

mágusok mint áldozópapok készülvén, akkor kellet le

ütni az áldozatra kivántató barmot, mi is bárddal haj

tatott végre, és e kettős okon is lett jele a 6-dik

napnak a bárd. A zsidóknál is hat = chad, azaz:

éles, minémű a bárd. Az arabok, könnyebb leirásért,

a nyelv meghagyásával és felfelé tartásával – a bár

dot megkerítették 's a bárd formáját jobb oldal felé

fordították, azt t. i. mi amott bal oldal felé volt raj

zolva.

Határ = kerített, körülfogta, innen van: kerítés.

Hat–van = hat–vágj––ahoz–ni, azaz: vágj a tizest je

lentő fekete ponthoz (*) hatszor, igy lesz jelentése:

60. Az utójáró: van, v-e – n , jelentése ez: vágj–

ahoz–ni. Az arabok e' fekete pont helyett találták ki

a zérust (0).

Hajdan = volt–az, melly lett ebből, hajah–dén.

Haj–nal = életet átadó, ebből: chaj–nachal.

Haj–ó = életbe tartó.

He, e, a: jelent kérdést, p. o. láttad-e? továbbá: csudál

kozást, p. o. ugy-e? végre: helyet, p. o. id–e, od–a,

tov–a.

Hé, é, e, azt mutatja: ki–mi–kihez tartozik: p. o. fejé

= ahoz tartozó–fő; esz–e = hozzá tartozó–ész,

pénz–e, 's a' t. A második ejtésnek képzője is, p. o.

ember–é = emberhez–tartozó : becsületé, igazságé

= becsülethez, igazsághoz tartozó, ki-é = kihez–

tartozó,
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Hegedű == kang adás, serkentő kiállás a munkára.

Hegyes = tövis, lett ebből: hege.

Her– él, vagy: er–él = környül metsz..

Hét azaz 7 szám: a' mágusok, a hetedik nap mint nyugo

dalom napján, a földnek terméseivel és az állatok hu

sával vendégeskedvén, az áldozó pap vagdalta széllyel

a hust éles késsel, hogy azt vagy ott helybe megfőz

zék, süssék, vagy elosztva, – az istenitiszteletet

végző nép – haza vigye, a vagdalást végezvén, fz

áldozó kést hegyivel le a földbe hajította, és már en

nek formájába ábrázolták ki a hetedik napot – a 7

számot, e szerint / a vastag oldal képzi a földet,

a vékony ága az áldozó kest. – Az arabok ezt meg

változtatták, ama kést, – sátorkaró ábrázolatával, és

felibe tett, mint csakugyan nyugodalom jelével adván

elő. Hét: a betüszerinti értelemben ezt teszi: pihen–

ebben a tétel,

Het–ven = hét – vágj–ehez – ni , azaz: vágj a tizes fe

kete pont mellé hét húzást, lesz: 70. A tizes fekete

pontot (*) szurták a mágusok szintén hétszer, ez is

niét 70. Az arabok a fekete pont helyett állították 0.

zérust. -

Heje, huja jelent körömre ivó embert: • a gyök: cheji–

chijah = héje–huja = éljen, éltessen.

Héjja = hánya, vagy szarka.

Hi, i = ő, az , p. o. tesz–i, szeret–i, kics–i; i = he

lye valaminek, p. o. buda–i. (1686. sept. 2. dicső visz

szavétel):

Him, im = egyesült, betakart, vele öszveszőtt, közel,

mellette, vele, hozzá, p. o. im–ach = im–eg, je

lenti: közel–társ; him–galamb = társ-galamb, him

–varrás = vele öszveszőtt–varrás.

Hip–kop = repülni. -

Hiradó = strázsa, vigyázó, van e gyökből: hir.

Hiszi = elhallgatott, benne megnyugodott.

Hiva = iva = igen kivánt valamit megnyerni: innen van:

hival–kodik.



Hóbortos, e gyöktől: hóber = néző, próféta.

Hód = méltóság, dicsőség, erő, h. neve,

Hogy, van e gyöktől: hagah = meggondolva kimondani,

vagy: e gyöktől: hada = hogy, jelent: illyen mó

don, ekképen.

Hölgy, e gyöktől: holid = szülővé tett leány, menyecske.

Homa, ebből: hama = tolongott a sokaság. Innen szárma

zott: hama–ach = hom – ok, öszvegyült sokaságok–

serege.

Homály = setétes, homályos.

Hon, és huny = nyugodalom, könnyü módu utazás

Hordó, fellyebb volt hara.

Hottza = add ide, hozd ki.

11oz, e gyöktől: choz = határ, czél. Ez elöl is, utol is

járó: p. o. hoz–ád – te–a czél, –- ház - hoz =

ház–a határ.

Hozom, húzom, e gyökből: chazam , jelenti a teve orrá

nak czimpájában lévő karikát , mellyhez kötik a'

kötelet. -

Hova, és hav, vagy hó = leesett, ott maradt, tanya, több

sátoroknak együtt léte. -

Hú = ó, ú, i, ő, ű, p. o. kóró, hosszú, tepsi, fedő

gyűszű. A többes számban: ők, lett ebből: ő–ach

= ő–sereggel, vagy ő –többed magával. Birást je

lentve –övé = ő -- hozzá tartozó. A többes számban

ö–vék = ő–hozzá tartozó–társak. Más szavak után

a birást jelentő e. (melly a. e. i. betűkké változik) szo

kott tétetni, p. o. újj–a, vegy–e, szeret–i.

Hunyad = nyugvó hely, birtok, h. neve. * * *

Hús = külső rész, a mi valamit körül vesz.

Húsz, régi irás szerint: húz , a' melly szóval most is kö

zönségesen élnek, betű szerinti értelemben teszi ezt

neki huzalkodva–előre halad–szuszogva zúgva, melly

jelentés által azt kivánták a mágusok értetni, hogy a'

kezeinken lévő tiz újjakon való számolásnál ne álla

podjunk meg, hanem tovább folytassuk, vagy húzzuk

a számok sziszegő olvasását. Igy ha az egyes tizet

tevő fekete pont kétszer szúratik, lesz 20.
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Húzár = oltalom az ellenség ellen, lovas katona: e gyök

ből lett: azár–harczra készült, felövedzett.

J. I.

Jalah = engedelmeskedett, h. neve.

Járok = lemegyek.

Járóka = czomb.

Jacza = kijött, támadt: e gyökből származik: bajócze,

bajúcz. vagy bajúsz = felülről–kijövő, támadó, elő

álló, úgy: kaj–jacza, ka–jács, vagy kajsza = a'

helyes lineából–kiment, félretért.

Jánik = szopós gyermek, h. neve.

Járom = elhajította, feltette, nyillal rá lőtt, oktatta, utat

mutatott. Ebből van: ira–án–zéh = irányoz, azaz:

valamit czélul–feltett–ez, valamire nyilazott, – ha

jitott–az. E volt a K. betü alatt látható czéltábla,

erre az ir-alatt is bővebben. -

Jó = illendő, helyben hagyható, hozzá illő , a' miben meg

lehet nyugodni, van e gyökből : jaah. Ismét e gyök

ből: jah = jó, azaz: Isten. -

Jod, e gyökből: jad, vagy jog– a d. betű a g-vel cseré

lődvén fel, melly is teszi ezt: kéz, erő, a' mi az em

bernek keze-rendelése–védelme-hatalma alatt van:

p. o. ehez jod–om, vagy jog-om van = ez az én

kezem–rendelésem–vagy hatalmam alatt van.

Jövő = lészen ezután.

Idén = midőn, vagy mi időn, fdő.

Idomtalan= véretlen, sápadt, formátlan, e gyökből: idam

= vér.

Igar = csomó, rakás, h. neve

Iga = fáradni–dolgozni fogok, jelent: nyughatatlankodást,

kárvallást is: p. o. iga–kadam = igye–kezem, mun

kálódni elő fogok állani. Ebből származott: igy, vagy

ügy: p. o. ügyes – munkálódni tehetős, ügy–védő

= károsítástól–védelmező.

*
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Ik, ettől: jikkha = öszvegyülés, egyesülés, engedő. Az

ikes igéknek képzője, p. o. fáz–ik = fázásnak–

egyesülése, hiz=ik = hizásnak öszvegyülése , kop–

ik = kopásnak–engedő.

Imeg, e zsidóból: im–ach =szomszéd, közel lakó, hoz

zá tartozó; lett: ing.

Innen mondja sok álorczás megcsalatott: az ingemnek

sem hiszek; fellyebb a him, alatt. -

Imitt, amott = közel, általellenben.

1 pa = ettől: chiba,

In, un = kesergés, sirás, inség. Ebből származott: in–

ség = sok–fájdalom, un–dok = únt–dög.

Ir = előmutatás, láttatás, tűkör. Ebből származott: hir-a,

vagy ir-a = mutatta, láttatta, p. o. kép-iró = ké

pet–tükrözé, ir–ás = előmutatni tehetős, ir – at =

láttatásnak–előadása. (lásd járom, és ij.)

Is, és = társ. Igy már ez. más–is = valaki–más, nagy

és kicsi = nagy–társa-, kicsi.

Isten: ebből lett: Jez d á n = minden kezdet nélkül örök

ké élő valóság, vagy = tehetős–az, vagy is: Iseh–

den = Isten, jelenti: tüzes–az, erős–az.

Iszap = öszvegyülése valaminek.

It = vagyon, vagynak, elő áll, valósággá lesz: p. o. sárg

–it = sárga–lesz valósággá, kövér–it = kövér–

áll elő.

Iz = tud: p. o. harmad–izig, azaz: három–tudig, mert

egy tud, tesz: egy emberélet szakaszát születésétől

haláláig, avagy mivel egy származási időt, tesz az-iz,

jelenti ezt: harmad–emberi származásig, vagy em

beri harmad származásig. Innen: száj–iz–e = száj

tudása, avagy: száj–sajátja, avagy: tulajdonsága;

továbbá: iz–es = tud–dal–tehetős. Innen ismét lett:

b–iz–t–os = tudba, vagy tudott tárgyba-végzésre

–tehetős, több mint plenipotentiarius, vagy tellyes

hatalommal felruházott; tulajdon értelem szerint pe

dig: biz–t–os teszi: sajátjába–végezni–tehetős,

egy szóval: tulajdonos, innen már: biztosan birtoklom
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= trlajdonosan birtoklom, vagy közvetlen szabad ren

delkezéssel birom ; igy már e monda: az önálló erő

önérzetének biztos birtokában létezik, ezt teszi: tulaj

donos birtokában létezik; továbbá: biztosít = tulaj

donosává lesz, vagy tesz; jogok iránti biztos–ít–ékok

= jogok–tulajdonos–aivá létel–szakasza –i. A tud

–ból ez a Doktor név” gyökeres kifejezése: tud–at

–os, vagy tudtos, melly ázsiai gyakorlat szerint igy

neveztetett: tát–os, a' mi ezt teszi: tud–al–lassú

dan avagy plántálgatva –munkás, vagy tehetős, vagy

is: saját esméretivel–sáfár–kodó = elő meg elő szá

moló (lásd– mán – alatt, –ok–alatt.)

Izent = tudta–ni, helybenhagyta, tud–at láttatta vagy

nyilvánította.

Izza = izzad , izzó tűz.

Ij, i: az Ij, tesz: rémítő állatot, a mi félelmes, 's vér

szopó szokott lenni: – az i. pedig teszi ezt: helye

valaminek, szállása, tartózkodása, sziget, p. o. ide–i

= ezen idő tartózkodása vagy létele. Pesth–i = Pest

– a lakóhelye, (lásd alább a Jé betű alatt).

Izibe = sietést, tüzesen sürgetést jelentő szó; ismét: ak

kor, mindjárt; ismét teszi: izi, űzi; végre teszi ezt

is: asz, ősz, ős, hajdani, régi, vén, p. o. őszeink,

vagy őseink = régieink, vagy véneink, előtteink,

eleink; onnan van: hős – azaz: tettbe beidősüléssel

magas.

1jra e gyökből: igra = irás, levél, t. i. a g betű elvál

tozván, j-vé lett ujra, (lásd fellyebb ir. alatt).

Izsóp ebből ézób–ézóp.

Im, jim = tenger, özön. A többes szám jele; p. o. ba

ja–im, öröme-im , azaz: tenger– báj, özön–öröm,

(lásd a him alatt).

K.

E hun magyar betü ma is él a kóta figurájába. Imé a'

Kádmus idejét haladva, e jelen esztendeig legalább
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is3,644 esztendős betű, és a keresztyénségnek *) 1844–

dik esztendejében is olly élő betű, melly a' nyugoti

több pallérozott nemzetek által is, mind elfogadva,

mind megtartva, a' k ó t á ba, mint a hangnak több

ezredes eredeti ábrázolatába divatba megmaradt.

K, ok, ek, ik, ig, ka, ke, teszi: 1-ször ollyan mint,

vagy mennyi, p. o. kerek = ollyan mint – a ker,

kaj–la = ollyan mint – a kos, vagy szarvas, ko–

par = ollyan mint – a por. 2-szor hozzávetés vala

melly számhoz, helyhez, vagy időhöz; szinte, közel,

csaknem, mintegy, p. o. hányad–ik = hány–mintegy,

add–ig = szinte–ahoz, estéled–ik = este–közel.

Ka, ke, ko = öszvehuzódott, töpörődött, kicsin volt, p. o.

asztalka = kis–asztal, fecs–ke = kis–fecske, jan–

kó = kis–jani.

Kád gyök – a cád. -

Kadar–ka = megfeketedett, innen: egy fekete szőlőfaj

nak a neve.

Kágya = kád–ja, h. neve.

Kákó, vagy kuka = tövis, horog, innen: kökény, ismét:

eke = horgoló.

*) Keresztién, keresztyén szó: Z9tortavog, mellyet a' diák át vett

igy irva : christianus, – van kölcsönözve. A keresztén szó

kifejezéssel tévedés van , mert igy a kereszt-től ered e ;

mivel pedig a görögből, és a görögöt sajátjává tett díák-ból

van kölcsönözve e nevezet, és nem is állhatna meg külön

ben e név , a' t. betűt követni kellető–i, vagy e helyett

használatba lévő y. betű nélkül, ha csak az nem mutatódna

meg, hogy a diákba a christianusnak, crucianus nevezete

volt, és ez utóbbitól származással emeltetne bizonyosságra,

– ezt pedig senki sem fogja bébizonyítani: azért a chri

stianus , vagy is keresztién nevezet áll. Igaz ugyan az,

hogy a kereszt, mint a közemberiség bünéérti áldozatnak

ereklyéje, – a főtiszteletnek oltára : de azért, mivel maga

az áldozó idvezítő a valóság, és a főpont: következik ön

'ként is, hogy ettől, és nem áldozatának jelétől érdekes e' ne

vezetet eredményezni. Igy : sacristia = sekrestie, sekrestye,

nem sekrcste.
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Kál = könnyű, futós, p. o. jár–kál, ir–kál, ebből van:

kal–óz.

Kálla = menye, h. neve.

Kalocsa = erőtlen, elveszett, h. neve.

Kalapács–olok e gyökből: celapót.

Kalpda = akol, tömlöcz, a' mi bezár.

Kalota = birtok, saját.

Káld = eltakart, elrejtezett.

Kalács e gyökből: challat.

Kalimpál = őgyeleg ide oda, változtatja a helyét.

Kaláka, és halkal = részenként széllyel osztotta.

Kám, vagy chám = megmelegített. Ebből van: kem, vagy

kám, és anze, azaz: kemencze, teszi: megmelegített

– valamihez hely ez.

Kamat = félmarokkal kivett, félmarok, ököl.

Kanta, ettől kothon. E pedig, a koty, vagy kony, hang

adásból neveztetett.

Kantus, köntös, Persiába használtatik, kendűs, tesz: felső

ruhát.

Kap = marok, a mi kap. Ismét: káposzta, köpű.

Kapás = ásott, kapált; ismét: kap–ás = béfedte, el

nyomta.

Kapaszkodni = felugrani

Kapocs = hozzá kötötte,

Kapni = két kézzel megfogni.

Kapcza = béfedte. -

Kapar = betemette.

Kapzsi = igyekező

Kár = rút, öszvetört.

Káros, e gyökből charas = gonosztévő.

Karám = gyülés helye:

Kard = szekercze, fejsze.

Karakalpag = fekete süveg

Karika = a mibe begöngyölgetnek valamit,

Kar = magas ülő hely, ismét: vezér, fő. Innen; e meg

szólítás: karok, és rendek! ezt teszi: főbbek, és ne

mesi rend!
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Karaboncz: e névvel nevezték az indusok a magok pap

jait, és a tudákos embereket. Ázsiába magyar eleink

is igy nevezték. Karabontz jelent fekete papot. Mai

időben Europában is a köznép garaboncznak nevezi a'

nyomorusággal küzködő, vagy rongyos diákokat, a'

kik szerencsekivánással, a földjeiknek érthetlen szók,

füstölések, 's czerimoniák általi megáldásával foglal

lalkoznak, és őket más embereknél fellyebbvalóknak

hiszi, és azt is, hogy ők a zivatarokat 's jégesőket

elhárítani tudják.

Karszék = királyi szék.

Karsa = néma; siket ember neve.

Karcz = elmetszeni. .

Karizsál, vagy karicsál = kiabál.

Kas = öszvekötött eszköz.

Kása = kemény, nehéz.

Kasza = levágta, innen: kacz - ecz = kaszás, levágó.

Kaszab = levágni, kaszabolni.

Kata = magába nőtt, h. neve.

Katona = házasuló fiú.

Katzag = nevetett.

Kaza = gazda (lásd fellyebb a hász, hész alatt).

Kaza, vagy chaza = igazgatta, szemlélte, h. neve.

Kaj–la = mint a szarvas, ebből: ajla = szarvas. (K. elől.)

Káva = ablak.

Kavar = kever, habar, elegyít, egyesít.

Kebel = rejtek előtte, kebel nála.

Kegyes = szent, másoktól elszakasztatott.

Kék = zaphir, ettől a gyöktől: a kik.

Keleb = tej, kövérség.

Kedv = örömmel lenni.

Kem, vagy cham, fellyebb a kám alatt.

Kémény = fekete valami hely, ebből: chum–án.

Ken, kon = gyámol, erősség, fundamentom, hivatal. Eb

ből van: őr–kén = őr–hivatal, vár–kon = vár–

erősség, ken–ér, vagy kenyér = gyámola – az erő

nek, ken–der = erős–tekergetve. -

3
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Kenese, kanizsa – gyülés hely, h. neve.

Kény = kegyelem; kedvezés: innen van: kény–es, vagy

chén–jes = kedvezése–vagyon; továbbá: chinál,

vagy kinál = kedvezés nála, iránta.

Kéreg = béhajtotta; görbítette.

Kerek, karách, és koros = megkerülte az élet körét; ko

pasz; haja lehullott; megsimított: keri = kerület: a'

kor, kör–től.

Kert = körül kerített; körül árkolt; kerített város.

Kép, vagy ázsiai irás szerint kip vagy cip = kőszikla: mert

ott kősziklából szokták készíteni a képeket.

Késők, vagy chosek = késő idő; setétség; homaly.

Kész = meghatározott. Innét: vége; külső szél; határ.

Készít, vagy ázsiai irás szerint: kisset = szerkeztette:

ékesítette.

Két, kettő, kedd, Az első, u. m. k –é–t ezt teszi: fog–

ehez tartozó – tettet. A 2-ik u. m. kettő, ezt teszi:

fog-e–tettet–az ott. A 3-ik u. m. kedd, ezt teszi:

fog-e-két kézzel. – A 2. számot régi eleink tudó

sai a mágusok előadták egy felálló, jobb karját kö

nyökig a föld szinével párvonalban kinyujtó, 's keze

szárát ég felé, tenyerével maga felé hajolva emelő em

bernek hasonlatosságában, igy (P). Az arabok pedig

fekvőlegesen, és a keze szárát bal oldal felé fordítva

rajzolással változtatták meg.

Kevély, vagy keveh–el = bizakodás; remény–nála.

Kéz = erő : tehetség, ettől chezek. -

Kéjó = kigyó.

Ki = a ki; hogy ; mivel; mikor ; mint; bizonyosan ; ha ;

mindazáltal; azért; továbbá tészen; sürgetést is; p. o.

gyere–ki = siess kijönni. Az elsőbb jelentésre: ki–

mondom = bizonyosan–mondom; találd–ki = találd

hogy, mint.

Ki, és kah = ki–a kahd–ta, azaz: kihányta. Ebből lett:

ki–búl, vagy: ki–vűl = kivette belőle. Ismét ebből

van az arab: kah–va = kávé, melly csömört, undo

rodást jelent.
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Kilencz: e számnak betüszerinti értelme ez: magához vesz

–itt–jövő menőt–e'–ni–jobbra balra. Azt hogy

régi eleinknek tudósai mire czéloztak ez által, az ere

deti nevezetnek jelentéséből hozzá lehet vetni; p. o.

kilonz tesz háló házat: e házak rendszerint négyszeg

letesek voltak ablak nélkül egy ajtóval, a' mellyen

hatott be a világosság; és igy a hálóháznak négy ol

dala, négy szegleti és egy ajtaja által képezték és áb

rázolták ki a kilencz számot. –– A zsidóknál is ezen

szó: cilon–ze, ezt teszi, mint a – hálóház–ez. Hi

hető hogy a hálóháznak nevétől kölcsönöztetett ezen

szó: külön – melly tesz: a többitől elszakasztottat,

vagy elválasztottat. – Az arabok pedig könnyebb irás

kedvéért a négyszegletes ház formáját megkerekítet

ték, és az ajtó jeléül alólról tettek egy huzást.

Kincs = elrejtett drága kincs; gyöke; ginza.

Kitta, jön a chaldaeai: kittan-tól, melly ezt teszi: csomóba

kötött kender: továbbá innen: kattun, vagy karton =

gyolcs alsó ruha.

Kicsi = elvágott; megrövidített.

Kiván = feltette magában; rendelte; határozta, igyekezett

valami jónak cselekvésére, ismét: ohajtva várta.

Kóbol = elprédálta; elrontotta; elkóborlotta.

Kőb–ől, e gyökből: kab.

Kodom, kedem, ködöm = előállás; megjelenés; ez előtt;

előtte; szembe létel; régen. Ez utójárókban – életbe

van: p. o. bátor–kodom = bátor–előállok; eről–kö

döm = erővel megjelenek. Ebből van: ködők = elő

álló; ismét ebből: köd = a mi szem elibe áll, 's a'

látást akadályozza.

Ködmön = régi: napkeleti. -

Kól = hang; szó. Ebből lett e' származás: kól–dak =

kóltog, azaz: kiabálást gyakorló, vagy ahoz szokott.

Ez is onnan van, kol–a–poál, vagy kal–a–pál,

kelepel = hangot, vagy hanggal munkálkodik. Ez is

onnan van: kol–ap–zék, vagy kel–ep–cze – szót

3 *
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–hangzott, vagy készített–az. Végre onnan: kól–

t–a, vagy kóta = hangjele.

Kola = vájudó; szülő; tökélletességre ment.

Koleda = menyet, e. h. neve.

Kohán = pap, e. h. neve.

Koma = gyámolította; oltalmazta ; sógorságot kötött,

Komor, és korom = fekete; chaldaeai nyelven: égetett,

Kömén = plánta neme. -

Komárom = fekete főváros : vár, és város neve.

Konya = lefüggött; hajlékony; a föld felé lenyomva ma

gát megalázta. Ez utójárókban is fel van: érzé-ken:

hajlé – kon; feledé-ken.

Koplon = markol valamit.

Kor, ker, kör = elő került; történt; megesett; p. o. keri

= kerület, a mi előkerült: történt. Utójáró is szokott

lenni; p. o. mi–kor; jó–kor; szüret–kor.

Kórhadt = levelei, haja lehulltak valaminek: kór.

Kórász = facsargott; görbe volt; tekergett.

Köröm = a mi bevág valamit: bekarczol; bekörmöl. Ismét

jelent: csont, kemény rész , szaru.

Kószál = széllyel jár, keresvén mit ehessék, mint a csirke,

ragadoz; lop.

Kötel – megkötötte; bétekerte.

Kótzé = jövendölő; tudós: a falukon szokásban van.

Kotor = áskál; a házat felveri; kiássa.

Kócz = madzag.

Kozák = erős; tehetős,

Koza, koda = gondoskoda: fellyebb a ház alatt.

Kozár = kegyetlen, e. neve.

Kőzi = fele, közepe.

Kóly =.minden, világ, h. neve. -

Kovács = tüzzel munkás; égetett; tüzelt, ebből: cavah,

és ás, tüzes. -

Kukk = kucczantott; nevetett; jádszott.

Kul = edény; innen: kul–as = kullal–tehetős, vagy

olly edénnyel, mi kul–t hangzik–innen: szük szájú

edény.
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Kullog = és húll = elesik; maradozik.

Kum = felállani. Ehez tévén e szót: laah, melly ezt te

szi : igyekezik, törekszik; lesz: kum–laah vagy

komló = felállani–igyekező; felkapaszkodó; innen

van: ló = igyekező; győző állat (la, lo–alatt).

Kunkorik= begörbített; behajtott; béhajtva készített, meg

kerekített. -

Kun = készíteni; elrendelni. Ismét mást értelmezve: sirás,

kin. Ez utóbbiból: kun–reagh, vagy ku- -nyorál =

könyörög, sirva kiábálás, innen ez is: kun–czaragh,

vagy kuncsorog = keseregve a földre ült; elvonta

magát másoktól, mint a bélpoklosok; ez utóbbinak

gyöke: kun, és kinah.

Kunnyó = készitett–ni–ott, vagy mezőn; mezei csekély

lak. A zsidó nyelvben a h. és ch. egymással sokszor

felcseréltetvén, ámbátor az ő szokások szerint a chun

és hun név egyet tészen is; mindazáltal a hun magyar

nyelv rendszabályozása szerint a h. betű ch. vagy

k.-val nem cseréltetik fel, igy a persáknál sem, követ

kezésképen a magyar értelmezés szerint: kunyó, cse

kély lakot jelent; de már huny, házat, nagyobb épü

letet jelent. Nevök is az Assyrius név alatt öszve

foglalt népeknek, H u n, nem chun, – ezen h u n o k

közül voltak magyar eleink is, és ez okon, nem

voltak ők pusztai sátorban lakó vándorló emberek, ha

nem városokban, helységekben maradóan épített há

zakban laktak. (Madaj alatt) a chaldaeai is assyrus és

hun.

Kupa = chaldaeai szó; tesz: csészét, mellyet a' gazda

gabbak érczből, p. o. ezüstből; a közrendüek fából

bőrrel bevonva készítettek, és e' volt a borivó edé

nyök, melly most pohár nevet visel.

Kúp = berakott; meghajtott: körül rakott.

Kurja = kiáltás; hirdetés: innen: kurjantott = nagyot

kiáltott; ismét : kurjongatott = nagyon kiáltozott,

Kürt = nagy hangot adni, kiáltani, hivni való eszköz,
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Kus, és his = siess kimenni, elhusanni: ma is a kussal

a sertéseket, a his-el a tyúkokat hajtogatják.

Kusz = kuszává tette: elmetszette; elvágta. Gyöke: guz,

ebből van: güz–ü = elvágta, vagy elszaggatta –ü ,

vagy a mint mondjuk: ő.

Kurta = egy kis darabocska; egy csepp; egy szem.

Kut, vagy kut–atni = elrejtett dolgot kikeresni; találós

mesét, álmot felfejteni.

Kúts, és köt = öszvekulcsolta; öszveaggatta; ez : tészen

fonalat, kötelet is.

Kuczor = megrövidült ; öszvehuzódott; öszvekuczo

rodott.

L.

L. la, le, al, el, ol = hoz; reá; belé; vele, ról, alá;

nála; előtt; szerint, p. o. jóij–el = jőjj–hozzám;

vigy–el = vigy–hozzá tartozót; darab – ol = darab

szerint ; kényér–el = kenyér– vele; innen az erdő

közi nép – ez utójárót: vele – átaljában kimondja,

igy: kenyér-vel. Ez értelemben e ragaszték szó,

különösen csak utójáró.

La, lo, l, ezen gyökből laah, és laha = dolgozott, fáradt;

loholt; p. o. tanu-ló = tanával–dolgozott; kapáló

kappal=dolgozó, vagy munkálkodó. E szerint, midőn

a magyar igy szól: nagy lével péhvel vitt véghez

valamit, azt teszi: nagy fáradsággal, zúgással tette

meg a munkát. Szinte e gyökből lett: laahb =

láb, azaz: dolgozott, fáradt vele, általa, benne, (hum,

- és ati–lah, lova.)

Ladán = hüvely, h. neve.

Lag, leg, légy; e gyökből: lahág = nagy kivánsággal,

igyekezettel ráadta magát valaminek megnyerésére. A'

3-dik grádusnak – a superlativusnak képzője ez, –

a comparatióban ; p. o. leheg–jó–abb = legjobb,

azaz: nagyon igyekezeii–előmenni, vagy erősödni

– a jóban. – Utóragaszték is szokott lenni, p. o.

*
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birói–lag = birói –igyekezettel; oldalas–lag= ol

dalas, vagy felületes–igyekezettel, vagy felületes

tárgyesmérettel ; avagy mulólag, és melles–leg =

melles–muló igyekezettel, mint a figyelmetlen birák

lélekéberség nélkül tenni szoktak lélek terhelésére.

Lak , lek, e gyöktől: lach = zöldelő; eleven, egész erő

ben lévő ; örömest; szivesen. A segítő igé első sze

mélyének képzője ez; p. o. én szeret –lek = én szi

vesen–szeretlek; kitanul–lak = egész erővel ta

nul–lak; igy fáraszta–lak; hív–lak; dajkál-lak.

Lak, laka, e gyökből: lahak = gyülés; társaság; együtt

lakás. -

Lakom, e gyökből: lachám = jól lakott; húst evett. Eb

ből van: lakadalom = húsételadás; jól tartás.

Lakat = fogságba tenni, megfogni, lett e gyökből: lakad,

és lakak.

Lal, lel, e gyökből: lél, e pedig ebből: él – hatalmá

ban van; van reá akaratja, vagy tehetsége; van benne

módja. Ez utóljáró, az l. elibe tevésével öszveolvaszt

va; p. o táp–lál = a tápba-van módja; kérlel =

a kérre– van akaratja; fog–lal = a fogra–van ha

talma. Ebből lett ismét: lél–ach = lélek, az Isten

nek attyafia, a mi egy a tehetséggel, 's erővel. – Ma

gyar eleinknél a léleknek valója, milly tisztán volt felfog

va, ezen szó alkotása bizonyitja; de azt is látni lehet

innen, hogy a szellem szónál több ez; mert a szel

lem ezt teszi: változik–valami; kor–szellem = élet

idő–változása: a honnan van a régiekről e késő

időre is állandó használattal át maradt, 's a lélek

ügyességével, és értékiségével ellenkező jelentésü e

szó: szel–es = változgatással – kitetsző, 's munkás

Lan, len, e gyökből: laan = elűzte; eltávoztatta. Ez

utóragaszték, p. o. tudatlan = e tudatot-eltávoztatta;

egyet–len = egyet–elűzte, vagy egyet se hagyott

magánál, egy sincs.

Lán; a chaldaeusoknál: lachán = leány, vagy jány, éj

szakázó; háló–társ.
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Lapát = felfogott; felvett; megölelt valamit.

Lás, e gyökből: laz; teszi ezt: az, amaz. Ez utójáró,

p. o. más–lás = más–az; hid–lás = hid–az.

Lát = lángoló; világító.

Laza = oda hagyta; elveszett; elpártolt tőle; hátra állott.

A gyök: lazah, és ebből származott: lezút, azt teszi:

lázít, roszat cselekvés.

Lázi, -és laczi = idegen nyelven szóló, barbarus , e. neve.

Léb = sziv; belső rész. A gyököt ha megfordítjuk, lesz

belőle = bél: e gyökből lett azon szó: lép.

Léha = száraz level, mit a szél elhord; hijába valóság,

Lehota = munka; alkalmatlanság, h. neve.

Lék = kilyukasztott; kilékelt.

Lélek, fellyebb a lal , lél alatt. *

Lepedő = körül fogó; betekergető; megölelő.

Levaj = vaj.

Léva = követte, hozzá ragadt, h. neve.

Lobb = láng.

Locsad = nedvesség az állatokban, és plántákban. Ebből

van: lasad–ach = locsadék, azaz: nedvességhez

tartozó,

Locsog = fecseg ; beszél; csúfolódik; enyeleg.

Losoncz = nyelv; beszéd, h. neve.

Lova, és ló = vele szorosan öszveköttetett: segítő társa

lett; rajta kölcsönösen segített. E gyökből: lavak.

Mutatja ez, hogy hajdan a magyaroknak e' volt fő

segítőjök, mint igyekező állat – a ló. (kum a.)

Luk = ebből : luagh – torok, a mi benyel "valamit.

Lukasztó, ebből: lukajtó = lántsa; hajítő dárda.

Luka = tábla, e. neve.

Lúcz = kinevetni; ingerkedni, h. neve.

MI. /

M = a mi, valaki, rész; előtte; enyim ; ez utóbbi e be

tükből: e–n-i–e–m: teszi: e-ni– ehez tartozó

rész; p. o. kér–em = enyim–kér, vagy én hozzám
tartozó kér, (fellyebb: én alatt.) •
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Ma = várakozik; p. o. mai nap = várakozó nap. Ismét:

m–a = enyim=a. -

E” szónál érdekes megállapodni. – Mind erkölcsi,

mind anyagi boldogság fundamentomára emlékeztet

mindenkit e két betűcskékből: m.–a. – öszvecsatolt

mázsás nyomatú szó: ma = enyim–a; jelen idő. Ez

ád mindenkinek bővölködést, ha jelenbe erkölcsi élet

szerüen működik, 's működve a jelent állandósítja, és

soha szemei elől nem téveszti hanyagságra; – mert

a könnyelmüek által anyagi jólét ábrázául csupán tar

tani szokott öröklött kincs helyett: – nyilva áll a'

kincsszerzés kies jelenebe: a szorgalom, és ta

karékosság, mellyek híven gyakorolva ketten pá

rosulva, a szegénynek is arany bányát osztanak. –

A mennyei, a földi boldogságot az élethez a szor

galom, és rendszeres takarékosság gyé

mánt kapcsa csatolja le tágíthatlanul. – A gazdag,

ságnak forrását, mint az anyagi jólétnek fundamen

tomát; e különben is tényezve életünket gyönyörök

kel édesítő 2 foglalkozásokra kit kit 2 betűkkel fel

hivó e kis szó (ma.–ismételve: enyim – a) szabad

rendeletünkre kezünkbe adja. Jelesen pedig, ha e'

két szabályokat örököljük, mellyeknek egyikét a ré

giség e' szólásba : nulla dies sine linea; a másikát a'

magyaroknak divat közmondata: hogy – ma: lesz –

holnap koloszba véste, de eleven emlékezetünkbe is -

feltartani könnyü lévén ezeket gyakorlattal meg nem

szünve követjük. Ne feledjük soha e két szabályt gya

korlani, ezzel tulajdon sajátunkká lett az a tehetőség,

hogy nemcsak az, hogy irigyleni alkalmunk nem lesz,

hanem egyikünk a másikán segíteni, igy: közjót emel

ni, vetélkedni is fog, csak rangon vetélkedési kórság

élelölő mérgét bé ne vegyük.

Madaj = a Noë nagyobb fiának, Jáfetnek nagyobb fia:

Madaj; ennekmaradéki laktak közép Ázsiában a Tigris

és Eufrates folyóvizek mellett. – Tartományukat ne

vezték Har, vagy Arnak, azaz: hegyes tartománynak,
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3

a több hegyes helyektől megkülönböztetés végett

pedig madaj-ar-nak, vagy madj–aranak, magokat

pedig madjaroknak. – Madaj = tudomány–helye,

vagy tudós ember: onnan van: mendemonda= tudo

mány közlés. (iz. –tóld – alatt, kunnyó alatt).

Madzag = kötelek. Ismét e' zsidó szóból: mezach = tar

talék; hozzá szorító.

Mád = tántorgott; elesett, t. i. a mikor igy van irva:

maad; ha pedig egyes a-val iratik, igy: mad = mér

ték; ruházat. (mód alatt).

Madocsa = mozsár, h. neve.

Magócs = magas, h. neve.

Magura = gabonás ház, h. neve.

Magas = nagy; felemeltetett, kitetsző. Gyöke ez: magah:

t. i. a' melly szóval él közönségesen a köznép – má

soknak becsületből megszólításuk szavául, – a ve

zeték, 's keresztnevök kikerülése végett a helyett, a'

mit németül: Sie-nek; ha pedig nem becsülve szólít

mást: te, ő-vel él, – du , er; ez utóbbi ő-ből van

szármoztatva az ön, a' mi ezt teszi: ő–ni; vagy nyil

ván mutatva – ő. A magah szóval nincs illy viszály;

jelentése sem kevesebb a kegyednél, ámbár: kegyel

mességed szóból van is öszvehuzva, mint szintén a'

kegyelmed, kend szavak; de a magah némi különbség

nélkül mind 3 személybeni képességgel használható,

de régi időből is származva – közéletbe van, írásba

is látható, én–magam, te-magad, ő magah: mintha

az utóbbiba ezt mondaná: ő–magassága, és minden,

mi tiszteletnek szava más iránt. -

Magor = lakos.

Magyarán szólni = szinlés nélkül; világosan mondani. Fő

vonásuk volt régi eleinknek, a szinléstől mentes–tiszta

szivüség, miszerint belső valóságába nyiltan adták elő,

a' mit szivök érzett, vagy is szivöket nyelvök végén

hordozták, 's nálok cselnek árnyéklata sem volt, –

a hazugságra nagy büntetés vala szabva, azon okon,

hogy ez minden gonoszságnak fész'
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Mahár, vagy hamar = sietett; gyorsalkodott.

Makó = czélját érte, h. neve. *

Malonya = vendégfogadó, h. neve.

Mán, és mén, mon = rész, valamiből való. Utóragaszték:

p. o. hagyo-mán = hagyott–rész; biz–o–mán–

os = tudba–oda–reszesülni–tehetős, avagy: com

missarius; vagy felelős; másnak számoló hivatalos:

tyúk–mon = tyúk–ból való; kő–mon, vagy ke

mén = kő–ből való; vete–mén = vetett–rész;

ter–mén = tér-ből való, vagy termeszt–mén =

termesztett–rész. Helytelenül szokott az y hozzájok

iratni, vegy toldatni, de még az i-nek sincsen helye.

Mana, manya = osztott rész, h. neve.

Mánd = tudomán, h. neve.

Manya = egy hold föld, h. neve.

Mar = szúr; csip; rág; nyomorgat; keserű; öszvetör.

Marah = maramaros, teszi ezt: nagy keserűség:

Máré = úr. -

Marczongolni = öszvezúzni

M–á–s = valami– azzal–egyesült ; ketten vagynak.

Másol = hasonlít. -

Mász, máz = elolvadt; széllyel folyt; mászott; e' szóból

lett: a mész szó is.

Megye = kimért föld; határ.

Megyer = kimért jószág, h. neve.

Méh = hangzó; széllyel terjedő; dongó.

Méhe az asszonynak = belső részek.

Mell = betöltött; erős; tökéletes; iratik mejjnek is az em

bernek melle.

Mellett, mellé = hozzá ragasztás; béoltás; öszvefoglalás,

czément; agyag, mellyel öszvefoglalnak betapasztandó

valamit.

Melly = ő, maga. Ismét: szó; dolog; valami. -

Menny = felibe tett másoknak; ég. Ismét: mennyi = jól

kimért; elkészített, tökéletes; melly lett ebből: meni

= felszámított.

Mentő, ettől lett : mente = vas pléhes ruha.
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Mérnök = valami–erő–ni–bizonysága; rendbeszedőt je

lelő. -

Merő, vakmerő = rebelláló; merész = megtámadó; re

bellis.

Méreg = merigy, rosszat okozó.

Mesél = példában beszél. -

Mészár = elfűrészelte; elvágta ; által adta.

Méj = sok vizek; tenger vizek. 4

Méz, miz = kinyomott; kifejt; kiszopott.

Mezi = hajszőr; innen: mezí–telen = haj–talan; ebből:

mező = hajas, vagy szőrös–ő.

Mi = ki, kicsoda?

Micske = hajkötő; pántlika, h. neve.

Mocsok = elkenni; olajozni valamit.

Mód = mérték; madzsa vagy mázsa, mad alatt.

Modra = mérő fontnak serpenyője, h. n.

Mokra = megválasztotta.

Monok = ajándékba adott, h. neve.

Monor = szövőnek a járma, h. neve.

Mór = mirha, h. neve.

Mostoha = hátra tért: puszta; tapogat tettetve; helyéből

kimozdított; ékességétől megfosztatott.

Mot = bot: innen van: mot–oz, és mot-czan.

Motola = kifeszít, kinyujt valamit,

Moynolte – vizeresztők.

Múl = mállani; elmúlni; kivágatni; elhervadni mint a'

virág. -*

Murok = megvakart; megtörült.

N.

Naár = gyermek: ifjú: nyár = tündöklő, fényes volt,

Nadáb = önkint ád. -

Nadrág, e gyökből: natar=ach = védelmez; fedez való

ban; őriző–társ, (him alatt).
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Nádor, e gyökből: natár = őriz; védelmez; megtart.

Nád = ingadozó.
-

Nagy = vezette; igazgatta; innen van: had–nagy = had–

vezér.
-

Nagyid = elöljáró; nép nagyai; fejedelem; vezér: előd,

más ázsiai szóval.

Nak, nek = cselekedte; hozta; vezérlette; egyesítette;

szerzette. A 3-ik ejtésnek képzője, p. o. embernek––

keze = emberrel–egyesült kéz; rózsának–szaga

= rózsa– szerzette–szag; pohárnak, nok = pohár

–hozó; ál–nok = ál–cselekedő: gyermek–nek já

téka = gyermek–cselekedte-játék; Isten–nek ál

dása = lsten–adta– áldás. -

Nál, nél = sajátja, birtoka volt; magához vezette; mellé

tette; által adta. Elöl is – utol is járó szó, p. o. ná

lam=van = birtokomban–van; ur–nál = úr–vette

által.

Nap, es napa = a' ki ajándékoz valamit; láthatlanúl moz

gal; szél által ingadoztat. – E melegítő és világító

napot tartották eleink az Istenség jeléül.

Nánás = kis ember; adóval terhelt, h. neve.

Nász, és nősző = feleséges; házasság által öszveköttetett

valakivel.

Ne, vagy a gyök éjn = nem kell; ijn = illyen; igy; oly

lyan; továbbá: nem = tagadni.

Ne, nesze = imhol; imé; nesze = vedd fel.

Négy = negi: betüszerint teszi: ni–ez–egyesülést gya

korol–itt. Ázsiai eleink ezen 4 számot, – két sze

mély, és két tag természeti egyesülésök alakjában raj

zolták ki, – követvén a természetet. – Ezen zsidó

szó: nega, világosítja ezt, melly tészen illetést; által

ütést; továbbá pedig a 4 es számnak ezen zsidó neve:

arba, melly jelenti a barmok közösülését. – Az ara

bok a magyaroknak 4-es számát, melly jobb oldalra

volt kiformálva, megfordították bal oldal felé. (a hun

magyar számok rajzában látható)
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Nép, vagy nip = termés; sokaság; szaporodás; gyü

mölcs. -

Nesz = jel; jegy; zászló: innen van ezen mondás: semmi

–nesze–nincs. * *

Neve = hozzá illőség; vele egyező, (alább a nője al.)

Ni = határozatlanná tenni; eltörni; elfordítani; czélt nem

érni, valakinek szavát bizontalanná tenni. Az igék ha

tározatlan módjának képzője ez: p. o. szeret–ni =

szeret–bizontalan mit, vagy kit; jár–ni = jár–czélt

nem érve. – Jelent más értelemben: nyilvánítást; fi

gyelemre indítást; láttatást.

Nich, vagy nyék = csendesség; engedelmesség: h. neve.

Nyolcz: e szám, betű szerint, t. i. n–i–o–-l–z, teszi:

ni–itt–oda tartozó–fut – zúgva. A nyilazáskor lövé

szi czéltáblául (járom és j. alatt) használt egy négy

szögü vasnak felmutatásával ábrázolták ki ezen számot

régi eleink, mellynek 4 oldalával, 4 szögivel jelen

tették ki a 8 számot. Hasonlatosság szerint véve igy

világosíthatni fel, hogy midőn a mi időnkbe a mérnö

kök valamelly tudatni akart ponthoz küldik segéd mun

kásaikat, ottan, hogy jobb'láttatást eszközöljenek, botra

tett kalapot emeltetnek fel; igy régi eleink is a 8.

szám kiábrázolasára, 4 oldallal, 4 szeglettel, 8-at je

lenteni akarás jeléül– nyil vesszőhegyibe szurva emel

ték fel azon 4 szögü járom forma vasat. – A 8 szám

nevezetén különben is régi eleink értették a repülő

nyilat; mert niloz, a szokásba lévő betücseréléssel igy

mondatott ki: niolz. – Az arabok ezen 5 szögü vas

nak két oldalát külön szakasztottan ábrázolva, két kí

kerekített, 's közbe összeforrasztott formába adták elő,

igy: 8. -

Noha = sajnálok, fájlalok valamit; p. o. noha intettelek a'

jóra; de nem fogadtad = sajnálom – hogy intettelek

a jóra, de nem fogadtad. Különbözik hát ettől, ezen

öszvekötő ragasznak: jól lehet, értelme;

No = kérlek, – nő = asszonyi nem; fejér; szép nem ;

leány, asszony. * *
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Nőstén, ebből: naëh–is–den = kedves–társ–az.

Nosza = próbáld felemelni; elvinni; hordozni; kimondani:

melly van ebből: neszah, vagy nesze = vedd fel.

Noszogatni = ösztönözni, indítani, hogy elérje a czélt.

Nője, vagy né = kedves, hozzá illő, szép: innen: szabó

–né = szabó–kedvese, szépe. Ismét az óhajtó alig

mult időbe: ehet–né–m = az ehet–kedves–nékem,

a gyöke ez: náéh, ebből lett: naveh, és nevi = ne

ve, jelent: hozzá illőséget.

Nyahog, vagy nyivog = az állatok nyivogása, sirása.

Nyak: ebből nuagh = mozgatni ; ide s tova hajlani.

Nyakaz: ebből necasz = levágta ; nyakazta.

Nyerit: ebből naherat; p. o. nyerít a ló.

Nyavalya, ettől: nevalah = utálatos; rút; undorító.

Nyir = gyep, ugar.

Nyitra = lehulló, mint a falevél, h. neve. *,

Nyög, ebből Naack.

Nyug = nyugodott, pihent.

0.

Ód, őd, ad, mégis, állandóul; egyformán teszi valamelly

cselekedetnek folytatását; p. o. zúgol–ód–ik = foly

tatja – a zúgást– nyilván; azeret–őd–öm = mégis

–szeret–valaki; tap–od = folyvást–ragad.

Ok, og, ag–eg = valóban, nyilván ; p. o. ok–a = va

ló–ja, vagy bizonság–a; moz–og, buz–og = moz,

és buz – nyilván; – pih–sz–eg, ebből: pih–szen

–eg = szája – szenyved – nyilván; igy: ezekbe:

pih–cg; kóbor–ok vagy kóbor–og; bizon–os–ág

= tudni való, vagy világos-erősségnek–valója,

vagy bizon–ság.

Ól = hordozható sátor.

Ólál = gonoszúl mesterkedett; kárt tett; ólálkodott.

Olok = ment; haladt; folytatott valamit; p. o. kopács–

olok, hókolok, szipak-olok, azaz: ezeket folytatom.
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Omol = öszverogyik.

On, hon = szállás ; ebből lett ezen utóragaszték: an, en,

on; P. o. pusztán = puszta – a lakó helye.

Ono-gur, vagy hon-gur: áll ezekből: hon = lakos, és

gur = bujdosó, jövevény: tesz együtt: lakos–jöve

vény; a hongur diákul: hungarus, t. i. a kik nem

jönnek mennek mindég jószágaikkal; hanem a hol jó

földet találnak, ott megtelepednek, lakhelyeket ké

szítnek; e névvel nevezték régi eleinket ázsiai 3-ik

hazájukban, mikor a Volga, Tanais és Boristhenes

vizek mellékén laktak, – tették ők a szélesen kiter

jedt hunnus népnek egyik nemzetségét,

On-od = lakó hely–ez, szállás–ez, h. neve.

Ong, öng = kedvére él; p. o. száll–ong = kedvére–

száll; bús - ong = a búba–gyönyörködik. Szinte igy:

eng = gyönyörködik, mint: kereng; fill–eng, azaz:

piczi szőlőfürt, melly kis széltől is mozog; továbbá:

hullong, csilleng, düll–öng.

Opor = szarvas fia,

Ordít = bőgött; vissza ordított.

Orom = töltés áradás ellen,

Or–vos, ebből: oro–pos = gyógygyal–munkás,

Or = felköltő, vigyázó, strázsa.

Oszol = elszélledt; megszünt.

Osan = füst, hamar elmuló, eltünő , innen: elosant.

Özök = hosszuság. Innen öreg = soká tartás.

Orv = ellenség, pusztító; innen: orozó = tolvaj.

Öt = sok egy társaságban. Az 5 szám nevének betű sze

rint ez az értelme: ott – a tenyér, vagy tevő. Ezen

számot régi eleink az ökölnek, vagy öszveszorított

tenyérnek hasonlatosságában ábrázolták ki, vagy ök

löt jelentő hosszu 0-val, vagy pedig szinte illy 0-val,

de az 5 ujj vonásait is belé kijelelve, melly utolsó,

mintegy olly forma lévén, mint a visszafordított nagy

B., erről az arabok kiformálták azt megkerekítve.

mint a nagy S.-et, – az öt számnak kijelentésére.
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Óta, őtő, ét = most, idő: p. o. az–óta, vagy azótától

fogva = az időtől–fogva ; mi–óta = mi–ideje;

set–ét = ülő fekvő–idő; egy ötőbeli = egy–idő

beli. * -

Ott = eljött; melly ebből lett: ótéh = út; jövő, járó–

hely.

Ozora = udvar, tornácz, h. neve.

Őz = kecske: azon vidékben van a hires angorai kecske

– drága selyem szőrű.

Övenet = öv , derékhoz kötő.

P.

Palád = fáklya, példa, h. neve.

>alág = eloszlott, h. neve.

Palást = begöngyölte, h. neve. -

Pan, ban = arra fordúlt: nézett; készített; előmozdított:

p. o. koppan; rop–pan ; lob-ban.

Parád = elosztotta, elválasztotta, h. neve.

Parancs = sürgetni; rajta lenni; erőszakoskodni.

Paraszt = falusi, a többitől külön választott.

Parázs = részekre osztott.

Parlag = elhagyta, külső takaróját elvette.

Parnasz = farmos; pásztor; igazgató.

Pártos = többitől elszakadt. Nevezetét veszi a zenebonás

kodó párthusoktól, a kik scythák közül voltak de nem

madjarok, vagy médusok, nyelvök a scythákéból, és

medusokéból volt egyelítve, a persák nevezték őket

sákáknak, mert ő nálok sack– királyt tészen, a'mad

jarokon 2-ik hazájukba, hol ezek, hol a persák ural

kodtak, mig végre a párthusok leestek.

Patak = eloldott; szabadon menő; innen: szabad menetel.

Patah = elcsalta, elhitette; ebből lett: peti: pető = együ

gyü; tapasztalatlan; könnyen csábítható.

Pattog = fecseg; visszabeszél.

Patskol = lármával öszvever, tör valamit.

4
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Patzal= egymáson borogatott rétegek innen: vereshagyma.

Patt = hamar: hirtelen; pattan.

Pazérol = veszteget.

Péh, pih = száj, innen: péh–a = száj–a , p o. pih–

en, pih–eg: illyen: pih–szen = szája-háborog. –

E szóba kitünő példa csak maga is felszólítja minden

kinek meggyőződését a felől, hogy ázsiai eleink a

természet édes anyai méhéből honosították a hunnus

madjar betűket, és szókat; mert a szájnak csucsorod

tan felnyitogatása, péh, pih, hangot ád; innen a péh.

szóval – a szájnak eredetben gyökerező nevezete

legszembetünőbben kitetszik. Ebből származik péh–

el = szájhoz–való, vagy is: a száj szélin ütköző

gyenge szőr; peh –el–esedik, vagy pelhesedik =

serdül az ifjú, vagy szőre ütközik. – Illymódu fi

nomságuak lévén a szárnyas állatok testin, a vastag

toll alatt lévő apró szálacskák–hasonlatosság szerint:

peh –el nevet vettek fel, de még azért is, hogy eleink

nek ruhájok, 3-ik 4-ik hazájukban vadaknak bőriből,

ágyok azoknak szőreikből, az ottan bőven tanyázó

hattyúk tollaiból használtatván, miután a házi szár

nyas állatok szőri, pel–he, használtatott is ágyba –

azon régi pehel nevét megtartotta ; innen van: pih–

peh, vagy pipa, mivel ha dohányzik az ember, péh

–péh–hangot hangoztat a szája folytonosan; ebből

lett: tom–peh, azaz: tompa = életlen, (tam alatt.)

Pele = csudálatos, h. neve. - -

Példa = fáklya, világító, – (palád.)

Peer = fehér, ékesség. -

Pen = kételkedést jelent, innen van: penig, vagy pedig,

Pezseg = emelkedik, kitódul.

Pétzel = megszántotta, h. neve.

Pikkely = lencsécske, pléhecske.

Pil = elefánt, torony. -

Pilar = kimenetel.

Pitzi = kis rész.

Bohos = hizni, bővölködni.
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Pokol, a chaldaeai gyök szó: pigol = utálatos, büdös.

Polgár = őrző. Ez erèdetét vette bulgár szótól, közűlök

némellyek 4-dik hazánkban Ázsiában a' madjarokhoz

társutván, velek Pannoniába jöttek, s ezekre bízták

eleink Szabolcs vára őrizését; az őrző, bulgár, vál

toztatódott polgár névvé. Ez említett 4-ik hazájuk a'

madjaroknak, Dontiát is hozzá számítva volt az előtt

Scythia, erről ragadt rájok a scytha név mellékesen.

Por, a gyöke: aprah, vagy apró; ebből pedig: hapar,

lett iPpar = iparkodott, vagy porozott a szaladással.

Pós, pócs = nevekedés; bővölködés.

Pós–a = kiterjeszkedett. *

Posztó, gyöke e' zsidó szó: pisztah = szövött vászon, len
vászon.

Potsok = piszok; levetkezett; mezítelen lett; szemtelenül

viselte magát

Pót, vagy fót = ajtó sark, h. neve.

Praznótz = külön váltak , h. n.

Pritz, és piricse, pircs = erőszakos, ragadozó, h. n.

R.

R, ra, re = jól esmérte ; látta; felrótta; elfogadta; vele

egyesült; hasznát vette; gondolkodott róla; ellene tá

madt; elöl is, utol is járó: p. o. rá–bizta = gon

doskodására–bizta; rá-állott = vele egyesülni ál

lott; rá–támadt = ellene támadt; továbbá: kenyérre

szorult = kenyeret–elfogadni–szorult. -

Rab = éhező, e gyökből: raab. -

Rabok = megkötötte a barmot, hizlalóba tette, e' gyökből:

rabak. - -

Rába, és rábé = nagy, nevelő, sokasító, h. neve.

Racza = kedves, ebből van: raczka = kedvesecske.

Ráda = uralkodott, h. neve. Ismét: rád = árad, elterjesz

kedett. -

Raga = ragya ; ragyog. 4 *
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Rága = legelni, lerágni a fűvet.

Rag = hozzá állami, társává lenni, egyesülni.

Raha – félni, h. neve. . :

Rakás és ragasz = rakásra gyülni, hozzá állani, öszvetó

dulni, egyesülni, ebből: ragás, gyök: rag.

Rakok = e gyöktől: rachák = széllyel szedett, széllyel

- rakott.

Rakom = himezte, festette, kirakta, ebből: rakám.

Rakod; ebből: rakád = ugrált, tánczolt. Innen van az, a'

mi a jó tánczosról mondatik: ugyancsak megrakta.

Rámász = mászkál mint a féreg, lábával tapod.

Ranáh = harang, ezt teszi: hangzott, csengett. Ebből

van: ranagálni = megdöngetni, ütni, verni. Szinte

ez is: bár–án = bá-t–hangzó.

Ráncz = fonnyadt, innen jön: raczon.

Raczka, ebből: razak = sovány, fonnyadt.

Rátót = félni, rettegni, h. neve; ráva = megitatott, h.

I1eVe, -

Ráz, ebből: raas = öszveverődés, rázkódás, földindulás:

e chaldaeai szóból pedig: ráz = lett zár, teszi ezt

titkos, rejtett.

Rázom, ettől: razám = a fejével integet, valaminek hely

benhagyását, vagy ellenzését jelenti.

Rázsó = tehetős, hatalmas, szabad volt.

Réde = uralkodó, h. neve.

Réda = szekér, h.

Rékah = üres, h.

Repitő = kiterjeszkedett, széllyel vonatott, vitorla, asz

szonyi fátyol, burok, ebből: repida.

Rém = megfélemlett, megrémült, menydörgött.

Repült = elébbállott, megszünt, elhagyta, ebből: rapah.

Rés = megfogyakozás, rongyosság, szegénység,

Rész = feje, summája valaminek.

Részeg = gonosz, háborgató: rezeg = mozgás.

Restel = rest, lassu volt. - -

Retesz = láncz, bilincs záró. Rekesz ="tövis, sövény.

Rett = rettentés, ijedés, irtódzás. - -
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Réva = tekintet, h. neve.

Héjáz = danol, kiabál, kürtöl, czimbalmoz.

Ri = vizhullatás, öntözés,

Rijaszt = rá kiált, rá ijeszt.

Hiba = perlekedés, veszekedés, h. neve.

Rimma = féreg, kukacz.

Rokkant = öszveesett, elsoványodott, megvékonyodott.

Rokon = kit nagyon szeret az ember, szán.

Robban = roppant, nagyon sok. -

Rom = magasról lehányta, rakássá, rommá tette.

Ronya = hangzott, h. neve.

Ropp = törni.
-

Robb = kevélység, dölyfösség, innen: nagy robbal jár =

nagy kevélységgel jár.

Rozs = fejét emelő, kitetsző, mérges, 's keserü mag a'

gabona között, vagy: a mit rozsanyának hivnak.

Rotyog = forrott.
-

Rött = szempillantás, tekintet, ebből: röttön, vagy rögtön

= szempillantásnyi időben.
-

Ruttz*pni = elfutni, ebből: rutz = futás, katsa, igy =

rutz–szan = futással-szenved.

Ruzs = szegény, rongyos: ruzs–nák = rongyossal– egy

S. Sz.

Salak = elvetette, hátra vetette.
-

Saltán, Zoltán = uralkodó, arab nyelven: szultán = ha

talmas. -

Sáp = merített, h. neve.

Sapak e zsidó szóból: kobagh,

Sápadt = elfogyott, elveszett, megemésztődött.

Sár = eláztatta, lágyította, levessé tette, feloldozott, a'

gyök: sarah.

Sár = a mi valami megelőzőtől hátramaradt, maradék, a'

gyök: saár.

Saraglya = hosszabb, killyebb nyult a többi résznél,

mint mikor valaki tovább nyujtódzik, mint takarója ér.
4



Sárga, vagy sarka = viasz szinű, mint a megért szőllő:

ebből: szrüka = szürke, fakó, tarka ló.

Sátor = elöljáró, uralkodó volt, a gyök: satár.

Sáj, és csáj = ajándék, h. neve.

Ság = ellenség ordításá, h. neve. - -

Saját = család, ura vagy gazdája volt, hasznát vette, a'

gyök: salát = háznép, de nem több önálló házakból

álló nemzetséget jelent, a' mint visszaélnek a család

névvel: több házi család, tesz: nemzetséget.

Sav, és só = hozzá illett, használt.

Szabad = a munkától megszünt, nyugodott, kedvére in

nepelt, (szováth.)

Szabok = vágta, ölte, a gyök: zabach.

Szaka = ábrázolt, képzelt, ebből van: éj–szaka = ij

jesztőt ábrázolt. Ismét szakasztott–ollyan = ábrázolt

–ollyat, czéliránytalan e' köszönés : jó éjjelt, rosz

jelentést ad igy. -

- Szak = törköly, a gyök: zag = hátra hagyott rész, és

szakadt = elromlott, rosszá lett, (alább is szan, szen

alatt.) • -

Száll, és szál = felemelkedett, (ide tartozik: sál–eny,

hol király volt Madaj.) - -

Szállás = kerített hely.

Szalma = ruha, takaró, p. o. buza–szalma = buza takaró,

cs–alma = fő–takaró. - -

Szamár = borzas, ijesztő.

- Szamat = fűszerszáfh.

Szám, azaz: szá-m = gyorsan rakosgatni–valamit.

Szan, szen = gyötrődik , szenved, tusakodik, háborog;

gyöke: szaán, p. o. csusz–szan, pih–szen = csusszal,

– szájjal– háborog, rutz–szan = futással.

Szán, szén, gyöke: sanah = változtatni, elsőből másodi

kat csinálni, innen van, p. o. szán–tott, szén–a, szén,

azaz: a szántó a gyepből gabonatermő földet csinál,

a széna készül füből, a szén pedig égetődik fából,

továbbá: sza–kadt = kinyomta a mi a zsákban volt,

mint tört szőllő szemből szokták a levet kinyomni
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mustnak; – fűszer–szám = fűszerből–változott va

lami; szamat = a fűszeres valami kijelelése, ismét

a szan–ból kurtításul kivetvén az n. betűt: szat,

vagy zat = másból lettet–kijelelő , p. o. mag

zat = magból–lettet–kijelelő, igy már: csi–rá–

za–t, hullám-za–t. Innen világos, hogy ez a szó

természet, ebből van: termő–szat, vagy termő–za–t,

melly teszi; termőből csináltat vagy lettet–kijelelő;

az elsőbb két tagja van ebből: terem = előállása, –

vagy eredése valaminek: te-rem–t = előállást, –

vagy teremtést rendel, vagy végez: szokott e' ragasz

iratni: zan, szan, zen, szen-nek egyenlően (alább

Zan.)

Szana-szét = vele nem gondolt, ráunt, a jó utból roszra

tért.

Szapár, és sáfár = irást-, törvént-, számot tudott, elölszám

lálta, felvetette.

Szapor = hamar elmenni, sokasítás,

Szarách = büdös, rothadt, ebből van e szó: szar.

Száraz = kiszaggatta, kiherélte, a termésre tehetetlenné

tette.

Szátán = ösztön, ellene volt, üldözte.

Szár = jött ment: szav = beszéd, szó, parancsolat:

Száz: ez öszvetevődött: sza–az szókból; sza = szuszog

va gyorsalkodik–a; és az = jobbra balra, igy hát:

sza––áz, vagy a két rövid aa. betűt egy hosszú á.-vá

változtatva: száz. Egyezik ezzel ezen öszvetett zsidó

szó: szoah–ze = előmenetel, vagy előhaladás–ez

A sza–ragaszra több példa, u. m. no–sza = no–

szuszogva gyorsalkodj, szalad = szuszogva futást–az

–eszközöl. *

Szaj––kó = az ő beszélője: száj = beszélő, parancsoló,

Sed = ördög, pusztító, h. neve.

Selág, telág = csillag, hó.

Sélle = csendes, nyugodalmas.

Selyembogár, van ebből: szalám.

Seor, sör = hátrahagyott maradék, erjedzett, erejedzett.
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Semmi = pusztaság:

Sen = csont, fog, ebből: sen – ara–gat, sanargat =fog

gal–csipve–szorongat, vagy marczongol.

Seper = ékessé, széppé tette.

Serken = ebből: serk–en = napkelet.

Sejr = csereg , láncz.

Sete = az egyenes utról eltérő, h. n.

Szeh = kis állat, bárán, gödölye, ebből már: szeh–li–d

= bárán–veled–az.

Szeder = szer, tesz: rend, mérő eszköz, hang–szer,

mű–szer.
-

Szeg, ezen chaldaeai szoból lett : szicca, innen szegén

= megfogyatkozott, vagy szicén

Szek–ér = utazó, kerülő, kereskedő.

Szek–ercze = fejsze, bárd.

Szekrén = bezáró hely

Székely = okos, előre néző.

Szel–el = szélnek ereszti, kevésre becsüli , szel–es =4

széllel, vagy változással–tehetős, azzal egyesült,

széllel bélelt, a mint a közmonda szól.

Személy = kép, hasonlatosság,

Szép = ősz, p. o. szép–apa = ősz– apa, a gyök: széb,

vagy czéb.

Szepeg = kétkedés.

Szeret = szolgál, vagy kötelességét tellyesíti Isten, és

emberek iránt: fellyebb betüszerinti értelme ere alatt.

Szerkezni = öszvekötözni, megfüsülgetni gondosan, szer

kezt–eni: a megsimítást, ráspolyozást–végezni, (dat

alatt passive.)

Szérü = kerek térség, kerület,

Siket = hallgatás, nyugodalom, mit szélzúgás, hadi lárma

meg nem háborít.

Silány = megvettetett salak.

Sipka = főkötő, e chaldaeai szó: szibca, a sapaktól kü

lönbözik, fellyebb látható.

Sisak = szöszhöz hasonló.

Sir–ri, e régi szóból: serikót = rikót a nyáj, a csorda.
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Szerep = megégető, perzselő, h. neve.

Szem = a nap és más világosság szolgáltatója.

Szik–szak = elegyítés, öszvezavarás, öszvevissza a ré

szek. -

Szikkadt = száraz.

Szikla = megkövezés, ollyan kő, melly agyon üt.

Szikra = minium, szikra szinü,

Sziles = hármazott, háromszorossá tett, gyöke: sillés

Szilva = tövis, kökényfa. -

Szip, gyöke ez: zip = ég, meny, kies, magas, innen szi

pes jobban, mint szepes (megye, ember név) ezt teszi:

kiessel tehetős, avagy kitünő magasság, - -

Szit = elpiszkálta, elfordította, p. o. szította a tüzet

Sodor = kötelet ereszt. -

Soha = elment az ember, vagy idő; ismét: elpusztított.

Sohan, szün, szuny = csendes volt, lefeküdt valahol, neki

dült valaminek, nem zörgött. Ebből: el–suhant = las

san, vagy zörgés nélkül elment, megszünt, elszuny :

nyadt, megnyugodott.

Sok = bőséges, innen: sok–ság = elegyedett sokaság.

Sol, vagy sal, e gyökből: sul = prém, rojt. Ebből van:

sullaan, vagy csüllöng = sallang, azaz: rojt helyét

foglaló, prémet elüző. .

Sor = rend, meghatározott idő. Innét e gyökből: surah

= sor, teszi: a tenyérben és homlokon lévő ránczo

kat, rovátkokat, lineákat.

sőre = ökör. Ebből: sorda = csorda, azaz: ökör–az.

Sőt = körüljárni, széllyel nézni, vizsgálódni. -

Szoba–a = bótos szeker-a (fellyebb szeker tesz keres

kedőt.) -

Szobál = együtt lakik.

Szok = társ, pár, p. o. szok–ni = társalkodni, párt vá

- lasztani, ebből van: szóg–a, és szak–áll.

Szög, e gyökből: zikk = öszvekötő, kapcsoló, szögező.

Szok–nya, e zsidóból: szok–naah = alkalmatos szép

lakó hely, mellybe ül, alszik valaki, sátor.
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Szom, szem = cselekedte, tette, meghatározta, ebből:

-

te–szum–et = tétel. – A pihegő igék (a neutru

mokat e' nevezet alá nyomoztam) formálója, p. o. al

szom, fek–szem, eszem, iszom, hizom, fázom, ázom,

esem – a szájjal lihegve munkagyakorlat jelentők.

Szomjan = szomjúhozás, melly ebből lett: czimmaon, és

szomjuság, ebből: czama.

Szopa = étette, és továbbá: a mi szopik – ajak. -

Szor, szer = különböző, más, p. o. hány–szor = hány

–más, tiz-szer = tiz–különböző, a gyök: zar.

Szor, e más gyökből: szúr = jönni, menni, elmozdítani,

visszahozni. Ebből van: szor–gal–mat–os–kodom,

azaz: a jövést menést–gyakorlom–valamiben elő

állva–egész erővel–húzamosan, ismét ebből: szár =

teszi: jött ment. -
-

Szóra = szelelt, szórt, ebből: szóró–a = a mi vet, mint

kar, kéz.

Szorít = megköti.

Szoros, megszakítva : szor–os = czár.

Ször, e gyökből: szaar = ször, vagy szörnyű, irtódzás,

szélvész, égiháboru.

Szőr , e gyökből: szeor = ször, haj.

Szösz, e zsidóból: ses = fejér len, egyiptomi len.

Szövök, vagy szevak = öszveszőtte, fonta, háló, recze,

öszveszőtt, mint a gyökerek. -

Szováth, ebből: sabáth = megnyugodott, megszünt a'

munkától, h. neve, innen lett: szabad.

Súg = titkon fülébe mond.

Sül = suhog a forrás közben.

Suta = lehajló.

Sujt = ostor, korbács. - \

Süveg = ráhajlani, ráborúlni. -

Szunnyadt = álom. -

Szür, és szor = körül fog, szorít, kiprésel, ebből van :

szür–ni: szor–ongatni: szor–ítni.

Szúr = tövis, szálka, horog.
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Szűz = virág, a' gyöke: czucz, ebből van már: czucz–ám

= virág–om. (Várda–rózsa.)

T

'P, sta, te = elvégezte, kijelelt, meghatározta. Az igék

egészlen elmult idejekben a 3-ik személy képzője, p. o.

szeret–te = kötelességét–elvégezte, munkál-t =

munkáját–kijelelte , men–t = menését=meghatá

rozta.

Tak = egyikét a másikboz ütötte csattanássel, ebből van:

tak–ács = ütéssel–munkás.

Takar = öszvegyűjt, (alább tár.)

Takaró = pánczél. Ismét, a zsidóból: a takarók, felta

láltatik e szóba: tekerik = bétakarni, begöngyöl

getni.
- 4

Takaros = tiszta, csinos volt. -

Talah = fán–függő, mellyhez tétetvén e szó: avval =

gonosztévő, öszvetéve lesz: talah–avval = tolvaj,

- vagy is fán függő–gonosztévő.

Tala, vagy eredetibe: taleh = bárán, ebből van: tala–-be

- = bárán–be.

Talál, és delel, e gyökből: dalál = felemelte, felvette,

megfogyatkozott, ellankadt erejében.

Talám = kétségeskedni, függőben lenni.

Talan, telen = árnyék, tünemény, valóság nélkül való,

p. o. bátor–talan, esz–telen = bátor, és észnélkül

való: szent–telen – szent érzés nélkül való, vagy:

erkölcstelen.
-

Tam, tem, tom = együgyü, ártatlan, egész, megtöltött,

tökélletes, elvégeztetett. Az igékben egészlen elmult

idő képzője, p. o. irtam = irtam-egészen, ebből van:

tom–péh = együgyü száju, vagy töltött száju, a'

nyelvesseg helyett élességi értelem tulajdonítódván a'

szájnak, és innen hasonlatosság szerint az élesség

hijánya fejeztetvén itt ki, tesz: tompa–kés, együgyü

. élü, 's hegyü kést, vagy életlent.
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Támog, támasz = megfogta, tartotta hogy el ne düljön.

Támad = a mi újra meg újra elő kerül, és ez által állan

dóvá lesz. -

Tana – együtt beszélt, tanult, tanakodott, tanyázott, a'

gyök: tanah, és tenah. Ebből már azon hasonlatosság

szerint, minélfogva a 4 ik lapon e' szóból: ana, lett:

anája, szintén úgy, e' szóból: tanah, lesz: taná-ja

= tanult–ja, – betü szerint: tanultat–felmutató–a,

továbbá ebből, tud, lesz: tudo–mán = tudból--való,

azután tudo–mán–j–a = tudból–valót –felmutató–

a, – tanah–da = tudománt - ad–a, oskola.

Talpa = a barom körme hasítéka.

Tántorog = megterhelve elfáradt.

Tapasz és tepszi = a mi rá ragad, , meg fog valamit, rá

tápászkodik. -

Tapol = nyers, de megehető eledel, sótalan, készítetlen,

a gyök: tapél. - - -

Tapog = tenyér a' mivel tapogat, 's tapasztal, és mér va

lamit az ember. - -

Tár, és takar, és takarít. A 2 első, mintegy tár–ház =

ollyan ház, a' mibe valamit eldugnak, elrejtenek mint

valami hüvelybe, annyiba hát, hogy elrejt valamit,

különösen : tár, de a mennyiben azon hüvely, tár is,

takar is, ekkor takar, továbbá a takarít tesz borotvát,

mert ez takarít. A gyökből: tar, lett e szó: tor,

vagy szomorú tor = zomotor , tesz: takarítási tisztes

ségtételt. -

Táró = nyitó, ajtón álló.

Taar = nyirő eszköz.

Tarna = hangzott, zúgott, h. neve:

Tarján = ajtó nyitók, h. neve.

Tarpa = bővölködött, betü szerint: tár = bő tápot szol

gáltat, p. vagy péh = a szájnak, és a = az, h.

Tas = erőtelen, h. n

Tavasz = páva, szép zöld szinü.

Tehén = hizott jószág.
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Tekerítő = burok, palást: régi eleink által ruháúl hasz

nált kendőknek tekerítése.

Telek = hozzá vetette, hozzá adta.

Teli, azaz: t–el–i = végzetthez-tartozó–hely, mint

töltés, sáncz, halom: a következő szóban nincs helye

az i-nek, annál kevésbbé y-nak, mint: t-el–es (e'

hibás gyök helyett hogy: tellyes) tészen: végzett--

vele–tehetősen, avagy: végzettel–tehetős. A művelt

palóczok igy ejtik ki a hangot : „telességgel",

és jobban fejezik ki , mint más tájékon divatban

van, 's a' szerint meg van különböztetve a toly,

tejtől.

Temet–a = halál, megölés.

Temetem = berakás. -

Templom: e nevezet a görögök által adatott. Ezen név

által jelentetett, az erdőkben, hegyeken, vagy vizek

mellett az istenitiszteletre kiválasztott hely, melly kő

kerítéssel körül volt véve, s ennek közepén a tüzelő,

a hol a nap jeléül a tüz szüntelen égett, és soha ki

nem aludhatott, (fellyebb a berek alatt.) -

Térd = kilökni. -

Ter–em = előállása – a mi még nem volt: czin–csin–

terem = czin vagy ékes mellett előállott.

Terécz és terécsel = kimagyarázza.

Timsó, e zsidó szóból: tümim, innen lett: timár = tim

mel–bőrt készítő.

Tinta = nedvesség.

Tipor = öszvetör, öszvetapod. -

Tiz, e szó származott a tész, vagy a régi olvasás sze

rint téz szóból, mellynek betü szerinti értelme ez:

tenyér–ehez tartozó–jobbra balra. Ezzel hát a ter

mészetet követő eleink azt adták elő, hogy ez annyi

mint a jobb, és bal tenyérhez tartozó újjak. Ennek

kijelentésére irtak egy nagyocska fekete pontot (e) ma

gyar eleink. Az arabok pedig e helyett: belölről tisz

tán, vagy fehéren hagyott egy kis kerek 0-t alakítot

tak, mellynek eleibe egy vágást, avagy épen egyes
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számot, t. i. 1-et tettek a tiz jelentésére, és követke

zőleg többire is fundamentomot találva, a többes szám

nál előkerülő többes vágások, vagy szúrások felcseré

lésére, a sorban következő egyes számokat igy: 2, 3,

's a't. állították a kerek 0, elibe, igy lett osztán20, 30.

Tivadar = megjegyzett. -

Tohutom = tiszta egyenes szivüségnek pusztája. Magyar

VeZeI”. -
-

Tok–a = tőle függött, hozzá ragadt.

Tökélet = elvégzés, helybenhagyás, bárson szin.
Toj, tej = tápláló nedvesség. •

Tóld, Tód, ezt teszi: nemzés–szülés által szaporítás,

toldása a familiának, innen van: tud = esméretet

szaporít, (fellyebb a data alatt erről bővebben) ismét:

tud–ós = esméretszaporítással–kitetsző.

Töm = bédugni, rakni.

Tömöm = végrehajtom, bédugom, berakom, egészlen

megtöltöm.

Tomor = pálma fa, h. neve. -

Töpör = öszvehúzta, szorította, varta, aggatta; töpör–tő

= sütéssel öszvehuzott szalonna. -

Topog, vagy dobog = veri a dobot. -

Tor = vadgalamb, e gyökhöz tévén ezt: bikker, mely

ezt teszi: nagy kivánsággal társat keres, lett e kettő

ből: tur–biko = a vadgalamb társat keres.

Torda = határ, körül kerekített–az, h. neve.

Törekedett = fáradozott. -

Tör = okosság, törvén: ebből lett osztán e származék:

torah–mén = törvén, azaz : okosságból–való, e'

gyökből van: tor–lotta = megfelelt, vagy okosság

gal–felülmulta, tor–omph, vagy tr–omf = okos

sággal–fordult, vagy éleskedett, éles volt.

Tőrődni = állhatatosan dolgozni.

Torma = keserüség.

Toron = árboczfa, (pil alatt.) -

Tova, és tsóva = határjegy , kijelelés, vég, gyöke:

tavah. -
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Tova, e gyökből: taah = ide s tova őgyelgett, tévelygett.

Túl = általvitte , elhajtotta, ebből van: tél–túl = této

vázó, ismét ez: hútál = utál.
-

Tumula = tegnap elmult, h. neve.

Tur = bicz = tojó–galamb.

Tur–dos = rendhez– szokott.

Túr = rend, sor.

Tüz = repül, rárohan.

Tréfa = szaggatott, kapkodott.

Tyúkjaim – pávák, papagájok,

V. Ú.

Vad = kietlen, magános, (bod alatt.)

Vád = költött, hazudott, (ártatlan bégázolásának jelelője.)

Vak = kivájni, üríteni. -

Vala = vén, régi, avult. Az igékben alig mult idő kép

zője.
-

Válú = elnyelte, beitta.

Van , ven, ez betü szerint: v-a–n. v-e–n, ezt teszi:

vágj–ahoz–ni. A tizes számokat jelentő ragaszték.

– Régi eleink egy egy vágást a tizes jeléül. vettek,

p. o. negy–ven = négyet–vágj–ehez–ni, és igy

ment százig kizárólag értve. Az arabok vágás helyett,

a fekete pontból alakított zérus elibe tettek 4-es szá

mot, igy lett: 40, és igy tovább.

Varr = mesterséggel készít.

Varázsló, e' szóból lett: baráz, melly teszi a török feje

delemtől a görög püspököknek adatott hatalmat, mi

szerint papságra másokat felszentelni jogosíttatnak. –

innen nevezték a görögöknek papjait: Varáz–lóknak.

és ezen nevezetet kiterjesztették a pogányoknak pap

jaira is. Ebből lehet a schlávoknak: Wráz szavok–

babonás jelentésü. -

Várda = rózsa, h. neve.
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*

Vásár: ezen szóból lett: bazár, melly a 7-ik napot jelelő

innepnek neve, a mikor is innepre összegyülvén vá

sárt is (adást–vevést) ütöttek, mint ma a búcsúk he

lyein történik, és innen régi eleink Persia mellől ho

zott névvel névezték a nyugodalomnak napját Vásár

napnak. 4 -

Vajk = hires, fényes, méltóságos, e név volt szent Ist

ván 1-ső magyar király neve.

Vén, vin = okossággal birni.

Veres = fia a tűznek. -

Virág, gyöke: perach, innen lett pedig: eproch = aprók,madarak kis fiai, (szűz–czucz.) ' •

Vólt = elkopni, elfogyni. Az igékben mult idő képzője.

Vor, ver = föld alatti verem.

Vő = vevő legény: a honnan, mivel régen magyar eleink

nél szokás volt a legényeknek a lyányokat, vagy

pénzen, vagy jószágon megvenni, a lyányokat nevez

ték: eladó–leányoknak. – Lucianus irja, hogy a'

a főbb emberek fizetés nélkül adták ugyan ki leányai

kat, de megkivánták, hogy a legény maga menjen

kérni. Nem volt pedig szabad, – szabadosnak, sem

szolgálatban lévő, sem idegen nemzetbéli személyt fe

leségül venni, a mit pontosan meg is tartottak nem

zetiségök megőrizése végett. – Vallásos szertartásaik

közé tartozott eleinknél az egy feleségüség, mit, –

az ázsiai más nemzetbéliek szokásukhoz ragaszkodott

némelly személyeket kivéve, – Pannoniába jöttökkor

is megtartottak, minémü egyfeleségüséget mutatnak az

Árpád, Zoltán, Toxus, és Géjza példái is.

Udvar, chaldaeai módon: iddar.

Ugocsa = pogácsák, h. neve.

Úgy, igy = bizonyítás, hogy igaz. E szóval bizonyítot

ták a madjarok még e' mi időnkbeli emlékezetre is, a'

kimondott szó, vagy történet igazságát és esküvés nél

kül hitelt nyert az illy szóvali erősítés. -

Ügy = fáradozás (az iga alatt.)
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Ünnep = magát mulatta, gyönyörködött, kedvére élt, lel

ki, 's testi örömökben részesült, ebből lett: ong, eng,

öng = gyönyörködés, kedvére élés.

Úr = világos tűz, kitetszés, jó állapot, szabadság, te

hetőség. - -

Utzu = sürgetni valamit, siettetni.

Ülj, újj = a mi most jött elő, csecsemő, e gyökből: úl.

Azon gyökből más jelentés is van: erő, tehetséggel

biró. Arab nyelven pedig: első. A csecsemőt (nova

testa) első bényomás örökíti tudba–magasztosnak, az

az: izleltnek (= sapit.) -

Z.

Zabad = szabad, teszi ezt: megajándékozta. (a szabad al.)

Zabólch = szabólcs, teszi ezt: a te lakó helyed.

Zsadán = kevélység, h. neve.

Zaghák–zokog = keservesen panaszolkodik, segítséget

kér.

Zákán = megvénült, szakáll, e. neve. -

Zák–szák = kiáltotta, öszvehivta, a gyök: zaak, ismét

szak, e gyöktől: zag, tészen: más (fellyebb szak

alatt.)

Zámoj = mesterkedő, praktikáló.

Zanga––zengő = csengettyű.

Zsák = iszák, tarisznya, a miben valamit tartanak, edény,

a gyök: szák. -

Záp = felzavart, megháborított.

Zár = titkos, rejtett. - -

Zan, szan = forma, kép, állapot, (szan alatt) tőle–kül

földről–szakadt = onnan származott.

Zseb = fogság helye.

Zéh = ez, az, sz, z, p. o. monda–sz, szeret–sz. Ebből

lett: hizé, vagy izé = ő–az, valaki, ismét: he–zéh

= ez-az. Az igék 2-ik személyének képzője is.

Zemer = hegyi vadkecske, h. neve. -

5
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Zerem–szerem = áradás, h. neve.

Zirma = szirma = folyás, h. neve.

Zik = szikra.

Zsilip = kifolyás , kiömlés.

Zsir = csiriz, szurok, a fából kifolyó enyv, balzsam.

Zsiván = rab, fogoly – gyöke: siba.

Zolok = ajtót bereteszelő, h. neve.

Zombor = darázs, doromboló, h. neve.

Zónok, szónok = vizek folyása, h. neve.

Ződ, zéjt = olajfa, ezzel, szüntelen zöldelő voltáért je

lentették ki a ződ szint.

Zuárd = fény az, h. neve.

Zubog–zúb–og = sebesen foly–az.

Zúdulni = kibuzogni, a forrás miatt kifutni.

Zuhan = rendül, mozdul. -

Zug = rejtekhely, kunyhó.

Zsúp = öszvetörni, zsúpolni.
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A hun-magyarnyelv koszorúzva kitüntetése

's örökítése eszközléséül, végre felmuta

tom e nézetemet:

A madjaroknak Ázsiában közelébbi szomszédi, – kö

zelébbről a nyelvöket átvevő, – közöttök is sokszor ve

gyítve Assyriába lakott keleti nép lévén a zsidók; innen

a héber, vagy a zsidó nyelv; – ábrázolatát adja magyar

nyelvünknek, ez – a magyarokat Pátriarkai életkorba utá

nozás-ereklyéje, – tőlök sok szavaikat, a gyökök szár

maztatása módjait, és a nyelv egész szerkezetét, oecono

miáját kölcsönözte; – azért a héber *) nyelv a keletet,

*) Héber, éber = józan: tulajdonképeni értelemben = lelkes őr,

vagy csupa szemfül, avagy lélek jelenlétével tellyes.

-
Nyelve, 's nemzete érdekére nézve megjegyzem:

A tiszta héber nyelv, a kevés számu mintegy ezeret alig

haladó gyökeinél, származtatási egyszerűségénél fogva köny

nyen megtanulható, és rendezelt nyelv : de hogy nemzete,

azt a folyóbeszédébe felvett nyugoti elemmel megigázta, káros.

– Vészes pedig az a polgári társaságra nézve, hogy az

Isten i t ö rv é ny helyett, a régi rabbik rendeleteibe foglalt

balitéletek halmaza , azaz: a' Thalmud, – megmételyezte

e” nemzetet, milly könyve is azt tanítja, hogy zsidó zsidón

kivül minden más vallásu akármelly embertársát gyűlölni, s

annak sérelmével magát boldogítani, szabados, sőt köteles

monopolisálni. – Hol van tehát iten a közérdek! ott, a hol

ő a közjónak tapodását fedezi vallásával, u. m. a Tha 1 -

m u d b a helyezett sinórmértékével élete rendszerének; mert

különben az erkölcs - tudomány, úgymint az Ó-Testa

mentomnak is egyedűli alapja által, minden keresztyén nemze

tekkel pólgárilagos egyesülésre czélszerűen érdemes lenne. --

– E l é b b e z á k a d á ly e I táv oz ta ta n d ó.

5*
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nyugoton híven jelelő mágnes-tű, a köztünk szinte, –

nyugoton élő keleti nemzettel egybe, – életben maradt

héber-nyelve, – keletiség eredéséről támadó kérdésekben,

új származtatásokban igaz utat mutat, – nyelvének tudata

segédkezeket nyujt, 's világot gyujt magyarnyelvünknek

gyökeresebb esméretire; – jelesen fel hiv magyarnyel

vünknek tiszta keletisége megőrzésére, az enyészettőlióva

kodásra, hogy p. o. arra ne jusson, a' mire nyugoton már

a szép latin, vagy római eredetü nyelvet az Olasz, és

Francz juttattá, vagy pedig a szintén román nyelvet, az

Oláh elrontotta, melly utolsóbbnak is szava romlott római,

de betüje, 's irása tóth, –egyházi szertartásai pedig több

nyire az Illyrtől kölcsönözvék, – mondom – a keletiség

oda ne jusson, a mire a római jutott, és ekképen majd a'

be ne következzék, hogy az ázsiai magyar előtt az

europai ma gya r , és viszont is értve, – érthet

lenné válánd.

A héber betűkre nézve különösen feltünik, hogy a'

héberek, a Pátriárkák korában fentartatott szokást utánozva,

– 2-féle betűkkel élnek, – titkos betűk nyomain, a szent

dolgokat, t. i. az Ó-Testamentomot, Thalmudot, 's min

dennemű a vallást tárgyazó, 's imádságos könyveiket, 's

a sir-emlékeket – a nyomtatásban látható betűkkel raj

zolják, – folyóirásbeli betűkkel pedig a közdolgaikat tár

gyazókat – irják.

A héber nyomtatási betűinek olvasásukra némelly ész

revételek adják elő magokat, hogy az olvasás helyes legyen;

de a folyóirásbeli betűk esméretök után, ezek helyes ol

vasására kevesebb észrevételek vagynak, 's egyszerre ol

vashatni.

A nyomtatott betűk olvasására nézve észrevételek:

Az Áleph betű – magában nem szokott á-nak mondatni,

a szóknak elein, végin pedig gyakran előfordul; ki

mondatik e jel (!) aláirásával: á-nak gyenge h-val

csatolva, ismét e' jel aláirásyval (') kurta a, vagy o.
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Berh mondatik B.-nek, ha pont van benne; ha nincs pont

benne: VV-nek. -

Tau, ha pont van benne T-nek, ha nincs pont benne Sz-nek.

Kaf, vagy Chaf, kétféleképen iratik, elein, közepin a ren

des móddal; a végin hosszú schlachte Chóf: "

Mem elein, közepin rendes móddal; a végén pedig a szó

nak, mindég zárttal : schlossen. M: p

Nun – szintén a' szó végén hosszúval, igy : }

Phe szintén a szó végin hosszúval, igy:

Czádek szintén a szó végén hosszúval, igy:

Végre mi a nyomtatásban a consonánsokat illeti: a Chet

a szók elein, a Chaf középen, és végén használ

tatik. - -

A vocálisok (magába hangzók) átaljában a nyomtatott

betűknél használatban vagynak a consonánsokhoz (mással

hangzókhoz) adott pontok által:

A Vocalisok nevei. Jelei: Jelentései :

1. Pászach : (-) á, t. i. hosszú á.

2. Kómetz: (') o, vagy kurta a.

3. Czérech : (") é, vagy hosszú é.

4. Czegel: (") e, vagy kurta e.

5. Chírek: (*) ~ i, alól irva a betűnek.

6. Chőlem: (*) ő, felibe irva a betűnek:

7. Schönwéj : (*) éj, betű alá irva.

8. Melüpen: (*) ű, kurta a Vauba belől ,

9. Schüreck: (*) ű, hosszú a'Vauba belől.

Folyóir á s ba e' kevés észrevétel vocális okra:

t. i. ez: ( ) mondatik ej, vagy ei; e pedig (°) t. i. a jod

minden pont nélkül i-nek. Továbbá

Az i előtt, és i után szokott iratni az áleph; p. o. ich

= TR di = N"" A szók elein W. kettős Vauval iratik,

mint wi = &*T] / . :

A ki e következő folyóirásbeli betűket esméri, ama

kis jegyzet mellett helyesen olvashat, épen az á lévén -jel

lel, az ó , jellel előforduló: a többi pedig a betűk közt

befoglaltatik, Ein, é-nek, Jod i-nek 's a' t.
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Folyóir á s sze rin ti héber betűk:

- Jelei, - Jelei:

A zsidók szájbeli kiejté- vagy a A zsidók szájbeli kiejté- vagy a'

sök szerinti nevei. betűk, sök szerinti nevei. betük :

Á leph N Schlossen M D

B éjsz 2 Krűme Nűn J

G imel l Schlachte Nün ]

D áleth - Szamach U

H éj F Éjn, és é y

W óf (és ú) " Péj. =)

Z öen 1 ű Phéj F

Ch ész r Krűme Czádek g

Th ész U3 Schlachte Czádek V

J űd (és i) • K űff p

Krűmi CHof 10 H ésch -

Schlachte CHof J Sien U

Lámeth 9 Toff n

Offen M Č)

Keleten a betűk gyakran fel cs e r é l t e t n e k

egy más s s al e szerint:

Folyó betűk mellyekkel felcse- Folyó betűk mellyekkel felcse

nevei : réltetnek: nevei : réltetnek:

A . . . . – – – L. . . . . 1. ly.

B . . . . b. v. p. m. - M . . . . m. b.

G . . . ... g. gy. k. d. N . . n. ny.

D . . . . d. t. - Z SZ. S. CS.

H . . . . – – . – E. . . . . e. 0.

V . . . . v. b. P . . . . . p. f. b. ph.

Z. . . . . z. dz. - Cz . . . . cz. cs. sz.

Ch . . . . ch. k. h. K . . . . . k. kü... ko. q

Th . . . . th. t. R . . . . r. l. j.

J. . . . . j - S . . . . . s. t, ts. zs..

Ch . . . . k. - T . . . . . t. ty. s. is: d.
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Az egész ó-t esta m e n t o m i k ö -

z ö n s é g e s t ö rt é n e t t an ah

ábrázolat a.

Ádám után másik tözsök-apa Noë élt 950 esztendő

ket, (1 Mós. 9: 28, 29), ő Janus bifrons, mert özönviz

előtt 600, özönviz után pedig 350 esztendőket élt, és élet

nagyidejére csak M at h usálem haladta meg Noët 19 esz

tendőkkel, mivel ezen özönviz előtti pátriárka Mathusalem

969 esztendőket élt. (1. Mós. 5: 27.)

A régiek esztendeiről kérdést támasztanak; de a Noë

idejében az esztendők rövidebbek nem voltak, mint e mai

időben; mer 1 Mós. 7: 11–24 versig, 8: 3, 4, 5. 13,

14 versek szerint: Noë 601-ik esztendejének 10-ik holnapja,

a holnapnak pedig 27-ik napja számíttatik, továbbá pedig

hogy egy holnap130 napokbúl állott, épen úgy mint ma áll,

szinte onnan megtetszik, mert a 150 napi özönvizet a'

Noë 600-ik életidejének 2-ik holnapja 17-ik napjától a 7-ik

holnap 17-ik napjáig számítja ki, miszerint 30 napokkal vé

vén fel egy holnapot tesz 5 holnapot, mi épen 150-napokkal

egyenlő. – Noë 3 fiai: Sem, C hám, Jáfet.

I. – Noënak kisebb fiától, S e m t ő l, származtak:

(1Mós. 10. 31. 21. 1 Mós. 9: 26, 27, 28, 29.) 1) A s s úr, a

kitől pedig az assy ri ai fejedelmek származtak, és 2)

Arph a ch s á d : (1 Mós. 11: 10–12. 1 Mós. 10:22) ettől

igy származtak le, u. m. ennek fia volt S el a h, Selah-nak

pedig Héber vagy Éber (1 Mós. 10:24), kitől van a'

hebraeusok neve, azaz: józan.

Héber élt 464 esztendeig: ennek halála idejére teszik

a poëták az élet a ra n v idejének lefolyását, t. i. özön

-
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viz után 531-dik esztendőre. A számítást pontosan …

tenni innen, hogy: S e m 100 esztendős korában nemzé

A rp a ch s ádot, ö z ö n viz után pedig 2 esztendők

k e l. (1 Mós. 11: 10. és 1 Krónik. 1: 24–27.)

Ébernek fia Péleg (1 Mós. 11: 18, 20, 22, 24,

26, 27, 31.) . -

P é leg-től R h eu, ettől Sér u g h, kitől Nákhor:

ettől Tháré, ettől pedig: Ábrám, Nák hor, Hárán.

(1 Mós. 12 : 1–19 versig; 13: 1, 6, 7–16.v.-ig; 15:

1 , 7 , 18.) - -

Ábrahám élt 175 esztendeig (1 Mós. 25: 7.) Áb

ra h á m n ak születésére nézve különbözők a számítások *

némelly tudósok özönviz ntán 383, mások 292-ik esztendőre

teszik a születését, én a pontos számítókkal veszem 352-ik

esztendőre; mert ő volt kisebb testvér, – ő 75 esztdős

korában hivatott ki Chaldaeából, 's indult ki attyával, Thá

réval, és a testvér báttyának Háránnak, már nemcsak fiával

Lóthal, hanem unokájával is, melly a későbbi születését

önként is mutatja, de pontosan meg is tetszik onnan az,

hogy 130 esztendős korában született, mivel attya Tháré

ezen utban 205 esztendős élete korában halt meg - pedig

épen az Ábrahám élet ekkori 75 eszt. idejéhez hozzá adott

130 esztendőkkel üt ki a Tháré 205 esztendőkre telt élet

ideje. (1Mós. 11:31, 32. 12: 4.)

II. – Noënak C h á m fiától származtak: K h ús,

Mi s raim, P út, és Kanaán. Khúsnak fia Nimród,

Assyria fundálója, Nini v e város építője. (1 Mós. 10. 6–12.

versig). E hozta ki Egyiptomból a Saba eu s ok bálvá

nozó vallását A e t h i o pi ába. – Misraimnak fia Osiris.

Kan a á n n ak fia Mercú ri us. -

III. – Já f e t n ak a Noë nagyobb fiának – fiai:

Gó mer, Mágog, M a daj. (1 Mós. 10: 2–21 v.-ig)

Mág og a kitől Syriába város Mágog, vagy Hiero -

polis. Ma daj, ettől van a magyarok neve, azaz: tudós,

tát. E volt a mágus vallás terjesztője. E volt valóba

Ch a w l, Sál-em királya, főpapja M el c h i s é d e k: t. i.

kiterjeszkedett C h a ld a ea déli részin az igazi Kanahámon
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keresztűl, az eredeti paradicsomkertnek térségén Sál •em

be = hol magasztos tenyésztet. (1 Mós. 14: 18. Sz. Pál

Sid. 7: 1–3.) – Ma daj, a mágus, vagy ma dj-ar

val l á s t avagy az első, az egyszerű pátriárkai életkor

beli – erkölcs tu do mányt terjesztette, és maradé

kinak annyira biztosította, saját tulajdonukká tette, hogy

azt ők a késő időn is varázszsal felcserélni undorodtak,

jelesen pedig irtództak az Egyiptomban támadt bálványzó

S a bae us ok n ak külfénnyel bájoló val lá suk h oz haj

lani 's ettől maradékról maradékra idegenek, – ama szelid

's tiszta erkölcs tudományhoz pedig állhatatosan hi

vek maradtak, és mind e mái napig is utódi, mind a nem

keresztyének Ázsiában (az első kötet 41. 42. 46-ik lapjain)

a mágus vallás egyszerű törvényeit az ő munkás, és

erkölcsi életü gyakorlatával párosítják, mind a keresztyé

nekké lett, 's Pannonban élő maradékaiba is a törzsök vére

folytonos leszivárgása által megöröklött a madaj, vagy

m a d-jar nemzeti egyenesség : (melly az I-ső kötet

29 ik lapján rajzolva látható) a honnan a származás csa

tornáján folyó életben fölemelkedve a magyar egyszerűsé

get tanúsító ama szóllás: „a m a gy a rok temploma",

az alföldöni közrend nagy közönségeinél máig is divatban

maradt.

Az ö z ö n v i z t ő l, – melly a' teremtés után 1656-ik

esztendőben volt, – a Krisztusig e nevezetes idősza

kaszok vagynak:

I. Özön viztől, Ábrahámnak Sárával és Lóttal

Kanaánba hi va tá sá ig tesz: – 427 esztendőket, a mi

kor t. i. Ábrahám 75 esztendős volt.

II. Ábrahám hiv at á s á t ó l , (a Jákób egész háza -

népével Egyiptomban 250 esztendeig megtelepedését is bele

értvén) az egész zsidóságnak Egyiptomból kijö ve -

teléig (2 Mós. 12:40. 41.) tesz: 450 esztendőket, t. i. te

remtés után 2513-ik esztendeig.
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III. Egyiptomból kijö ve teltől, a zsidók ki

rá? y ság a fel ál li tá sá ig, tesz: 386 esztendőket, t. u.

2909 esztendeig.

IV. A zsidók királysága kezdetétől, – a Ba

biloni fogság végéig, tesz: 559 esztendőket, t. u.

3468-ik esztendeig.

V. A Babiloni fogság v é g é t ő l – Antiochus

Epiphanes meggyőzésével Juda nemzetéből uralkodott Mac

c a bae us okig, tesz: 371 esztendőket, t. u. 3840-dik

esztendeig. - -

VI. A rómaiaknak zsidó országi helytartójok A n ti -

pater Heródesig, tesz: 124 esztendőket, t. u. 3964-ik

esztendeig.

VII. A n t ip a tertől – a Krisztusig tesz: 66

esztendőket, öszvesen pedig az özönviztől – a Krisz

tusig lefolyt idő, – tesz: 2374 esztendőket.

Sok tudósok kerekszámmal 2394 esztendőkre határoz

zák, ámbátor az özönviz előtti időnek ők is 1656 eszten

dőkig tartását szintén egyenlően számítják; én fontos a bb

a da to ko n építő több tudósok után tettem ki a számát,

miszerint teremtéstől a Krisztusig folyó idő tesz: 4030

e sz t e n d őket. Emezektől különböző tudósok ismét teszik

ki : 3984 esztendőkre. -

Ezen 7 időszakaszok alatti nevezetességek mint

egy dióhajba szorított rövidséggel előadva, e következők:

Jelesen

Az I. és II-ik időszakaszok alá, t. u. 2513-ik eszten

deig, az özönviztől számítva pedig együtt 857 esztendőkig.

A főemberek közül nevezetesebbek:

1. Chaldaeai, vagy közösebb névvel assyriai Z oro

a ster, (a ki volt Chám) mind e n e k föl ö tt régi b b

köz iró, az erkölcs-, és élet – tu do má ny könyveket

folyóirással adta közre, (fölebb az 1-ső kötetben bővebben).

2. Hiób, vagy Jób: az ó-testamentomi bibliába ezé

a legrégibb könyv, – eredetileg phaeniciai (melly akkor

még az assyriai volt) nyelven irva; – ő élt a zsidóság
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egyiptomi szolgálatja ideje alatt Arábiában (Ezek. 14: 14.

Jób. 1: 1.) Innen ment Phaeniciába, innen Itáliába. – Kol

reiffius kronologus ezt, Melchisédeknek, de Kan a á n n ak

is irja: ez utóbbi volt ő, több hiteles adatok után, a ki

Italiába Pic us Jupiternek neveztetett, Egyiptomi

Mercuriusnak attya.

3. Melch is édek, ki Madaj – mennyei Mes

ter, (Sid. 7: 1–6-ig) és S á l-em, – kiről neveztetett

királysága, főpapsága: (fellyebb bővebben).

4. Egyiptomi Mercurius, elébb Itáliába Faunus

volt, Ábrahám életében Egyiptomban, obelisk-ekre, papyrra,

sok könyveket irt, (fellyebb bővebben).

5. A brahám: fellyebb bővebben.

Ábrahám születése ideje előtti nevezetességek:

A Bábel tornyának építése: özönviz után 275-ik év

ben, majd ezután a nyelv za va r, és az embereknek

elszélledésök. – Élete ideje alatt: Sodoma, Gomora ve

szedelme. - -

Még nevezetes főemberek, és Pátriárkák:

6. Iz s á k : 7. Jákób: és

8. Jósef Jósefnek ipája Putifár Egyiptomban Helio

polis városba fő bölcs, főpap. Jósef ettől vette a tudományt,

ő pedig Jethróra a Móses ipájára, és ez Mósesre átterjesz

tette. Jósef született özönvíz után 633-ik esztendőben, élt

110 esztendeig.

A III-ik időszakasz alatt, t.i. Egyiptomból ki

jövet el től, – a zsidóknak királysága felállítása idejéig,

t. u. 2909-ik esztendeig, 396 esztendők alatti n e v e ze -

tess é g e k : -

Az, – ez időszakaszban már hatalmassá lett görögök

között jeles vitéz Trójai herczeg Páris, – a miatt hogy

a Lacedaemoni király Menelausnak feleségét Helen át

erőszakosan vette el, háborút huzván az országra, – a'

Trójai birodalomnak pusztulását okozta.
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4 pogányok közt főemberek:

1. Sanchu ni á thon, élt a Trójai háború előtt, ne
vezetes iró. •

2. A esculapi us. 3. Orpheus. 4. Linus. 5. Amphion.

6. Cádmus, ez utolsó élt t. u. 2680-ik esztendőben.

A zsidók közt főemberek, híres asszony:

1. Móses, született t. u. 2433-ik esztendőben, a'

zsidókat szabadítja 80-dik esztendős korában, élt 100 esz

tendeig.

2. Jósué.

3. S á m s o n erős vitéz.

4. Sámsonnak 2-ik felesége Délila, az asszonyi nem

nek ős-szörnye, a valódi ármán, a szerető igaz sziv hc

lyett csáb-hang-, szin-, könnyek, és ezek alatt rejlő kin-gé

pezet. (Birák 16: 17.) -

Ez az, a ki ébren – rettenthetlen férjét, a' midőn

elébb ellene a Filisteusokat – éj setétséggel takart udva

rában lesbe helyezte volna, – nyájas ölelgetése közt mel

lére, 's ölibe hajtva őtet, tőle szivének titkát, u. m. a ha

jába rejtező erőt, kifaggatván, biztos oltalmat szinletten

mély álomba ringatja be, és a már megérintésére sem esz

mélő férje ellen szemeivel jelt ád a' Filiateusoknak, s ezek

kel szövetkezve az erejét edző hosszú hajait lévágni segíti,

ekkor pedig tettetesen felsivít: Sámson rajtad vannak a'

Filisteusok! maga elszalad, férjét pedig a gyilkosokra

hagyja, kik is rajta tombolván, mind 2 szemeit kivájják »

vas lánczra nyügözik, gályarabkint baromi munka alá igáz

zák, hasonlóan hosszas ideig sanyargatják. . :

De milly szomorú csapás követi e' vétket, – a lát

hatlan kéz útmutatása – a vak emberrel közjátékot tétetni

intéz, erre a filiszteusok, és fejedelmei mintegy 3000-en,

és ezekkel felesége is Délila a játékszinbe öszvegyüle

keznek, a szerencsétlent, – kinek pedig már haja kinőt

tével ereje is nevekedett, – közkaczajra előhurczolják;

de a kaczaj, 's gúny siralomra fordúl, mert Sámson a já
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tékszin oszlopát megölelvén, azt megrázza, és mindnyájo

kat, – különösen Delilát, hosszas ideig nem szünő kinzás

sal történve, magával együtt a játékszin romjai alátemette.

– Egy személy szerencsétlenségbe merítése 's káröröme

3000 embert döntött egy pillanat alatt sirba.

5. Éli.

6. S á m u el.

A zsidók közt nevezetes alapítás:

A S a bae us ok bálványainak Egyiptomban gyakor

latban lévő áldozattétel meggátlására, – Móses a zsidók

közt örökös rendtartásul a husvéti bárány ételét ala

pítja meg, s ez által vonja el a zsidókat a ragadó bálvá

"yozástól. -

A IV-ik időszakasz alatt a zsidok király s á g á t ó l

kezdve a Babiloni fogság végeig, t. u. 2909-dik

esztendőtől 3468-ik esztendeig, 559 esztendők alatti neve

z e t e ss é gek: -

Róma városa építése t. n. 3,256-ik esztendőben.

A zsidók között föemberek:

1.) Dávid. 2) Salamon. (1 Kir. 4: 29–34 vig)

3.) D á n i el a babiloni fogságba halálra vitetik, mint fő

tisztviselő, úgyszintén az alatta lévő 3 zsidó tisztek, irigy

ségből hamisan tett vádra, – de csudásan isteni gondvise

lés által kiszabadíttatnak, az elsőbb főbb méltóságra emel

tetik. (Dán. 6: 13. 16. 22.)

A görögök közt jelesek voltak: *

1. Homerus: – ennek jelességét kitünteti e vers:

Septem urbes certant de stirpe insignis Homeri,

Smyrna, Rhodus, Colophon , Salamis, - Chius, Argos, Athene.

2.. H e si o du s. 3. Ep i m e n i des, kire hivatkozik.

Tit. 1 ; 12- -

• -
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4. Es opus: vallás főtanító – könnyen felfogható,

's felejthetlen sajátú tények hű rajza által.

5. Plut a rc h us. 6. A n a cr e o n. 7. P i n d a rus:

ezt Horatius elérthetlennek, vagy magas elméjünek tartja.

Továbbá a 7 bölcsek e versben foglalva:

Cum Solone, Thales, Periander, cum cleubulo,

Junguntur Chilo, Pittacus, atque Bias.

A Chaldaeusok, avagy A ssy ri u s ok, az Egyip

to mi a k, a' S a b a eu s o k nagy tudományaikról hiresek

voltak, mint szintén a jövendölő bölcs Sy bi l l á k.

E 4-ik időszakasz alatt az Assyriai roppant bi -

rod a lom, melly az özönviztől fogva eddig egy feje –

de lem s ég alatt volt, megosztattatott.

A ssy ri á n ak régibb időben, e most történt fel

osztattatásáig uralkodott 42 királyai közt emlékezetesebbek:

1. Ni m r ó d G y gas, a' ki e birodalmat felállította,

Aethiopiába átköltözött, 's ott sa b aeus vallást ter

jesztett, - - . -

2. Bélus, kit sok tudósok A s s u r n ak tartanak he

lyesebben, e szerint: Assur, a kitől vette nevét e biro

dalom, e' volt a kegyes Arpachsádnak testvére.

3. Assurnak, vagy mások szerint Bélus Jupiternek fia:

N in us, a ki Ninivét jobban megépítette, és ennek fele

sége, mint király: – -

4. S e m i r a mis, ki férfi ruhába öltözködve uralkodott

nagy vitéz, ez A e t h i o p i át, és Egyiptomot Ó-As

syriához kapcsolta, és Babilont megépítette. Fiok volt: Ni

ni á s elpuhult, hanyag király.

- 5. 2 ik N i n us.

6. Sard a nap a lus – emberek botránya: ezt a'

Mé di ai igazgató – A rb a c e s semmivé tette, s ő

rekesztette pedig a 42 királyok közt a királyságot.

Az assyriai birodalom tehát megoszlott 4 felé,

t. i. 1. Médiai, 2) Assyriai, 3. Babiloni, és 4. Egyiptomi or

szágokra. – Ezen országokat pedig milly kimenetel érdek

lette, megiratik Dán. 7. 8. és 11: 3, 4. v.-be
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Ezen országok közt tehát –

1-ső Média: ennek fővárosa Ekb átana. Királyai

nevezetesbek:

1) Arbaces. 2) Mandanes. 3) De i o ces. 4) P h ra

ortes. 5) Cyaxares. 6) A sty ages, a ki utolsó volt, és

ettől unokája Cyrus foglalta el az országot: a Per s a

király.

2-ik A s syria: ennek fővárosa, Ninive. Királyai:

1) Phul. 2):Piléser:

3) Salm an as s á r a' ki az israëlitákkal fogságra

vitte el Hóseást. -

4) San n h erib, a kinek seregéből Jerusálem előtt egy

éjszaka az angyal 185,000 embert ölt meg, (hasonlítható ez,

a franczia nagy ármádának mintegy 100 ezerig, 1812-dik

eszt. november 9-kétől kezdődő fagylaló hideg elem miatt,

Moszkaun innen visszatérve, az arapylei csatakor a Bere

zina folyóvizénél nov. 29-én történt meghalásával: igy kép

telennek nem mondathatik.

5) Assach a ddon a Sannherib fia, és az utolsó,

a kinek halála után Assyria, Mediához és Babilonhoz kap

csolódott. -

3-ik Babilon, vagy Chaldaea: ennek fővárosa: Ba

bilon. Királyai: 1) Nabonasser. 2) Merodach. 3) Nabo

pollasár. 4) Ne buca dnesar, a ki a Salamon tól

építtetett 1-ső Jerusálemi templomot lerontatta, 's a' Juda

nemzetségét fogságra vitte. 5) Evilmerodach. 6) Neriglos

sooror. 7) Belsatzer, és 8) Darius M é du s, a kit ugyan

csak Cyrus fosztott meg a királyságtól, midőn már elébb

a Persák segítségekkel a Médiai tartományt is el

foglalta, mind a 3 királyságot hatalma alá vévén, ezekből

a Persia i nagy birodalmat megalapította. – Ekkor

Cyrus, a szentírás szerint Kór es a babiloni fogságba

70 esztendeig tartott zsidókat haza eresztette t. u. 3,468-ik

esztendőben. - - -

4-ik Egyiptom: ennek ősidőbeni királyai – Ó-As

syriához kapcsoltatását megelőző időben – voltak legneve

zetesebbek:
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- 1) Mi s raim: e' neveztetett ifjabb Saturnus -

nak, a felesége volt Rhea. Ezt követte 4

2) Mercurius: ez királyságba lépése előtt Misraim

nak udvarába irnok, majd consiliarius volt, ez, és meg

előzője isteneknek tartattak. -

3) Osiris Misraimnak fia. Ezen kezdődnek a Fa -

raók: ez az, a ki Ábrahámtól elvenni akarta feleségét.

(1Mós. 12: 14. 15.) Ez Ir is s el a testvérével kötött há

zasságból nemzette Hórust. – Ezen Osirist ábrázol

ták Egyiptomiak napnak, Isist holdnak, Hórust a vi

lágnak, és illy alakban isteneknek tartották őket az

Egyiptomiak. *

4) Hórus, vagy Órus, a kinek álmát magyarázta

meg Jósef. (1. Mos. 41: 15.)

5) Sesostris, a ki a hadban elfogott 4 királyokkal

vonatta a maga szekerét, és midőn ezt a kerek fel s alá

fordulásával – a kerek forgását hátra fordulva merően

néző egyik király – a szerencse változandóságára emlé

keztette, erre Sesostris felébrülvén, őket szabadon bo

csátotta. - \

6) 2-ik Órus, a ki a veres tenger be fulladt,

Mósest a zsidóság kiszabadításakor kergetvén.

7) P r ó t eu s: a ki különbkülönbféle formákra válto

zott: példázoltatnak az ármános, csáb szinü emberek.

8) Seth on utolsó király, a ki után 18 esztendőkig

vezér e k igazgatták Egyiptomot: mig O-Assy riához

volt kapcsolva. Ezen nevezett királyok Osiristől kezdve

mindnyájan le a vezérekig köznévvel Faraóknak neveztettek.

A vezérek igazgatását követték 12 királyok, az első

volt Ps a m m i t i c h us, az utolsó Ps a m m e n i tus, a kit

Cam by ses persiai király egész házával eltörlött, és

ekképen lett Egyiptom – ama fent látható 3 királyságok

kal, – öszvesen 4 királyságok, – Persia i biroda

lom má, és igy is maradt Nagy Sándor idejéig.

E 4-ik szakasz alatt négy felé oszlott Assyriai birodal

mon kivül is – ö n á l l ó n e v ez e t e sb tartományok

voltak régi időben: -
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1) A Ph a e n i c i ai: a hol nevezetes volt Pygmá

lion Tyrusi király, a kinek húga D i d ó építtette Car

thágó városát, t. u. 3,104-ik esztendőben, az északi áfrikai

tenger parton, Siciliával szemben, mostan ez a' Tunis

öböl. – Kanaán (Jób) innen lépett át Itáliába, a hol király

ságot alapított.

2) Lydia: ennek királyai közt nevezetesek voltak:

1) Candaules. 2) Gyges és C ro es us.

A görögöknek szintén régi időbéli nevezetesb tarto

mányai:

1) A t h e n e, vagy C e c r o p i a, Cecropstól 1-ső ki

rályától Móses idejében Eusébius szerint. – A jó ni ai

költözködés után archonok igazgatták ezt, kik közt hiresek

voltak: D r a co, és Solo n.

2) L a c e d a e m o n : ez L y curgus hires archonuk

nak eleikbe adott törvényei szerint igazgattatott.

3) Ma c e do n i a: ennek felállítója volt Car an u s.

Az V-ik időszakasz alatt a babiloni fogság vé

gétől – a M acc a ba e u s ok uralkodása idejéig,

t. u. 3468-tól, 3840-ik esztendeig – 377 esztendők alatt.

Nevezetesebb főemberek, és irók:

1) Pythagora s. 2) Demokritus. 3) Hypok ra

tes. 4) Hero d o t u s. 5) Eu rip i d e s. 6) E u do x u s.

7) socrates. 8) Aristoteles. 9) Xenoph o n. 10)

Pl a to. 11) Demosthenes. 12) D i og e n e s -- Cyni

cus 13) Polybius. 14) Berosus. 15) D i o do ru s

Sic u 1 us. 16) Terentius. 17) Plautus. 18) A ra -

tus poëta, a ki Apost. Csel. 17 : 28-ik versben fölhivatik,

élt Krisztus előtt 272 esztendőkkel. – Hires képfaragók:

Phidias, és Praxiteles. Továbbá

E p a mi n o n das baeotiai hires had-vezér.

A r c h i m e d e s: Siciliának Syra c us a városában fő

artillerista, a' ki több évig tartóztatta föl a várostól a ró

mai ellenséget,
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A történetek közt ne ve ze tes sé g e k ez idősza

kasz alatt: -

Babi I o n b ó l a zsidók hazajövén Zsidó ország

ba, a lerontva volt jerusálemi templomot fölépítették 20

esztendőkig – a Dárius II i s t as p is P er s a király

uralkodása alatt, t. u. 3480-ik esztendőben: e' volt a'

2-ik templom, mely már sokkal egyszerűbb volt az első

templomnál, mert már e másodikban nem volt sem frigy

láda , sem állandóan égő tűz, sem a Chérubimokon jelelt

Istennek háza, sem az Urim, Thummim, sem a prófétai

lélek. -

Ez 5-ik időszakasz alatt felállott roppant P e r s a b i -

ro da lo m n ak 200 esztendeig királyai, ezek 13 an:

- 1-ső Cyrus : a médiai, assyriai, babiloni országok

hódoltatója, Egyiptomé pedig a'

2-dik C a m b i s es, e' volt az apja Cyrusnak, annya

pedig Mandane. – Cambyses a bibliába neveztetik Ahas

vérusnak.

3-dik Smerdis.

4-ik D á r i u s Hist as p is, a haza szabalult zsidók

nak pártfogója: ez az, a kit Milti a d e s Athénci vezér

a ma ra t h o n i mezőn meggyőzött, és a Persák uralko

dásuk alá került M é d us okkal, kiknek vitézségök elébbi

időkben két félelmet gerjesztett, – legelőször a görög vezér

mert megütközni. Imé ! a Lydusoktól elragadva rájok h tott

puhulásnak következése, 's a' vitézségnek meglankadása |

a Médusokban!

5-ik I. X e rx e s , a' ki bár 1 millió emberrel ment is

a görögök ellen, a csatát elvesztette, csúfosan meg

győzetett. Jelesen pedig az ő hallatlan nagy számu hadse

regét legyőzték:

1) Leonid as spártai király a' t h er m o p i la ei szo

ros útnál.

2) The m i s t o k l es athénei vezér S á l a m i n n á l

(Salamis.)

3) P a us a mi a s lacedaemoni vezér Pl a ta e á n á l.

Herodotus pedig úgy ir, hogy az I. Xerxes hadseregének
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száma volt 5.283,000 főből álló; de a görög tartományok

ez egy czélra egyetértve – egyesült erővel mentek ellene,

és tengeren, szárazon, hol széllyel sok felé, – hol öszve

egy szorosra, – húzván- azon roppant sereget, tehetetlenné

*ették, 's meggyőzték. -

6-dik A rt a xerx es L o n g im a n us, ki a bibliába

Arthassasta, és ugyan ez: Asvérusnak is említtetik: ez az,

kinek felesége Eszter asszony az ó-testamentomiiró volt.

– Ezen királynak seregét Cim on athénei vezér verte meg.

7-ik II. Xerxes. – 8-ik Sogdianus.

9-ik Dárius No t h u s, ez elesett Egyiptomtól: ez

az athénabéliek ellen a lacedaemoniakkal frigyet kötött.

10-ik Art a xerx es M n e m o n , a' ki a' lacedaemo

niak segítségekkel – szerencsésen hadakozott.

11-ik O c h u s: a' ki Egyiptomot vitézűl visszanyerte.

12-ik A r s a m e n e s. - - •

13-ik Darius C odom a n nu s: a kit Nagy Sán

dor 3 csatába vert meg, és semmivé is tette. Ellene hires

csaták:

1) G r á n i li us folyónál Mysiában Trója közelében, a'

hol 209 ezer persiai katonaság veszett el. – 2) Issusnál

a ciliciai hegyeknél, a hol Dárius, – ön személyében is

– a tábortól elfutott, és a vele volt annyát, feleségét,

2 lyányait, 's 6 esztendős fiát védetlenül hagyván, – az

ellenség zsákmányaiul kitette – 3) Ár bélának a Lykus

vize partján M a daj- ara, vagy Média szélin, – ezen fo

lyón túl fekszik Úr városa, és maga S in hár– Mi e so

pota mia tartomány Eufrates folyóvizéig, és dél felé a'

paradicsom helyéig, t. i. a hol az Eufrates a Tigris folyó

val szakad egybe. – Itt Dá ri u s C o d. 800 ezer ember

rel kelt ki a sikra, ellene pedig Nagy Sándor csak 80 ezer em

berrel ment; mindazáltal illy kis sereg előtt is Dárius az ő

roppant seregével elfutott, – milly hanyagságáért, az el

lene megboszonkodott, és a régi hazája szélit is már ér

deklő veszély miatt túlhévre emelődött Ba c t r i ai vezére

Bess u s által agyonlövettetett; de miután e' vezér magát

IV-ik Artaxerxes névvel Dárius helyett Persa királynak ki
- 6 4 -
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kiáltatta, őtet királysága kezdetin Nagy Sándor kivé

geztette.

4 Ekkor Persia Indiáig – senki tovább a temérdek

tartományokon keresztül tett hódoltatása közben utjába ál

lani nem mervén,– sebes rohanással hatalmába esett Nagy

S á ndornak, valamint a Persia meghódítása előtt is

már G ö r ö g ország, és ezekből állította fel a n ag y

görög birodalmat, melly pedig elébb, – még a gö

rögöket is külön számítva, sok apróbb tartományokra volt

megoszolva.

Jelesen azelőtti kisebb görög tartományok között 3

nevezetesebbek voltak, u. m. 1) Athéne. 2) Lacedaemon. 3)

Macedonia. -

Elébbi időben ezen kisebb görög tartományok állása:

1) A th e n é ben a régi mind öszve 17 királyaik után

következett archonok, – kik a 4-ik szakaszban nevezette

ket követve igazgatták, ezek a nevezetesbbek: t. i. 1.

Mi l ti a d e s. 2. The m i s t o k l e s. 3. C i m o n. 4. A l c i -

bi a d e s. 5. A r i s t i d e s. 6. A nem archon, hanem mégis

több remek csatákat kivívott polgár ve zér Perikles. 7.

D e m o s t h e n e s. 8. Phocion.

2.) Lace da e m o nba a 4 dik szakasz alatt nevezet

teket követték: Pausani a s. Lysander.Agesilaus archonok.

3.) M ac e doni á b a volt 15 királyok közül jeles, és

utolsó volt P h i l e p: ő halála előtt kevéssel izent hadat a'

Persáknak, és a hadra kész erővel a fia Nagy Sándor

lépett fel, a már fellyebb tárgyalt vil á g h ó dítója. –

Igen! világ parancsnoka lett ő; de nem sokáig állt

föl birodalma; mert valamint minden tulságig emelkedő ke

vély – terhesebben szokott lezuhanni a túlzott magasság

tetejéről: szintén úgy zuhant le ő is, – a vakító fénytől

indítva – az eddig már tett roppant hódításával elégedet

lenűl felvett, – s majd a naptalan pólusig számos kato

nákkali kisérettel rémségeken keresztül törve folytatott hosz

szadalmas útjának közepette, – mondom, ő is, akkor,

midőn az útjáról őtet, minden ellenokoskodásait öszveszedve

lebeszélni kivánó, de mint másra senkire, úgy bölcs A ris
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tot e l e sre sem ügyelve, sőt őtet is vele menni kénysze

rítve, túlságos hódításával öszvekötötten a halhatatla -

nító fo r r á st keresni indult, de ezen küzdött rémes pá

lyáján czélját sikerrel nem tetézhetése miatt kényszerült visz

szatérésébe – útközepén a halál karjai közé rogygyant,

és a helyett, hogy az önmagát kecsegtetett reménye sze

rint – dicső országlását Babilon b a magas thrónján –

messze kiterjedő élete nyúlásával – ragyogtatni, avagy

csak egy pillanatra királyi székikez visszalépni is képes

lett volna – birodalma fényének sugárzatai közé egyedül

holt tetemei juthattak vissza. – E' következés adott már

igaz magyarázatot az oraculum jóslatára, – imigy pontozva

azt: Ibis, – redibis nunquam, – per bella peribis.

Miután pedig Nagy Sándor az általa már megala

pított nagy Görögorsz á gb a 6 esztendei uralkodását

t. u. 3681-dik esztendőben történt halálával bévégezte, –

igazgatása a vezér e k r e szállott, de ezek egymás közt

12 esztendőkig viszálkodván, meghasonlott az egész görög

birodalom, és 4 felé oszlott, t. i. m. a ce do ni ai, ázsiai,

syriai, és egyiptomi országokra.

Megjegyezni méltó itten, hogy a nagy Görögország

széllyel oszlásával özönviztől eddig 3 nagy roppant birodal

mak, u. m. az assy ri ai, pe r s i ai, és görög biro -

da l m a k oszlottak széllyel, majd az ekkor emelkedő ró -

mai birodalom is e sorsot érendő lett, (bár később időn

is) a prófétai jövendölés szerint.

Ez 5-ik időszakasz alatt a zsidók köztti ne ve ze -

tességek:

Némelly bibliai irások, t. i, királyok, Krónikák, Esdrás,

Nehémiás, Eszter, és Syrák könyvei. (Esd. 7: 6. 11.) Ne

vezetes még a híres 70 tudósok fordítása.

A VI-ik időszakasz alatt Maccabaeusok uralkodása

kezdetétől Heró desig, t. u. 3480-ik eszt.-től, 3964-dik

esztendeig 124 esztendők alatt: -

Nevezetességek ez időszakasz alatt a zsidókra nézve:

1) A zsi dó egész nemzetnek hanyatló állapotja,

- - az ő meghasonlásuk-, viszálkodásuk-, pártokra szakadásuk
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's egymástóli illető függés-elenyészte miatt. Jelesen né

mellyek a görög pogánysághoz szítottak, a kiket Hel I e

nistáknak neveztek, némellyek két főpártra szakadtak

t. i. Ph arizeusok és Sadduc a eu s ok pártjára.

2) Heliopolis ba Egyiptom városába Óni a s t u.

3842-ik esztendőben Judas Maccabaeus alatt, Ptolomeus

Philometor engedelmével zsidó templomot épített, és ez

220 esztendeig a Vespásianus idejéig állott fel.

3) A jerusálemi nagy tanács vagy synedrium 70

személyekből felállíttatott.
-

A nagy görög birod a l o m n ak széllyel oszlott

tartományai története, jelesen az elébbi 5-ik szakasz alatti

renddel:
-

I. A m a ce do ni ai, mellynek 16 királyai közt emlé

kezetesek: 1) Ari daeus, a Nagy Sándor mostoha fia. 2)

Cassan de r, a' ki a' Nagy Sándor nemzetségét kioltotta.

3) P h i l e p, ki a kárthágóbéliekkel a rómaiak ellen fri

gyet kötött. 4) Perseus, kit a rómaiak megvertek, 's el

is fogtak, és ekkor lett római provincia, t. u. 3933-ik

esztendőben. * :.

II. Az ázsiai, mellyet ma hivnak Na t ó l i á n a k,

egynehány királyok uralkodása után megoszlott: a) Per

game ni, b) p o n t u s i, c) a r m é ni ai, d) p á r t h u si

királyságokra. – Ezek közül Párt hi át a rómaiak soha

sem foglalhatták el, a Médusok vagy Madjarok itt egye

sítették, öszpontosították erejöket, vitézül megtartották,

és Párt hi á b ó l áll föl ma is– a per siai birodalom.

A többit, az a) b) és c) alatti királyságukat pedig a rómaiak

elfoglalták, és római tartományokká lettek t. u. 3936-dik

esztendőben.
-

III. Syria i Sória nevezettel. – Ennek 22 királyai

közt nevezetesek:
-

1) Seleucus Nicátor. 2) Anti óc h u s Epiph an e s,

a zsidóknak üldözője, 's Áriának pusztítója. 3) Ty ra

ne s a' ki Arméniát is birta Syriával; , de végre Római

P r o v i n ci á k lettek t. u. 3938-ik esztendőben.
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Ezeken felül Zsidó országba is P o m p éjus

lábát bételte, a viszálkodó igazgatók közűl H i r k á –

n u s n ak itélte a fejedelemséget, de Ar is to bu lu s elle

ne szegüit, mi okon Pompéjus a jerusálemi templomot

elfoglalta, es Aristobulust gyermekeivel együtt Rómába

fogságra küldötte. -

Majd végre J u li us császár alatt Zsidóország is

róm a i t a r t o m á n n y á lett, a hol idumaeus (Édom ?

köves Arabia = Petras) nemzetű A n t ip a t e r , a' ki Hir

kánus, és Pompéjus pártján volt az előtt is, a rómaiak

részekre Zsidóország igazgatójává tétetett, Hirkánus pedig

a főpapságban megerősíttetett.

IV. Egyiptomi: mellyet a görögök új királyságnak

alapítván, azt 239 esztendők alatt 12 királyok igazgatták

Ezek közül nevezetesek:

1) P t o l o m a eu s Philadelp h us, a ki A Ie –

x and ri á b a nagy bibliothékát állított. És 2) Cleo

p a t r a Antonius felesége, a kit Oct a v i a n us Augus

t us császár a tengeren megvert, 's ő Egyiptomot kény

szerült a rómaiaknak átadni, ez is római tartomány

lett t. u. 4022-ik esztendőtől fogva.

K á r t h á gó városát is, magába önálló független egy

tartományt, a rómaiak nagy darab időn keresztül zaklatták.

– Ha n n i b á l kárthágói polgár, hasonlíthatlan had-vezér,

a rómaiak ellen csudás győzedelmeket tett, ő tört e'

világon legelőször át az Á l p es magasságain keresztül az

ő kis seregével Olaszországba, ő vítta ki a rómaiaknak si

ra l m as csatát Ka n n á - nál – a rómaiak többszörte na

gyobb hadserege ellen. Az Álpesek csúcsa (Mont-Blanc)

Olaszorsz. magas 14 806 láb,– de a Pyr c n é k Spanyol

orsz (mont. perdu) 10,518 láb magas, mind a kettőn van

kolostor: 6,000–8,519 láb magasságon: A p e n n i n e k

Olaszorsz., mellyet Cim on áthágott, csak 6,347 láb magas

A gö r ö g ö k közt nevezetesek:

1) Epicurus: 2) Z é n o Citti a eus, amannak osko

lája maga nevére, ez utóbbié S t ó i k a czímmel. Ezeken
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kivül: 3) Plátó é, 4) Aristo te le sé Peripatetica

nevezettel, és 5) Pyrrh ó é – Skeptik a névvel; mind

az öten virágzó oskolák, -

A rómaiak közt is a miveltség nagy előmenetelt

vett: – itten: C á t ó , igazság és szabadság szeretetéről

híres főember – római polgármester (Consul).

A VII ik időszakasz alatt, t. u. 3961-ik esztendőtől

4030-ik esztendeig A n tip a t e r t ő l – a Krisztusig 66

esztendők alatti nevezetességek:

A rómaiaknál mint már ekkor roppant római na gy

biro da lom ba:

Az elébbi időszakasz alá tartozó Pompéjus, világ

nagy része hódításáról hires vezér, emelte fel kiváltképen,

* Azsiának fentirt nagyobb részit ő tette római tartomá

nyukká, – Julius, és Octavianus ez időszakasz kezdetén

nevelték meg – Rómát. (Julius Caesar. Octavianus Au

gustus.) - |

Nevezetesebb irók Julius császártól Augustusig: /1.

Julius Caesar maga. 2) Lucretius poëta. 3) Cicero.

4) C o r n e li us. 5) Livius. 6) Salustius.

- Továbbá Augustustól a Krisztusig: 1) Virgilius.

2) Horatius. 3) Propertius. 4) Tibullus. 5) Catullus. 6)

O v i d i u s.

Ez ideig terjedő idő neveztetik a diákság arany

idejének, mert ekkor volt a deákság legmagasb fokán

Juda e á ba a Maccabaeusok kimozdítása után (nem

soká éldelhetvén az Antiochus Epiphanesen a Syriai kirá

lyon vett győzedelem gyümölcsét) igazgatták a zsidó

kat, mint már Pompéjus foglalása óta, és halála után Ju

l i u s c s á s z á r alatt lett r ó m ai tartományba, – a'

H e r ó d e s ek mint a rómaiak helytartói.

Első volt Heródes A n t ip at er helytartó egész

Zsidóországban. Ennek fia volt szintén helytartó, és

Második: Nagy He r ó d e s , ez alatt az Octavianus

Augustus római császár birodalmazása 42-ik esztendejében

született a Krisztus: – ezen Nagy Heródes ölette

meg a gyermekeket Bethlehemben; ez az, a ki a jeru

sálemi templomot pompás építéssel emelte fellyebb.
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Harmadik: Heródes A n t ip a s, (Tiberius római

császár alatt mint Flegon, továbbá a chinaiak historiájából

merítve Weiszmann Eccl. Hist. 18. lapon irja) a' ki, fele

ségének Herodiásnak kivánságára Keresztelő Szent

J á n o s n ak fejét vétette. – Ennek életében Krisztus 30-ik

esztendős korában megkereszteltetett, és 34-ik esztendős

koráig tanítván, hamisan vád alá vétetett, a római tiszt

tartó Pontius Pilátus által igaznak találtatott, de a zsidó

vének tanácsa által halálra ítéltetvén, keresztfára ítéltetett.

– Ez időbe a csábingerlő fényébe emelkedő zsidóknál a

divat tu do má nyok különösen virágzásra emelkedtek,

– sok nagy oskolák állíttattak, ezek közt csak Jerusálem

ben 300 oskolák voltak; de (a mi a lelki é r d e k ) a'

va l l á s ba napról napra romlottabbak lettek, – mert a'

vallást, a theologia avagy az értelmi vetélkedés, –

árnyékoldalra szorította; – a tanítók vetélkedtek a törvény

kérdései-, és a régi rendeletek felett, de a Messiás

felőli igaz fogalmazás l el k é t elveszítették, az ér

telmi fényüzés által ezt háttérbe osztályozták. – Ezen

Heródes Antipás előtt utálatban volt a vallás, – 's a'

külszintől óva – még némellyek által tisztán gyakorlott

– isteni szolgálat, – ő az e tisztaság mellett őr

ködő főpapokat önkénye szerint kihányta, divat eszméjének

áldozva – egyiket a másika után változtatva, és pénzért

adogatta el a papi hivatalokat.

Erkölcsi romlásra – már régen majdcsaknem közön

ségesen hanyatlani kezdvén a zsidók is, őket elébb Ke

resztelő Szent János, majd ezt nyomban követvén a Krisztus

is – éber szorgalommal működve, a veszélytől visszatar

tóztatni, megmenteni, – az igazság lelkét közöttök

feleleveníteni akarták; de ők némákká, siketekké törpültek,

az erkölcsi cselekvés irányát ez egy edűli val

lást semmibe hajtották, s vélt világi virágzásuk legmagasb

fokáról egész nemzetökre kiterjedetten romlásba zuhantak.

Mái időben is a megtörténteknek körbe forgó nyomain

– az erkölcsi tények, a mennyeileg csak ezekben

létesülő igaz vallás elhanyagolása, 's amaz erények
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helyet magasbbuló kü l s z i n n e li fitogtat á s csábja..

valódilag kifejezve csupán álarcz a zsidókéhoz hasonló

szomorú eseteknek példányait idézhetik elő , – egye

sek-, családok-, sőt nemzetek lerombolásukra , hol a'

mennyei hatalom lesz a főbiró, nem tetteknek csak, ha nem

a viszonyok n a k is – titkos redőit ismérve, – itélője.

Vajha az igaz értelemben vett pallérozódás, amaz

erkölcsi műveltség, avagy az erkölcsi miveltségi

aristokratia, az innen eredő, és az anyagi jólétet is

kap cso la to san mindenkire jóltévőleg árasztó , a más

úgy mint a maga javát egyenlően karoló erkölcsi mun

k á s s á g, – lenne öröklésül napi renden ! vajha e lenne

ez élet utján jó l t é v ő nap kint mindenkit fejedelemtől

le a koldusig fényesítő z a m á n cz; ellenben pedig az er

kölcs hijánya, – a mi az álpallérozódásba rejlik, u. m. a'

rókapolicziának fekélyes kinövései, az ö n k é n y , k e –

gyet le ns ég, d ö l y f, szóval: a sziv r o m l ott ság,

r o sza ka ra t rémei, 's ezektől áradozó egyesek elleni

ármányok, torzsonkodások, – ezen egyes viszálkodásból

a közjólét ellen alakuló elébb csoportozatok-, majd nemze

tek közötti forradalom, – (terrorismus) az egész emberi

társaság piaczáról örökre számüzetnének, – soha aaaz

égre kiáltani meg nem szünő rémes franczia példa ne utá

noztatnék, és minden hasonnemü félszegségek varázsai el

enyésznének, hogy sehová esetileg e világ jövendő törté

neteibe át ne hangozhatna e véres betűkkel irt sir vers,

mellyet az erkölcs – lesüllyedése, 's vészharangja – a'

világi külső virágzása fényétől megvakíttatva egyenlőséget

rivalgott, de erkölcsbe egyenetlen franczia nem

zetnek (mert köztök akármi rendüek kitünése aristokratai

véteknek tűzetett ki) 3 esztendők alatt erőszakos halálra

hurczolt fejedelmök, 's a' mintegy 3 millió kitünőbb pol

gárai temetőjük felett imigy hangoztatott:

A Guilottin az erénypróba köve volt, csak a gonosz

tévő élete volt ment tőle. A birák nem figyeltek ama fölöt

tök függő intésre: a' mint itéltek, úgy is fogtok itéltetni:

nem figyeltek ők a lelkiesméretre, a mi pedig főtörvény
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EREDETISÉG IRA–ÁN–Z–A ")

VAGY

A MAGYARNYELV, MIND EGYES BETŰINEK, MIND

AZ ELŐ-, UTÓ-, KÖZÉP - RAGASZSZÓTAGOKNAK

JELENTÉSEIT, ÉS ALKALMAZÁSÁT FELMUTATÓ

TÁ B L Á J A.

*) Czélúl–feltétele – á, avagy: classicai szabályszerű,

vagy tükröző – a.
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Ragasztékok, a magyarszóknak elein, vé

gein, sőt közepein is, mellyeknek megta

nulásuk után, a könnyen kikutatható gyö

kökkeli öszvetétel által a származtatások

– az eredetivel egyezőleg – szerke

ződni fognak.

A. = a, az, azzal, ahoz, ahoz tartozó, abba.

1-ör) Ar = erős; kitetsző; hegy; ebből lett: ere:

erő; or = az erőnek felemelése, innen: oros–lán.

2-or) Alatt = eltakart; befedett; p. o. ágy– alatt.

3-or) Abb, ebb, obb = tetemes; ez a compara

tivus képzője, alkotója; igy már a positivus jó, lesz

comparativus: jobb, azaz: tetemes jó.

B. = tömött; hizott; sürített; gazdag; sokasító; tetemes.

1-ör) Abb, ebb, obb, fellyebb 3-ik sz. a.

2-or) Ba, be, va, ve = bele; belől; benne; p. o.

kertbe van = kert–belé –van; men–ve = men–benne.

3-or) Be = belé; benne, belől, mint a 2-ik alatt

4-er) Ból, ből, búl = a mi származik, lesz va

lamiből. Ez a 6-ik ejtésnek is képzője, p. o. házból.

5-ör) Buz – öszvetörte; innen van: buz–gán.

6-or) Bizon = tudba–ott–ni; vagy tudva–nyil

ván; p. o. bizon–mondom = nyilván–tudva – mon

dom. Az y-nál tett kimondás helytelen, mert az, az i

helyett használtatik, az i pedig jelent helyet: a mi
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itt értelmet nem ad. Bizon–os = nyilván tudva–van,.

(fellyebb bi zo n i o s kiköltözöttnek olasz-, venéthoni

maradékiba feltünnek), Lexic. Ursulae Basiliense.

C. cz. cs. = jobbra, balra.

1-ör Csálok, cselek = előmenni valamiben, p. o.

farag–csálok = gögi–csélek.

2-or) Csoda = szándék; tanács; igyekezet; p. o.

mi–csoda.

3-or) Csak = világosan; tisztán,

D = adott, vett, az, ez, ő.

1-ör) Da, de = az, ez, ő, p. o. kala–da = be

zárta–az : oda = ott–ez: i–de = itt ez. -

2-or) Ád, ód, őd = cselekedet folytatódik; p. o.

tap–ad = folyvást–ragad; zúgol–ód–ik = zúgást

–nyilván– folytatja.

3) De = a mennyire kell; elég; szükség

4) Dól, dúl = gyakori mozgatás; p. o. bár–dol;

moz–dúl; zen–dűl. - -

5-ör) Dék, ték = részecske, p. o. mosa–dék;

illyen; tié–tek, azaz: ti hozzátok tartozó–rész.

6) Dos, des , doz, dez = szokott, járatos; p. o.

kap–dos; ver–des; ál–doz; kér–dez.

7-er) Dat, tat, tet = rendelés; parancsolat; p. o.

hor–dat; tanul–tat; szerkez-–tet. A szenvedő igék

képzője ez. -

8-or) Ad, ed, od = hozzá tartozó; p. o. Vár–ad.

Az igékben a 2-dik személy képzője, p. o. vesz–ed;

harap–od.

E. = ez ; e; ezzel; ebbe; ehez.

1) El , ha elöljáró–az: él-től = innen; tőle;

ról; p. o. el–vidd = tőlem–vidd; el–megyek =

innen–megyek; el–múlt = róla–múlt, mint már–

ez: ma–el–múlt = máról–múlt.

2) Elem, alam = erős: p. o. fél–elem, azaz:

fő–erős.

3) Elő–imé; p. o. elő–adom = imé–adom.

4) Ere = erős; kitetsző; p. o. kap–ar, azaz:

kap–erősen; agy–ar = agyból–kitetsző.
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5) Emet = tiszta; állandó; valódi; p. o. jell–

elnet, azaz: állandó –tiszta jel, vagy vonás.

F = fő, vagy fej, akarat, igy f-ő = akarat–ő: fej =

- akarat–ez–itt, a j. i helyébe van cserélve; fejes =

akarat–os; fog = akaratot–ott–gyakorol. Az akarat

munkái is fejeztetnek ki ezen betűvel.

- 1) Fog = rá-jön; megesik. Az igékben a jö

vendő időnek képzője, p. o. irni–fog azaz: rájön–az

irás; tévedni–fog, azaz : tévedés megesik.

2) Fel, és félő = felülmuló; p. o. fel–-hágott,

azaz: felülmult – a hágással.

"G. = fel; egyesülést gyakorol; gyakorlás.

1) Gyö = jön, megyen; p. o. boron–gó; ke

ren–gő. -

2) Gál, gél, kál, kél = előkezdett, p. o. járkál.

Az igékben a gyakran előkerülő cselekedetképzője, p. o.

kercs –gél, szalad–gál.

3) Galom = gyakorlotta; p. o. szor–galom; rá

golom.

4) Gat = valamin rajta van; p. o. tanúl–gat.

b) Fog, fellyebb az F, alatt 1-ső sz. 4

6) Lag, leg, legy = nagyon igyekezett, fellyebb

volt. A superlativus grádus képzője, p. o. leg–jobb

= fellyebb volt – a jobbnál.– Utójáró is, tesz igye

kezetet, p. o.muló–lag = muló–igyekezettel.

7) Og, ok, ag, eg = valóban ; nyilván ; p. o.

pih–szen–eg, vagy öszvehúzva : pih–sz–eg =

szája – szenved–nyilván: pih–eg = szája–mozgásban

van, avagy nyilvan van; kóbor–og, vagy kóbor–ok

= kóbor–valóban.

8) Ong, öng, eng = kedvére él; p. o. száll–ong,

azaz: kedvére– száll; őd–öng, fesz–eng.

H. = pihenő, neki huzalkodva pihenő.

1) Ha = a, e, az, ez, imhol, imé. Ebből ha–

zéh ; lett e szó: az = imhol–az.

2) He, e = jelent kérdést; p. o. láttad-e?

3) Hé, é = mi kihez tartozik, p. o. fej–e. A'2-ik

ejtés képzője; p. o. ember–é; ki–é. -
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4) Hi , i = ő, az; p. o. kics --i; tesz, i.

5) Hu = ó, ő, i, ú, ű , p. o. fed–ő; kór–ó;

hosz–u; gyüsz–ű. Többes számba: ők, melly ebből

lett: ő–ach, teszi ő–sereggel. – Birást jelentve :

ö–vé = ő–hozzátartozó. Többesbe: ö–vék = ő–

hozzá tartozó társak. -

6) Him , im = egyesült; p. o. im–ach, vagy

im –eg = közel–társ; him–galamb = társ–galamb:

him–varrás = vele öszveszőtt varrás. -

7) Hat, had = bebocsájtotta; p. o. kor–had:

pos–had; szab–hat, t. i. ezekbe bebocsájtotta, behatott.

8) Hogy = meggondolva kimondani; illyen módon;

illyenképen ; ekképen. -

9) Hoz = czél, határ; p. o. ház–hoz. – Elöl

járó is; mint: hoz–zád = te – a czél.

10) Hász, hész = gondoskodott, vele bánt, mint

juh–hász, mé-hész; föld–ész.

11) Hát, tehát = ráijesztés; félés.

J. I. = Felegyenesedett, egyező, itt, ide, ide tartozó,

1) Ij , i = helye, tartózkodása, létele valaminek,

p. o. buda–i; ide–i ; azaz: jelen idő–létele.

2) Is, és = társ; p. o. más–is = valaki–más;

igy: felesége-is=ott volt = felesége–társa–volt;

nagy,– és –kicsi = nagy–társa–kicsi.

3) It = azzá lesz; p. o. kövér–it =kövérré-lesz.

4) Im, jim = tenger, özön. A többes számnak

jele, p. o. baja–im; öröme–im.

5) Ik = öszvegyülés. - Az ik-es igéknek kép

zője: p. o. hiz–ik; fázik; kop-ik.

6) Igy, úgy = bizonyítás; p. o. igy–van, azaz:

bizonyosan, vagy valósággal van. -

7) Hogi, lett használatba: hogy, H. alatt 8-ik sz.

8) Egi, azaz: egy = felegyenesedett; magános.

9) Im, him = egyesült, vele öszveszött, betakart,

hozzá, vele, mellette, közel: ruhá-im = ruhák –

mellyek betakarnak ; szem-em = szem–hozzám

tartozó.
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K = fog; magához vesz. – E kérdésre: mi, és mit?

szolgáló válasz, ad itten felvilágosítást: p. o. a lövészi

czéltáblául használt négyszögü vas felfogja a bele lőtt

nyilvesszőt. – Innen képezték ama négyszögü táblát

a K. jeléül azért, hogy midőn a nyilvessző oldalba érte

a négyszögü vasat, rezgett az, és k ó l t hangot adott;

igy lett a hangjel is: k ó l t-a, azaz: hang–a. – Az

ének kótája, a k.-nak ázsiai betűformájában maradt meg,

t. i. hun-magyar k-á = () -

1) Koza, koda = vizsgálta, gondoskodott; p. o. tu

da–koza; csudál –koza. -

2) Közi = fele, közepe.

3) Ak, ek = vele egy, p. o. far–k= farral–egy.

– Többes szám képzője a nevekbe: p. o. ember–ek.

Ide tartozik az ik, ok utójáró is; p. o. kocs–ik; kor–ok.

4) Dék, ték = D. alatt 5-ik szám.

5) Ik az i. alatt 5-ik szám

6) Ok, ek, k, ig = ollyan mint; p. o. ker–ek.

Ismét jelent: mennyi, szinte, közel; p. o. hányad–ik;

estéled–ik; add–ig. -

7) Lak, lek = egész erőben lévő; p. o. hiv–lak,

szeret–lek. A segítő igék első személyének képzője.

8) Nak, nek = hozta, szerzette. Harmadik ejtés

képzője: p. o. Isten–nek áldása. -

9) Ok, og = nyilván, oka, valója; p. o. buz–og.

10) Olok = folytatok valamit; p. o. szipák–olok.

11) Csálok, és cselek a C. alatt 1-ső szám.

12) Ka, ke, ko = kicsin volt; p. o. daj–ka. Igy

későbben lett a púh! hangtól, a lövő fegyver neve:

puh–s–ka. - -

13) Ki = a ki , tészen sürgetést; p. o. gyere-ki.

14) Kodom, kedem, ködöm = előállás, p. o. eről

ködöm. Ebből van: ködök: köd.

15) Kál = könnyű ; futós; p. o. jár–kál.

16) Kor, ker = előkerült; p. o. jó–kor = szüret–

kor. Innen van: keri = kerület,
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17) Kon, ken: ha elöljáró, az n. alatt látható 12.

szám alatt; ha utójáró, ezt teszi = lefüggött, a föld

felé lenyomva magát megalázta; p. o. érzé-keny; haj

lé–kony; feledé-keny.

18) Ki = mivel = bizonyosan. -

19) Ak, ach = társ, hozzá tartozó, (lásd im.)

L = magas; felette van; igen nagy; veled: fáradsággal

munkált, fut, (lót fut) jövő menő, egyesült erő, em

beri erőt felülmuló. - - -

1) El, az elöljáró ragasz fellyebb az E. alatt 1-ső

sz., de ellenkezik értelme az utójáró, és következő 2-ik

szám alatti 1.-től, melly gyök: L.

2) L , el, al, ol, le, la utójáró = hoz, alá, vele;

p. o. jőjj–el, azaz: jőjj–hozzám; rejtsd – el, azaz:

rejtsd–alá; menj–el, azaz: menj–vele; kenyér–el,

azaz: kenyér--vele.

3) Ál, el, úl = által; helyett; felől; p. o. ács–al,

azaz: ács–által: hát–úl, azaz: hát–felől.

4) búl, ból = a mi származik, lesz valami. B. a.

4-ik szám. -

- 5) Dól, dúl = gyakori mozgatás. D. alatt 4-ik sz.

6) Fel, és félő, F. alatt 2-ik szám.

7) Gál , gél, kál, kél. G. alatt 2. sz.

8) Lál, lél = hatalmában van; p. o. fog–lal; táp–

lál; kér–lel. Ebből van: lél–ek= az Istennek attya

fia, azaz, a mi egy a tehetséggel, és az erővel.

9) L, la, ló = dolgozott; p. o. tanu – ló, azaz: ta

náhval előre haladva–fáradozó. .

10) Nál, nél = átadta, sajátja.

11) Túl = átvitte; ettől van a tél–túl.

12) Ál=nem; p.o. ál–orcza, azaz: nem-orcza;

ál–pénz, azaz, nem–pénz. Tesz esedezést is; p. o.

ál–dás, azaz: esedezést–gyakorol.

13) Lag, leg, származott, vagy öszvehuzódott eb

ből: lahag= igen tetemes. A superl. képzője G. a. 6. sz.

14) Kibúl, vagy kivűl = kivetette belőle. :

. : M = a mi , rész, valaki, valami, enyim, p. o. kér–em,

azaz: kér–enyim.
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1) Im, jim = tenger, özön. Az I. alatt 4-ik sz.

2) Szom, szem = cselekedte; p. o. fekszem. A pi

hegő igék formálója, t. i. mellyek gyakorlást jelente

nek, mi miatt az ember piheg, (azaz: szája liheg, vagy

fektibe is czupog).

3) Tam, tem, tom = együgyű, elvégeztetett.

Mint utójáró a mult idő formálója, p. o. irtam; tanul–

tam. Azon jelentéssel elöljáró is, p. o. tom–pa. -

4) Elem, alam = erős; fellyebb az E. alatt. 2. sz.

5) Galom = gyakorlott; fellyebb a G. alatt 3-ik sz.

6) Kodom, kedem = előállást jelent, K. alatt 14. sz.,

7) Mán, mén, mon = rész; p. o. hagyo-mán; bi

zo–mán, igy tyúk–mon, azaz : tyúk rész; vagy ab

ból való alkot– mán. -

8) Him, im = egyesült, p. o. im–eg. H. alatt 6. sz.

N = ni; nagyítást, nyilvánost jelentő; látni való akar meny

nyisége, akar minősége, avagy látni való nagy vagy kicsin. -

1) An, en, on = honnan, hova, hol; szállás, hon,

om, p. o. ott–an = ott–hol; honn–an = lakása hol:

Pesten = Pest – a szállása, vagy hona.

2) Ann, enn = ide; oda: p. o. pénz–enn = pénz

–oda–adta; húsz–amm = húsz–ide–jött.

• 3) Án, és én = szám , hely, idő; p. o. szép–en;

szapor–án; – hán, A jövő időnek is képzője; p. o.

hoz–án–d = hoz–valamikor-az.

4) Elem, alam = erős; fellyebb az E. alatt 2-ik sz..

5) In, un = kesergés; sirás. Inség innen van, melly

teszi ezt: sok fájdalom; – un–dok= únt–dög.

6) Lan, len = elűzte; p. o. tudat–lan; kedvet–

len , alább T. alatt 11-ik szám.

7) Mán, mén = rész, fellyebb az M. alatt, 7. sz.

8) Szan, szen = gyötrődik, tusakodik, háborog;

p. o. pih–szen, azaz: szájjal–háborog; rutz–szan,

azaz: futással–tusakodik.

9) Szán, szén= változtatni; elsőből másodikat csi

nálni; p. o. szán–tott; szén–a ; szén.

10) Talan, telen = valóság nélkül; p. o bátor–

talan; esz–telen; kény–telen: alább a T. alatt 11. zs

*
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11) Van, ven = vágj–ahoe–mi; p. o. negy–verr.

azaz: négyet–vágj–aho4, t. i. a tizet jelentő fekete

ponthoz. - -

12) Ken, kon = gyámol; erősség; p. o. ken– ér

= gyámola – az erőnek; kend–er, azaz: tekergetve–

erős; hajlékon, feledé-ken, jelent: lehajlást is.

13) Pan, ban = készített; p. o. rop–pan; lob–ban

14) Bizon = tudba –ott – ni, vagy nyilván tudva

B. alatt, 6. sz.

15) Ni = határozatlanná tenni, milly jelentésébe

az igék határozatlan módjának képzője, fellyebb N. elein--

O = ott, oda tartozó.
-

1) Elő = imé. E. alatt 3-ik szám.

2) Győ= gyön, jön; p. o. boron–gó; keren–gő.

3) Nő, vagy né = hozzá illő; kedves. A Neveknek

ntóragasztéka, mint: kovács – né, azaz: kovács–hitvese

Szélesen, asszony neműt, némbert jelent. Az igékben az

az óhajtó aligmult idő képzője, p. o. szeret–ném, azaz:

a szeret–kedves–nékem, vagy enyim. -

P = száj; innen táplált; ápolt; készített; szeretett; elő

mozdított; fordúlt; nézett; éles volt; elfutja.

1) Péh, pih = száj; p. o. hara–p, azaz: ellenség

– a száj Elöljáróba is, mint: pih–en, azaz: száj e'

– ni, vagy helyén, azaz mozdulatlan, rendes állásába

van szája, vagy csendesen van az ember, igy t. i., mint

mondatik, ember– e helyén, azaz: igaz ember, vagy

igazán ember.

2) Pan, ban = készített; N. alatt 13-ik szám.

R = egyesült, egyesülő, elfogadta, gondoskodott, kitetsző,

erős volt.
-

1) Ra, re = gondoskodott; p. o. rá bizta, azaz:

gondoskodására–bizta.
-

2) Ere = erős, kitetsző. E. alatt 4. szám.

3) Kor, ker = előkerült. K. alatt 16-ik szám

4) Szor = jönni, menni; p. o. szor–gálmas.

5) Szor, szer = különböző, más. Utoljáró.

6) Ar = erős, kitetsző. A. alatt 1-ső szám.
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S = tüzes, erős, tehetős.

Sz = szuszogva, zúgva gyorsalkodik; szúrja; változik;

gyötrődik; tusakodik.

1) Ás, es, OS = Van, vagynak; p. o. pénz–es;

kard–os; szav–as; azaz: pénze, kardja, szatva–van.

2) As, es, os = erős, tehetős ; p. o. vár–os =

várral – tehetős, vagy erős; kul–as = kult–tehető,

onnan kul hangtól szük száju edént tesz, bizon–os, azaz:

tudni–valóval–erős, avagy nyilván tudva–van.

3) Bösz, büsz, pes, pos = büdösség, p. o. büsz–

höd; pes–hed; azaz: büdösség–esett belé.

- 4) Dos: des, doz, dez = szokott, járatos; p. o.

kap–dos; ál–doz; kér–dez: ver–des; azaz: kap, –

áldás, avagy istenitisztelet; – kér, – ver, – gyakorló.

5) Hász, hész = gondoskodott, vele bánt. Ha. 10. sz.

6) Is, és = társ; más is. I. alatt 2-ik szám.

7) Lás= az ; p o. hid–lás; más–lás, azaz: hid–

az, más–az.

8) Szan, szen = tusakodik, háborog; p. o. rutz–szan

= futással bajlódik, vagy szaladgál, mint a kátsa, rulza.

9) Szán, szén = változtatni elsőből másodikat, p. o.

szántás, azaz: gyepből feltörés , 's változtatás; szén,

azaz fáhól átváltoztatás.

10) Szom, szem = cselekedte. M. alatt 2. szám.

11)Ános = valaki, valami; p.o. mag–ános hij–ános.

12) Szaka = ábrázolt; képzelt; p. o. éj–szaka =

ijesztőt-ábrázolt, a régiek a setétséget ijesztőnek,

félelmesnek tartották, a rosz lelkek, rosz emberek ka

landozása idejét.

13) Szik, szak = elegyítés, öszvezavarás. Külön

szakítva pedig, akar szik, akar szak, jelent: részt,

maradványt. - -

T = végezte, tétel, tevő, tészen tenyér a mi cselekszik.

1) At = lassan; p. o. hull–at; hord–at.

2) At, et, ot = elébe adatott, vitt, hozott. A 4-ik

ejtés képzője is; p. o. kenyer–et, azaz: kenyér, melly

– előtte volt,

3) Alatt = eltakart, fedett. A. alatt 2-ik sz.
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4) Dat, tat, tet = parancsolat, rendelés, törvény

A szenvedő igék képzője. D. alatt 7. sz.

5) Gat= valamin rajta van G. alatt 4, sz.

6) Hat, had = bebocsátotta. H. alatt 7. sz.

7) Hát, tehát = ráijesztés. H. alatt 11-ik sz.

8) It = azzá lesz; p. o. kövér–it. I. a. 3. sz.

9) Mellett, mellé = hozzáragasztás,

10) Túl = átvitte. L. alatt 11-ik sz. .

11) Talan, telen = valóság nélkül. p. o. bátor– ta

lan, ember–telen, vagyis,– bátor,– ember – az ő va

lódiságok nélkül. Igy: idom–talan, azaz: idom, vagy

vér nélkül, a mi tesz betegesen kinéző, fonnyadt, sáp

padt embert. Igy továbbá kén–telen, éttől kén, vagy

kény (a mint a magyar szól: kényére él) lesz ellenté

tesen, kén–telen, vagy kény valóság nélkül, (absque

commoditate, mi a tanulóra nézve: invita minerva) –

ismét: ék–telen, ettől ék, vagy dísz. *

Majd illy hangzású az atlan, etlen végzet; de ez

tulajdonképen tartozik: a' lan, len, utóragaszték alá,

melly ezt teszi: elűzte (fellyebb N. betű alatt 6-ik sz.)

4p. o. bárdolat–lan; faragat–lan; vagyis ezeket elüzle,

ezek nélkül van. Igy váratlan, melly ebből van, váratt

= helyezett, a mivel hát az ubicatiót jelentjük, vagy

e kérdésre, hol? felelünk, p. o. Kolosváratt, - mi

szerint már ebből: váratt, a lan hozzáragasztással lesz:

váratlan, t. i. az ubicatiót elüzte. – Igy kedvet–len;

véletlen; kiet–len; élet–len; éket–len; kénet–len

(mellyekben az s a' t betűvel egymásért felcseréltet

nek) lesznek a kedves, vélés, kies, éles, ékes, vagy

hasító fácskával ellátot kénes szókból, u. m. a' mellyek

által a kedves, vélés, kies, éles, ékes, kénes vagy

büdösköves tulajdonaik elüzése, vagyis olly tulajdo

nok nélkül létek értetődik a lan, len utóragasztékkal;

– nem lehet hát kedvtelen, véltelen, kiestelen, élte

len, éktelen (nem a díszt tévő éket értve) kéntelen,

vagy büdöskőtelen (ez utolsó büdös követlen lehet). A'

praedicátumok ragasztéka rendszerint a lan,len végzet,

7
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12) T, ta, te = elvégezte; meghatározta; ki.

jelelte; vele egyesült. Az igékben a mult idő 3-ik sze

mélyének képzője, p. o. szerette, azaz: kötelességét

Isten 's ember iránt végezte a szó tulajdon értelmé

ben; – men–t, azaz: menését–végezte.

13) Tam, tem, tom = együgyü, elvégeztetett,

p. o. tom–pa. Az igékben a mult idő formálója; mint

tanul–tam, irtam. M. betű alatt 3. sz.

14) Volt = elkopni, elfogni egészen. Az igék

ben mult idő képzője, valamint a nevek ejtegetése mel

lett is; p. o. elsőre: szerette–volt, másodikra: ember

| –volt, tudós–volt; azaz: néhai ember, néhai tudós,

15) Ota, őtő, ét = most, idő; p. o. azóta, azaz:

az időtől fogva; set–ét, azaz ülő, fekvő idő; egy

őtőbeli, azaz egy időbeli.

- 16) Emet = tiszta, állandó, p. o. kellemet, azaz

a kellnek valódisága; szem–ér–emet, azaz: szem–

vigyáz–tisztaságra; öv–enet = öv valódisága, azaz

körül köt.

U = előre haladó.

1) Hú, ú, ű, i, o, ő; p. o. fedő, hosszú, gyürű,

koró. Többes számban - úk, űk, ők, ez utolsó ebből

lett: ő–ach, azaz: ők, H. alatt 5-ik sz.

2) Úgy = erősítés szavunk igaz volta mellett.

- 3) Un, in = kesergés, sirás, p. o. in–ség. N. 5. sz.

Z = ez, az, jobbra balra, zúg jobbra balra.

Z. Zéh = ez, az. Ismét z; sz. az igék 2-ik személyének

képzője; p. o. szeret–sz.

1) Az, ez, oz = erősen; p. o. fedez; bot–oz.

4 2) Buz = öszvetörni. B. alatt 5-ik szám.

- 3) Hoz = határ, czél. H. alatt 9. sz.

- 4) Zéh = mint fellyebb ez, az, z, sz; p. o. mond

–asz: e gyökből lett: hizé vagy izé = azaz; ő–az;

avagy valaki: ismét innen: hez–éh = ez-az.

5) Doz, dez = szokott, járatos. D. alatt 6. sz.

6)Koza, koda = vizsgálta; p.o. tuda–koza. K. 1.sz.

7) Közi = fele; közepe. /
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8) Máz, mász = elolvadt; széllyel folyt, innen:

mesz. -

9) Zan, szan, zen, szen = forma, kép, állapot;

p. o. hab –zani = habformát láttatni; hang–zani; azaz:

hangforma ide jön. S. alatt 9-ik szám.

I. j = ij, vagy hibásan mondva iv.– A nyilazáskor hasz

nált sínór húr, (az ij), melly felhuzva, mint a mai |
fegyvernek sárkánya, eszközlötte a lövést: a lövés |

szült vérengzést, és erre a megsértett szájából lj hangú

sikoltás támadt: ez iszonyatossági hasonlatosságból lett

neve a vérengző szörny állatnak. Az Ij-ból külön sza

kított: i. – is innen vette ezen értelmet: – felegye

nesedett, mert az ember felugrik, felegyenesedik akkor, 4

- mikor felrémül.

1. Ij, vagy i = helye valaminek, i. alatt 1-ső szám.

V. W= vágja, mert a vágással hasonló forma áll elő, mint

a hun-magyar V. vagy is M. t. i. egy pár ága a tárgy

vágott pontjától két vége felé, másik a vágó eszköz

a kézzel egyben.

1) Va, ve, ba, be = bele, belől, benne; p. o.

tud–va =tud–benne; siet–ve = siet–belé; jár–va
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= jár–belé. 1

2) Volt = elkopni; elfogyni; T. alatt 14-ik sz.

3) Van, ven = vágj–ahoz–ni. Ez az a több

tizes számok alkotója; p. o. hat–van = az egy tizest

jelelő fekete ponthoz-vágj–hatot, lesz 60 illy móddal:

(IIIIII.) E volt az assyriai, és legelső számolási hasz

nálat, innen kapták az Assyrusok, a Madajok a géber

számaló, kereskedő nevet, mint a számok legelső fel- |

találói, és még mái nap is a Nagy-Bucháriába lakos

Madajokon örökségül díszlik e nevezet.
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