
MAGYAR RITKASÁGOK 

Bél Mátyás 
HUNGARIÁBÓL 

MAGYARORSZÁG 
FELÉ · 



lllllllllllllllllllll ll lll lllll 
21001oocn.?110 

Miskolci Egyetem 



SOROZATSZERKESZTŐ 

1 BELIA GYÖRGY 1 

ÉS SZALAI ANNA 

• 



1 

1 .,. 

) 
.,.. 

Bél Mátyás 

HUNGARIÁBÓL 
MAGYARORSZÁG 

FELÉ 

SZÉPIRODALMI KÖNYVKIADÓ 
1984 . 



VÁLOGATTA, 
A SZÖVEGET GONDOZTA, 

A BEVEZETŐ TANULMÁNYT 
ÉS A JEGYZETEKET ÍRTA 

TARNAI ANDOR 

FORDÍTOTTA 
DÉRI BALÁZS 

DONÁTH REGINA 
TARNAI ANDOR 

UU. llzu11tl lhrrt~P 
';) <e ?> g 1\ 1\ 

MISKOLC 

CtJ SZÉPIRODALMI KÖNYVKIADÓ. 1984 

<ti HUNGARIAN TRANSLATION 
<ti DÉRI BALÁZS, DO NÁTH REGINA, 

TARNAI ANDOR 

-· 



r 

1 
~ 

'T"-

1 

BÉL MÁTYÁS 
(1684-1749) 



Féltucatnyi tudományszakban vallják, hogy 
a XVill. század első felének Bél Mátyás 
a legjelentősebb magyarországi tudósa; azt 

is tudják azonban, hogy életműve új - modern 
szempontok szerinti - földolgozásra vár, és saj-
nálattal hangoztatott általános vélemény, hogy 
érdemei és történeti jelentősége nincs jelen az 
újabb magyar köztudatban. Az utolsó magyar 
nyelvű összefoglaló munka 1879-ben jelent meg 
róla, csak nagy könyvtárakban elérhető nyom-
tatott műveit jó, ha nemzedékenként átolvassa 
valaki, hátrahagyott kéziratai a xvm. szá-
zadra visszanyúló próbálkozások ellenére kiadat-
lanok, s csak a viszonylag újabb keletű gazda-
sági és helytörténeti, valamint néprajzi érdeklő
désnek köszönhető, hogy egyes megyék általa 
szerkesztett leírásai közül legalább néhányat 
fordításban megjelentettek. A hagyományos hír 
és név elégnek bizonyult kisebb-n agyobb adat-
közlésekre, alkalmi megemlékezésekre, de száz 
éve nem futotta már az egész pálya áttekinLé-
sére. Nyomós okoknak kell indokolniok a hiányt, 
s ezek a XVIII. századi viszonyokat és a ké-
sőbbi tudományos közleményeket szemügyre 
véve elég pontosan megállapfohat6k. 

Az egyik ok az, hogy Bél igen sokat, de jórészt 
latinul, s ezen a nyelven is meglehetősen bonyo-
lultan írt: ugyan ki vállalkozott volna a kultúra 
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deákos hagyományainak lassú háttérbe szorulása 
idején egy tud6s több ezer lapnyi nyomtatott és 
kéziratos munkáinak átolvasására? A másik az, 
hogy a hátrahagyott életmű túlságosan sok-
oldalú ahhoz, hogy egyetlen kutat6 a teol6giá-
t61 az alkúniáig terjedő munkásságot áttekintse 
és szakszerűen megítélje. Megértését hosszú év-
tizedekig akadályozták végül a kor, a xvrn. 
század első felének ma nehezen magyarázhat6 
történeti viszonyai: hogyan értelmezze a XX. 
század embere azt a szerzőt, aki a latinon, a mű
vel5dés akkori nyelvén kívül magyarul, szlo-
vákul és németül egyformán beszélt, írt és jelen-
tetett meg műveket, aki nyelvi alapon és mun-
káinak tárgya által része lett a magyar és a szlo-
vák irodalom történetének, de benne lehet egy 
magyarországi német kultúrtörténetben is, mert 
kerek harminc esztendőn keresztül a pozsonyi 
német evangélikusok papjaként, németül pré-
dikált. 

Ma már tudjuk, hogy Bél Mátyás mint t..ör-
téneti alak és jelenség soknyelvűségével és latin 
művelődési nyelvével, társadalmi helyzetével és 
bámulatba ejtéS sokoldalúságával a közép- és ke-
let-eur6pai, ezen a térségen belül pedig a magyar-
országi polihisztor tud6s legtisztább és legered-
ményesebb képviselője, akinek munkásságában 
elég sok a már nehezen érthető, régies elem, és 
várakozáson fölül sok benne az új, amit csábít6 
feladat kiemelni és elhelyezni a magyarországi 
és a magyar kultúra egy adott szakaszában. 
Abban, amelyben élt, és amelyben rendíthetet-
lennek látszott még a régi, feudális Hungaria, de 
éppen e nagy tud6s életművéből kivehetéSen 
megindult már a j6val késéSbbi, polgári törekvé-
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sekkel jellemezhető Magyarország kialakulása. 
Bél Mátyás pályája és hazai utókora iskolapél-
dája lehet e korhoz kötött, nemzetközileg jól 
ismert tudástípus sikerének, bukásának és újbóli 
fölfedezésének : a fő feladat éppen az, hogy ezt 
mint európai jelenséget és mint e jelenség hazai 
változatát, az adott történeti körülményeknek 
megfelelően próbáljuk megérteni, megértetni és 
megítélni. 

Bél Mátyás 1684. március 24-én született az 
akkori Zólyom megyében, Ocsován. A helység 
a Notitiában olvasható leírás szerint mezőváros 
volt, amely elvesztette rangját; egy fél századdal 
későbbi lexikon egyszerű szlovák falunak 
mondja, amelynek egyetlen nevezetessége, hogy 
két evangélikus literátor született benne, Pilárik 
István (1615) és Bél Mátyás; földesura a herceg 
Esterházy család, temploma (akkor már) kato-
likus. A tudós szülőfalujának leírásában maga 
adta meg születésének idejét - egyáltalán nem 
szokatlan módon: kortársai között Pápai Páriz 
Ferenc latin-magyar szótárában (1708) a Comi-
dava szónál ezt írta: „Dés városa Erdélyben, ahol 
a könyv autora született.'' Bél ugyancsak Mátyás 
nevű apját egy XVIII. század közepi kéziratos 
életrajz jómódó polgárnak mondja, anyját Csesz-
neki Erzsébetnek hívták. Hogy családját Funtik-
nak nevezték, tudtom szerint egy 1729-ben, ál-
néven megjelent pietistaellenes röpiratban buk-
kan föl először; ugyanitt található, hogy apja 
„paraszt és mészáros" volt (innen tehát a font 
mértékegységre utaló elnevezés); s ugyanitt 
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hangzik el az a sóhaj, hogy jobb lett volna, ha 
ő maga is parasz.t és mészáros marad. 

A tudós származásával és hazai iskoláztatásá-
val kapcsolatban az látszik lényegesnek, hogy 
idősebb Bél Mátyás nem tartozhatott minden 
tekintetben az egyszerű parasztok rendjébe. Ezt 
abból gondolhatjuk, hogy tehetséges fiát tanít-
tatta, vagy legalábbis hagyta, hogy taníttassák. 
A fiatal Bél már diákkorában kapcsolatba került 
az evangélikus köznemességgel és értelmiséggel. 
Iskoláit Losoncon, Kálnón és Alsósztregován, 
majd Besztercebányán és Pozsonyban folytatta. 
Az elséS három Nógrád megyei faluban szaba-
don működtek a köznemesek által fönntartott 
evangélikus iskolák, meri- uraik ellen nem érvé-
nyesülhettek a protestánsok vallásgyakorlatát 
korlátozó intézkedések; ezért is alapítottak az 
értelmiség részvételével tanintézeteket birto-
kaikon. Bél a kálnói savanyúvíz ízére még a 
Notitia írásakor is emlékezett, följegyezte tanító-
jának nevét, utóbb (1729) Szécsénykovácsiban 
együtt fürdéSzött Ráday Pállal. Nógrád megye 
iránti különös vonzalma ebből a korból szár-
maztatható. Besztercebányán két neves papi 
dinasztia tagjai, az ocsovai születésű Pilárik 
János és ifjabb Burius János lettek tanárai. 
MindkettéSnek megvannak a magyarországi 
viszonylatban kelléSképpen még nem értékelt 
érdemei a tudományok akkoriban fölgyorsuló 
világiasodási folyamatában : az elséSnek az isko-
lai történelemtanításban, a másodiknak az egy-
háztörténetből kiinduló magyarországi iroda-
lomtörténet-írásban; ez utóbbi arról nevezetes 
még, hogy a pietizmus szószólója volt, s a Rákó-
czi-szabadságharc idején tartott rózsahegyi evan-
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gélikus zsinaton (1707) összeütközött az ural-
kodó ortodoxiával. Bél 1700-1702-ben Veszprém-
ben és Pápán tartózkodott, utóbb visszatért 
Besztercebányára, hogy 1704-ben a porosz ura-
lom alatt levő Halléba induljon. 

Október 12-én érkezett az akkori legjobb né-
met egyetemre, 20-án iratkozott be a teológia 
hallgatójának. Étkezni a „legócsóbb asztalhoz" 
járt: meleg ételt napjában egyszer kapott, kü-
lönben „még száraz kenyérrel sem" győzte ma-
gát, „elhallgatván immár a zsíros levet" - noha 
tanárának, Burius Jánosnak August Hermann 
Franckehoz, a hallei úgynevezett „felvilágosult 
pietizmus" vezéralakjához intézett ajánlóleve-
lével utazott ki. 1705 decemberétől kapott aztán 
ingyen kosztot a Francke alapította árvaház-
ban: „azholott mindennap hatvannégy szegény 
diákoknak vékony ebédecsk~je v:agyon, mely-
1 yel mind,azáltal táplilja az Uristen testemet ... 
Csak az Uristen rajtam elkezdett munkáját vég-
ben vigye, és tegyen méltóvá az ő szőleiben néha 
lelkihaszonnalmunkálkodni" -írta itthoni párt-
fogójának. 1705-ben küldte haza a pietista Hal-
léból azt a levelét, amelyben nem kívánta, hogy 
egy bizonyos „Mihály deák őkegyelme a balga-
tag Arisztotelész filozófiájának tanulása körül 
ifjúságának virágát vesztegesse", mert haszno-
sabb dolog is van, mint a filozófusok „szörnyű
séges" terminológiája, amelynek, mint írta, 
„magam is majd semmi hasznát nem érzem". 

Bél Mátyás a besztercebányai évek után szi-
lárd pietista meggyőződéssel érkezett Német-
országba. A mozgalomban az evangélikus egy-
házon belüli vallásos élet reformálásának lehető
ségét és módját látta, mert véleménye szerint 
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kihűlt az imádság hevülete, eltűnt az elmélke-
dés édessége, ellapkadt a prédikálás lendület:e, és 
a mély vallásosság helyét száraz skolasztikus vi-
ták foglalták el. A pietisták a lelkipásztorkodás 
új formáival lazították az ortodox egyházi éle-
tet; szakítottak a neo-skolasztikával - innen Bél 
Arisztotelész-kritikája -, filozófusuk az ugyan-
csak Halléban tanító Christian Wolff lett, Leib-
niz popularizálója, a német korai felvilágosodás 
korának tipikus képviselője. Berlinben egyenesen 
a fejedelmi hatalom, a felvilágosult abszolutiz-
mus és a merkantilizmus filozófusaként tartot-
ták számon: messze volt még az idő (1723), 
amikor ateizmus vádjával királyi parancsra, 
negyvennyolc órás határidővel utasították ki 
Poroszországból, és még messzebb diadalmas 
visszatérésének éve (1740). 

A fiatal teológus Halléban Francke kegyeltje-
ként erősödött meg pietizmusában, és kevere-
dett egyszersmind igen korán olyan ellenté-
tekbe, melyek aztán élete végéig elkísérték. 
A nehezen áttekinthető torzsalkodásokról nem 
felesleges, nem is elhamarkodott talán megje-
gyezni, hogy a pietizmus önmagában, az áram-
lat minden vonzó vonása mellett sem azono-
sítható a XVII. századi tudományos forradalom 
minden eredményének támogatásával és ter-
jesztésével; nem igaz az a tétel sem, hogy Bél 
későbbi ellenfelei kivétel nélkül ellenségei a mo-
dernizálódásnak és a polgári haladásnak. Meg-
állapítható viszont, hogy Bél Mátyás húsz-
huszonegy éves korában mérhetetlen elszánt-
sággal kívánta harcba vetni magát, mert ren-
díthetetlenül bízott önmagában és ügyének 
igazságában: „én . . . nagyobb szerencsémnek 
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tartom, hogy Franck.e uramat hallgathatom, 
mintha az egész ország-világ kincsei enyimek 
volnának. És ha úgy lész is, hogy promóciom 
hazámbul nem adatik, vajon nem lstené-é 
menny és fold ? Ó, gyarlóság! Bizony hiszem az 
Istent, hogy meg nem szégyenülök a gonosz 
időben, és a drágaságban meg nem éhezem ... 
Akinek pedig tetszik ártatlan híremet-nevemet 
hamisul kisebbíteni és gyalázni, abban h,a meg 
nem akar térni, csak járjon el; mert az Ur, aki 
az árváknak atyjok ... világosságra hozza ártat-
lanságomat . .. és bégyugja szájokat a hazugok-
nak." 

Az idézett levelek címzettje Clement Márton 
besztercebányai szenátor volt, a város jegyzője, 
rövid ideig bírája (1708); városa követeként részt 
vett a szécsényi országgyűlésen, és ő volt az, aki 
1705-ben, Rákóczi Ferenc szabadságharcának 
idején a Mária mennybemenetelének tisztele-
tére emelt templomot két társával átvette az 
evangélikusok számára. Bél persze Beszterce-
bánya leírásában erről egyetlen szót sem szól; 
arról sem, hogy hallei disszertációját első helyen 
éppen azoknak ajánlotta, akik a templomot át-
vették; még kevésbé arról, hogy ő maga az isko-
lai konrektorság mellett a Szent Erzsébet temp-
lom papja lett, s hogy a kurucok utáni időkben 
mindkét templomot vissza kellett adni a katoli-
kusoknak. A fiatalember ugyanis, aki pártfogó-
jának nem minden ifjonti hevület nélkül lelke-
sedett a pietizmusért és Franckéért, disszertáció-
jának megírása után egy esztendővel, 1708 má-
jusában hazatért Magyarországra, s minthogy 
a rózsahegyi evangélikus zsinat elítélte a pie-
tizmust, jól előkészítette útját .. 
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Az 1707 augusztusában kelt disszertációt húsz 
gazdag besztercebányai német és szlovák pol-
gárnak, valamint Zólyom megye evangélikus 
egyházi vezetőinek dedikálta, ajánlólevelében 
félreérthetetlenül célzott a Rákóczi-szabadság-
harc alatti vallási intézkedésekre, mikor a békét 
„a régi szabadság" megtartásával kívánta. 
Hangsúlyozta még, hogy munkájának minden 
tétele teljes összhangban van az ortodox teoló-
giával, s hogy állításának nagyobb nyomatéka 
legyen, az utolsó hat lapra professzora, Breit-
haupt levelét iktatta, melyben a teológus a pie-
tizmus vádja ellen védi tanítványát. Itthoni 
pártfogói tárt karokkal fogadták: Pilárik István 
selmecbányai lelkész pappá ordinálta, az isko-
lában Pilárik János mellett elfoglalta a komek-
tori tisztet. Írják, hogy tábori papnak kommen-
dálták, mert három nyelven tudott prédikálni, 
de ebből már semmi nem lett; abból sem, hogy 
a kurucok kivonulása után, 1709 januárjában 
Heistemél följelentették, mert tisztázni tudta 
magát. 1711-ben az ifjabb Burius Jánossal, a vá-
ros német papjával egyetemben a pietizmus 
vádja ellen kellett védekeznie: ez viszont abban 
nem gátolta, hogy 1713-ban tanítványainak 
használatára pietista vallási könyvet jelentessen 
meg Halléban. 

A besztercebányai értelmiség tekintélyes bel-
tagjává igazában akkor léphetett elő, mikor a 
helybeli patikus, Hermann András Zsuzsánna 
nevű leányát feleségül vette. Sógora lett ugyanis 
az ugyancsak Hermann András nevű, a nála 
fiatalabb, később igen jóhírű orvosnak, aki tu-
dományos munkájában segítette, s talán a gyógy-
szerészfamília tette lehetővé, hogy Moller Ká-
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roly Ottó besztercebányai orvost is pártfogói 
közé számíthassa, kinek nagybátyja az alt-
dor.6. egyetemen t:anított, ő maga II. Rákóczi 
Ferenc tábori orvosa volt, a „magyar Hippok-
ratész" melléknevet érdemelte ki, és mediku-
sok egész sorát készítette elő külföldi tanulmá-
nyokra. 

Egy XVIII. századi író - talán Bél nagyságát 
emelendő - azt állította, hogy a besztercebá-
nyai iskola a fiatal tanár hivatalba lépésekor 
Augiász istállója volt. Nem gondolta azonban 
meg : a tudós Besztercebányán ugyanazon Pilá-
rik János vezetése alatt végezte el a filozófiai 
tanfolyamot, akinek 1708-ban konrektora, 1712-
ben utóda lett; éppen azé, aki valamikor 1700 
t áján magyar történelmet tanított az iskolában. 
Még a katekizmusok módján kérdés-felelet for-
májában, az idősebb Burius János evangélikus 
egyháztörténetét használva írta meg, de a XVI-
XVII. század fordulóján meginduló politikai 
irodalom termékeire is támaszkodott. Az ifjabb 
Buriusnak, az egyháztörténet-író fiának egykor 
kapcsolata volt Czvittinger Dáviddal, az első 
magyarországi irodalmi lexikon szerzőjével, ha-
sonló vállalkozásra maga is készült egy időben, 
a Selmecbányán paposkodó Pilárik István pedig 
bizonyosan ismerte az ottani rektor, Parschitius 
Kristóf munkásságát, aki nyomtatásban jelen-
tette meg (1702) a magyar vezérek és királyok 
táblázatát, kéziratos magyar történelmet és föld-
rajzt hagyott maga után, melyek közül a me-
gyék leírását Bél bizonyosan ismerte. Eme tudo-
mányos törekvéseknek, inkább kéziratos, mint 
nyomtatott műveknek ismeretében, magyaror-
szági forrásból, már Bél sikeres munkásságának 
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láttán kelt szárnyra egy pietistaellenes német 
röpirat állításai között az a hír, hogy Bél eme 
Parschitius szemérmetlen plagizátora. 

Az igen jó hagyományok mellett persze ma-
gának Bélnek érdeme, hogy néhány esztendő 
alatt jónevű tanár lett Besztercebányán. Híré-
nek és eredményes munkájának tulajdonítható, 
hogy az ország akkori fővárosába, Pozsonyba 
hívták meg (1714) az evangélikus iskola vezeté-
sére, amelynek aztán hivatalba lépésekor új re-
forrntantervet írt és fogadtatott el. További elis-
merés jele, hogy rektorból öt esztendő alatt pappá 
választották, vagyis az akkoriban természetes 
módon - előléptették. Mint a latin nyelvtan 
eléSszavából kivehető, sikerének titka eléSször is 
az volt, hogy a latint tudatosan és rendszeresen 
tanította az anyanyelv segítségével. A régi ko-
rok művelődési nyelvének oktatásához az anya-
nyelvet ősidők óta használták nálunk is, másutt 
is, annak meg írásos bizonyítéka van, hogy a 
xvn. század legelején egy református iskolában 
magyarul is fogalmaztattak. Bél újítása az volt, 
hogy a latin nyelvtant anyanyelven kezdte el 
tanítani, és az anyanyelv - magyarországi vi-
szonylatban az anyanyelvek - kiművelésére kü-
lönös gondot fordított. Latin grammatikáját 
végül mégis latinul kényszerült ugyan kiadni, 
de a hagyományos nyelv választása egyedül 
azon múlt, hogy minden magyarországi nyel-
ven anyagi okokból sem sikerülhetett, s köz-

, "k' d /1 lőd' l , veuto ent mara t meg a muve es 1agyoma-
nyos és közös nyelve, a latin. A latintanulás 
segédkönyve azonban, Cellarius munkácskája 
többnyelvűen látott napvilágot. (Ezt a kis 
könyvet vette át utóbb Maróthi György, mikor 
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a debreceni iskolát reformálta.) Kétségtelenül 
jelentős vállalkozás, ha nem is egyedülálló: 
Comenius tankönyvei ugyancsak megjelentek 
többnyelvű kiadásban, ami pedig a vulgáris 
nyelveket illeti, Pápai Páriz Ferenc latin-ma-
gyar szótára mellé (1708) Tsétsi János sárospa-
taki tanár megírta a magyar nyelv helyesírási 
szabályait. 

Latintanításának más jellemvonásait mai szó-
val bízvást a barokk utáni klasszicizálás kezde-
tének lehet tartani. Tanárkollégáinak elsősor
ban az szúrt szemet, hogy a megszokott tan-
könyveket száműzte iskoláiból, s a nagytekin-
télyű Comeniust a rossz latinság kártékony ter-
jesztőjeként minősítette. Bél azt felelte bírálói-
nak - nem először a latin művelődési nyelv 
hosszú időszaka során -, hogy ő a régi és meg-
szokott helyett az ősit, a romlott helyett az ere-
detit választotta eszményképül. Bővebb kifej-
tést érdemel majd egyszer, hogy az ekkor még 
jórészt deákos kultúrájú Magyarországon a Fran-
ciaországból kiinduló klasszicizmusra, a század 
„francia kihívására" a latinság letéteményesei 
latin stilusreformmal válaszoltak, s nemzetközi 
vonatkozásai miatt még inkább kifejtésre vár, 
hogy Bél korában a németek is latinul és néme-
tül egyidejűleg védekeztek: a magyar szerző 
nem is tett mást, mint hogy a korai német fel-
világosodás latin irodalmának képviselőit, töb-
bek közt a még ma is névnek számító Daniel 
Georg Morhofot vette mintának, a távolabbi 
elődök közül pedig azt a G. J. Vossiust, aki a 
francia klasszika elméletének kialakulását is be-
folyásolta. 

A nemzetközileg valószínfileg még tágabb 

l .M.E. Uzmti Unrrtüa 
3~'3. 21111 
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térben is fölmérhető törekvés célja a kor fogalmai 
szerinti tiszta latinság volt, amely az ókori szer-
zőknek most már a középiskolákban sem csupán 
nyelvi megértését foglalta magába a majdani 
írás- és beszédbeli fölhasználhatóság érdekében, 
hanem az alapos filológiai és történeti stúdiumo-
kat is. Bél régiségtant adott elő iskoláiban, s ha 
a nemzeti nyelvek kiművelésének programját 
ugyancsak figyelembe vesszük, irányzatát azon 
a történeti helyen képzelhetjük el, ahonnan a la-
tin művelése lassanként klasszika-filológiává, az 
anyanyelveké nyelvi programmá alakult. Bél a 
francia nyelv németországi térhódításának és 
az ellenében kifejlődő irányzatnak láttán elég 
pontosan fölmérhette e hátteret: emiatt vezette 
be a francia nyelvet rendkívüli tárgyként pozso-
nyi iskolájában, és valószínű, hogy a németek 
francia divat elleni reakciójának hatása nála, 
hogy a magyar latinizmusokat a német gallo-
mániával vetette össze. 

Latin sólusát a maga korában sokan csodál-
hatták, nem kevesen ellenszenvesnek találhat-
ták, esetleg nevetségesnek; abban azonban régen 
is, most is egyetérthetünk, hogy szóhasználata 
és központozása olyan egyedülálló volt, hogy 
itthon folytathatatlannak bizonyult. Emellett 
a sz6 szoros értelmében keresett: mert valóban 
a legnagyobb latin szótárakat kell föllapozni 
egy-egy kifejezése pontos értelmének megálla-
pfrására, s a nyomozás során derül ki, hogy egy-
egy fordulata valamelyik jó íróból dokumentál-
ható ugyan, de az egész római irodalomban alig 
néhányszor vagy éppen egyszer fordul elő. Bél 
nem egyszer kitén saját scilusának védelmére. 
A leglényegesebb, amit elmond róla, hogy ke-
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rülni akarja a mesterkélt beszédet, az átvitt 
értelmű szavakat, s azt állít ja, hogy a dolgok 
természetét kívánja kifejezni. A barokk után 
mindhárom vonás kétségtelenül a korai klasszi-
cizmusé - amely azonban a barokk képhalmo-
zásnál és dagálynál nem kevésbé keresett. 

Klasszicizálásáról el kell mondani végül, 
hogy ebben sem a legelső, de mégis ő az, akitől 
a korszakot számítani lehet. G. J. Vossius retori-
káját már 1696-ban kinyomtatta Tótfalusi Kis 
Miklós, a könyvet Dálnoki Benkő Márton ren-
dezte sajtó alá, Erdélyben ugyanebben az idő
szakban jelentek meg az első franciául tudó lite-
rátusok, akik nyelvműveléssel is foglalkoztak: 
Bélhez hasonlóan a tudományban, az iskolai 
gyakorlatból kiindulva törték át az egyházi írás-
beliség kereteit, a népnyelv használatában pedig 
megvetették a későbbi népfelvilágosító irodalom 
alapjait. 

A nyelvi viszonyokkal összefüggő ősi szokás 
volt a régi Magyarországon, hogy a diákok a ha-
zai fő nyelvek (magyar, szlovák, német) elsajá-
títása céljából egyre-másra váltogatták iskolái-
kat: a szükséglet és a presztízs egyformán közre-
játszott abban, hogy a magyarok- szülői kíván-
ságra - a felvidéki városokat, az itteni protestán-
sok meg Patakot, Debrecent és a kisebb iskolá-
kat látogatták - Bél tapasztalata szerint nem túl 
nagy eredménnyel, mert ha jutottak is valamire, 
sokan a szűkebb környezet konyhanyelvének 
szintjén maradtak meg. A pozsonyi rektor azért 
írta latinul német grammatikáját, hogy e ván-
dordiák.ok a művelt német nyelvet sajátítsák el. 

Hazai német nyelvtanként ez a vállalkozás 
sem egészen egyedülálló. Erdélyben Bakos János 

19 



adott ki egy helyesírási szabályzatot az ifjúság 
használatára (1678), a szepességi Buchholtz 
György helyesírási, retorikai és poétikai kézi-
könyvet írt (1709). Bél abban különbözik kö-
zelebbi és távolabbi elődeitől, hogy a hazai 
nem-németeket akarta németre tanítani, s eszébe 
sem jutottak még a Habsburgok német tar-
tományai; a német grammatikusok között vi-
szont abban páratlan a maga nemében, hogy 
a helyes kiejtéssel foglalkozik könyvében. A kis 
kötet mint latinul írott német nyevtan, össze-
sen négy kiadásban jelent meg; 1730-tól már 
nem a hazaiak némettanulása, hanem a német-
magyar kapcsolatok ápolása érdekében. 

E változásnak pontosan megfelel, hogy az ere-
detileg kizárólag hazai népek belső használatára 
szánt német grammatika után jó tíz esztendő
vel, és annak második kiadásával majdnem egy-
időben Bél olyan magyar nyelvtant írt, amely 
külföldiek, közelebbről az Osztrák Ház alatt-
valóinak számára készült, akik „rokoni kapcso-
lat, hivatali vagy más körülmények" miatt ke-
rültek Magyarországra, s érintkezniük kellett 
„született magyarokkal". Itt már nem német-
magyar, hanem inkább osztrák-magyar kap-
csolatokról van szó, s az új körülmények jele, 
hogy a könyvecske Pozsonyban ötször jelent 
meg 1774-ig, és az első kiadás után két évre 
(1731) a kolozsvári jezsuiták is átvették. A ma-
gyar nyelvtan előszavában olvasható az a mai 
olvasónak meglepően naiv elképzelés, amely sze-
rint a magyar-német nyelvi kapcsolatok a teljes 
kölcsönösség jegyében alakulnak majd: „aho-
gyan az . . . Osztrák Ház . . . uralkodása alatt 
Magyarország kellős közepén beszélik a német 
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nyelvet, ugyanígy beszéljék majd egyszer a ma-
gyart a két nemzet közötti igen hasznos kap-
csolat miatt Németország belsejében". Hogy az-
tán Bél teljesen zavarba ejtse késői utókorát, 
ezt írja - immár magyar nyelven - előszavának 
végére: „Áldja s egyesítse Isten a német és a ma-
gyar nemzetet I" 

A ma elég sajátosaknak látszó, régit és újat 
egyaránt magába foglaló, de történetileg minden 
részletben hitelesíthető gondolatok Bél tudo-
mányos munkásságában ugyancsak megtalál-
hatók. A Besztercebányára hazatérő ambiciózus 
fiatalember a tudományokban annak a körnek 
a kezdeményezéseit folytatta tovább, amely 
négy évvel korábban Halléba küldte, s 1708-ban 
a legnagyobb várakozással fogadta vissza. Első 
kötetében, a Két könyv-ben (1713) megjelent 
tervezet nem más ugyanis, mint az ifjabb Burius 
Jánostól kezdeményezett, Czvittinger Dávid-
tól részben megvalósított irodalomtörténet-írás 
erősen történeti és nyelvészeti irányú továbbfej-
lesztése, melyhez az akkor még élő egykori pro-
testáns gályarab, utóbb katolizált és Nagyszom-
batban lakó Otrokocsi Fóris Ferenc A magyarok 
eredete cím{í könyvével (1692-93) adta az alap-
hangot. Tőle (és Komáromi Csipkés Györgytől) 
származik a rovásírásnak valamifele ősi kultúra 
emlékeként való tárgyalása, a magyar nyelv ke-
leti, azaz hébernek vélt elemeinek módszeres 
földolgozási terve; még az a gondolat is, hogy 
a magyart föl lehet használni a hél;er Biblia vi-
tatott helyeinek interpretálására. Uj lett volna 
a magyar nyelv görög, latin, német és szláv 
jövevényszavainak valamint nyelvjárásainak le-
írása; az egyháztörténeti és iskolai örökség világi, 
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önállósult változatának látszik a nyelvtanoké, a 
szótáraké, a közmondásoké és a magyar biblia-
fordításoké, megint új a költészet tárgyköre. 

A plánurnból mindössze a I. könyv 3. fejezete, 
a rovásírás tárgyalása jelent meg nyomtatásban 
{1718). A kötet vitathatatlan érdemei közé tar-
tozik, hogy ebben látható először egy (Kaposi 
Sámuel gyulafehérvári professzortól származó) 
rovásírásos ábécé; különös érdekessége, hogy Bél 
már tudott a finnugor rokonságról, de ezt - szá-
mos utódához hasonlóan - a hun-magyarok 
szkíta eredetével igyekezett egyeztetni, tár-
gyalta a szkíták kínai kapcsolatait, és a mieink-
hez hasonlóan nemzeti mítosz ápolásán és fej-
lesztésén fáradozó északi germánok rúna-írását is 
igY,ekezett bekapcsolni kombinációiba. 

Epp a könyv megjelenésének évében jelen-
tette meg a későbbi Notitia tervezetének első 
vázlatát, amely aztán élete végéig meghatározta 
tudományos munkásságát. A teljes Magyaror-
szág természeti, földrajzi, történeti és politikai 
leírását magába foglaló munka alapgondolatát 
a magyar kutatás az 1920-as évek óta a német 
államismereti iskola hazai visszhangjának tartja. 
A vállalkozás külföldi kapcsolatait illetőleg alig-
hanem helyes a megállapítás; úgy teljes azon-
ban, ha a recepció itthoni el()feltételeit is számba 
vesszük. A hazai természeti jelenségek megfigye-
lésének, leírásának és megjelentetésének törté-
nete nagy vonalakban úgy jellemezhető, hogy 
elobb a XVI-XVII. század fordulóján a tizenöt-
e,-es háború katonaorvosai tettek nem csekély 
szolgálatot; a tárgy iránti hazai érdekl5dés jele 
a nemetek eredetével foglalkozó Frölich Dávid 
munkássága, aki megmászta a Magas-Tátrát, 
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még inkább a pozsonyi Spindler Pálé, akinek 
megfigyeléseit idősebb Rayger ~ároly 1691-ben 
jelentette meg nyomtatásban. Ujabb lendületet 
és részben talán példát a fölszabadító háborúk s 
az utánuk megjelenő külföldi utazók és katona-
tisztek adtak. Ekkortájt kezdtek ugyanis a hazai 
orvosok nagyobb számban magyarországi be-
tegségekről és természeti produktumokról disz-
szertációkat írni a külföldi egyetemeken, s ennek 
az áramlatnak sodrában szerkesztette meg 
Czvittinger Dávid a magyarországi írók kataló-
gusának manapság keveset emlegetett fuggelé-
kekén t az országgal foglalkozó szakirodalom 
első bibliográfiáját. 

A jórészt protestáns, főleg evangélikus értel-
miség persze nem mehetett sokra megfelel() tár-
sadalmi háttér, az adott körülmények között a 
nemesség egy részének támogatása nélkül. 
E háttér a hagyományoknak megfelelően elő
ször főként az evangélikusokat, az elnyomottság 
közös állapotának megfelelően általában a pro-
testánsokat jelenti, majd a kultúra és az egyhá-
zak hagyományos kapcsolatának föllazulásával 
vallásilag mindinkább kevertté vált: a tudo-
mány haladásába és a gazdasági fejlődésbe vetett 
hit, a ténylegesen közös érdek itt is áttörte a régi 
korlátokat; Bél, a tudós is túltette magát a meg-
rögzött előítéleteken, mikor kapcsolatba lépett 
a pápai nunciussal, és kutatott a bécsi udvari 
könyvtárban. Az új irányzattal esik egybe a tu-
dományban egyebek között Komáromi János 
Péternek a soproni borról írott disszertációja 
(1715), melyben lapok szólnak az exportról, és 
ugyanide tartozik Bél sógoráé, Hermann And-
rásé, aki meg az általa itthon fölfedezett Glauber-
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s6 kivitelét tervezte ( 1721 ). Ide sorolható to-
vábbá a magyarországi gyógyfürdők tudomá-
nyos fölfedezése, melynek úttörői között a két 
tudós ugyancsak megtalálható. 

A Notitia tervének megvalósulása, sőt Bél 
munkásságának egész utolsó negyedszázada 
ebben az összefüggésben szemlélendő. Három 
fázisát ismerjük: a már említett 1718-i terveze-
tet, az egész vállalkozást bemutatni hivatott 
Prodromus-t (1723) és a megvalósult köteteket. 
Magyarország leírása 1718-ban és 1723-ban há-
rom nagy részre, a régi, a középső és az új Ma-
gyarországra oszlik. A régi a szkíták, majd a hu-
nok, az avarok történetét, valamint a magyarok 
vándorlását foglalja magába; mindkét válto-
zatban terjedelmesen, a másodikban még rész-
letesebben és tagoltabban, mint az elsőben. 
A középső Magyarország az első tervezetben 
a pogány kortól a jelenig terjed; szakaszai a po-
gány és a keresztény időszak, ezen belül a nem-
zeti és az idegen királyok uralkodásának kora. 
Bél leírása szerint ebben a hétszáz évben élte 
meg az ország fénykorát, majd bukását, hogy 
végül az Osztrák Ház mentse rr.eg a leljes pusz-
tulástól. 1723-ban a középső Magyarországból 
már csak a királyok genealógiája maradt meg, 
a korszak kezdete a kereszténység fölvételével 
esik egybe. 1718-ban bőséges fejezetek szólnak 
~fagyarország általános földrajzáról és politikai 
viszonyairól, a vármegyék leírásai a speciális 
:c:-szben kapnak helyet, a Prodromus-ban az álta-
linos földrajzi részbe ékelődik be Szepes megye 
peldaként közölt leírása. Az 1718-as terv és az 
:-23-ban megjelent Prodromus közt mindent 
'SSzevéve az a lényeges különbség, hogy a má-
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sodik kiadványból jóformán kiesett a középső 
Magyarország, amely a hazai történelmet fog-
lalta volna magába. E történeti részek Szepes 
megye leírásának bizonysága szerint már akkor 
a megyék leírásába csúsztak át, de megmaradtak 
az összes szkíta fejezetek, az 1713-i terv egyes 
kész vagy félig-meddig elkészült fejezetei; az új 
Magyarországban kapott volna helyet a népek 
és a nyelvek leírása, a parasztság ismertetése, 
1723-ban a mezőgazdaság földolgozása. 

E nagyvonalú, a tudományok rendszerének 
megfelelően kigondolt vállalkozás idővel a prak-
tikumnak, s úgy látszik, a hazai közgondolko-
dásnak is elfogadhatóbb megyeleírásokká ala-
kult át. Az elbeszélő források nagy része vagy az 
Adparatus füzeteiben került a nyilvánosság elé, 
vagy az osztrák Johann Georg Schwandtner 
Scriptores rerum Hungaricarum (Magyar tör-
ténetírók) című vállalkozásában. Ez utóbbiban 
jelent meg Anonymus gestája: nem volt ennél 
a XVIII. század közepétől népszerűbb történeti 
~önyv, s ha nem ismerik, nem valószínű, hogy 
Arpád lesz a honfoglalási eposzok hőse. Bél nem 
restellt azonban másutt sem forrásokat közölni: 
okleveleket például Pozsony történetében, a tú-
róci prépostságnál, de számos kisebb helynél is, 
egész verses művet a budai Korvin-könyvtár is-
mertetésénél. A terv összevonása miatt kény-
szerült arra is, hogy az egyes megyék mezőgaz
daságának és lakosságának leírásában folyton 
a korábban elmondottakra hivatkozzék. Ugyan-
akkor nem mondott le egészen korábbi terveiről. 
Elkészítette tehát a magyarországi mezőgazda
ság máig kiadatlan leírását, amelyre a Notitia 
köteteiben mint kész munkára hivatkozott, 
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ugyanitt kerültek szóba más kéziratban levő 
vagy készülő művek : egy kiadvány a magyar ne-
mesi családok oklevelekkel megalapozott genea-
l6giáj áról, és nem adta föl végleg másik tervét, 
az ország természeti viszonyainak összefüggő 
leírását. Dgy látszik, az egyes családok Notitiá-
ban közölt leszármazási táblája és a fürdőleírá
sok e tervezett, nagyobb munkák részei. 

Könnyen belátható, hogy ekkora munkát 
egyetlen ember nem végezhetett el, pontosan 
tudta ezt maga a szerző is. 1713 6ta nem is írt 
programot vagy előszót, ahol nem esik szó elő
munkálatok hiányáról, elhever() kéziratokról és 
megfelelő munkatársak keresésér51. Az egykorú 
(és mai) viszonyokat ismerve azt mondhatnánk, 
hogy jó, ha Bél szerkesztőként gy5zhette volna 
a munkát, s vannak is jelek, melyek azt bizo-
nyítják, hogy a szerző ezt a feladatot szívesen 
szánta volna magának. Bél rudományszervez5 
szándéka munkájának természetével függ össze, 
és pontosan az 1713-i tervezettől eredeztethető. 
A szükséglet mellett még fölkutatásra váró kül-
földi példák játszottak közre abban a tudós tár-
sasági tervezetben, amely 1718-ban, a hun-
szkíta irodalomról írott dolgozatban kapta els5 
formáját, a másodikat a (nem minden tekin-
tetben világos) 1735-iben. A cél Magyarország 
tönénetének és természeti adottságainak kuta-
tása lett volna. Az el()bbinek el()föltétele persze 
a levéltári kutatás. Nem számított ez új gon-
dolaroak ebben az időben, mert már folyt a je-
zsuita Hevenesi Gábor által 1690 körül kezde-
ményezett forrásgyűjtés; hogy általában mi-
lyen nehézségek akadályozták az ilyen munkát, 
elég talán arra utalni, hogy Bél egy 1336-ban 
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keltezet1 oklevélből kihagyta a helyneveket, 
mert attól tartott, hogy még az ő korában is 
birtokpert támaszthat közlésükkel. A természeti 
megfigyeléseket az akadályozta, hogy az utazót 
kémnek nézhették - talán nem is teljesen alap-
talanul. 

A jogi viszonyokból és a katonai megfontolá-
sokból származó akadályokon kívül maga Bél is 
nehezítette a tudományszervezést, mert hol 
nyíltan, hol meg burkoltan arra célzott, hogy 
a földolgozandó témákat ki kell jelölni, kereken 
kimondva az igazságot: mindent az ő vállalko-
zásának rendelni alá. A tudós eljárásából való-
színűsíthető ez a talán merész és nem éppen W-
zelgő kijelentés. Matolay János megírta a Pro-
dromus soproni borról szóló fejezetét, amely ki-
tűnő - és magyarra csak a legnagyobb nehézsé-
gek árán volna lefordítható. Bél azt állítja mun-
katársáról, hogy „értekezésünket [a sajátját] má-
sodik szakasszal gyarapította", de a valóság az, 
hogy a pozsonyi pap a maga latinságára fogal-
mazta át a dolgozatot, és kiegészítette a tudós-
kodó első résszel. A föltételezett általános eljá-
rást még valószínűbbé teszi, hogy a Notitia-t 
fogalmazó szerző alig néhány helyen említ segí-
tőt; még olyanokat: sem hoz szóba, akiket koráb-
ban előre beharangozott. Ez a - mondjuk ki 
- tudósi önzés vagy talán literátori gőg abban 
is megnyilvánult, hogy száműzte köréből mind-
azokat, akik más vállalkozásba kezdtek vagy 
egyben-másban nem értettek vele egyet. 

E magatartást lehet jellemgyengeségnek mon-
dani, de lehet magyarázni azzal is, hogy Bél 
munkája miatt társadalmi rangot és elismerést 
követelt magának, ha nem is mindig a legsze-
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rencsésebb módon. V árosleírásaiban a legtöbb 
megbecsülést a szenátori réteg kapta, nagy igye-
kezettel ápolta a magas kormányhivatalokhoz 
fűződ5 kapcsolatait, nemkülönben a külföldie-
ket. Pompőz portréja már kortársainak szemet 
szúrt, s egy kancelláriai titkár verset írt ellene. 
A disztichonokra egy külföldön élő s ott magas 
egyházi méltóságba jutott szepességi honfitárs 
válaszolt: a kép arra figyelmeztet szerinte, mek-
kora ő és mennyivel tartozik neki a haza. Az iga-
zat megvallva az ábrázolt alak semmivel nem 
pompázatosabb annál, mint amilyet egy közép-
szerű német egyetem ma már rég elfelejtett pro-
fesszora akkoriban minden botránkoztatás nél-
kül megengedhetett magának. Bél patricius-
polgári környezeten és hivatalnokok mellett 
azoknak a köznemeseknek körében érezte leg-
inkább otthon magát, akiknek falvait és iskoláit 
.fiatal korában látogatta. Valóban egy Ráday Pál-
hoz hasonló nagyságrendű és műveltségű köz-
nemes szólhatott leginkább hozzá Nógrád megye 
leírásához (1727), a magyarországi mezőgazda
ságról írott munkához, s a hozzá hasonlók 
lehettek leginkább, akik az 1740-41-i ország-
gyűlés idején naponta fölkeresték a tudós papot 
pozsonyi lakásán - tudományos és valláspoliti-
kai, talán gazdasági kérdésekről is disputálva 
vele. 

A támogatók köre és ennek anyagi ereje tá-
volról sem volt azonban elegendő Bél monu-
mentális köteteinek kiadására, a kulturális élet 
itthoni szervezete nem bizonyulhatott alkal-
masnak ilyen feladatokra. Ezen a helyzeten akár 
Károlyi Sándor mecénáskodása sem segíthetett 
volna, aki megkapta a maga megyéjének, Szat-
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márnak leírását. Egyedül az udvarra lehetett szá-
mítani, s az evangélikus Bél megragadta a lehető
séget. Már az 1723-i országgyűlésre kiadott 
Prodromus III. Károlynak ajánlva jelent meg, 
ugyanígy a Notitia három első kötete; a negye-
dik Mária Teréziának, de azzal a megjegyzéssel, 
hogy a vállalkozás a királynő apjának auspi-
cíuma alatt indult. Az Adparatus egyes füzetei-
nek elején magyar főurak.hoz intézett dediká-
ciók vannak, s csak a tankönyvek elején talál-
ható a köznemesség fiainak hosszú sora. A po-
zsonyi evangélikus pap sikerének titka ezúttal 
is abban kereshető, hogy azt csinálta hihetetlen 
ambícióval, szervezőképességgel és terjedelem-
ben, ami már az udvart is érdekelni kezdte, s 
amibe jezsuita kortársak is belekaptak a XVIII. 
század legelejétől, csak éppen - kivételektől elte-
kintve - kevesebb szakértelemmel és időszerű 
műveltséggel. 

Bél egész munkásságában - mindent össze-
véve - legalább annyi a néhány évtizedre visz-
szanyúló, jórészt elszórt, alkalmi kezdeménye-
zések iránti fogékonyság és a rendszerezési ké-
pesség, min.~ az eredetiség és az önálló kezde-
ményezés. Osszefoglaló és újító egyszerre; úgy 
azonban, hogy módszerével és szempontja~val 
századának végéig ható iskolát teremtett. U gy 
látszik, akkoriban még magyarázatra szorult, 
hogy egy pap nem egyházi munkásságot fejt ki; 
Bél ezért látta jónak elmagyarázni, hogy az egy-
házi szolgálattal nem ellentétes a világi tudo-
mányok mllvelése, s ő a természet megismerteté-
sén át Isten nagyobb dicsőségét hirdeti. Ugyan-
így foglalkoznia kellett az ország és a tudomány 
kapcsolatával: azt hangoztatta, hogy a kutatás 
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hasznára és dicsőségére válik hazájának. Hasz-
nára azáltal, hogy az adottságok föltárása gaz-
dasági előnyökkel jár, dicsőségére azzal, hogy 
hazájának hírét-nevét növeli a világban. 

Az utóbbi mondatot a m":gyarországi vi-
szonylagos elmaradottság fölismerésének kell 
érteni: olyan gondolatkör ez, ami különböző 
érzelmi töltéssel naponta a legkülönbözőbb ösz-
szefüggésekben vetődik föl, anélkül azonban, 
hogy e fogalomkör történetét közelebbről ismer-
nénk. Amit kutatások hiányában Béllel kapcso-
latban el lehet mondani róla, röviden úgy fogal-
mazható meg, hogy a XVIII. század első felének 
tudósát a maga társadalmi helyzetében nem va-
lamiféle kisebbségi érzés nyomasztotta miatta, 
hanem a magyar viszonyokat illető, elég sablo-
nos, közhelyekből összerótt elmarasztaló véle-
mények és a tényleges hiányok elég hosszú 
listájának összeállítására, főként pedig munkára 
serkentették. Kutatásainak végső célját Bél gyak-
ran fejezte ki a nehezen lefordítható latin 
illustrare igével : a szóhasználatban benne van 
még az olasz Flavio Biondo ltaliaillustratá-jának 
és seregnyi utánzójának irányzata, magyar vo-
natkozásban fölidézi a XVII. század egyik 
nagyrabecsült és elég kevéssé ismert magyar tu-
dósának, Komáromi Csipkés Györgynek nevét 
és magyar nyelvtanának címét (Hungaria illu-
strata). de benne rejlik a patrióta cél és a leírás 
mellett a megvilágítás értelem is, már csak kar-
nyújtásnyi távolságra a felvilágosítástól, azaz 
a felvilágosodástól. 

Bél származásának és vallásának is része van 
abban, hogy munkásságában hiánytalanul feje-
ződik ki a régi Magyarország többnyelvűsége, 
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mely állásfoglalásként foglalja magába a régi 
Regnum magyar, szlovák és német lakosságá-
nak teljes egyenjogúságát, a nyelvek tiszteletét és 
kiművelésüknek szándékát. A magyarról vallott 
nézeteiről már elég szó esett, a németről is 
nyelvtanával kapcsolatban; kiegészítésül azt kell 
még itt megemlíteni, hogy élete végén tagja lett 
a monarchia első tudós társaságának, amelyben 
Gottsched is helyet kapott. A szlovák s általában 
a szláv nyelvekről összefoglalóan Pavel Dole:Zal 
nyelvtanának előszavában nyilatkozott. 

A teljes egyenlőséget valló fölfogásnak persze 
megvannak a történeti előzményei. Mindenek-
előtt az az ősi, középkorra visszanyúló, majd 
a reformációval még tovább kiterjedő szokás, 
hogy a papnak a templomban anyanyelven kel-
lett szólni a hívekhez, azután az a törekvés, hogy 
egy-egy tisztségviselő több hazai nyelv alapos 
elsajátításával igyekezett alkalmazási és érvé-
nyesülési lehet5ségeit növelni, s benne van ter-
mészetesen az is, hogy a földesúrnak mindegy 
volt, milyen nyelven beszélnek jobbágyai, és az 
is, hogy szokásszerűen és a mindennapi szük-
séglet miatt meg is tanulta nyelveiket. Bél föl-
fogásának újdonsága az iskolai tapasztalatból és 
az egyházi gyakorlatból következően egyfelől 
a nyelvek kiművelésének szándéka, másfelől az 
a nézet, hogy az egyes népek különböző korok-
ban jöttek ugyan, de az elfogadott és adottnak 
vett államrenden belül jogaik és a közös haza 
iránti kötelességeik ettől függetlenül egyenlőek : 
nincs igazuk tehát azoknak, akik a későbbi fo-
galmak szerinti nemzetiségeket későbbi betola-
kodóknak nevezik, de azoknak sem, akik az 
ősiség címén előjogokat követelnek maguknak. 

31 



Ha valaki föltette volna Bél Mátyásnak azt 
az akkoriban teljesen anakronisztikus kérdést, 
hogy milyen nemzetiségű, vagy meg sem értette 
volna, vagy azt feleli, hogy Hungarus, mert hi-
szen egész munkásságát a Regnum Hungariae 
szolgálatának szentelte. E történeti viszonyokat 
híven tükröző válasz persze magába foglalja a 
társadalmi rend teljes elismerését, s egyebek 
között azt, hogy e három népen kívül a többiről 
nem sokat tud mondani; benne van azonban 
a három nép parasztságának tárgyilagos leírása 
is, a gazdálkodástól a viselerig és szokásokig. 
Elismerést érdemel tehát nála az - például szá-
mos helyen a szlovák paraszt -, aki nem éppen 
bőven termő földjének jövedelmét ipari munká-
val és kereskedéssel egészíti ki, és megrovást egy 
másik - történetesen a magyar -, aki lusta, szo-
kásai nem mindenben felelnek meg az akkori 
egészségügyi nézeteknek, és nem is gazdálkodik 
helyesen. A leglényegesebb velük kapcsolatban 
a gazdasági, a nemesi és polgári rétegeknél pe-
dig a kulturális haladás. A pozsonyi polgár szem-
rehányást kap, mert nem taníttatja gyermekét, 
elismerést érdemel a nógrádi köznemes, aki Bél 
szerint már fölismerte a kultúra jelentőségét, 
és dicséretet kap a főúr, aki fácánost rendez be, 
új típusú kertet műveltet, és könyvtárat alapít. 

Bél Mátyás mai ismereteink szerint leginkább 
azért nevezhető a XVIII. század első felében 
a legnagyobb hazai tudósnak és a latin tanítás 
reformja miatt a legjobb pedagógusnak, mert 
munkásságában egyesített és továbbfejlesztett 
minden modem törekvést, az ismereteket rend-
szerezte, a korábbiakat kiegészítette, és törek-
véseit a Notitia befejezetlensége ellenére is si-
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kerre vitte. Olyan magyarországi, akit a jelenből 
visszatekintve két-három nép megbecsüléssel 
emlegethet, s aki a legsikeresebben készítette elő 
kortársai között a magyarországi felvilágosodás 
korszakát. 

Tarnai Andor 
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Bél Mátyás 
A MAGYAR NYELV 

TÖRTÉNETÉNEK KÉT KÖNYVÉT: 

létrejöttét és útját kiadásra készíti elő, 
és állhatatosan kéri, 
hogy a haza tudósai 

és mindazok, akik az ügyet magukévá teszik, 
járuljanak hozzá adalékaikkal 

Berlin, 1713 



Minden ~yelv vallja, hogy a Jéz}.ls 
.Krisztus Ur, az Atyaisten dicsőségére. 
(Pál levele a filippibeliekhez. 2, 11) 

A nyelvek tanulmányozását minden jó ember 
mindig nagyra becsülte, csak a rossz vetette meg. 

(Scaliger Levelei, m. könyv. 245. levél) 



Hogy a magyar nyelv jövevény Európában, 
senki nem tagadhatja, aki át tudta tekinteni 
egész rendszerét; annyira eltér mindazon nyel-
vek szellemétől, melyeket a többi európaiak 
használnak, hogy - akárcsak Homérosznak 
a károk (lliász, II. ének, 867. sor) - a magyarok 
ezeknek, ezek meg a magyaroknakPae~
nak tűnnek. lgy nem csoda aztán, hogy híres 
írók, akik a nyelvek okairól, különbözőségéről 
vagy más viszonylatairól tudományosan érte-
keztek, magyar nyelvünket vagy teljesen mel-
lőzték, vagy ha megemlítették is, ahogy mon-
dani szokás, toto caelo tévedtek. Bizony hibázik 
a híres Olaus Borrichius A nyelvek különböz6-
ségének okai című disszertációjában, ahol a mai 
nyelveket fölsorolva a tizenötödik helyre a já-
szokét teszi, melyet, mint írja, „a Duna- Tisza 
közének lakói Magyarország északi tájain hasz-
nálnak'', s aztán, mintha az előzé>től különböző 
volna, tizenhatodiknak a magyart hozza. S nem 
szerencsésebb világtörténetében Becmann sem, 
a tudós világ e csillaga: „a jász nyelv Magyar-
ország északi részén a Duna és Tisza között él, 
mely teljesen eltér a magyartól". Tulajdonkép-
pen, amennyire ki tudom következtetni, mind-
két kiváló tudóst Wernher György befolyásolta 
azzal az értekezésével melyet Magyarország 
csodálatos vizei-ről írt, s ahol ezt állítja: „A já-
szok máig megtartották ősi nyelvüket, mely 
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a magyarhoz egyáltalán nem hasonlít." Ez té-
vedés, mert aki a magyar dolgokban jártas, az 
tudja, hogy a jászok, csekély nyelvjárási eltéré-
seket leszámítva, minden tekintetben ugyanazt 
a nyelvet használják, mint a magyarok, s ezt 
tudós Otrokocsi Fóris Ferenc nyilvánosság előtt 
tanúsította A magyarok eredeté-ben. Wemhert 
még lehet mentegetni, de sokkal súlyosabban 
tévedett egy hazai író, aki nem habozott azt 
hirdetni a tudós világ előtt, hogy „a magyar 
nyelv a szlavon leszármazottja", noha egyes 
szavakon kívül semmi rokonságban nincsenek, 
s e szavak is a szlávok közelsége miatt, csak szór-
ványosan kerültek bele, és nyertek polgárjogot. 
Hogy lehetne tehát annak leánynyelve? 

2. §. De hát nem az a célom, hogy nagyérdemű 
tudósok tévedéseit tollhegyre tűzzem, mert bár-
mekkorák is, e képtelenségeket nem a szerzők
nek kell felróni, hanem hogy megmondjam a 
való igazságot: a mi honfitársainkban van a hiba, 
akik, mivel a hazai dolgok iránt az együgyűségig 
közönyösek, a külföldi íróknak sok lehetőséget 
adtak a tévedésre. Mert hiszen míg Európa többi 
nyelveit, a latint és leszármazottait, az olaszt, 
a franciát, a spanyolt; továbbá a németet és sar-
jadékait, az angolt, a svédet, a dánt, a német-
alföldit; végül a szlávot és leánynyelveit, a cse-
het, a lengyelt, az elbai szlávot, az oroszt a tudó-
sok egymással versengve magyarázták tanulmá-
nyaikban, a magyart, nem is tudom, milyen 
balsors miatt, mind ez idáig cserbenhagyták övéi. 
Bizony már régóta keserít honfitársaimnak ez 
az együgyűsége vagy közönye (bocsássatok meg, 
hazámfiai!), s halk fohásszal kívánom, bárcsak 
akadna valaki, aki erejéhez képest orvosolná e 
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bajunkat, föként mikor megértettem, hogy ebből 
sok haszon származik majd tudományossá-
gunkra. De fohászaim és fájdalmam hiábavaló-
nak bizonyult, mert úgy tudom, még senki nem 
állt elő, aki ezt a szép feladatot magára vállalta, 
vagyis azon munkálkodott volna, hogy a tudós 
világ előtt kifejtse a magyar nyelv eredetét, ter-
mészetét, történetét és más sajátosságát, vagy 
legalább készülne valami ilyesmire. 

3. §. Számvetést készítettem tehát magammal 
s elgondoltam, hogy az én csekélységem meny-
nyire haladhat előre ebben a dologban; s nem-
csak elgondoltam, hanem amennyire állásom-
mal összefüggő elfoglaltságaim engedték, próbát 
is tettem. Alig fogtam azonban munkához, 
máris szinte leküzdhetetlen nehézségek adód-
tak. Észrevettem ugyanis, hogy olyan területre 
merészkedtem, amely tágas ugyan, de könnyű 
elbukni rajta, s még könnyebb a tudálékoskodók 
gáncsoskodását megtapasztalni. Minél mélyeb-
ben hatoltam be közben a nyelv rejtelmeibe, 
annál nyilvánvalóbbá lett előttem keleti eredete, 
melyet csak roppant fáradsággal és talán csak 
kétségbe vonható sikerrel lehet levezetni a régi 
Judeából, Káldeából, Szíriából és Arábiából. Lát-
tam tehát, hogy a fő európai nyelvekben szerzett 
jártasságon kívül a keletieknek alapos ismerete 
is föltétlenül szükséges számomra, s úgy véltem, 
hogy ez volt az oka, amiért a magyar irodalmi 
műveltségnek ez a tekintélyes része mindeddig 
műveletlenül maradt. Sok próbálkozás után 
végül oda jutottam, hogy lándzsát-pajzsot el-
hajítva azokra hagytam e nehéz munkát, akik-
nek sokoldalúbb a képzettsége, és több a szabad 
ideje. 
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4. §. !gy állt a dolog, míg barátaim, akik meg-
tudták szándékaimat, állhatatos biztatással fel 
nem buzdítottak vagy inkább meg nem győztek; 
újb61 nekigyürkőztem a munkának, abban a biz-
tos reményben, hogy lesz valamelyes jelentő
sége: nemcsak a magyar nyelv díszére, hanem 
- s ez a legfőbb! - az Isten nevének dicsőségére 
is. Mindenesetre kőszívűnek kell annak lennie, 
aki nem veszi észre, hogy a vulgáris nyelvekben 
legalább annyira megvan az isteni szikra, mint 
a tud6s nyelvekben, csak legyenek, akik titkaiba 
teljes odaadással igyekeznek behatolni, amint 
már régebben tanácsolta Francis Bacon. S ha 
meglepetten csodáljuk az emberek arcát, mely 
csak néhány vonásban tér el egymástól, egyéb-
ként hasonló, s eközben a Teremtő bölcsességét 
sejtjük meg, miért ne csodálhatnánk és kutat-
hatnánk az isteni bölcsességnek s emellett az 
igazságnak kegyes tiszteletével a nyelvek vál-
tozatosságát, mely egykor a gé>g büntetése volt, 
most pedig &Qe°" l>eoiJ; mert míg az arc gyakran 
a lélek tükre, a beszéd mindig az értelem tol-
mácsa. S ebbé)} az értékelésb81 nem lehet ki-
hagyni a magyar nyelvet sem, hiszen ez annyira 
hasonl6 a méltán „szent' '-nek nevezett héberhez, 
hogy nincsen kétségem, vajon a rM»noatSrxeoo~
ben keletkezett-e, vagy pedig a héberből utólag 
sarjadt ki, ahogy ezt a szírről, a káldról és az 
arabról gyanítják. 

S. §. De ezekről majd a munka során a maguk 
helyén beszélünk; most annak látom szükségét, 
h· •gy föltett tervem vázlatát tárjam ~ b 
O'tlJIÓtpu a no.túylmn~ olvasó elé. A teljes művet 
rudniillik úgy osztottam két részre, hogy az 
egyik a magyar nyelv eredetét a héber, a káld, 
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a szír és az arab forrásokból vezesse le, a másik 
pedig történetét, jellegzetességét, járulékos ele-
meit és többi tulajdonságát fejtse ki alaposan; 
ezek olu<Woµla-ját - tiszteletben tartva a bölcsebb 
tanácsadók véleményét - a következőképpen 
rendeztem el. 

l. könyv. 
A magyar nyelv létrejötte, 

mely a magyar nyelv eredetét 
kutatja 

1. fejezet. A magyar nyelv szülőanyja, mely 
ez esetben sajátos joggal a héber, s ennek tiszte-
letre méltó régisége. 

2. fejezet. A magyar nyelv születése avagy a 
nyelvek bábeli O"VrXeoo'~-e, s vajon a magyar 
nyelv ekkor keletkezett-e, vagy pedig a rákövet-
kező időkbensarjadt-eahéberből és annak leány-
n yel veiből? 

3. fejezet. A magyarok betűi; vajon Krisztus 
megismerése előtt voltak-e egyáltalán ilyesfélék? 
Az itt bemutatott régi hun ábécét olvasási példá-
val, kritikailag méltatjuk. 

4. fejezet. Egy hatszáz szóból álló magyar 
szófejt5 szótár következik a héber, a káld, a szír 
és az arab nyelvből, mely erőltetés nélkül és 
olyan módszerrel készül, hogy nemcsak a szavak 
eredete, hanem a magyar nyelv belső tulajdon-
ságai is felszínre kerülnek. 

S. fejezet. A magyar nyelv suffucumai, melyek 
minden európai nyelv szokásától eltérően ugyan-
úgy viselkednek, mint a hébereknél. 

6. fejezet. A magyar nyelv sajátosságai a 
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hangsúlyban, a névszókban, a névmásokban és 
ezek ragozásában, az igékben és ezeknek rago-
zásában, az idiotizmusokban és a szerkezetek-
ben stb. 

7. fejezet. Száz kiválasztott közmondást tar-
talmaz, amely utoléri a keleti nyelvek elmésségét 
és rövidségét stb. 

8. fejezet. A régi szkíták bölcsességének a ma-
gyar nyelvben fönnmaradt emlékei. 

9. fejezet. Mutatvány, mit lehetne elérni a 
Szentírás egyes vitatott kérdéseinek magyará-
zatában a magyar nyelv segítségével, ha a tudó-
sok ugyanolyan szorgalommal vetnék bele ma-
gukat tanulmányozásába, mint a legtöbb keleti 
nyelvébe. Ezután a 

10. fejezet a meglevő magyar nyelvű biblia-
fordítások történetét tekinti át, és egy kiadandó 
magyar bibliográfia tervét tartalmazza. 

II. könyv. 
A magyar nyelv útja, 

mely a m~ayar nyelv sorsát 
és járulékos elemeit 

tartalmazza 

1. fejezet. A magyar nyelv korszakai és vál-
tozásai a szkíták és a hunok különböző vándor-
lásai miatt. 

2. fejezet. A magyar nyelvtan története egy 
kiadandó magyar-héber összehasonlító nyelv-
tan tervezetével. 

3. fejezet. A magyar szótárak története egy 
magyar-héber összehasonlító szótár összeállítá-
sának tervezetével és mutatvánnyal belőle. 
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4. fejezet. A magyar költészet története, s an-
nak keleti jellege; több magyar költő stb. 

5. fejezet. A magyar nyelv gyarapodása a kü-
lönféle nyelvekből, elsősorban a görögből. 

6. fejezet. A magyar nyelv gyarapodása a latin 
nyelvből. 

7. fejezet. A magyar nyelv gyarapodása a né-
met nyelvből. 

8. fejezet. A magyar nyelv gyarapodása a szláv 
nyelvből. 

9. fejezet. A magyar nyelv dunántúli, Duna-
Tisza közi, tiszántúli és erdélyi stb. nyelvjárásai. 

10. fejezet. A magyar nyelv tisztasága, gaz-
dagsága, mélt6sága és egyéb tulajdonságai. 

6. §. Nagyjáb61 ezek a fö fejezetei az én ter-
vezett művemnek, ami ugyan nem csekély mun-
kát r6 rám, de amit a kegyelmes Isten segítségé-
vel, a nehéz hivatali szolgálat fáradságai köze-
pette is el kell végeznem, csak legyenek, akik 
maguk is hozzáteszik adalékaikat, és minden 
lehetséges módon segítik. Jelentős része ki van 
dolgozva; de megvallom, nagyobb része vár ki-
dolgozásra, egy rész sincsen viszont anyaggyűj
tés híján. De hát nehéz dolog föltárni a tenger 
mélyét, ahol 

csak néhány úszik a mély vizek árján. 

Újra meg újra igen gondos munkára van tehát 
szükség. Bizony, akik arra vállalkoznak, hogy 
a dolgok eredetét föltárják, síkos talajra lépnek, 
és már csak azért is könnyen elcsúsznak, mert az 
igazi régiségből kevés segédeszköz áll rendelke-
zésünkre. Márpedig ez az igazi munka, ez az 
igazi fáradság, és nem is egyetlen korszaké, még 
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kevésbé egyetlen emberé. Titeket tehát, tudós 
férfiak, kik szíveteken viselitek a hazai tudomá-
nyosság ügyét, a közös hazára, a közös nyelvre, 
a közös múzsákra kérlek, hogy azt, ami íróaszta-
lotok .fiókjában hever, és közelebbről erre a do-
logra vonatkozik, tegyétek a köz asztalára; 
olyan ügy ez, mely az örökkévaló istenség dicső
ségét és híres népetek ékességét csodásan meg-
világítja. De abbahagyom már, nagynevű 
c;l>a>O"T?J(>-ek, bízva a haza és az igazi tudományos 
munka iránti odaadástokban. 

7. §.Ezeket akartam tudatni veled, noleyAo.n-r°' 
olvasó! A közjót mozdítja elő ugyanis, ha a tu-
dos világ tudomást szerez azoknak próbálkozá-
sairól, akik erejük szerint s a maguk helyén tö-
rekednek a tudományosság felvirágoztatására. 
Isten áldjon, s ha jóindulattal vagy szándékom 
eme tanúbizonysága iránt, többet is remélhetsz 
tőlem, hb ó K1Sfl'°' l>e~n "al ~roJWI. 

Besztercebánya magyar bányavárosban, dol-
gozószobámból, 1713. augusztus 30-án. 

Déri Balázs fordltása 



LATIN NYELVTAN 
Lőcse, 1717 



A grammatikából semmi nem árt jobban, 
mint ami fölösleges. 

Quintilianus, I. könyv, 13. fejezet 



Üdvözlet a jóindulatú olvasónak! 

Sok mást is, de leginkább két hátrányos dolgot 
figyelhetsz meg hazánk iskoláiban a latin nyelv 
tanításának és tanulásának általános módszeré-
vel kapcsolatban, s végső soron ezekből lehet 
levezetni az egész megromlott oktatást: az 
egyik a grammatikai stúdium visszás kezelése, 
a másik a szókincs és a risztább frazeológia el-
hanyagolása. Erről a dologról igen híres férfiak 
nagyon súlyosan panaszkodnak, s e panaszokat 
a mi bajunkra is alkalmazhatod. Christophorus 
Cellarius, tanárom, akit soha nem említhetek 
a kellő tiszteletadás nélkül, minthogy ezeknek 
a stúdiumoknak a védelmére született, nyoma-
tékkal mondja: „A latin nyelvet, melyet akár 
a hatodik életévükben is elkézdenek tanulni, 
még mint húszéves ifjak is alig tudják, míg má-
sok a franciát vagy az olaszt három év leforgása 
alatt teljes egészében befejezik. Nem a tanulók 
tehetségének, sem ennek az önmagában véve 
igen könnyű nyelvnek a rovására kell írni ezt 
a késedelmet, hanem ha meg kell mondani, mi 
a helyzet, hát a visszás oktatásnak kell tulajdo-
nÍtani, melynek során a legvirágzóbb kort, s a 
legtermékenyebb időszakot olyan dolgok meg-
tanulására szentelik, amelyekre semmi sem vár 
olyan biztosan, mint e nagy munkának egyedüli 
jutalma, a feledés. Az eszköz, mellyel a nyelvet 
tanulják, tudniillik a grammatika, nehezebb, 
mint maga a nyelv; ha a szabályok tömegét és 

47 



nagy snkaságát nézed, majdhogynem végtelen; 
ha a sólu.s szabályát és a st'ilusszinteket, eléggé 
zurz.avaros, és a mestereknek is alig-alig átte-
kinthető. A nyelv anyagával, azaz sz6kincsével 
szemben a legtöbben hanyagok, vagy csak mel-
lesleg érintik." Val6ban ez az, amire ezzel az 
igen híres fér fiúval együtt panaszkodom. 

2. §. Ha az általa megemlített nehézségek 
okát nyomozod, szinte az az első, hogy - amire 
a többi nyelvekben igen gondosan vigyáznak -
nem azon a nyelven adják elő a grammatikát, 
ami a kezdők anyanyelve, hanem azon, amit 
meg kell tanulni, és ami azidáig teljesen isme-
retlen; ez oly m6dfelett fonák és képtelen, hogy 
rud6s Schuppius teljes joggal sorolja a doktorok 
legnagyobb ostobaságai közé, hogy a latin gram-
matikát sziklaszilárd okok és más nyelvek pél-
dája ellenére latin nyelvű szabályokkal adják elő 
a kezdőknek. Ugyanerről panaszkodott a tud6s 
Havemann, akinek szavait, nehogy az legyen 
a látszat, hogy a magam érzése alapján ítélek, 
nem átallom ideírni; főleg azok miatt, akik sem-
mit sem szoktak elfogadni, csak ha látják, hogy 
mások tekintélye is megerősíti: „A görög, hé-
ber, káld, szír és arab nyelv grammatikáját ma 
egy ismert nyelven adják elő a hallgat6knak, 
vagy hogy világosabban fejezzem ki magam: 
a görög, héber, szír és más nyelveknél a szabá-
lyok latin nyelvliek, s ezt a nyelvet a hallgat6k 
már ismerik. A példák viszont a görög gramma-
tikában görögül, a héberben héberül stb. van-
nak. De a görög nyelv tanára nem görögül be-
szél az egyetemi katedrán, s a héber professzor 
sem héberül, hanem mindannyian a latin nyel-
vet használják. H a nem így volna, a hallgat6k 

48 



nem értenék meg őket. Ez a tanítási módszer 
biztos és rendíthetetlen alapokra támaszkodik : 
bármit tanítunk, ismertebb segítségével tanítjuk. 
>>Semmi ismeretlen nem válhat ismeretlen által 
érthetővé senki emberfia előtt.« Innen ered tudós 
Helwig úr axiómája oktatáselméletének beveze-
tésében: »Egy nyelvet se tanítsanak - mondja -
ugyanazon nyelvű grammatikából ! « Gondosan 
vigyáznak erre a többi nyelveknél, mint koráb-
ban mondottam, ám a latin nyelvben és gram-
matikában teljességgel elhanyagolják. A szabá-
lyokat nem egy ismert nyelven vagy anyanyel-
vén adják elő a kezdőnek, hanem egy ismeretlen 
nyelven, tudniillik latinul, melyet még nem ta-
nult meg, csak elkezdte tanulni. Ezért aztán a ta-
nulók fújják ugyan a szabályokat, de csak mint 
a papagáj a szemvuszt, azaz az értelmét nem 
fogják föl. Nehezen tanulják. ugyanis az ismeret-
len szavakat, melyek mint a füst és a köd, gyor-
san szertefoszlanak és elenyésznek. Hisz aligha 
kételkedik valaki is abban, hogy az ismeretlen 
dolgok nagy nehézséggel ivódnak be, és gyorsan 
párolognak el. Ha úgy tetszik, kérdezzük meg 
a tapasztalatot. Megvan Buxtorf, Helwig és má-
sok héber grammatikája, Crinesius, Masius és 
mások szír grammatikája, Erpen arab gramma-
tikája. Sokan vannak olyanok, akik önálló mun-
kával, ha egyszer már olvasni tudnak, ezekből 
a könyvekből tanár nélkül előrehaladnak a hé-
ber, a szír, az arab nyelvben. Ennek a dolognak 
az a magyarázata, hogy értik a szabályokat, 
melyeket nyilvánvalóa9 latinul adnak elő e gram-
matikai könyvekben. Arn Rabbi Kinchi és Ab-
raham de Balmis megírták a dikdukot avagy a 
héber grammatikát, de héberül. Taherus Abul-
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hasenus, Ahmed fia kiadta arab grammatikáját, 
de arabul. Próbálja már meg, akinek kedvére 
van, hogy ezeknek a könyveknek j6voltáb61 el-
juthat-e akár a szent, akár az arab nyelv ismere-
tére. Persze ... sohanapján! Megvan a magyará-
zata. Ezekben a könyvekben egyetlen ismert 
betűt sem talál, minden héber és arab; ezekből 
csak azt lehet megtanulni, amit a tyúkok vagy 
más madarak kodácsolásából, melyek a kaüszt-
roszi mezőket látogatják. Angliában és Belgium-
ban kiváló férfiak már évekkel ezelőtt meglátták 
ezt, s épp ezért törekedtek arra, hogy a latin 
nyelv szabályai meglegyenek anyanyelvükön; 
nem minden jeles siker és köztetszés nélkül." 
Idáig ő. 

3. §. Ezt a csapást pedig számtalan más is kö-
veti. Először körbevezetik az ifjúságot a rudi-
mentumok, a princípiumok és Donarus minden-
féle vesződséges Útvesztőin; meg kell tanulniuk 
a beszédrészek és az akcidenciák definícióit, a 
nemi szabályokat és sok mást. Végül e gyötrel-
mek után továbbmennek a grammarikához, ahol 
mindent el kell felejteniük, amit eddig emlékeze-
tükbe véstek, és ugyanazokat a dolgokat, a sza-
vak egy sokkal bonyolultabb szövedékébe bur-
koltan, új erőfeszítéssel kell végig tanulniuk. 
De nem törekszenek, ahogy pedig illett volna, 
az életkornak és a szellemi érettségnek megfe-
lelő gyönyörködtetésre, hanem e grammatikai 
ismeretek mintegy orákulum jelleget öltenek 
magukra, a csapást még nem érzékelő gyerme-
keknek olyan babonás hittel vagy zsarnoki ön-
kénnyel adatnak elő, hogy azt hinnéd, az örök 
üdvösség fonros része van beléjük helyezve. 
S akik ezt akár lassú fölfog6képességük, akár 
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a terhes dolgok megtanulása iránti hanyagságuk 
miatt a tanárok akarata szerint nem képesek 
teljesíteni, azok nyomorult m6don, s mintha 
főbenjáró bűnt követtek volna el, pálcát kapnak, 
kárcerba kerülnek, s hogy e nagy-nagy bűnhöz 
semmi büntetés ne hiányozzék, szamárfüllel, 
e múzsák.hoz méltó látványossággal ékesülnek. 
Aztán a magyarázat, amelyet ebben a sötétség-
ben világosan, anyanyelven kellene megadni, 
barbár latinsággal következik. S err61 azt gon-
dolják, nem is Jesz eredményes, csak ha vessző, 
ostor, dologház, korbácsok, 

s a tanárok gyászos bús jogarja: nádpálca, 

és ami iskolai büntetés még alkalmazható, mind 
kéznél van; nemkülönben a 

mérce, amely méltó bűnhődést szab ki a bűnre. 

Az egyes beszédrészekről, akcidenciákról, ki-
vételekről és más effélékről túlzottan is buzg6n 
tanítanak és kérdezősködnek, s ezekről aztán 
úgy kezdenek disputálni, hogy úgy tűnik, nem 
is a grammatikában, hanem az isteni .filoz6fi.á-
ban, nem gyermekek, hanem hozzáértők között 
forgolódnak. Ez az egész mintha csak azért 
volna, hogy biztosítsák ennek a mondásnak hi-
telét: „Könnyebb három fakultás doktorának, 
mint jó grammarikusnak lenni." 1gy egy nyelv 
megismerésében eltompulnak a tehetségek, pe-
dig azokat a természet nemesnek alkotta. Ezek 
aztán vagy teljesen elpártolnak az irodalmi stú-
dium októl, vagy ha ezen a göröngyös úton 
előbbre haladnak, elerőtlenednek, mielőtt eljut-
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nának a nemes művészetek ama szentélyeibe, 
amelyek kedvéért a latin nyelvnek e vesződséges 
és ezekkel a vezetőkkel igen terhes stúdiumát 
felvállalták. Ha pedig egyeseknek sikerül kilá-
balni, nehogy arra gondolj, hogy ezt a visszás 
oktatás eredményének kell tartani: szerencsés 
tehetségek voltak, akik nagyobb dolgokra szánva 
ezek között az akadályok között sem tudtak el-
sorvadni. Eközben a boldogtalan mesterek be-
beszélik maguknak, hogy hivatásterületűkön he-
lyesen járnak el, s a szerencsétlen ifjúsággal kap-
csolatban igen nagy érdemeket szereznek, holott 
pedig semmi más értéke sincs munkájuknak, 
mint hogy a gyermekek a grammatikai szabá-
lyokat emlékezetbó1 fújják. Hogy a szabályok 
szellemét kövessék, azon a legkevésbé sem fára-
doznak; még sokkal kevésbé, hogy azokkal meg-
egyezően írjanak és beszéljenek is. 

4. §.A másik baj, ami iskoláinkban lábra ka-
pott: a szókincs és a tisztább frazeológia elha-
nyagolása. Mert ami a latin szavakat illeti, sokan 
úgy vélik, hogy az iskolákban, használat közben 
kell azokat megtanulni. De hát miféle haszná-
latban? Mikor alig van olyan, aki helyesen hasz-
nálja a latint, még a mesterek se. Bizonyosan 
joggal hozta föl ezt a szokást G. J. Vossius a bar-
bár és megromlott beszédmód okai között: „ Van 
egy másik dolog is, amely által ez a baj becsúszik, 
tudniillik a mindennapos latin beszélgetési gya-
korlat azokkal, akikben még nem értek meg 
a tanultak. Állandóan ilyeneket hallva ugyanis 
hasonló beszédhez idomulnak hozzá, s mi ma-
gunk is tévesen tanulunk írni; úgy, hogy csak-
nem megkedveltetik velem a maguk ellenvetését 
azok, akik úgy gondolkodnak, hogy a latinul 
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valo beszélgetés szokása, ahogy általában érvé-
nyesül, legalább annyit árt a nyelvi tisztaságnak, 
mint amennyit használ neki." S ettől a veszede-
lemtől, ha valahol egyáltalán, akkor leginkább 
az iskolás gyermekek seregében kell félni. Sem-
miképpen nem vetném el egészében az ifjúság la-
tin beszédpróbálkoz~ait, az azonban nyugtala-
nít, hogy mikor senki nincs közöttük, aki igazán 
tisztán megtanult volna beszélni, nagyon köny-
nyen fönnáll a veszély, hogy a barbár beszédmód 
szirtjeihez csapódnak; ne csak alig-latinul szaj-
kózzák a latint, s ezzel a rosszul beidegződött 
beszédmóddal több szennyet hordjanak össze, 
mint amit aztán akár kitartó erőlködéssel is alig 
lehet kitisztítani. És könyörgök, miféle beszédet 
várhatsz el azoktól, akik az egyes szavakat sem ta-
nulták meg, még sokkal kevésbé ragozásukat 
és helyes összekapcsolásukat. Ezért van aztán, 
hogy mint a pók a hálóját, a maguk feje szerint 
gyártanak szavakat, melyek még barbár fülnek 
is kellemetlenül hangzanak; innen származtat-
ható az a zavaros és barbár beszédmód, amely 
iskoláinkban a megrögzött szokások révén ér-
vényre jutott. 

5. §. Bizony nagyon is tudom én, hogy a leg-
több iskolában sűrűn forgatnak egyes avult 
nomenklátorokat, amelyekben elég nagy a sza-
vak bősége. De ezekkel nemcsak hogy nem jut-
nak előbbre a szegény kis kezdők, hanem inkább 
rögtön a bejáratnál a barbárság ajtaját nyitják 
ki. Azon kívül ugyanis, hogy a latin szavak ter-
mészetes virágát készakarva elhanyagolják-hisz 
mindenféle dolog és a legértéktelenebb haszná-
lati eszközök nevével is zaklatják őt - , a meg-
rögzött barbarizmust, amelyet pedig el kellett 
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volna űzni, ártalmas termékenységgel, új dol-
gokat hozzáadva, bámulatosan növelik. A fra-
zeol6giára sem tordítanak több gondot. Auktort 
vagy soha, vagy csak ritkán választanak inter-
pretálásra, és azt is csak a tanul6k érettebb korá-
ban, mikor már mindenféle barbarizmussal meg-
fertőződtek, s nem is megfelelőt, nem is eléggé 
latinosat; sokan azt gondolják, hogy a Vestibu-
lum-mal, a /anua-val és az Orbis pictus-szal. 
Comenius munkásságának szerencsétlen részei-
vel az egész latinságot kimerítették. Ezért aztán 
ezzel fárasztják a tanulók memóriáját, de bizony 
gyümölcs nélkül. Mert akár a dolgokat nézzük, 
akár a szavakat, akár a szavak összefüggését, 
akár a beszédformulákat, minden úgy van össze-
állítva, hogy a latin nyelv tanulásában nemcsak 
hogy nem használnak, hanem még ártanak is. 
Pedig mivel a j6 mlíveltségnek részint fundamen-
ruma, részint ékessége, hogy bárki, ami a lelké-
ben megfogant, áttekinthetően, könnyedén é":J 
rendezetten ki is tudja fejezni; Comenius em.e 
könyvecskéiben viszont, melyeket az is~olák 
céljaira adott ki, a piszok és a barbárság nemcsak 
a dikciót fertőzi meg, hanem maguk a dolgok is, 
melyekre rászórják 6ket, úgy látszik, beszennye-
z&lnek; nem hiába kívánhatta valaki igen mű
velt emberekkel együtt, hogy azt a zavaros 
Orbist Apellész festéktörő gyermekei fekete var-
gakulimájsszal előbb bekenték volna, mint hogy 
nyilvánosságot látott. 

6. §. Bizonnyal jogosan vélekedett úgy Come-
nius /anua-jár61 a rudós Morhof, hogy „azokb61 
az iskolákb61, ahol - mint illik - a genuin lati-
nitással törődnek, teljességgel ki kell iktatni. 
Valami kis ismeretet lehet ugyan nyerni belőlük 
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a dolgokról, de az igen kevés, és nem eléggé meg-
felelő rendszerben van előadva (ami pedig igen 
fontos ebben a tárgyban), s mindenütt olyan 
szavaktól és frázisoktól hemzseg, melyek az ifjú-
ság jó latinitását meg tudják rontani; bármint 
is igyekszik Comenius a /anua-ja latinitásának 
érdekében írt apológiájában, mert az maga is 
rászorul egy másik apológiára. Nem szólva arról, 
hogy a latinitáshoz ilyesféle könyveket egyálta-
lán nem lehet ajánlani, mert puszta axiómákat 
adnak elő, melyekben nincs meg a részek kohe-
renciájára épülő következetes ismétlődés, amely-
hez a megfelelő érettség esetén mindig hozzá 
kell szokni a gyem1ekeknek". És máshol: „Sem-
mi megbízható tudást nem lehet elsajátítani eb-
ből a kusza összevisszaságból, amelyben nincs 
<;emmiféle rendszer, s minden tele van barbariz-
rnusokkal. Olyan beszédre kell törekedni, amely 
nem pusztán egyes kijelentésekbéSl, hanem kör-
mondattá való összekapcsolás által épül föl; s 
bár ezt eleinte nem fogja föl a gyermek, a meg-
szokás által mégis megragad fejében és fülében. 
Tehát a helyes kötőszavakkal használt beszédből 
kell inkább megtanulni a névszókat és igéket 
(sőt a teljes szószerkezeteket is), mégha olyan 
egyszerű is ez a beszéd, ami a gyermekkornak 
felel meg. Tehát bármiképpen javítgatják is akár 
Comeniusnak, akár másnak az „aitaiait" (mert 
az ő /anua-jában sok ilyesfélét akart kijavítani 
tisztelendé> és tudós kiváló barátunk, Titius), 
nem tudom elképzelni, hogy helyeselném azok 
iskolai használatát. Mi szükség, hogy a pocso-
1 yákhoz fussunk, mikor tiszta forrásaink van-
nak? Ha a szavakról esik szó, azok jelentése akár 
magától is adódik az olvasás folyamán, úgy 
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hogy nincs szükség túlságosan sokat törődni „ clük. Végül pedig semmi nem indokolja, hogy 
a konyha vagy a mesteremberek kedvéért ezzel 
a maszlaggal etessük a gyermekeket: ilyesmire 
a mindennapi beszédben nincs nagy szükség. 

'"'.§.Nem volt iobb véleménnyel Comenius 
elmeszüleményeiről a rudós Mechovius sem, mi-
kor ezt írta: „Akik pedig szavak helyett pitva-
rocskákat, kapucskákat, ajtókat, előszobákat, 
az erzékelhető dolgok új világát és más káros és 
haszontalan könyveket hoznak napvilágra (bor-
zadok említésüktől is!), hogy a szavakkal együtt 
rögtön bölcsességet is oltsanak a tanulókba, iaj, 
de messze vannak az igaz úttól! Vesd le a páva-
tollakat ! Nem nyílik így út a latinitáshoz! Mert 
először is tele vannak barbár szavakkal, nincs 
bennük semmiféle szerkezet, s maguk a ómek 
es feliratok is durva hibák bélyegét viselik: miért 
vegye meg hát a gyermek ezt a szégyenletes árut 
akkora áron. Végül is fonák tervek szerint cse-
lekszenek, séSt már elvégzett dolgot végeznek, 
akik így tesznek. Ugyanis kisebb fáradsággal 
meg lehet tanulni egyszerubb szavakat, mint 
egész ilyen szókapcsolatokat stb. Azzal kell te-
hat kezdeni, ami előbb való. »Mert nyilvánva-
lóan baklövés, ha az elsők elé helyezzük az utol-
sókat.« Minden bizonnyal így tesznek azok, 
akik kapucskába és ajtóba lépnek, akik egész szó-
szerkezeteket tanítanak meg a gyermekkel, mi-
előtt tisztában lenne a névszókkal és igékkel; 
házat alapoznak, mieléStt az építő- és kötőanya
gokat beszerezték volna stb. Ezért csakis az 
a helyes tehát, ha e könyveket teljesen száműz
zük az iskolákból, s ha a gyermek a dolgok egy-
szerű megnevezéseit tanulja meg." De az isko-
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láknak ezt az átkos csapását b6vebben nem aka-
rom ecsetelni, nehogy a rágalmazás szenvedé-
lyéből származónak véljék, akik - lelkiismeretük 
szavára hallgatva - magukra vonatkoztatják, 
amit a közjó megbecsülése és a jogos fájdalom 
sajtol ki bel8lem. Kétségtelenül olyan korban 
élünk, melyben még akkor sem lehet panasz-
kodni, amikor alapos ok van rá. Bölcsnek elég 
ennyi is! 

Semmi közöm az elhájasodott néphez! 

8. §. Mikor tehát a rám ruházott kötelesség 
okán ezeket hallgatva, magamba fojtott gond-
ban sokáig és sokat latolgattam, sőt olyan nagy 
emberekkel is folytattam kötetlen eszmecserét, 
akik tudományukkal és tekintélyükkel az iskola-
ügynek hasznára lenni óhajtanak, arra a nézetre 
jutottam, hogy meg kell próbálni, hátha lehetne 
valami gyógyszert találni erre az idült beteg-
ségre. Először is elutasítva Comeniust és min-
den más nomenklátort, Christophorus Cellarius 
A helyes és gyakorlati latinság tankönyve című 
művét ajánlottam az ifjúságnak besztercebányai 
iskolámban. Ennek megtételére a tapasztalat 
vezetett rá, mely-mikor még Németországban 
a tanulmányok porondján verejtékeztem - ala-
posan megtanított, hogy az ifjúságot más úton 
nem lehet könnyen a tisztább latinság ismere-
tére eljuttatni, mint amelyen tudós Cellarius 
haladt előttünk, aki az effajta stúdiumban hosszú 
gyakorlatra tett szert. Reményeinkben nem csa-
latkoztunk, amit jól tudnak azok, akikre az if-
júsággal való foglalkozás rá volt bízva. Mint-
hogy pedig a német jelentésekhez cseheket, s 
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hogy a könyvecske használat a szélesebben el-
terjedjen, magyarokat is kellett kapcsolni (azért, 
mert vagy csak egy, vagy kettő, vagy mindegyik 
ismert volt az ifjúságnak), Cellarius könyvét 
magyar és cseh szavakkal bővítettük. Az volt 
akkor a legterhesebb, hogy példányok hiányá-
ban az egyes leckéket előbb föl kellett írni a táb-
lára, minthogy a tanulók memorizálni tudták 
volna; ez a munkamenet azonban rendkívül 
gátolta a nagyon hasznos törekvést. De a gram-
matika kijavítása nem felel meg a várakozásnak 
és a kívánalmaknak: akár azért, mert a régieket 
eltörölni és újakkal helyettesíteni fáradságos, és 
sok ellenszenv is kíséri, akár mert a túlzottan is 
vegyes ifjúságot - az iskolában ugyanis németek, 
magyarok, szlovákok, horvátok voltak - aligha 
lehetett volna egy és ugyanazon, mégis min-
denki számára anyanyelvű grammatikushoz irá-
nyítani. Közben voltak nemesi születésű ifjak, 
akik magánúton, az én általam előre megmuta-
tott és tudós férfiak által helyeselt módszerrel új 
útra léptek a latin nyelvtanulásban, s egyáltalán 
nem megvetendő sikerrel. Persze eredményesebb 
és sokkal kényelmesebb lett volna, ha Cellarius 
(németül írt) grammatikáját magyarázat nélkül 
megértik. 

9. §. S hogy viszont a közös grammatikaórák 
sem azon az előbb említett, megrögzött módon, 
a memória oktalan fárasztásában merüljenek ki, 
Cellarius tankönyvével Castelio beszélgetéseit 
úgy kapcsoltam össze, hogy meglegyen a gram-
matikai szabályok állandó gyakorlása, és a gyer-
mekek lépésről lépésre hozzászokjanak az auktor 
megértéséhez. Így nemcsak a tanulás iránti un-
dortól szabadítottuk meg az ifjúságot, hanem 
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mintegy sarkaUtuk is arra, hogy a latinság tanu-
lásában gyorsabban haladjon. Ami pedig a gram-
matistáknak arra az osztályára vonatkozik, amit 
szintaxistának szoktak nevezni, itt is gondoskod-
tam, hogy a szokottnál kevesebb legyen, amit 
a jövendőbeli elfeledés reményében tanulnak. 
Tehát Cornelius Nepost, a ragyogó írót- akinek 
tiszta beszéde annyira kellemes, hogy szinte úgy 
látszik, egyeilül ő tud latinul beszélni-, a szin-
taxis szabályaival úgy akartam állandó kapcso-
lattal összekötni, hogy ezzel a fiatalok idejekorán 
megtanulják mind a szavak egyszerű, természe-
tes összerakas'át, mind pedig a díszes és a kör-
mondatos beszédszerkesztést; ez egy év leforgása 
alatt teljesen befejeződött. Mindkét osztálynál 
percig se szüneteltek a latin beszédgyakorlatok, 
s ezek által .vált valóra, hogy amennyire kinek· 
kinek az életkora engedte, hibátlanul, legalábbis 
a grammatikai. szabályokkal összhangban igye-
kezett beszélni és írni. S hogy ezt milyen sikerrel 
valósítottam meg, azok tudják a legjobban meg-
ítélni, akik vagy jelen voltak a nyilvános vizsgá-
kon, vagy a mi intézményünkbe adták tanulásra 
reményük zálogát. Ilyen volt a grammatika-
tanulás Besztercebányán. 

10. §. Miután aztán Isten akaratából várat-
lanul elhívtak. abból az állásból (melyet majdnem 
hat éven keresztül igyekeztem erőm szerint be-
tölteni), hogy a pozsonyi líceumot szervezzem 
át, és azok, akik ennek az igen hasznos intéz-
ménynek a -sorsáról döntenek, felszólítottak, 
hogy fejtsem ki elveimet a megnyitandó iskolá-
ról, egyedül arra törekedtem, hogy ama két igen 
ártalmas bajt a lehető legsürgősebben eltávolít-
sam erről a területről; s ez annál simábban tör-
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ténhetett, minél könnyebb az egész épínnény 
szerkezetét megtervezni, mielőtt az alapokat le-
raknánk. Felfogásomat és tervemet e tisztes ta-
nács (konvent a neve) fölsz6lításának megfele-
lően őszintén föltártam, s a megfelelő indoklás-
sal bizonyítottam, hogy nagyobb sikert érünk 
el, ha Donatust és Rheniust elutasítva Cellarius 
német nyelvű grammatikáját alkalmazzuk. E te-
kintélyes és emellett igen művelt férfiak egyet-
értettek a hasznos intézkedés alapelveivel, első
sorban mert mindenki szükségképpen panasz-
kodott, hogy az előbb leírtak kalodába verik 
a tehetségeket. Azzal a feladattal bíztak meg te-
hát, hogy amilyen egyértelmíien meggyőztem 
őket tervem indokairól, olyan serényen iparkod-
jam, hogy a mi grammatikai iskolánkban a jö-
vőben minden akadálytalanul haladjon előre. 
S így tudós Ccllarius nyelvtanát hivatalos jóvá-
hagyással bevezettük az iskolába. 

11. §.Készséggel megvallom, eleinte úgy lát-
szott, hogy nehezen megy a dolog; leginkább, 
mert voltak, akiknekezazegyébiránt igen hasz-
nos intézkedés egyedül amiatt nem tetszett, hogy 
ők Rheniusból tanulták a larinr, s hangoztat-
ták: hallatlan gaztett, hogy német nyelvű szabá-
lyokkal vessük meg a larintudás alapjait. A kez-
deményezés sikere azonban rövidesen jobb be-
látásra térítette őket. Mások, akik kedvüket lelik 
a vádaskodásban, odáig ragadtatták magukat, 
h. )gy úgy támadtak rám és szándékomra, mintha 
risztább tant mocskoltam volna be nyilvánvaló 
eremekséggel ; e bűnt pedig a balga gáncsosko-
d6k habozás nélkül a nyilvánosság előtt kenték 
rám, s kérdezetlenül is mindenfelé szétkürtölték: 
ilyen balga auktorokkal a barbárság előtt nyílik 
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meg az út. E szavakat ugyan ki sem ejtették 
volna, ha több lett volna bennük a józan ítélő
képesség, mint a piszkálódásra való hajlandóság. 
Én persze tudom: annyira távol állok a valódi 
barbárságtól, amennyire ama vádlók az igazi 
latinságtól. Előálltak olyanok is, akik szerzé>met 
túlzott rövidsége miatt szavazták le, mert hoz-
zászoktak Rhenius és mások irdatlan magya-
rázataihoz. Mindenekelőtt azonban a mesterkélt 
újítás bélyegét sütötték rám egyes tanárok, akik-
nek minden gyanús és elvetendő, ami az újdon-
ságnak csak valami kis jelét is viseli magán, s 
csupán azt helyeslik, ami ostobaság ugyan, de 
régi. Azt is felhozták ellenem, hogy más iskolák 
szokásához kellene igazodni, melyek Rhenius 
latin szabályait bölcs belátással megtartják. De 
sok tudós férfiú, így az említett Havemann he-
lyettem is rég megfelelt már nekik, mondván: 
, ,Sokan megfordítva gondolkoznak: új dolog, ha 
ilyesforma latin grammatika jelenik meg. Én ezt 
válaszolom: jó dolog, ha a tehetséges embereket 
könnyebb úton vezetjük a célhoz. Amiről most 
azt hisszük, régi, valaha új volt; s ez is el fog 
avulni; amit most példákkal védünk, példává 
lesz maga is. Szépen ír erről Horatius: 

Hogyba olyan gyűlölt lett volna az új a görögnél, 
mint nálunk, ma vajon hol lenne a régi? Mi járna 
kézr6l kézre ma itt ronggyá olvasva közöttünk? 

Ámde más iskolák szokásának is engedni kell 
valamelyest, amelyek a latin szabályokat meg-
tartják; megmarad tehát a régi egyöntetlíség. 
Valójában azonban ~gy gondolom, a jobb, nem 
pedig a rosszabb szokáshoz kell igazodni és al-
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kalmazkodni." Eddig ő. S valóban,. ha. ezek a jó 
emberek be akarnák vallani, mi az .igazság, hát 
nem az ifjúság, hanem maguk miatt! jajveszé-
kelnek az új grammatika ellen, mertI hisz a gyer-
mekeknek édes mindegy, melyik szera.'őhöz szok-
nak hozzá, sőt sokkal könnyebben szoknak 
hozzá az anyanyelvűhöz; a ta~ftóknak nehéz 
és terhes, hogy a haszontalanságok közüJ kiver:. 
gődjenek, amelyeket ők maguk is ütlegek között 
tanultak meg, s új és könnyebb .Útr!l t~ijenek a 
tanításban. , . 

12. §. Sokkal elfogadhatóbbak voltak azoknak 
panaszai, akik nem magát az e1go.nd6lásom alap-
elvét helytelenítették, hisz j61 látták~': hogy az -if-
júságot vérig kínozzák a grammatikai 'Szabályok, 
hanem azt vitatták módszerünkbcm, hogy ezzel 
a német nép vitorlájának adunk szelh,, s majd„ 
hogynem kizárjuk hasznábol a .n:iagyarokat, fl-
szlovákokar, a horvátokat; énmag~ is.jó előre 
láttam ezt, s amikor a tanulók száma' növekedni 
kezdett, a gyakorlatban is tapa.~zt.altarn. Épp ez 
kényszerítette ki belőlem ezt az .. új( kiadást; s. 
hogy tisztában légy elveimmel, .k;-e<lv~s olvasóm, 
röviden kifejtem ezeket. Cellarius . szabályát 
megtartottam ugyan, de szabadon 1 }<.ezelve: 
egyeseket töröltem, másokat világosabb renddel 
tettem érthetőbbé, ismét . má~o.~a~ , nyelvtan-
könyvekből illesztettem be, itt-ott ~éhányat pe-
dig latinra fordítottam; nem mintha ezt a· mód-
szert jónak tartanám - korábban már kifejtet-
tem, mi a véleményem róla -„ hanem részint 
hogy engedjek valamelyest azok si;0~ásának, 
akiknek egyedül a latin nyelvű SZ<l;bályok tet-
szenek, részint pedig hogy a magyaroknak és 
a szlovákoknak, akik még nem tudnak németül, 
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a szokásnak meg.felelően segítsek, mígnem ha 
alkalom adódik, az ő használatukra is anya-
nyelvű kiadást lehet megjelentetni. Egyébiránt 
iparkodtam, hogy gyakorlatilag szükséges, át-
tekinthető, rövid, jól fogalmazott és biztos sza-
bályokat adjak eléjük. Mit használ ugyanis, ha 
a sok szövevényes szabály okozta nehézségekkel 
abban az időben rettentjük el a tehetségeket, 
amelyben leginkább kell azokat táplálni, s bizo-
nyos türelemmel gondoskodni, hogy a száraz 
dolgok traktálása miatt időnek előtte el ne fá-
radjanak. Tudniillik „útra van szüksége a kez-
dőnek, mégpedig egyenesre, amelyre könnyű rá-
lépni és haladni is rajta; eléggé rövidnek kell 
lennie, és már csak ezért is könnyen járhatónak, 
s amely a tanulót nem fárasztja vargabetűkkel". 
De hát nem vagyok annyira beképzelt, hogy azt 
higgyem, semmit sem lehet e kis mííhöz hozzá-
tenni, vagy elvenni, amivel a tanulásra és a ta-
nításra egyaránt alkalmasabbá tehető. Sok min-
denre rámutatnak majd a későbbi gondok, igen 
sokra a gyakorlat, hogy mit lehet nagyobb ala-
possággal kidolgozni; sőt remélem is, hogy tisz-
tességes, tudós férfiak, s akik elgondolásaikkal 
és anyagi erővel is pártolni szokták a tudomány 
ügyét, nyíltan, de a gáncsoskodás szándéka nél-
kül fejtik ki, mi a véleményük oktatásunkról; 
így válhat lehetővé, hogy az elkövetkezendő ki-
adások - ha szükség lesz rájuk - hibátlanabbul 
és megfelelőbben jelenjenek meg. Azokkal pedig 
nincs okom sokat törődni, akik más dolgokhoz 
hasonlóan a mienkbe is mérgesen belemarnak; 
mert tudom, nincs súlyosabb büntetésük, mint 
a nemes és f ~rfias hallgatás: irigyek ugyanis az 
ilyen jellemek és mérges természetűek, akiket 
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felingerel a határozott fellépés, megtör, leg-
alábbis visszavonulásra késztet a hallgatás, úgy, 
hogy később nem oly tüzesen ágálnak. Helyesen 
és igazán mondja az a bizonyos terentiusi Mitio: 

Az oktalannál elfogultabb senki sincs: 
Amit 6 csinál, szerinte mindig az helyes. 

13. §. Még csak annyit: nem azzal a szándék-
kal bocsátjuk útjára könyvecskénket, hogy a ma-
guk korában elsőrangú régieket kiszórja az abla-
kon, vagy bármi más módon is igazságtalan le-
gyen velük. Távol áll tervünktől ez az arcátlan-
ság, s távol áll jellemünktől e hiba; hisz csakis 
azért dolgoztam s dolgozom most is, hogy olyan 
utat készítsek elő az ifjúságnak a latinitáshoz, 
amely könnyen járható, s nincsenek rajta varga-
bet<ik. Ráadásul nem idegen annyira tőlünk 
a humanitás, hogy igen kiváló szerzőket meg 
akarjunk fosztani a nékik járó elismeréstől: fe-
lőlem tartsák meg kiérdemelt helyüket, de le-
gyen szabad nékünk is saját elgondolásunk sze-
rint cselekedni. Helytelen ugyanis a respublikát 
képző tudományos életben büntetést&l való f é-
lelemmel kényszeríteni minden embert egy és 
ugyanazon törvény alá; ezt az államban meg-
követeli a tömegek társulása, összefogása és a 
közhaszon, de nem így a tudományokban, ahol 
a szabad mesterségek mlivelőinek körültekintő 
gonddal arra kell törekedni, hogy minden dolog 
napról napra jobban megközelíthető és világo-
sabb legyen; ha ez csak az újítás gyanújával 
történhetik meg a szellemek,vélemények és ér-
zések oly nagy változatossága mellett, az újítók 
egyedül a maguk lelkiismeretével és nem más 
ítéletével állnak vagy buknak. 



Nem lelek én három közös ízlésű lakomázót, 
bogy ne akarná mind mással csiklandani ínyét, 

írja Horatius. Ami tehát ezekben a stúdiumok-
ban történik, azokban mindenki a maga elgon-
dolása szerint halad; bár hogy a grammatika 
mesterségében, és ami még idetartozik, annyi 
nagy elme olyan sok munkája \ltán mi újat le-
hetne előhozni, nemigen látom. Epp elég munka, 
ha a régieket, melyek a sok rájuk tapadt nehéz-
ség miatt borzasztanak el, valamiképpen újra 
könnyűvé tegyük. 

14. §. Hivatásom és meggyőződésem követelé-
sére tettem én magam is próbát, mert úgy ér-
zem, mindenestől az iskolai ifjúságért születtem, 
és vallom elkötelezettségemet. Cégéres gazem-
berség volna, ha nem mutatnánk meg a már jól 
ismert csapdákat az úton járóknak, akik mellé 
vezetőnek és társnak adattunk, vagy ha alka-
lomadtán éppen mi vezetnénk félre a járatlano-
kat. Ugyanilyen, sőt még nagyobb vétségbe es-
nek azok a pedagógusok, akik az általános neve-
lés észrevett és fölismert hibáit nemcsak hogy 
nem távolítják el, hanem még támogatják is, 
mintegy foggal, körömmel harcolnak értük, s így 
hitványul megrontják a szegény ifjúságot. Ma-
guk lássák dolgukat; én határozottan eltökél-
tem, hogy ha életemből és erőmből telik, köte-
lesség szerint minden hűséges gondoskodásom, 
szorgalmam és törődésem arra szánom, hogy 
a rám bízott ifjúságnak ne kelljen azokhoz a szik-
lákhoz ütődni, amelyekhez én magam is kora 
ifjúságomtól fogva annyiszor nekicsapódva 
majdnem tönkrementem. Az én dolgom ponto-
san az lesz, amit Cicero jelent ki magáról : 
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„Amennyi időt mások a maguk dolgainak in-
tézésére, az ünnepnapi játékokon val6 részvé-
telre, amennyit egyéb élvezetekre vagy magára 
a lélek nyugalmára megengednek maguknak, 
amennyit mások az unos-untalan lakomákra, 
amennyit végül a kockajátékra, a labdázásra 
szánnak, épp annyit áldozok én ezen stúdiumok 
ápolására." Ha megtudom, hogy elhatározáso-
mat nem mindenki helyesli, azoknak közös sor-
sával vigasztalom magamat, akiké minden gon-
dok közül a legrégebbi: a közhaszonr61 val6 
gondoskodás; ha pedig - amit azért remélek -
lesznek majd olyanok is, akik habozás nélkül 
lépnek rá ugyanerre vagy legalábbis az ettől 
nem túl különböző útra - s ezt minden derék 
embertől könyörögve kérem is -, az lesz a fizet-
ségem, hogy ennek a hasznos célkitt'.ízésµek el-
veit továbbra sem lanyhuló igyekezettel köves-
sem. Arra kérem az örök Istent, hogy a legfel-
ségesebb császárnak, a mi legkegyelmesebb ki-
rályunknak sok-sok győzelmet, a hazának bé-
kességet, az egyházaknak nyugodalmat, a tisz-
tességes tudománynak, álland6 menedéket jut-
tasson Krisztus által. Ugy legyen. lgy váljanak 
a mi munkáink az ifjúság hasznára, valamint 
az Isten dicsőségének növekedésére. Most már 
ég áldjon, kegyes olvasó, és légy j6indulattal 
törekvéseink iránt. 

Pozsony, 1717. július 1. 

Déri Balázs Eorditása 



NÉMET NYELVTAN 

LtJcse, 1718 
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Üdvözlet a jóakaratú olvasónak! 

A magyar nép dicsőségéhez tartozik, hogy több 
nyelvet szokott anyanyelvként használni. A ma-
gyaron és latinon kívül ugyanis, mely itt a nép 
között is elterjedt, a szlovák és a német már az 
ősi időkben polgárjogot nyert. A vállalkozás célja 
nem engedi, hogy e dolgot tüzetesebben nyo-
mon kövessük. A szlovákokról szerintem egé-
szen bizonyos és tisztázott, hogy lliiricumból 
jöttek ide, még mielőtt a hunok elfoglalták volna 
Pannoniát, s a gepidákkal és a gótokkal .hosszú 
ideig kegyetlen háborókat vívtak. A hunok a gó-
tok elűzése után egyezségre léptek velük, s nem-
csak megtűrték, hanem a németek ellen indí-
tott hadjárataikban társukká is fogadták őket. 
A szlovákok e maradványai pedig abban az idő
ben is az északi vidék~ket lakták, mikor egész 
Pannoniában a hunok uralkodtak; ez bizonyít-
ható is mind a történetírásból, mind pedig. a leg-
régebbi várak kétségtelenül szlovák eredetű ne-
véből, melyeket ezek építettek fel megfelelő he-
lyeken Murán a szláv mur-ból (fal); Lubca 
a luby-ból (kedves); Zwolen mintegy kiválasz-
tott hely; Bognice a csata szóból; Lietawa, Blat-
nica, Sklabyna, Lykawa, Krasnahuorka és nagy 
számban más nevek; ezeket a magya:rnk és 
a németek sűrün használják, de az ő nyelvükön 
semmit sem jelentenek. Sőt eredetileg, 1255 előtt 
Besztercebányát is Nowa wesnek (Újfa~u) hívták; 
úgy emlékszem, ezt a nevet egy, az idők folya-
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mán megrongálódott oklevélben olvastam, mely-
ben a város kiváltságait jegyezték föl. Mikor 
a szászok ide bevándoroltak, véletlenül vagy 
szándékosan ebből a névből fejlődött ki a latin 
Neosolium és a német· Neusohl; de a szlovákok 
által, és a folyóra is használt Bystryca szó azt 
tanúsítja, hogy itt hajdan szlovákok laktak, bár 
magát a várost a szászok építették, s királyi ,jó-
indulatból miattuk iktatták a városok közé. Am 
ezek a dolgok annyira nyilvánvalóak, hogy 
senki nem kételkedhet, ak~ járatos Magyaror-
szág régi történetében: . · 

2. §.Később aztán -a Magy"arország határait 
széltében dúló csehek és morvák háborúi és be-
törései ismét űjabb ·településeket hívtak életre 
a hegygerincek között, nogy amikor csak kedvük 
tartja, rátörhessenek a termékeny vidék hatá-
raira. Elsősorban a hu~zita háború során (mely 
amilyen nagy erővel Csehország belsejében dúlt, 
olyannal csapott át id5vel a közeli tartományok-
ba) Erzsébet királyné hívására újabb cseh csapa-
tok özönlöttek be Magyarországra, s várakat 
emelve, és a már azelőtt itt élő szlovákok közé 
keveredve rövid i'dő ·alatt · úgy megerősödtek, 
hogy néhány ·megyét, szinte kiszakítva Ma-
gyarországból riimr háb9rúban meghódított te-
rületet, kényük-kedvük szerint kormányoztak; 
hiába állt ellen Hunyadi János, akinek kezében 
akkoriban a főhatalom volt; olvasni lehet, 
mennyi baj származö'tt ebb51 Magyarországra. 
Akkor, mint állítják; a· husziták vallását is be-
hozták hazánkba; s gyakorlásának nem jelen-
téktelen nyomai ma olyan helyeken is láthatók, 
ahol a legkevésbé• sem gondolnánk. Ez a cseh 
és szlovák dúlás egészen Korvin Mátyás, a leg-
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jobb király idejéig tartott, aki meg akarva bosz-
szulni apja Losonc melletti vereségét - melyet 
inkább a magyarok árulása, mint az ellenség 
fegyverei okoztak-, néhány szerencsés csatában 
felmorzsolta erejüket, s miután ennek az elve-
temült népségnek vezérével, Giskrával egyez-
ségre lépett, a hegyi táborokat és várakat (kö-
zöttük Z6lyomot, a gonoszság tíizfészkét, s a 
latrok menedékét) őrséggel erősítette meg. 

3. §. Ezután a szlovákok megtették kötelessé-
güket, és polgárnak vették őket Magyarorszá-
gon, sőt kölcsönös házasságokkal szinte egy 
néppé olvadtak össze a magyarokkal. A bánya-
városokban azonban a szlovákokt61 egészen 
1606-ig megtagadták a polgárjogot; mikor azon-
ban a Bocskai-féle felkelés idején lakosságuk 
megcsappant (Besztercebányát ugyanis borzal-
masan fölégették), akkor először, pótlásul fogad-
ták be őket. Végül az 1608-ban, majd újra az 
1613-ban, Pozsonyban tartott országgyűlésen, 
miután a besztercebányaiak nagy nehezen en-
gedtek jogaikból, annyira megerősítették őket, 
hogy nemcsak a polgárjogot, hanem alkalom-
adtán a tisztségviselés jogát is hiánytalanul meg-
kapták. Mindazonáltal ahogyan a szlovák nyelv 
a csehekkel val6 rabl6szöverség miatt sajátos 
dialekrussá alakult, amely nagyon eltér att61, 
amit az illírek használnak, de amely a csehtől is 
nem kevéssé elüt, úgy különül el csodálatos vál-
tozatossággal végső soron újabb dialekrusokra 
is aszerint, hogy beszélői melyik vidék szomszéd-
ságában laknak. Akik ugyanis Morvaországgal 
érintkeznek, ennek idiómájából vesznek be vala-
mit; ugyanígy majdnem a lengyelre hasonlíta-
nak, akik ennek az országnak határain élnek; 
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valamennyiük közön legcsúnyábban azok be-
szélnek, akik a magyarokkal vegyesen élnek, 
s akik goromba és nehézkes dialektusukkal al-
kalmat adtak a csipkelődésekre: tudniillik csúnya 
szokásból - ízetlen és szörnyű nyelv! - a kre 
szócskát minduntalan beszúrják. Egyébként a 
szlavon idióma használata szerte Magyarorszá-
gon szélesen elterjedt. Legalábis azon az egész 
vidéken, amely nyugat és észak felé nyúlik, és 
Morvaországgal, Sziléziával és Lengyelországgal 
határos, s így majdnem tizenhárom vármegyé-
ben, mégpedig Pozsony, Nyitra, Trencsén, 
Árva, Liptó, Túr6c, Bars, Zólyom, a két Hont, 
Nógrád, Gömör és Sáros megyében használják 
(hogy ne is beszéljek most a csaknem az egész 
Magyarországon elszórtan található települé-
sekről). 

4. §.Ami mármost a német nyelvet illeti, 
egyáltalán nem hiányzanak, akik azt igyekeznek 
bizonygatni, hogy ezt a népet sohasem űzték ki 
teljesen Pannoniából, noha maguk is elismerik, 
hogy a hunok leigázták őket; ha ezek megfelelő 
okokra támaszkodva tanítanák, hogy a német 
nyelvet folyamatosan használták Magyarorszá-
gon, könnyű volna levonni a következtetést. 
Valójában az ízig-vérig teuton gótok leverése 
után a hatalmat birtokló hunok elsősorban 
a németek ellen kegyetlenkedtek olyan barbár 
vadsággal, hogy a gótokkal és más német eredetű 
népekkel együtt valószínűleg magát a nyelvet is 
kiirtották Magyarországról, míg aztán Attila 
halála után a hunok nagy része - nem annyira 
az ellenség ereje által, mint önnön bűne mian -
kiűzetett Pannoniából. Így történt, hogy a gó-
tok éSsi birtoklásuk jogán visszakapták lakóhe-
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lyüket, de - ilyenek voltak az idők 1 - elkevered-
tek a népek tarka egyvelegébe. A hun-avarok 
aztán Magyarországra való második bevonulá-
suk alkalmával még vadabbul tomboltak: nem-
csak a vidék új lakosait űzték ki fegyverrel, ha-
nem tűzzel-vassal pusztítva Germániát is csú-
nyán tönkretették. Ez indította Nagy Károlyt, 
hogy a hun-avarokat nagy sereggel először Ger-
mánia határaitól verje vissza, majd mikor ellen-
állni merészeltek, a Rába folyónál, utóbb Óbu-
dánál véres csatában morzsolta föl erejüket. 
Aztán Pipin vezetésével teljes nyolc évig dúlt a 
gyilkos háború, ami nehezen fejeződött be. De 
Székely a Kr6niká-jában, Istvánffy, Frölich, Na-
dányi és Hornius (a Régi világ-ban) tagadják, 
hogy Nagy Károly valaha is hadjáratot vezetett 
a hunok ellen. Ennek a véleménynek - inkább 
nagy tévedésnek! - valószínfileg az az eredete, 
hogy az avarokat a hunoktól különböző népnek 
gondolták, és különböző bejöveteleiket Magyar-
országra összekeverték. Hogy azonban ugyanaz 
a nép volt, meggyőző érveléssel bizonyította 
Otrokocsi Fóris Ferenc, a háború történetét pe-
dig Eginhard írta meg, s őt követte a mi Bonfi-
nink és A ventinus. 

5. §. Ugyanebben az időben a szászok, ez az 
igen harcias és a kereszténységre nemrég áttért 
nép, ismét lázadást szerveztek, de Nagy Károly 
megfékezte, s hogy teljesen megtörje erejüket, 
lakóhelyükró1 elűzve szétszórta őket. Egyes szer-
zők azt állítják, hogy nemcsak Magyarországra, 
hanem Erdélybe is akkor nyomultak be az első 
szászok; noha vannak az erdélyiek között olya-
nok is, akik azzal dicsekednek, hogy szász nem-
zetük nem máshonnan származott ide, hanem 
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az ősi időktől fogva, mi6ta az első kelták ide 
vándoroltak, mindig a hely lakosai voltak. Ezt 
a dicsőséget, ha az a dicsőség kevés nekik, hogy 
a szászok bátor népétől erednek, nem fogjuk el-
vitatni tőlük, mihelyt megfelelően megokolják 
nekünk, miért neveztetik mégis szászoknak ma-
gukat. Bármint vélekedjenek is, én úgy gondo-
lom, hogy ebben az időszakban, miután a hunok 
újra megszerezték Pannoniát, kezdtek először 
polgárjog alapján keveredni a magyarokkal a né-
metek, akik a vad és műveletlen népet városok és 
iskolák alapításával mind a humán tudomá-
nyokba, mind pedig (s elsősorban) a keresztény 
hitbe bevezették. Bizony Székely, e hazai író, 
a főbb felső-magyarországi városok eredetét ha-
bozás nélkül Nagy Károlyra vezette vissza: „To-
vábbá egyébféle némettel építteté Nagybányát, 
Kassát, Eperjest, Bártfát, Szebent és Lőcsét." ... 
De Moller Dániel Vilmos bővebben kifejti a dol-
got: „Az öt légiót - írja-, melyet Nagy Károly 
Meissenben, Thüringiában, Voigtlandban to-
borzott, Pannoniának abba a részébe vezényelte, 
melyet most Felső-Magyarországnak hívnak, és 
megalapÍtotta azt a bizonyos öt szabad várost: 
Kassát, Lőcsét, Eperjest, Bártfát és Szebent." 
Miután ezek az idők folyamán népesebbekké 
váltak, tizenhárom várost és tizenegy falut épí-
tettek; részben hogy felesleges lakosaikt61 sza-
baduljanak, részben hogy a Kárpátok tövében 
levő lakatlan vidéket saját népükből származó 
elemekkel töltsék meg. Mások ezzel szemben ré-
gebbről eredeztetik e városokat, tudniillik a kvá-
doktól, a lugiuszoktól, a szibinuszoktól, az 
ókori Germánia népeitől; így lesz Kaschau (va-
gyis Qwads-Au) Kvádliget; Kas-Marek (Qwads-
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Marek) Kvádvég·: Lautsch-Au (Lugs- vagy Lus-
Au) Lugius- vagy Lusiusliget; Zeben Szibinus-
varos. Nem is vitatkozom, amíg valami bizto-
sabbat nem mondanak. A kvádok ugyanis min-
den bizonnyal Germániának mintegy az elő
őrsét alkották végig a Duna mentén. Szállás-
helyüket Philippus Cluverius a Duna és a Maros 
folyók között jelöli meg, úgyhogy földjükön 
folyt a Vág és a Garam is, s így ugyanaz a vidék 
volt övék, ahol ma az említett városok feksze-
nek; hogy a lugiuszokról, szibinuszokról ne is 
beszéljünk már, akiket a régiek gyakran megem-
lítenek. S bizony lehetséges, hogy eredetileg a 
kvádok alapították ezeket a városokat, és végül 
Nagy Károly alatt új szászországi telepítésekkel 
frissítették föl. Ép elmével senki sem tagadhatja, 
hogy Magyarország legtöbb városának neve 
német eredetről árulkodik. Ezt a dolgot legmeg-
győzőbben kétségkívül (archívumoknak neve-
zett) levéltárainak alaposabb átkutatása bizo-
nyítaná, ha ezt ki lehetne eszközölni azoktól, 
akiknek birtokában vannak. 

6. §. Noha a következő időkben aztán a ma-
gyarok új meg új háborúkkal és fosztogatással 
elég gyakran megtámadták Németországot, s 
csapásokat osztva-kapva mindkét oldalon ren-
geteg vér folyt, mégsem olvasunk arról, hogy 
a magyarok akár a Nagy Károly által ide tett, 
akár a régebben alapított településeket szétrom-
bolták volna, míg támadó hajlamuk eltűntével 
megszelídültek, s a németekkel önként érintke· 
zésbe léptek. Végül aztán Géza, ez a szerencsés 
csillagzat alatt született fejedelem, szinte párat· 
lan lelki buzgalommal keresztény hitre tért. 
Az őt követő királyok a németek barátságát 
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gyakran tartották nyereségnek, amit meggyő
zően bizonyítanak a kölcsönös~n kötött házas-
ságok. A lelki barátság a szászokkal leginkább 
akkor következett el, mikor Lajos,· thüringiai 
őrgróf Erzsébettel, Jeruzsálemi András lányával 
lépett házasságra, kit később szentté avattak. 
Mert új szász telepeseket hívtak és telepítettek 
be, hogy a bányászatban segítsenek, amivel a 
magyarok mindaddig :p.em törődtek. Mikor ezek 
kötelességüket tették, rövidesen annyira meg-
gazdagodtak a fémek hasznából, hogy már tá-
gasabb lakóhelyeket kerestek, s p. kohók körül, 
melyeket szerte a hegygerincek között ipal'.i 
használatra alapítottak, a most bányavárosok-
nak nevezett városokat hozták létre: Körmöc-
bányát, Selmecbányát, Besztercebányát, Libet-
bányát, Bélabányát, Újbányát, Pugácot vagy 
Bakabányát, sok faluval együtt. Hogy e telepü-
lések egész Magyarországnak hasl.nosak s a k~
rályoknak is kedvesek voltak, ha máS jelből nem 
volna bizonyos, látható és nyilvánvaló _azokból 
az igen jelentős privilégiumokból, amelyekkel 
később a királyok csodálatra méltó kegyes9éggel 
tüntették ki őket, s amelyeket a: "'.árosokqák s6r-
tetlenül megőrizni máig érdekükben áll'. Ugy hi-
szik, hogy a szász bányászok körülbelül ugyan-
ebben az időben alapították illetve újították f~l 
romjaiból a többi északon fekvő bányavárost is, 
úgymint Merényt, Svedlért, Gölnicb~yát, Szo,.. 
molnokot, Mecenzéfet, Stöszt, Re.metét, Rozs-
nyót stb. 

7. §.Azokon a városokon és mezővárosokón 
kívül, amelyekréSl beszéltünk, a Duna menti és.a 
még délebbre eső városokban is már jó ideje-
városi joggal rendelkeznek a · németek. Tény. 
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hogy Pozsonyban és Sopronban bizonyosan 
mindig teutonok voltak a legrégebbi polgárok. 
Ezek ugyanis német szokás szerinti városok. 
Hogy pedig Pozsony és Sopron eredetét a római-
akra kell-e vissza vezetni, ebben nem foglalok 
állást - más helyen lesz alkalmam erről beszélni. 
Aventinusnál olvassuk, hogy e városok a Lajta 
vagy Litha folyó mellettiekkel együtt egykor 
Ausztria őrgrófsághoz tartoztak, de II. Henrik 
császár visSzaszolgáltatta azokat I. István ma-
gyar királynak, majd ugyanezeket Aba (vagy 
ahogy ő nevezi: Ovo) király ill. Henriknek adta. 
Én ugyan nem akarnám meggondolatlanul két-
ségbe vonni Aventinus szavahihetőségét, de 
mert a tudósok észrevették, hogy - talán népe 
iránti részrehajlása miatt - a magyar dolgokban 
gyakran téved, a nagy Conringhoz és Christian 
Junckerhoz hasonlóan ebben joggal kételkedem. 
Meglepő volna, ha magában a királyi Budában 
hiányoztak volna a német polgárok, mikor még 
magyarok voltak a királyok, akik nagy szabad-
sággal és méltósággal jártak el, sőt ezzel vissza 
is éltek. De hogy mikor jutottak ide, nem nagyon 
világos. Én azt hiszem, hogy Szent István ide-
jétől fogva megszakítás nélkül lakták németek és 
olaszok, akiket ő azért telepített be, hogy a még 
műveletlen és a barbár, szkíta szokásokból még 
ki nem vetkőzött népét mesterségekre tanítsák, s 
hogy ezáltal erkölcsük megszelídüljön és civili-
záltabban éljenek. Sok ok szól az ellen, hogy a 
többi várqsokat most ne vizsgáljuk alaposab-
ban; abból, amit itt fölhoztunk, világosan meg-
ítélhető, hogy sem a német nép, sem nyelve nem 
titokban lopakodott be a hazába, ahogy egyesek 
tudatlanul gondolják, hanem vagy régi lakóhe-
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lyüket tartották meg, vagy a m.agy.ar királyok 
hívására vándoroltak be. De miután .Isten külö-
nös kegyelméből a legfelségesebb ausztr;iaiházb61 
kaptunk kegyelmes királyokat, és ·új erőre kap-
rak a tudományos törekvések, annyira hasznos-
nak bizonyult hazánk e nyelve, hogy már ko-
rábban joggal kezdték hátrányosnak tartani is-
meretének hiányát. 

8. §. A mieinknél használt német nyelvjárások 
azonban bámulatosan változatosak.; másként 
beszélnek ugyanis a szepességiek, má,sként a bá-
nyavárosiak, ismét másként a Duna mellékiek. 
A szepességieké, bár a gepidák és cll:penszek vagy 
carpenszek maradékainak hiszik őket, s eltor-
zítottan Zipser, latinul szepességi a nevük, 
mégis a meissenihez esik a legközelebb, ha 
Frölichnek hitelt adunk; az okot.korábban már 
megmondtuk. Bizony, ha meg kell mondani az 
igazságot, az ő dialektusuk szolgálna rá legin-
kább, hogy a legmőveltebbnek. . nevezzük, ha 
szokatlan hangváltoztatásokkal és máshol nem 
hallott, s ezért nevetséges szavakkal nem csúfí-
tanák el. Ebbe a csoportba sorolnám Lőcsét, a vi-
dék első városát, Késmárkot, Eperjest, Kassát, 
Bártfát, Szebent, bár ezekben is megint nagy vál-
tozatosságra találunk : a lőcseiek kiejtése ugyanis 
zengő és kellemes, a késmárkiaké, eperjesieké és 
kassaiaké keményebb, tőlük megint elkülönül-
nek a bártfaiak és mindenekelőtt a szebeniek. 
Ezt kell érteni a tizenhárom városról is, melyek 
közt a fontosabbakat, Igl6t, V áralját, Szent-
györgyöt, Leibicet és Bélát lakosaik természeté-
ről mindenütt ismerik. H ogy az elqbbiekben föl-
sorolt bányavárosokat ugyanehhez a dialektus-
hoz kell-e kapcsolni, eléggé kétlem! .mert a leg-
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többen nehézkes beszédűek; minthogy azonban 
a gepidák szomszédságának nyomait magukon 
viselik, itt kellett őket említenünk. Továbbha-
ladva: bánya városinak azt a dialektust hívják, 
amely a szabad királyi és bányavárosokban 
tartja magát. Hajdan hasonlított a tisztább 
szászhoz, sőt: a felnémethez is. Ma Körmöcbá-
nyán és a környező falvakban elég esetlen, kissé 
műveltebb Selmecbányán, s majdnem a legkul-
turáltabb volna Besztercebányán, ha a szlavo-
nizmusok használata el nem csúfítaná. Az a hely-
zet tudniillik, hogy mikor a rossz nyelvszokás 
miatt a szlovák vonások a némettel s ezek amaz-
zal keverednek, lassanként valamiféle kevert be-
széd alakul ki. A többi bányavárosok alkalmaz-
kodtak a szlovákok nyelvéhez és szokásaihoz. 
Végül a Duna jobb illetve bal partján lakók az 
osztrák idiómát beszélik. Ide tartozik Pozsony, 
az ország fővárosa, s a környező királyi városok: 
Szentgyörgy, Bazin, Modor, Nagyszombat s a 
Csallóközben Szűz Mária szentélye (közönsége-
sen Somorja), a túlparton Óvár, Győr, s innen 
nézve a síkságon nyugat felé elterülő és a Duna 
meg a Fertő tó által határolt Moson vármegye 
Ruszt, Einsiedel stb. városokkal; ide tartozik 
Sopron, ez a szép város, és Kőszeg; sőt maga 
Buda, Pest, Vác és Esztergom is az osztrák nyelv-
1árást vette át, miután a török uralom alól föl-
szabadult. 

9. §.Hát ez a német nyelv eredete Magyaror-
szágon. A mieink között is sokan vannak azon-
ban, akik a felnémetet oly művelten írják s emel-
lett beszélik is, hogy azt gondolhatná az ember, 
Szászország kellős közepén nevelkedtek, vagy 
a nyelvvel együtt bizonyosan ott születtek. Ezek 
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azonban majdnem mind olyanok, akik külföl-
dön jártak, vagy pedig könyvek állandó olva-
sásával szerezték meg maguknak a szép német 
nyelvtudást. Egyébként a fölsorolt városokban 
nem egy nyelv uralkodik: a legtöbbnek lakos-
sága vegyesen használ két, sőt három nyelvet is. 
Nevezetesen Pozsonyban, Kassán, Eperjesen, 
Rozsnyón a német mellett a magyar és szlovák, 
Sopronban, Kőszegen, Ó váron, Győrött, Ko-
máromban, Esztergomban, Vácon, Budán, Pes-
ten a német és a magyar, Lőcsén, Késmárkon, 
Körmöcbányán, Selmecbányán, Besztercebá-
nyán, Nagyszombatban, Bazinban, Szentgyör-
gyön a német és a szlovák van állandó h aszná-
latban. A műveltebbeknél ezekhez a latin járul, 
amelyen legalább olyan könnyen írnak és be-
szélnek, mint anyanyelvükön. Az okot kutatva 
arra az eredményre jutok, hogy azok a magya-
rok, akik elséSként csatlakoztak Krisztushoz, s 
nyelvük az európai népeknek idegen volt, észre-
vették, hogy szomszédaikkal (leginkább az ola-
szokkal és a németekkel) latinul érintkezhetnek 
a legcélszerűbben ; ezért feküdtek neki aztán 
nagy, de a korviszonyoknak is megfelelő gond-
dal és buzgalommal. A kolostorokban, melyek 
akkoriban a műveltség tűzhelyei volLak, egye-
nesen törvénnyel tiltották, hogy bárki máskép-
pen merészeljen beszélni, mint irodalmi nyel-
ven, azaz latinul. KéséSbb az a szokás járult 
ehhez, hogy minden köz- és magánügyet latin 
nyelven intéztek. Utóbb, mikor már az iskolák 
szaporodni kezdtek, annyira megkedvelte a nép 
is, hogy egyetlen gyermeket vagy ifjút sem vet-
tek ki előbb az iskolából, még ha kézművesnek 
vagy az eke szarva mellé szánták is, míg annyi 
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latin nyelvismeretet nem szerzett, amennyi 
legalább a mindennapi élet szükségleteire elég 
volt; innen az, hogy a parasztok mezei munka 
közben latinul beszélgetnek. E latin nyelvtudás 
páratlanul nagyszerű és példamutat6 volna, ha 
a mieink idejekorán térnének rá a jobb szerzők 

I I f d I 1 utanzasara; e mert eppen ezze nem nagyon 
törődtek, akiknek kötelességük lett volna, a latin 
stílus a mieinknél új arculatot kapott, s ha valaki 
ezt meg akarja reformálni, bizony nagyon keve-
set ér el, sőt ellenszenvessé válik, mint aki lenézi 
a régit, s csak az újat kedveli;mintha nem éppen 
a barbárság volna sokkal újabb keletű, mint a 
tiszta és világos stílus. Közben persze voltak 
olyan magyarországiak, akik az általános véle-
mény szerint igen ékesen sz6ltak, s Cicero stí-
lusával versenyeztek; ha őket vennénk példa-
képül, nem kétséges, hogy a barbárság ránk nyo-
mott bélyegét hamarosan letörölhetnénk ma-
gunkr61. 

10. §. A közfelfogás szerint egyébként ezek-
nek a nyelveknek ismeretében áll az egész mŰ'
veltség, s azt hiszik, hogy ha a fiatalok már 
gyermekkorban megtanulják, a közszereplésre 
alkalmassá válva, gyorsabban jutnak előre pá-
lyájukon. A szüléSk minden bizonnyal azt gon-
dolják, hogy a lehető legjobban tettek eleget kö-
telességüknek, ha gyermekeiket úgy nevelték, 
hogy e négy nyelvet mint nélkülözhetetlen se-
gédeszközt megszerezték maguknak. A maga-
sabb tudományokra ritkán vágynak; nem mintha 
természet szerint képtelenek volnának (hisz a 
magyarok tehetsége, ha kiművelik, a tudomá-
nyok elsajátítására kiválóan alkalmas), hanem 
mert a legtöbbnek stúdiumai a grammatikában 
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merülnek ki. Ha az okot keressük, kézenfekvő: 
a gazdagabbakat a túl nagy vagyon, a szegé-
nyebbeket a szűkös anyagi viszonyok akadá-
lyozzák - hogy ezer mást ne is említsek. Meg 
kell ugyanis vallanunk: honfitársaink még nem 
tanulták meg eléggé, hogy mind a jó, mind a bal-
szerencsét erényeik kiteljesítésére kell fölhasz-
nálniuk; ha ezt tudnák, még a minket körülvevé> 
sok-sok baj között is nagyobb számban volná-
nak, akik józan eszüket hasznosabban használ-
ják. Mindenképpen értékes munkát végeznek 
azok a nevelők, akik ha nem tudják is magasabb 
színvonalra emelni a tehetségeket, úgy alakít-
ják azokat, hogy a fiatalok a nyelvek megisme-
rése közben is átlagon fölül, mégpedig racioná-
lisan tanuljanak meg gondolkozni. 

11. §. Éppen ez indított arra, hogy a magyar 
tanulóifjúság számára e grammatikát össze-
állítsam. Bizonyos tudniillik, és sokak kárán ta-
pasztalható, hogy a nagy költséggel és útvesztő
kön át kimerített fiatalok alig vagy egyáltalán 
nem tudják megtanulni ezt az egész Európában 
legnemesebb nyelvet. Ennek oka az, hogy egé-
szen idáig, a vak szokás szerint, gyakran csak 
a köznép körében élő, mindenféle barbarizmus-
sal fertőzött formában kellett megtanulniuk. 
_-1\.hogy tehát a szülők gondatlansága vagy a ma-
guk választása szerint egyik vagy másik német 
dialekrusba belebotlottak, legtöbbször a mellett 
maradtak meg, pedig még a konyhának vagy 
valami alacsony szintnek sem felelt meg; s mi-
helyt ..,..aJóban komoly tárgyról kell szólni vagy 
rrásban adni bizonyságát a jó német nyelvtudás-
nak. akadoznak. Bár, ha meg kell mondani ClZ 
igazságot, emiatt is elsősorban a szülőt okolhat-
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juk: hogy tudniillik költséget takarítson meg, 
gyakran olyan helyre adja fiait, ahol igyekezetük 
ellenére is barbárságot tanulnak a nyelvi tanul-
mányok közben; mihelyt aztán észreveszi a bajt, 
sebtében máshová küldi, s ha itt sem mennek 
a dolgok kedve szerint, megint csak új helyeket 
keres. Így egy év alatt több iskolát látogatnak, 
de egyikből sem visznek magukkal többet, mint 
puszta emlékét, hogy ott is jártak; pontosan ez 
alkalmas arra, hogy az időt és a költséget fol-
eméssze, s egyben az érzékeny gyermeki lélek-
nek kedvét vegye a nyelv helyes megtanulásától. 
Más szülők azt hiszik, hogy jobban gondoskod-
nak gyermekeikről, ha hazánk nyelvei közül 
szinte minden évben más és más megtanulását 
tűzik ki eléjük. Ez a terv sikerül ugyan egyesek-
nek, ha gyermekük jó fölfogóképességű, de biz-
tosan az a hátrány származik belőle, hogy mikor 
még egyetlen nyelv sajátos természetét sem is-
merték meg alaposan (s ezt nem is tudják meg-
tenni tehetségük fejletlensége miatt), helytelen 
módon vegyítik a különböző idiómákat, és hib-
rid beszédmódot alakítanak ki; s erről a hibáról 
még felnőtt korukban sem szoknak le, sőt tet-
szelegnek benne, hogy ostoba hivalkodással a la-
tint a magyarral, ezeket meg a némettel vagy 
a szlovákkal keverik. 

12. §. Nehéz erre a bajra orvosságot találni, a 
figyelmet azonban föl kell rá lúvni; abban a re-
ményben, hogy legalább a nemesebb elmék ve-
gyék észre: az ifjúságot nem kisebb mértékben 
rontja meg az elhamarkodott szorgalom és gon-
doskodás, mint a tétlenség, s e nyelvi stúdiumok, 
melyekrők tévesen azt gondoljuk, hogy az egész 
műveltséget magukban foglalják, kerékkötővé 
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válhatnak. Nekem, ha mesterembernek a maga 
mesterségében hinni lehet, e stúdiumok folytatá-
sáról (a hozzáértők jobb elgondolásait tisztelet-
ben tartva) a következő a véleményem: min-
denekelőtt ana kell törekedni, hogy mind a szü-
lők, mind a nevelők nagyon vegyék figyelembe 
a gyermekek befogadóképességét, és jól vizsgál-
ják meg, alkalmas-e több nyelv tanulására, ha 
pedig igen, milyen sorrendben; nem helyes, ha 
erőn fölül megterhelik őket. Aztán főként azon 
kell munkálkodniuk, hogy anyanyelvüket ismer-
jék meg magas színvonalon: ezáltal vethetik ösz-
sze az idegen nyelveket, s különbözte~hetik meg, 
mi egyezik, mi különbözik bennük. Ugy látom, 
ez a legalkalmasabb út több nyelv alaposabb 
megismerésére. De ebben általában nagy ha-
nyagságot figyelhetünk meg, sőt vannak honfi-
társaink, akik az anyanyelvet száműzni akarják 
az iskolákból, mert véleményük szerint elég, 
ha csak az anyák és a cselédség mindennapi be-
szédéből tanulják - ami súlyos tévedés. Azon kí-
vül ugyanis, hogy az anyák gyermekeikkel ked-
veskedve, sőt gügyögve beszélnek (úgyhogy a ki-
váló Olaus Borrichius az ily módon bekövetkező 
nyelvrontást méltán hozza föl több nyelv kelet-
kezésének okaként), a szolgák és szolgálók be-
széde bizony sok póriast tartalmaz; amit pedig 
az idegen nyelvekben oly nagy igyekezettel ke-
rülünk, miért engednénk meg anyanyelvünk-
ben. Abban sem szabad továbbá reménykedni, 
hogy aki saját nyelvét nem ismeri kiúínően, az 
idegen nyelveket majd a szükséges alapossággal 
fogja megtanulni. Ennélfogva a nyelvtanulásban 
mindenekfelett arra kell ügyelni, hogy mielőtt 
a mieink az idegen nyelvekre fordítanának nagy 
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gondot és fáradságot, anyanyelvüket ismerjék 
meg alaposan; ha pedig történetesen, ami nálunk 
nem ritka, gyermekkorban kezdenének két nyel-
vet megtanulni, mikor az alaposságra nincs lehe-
tőség, még ekkor is minden erővel azon kell len-
ni, hogy a fiatal, de roppant fogékony memóriába 
ne csússzon be a nyelvkeverés, amit serdültebb 
korban már el akarnánk kerülni. Az anyanyelv 
életkornak megfelelő elsajátítása után legköze-
lebb abba a nyelvbe vezessük be a gyermekeket, 
amelyik felé megvan a természetes hajlandósá-
guk. Rátermettség nélkül ugyanis balul üt ki, 
amire vállalkoznak, s ami sikernek látszik, az 
sem tartós. Gyakran láttam szlovák fiatalembe-
reket, akiket szinte erővel ragadtak a német nyelv 
tanulására, de így sem feleltek meg szüleik vára-
kozásának; pedig ha a magyar tanulásába fek-
tették volna idejüket és fáradságukat, megállják 
a helyüket. Közben, ha egy - megszeretett -
nyelv nehézségeit legyőzték, nagyobb kedvük 
támad, hogy végül a többit is hasonló igyekezettel 
tegyék magukévá. Ekkora jelenté5sége van, hogy 
a fiatal lelkek tüzét jól és okosan tudjuk éleszteni. 

13. §. Végül abban is gonddal és tervszerűen 
kell eljárni, hogy olyan helyekre irányítsuk a 
fiatalokat, ahol kisebb az erkölcsök romlásának 
veszélye, s a megtanulandó nyelv választékos. 
Volt-e valaha is r6mai, aki Thébába ment, hogy 
a görög irodalmat tanulmányozza? Athénba za-
rándokoltak, amely éppúgy műhelye volt a mé-
lyebb tudománynak és a kifinomult szokásoknak 
mint palotája az attikai ékessz6lásnak. Fontos 
tehát az ifjúságnak, hogy hol, kik és milyen kö-
rülmények közt nevelik nyelvismeretre, és a ki-
művelt viselkedés példáira. Bizonyos ugyanis, 
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hogy azt a szokást, amit fiatalságuk első éveiben 
eltanultak, s ami részben a hibás beszédben, rész-
ben a tisztes és illendő életm6dt61 val6 eltérésben 
nyilvánul meg, később csak nehezen s legfeljebb 
kemény rendreutasítás után hagyják el. Agya-
korlatban tanultam meg, hogy a városi isko-
lákba kerülő, parlagi múzsákhoz szokott ifjakon 
mindig érződik a vidékiesség, s nehéz segíteni 
rajtuk; leginkább azért, mert ezek az emberek, 
akik jobb társaságban még nem fordultak meg, 
tetszelegnek is maguknak parlagiasságukkal. 
Nem engedhető meg tehát, hogy a falusi kör-
nyezet visszahúzza azokat a tehetségeket, me-
lyeket vagy a természet alkotott nemessé, vagy 
a nevelésnek kell azzá tennie; s a káros szokást 
annál inkább kárhoztatni kell, minél jobban 
gyökeret vert még azoknál is, akiknek pedig 
érdekükben volna, hogy gyermekeik mozgalmas 
helyen, a társaséletben nevelkedjenek. Nagyon 
jól tudom, hogy egyesek sok mindent felhoztak 
mentségükre, miért döntöttek így gyermekeik 
neveléséről; de ha j61 látom, val6jában minden 
érvüket a fösvénységre kell visszavezetnünk. 
Hisz szerencsétlenek ezek a szülők, mert inkább 
akarják, hogy fiaik gazdagok, mint hogy j6k és 
tanultak legyenek; de még sokkal szerencsétle-
nebbek maguk a gyermekek, akik elől szüleik 
fösvénysége elzárja az erényhez vezető utat. 
Persze, hogy Plutarkhosszal együtt panaszkod-
jam, nagy szorgalommal foglalkoznak vagyon-
gyűjtéssel, szerfölött kevés gondot fordítanak 
azonban fiaikra, akikre a vagyont hagyni fog-
ják. Szintén Plutarkhosznál található Arisz-
tipposz ama nagyon szellemes, de a szülők fukar-
ságára nagyon találó mondása. Egyszer ugyanis 
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egy apa megkérdezte tőle, 11o15 "al cpeS11éi>11 "eJiq>, 
mennyi pénzt kéme .fia neveléséért? „Ezer drach-
mát!'' -válaszolt. Mikor pedig ez csodálkozott a 
magas áron, hogy tudniillik egy rabszolgát ve-
hetne ezer drachmáért, Arisztipposz így szólt: 
, ,Két rabszolgád lesz tehát: a fiad, meg akit még 
ezután fogsz venni.'' 

14. §.Miután mindezt kellőképpen megszívlel-
ték, amit szóba hoztunk, állhatatosságra van 
szükség: a kapkodó tanulás elől menekülnek a 
nyelvi tudományok; mindaddig egy idióma ta-
nulásánál kell tehát megmaradni, amíg nemcsak 
beszélni, hanem írni is szabályosan tudnak az if-
jak. Mivel ezt a német nyelv vonatkozásában 
idáig csak a mindennapi használatból, nehezen, 
sőt alig, vagy még alig sem lehetett elérni, hogy 
valóban eleget tegyek a rám hárult hivatali köte-
lességnek, a magyar ifjúságnak olyan utat akar-
tam mutatni, amely rövid és biztos szabályok-
kal van megerősítve, és ugyanakkor érthető pél-
dákkal megvilágítva; hogy pedig ezt milyen si-
kerrel tettem, azok ítéljék meg, akik a jó mód-
szer alapelveit gyűlölség és részrehajlás nélkül, 
igazságosan tudják mérlegelni. S hogy megtudd, 
kedves olvasóm, hogy e könyvecske összeállítá-
sában kiknek a műveit hasznosítottam leginkább, 
becsületesen megmondom. Mindenekelőtt Jus-
tus Georg Schottelnak, a két jog doktorának, 
mindmáig a német grammatikusok fejedelmé-
nek kitűnő munkáját alkalmaztam oly módon, 
hogy mindazt, amit a gyakorlatban szükséges-
nek tartottam, a maga helyére illesztettem be; 
aztán a híres Johann Bödicker grammatikáját is 
újra meg újra szorgalmasan forgattam; de a tu-
dós Morhof műveit, melyet a német nyelv meg-
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világosítására írt, nem tudtam megszerezni, sőt 
Serotinus grammatikáját is túl későn kaptam 
kézhez, vagyis éppen akkor, mikor ezeket írom. 
Tehát Schottel és Bödicker munkáival kellett be-
érnem, de egyiknek módszere sem egyezett meg 
az én tervemmel, mert amaz mindent terjedel-
mesen és kritikai gonddal dolgozott ki, ez vi-
szont, ha szabad kimondanom, véleményem 
szerint vagy más helyeken már meglevő dolgo-
kat vett át, vagy pedig ezeket úgy szerkesztette 
össze, mintha nem annyira kezdőknek, mint 
inkább tudósoknak írt volna. Kényelmesebb s a 
mieinknek alkalmasabb utat kellett tehát válasz-
tanom. Elsősorban arra törekedtem, hogy a le-
hető legkevesebb szabállyal intézzem el a mon-
dattant, melyet új, nagyon ésszer<.í rendben ad-
tam elő, a példákat főleg a Bibliából és közmon-
dásszerű sz6lásokból merítettem, mert ezekben 
a német nyelv természetes tisztaságában talál-
ható. Végül e művecskét - bármilyen csekélyke 
is - a magyar ifjúságnak akartam szentelni; 
ezért mindenütt elég gondosan fölhívtam a 
figyelmet arra, ami anyanyelvének szellemétől 
eltér. Egyébként akár jól fogadják, akár elvetik 
az effajta stúdiumok hivatott értői ezt az első 
kiadást, amelyet itt most közrebocsátunk, nem 
fogom a iövőre bízni, hogy bármit is iogosan 
hiányolhassanak benne. A németek pedig, ha 
majd valahol valami tévedésen kapnak, könnyen 
megbocsáthatják e botlást, hiszen ők tőlünk 
nagy köszönetet kapnának, ha magyar idi6-
mánkat hasonló gondossággal kezdenék meg-
világítani. Nekünk bizony a német nyelvvel 
való foglalkozás gyönyörlíséges, sőt méltányos-
ság kérdése volt: illő ugyanis, hogy magyarok 
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tanulmányai által is ismertebbé váljék annak a 
népnek nyelve, mely erényeivel és fegyvereivel 
nemcsak megvédte őket, és visszaszerezte haj-
dani területeiket, hanem a tudományoknak is 
menedékről gondoskodott. 

15. §. Mármost arra kell még rámutatnunk, 
milyen módszerrel akarunk a német nyelv taní-
tásában mi magunk eljárni, s mit kell szerintünk 
másoktól is megkövetelni, ha munkájuk gyümöl-
csét élvezni akarják. De hogy Fabius szavával 
éljek, „nem fogok ennél a résznél időzni, mert 
túlságosan is érthető", és másutt már világosan 
előadtam, mik a nyelvtan megtanulásában a jó 
módszer ismertetőjegyei; a legtöbb dolog erre is 
vonatkozik. Mindenekelőtt vigyázni kell, hogy 
a kezdő rögtön a betűk hangértékének megisme-
rése után jól tudjon olvasni, és a német szavakat 
német artikulációval ejtse ki. Ezután a kétféle 
névelő, majd a többi névszóragozás paradig-
máiba kell bevezetni. Közben egy bizonyos szó-
készlet gyűjtése után, amire nem akarnám hogy 
különösen nagy gondot fordítsanak, a főnevek 
nemi változtatásának és a melléknév fokozásá-
nak törvényeit tanulja meg, de a memória leg-
csekélyebb terhelése nélkül; ezt az igyekezetet 
teljesen spontánul fogja követni a névmások 
megismerése. Ezután az igékkel kell folytatni, 
melyek közül először a segédigéket kell emléke-
zetbe rögzíteni. Mihelyt ezt megtették, könnyű 
lesz a szabályos igék ragozása; a rendhagyókat 
ugyanis csak az olvasás és a mindennapi hasz-
nálat során kell megismerni. Így zárul le a szótan. 
Nem ajánlom, hogy a mondattan szabályait 
emlékezetbe véssék; ezeket állandó ismétléssel és 
folyamatos gyakorlással kell készséggé fejlesz-
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teni. A gondos mester azzal is törődni fog, hogy 
a germanizmusokat pontosan megkülönböz-
tesse a magyar és a szlovák nyelv szellemétől és 
természetétől; mert hiszen ezt értékeljük a nyel-
vekben velük született erőként és díszként. Végül 
a nyelvtani tanulmányokat könyvek olvasásával 
támassza alá a növendék, de erről most semmit 
nem akarunk mondani. 

Hátra van még, hogy azt kívánjam: legyen 
Isten továbbra is a mi közös hazánk kegyes őri
zője, s tartsa meg VI. Károlyt, a legfelségesebb 
császárt, legkegyelmesebb királyunkat, aki e 
haza védelmét magára vállalta; tegye szeren-
csésekké terveit, erősítse szövetségeit, adjon erőt 
és sikereket hadseregének, törje meg az életünkre 
és vagyonunkra törő erős ellenségein~ hatalmát, 
fékezze a kegyetlenséget. Csak a gonosz polgár 
merészeljen rosszat jósolni és kívánni a h~zá
nak, melynél édesebb semmi nem lehet. Udv 
neked, jóakaratú olvasó, használd fel fárado-
zásunk gyümölcsét, s ha nem esik nehezedre, 
légy kegyes hozzánk becsülettel. 

Pozsony, 1718. február 11. 

Déri Balázs. fordítása 
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AZ OLVASÓHOZ 

Átnyújtom neked, kedves olvasóm, a magyar 
nyelv történetének egy részletét, melynek közre-
adását öt évvel ezelőtt vállaltam magamra. Tudd 
meg azonban, hogy sok olyasmi jött közbe, ami 
a munka végrehajtásában gátolt : régebbi helye-
met ugyanis teljesen váratlanul föl kellett cserél-
nem azzal, ahol most vagyok, s helyzetem meg-
változásából az következett, hogy teljesen új 
munk~ra kellett gondot és fáradságot fordíta-
nom. Ugy látszik, még most sem vagyok eléggé 
szabad. De bármi történjék is, tartani kell sza-
vam. S hogy ezt könnyebben megtehessem, elha-
tároztam, hogy ami már beérett, részletekben 
közlöm veled, kedves olvasóm. Közben várom 
véleményedet; ez ugyanis vagy teljesen megerő
sÍt az elkezdett munkában, vagy egészen kiüt-
heti a tollat kezemből. Isten áldjon, légy jóindu-
lattal szándékom iránt, s ha Isten akarja, és 
élünk, a maga idejében reméld tőlünk a régi, 
a középső és az új Magyarország ismertetését. 
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Második szakasz 

MAGÁRÓL A HUN-SZKÍTA ÍRÁSRÓL 

Az írás eredetéről e keveset főként azoknak ked-
véért kellett előrebocsátanom, akiknek nem ada-
tott meg, hogy erről az egyébként nagy jelen-
tőségű dologról a tudósok vaskos értekezéseit el-
olvassák. Most, miután így előkészítettük az 
utat, térjünk a mi népünkre, s a legnagyobb gon-
dossággal dolgozzuk ki, hogy Pannoniába érke-
zésük előtt, s már az ősi időkben voltak-e betűik, 
és ha igen, milyenek.. Úgy fogunk tenni pedig, 
mint a hajótöröttek, akik moh6n belekapasz-
kodnak a deszkadarabokba, miket a sors éppen 
elébük vetett, s így mentik ki magukat az élet-
veszélyből; vagyis arra fogunk törekedni, hogy 
ezt a sok, kétely közepette vitatott kérdést úgy 
oldjuk meg, hogy a tudós olvasónak ne kelljen 
tovább bizonytalanságban maradnia. Először is 
az ismert auktorok nyilatkozatait mutatjuk be, 
majd, ha egyáltalán vannak, a hazai történeti 
forrásokat hívjuk segítségül, s a hun-szkíta ábécé 
bemutatása után a mi nézetünket fejtjük ki meg-
alapozottan. 

Már Prokopiosz teljesen megtagadta a hunok-
tól azt a dicsőséget, hogy volt irodalmuk (A gót 
háború. IV. könyv, 19. fejezet): „A hunok - írja 
- még most is teljesen járatlanok a betűvetésben, 
még csak hallani sem akarnak róla, gyermekeik 
sem nőnek föl az írás-olvasás nehéz munkájá-
ban." Ehhez hozzáfűzi aztán a követek történe-
tét, akiket Sandi!, a Meótisz túls6 partján ural-
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kodó hun-uturgur király a hun szökevények 
ügyében küldött Justinianushoz: „Ennélfogva a 
követek a barbárok szokása szerint királyuk 
minden parancsát emlékezetbfü terjesztették 
elő. Mihelyt Justinianus császár színe elé értek, 
azt mondták neki, hogy a szájuk mint levél által 
maga a király szól: »Hajdan, még gyermekko-
romban, tanultam egy közmondást; gyakran em-
legették, s ha jól emlékszem, valahogy így van: 
azt mondják, szőrét talán még a farkas, ez a vad 
állat is megváltoztathatja, természetét azonban 
soha nem változtatja meg, mert a természet nem 
adja meg, hogy jobbá váljék. Ezt tanultam én, 
Sandil, az idősebbektől, akik így intettek példá-
zattal, mi illik az emberhez.«" - A kutugorokon 
azokat a hun szökevényeket érti, akiket Justi-
nianus fogadott be. De úgy látszik, Priszkosz 
rétor is erre a véleményre hajlik (Kivonatok a kö-
vetségről. 57. lap), mikor a következőket 
mondja: „Aetius, e nem éppen jelentéktelen ró-
mai hadvezér, egy bizonyos Constantiust azért 
küldött Attilához, hogy a levélírásban segítsé-
gére legyen (W&oyea<pé~ xáeoi ) ." Ez azonban azt 
a gyanút kelti az olvasóban, mintha Attila és a 
szolgálatában levők járatlanok lettek volna az 
írás-olvasásban, s amire nem voltak képesek, má-
sok segítségével akarták pótolni. Mindenesetre 
Otrokocsi Fóris Ferenc, miután A magyarok ere-
dete című művében (I. rész, 6. fejezet, 318-19. lap) 
Prokopiosz és Priszkosz rétor idézett helyét 
ugyanebben az összefüggésben idézte, az elsőnél 
ezt jegyzi meg: „Prokopiosz közléséből, mint 
más hiteles adatokból, csupán arra következte-
tek, hogy hajdan a hunok nagy, sőt legnagyobb 
része teljesen írástudatlan volt, s ezért nem na-

95 



gyon törődött az írásjelekkel. De hogy az egész 
akkori hun nemzet, mely egykor az egész Szkí-
tiára szélesen kiterjedt, egyáltalán nem ismerte 
volna az írást, semmiféle érveléssel nem bizonyít-
ható." Az utóbbi Priszkosz-helyet a következő 
hrixelGi(;-szel illeti: „Teljesen ésszerű, hogy egy 
királynak, akinek van kancelláriája és abban ide-
gen származású írnoka (amilyen Constantius 
volt Attilánál), annak övéi közül is legyen még 
néhány embere, aki az idegent irányítja a levélT 
írásban, írásait ellenőrzi, felülvizsgálja; s ez más-
képpen nem történhetik, csak ha maguk a király 
hozzátartozói és népe is ismerik valamennyire az 
írást. Másképpen az írnok szolgálata fölösleges 
volna, vagy hát, amikor csak akarja, kénye-kedve 
szerint árulóvá válhatnék." Én mindenesetre úgy 
látom, hogy a belső ügyeket a hazai írnokok mun-
kájával, hun betűvel foglalták írásba; mihelyt 
azonban idegeneknek kellett valamit írni, idegen 
származású jegyzőket alkalmaztak : ilyeneket ma 
is láthatunk az udvarokban. Ilyesféle levélíró volt 
Attila mellett Constantius, akit Aetius római ve-
zér küldött hozzá. Végül az említett Fóris így fe-
jezi ki véleményét : „Semmiképpen nem tagadha-
tom, hogy a mieinknek volt írásuk abban a távo-
li, tiszteletre méltó múltban, amikor, mint majd 
alább be fogom mutatni, Görögország és Frigia 
egyes részeit is némely ősünk birtokolta, de 
ugyanakkor semmit nem merek határozottan 
állítani addig, amíg idővel e homály átvilágítá-
sára valamit nem találtam: hacsak abból nem 
meríthető elfogadható bizonyíték, amit majd ké-
sőbb Prométheuszról elmondok.'' Székely István 
magyarul Írt, és 1558-ban, Krakkóban megjelent 
krónikájában azonban megemlíti a hun írást, sőt 
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Joannes Boemus Aubanus Teutonicus kis köny-
vében, amit A népek szokásairól, törvényeiről 
és rftusair61 írt, egyértelműen tanúsítja (Ill. 
könyv, 10. fejezet, az én kiadásomban 230. lap): 
„ Van saját írásuk is (tudniillik a magyaroknak), 
de a latin betűst szívesebben használják." 
Ugyanígy beszél Johann Ludwig Gottfried A vi-
lág tisztségviselői című művében (1. könyv, 390. 
lap, 12. §.) : „Saját nyelvük van, amely azonban 
bizonyos vonatkozásban az illírhez hasonlít; 
s bár ősidőktől fogva használják saját írásukat is 
levélírásra, ma mégis beérik a latin betűs írással." 
Helytálló, amit a magyarok írásáról mond; de 
amikor azt írja, hogy a nyelv bizonyos vonatko-
zásban az illírhez hasonlít, a legnagyobb óvatos-
sággal kezelendő. 

Nem akarom tovább halmozni az auktorok 
tanúbizonyságait. Nagyon csodálkozom azon-
ban a medgyesi Töppelt Lőrincen, hogy milyen 
vakmerően állítja a magyarokról : „Sehol nem 
olvassuk, hogy írtak volna, mielőtt a keresztény-
séghez csatlakoztak.'' (Erdély eredete és pusztu-
lása, 8. fejezet, 70. lap.) Neki, mikor a régi Dácia 
romjait és emlékeit kutatta, előbb alaposabban 
meg kellett volna vizsgálnia a magyarok régi 
írását, mielőtt kijelenti, hogy sohasem tűntek 
ki az írás használatában, mert éppen ott, Erdély-
ben, a régiben meg az újban, erre igen meggyőző 
dokumentumokat találhatott volna. De meg kell 
bocsátani az írónak, mert a maga dolgainak a.kar 
utánajárni, s nem törődött másokéval. 

2. §. A régi szkítákról azt gondolom egyéb-
ként, hogy minél közelebb éltek eredeti szállás-
helyükhöz, ahonnan kijöttek, annál többet lehe-
tett náluk az ősi és öröklött bölcsesség nyomai-
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b61 megtalálni. Hogy a bábeli nyelvzavar után 
jöttek ki Mezopotámiáb61, s atyjukkal, Magóg-
gal együtt az északi vidékeken telepedtek le, né-
miképp a Szentírás is jelzi. Arról pedig teljesen 
meg vagyok győződve, hogy Noé mindhárom 
fiát egyformán megtanította az írásra, amit 
megőrzött: ők azután ut6daiknak adták át, ezek 
meg a széttelepülés során az egész világon el-
terjesztették. Jáfet, akitől a szkíták erednek, 
ugyancsak fejébe véste fiának, Mag6gnak, ez 
pedig gyermekeinek hagyományozta; ebből kö-
vetkezik, hogy ut6daikra, a szkítákra és a hu-
nokra is továbbterjedt az írás ismeretének isteni 
adománya. Mivel azonban azok az emberek két-
féle betűt használtak, a szimbolikust és az ábé-
cést, úgy vélem, hogy az ábécés írás azoknál a 
szkítáknál maradt meg folyamatosan, akik a 
meótiszi mocsarak mellett, s így mlíveltebb né-
pek közelében laktak; akik viszont észak felé 
magasabbra vonultak, és vérrokonaiktól nagy 
távolságra kerültek, kezdetleges, szimbolikus 
írásfajtát használtak, amit talán titkos megegye-
zéssel fogadtak el. Az idők folyamán aztán ezt 
kezdték sfulíbben használni, mert a szkíták 
inkább lelték kedvüket a fegyverekben, mint a 
tudományokban. Mindenesetre a szüroszi, Krisz-
tus születése eléStt 600 körül élő Phereküdész, a 
távoli világtájak legrégibb történésze, s a filozó-
fusok első mestere nyomán azt tanítja nekünk 
Alexandriai Szent Kelemen, hogy a szkíták a 
legrégebbi időkben hieroglifikus írásm6dot hasz-
náltak. Így ír Kelemen a Sztrómateisz V. köny-
vében [ ... ] (Morin fordítása szerint) : „Nemcsak 
az egyiptomi bölcsek, hanem néhány barbár 
népnél is mindenki, aki a filozófiára vágyako-
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zott, szimbolikus kifejezésmódra törekedett. 
Mondják ugyanis, amint a szüroszi Phereküdész 
írja, hogy Idanthürasz, a szkíták királya Darius-
nak, mikor átlépte a Dunát, hogy háborúba 
kezdjen velük, levél helyett szimbolumként egy 
egeret, egy békát, egy madarat, egy nyílvesszőt 
és egy ekét küldött. Mikor ezek értelmén gon-
dolkozni kezdtek, Orontopagasz nagyvezér azt 
mondta, hogy a szkíták átadták a hatalmat, s az 
egér lakásaikat, a béka vizeiket, a madár a leve-
gőt, a nyílvessző a fegyvereket s az eke a földet 
jelenti. Xiphodrész ellenben azt mondta, hogy 
ez a jelentésük: ha nem repülünk el, mint a rna-
da.rak, vagy nem bújunk a földbe, mint az egerek, 
ha nem rejtőzünk a víz alá, mint a békák, nem 
kerüljük el nyilaikat, mert soha nem fogjuk bir-
tokba venni területeiket." Eddig ő. 

Máig fennmaradtak parasztjainknál a szim-
bohkus vagy emblématikus írásnak maradvá-
nyai; nem is jelentéktelen emlékek, melyek cso-
dásan bátorítják azt, aki ezen a gondolatsoron 
elindul. Tudniillik ezek az írástudatlan emberek, 
hogy észben tartsák, amit akarnak, olyan jelekbe 
és betűkbe foglalják, amelyek alkalmasak a jel-
zett dolog fölidézésére. Gyakran csodáltam a tu-
datlan kocsmárosokat, akik ilyenfajta jelet kita-
lálva, nemcsak hogy föl tudták jegyezni adósaik 
közé, akiknek hiteleztek, hanem még hosszú idő 
elteltével is elő tudták venni, s a követelt össze-
get és számlát úgy bemutatni, mintha csak ábé-
cés írásmóddal jegyezték volna föl. Így például, 
ha az adós katona volt, egyszerű vonallal leraj-
zoltak egy kardot vagy tőrt; ha kovács, kalapá-
csot vagy baltát; ha kocsis, ostort, és így tovább, 
ahogyan éppen az egyiket vagy a másikat kigon-
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dolták. Nagyon is jól tudom, hogy az írástudat-
lanok más' népeknél is gyakorta nagy előszere
tettel gondolnak ki efféle jelet, mégis jó okkal tart-
hatjuk e szokást a mi magyarjaink sajátjának. 
Ezekhez még az is hozzá kell számítani, hogy az 
írástudatlan falusi tisztviselők és hajdúk, akik-
nek az adókat kell behajtani, írás helyett egy 
négyszögletűre faragott dikát használnak igen 
ügyesen, s erre jegyzik föl minden egyes cenzus 
porcióját, erre vezetik rá a bevételt, készítik el 
a számadást is, mégpedig gyakran jobban és sok-
kal gyorsabban, mint akik értenek az írás mes-
terségéhez. Szinte hihetetlen, amit néhány évvel 
ezelőtt írt nekem közeli rokonom, nagytiszte-
letű Glosius János, a Kis-Hont vármegyében levő 
Tiszolc lakóinak lelkipásztora és consenior: 
„Egy paraszt, a garábi Balasskó Pál, Nógrád 
vármegyében az Ipoly túlsó partján fekvő Kálnó 
községbeli zsellér, aki néhány éven keresztül 
hívem volt, .. olyan figyelmesen hallgatta Isten 
igéjét, és az Udvözítő parancsa szerint oly állha-
tatosan őrizte meg, hogy bár sohasem tanult 
be:Uvetést, mégis minden egyes prédikációt, 
amit meghallgarnrt, kis botokba metszett, s tíz 
vagy még több év múlva is, mikor a hallottak-
ról számot kellett adnia, a szentbeszéd minden 
részletét olyan pontosan el tudta mondani, 
mintha írásba foglalta volna; még azt is gondo-
san fölvéste, hogy hol hirdették az igét (az egy-
háznak ugyanis három úgynevezett filiáléja 
volt), sőt a lelkipásztort is, aki az idők során 
más és más volt.'' Az esetet Glosius versben 
a következőképpen örökítette meg: 
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Pálra keresztelték, vezetékneve volt a Balasskó: 
Holtig földet túrt, asszonya sob's<: került. 

És bár néki az ábécét soha nem tanították, 
Mégis az Írásból tudta a sok-sok igét. 

Mások el6tt is méltó most a dicséret: az Isten 
Szent szava benne igaz, hű köVet6re talált. 

Ö maga készítette a táblákat Fadarabból, 
S bármit akart, késsel abba faragta be mind. 

Legf6képpen e bármat szokta vigyázva bevésni 
Sorrendben: mi a tárgy? s hogy ki, mit, és bol? 

Mikor már haldoklott - mondják, akik mel-
lette voltak -, meghagyta, hogy a botokat holt-
teste után dobják a sírba, s· vele együtt temessék 
el, mert majd egyszer bizonyítékai lesznek, hogy 
meghallgatta Isten igéjét. 

Ehhez hasonl6 az is, amit szavahihető embe-
rektől egy Túr6c megyei juhászr6l hallottam. 
Ennek annyira gyenge vagy megbízhatatlan 
volt a fölfog6képessége és mem6riája, hogy a 
Miatyánkot még felnőtt korára sem tudta anya-
nyelvén előbb megtanulni, csak ha valamilyen 
ismeretlen betűvel belemetszette egy botba; de 
még így sem tudta emlékezetből elmondani, ha 
nem volt kéznél a dikája, amiről úgy olvasott, 
mintha az ima írásba lett volna foglalva. Nem is 
említem, hogy sok írástudatlan parasztunk van, 
aki naptárakat készít a maga nem tudom, miféle 
jeleivel és betfüvel, s aki a karácsony és vízke-
reszt közti tizenkét nap időjárásáb61 az egész 
évét ki tudja következtetni. Megadják tehát a 
megfelelő betűt a derült időnek, az esőnek, a ha-
vaknak, a felhőknek, a szeleknek, a keményebb 
vagy gyengébb fagyoknak, a zúzmarának és más 
időjárási jelenségnek, noha teljesen írástudatla-
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nok; végül minden egyes napszakot aszerint 
jelölnek meg, hogy milyen volt az időjárás, és 
így nemcsak az egyes hónapok jellegét, hanem 
a végsőkig menő pontos szá..m.olgatással az esz-
tendő szűk vagy bő voltát és más dolgokat is 
megjósolnak. 

3. §. De hogy ennek valószínűségét a régiség 
és a történetírás is hitelesítse, pontosan ugyan-
ezt írja a mi Frölichünk a Svédország belső ré-
szein élő parasztokról: „Majdnem minden pa-
raszt ügyes mesterember, és a gótok betűivel vé-
sett naptárát magánál hordja." (A földrajz 
kompendiuma, 408. 1.); amit pedig ugyanő 
Olaus Az északi népek története című műve 
I. könyvének 20. fejezetéből kiírt, méltó arra, 
hogy alaposan megfontolva vessük össze a mi 
adatainkkal: „A gótoknál mind az öregeknek, 
mind a fiataloknak volt botjuk, amelyre bizo-
nyos betűket véstek, s ennek segítségével az igen 
régi időkben, amikor még könyveket nem hasz-
náltak, a nap, a hold vagy a többi csillagok ere-
jét és hatását oly csalhatatlan biztonsággal föl-
ismerték, ahogy a mi időnkben is majdnem min-
denki. Csináltak ugyanis egy ember nagyságú 
botot, mindkét oldalán az év heteinek számával; 
minden hétnek volt hét gót betűje, s ezek közül 
az aranyszá..mokat és a vasárnapi betűket a ke-
reszténység fölvétele után anyanyelvű szóval és 
külön figurákkal különböztetik meg. S a csilla-
gok magyarázatára sok-sok idő leforgása alatt 
más könyvök nem is volt." Majd: „A nép régi 
szokása szerint ezekre a botokra támaszkodnak 
a világiak, mikor a lejtős utakon a falusi temp-
lomokba igyekeznek; s kölcsönösen egyetértve 
bizonyos alapelvekben, helyesebben ítélik meg 
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az elkövetkező év tulajdonságait, mint talán má-
sok, akik a spekulatív tudományokhoz és a 
szemfényvesztő prognosztikáci6khoz ragasz-
kodnak." Hadd tegyek hozzá egy másik helyet is 
ugyanettől a szerzőtől, mert a könyv nem forog 
mindenkinek a kezében. Így ír tehát a gótok 
ábécéjéró1 az I. könyv 21. fejezetében: „Már 
a legrégibb időktől kezdve, mikor még gigászok 
éltek az északi tájakon, azaz jóval a latin írás 
föltalálása s az előtt, hogy Görögországból 
Carmenta Evanderrel együtt eljutott a Tiberis 
torkolatához, római földre, és Latium őslakóinak 
előzése után ama bárdolatlan és még erdőlakó 
népet erkölcsökre és írásra tanította, az északi 
országoknak már saját írásuk volt; ezt bizonyít-
ják az óriási sziklák, melyeket a régiek sírok-
hoz és barlangokhoz helyeztek." Majd kevéssel 
ezután: „Sokan az egyiptomiakhoz hasonlóan 
magánkomputuszként különféle állatalakzato-
kat használtak, s hazájukra jellemz& okossággal 
még ma is használnak, amint arról a követke-
zőkben majd szólni fogok; ezekhez hasonlókat 
még a régi r6mai obeliszkeken is látni lehet, 
amelyeken minden egyes betli egy-egy névszót 
jelent, például a farkas a fösvényt, a r6ka ara-
vasz embert, a méh a királyt, mert a népek veze-
t6jében meg kell lennie az igazságosság hegyes 
fullánkjának és a megbocsátás mézének. Ezen-
kívül: ahogy manapság papírra írt leveleket kül-
denek az emberek, úgy intéztek egykor egymás-
hoz az északi népek nemes hártya helyett fába 
rótt leveleket; sőt még ma is, ha nincs papiros 
a katonai táborokban vagy városok ostroma 
közben, levél helyett ügyesen használnak fa-
kérget vagy-lapocskákat, sőt vékony lemezkékre 
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hasf rott nyírfatörzset, s ezt annál könnyebben 
tehetik, mert az ilyen kérget sem eső, sem hó 
nem rongálja meg. Ezen az északi tájékon akad-
nak olyan nagyeszű emberek is, akik sohasem 
tanultak ugyan se gót, se latin betűket, önma-
guk számára a dolgok alakjából és a maguk esz-
közeivel ábécét alkotnak, s ezeket bőrre, hár-
tyára vagy kéregre írva használják emlékezetük 
fölfrissítésére." Eddig ő. A mi Szamosközynk, 
Oláhunk és Thur6czynk szavait, melyek erre 
vonatkoznak, később fogjuk idézni. Ki ne látná 
itt az irodalomnak ugyanazon nyomait, melye-
ket az eléSző paragrafusban kimutattunk? 
S könnyű a következtetés, hogy ha ma a betlil< 
alkotásában ilyen találékonyságot tapasztalha-
runk népünkben, akkor azokban az éSsi időkben 
is ki kellett ebben tőnnie, mint a többi északi 
népek példája tanúsítja. Az északiak írásáról ér-
demes elolvasni Olaus Worm művét A rúna iro-
dalom-ról és Verelius Rúna írás-át. 

4. §. De miután ezek a valószínűség határán 
túl is bizonyosak, annak kell utánanézni, nem 
tudnánk-e megállapítani és fölmutatni valakit 
Jáfet utódai között, aki az írást föltalálta, mert 
ilyen ,.Uakivel minden más nép dicsekszik. Azok 
a népek tudniillik, melyek szkíta eredetet tulaj-
donítanak maguknak, egy bizonyos Fenisiust, 
Jáfet dédunokáját teszik meg a szkíta betűk aty-
jának. Közülük Roderic O'Flahertyt, a honfi.tár-
sainál ünnepelt írót nevezem meg Észak krono-
16giájá-val, melyet Ogygia címen adott ki. Mikor 
ő nagy erudícióval fejtegeti, hogy Homérosz 
I. énekének Ogygia szigete a mai Írországnak 
felel meg, a 63-64. lapon béSségesen beszél Feni-
síusr61 vagy Feniusr61, Pheniusr61, a szkíta betűk 
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megalkotójár61, akitől a fenius, phenisius vagy 
phoenus népek nevüket és eredetüket veszik; 
hozzáteszi, hogy nyelvükből még ~önnmaradt 
Írországban egy dialektus, melyet nyelvükön 
berula feni-nek: a törvények vagy a jogászok 
nyelvének neveznek. O'Flahertynek kétségkívül 
megvoltak a maga megbízható forrásai. Plinius 
és mások is megemlékeznek egy fanesius nevű 
északi népré>l. Sőt Olof Rudbeck (aki írásaiban 
nagy gonddal kutatja a svédek eredetét, de akit 
túlzásba vitt okoskodása miatt, s mert nem min-
dig józan módszerekkel dolgozik, a német Sagit-
tarius, Morhof, Tentzel számos helyen megrótt), 
az Atlantica vagy Manheim-ben buzg6n fejtegeti 
e népnevek eredetét (I. rész, 9. fejezet), s nagyon 
bölcsen cáfolja a görög nav és az wi-a szavakból 
való hagyományos eredeztetést, amely szerint 
e népeknek olyan éktelenül nagy és szörnyűséges 
füle lett volna, hogy egész testüket be tudták 
takarni vele, ha az időjárás viszontagságai így 
kívánták. Hogy tehát ennek a szónak véleménye 
szerinti helyes magyarázatát adja, a gót nyelvet 
veszi segítségül. A Fan ugyanis annyit tesz, mint 
ú,r; az Aes pedig Istent jelent; a Fanes tehát 
Uristen lesz, s ebből a fanesiusok szigete (ahogy 
Svédországot nevezik) az Isten vagy az urak 
szigetét jelenti. Bevallom, itt valamit észrevet-
tem, amit nem tudok elhallgatni: az Isten neve 
ugyanis a magyaroknál is az és szóból ered, de 
nem a gótból, hanem a héber t{ízből származott, 
erről azonban szándékom szerint majd A ma-
gyar nyelv sz6Eejt6 sz6tárá-ban beszélek. Nos, 
ahogyan ezt ráhagyom Rudbeckre, aki ködösen 
kinyilatkoztat e szó eredetéré>l, úgy nem hiszem, 
hogy bárkit is bosszant, ha sokkal jobban és 
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könnyebben vezetem le a Fenesius szó eredetét, 
s végre azon szkitáknak követelem a szkíta iro-
dalom megalapítóját, akiktől hosszú idő múltán 
a későbbi hunok származtak. A Fenes vagy Fe-
nis ugyanis tiszta magyar szó, amit a legegysze-
rűbb magyar is minden magyarázat nélkül igen 
könnyen észrevesz már a szó első kiejtésekor: je-
lentése fényes, híres, tekintetes, előkelő; innen 
van, hogy amikor a férfiakat, a fejedelmeket és 
a királyokat latinul híreseknek, tekinteteseknek, 
fenségeseknek nevezzük, régi magyar szokás 
szerint Fénesnek vagy Fényesnek, Fínyesnek 
hívjuk őket, mintha németül ezt mondanánk: 
Durchlauchtig. Mivel pedig a tiszta magyar 
szavak egyenesen és könnyen levezethetők a ke-
leti nyelvekből, úgy lehet ezt a héberektől átvett 
szót is, mint majd látjuk a Mutatvány a magyar 
szófejtő sz6tárb61 című műből, amit, ha Isten 
megsegít, nemsokára ki fogunk adni. Ez a szkíta 
pedig azért érdemelte ki, hogy e megtisztelő név-
vel illessék, mert vagy ő maga találta föl a két-
ségtelenül isteni eredetű írást, vagy, ami való-
színűbb, őseitől kapta, és bizonyos helyeken 
új elemekkel bővítve adta tovább utódainak. 
Mindenesetre se Cicero, se Plinius, se bármely más 
teljesen megbízható író nem kételkedett, hogy 
az írás eredetét isteni értelemre kell vissza vezetni. 

5. §.Józan ésszel ki utasíthatja el, hogy a 
szkíta írásnak ezt az atyját a mi hun őseink kö-
zött, nem pedig Svédországban vagy írország-
ban, még kevésbé Németországban kell keresni. 
Mert engem ugyan nem lehet rávenni, hogy 
a tudós Tentzellel együtt e Fanisius nevű szkítát 
azonosnak vegyem a németek és a svédek Man-
nusával (lásd az 1690. évi Havonkénti col-
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loquium-ait, 280. lap), sőt ellenkezőleg, meg va-
gyok győződve, hogy ez a literátor Fenisius 
mindenképpen sok-sok évvel előbb élt, mint a 
németek Mannusa. Ez ugyanis, ha megnézzük 
a kronológusok számításait és A ventinus Hist6-
ri á-ját, Ábrahám idejében, azaz a világ teremtése 
után 2000 körül, s így az özönvíz után körülbelül 
344-ben élt, Fenisius viszont J áfet dédunokája 
volt:. Ki hinné ezek után, hogy az ázsiai, azután 
az Orményországban, Médiában és Frigiában 
meg a szomszédos tájakon élő szkítáknak oly 
sok időn keresztül nem volt írásuk, vagy hogy 
azt, mint valami száműzöttet, az ősi származás 
jogán a szkíták Európa távoli sarkából vitték 
volna be újból Ázsiába, ahonnan minden nép és 
minden irodalom előjött. Könnyebben elhin-
ném, de ezt is csak megfelelő érvek alapján, 
hogy Tuisco, aki a világ teremtése után 1800-ra, 
az özönvíz után 131-re esik, a mi Fenisiusunk 
kortársa volt, mert Aventinus szerint Noé atya 
húsz kísérővel őt küldte Európa benépesítésére, 
s Fenisiusnak, Jáfet d~dunokájának is ebben 
az időben kellett élnie. Am a szkíták akkor már 
szükségképpen használtak írást; már csak azért 
is, mert Noé maradékaihoz legközelebb lévén, 
vallásukban és irodalmukban is osztoztak, míg 
a németeknél alig akad nyoma az írásnak, ha 
Mannust tartjuk az írás föltalálójának, ahogy 
a németek eredetével foglalkozó írók állítják. 
Ehhez járul, hogy a legtöbben közülük német-
jeiket és gótjaikat a szkítáktól eredeztetik; ha 
megengedjük, ahogy nagyon könnyen enge-
dünk, teljesen világos, hogy a németeknek és 
a gótoknak kellett a szkítáktól kapniuk az írást, 
nem pedig fordítva ;·ezt gondolják meg jól a hun-
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gyalázók. Tudniillik mindaz, amit a rúnák.ró! 
Verelius, Worm és Rudbeck, a skótokról és az 
írországiakról O'Flaherty, anémetekrőlBecanus, 
Cluverius, Schottel, Morhof, Bödicker s legújab-
ban Johann August Egenolf nagy fáradsággal 
kiagyaltak, a szkítáknak, mindezek közös szülőjé
nek, s így a mi hunjainknak is kedvez. Mármost 
ami az északi népeket illeti, akik a szkíta Feni-
siustól vették nevüket, és akiket fenisiusoknak, 
phenisiusoknak vagy phoenusoknak hívnak, a 
kor szokása szerint könnyen vándorolhattak új 
szálláshelyeket keresve Azsiából Európa északi 
részébe, s részben Finniában (Finn-Land), svéd-
országi területen, részben Fioniában, Dánia szi-
getén, részben Finnmarckban, Norvégia tarto-
mányában, részben pedig Skóciában és Ír-
országban telepedtek le: a mondott területekre 
és népekre aztán a vezérről vagy egy kiemelkedő 
népes családról, mely a fenisius nemzetségnevet 
viselte, ráragadt a fenisius melléknév. Ugyanígy 
nem irigyeljük a skótoktól sem, hogy a szkíták-
tól vezessék le nevüket, hanem készségesen alá-
írjuk, amit az említett O'Flaherty az Ogygia 
Il. reszének 72. fejezetében ír. Persze a fenisiusok 
elnevezését ezek után nem a gót nyelvből kell 
levezetni, mint Rudbeck teszi, hanem a hun-
szkítából; a mi származtatásunk pedig azzal 
kínálja magát, hogy egyszerűbb a Rudbeck-félé-
nél, és kézenfekvő annak, aki a magyar nyelvet 
ismeri. Így a fenisiusok neve annyit tesz mint 
híresek, nevesek, tekintélyesek; akár híres-
nevezetes tetteik miatt, akár azért, mert attól 
a szkítától származnak megszakítatlan láncolat-
ban, aki a szkíta betűk föltalálásával és bővíté
sével a Fenesius, azaz a hfres és tekintetes nevet 
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kiérdemelte. Mikor mindezt szigorú következe-
tességgel alaposabban végigkövetem, az a gondo-
lat vetéSdik föl bennem, hogy vajon nem ezeket 
a fenisiusokat kell-e ama rúna-írás feltalálóinak 
tartani, melyre a svédek és a dánok büszkék. 
Nekem mindenesetre ez látszik valószínűnek, 
s nem kétlem, hogy majd erre a véleményre jut 
minden tudós, aki részrehajlás és indulat nélkül 
alaposan átgondolja, amit már fölhoztunk; féS-
ként ha hun-szkíta betűinket összeveti azokkal, 
amelyek Vereliusnál, Wormnál és a korábban 
idézett szerzőknél láthatók. Ezt a következte-
tést erősítik meg bennem a magyar-szkíta nyelv 
maradványai, melyeket a finn idiómában talá-
lok, s amelyeket Isten segítségével munkánk so-
rán fogunk bemutatni. A fennusokról vagy fin-
nekről lásd még Tacitust a Germania végén és 
Philippus Ouveriust (A régi Germánia. III. 
könyv, 45. fejezet, 201. lap). 

6. §. Most hosszabb indoklást igényléS kérdés 
vetődik föl: milyen írásuk volt a hun-szkíták-
nak, ha volt nekik - mint al1ogy bizonyosan 
volt. Tsétsi János, a sárospataki kollégium rek-
tora azt tartja a Nyelvtani-helyesírási észrevéte-
lek a helyes magyar írásról és beszédről ám(í 
munkája 1. lapján, a 2. §-ban: „A magyarok 
már hosszú századok óta fölhagytak saját írá-
sukkal, melyet Szkítiában használtak, ahonnan 
egykor kijöttek, s helyette a latin írást használ-
ják." Majd: „Bizonyos hagyomány, hogy a 
magyarok Szkítiában saját írásukat használták, 
írás közben a zsidó és más keletiek szokása szerint 
jobbról balra haladtak. Egyesek szerint kétség-
telen, hogy ennek az írásnak nyomai még meg-
vannak az erdélyi székelyeknél, bár keveseknek 
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adatott meg, hogy használni tudják.'' Így Tsétsi. 
De Molnár Albert, kora magyar irodalmának leg-
ragyogóbb csillaga a Magyar grammatika beve-
zetésében (23. lap) azt mondja, hogy soha nem 
látta ezeket a betűket: „Az erdélyisiculusok vagy-
is székelyek írását, melyet Székely István említ 
magyar nyelvű Krónikájá-ban, sohasem láttam, 
és senkit sem ismerek, aki látta volna. Kérem 
tehát honfitársaimat, mindenekel6tt az erdélyi 
székelyeket, hogyha ilyesmi birtokukban van, 
szíveskedjenek azokat magyarázataikkal nyilvá-
nosságra hozni." Volt viszont Komáromi Csip-
kés Györgynek, a szent teológia doktorának és 
a debreceni kollégium professzorának, aki a Ma-
gyarország leírása 23-24. lapján a magyar beszé-
det alkotó betűket a következőképpen tekinti át: 
„ l. hogyan írták azokat ősi módon és voltakép-
peni magyarsággal, 2. hogyan fejezik ki latin 
betűkkel. Voltaképpeni magyar betű harmincket-
tő volt; a k ugyanis másképpen íródik a szó 
közepén, másképp a végén és az elején, mint 
ahogy a betűk alakjából kiderül, melyeket szí-
,-esen közölnénk, ha ugyanúgy volnának típu-
saink n yomtatásukhoz, mint tollunk és ujjaink 
leírásukhoz. Mivel azonban szkíta nyomdai be-
túink nincsenek, latin betűkkel írjuk le, hogy 
formáik a latin betűk közül melyiknek felelnek 
meg" stb., s ekképpen folytatja : „Latin betűkkel 
kifejezve harmincegy van, a következő sorrend-
ben: a, b, c, cs, d, e, f, g, gy, h, i, j, k, 1, ly, rn, 
n, ny, o, ő, p, r, s, sz, t, ty, u, ü, v, z, zs." Hogy 
pedig ezek elnevezésüket illetőleg hogyan felel-
nek meg a mieinknek, melyeket rövidesen be fo-
gunk mutatni, összevetésükből rögtön nyilván-
való lesz. Az tagadhatatlan, hogy a mienkkel 

110 



néhány kivételtől eltekintve azonosak: a hosszú 
é ugyanis itt nem találhat6, pedig a mi ábécénk-
ben külön betűje van, s használata a magyarban 
általános; s míg Komáromi háromféle k-t említ, 
a mienk csak sz6kezdőt (gondolom, ezt szok-
ták sz6középen is alkalmazni), és sz6végzőt tar-
talmaz. Ezzel szemben a mienkben nagy és kis 
r-t látni, de erről meg Komáromi nem sz6l. Otro-
kocsi F6ris Ferenc, hazánk dolgainak e kitűnő 
kutat6ja azonban így ír az említett helyen: 
11Jobbr6l bal felé halad6 betűim vannak ezzel a 
címmel : A régi hunok ábécéje; valamikor még 
Velencében kaptam egy barátomt61 és leírtam; 
úgy vélem, ő maga is Magyarország keleti részéből 
kapta." Ezekről aztán így fejti ki véleményét: 
„De nékem magamnak is nagyon gyanúsak még 
ezek a betűk; főként azért, mert a magánhang-
z6k (nekünk hét van) más eur6paiak szokása 
szerint a mássalhangzók közé vegyülnek. Ennél-
fogva közzétételüket vagy a határozott véle-
ménynyilvánítást egészen addig elhalasztom, 
míg, ha Isten megadja, valahonnan jobban in-
formálódom." Majd így folytatja: „Az elejéről 
néhányat ideiktatok, hogy akik talán valamikor 
már láttak hasonlókat, már ezekből megítélhes-
sék, azonosak-e." Végül pontosan a mi betűinket 
hozza, melyeket most kiadunk;! mégpedig hatot: 
a, b, c, cs, d, e, és hozzáfűzi: „Osszesen harminc-
négy betű van; köztük van ugyanis a mi lágy 
gy-, ly-, ny-, ty-nk is, melyeket itt a g-, 1-, n-, 
t-től eltérő betűkkel írnak. Az y azért marad ki, 
mert, mint már mondtam, tulajdonképpen nem 
a mi betűnk." Eddig Otrokocsi. S igaza van 
a betűk számát és más körülményeket illetően, 
de a mássalhangz6k közé az eur6paiak szokása 
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szerint vegyített magánhangz6k miatti, az 
ábécé eredeti és ősi voltát illető kételye, az igazat 
megvallva, nem nagy jelentőség(í, és később meg 
is cáfoljuk, mint előítélet szülte véleményt. Min-
denesetre 

.. . még benne se bízva, 

nem egy érvvel teljesen meggyőzően bizonyítom 
be ezen ábécé betűinek eredeti voltát; később 
lesz rá alkalom, hogy erről sz6ljunk. 

7. §. De mielőtt nekigyürkőznék, hogy bizo-
nyítsam a hun-szkíta ábécének eredeti és ősi 
voltát, íme, kegyes olvas6, bemutatom, hogy 
megtekinthesd; lehetőség szerint pontosan nyo-
mattam ki. Olyan embertől kaptam, aki igen 
híres volt övéi között: néhai Kaposi Sámueltől, 
a szent teológia doktorát61, az egykor virágzó 
gyulafehérvári iskola rendes tanárát61. Harminc-
négy, keleti szokás szerint visszafelé, azaz jobb-
r6l balra halad6 betűt foglal magában; s nyil-
vánvalóan ugyanazokat, amelyek Fóris Fe-
rencnek a kiadott mutatvány tanúsága szerint 
ugyancsak megvoltak, s amelyekről most hallot-
tuk Komáromi fejtegetéseit. [ ... ] 

12. §. Ábécénk negyedik bizonyítékát a kéz-
iratokból kell venni. S minden bizonnyal ez 
volna a legerősebb, ha amilyen gonddal, igye-
kezettel és szellemi erőfeszítéssel végeztük kuta-
tásainkat, olyan szerencsével tudtunk volna e 
nagy munka jutalmaként legalább néhány töre-
déket találni. Tisztelkedtem Dácia tudósainál, 
rimánkodtam a tudományukról híres magyarok 
segítségéért és adalékaiért; mindenütt azon fá-
radoztam, hogy többeket meggyőzzek: ha van 
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birtokukban valami, ami a régi hun-magyar 
irodalmat be tudná mutatni, adják közre, ne 
hagyják, hogy őseik dicsőségével együtt írásuk 
is elvesszen. Bizonyfrék erre a talán túlságosan 
is sok magánlevélen kívül tervezetem is, melyet 
Berlinben, 1713-ban adtam ki, és a Lipcsei Tudó-
sok Német Aktáinak XVII. kötetébe is betétet-
tem, hogy hazám tudósai, s mindaz, aki úgy véli, 
hogy ez az ügy őrá is tartozik, támogassa és se-
gítse adalékaival értekezésemet. De mint mond-
ják, falra hányt borsó volt: egyesek hallgattak, 
s még válaszra se méltattak - amit pedig pusztán 
méltányosságból is el lehetett volna vámi - ; 
mások meg ezer dolgot hoztak föl ürügyül, ami 
vagy őket is elvonja ezeknek nyomozásától, 
vagy nekem magamnak is kiüthette volna a tol-
lat kezemből, aki lelkiismereti okból vállalkoz-
tam az effélék írására. Valóban: sok más között 
ez a mi népünk legfőbb baja (amivel oly szeren-
csétlenül kínlódik), hogy saját dolgaival a rút 
hanyagságig nem törődik, pedig díszére és ékes-
ségére lehetnének ; sőt azokat is nehezen tűri, 
akik erre .figyelmeztetik, s akik más népeket és 
nemzeteket állítanak maguk elé követendő pél-
dának. Nem tagadom, hogy a háborús zűrza
varok, melyek gyakran sújtják Magyarországot, 
s aztán dolgaink folyton változó állása elveheti 
a tudósok kedvét az ilyenféle elhatározásoktól; 
én azonban úgy tartom, hogy a mindannyiun-
kat ért csapások elviselésére semmiféle elfoglalt-
ság nem oly hathatós, mint a tudományos stú-
diumok. No, de legyen elég a panaszkodásból, 
ahol aligha remélhetünk gyógyszert. Utolsó re-
ményem tehát, ami különösen éltetett, a bécsi 
császári könyvtárba vetettem. Teljesen meg 
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voltam ugyanis győződve, hogy a korvinák ide-
került maradványai között legalább néhány tö-
redéket föllelhetni a mi írásunkból. De hát 

... vágya becsapja szegénykét. 

Mert amint hozzáfértem a könyvtárban féltve 
őrzött kincsekhez, s ott szívesen fogadtak, és 
amikor a császári könyvtár vezetőjétől, a tudása, 
hivatalának méltósága és páratlan embersége 
miatt egyaránt kiemelkedő tridenti lovag Jo-
hann Benedikt Gentilotti von Engelbrun ÚLtól 
behatóbban s egyszersmind kitartóbban érdek-
lődtem a tervemmel talán kapcsolatban levő dol-
gokról, azt a választ kaptam, hogy a császári 
könyvtárban semmi ilyesféle régiség nincsen, 
s a magyar történelemre vonatkozólag semmit 
nem őriznek; legfeljebb a múlt századból, de 
onnan is csak keveset. Eközben bőséges alkal-
mam nyílt, hogy átvizsgáljam a görög és latin 
kódexeket, a Korvin-könyvtár értékes ritkasá-
gait (úgyhogy nem tudom: a nagy király édes 
emlékezetéről remegett-e inkább a szívem vagy 
e gazdag könyvtár kincseinek páratlan látvá-
nyától). De ha kérded a nagy hiárLy okát, hát 
én onnan származtatom, hogy mikor Mátyás 
király az erős olasz kapcsolatok hatására főként 
s nem is ok nélkül a latin és a görög kódexeket 
becsülte igen sokra és gyűjtötte, a hazaiakról, 
mint az már történni szokott, megfeledkezett. 
Hiszen mikor az ember jobbára a külföldi dolgok 
után törekszik, semmibe veszi a sajátját. Hozzá-
járul az is, hogy Krisztus megismerése után 
minden közügyet latinul foglaltak írásba, s nem 
volt senki, aki valamit is magyar betűvel és ma-
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gyar nyelven írt volna. S minden bizonnyal 
szép számmal lehettek magyar kéziratok a világ-
hírű budai könyvtárban, de könnyen megeshe-
tett, hogy részben a város erőszakos elfoglalása 
során széttépték és elpusztították, vagy más-
hová hurcolták azokat, részben a török zsarnoki 
uralma idején Konstantinápolyba kerültek, úgy-
hogy ha valahol, hát a más nyelven írott kéz-
iratokhoz hasonlóan a magyarok is bizonyosan 
a török szultáni palotában keresendők. [ ... ] 

14. §. Így hát, bár föl kellett adnom a reményt 
(ami pedig egyedül éltetett), hogy valami segít-
séget kaphatok a bécsi császári könyvtárból, 
mégis átlapoztam Peter Lambeciusnak e könyv-
tárról írott kommentárjait- lelkiismeretem meg-
nyugtatására vállalt feladatként, de mégsem fe-
lületesen-, hátha e mélyen elrejtett kincsek tár-
házában véletlenül valami nyomra bukkanok, 
s ezt föl is használhatom. De ezzel is csak az időt 
vesztegettem, s úgy jártam, mint aki a mások 
gazdagságának láttán semmi mást nem fog föl, 
csak balszerencséjének elkeserítő látványát és 
sóvár kívánságokat; mert nagyon kívántam, 
hogy annak az alaposságnak legalább ezred-
részét egykor a mi hazánkra fordították volna 
vagy fordítanák most, amit nagy tudású embe-
rek erejüket megfeszítve gyakran bizony nagyon 
jelentéktelen ügyekbe habozás nélkül fektettek. 
Ez az ugyanis, ha személyes nézetet közbevethe-
rek, ami dolgaink feldolgozásában mindeddig 
csupán kívánalom maradt: a régiség iránt érdek-
lődő tudósoknak egész mukásságukat arra kel-
lene fordítani, hogy amit a múlt homálya elbo-
rít, napfényre hozzák, a kétes dolgokat hitelt 
érdemlőekké tegyék, a meséknek véget vessenek, 

117 



s így a nép hírnevét nem annyira máshonnan 
koldult, hanem itthon előbányászott emlékekkel 
öregbítsék; s mivel e feladat az egyes ember va-
gyonát és befolyását teljességgel meghaladja, 
megoldására olyan alkalmas embereket kell 
anyagilag támogatni, s nekik aztán annyi jöve-
delmet, megbecsülést és bizalmat adni, amennyi 
elég ahhoz, hogy minderre gondot viseljenek. 
Akkor aztán hozzáférhetővé kell tenni a levél-
tárakat (archívum a nevük), föl kell fedni a káp-
talanok, kolostorok, városok és várak rejtett zu-
gait, és figyelmük elől semmit sem szabad el-
vonni, amiről föltételezhetjük, hogy jelentősége 
lehet. Sőt ha azt akarjuk, hogy ennek az intéz-
kedésnek még bőségesebb gyümölcse legyen, 
egy ilyen rendeltetésű társaságba meg kell hívni 
több, minden rendből származó tudóst, mind-
egyikre föladatot szabni, némelyeket pedig pá-
lyadíjakkal is versenyre hívni, bár a fennkölt 
léleknek épp elég jutalom az a boldog tudat, 
hogy a haza dolgait tette fényesebbé. Így való-
ban megtörténhetik, hogy más népekéhez ha-
sonlóan a hazai tudományosság rövid idő alatt 
új és kedvező arculatot ölt; de ennek az intéz-
ménynek hasznos volta még azokra a tudomá-
nyokra is továbbterjedhet, melyekkel a tudós 
világ nagy kárára mind ez idáig kissé hanyagul, 
sőt egyáltalán nem foglalkoztunk: ilyen min-
denekelőtt a természettudomány, melynek föl-
virágoztatására Európa akármelyik vidéke is 
aligha szolgáltathatna bőségesebb anyagot, mint 
a mi hazánk. De ez csak egy ember nézete, s ha 
az állam gondoskodása és nagylelklísége nem ad 
valamikor súlyt neki, akkor teljesen hiábavaló 
és céltalan. Most térjünk vissza a tárgyra. Hogy 
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pedig az az aranylemez, amit a bécsi királyi pa-
lota déli oldalának alapjaiból 1662. január 28-án 
egy kő sírüregből ástak ki, s amelynek képe Lam-
becius Kommentárok a császári könyvtárról 
című művében (1. könyv, 1. rész, 69. fejezet, 80. 
és 90. lap) látható, valóban nem vonható a mi 
irodalmunk körébe, mint a tudós szerző gon-
dolta, sok érvvel cáfolható. Leszámítva ugyanis, 
hogy a lemezen látható betűk balról jobbra ha-
ladnak (ami éppen ellenkezőleg van a hun-szkí-
táknál), a helyesen végiggondolt kronológiai 
számítás arról győz meg, hogy Lambeciusszal 
együtt higgyem: ezek régi pannoniai betűk, s az 
egész emléket Antonius Caracalla idejére, azaz 
a ill. század elejére kell visszadatálni. Lásd erről 
Lambecius alapos értekezését, aki legalább any-
nyira megbízhatóan, mint kimeríté>en ugyanezt 
a tanulságot vonja le az érmékből is: az egyiket, 
a nagyobb súlyút, a koporsón kívül, a másikat, 
a kisebbet, a kőtumbán belül találták. A lemez 
Kirchertől származó interpretációját, melyet Li-
pót Vilmosnak, Ausztria fenséges főhercegének 
ajánlott, s a már említett helyen található, körül-
belül arra a helyre sorolhatjuk, amit a tudós 
Mencke jelöl ki A sarlatán tud6sok-ról írott 
I. declamatiójában, a 63-64. lapon. 

15. §. Hogyhogy? Egyáltalán nem lehet régi 
ábécével hott kéziratokat találni? Eddig bizony 
egy sem volt, amit láthattam. Volt viszont a deb-
receni kollégium könyvtárának egy kódexe, me-
1 yet a hunok régi betűivel róttak, s amelyről 
a következőket írja tudós Komáromi Csipkés 
György a Magyarország Jefrásá-nak bevezetésé-
ben (21. lap): „létezik nálunk (a nyilvános könyv-
tárat értem rajta) egy olyan könyv, amely régi 
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magyar betűkkel van teleírva, s ezt az ősi írást 
el tudjuk olvasni, megértjük, és mind a mai na-
pig írni is tudjuk". Fájdalom, hogy e kódexet 
nem írta le bővebben, mert megtudtam isme-
rőseimtől: ma már nincsen meg. Azt hiszem, 
a múlt Rákóczi-féle háborúban az egész könyv-
tárral együtt elpusztult a hun-szkíta irodalom-
nak ez az emléke is. Ha vitán felül volna, amit 
Szamosközy az Adalékok Dácia régiségei-ben 
(ll. rész) s őt követve Marcus Zuerius Boxhom 
Egyetemes történet-e 180. lapján fölhoz, minden 
bizonnyal a hun irodalom legkiemelkedőbb do-
kumentuma volna kezünkben. Nem röstellem 
leírni szavait, mert egyedülállóan: ·érdekesek : 
„egy ilyen betűtípussal készített igen régi kötet 
teljes példánya ma Toscana nagyhercegének 
könyvtárában, Firenzében található, tele csodá-
latos és Európa számára ismeretlen írásjegyek-
kel. A könyv papírja nem mindkét oldalon van 
teleírva, hanem csak az elülső oldal.on, de a pa-
piros finomsága miatt annyira átüt minden betű, 
hogy a hátulján ugyanúgy olvasni lehet, mint az 
előlapon; s nem rongypapirosból áll, ahogy ma 
szokasos, hanem rulusi papirnszból, s nem toll 
rotta, hanem nyomtatva van, ahol is a· sorok 
külön-külön vonalakon függnek, s ezeket bizo-
nyos közök különítik el egymástól. Minden bizo-
nyíték arra mutat, hogy nemcsak maguk a be-
tűk, hanem az egész kódex is igen nagy régi-
ségű." Nem titok előttem, hogy e jeles írónak 
szavahihetőségét nemcsak a külföldiek, hanem 
a magyarok is kétségbe vonják. Az említett Ko-
máromi az idézett helyen habozás nélkül ezt 
írja: „Mindaddig az lesz a véleményünk, hogy 
a Firenzében őrzött kódexet nem magyar beník-
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kel, hanem valamely más nyelv írásával írták, 
míg valaki a fuenzei könyvtárba jutva egy akár-
milyen csekély, s emellett helyesen lemásolt részt 
el nem küld hozzánk, vagy ha nem látja, olvassa 
olyan magyar, aki ismeri az írást, s nem tesz j6 
lelkiismerettel bizonyságot róla. Nagyon is el-
képzelhető, hogy az irományt egy más keleti 
nyelv betűivel írták." Jó szemű és ebben az iro-
dalomban jártas tanút kíván Komáromi, s cso-
dálom, hogy még mielőtt szert tett volna rá, 
arra a véleményre jutott, hogy szerinte egy más 
keleti nyelv írásának kell lennie. A medgyesi 
Töppelt Lőrinc az Erdély eredete és pusztulása 
VIII. fejezetében a 71,. lapon azt írja, hogy hiába 
kereste a könyvet: ,,En ugyan Firenzében, Tos-
cana nagyhercege nyilvános könyvtárának ter-
mében minden könyvet gondosan át- meg átfor-
gattam, de reményemben csalódva távoztam." 
Hogyan? Hátha Töppelt nem ismerte e régi írást 
(mint ahogy nem is ismerte); s ahogy az már 
lenni szokott, amit nem tudunk elolvasni és meg-
érteni, azt hanyagabbul is figyeljük, vagy fölü-
leresebben futjuk át: nem ugyanez tört~nhe
tett-e meg vele is? Azután okom van kételkedni, 
hogy minden könyvet oly alaposan átforgatott, 
hogy semmi nem kerülhette el figyelmét; mert 
nem könnyen hihetem, hogy akkora tömeg 
könyv, amennyit a hercegi könyvtárban őriznek 
egy-két óra leforgása alatt olyan .figyelemmel át-
vizsgálható, hogy mindről, még a külföldiekről 
is egészen pontosan számot lehet adni. Ráadásul 
minél ritkább valamely kódex, és régiségének 
minél több egyértelmű bizonyítékát viseli ma-
gán, annál szigorúbban van elzárva a nyilvános 
könyvtárakban, és csak úgy vaktában nem teszik 
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hozzáférhetővé minden jött-ment idegennek: 
jól tudja ezt mindenki, aki n emcsak a küszöbről 
látogatta a nagykönyvtárakat; hogy ne is em-
lítsünk más föltevéseket, pedig elég valószínűek. 

16. §.Mindenesetre : a Szamosközy-féle kódex 
bizonyító erejét és hitelességét, amely szárnyat 
adhatna a szkítáknak és irodalmuknak, tudós 
Burckhard Gotthilf Struve is tagadja a Bevezetés 
az irodalomtörténetbe című művében (11. feje-
zet, 2. §., az én példányomban 519. lap). Nem 
akarnék vitába szállni a nagy férfiúval, bár kéz-
nél van, ami az ő tudós bctuew~-ével szembe-
állítható. A leghevesebben pedig Tröster János 
támadja a Szamosközy á!tal említett kódexet és 
az egész hun irodalmat Uj és régi Dáciá-ja több 
helyén, mindenekelőtt a III. könyv 2. fejezetében 
a 250. lapon. Véleménye röviden ennyi: „A firen-
zei kódex írása rúna vagy longobárd írás kell 
legyen , és nem hun; a magyarok ma régi írásuk 
egyetlen maradványát (nicht einen einzigen 
Steintrümmer), de még a legjelentéktelenebb tö-
redéket sem tudják fölmutatni." (Lásd 266. lap). 
Amde Trösrer először is rút irigységből fakadó 
elouéler miatt törekszik, hogy a magyarok ősei
col az irodalom dicsőségét megtagadja, s ebben 
semmi más érvre nem támaszkodik, mint hogy 
„ő ugy látja" : az az írás vagy rúna, vagy gót, 
vagy longobárd. Pedig éppen a rúna, a gót és a 
longobárd betűk nem egészen ismeretlenek Euró-
pában; ezzel szemben a firenzei kódex Szamos-
közy tanúsága szerint Európában ismeretlen 
írásjegyekkel íródott. Miképpen lehetséges tehát, 
hogy inkább rúna, gót vagy longobárd írással 
készültek? Ha pedig ezt mondja : a magyarok 
a hun betűk egyetlen maradványát vagy legje-
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lentéktelenebb töredékét sem tudják fölmutatni, 
Tröster fölöttébb téved; nézte volna csak meg 
tudós Komáromi Csipkés Györgynek, a teoló-
gia doktorának már akkor is meglevő művét, 
Magyarország leírásá-t, akkor bizony nem ve-
zette volna olvasóit ebbe a tévedésbe. De hát mit 
csodálkozunk Tröster vakmerő tagadásán, mi-
kor senki nem tagadja csökönyösebben az igaz-
ságot, mint aki nem ismeri. Vegyük hozzá, hogy 
a magyarok bosszantásának "á"roa~-a mindenre 
képes az olyan embernél (még ha művelt is), 
aki mindent, ami nem az ő népe javát szolgál-
ja, vakmerően kétségbe von, vagy csökönyö-
sen tagad, vagy minden elegendő ok nélkül el-
utasít. De másutt bővebben lesz alkalom, hogy 
tollhegyre tűzzük Tröster tévedéseit. Én bizo-
nyos vagyok benne, hogy ha végig lehetne ku-
tatni a magán- és nyilvános könyvtárak, de leg-
főképpen a levéltárak zugait, nem fognak hiá-
nyozni ennek a régi írásnak nagyszerű doku-
mentumai; hogy ezidáig ritkábban váltak isme-
retessé, részben arra lehetne visszavezetni, hogy 
az ábécé szabályait nem ismerték, s ezért az 
ilyenféle kéziratos könyveket egykönnyen nem 
lehetett fölfedezni, részben az az ok, hogy a há-
borúk véget nem érő fölfordulásainak kitett Ma-
gyarország jórészt a szomszédos népektől kény-
telen saját múltjának emlékeit összekoldulni. 
Valaki - nevét addig titokban tartom, míg be 
nem váltja szavát - ígért nekem egy igen régi 
iratot (oklevélnek hívják), amelyet ennek az ábé-
cének betűivel róttak; ezzel van megerősítve a 
nemzetségének adott egyik donáció, de a rajta 
levő s ráadásul újabb keletű latin feliraton kívül 
eddig senki nem tudta megfejteni, mert hiányzik 
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hozzá a kulcs. Bárcsak tartaná a szavát, s pél-
dája nyomán mások is fölbuzdulnának, és a bir-
tokukban levő ládák vagy levéltárak zárát mer-
nék feltörni! Egyébként ha a legnagyobb mér-
tékben engednénk is Tröstemek, hogy egykor 
vagy az egész hun nép, vagy nagy része nem is-
merte az írást, még ebből sem fog semmi olyan 
gyalázkodó vádat kovácsolni és szórni a ma-
gyarok ellen, ami nem volna önmaga ellen még 
sokkal gyalázatosabb. Helyes a tudós Otrokocsi 
Fóris véleménye, aki ezzel zárja le a hunok írá-
sáról szóló fejtegetését (A magyarok eredete, 
I. rész, 7. fejezet, 25. §., 324. lap) : „Mármost ami 
azt illeti, hogy őseink egykor más népekhez ké-
pest írástudatlanok, műveletlenek és vadak vol-
tak: ez annyira nem ok arra, hogy ebből akár 
a legcsekélyebb szégyenfolt is érje a már keresz-
ténnyé vált nemzetet, hogy inkább ebben lehet 
bizonyítékát látni Isten irántunk való - más, 
egykor bölcsebb népeket meghaladó - jóságá-
nak, mert ezt az olyannyira írástudatlan és nyers 
(hozzáteszem : kegyetlen és féktelen) népet már 
érezhet<5en bölcsebbé kezdte tenni; ))S nem 
hagyja abba az Úr az () kezének munkáit« azon 
a nemzeten, amelyet 

Mindenféle veszély és sok válság közepette 

bizony mindenki bámulatára (akik helyesen lát-
ják) a keresztények között végül ezt a népet is 
kereszténnyé tette, s jó földön telepítette le. 
Vajon a gótokkal, vandálokkal, törökökkel és 
Európa, Ázsia, Afrika hasonló régi földúlóival 
így cselekedett-e? Jól tudom, hogy a széltében-
hosszában pusztító gótok és vandálok (sőt a 
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longobárdok is) az idők során keresztényekké 
lettek; de az események lefolyása azt mutatja, 
hogy Isten nem akart saját nevükről nevezett 
országot adni nekik - legalább tartósan nem -, 
hanem azt rendelte, hogy a korábban általuk 
elnyomott nemzetek közé keveredjenek, s mint-
egy fölszívódjanak bennük." Eddig ő. 

17. §. Mármost azt az érvet kell kidolgoznunk, 
amelyet a nyomdászat mesterségének föltalálá-
sából az egész hun írásbeliséggel és a mi ábé-
cénkkel kapcsolatban lehet és bizony kell is ki-
dolgozni. Szamosközy a most idézett helyen ha-
bozás nélkül kijelenti, hogy a nyomdászat föl-
találásának dicsősége azokat a régi ázsiai szkí-
tákat illeti meg, akiknek a magyarok a leszár-
mazottai. „H agyják már abba a büszkélkedést 
az európaiak a maguk nemrég föltalált cassio-
terographiájával - írja-, mikor ez a századokkal 
előbb, a nekik ismeretlen betűkkel nyomtatott 
könyv (a mi fuenzei kódexünkre utal) nyilván-
valóan hirdeti, hogy föltalálói a szkíták; már jó 
régen meghta Paolo Jovio is, hogy a szkíták köz-
verítésével keletről jött Európába." Ezt mondja 
Szamosközy. Később majd kifejtem, mi a véle-
ményem az Európának ismeretlen betűkkel rótt 
firenzei kódexről. Annyi azonban bizonyos, hogy 
a keletiek már sok századdal előbb ismerték és 
használták a nyomdászatot, mint ahogy sokak 
hite szerint az európaiak a németalföldiek vagy 
a németek munkájának jóvoltából föltalálták. 
Isaac V ossius A kínaiak mesterségei és tudo-
mánya ámű fejezetében, ami a Vegyes meg5-
gyelések XIV. fejezete, Mercator pedig Nagy 
Atlasz-ában, a kínai birodalom leírásában habo-
zás nélkül állítja, hogy ez és a puskapor hasz-
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nálata több mint ezerötszáz éves és oly régi, 
hogy föltalál6ik nevét már régen elmosta az idő 
az emberek emlékezetéből. Akik azonban erről 
írnak, azt is bevallják, hogy e bizonyos kínai 
nyomdatechnika eltér attól, amit Európában ta-
láltak föl. „A kínaiak - írja Vossius az idézett 
helyen - nem nyomtatnak minden egyes betűt 
külön-külön betűformával, ahogy nálunk szo-
kás, ez ugyanis nem volna megfelelőképpen kivi-
hető a jelek mérhetetlenül nagy száma miatt, 
hanem minden egyes kis oldalt külön-külön 
fatáblákra vésnek, körülbelül olyan módon, 
ahogy nálunk a képeket vésik fémbe vagy fába, 
s ezeket adják aztán sajtó alá. Ily módon elérik, 
hogy igen kevés munkával és rendkívül rövid idő 
alatt yégre tudják hajtani bármely könyv kiadá-
sát." Igy Vossius; és Spitzel is csaknem ugyanezt 
vallja a kínaiak írásbeliségéről. Aki többet akar 
tudni, tájékoz6djonam6m17~ tanúnál, aki a kínai 
államot elsőnek tárta a tudós világ elé: Antonio 
Pantogianál, kinek szavait olaszról latinra Cas-
par Ens tette át (A politika kincsesháza, II. rész, 
40. apotelesma, 169. !ap). Ugyanezeket ismertette 
Georg Pasch is az Uj és régi tanulmányok VIII. 
fejezetének 66. §-ában, az én példányom szerint 
a 781. lapon. 

18. §. Mármost ha olyan távoli népek, mint 
amilyenek a kínaiak, ezt a nyomdászmesterséget 
(még ha kezdetlegesebb is a miénknél) hosszú 
évszázadokkal az európaiak előtt használták, 
nem látom át, miért ne lehetne ugyanezt meg-
adni az ázsiai szkítáknak is, mikor kézenfekvő, 
hogy az egymással határos népek egyebekhez 
hasonlóan a mesterségek tekintetében is kölcsö-
nösen kapcsolatokat tartanak fönn. Pancirolitól 
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származik az a vélemény, hogy a kínaiaktól így 
jutott Európába a nyomdászmesterség (Emléke-
zetes vagy elpusztult dolgok, II. könyv, 12. 
cím): „Tartotta magát az a vélemény - írja - , 
hogy valaki a Keleti- és a Balti-tengeren hajózva 
az egykor széreknek nevezett kínaiak tájaira ve-
tődött, s ez- a gyors vitorlásaikkal hozzácsatla-
kozott luzitánokkal együtt - megfigyelte, ho-
gyan gyakorolják ott a nyomtatás mesterségét. 
Mikor azután látta és alaposan megfigyelte eze-
ket a betűket és formákat, Németországba vissza-
térve hasonló rézmetszőműhelyt állított föl, 
mely ma is nagy segítségünkre és hasznunkra 
van." Nem akarnám ugyan Panciroli eme sza-
vait minden vitán fölül levőknek tartani, hiszen 
ő maga is „véleményről" beszél, de tagadhatat-
lan, hogy ez legalábbis könnyebben megtörtén-
hetett a szkítákkal, mint az európaiakkal. Mikor 
Tröster, talán a magyar mondás figyelmezteté-
sére: „Hagyj alább benne szász", nem vállalja, 
hogy ezt eltagadja, bámulatra méltó módon azon 
töri magát, hogy ne kényszerüljön a szkítáknak 
tulajdonítani a nyomdatechnika föltalálásának 
dicsőségét, vagy hogy az európaiakat megelőzve 
használták. Először ugyanis a magyar dolgokkal 
foglalkozó minden írónak válogatás nélkül hi-
bául rója föl, hogy a szkítákról szóló egész ha-
gyományt a maguk hunjaira akarja vonatkoz-
tatni; majd meg az ázsiai szkítákat keveri ösz-
sze a gótokkal vagy a németekkel, s rokon népek-
nek teszi meg őket: lásd a szerző eme tudós mű
veleteit a III. könyv 2. fejezetében, a 252. és kö-
vetkező lapokon, és ugyanott a 3. fejezetet, a 
254-55. lapon. Aztán így összegez: a magya-
roknak nem voltak saját szkíta betűik; de ha 
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meg kell engedni, hogy valamifélék voltak, a 
cimbro-gótok betűit kellett használniok, mert 
ezeknek utódai a hunok. Nem állhatom meg, 
hogy ne fejtsem ki bővebben is, ami most, írás 
közben eszembe jut. Ami tehát az első hibát 
illeti, a magyar dolgokkal foglalkozó írók közül 
soha senki nem tagadta, hogy szkíta név alatt 
lassanként igen sok és nagy területen lakó népet 
foglalnak össze. Minthogy azonban minden szer-
zőnek, bármikor is élt, egybehangzó tanúsága 
szerint bizonyos, hogy a hunok a szkíták leszár-
mazottai, ha nem is nagyobb, de legalábbis épp 
akkora joggal ,·onatkoztathatják a magyar írók 
a szkitu reueit es rönénetét a hunokra, mint 
arn.úvennel Tröster minden kétkedés nélkül min-
dent az ő erdélyi szászainak tulajdonit, amit 
csak valahol a régi gót és német nép cselekedett. 
Tröster tehát vallja csak meg a maga vétkét, 
mielőtt a mi íróink botlásait cáfolja. Ami pedig 
azt illeti, hogy az ázsiai szkítákat összekeveri 
a cimbro-gótokkal, ez az ő dolga; hacsak azt 
nem állítja, hogy Európa teljes egészében szkíta 
vérből származik. Boxhorn több helyen látha-
tóan hajlik erre őstörténetében, s én nem is na-
gyon tiltakozom ellene, sőt szíves örömest alá-
írom a tudós Saurnaise szavaival (Hellenistica, 
II. rész. 2. fejezet, 366. lap): „Szinte egyetlen 
nép sincs Európában és Ázsiában, mely ne észak-
ról áramlott volna ki; innen jötte~ azon népek 
leszármazottai, akik Európa és Azsia legtöbb 
részén laktak. Szkítia tehát az, amely észak felé 
majdnem minden népet nyelvével együtt kibo-
csátott magából. Mivel pedig a szkíták területe 
óriási kiterjedésű volt, és messze elnyúlt délkelet 
és délnyugat irányába, a népeket innen Euró-
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pába, onnan Ázsiába taszította ki magából. 
Minthogy azonban a Szkítiából kiáramló népek, 
ahogyan az évek folyamán elfajzottak ősi szo-
kásaiktól, úgy változtatták nevüket is és kaptak 
más elnevezéseket, őseinken pedig ezzel ellentét-
ben a szkíta nevezet nagyon sokáig megmaradt, 
míg végül aztán őket is először hun, majd avar és 
hun-avar, utoljára pedig magyar néven ismerte 
meg Európa, ezért nem keverednek bűnbe a ma-
gyar dolgokkal foglalkozó írók, amikor az ékes 
szkíta nevezetet - ha csakugyan az - népük szá-
mára védelmükbe veszik." Erre vonatkoznak Pli-
nius szavai: „A szkíta név széltében-hosszában 
átszállt a szarmatákra és a germánokra, s csak 
azokra maradt érvényes e régi elnevezés, akik 
még ezeknél a népeknél is távolabb, szinte min-
den más halandó számára ismeretlenül élnek." 
Végül Tröster a vakmerőség vétkébe esik, mikor 
azt állítja, hogy a hunok használta betű inkább 
cimbro-gót, mintsem hun-szkíta volt - egészen 
úgy, mintha a sors különös kegyéből minden más 
nép között egyedül a gótoknak adatott volna 
meg a bölcsesség. Azt hiszem, megfeledkezett 
magáról, mikor ezt írta, mert hisz maga is be-
vallotta, hogy semmit se látott a hunok írásá-
ból, sőt épp ezért gúnyolódott a magyarokon 
(II. könyv, 4. fejezet, 265-66. lap), majd meg 
nagy merészen a cimbro-gótokra vezeti vissza. 
Mindenesetre Tröstert találja, amit Tacitus örö-
kített meg a treverusokról és nerviusokról, hogy 
tudnillik szívesen kérkednek állítólagos germán 
eredetükkel (Germania, 28. fejezet) . De megun-
tam már, hogy e jóember minden egyes tévedé-
sét kipécézzem : saját szavaival zárom le a vitát: 
„A nyomdászmesterség a kínaiaknál és talán 
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az ázsiai szkítáknál is sok évszázada használat-
ban volt már, mielőtt Európában föltalálták" 
(II. könyv, 3. fejezet, 255. lap). Így bocsátunk 
meg annak, aki megvallotta vétkét! 

Déri Balázs fordítása 
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Nem tudtam megállni, hogy ne tegyek eleget 
nemrég kifejezett kérésednek, mellyel Magyaror-
szágr61 tervezett munkám vázlatát kívántad tő
lem. Természetesen már régen eltökéltem ma-
gamban, hogy Magyarországunk dolgait be-
mutassam; nem valami kis hiú dicsőség utáni 
vágy vitt erre, ahogy rendszerint történik, ha-
nem mert mindig is úgy véltem, hogy a jó pol-
gárnak kötelessége érdemeket szerezni hazája 
körül. Ehhez járult azoknak a szerzőknek éppen 
abban a tárgykörben hangoztatott sok-sok kép-
~elen állítása (vagy ami még sokkal csúnyább; 
szenvedélyes rágalmazása), amelyben szándé-
kom szerint én is akarok írni. Az első emberi 
hiba, s ezért bocsánatra mélt6, különösen ha 
semmi forrásra nem lehet biztosan támaszkodni; 
a másik viszont teljesen idegen az emberiesség-
ről, s leginkább azokra jellemz9, akik a magyar 
nyelvet ok nélkül gyfilölik. Ugy gondoltam, 
hogy mindkét félnek segítenem kell; mégpedig 
ezeknek azért, hogy ne mutassák be tévesen ezt 
a nemes népet, amazoknak pedig, hogy orvosol-
hassák tévedéseiket. Úgy vélem, hasznos mun-
kát fogok végezni, mert tudom, hogy a tudósok 
kívánságával is találkozik; bűnnek gondoltam, 
hogy ennek erőm szerint eleget ne tegyek. Ter-
vem vázlatáról a következőket tudatom veled: 
a teljes mű címe A régi, a középső és az új 
Magyarország leírása. 
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l. könyv: A régi Magyarország leírása 

1. periódus: A szkíta kor. 
1. fejezet: A szkíták, ezeknek eredete, 

ősi voltuk, szokásaik, vallásuk stb. általában. 
2. A szkíták régi szálláshelyei, azaz a 

két Szkítia, úgymint az ázsiai és az európai stb. 

II. periódus: A hun kor. 
1. fejezet. A hun-szkíták, ezeknek sok-

félesége, szokásaik, vallásuk és egykori szállás-
helyeik. 

2. A hun-szkíták első benyomulása 
Európába s azok a népek, amelyeket az első tá-
madás során elűztek stb. 

3. A hun-szkíták első európai szállás-
helyei, a kisebbik Szkítia, Thrákia, a két Moesia. 

4. Dácia és a bevándorolt jazigok vi-
déke. 

5. Az ókori Pannonia. 
6. Az ókori Pannonia népei és városai. 
7 . Az ókori Pannonia folyói és hegyei. 
8. A hunok sorsa Pannoniában Attila 

halála után. 

ill. periódus: Az avar kor. 
1. fejezet. A hun-avarok második be-

nyomulása Európába, főként Pannoniába stb. 
2. A hun-avarok története; milyen né-

peket győztek le, mely területeket foglaltak el 
stb. 

3. Sorsuk és a Nagy Károly elleni vesz-
tes háborúk stb. 

IV. periódus: A magyar kor. 
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1. fejezet. A hunok harmadik benyo-
mulása Pannoniába stb„ és vajon hol voltak 
Hun-Szkítiában stb. 

2. Azok a vidékek, ahonnan kijöttek 
stb. 

3. Azok a népek, amelyeket elűztek 
őseik földjéről. 

II. könyv: A középső Magyarország leírása 

I. szakasz. A pogány kor. 
1. fejezet. Magyarország helyzete, ha-

tárai a kereszténység fölvétele előtt. 
2. A pogány kori magyarok nyelvei, 

szokásai, vallása. 
3. Hogyan vált lassanként Magyaror-

szág királysággá? 

II. szakasz. A keresztény kor. 
I I A I 1 1 h . . resz. magyar szarmazasu vagy aza1 

királyok alatt. 
1. fejezet. Hogyan vette föl Magyar-

ország a kereszténységet, és kik segédkeztek 
benne? 

2. [H iányzik) 
3. Magyarország hely?..ete a többi ki-

rályok alatt, ezek történeti-geneal6giai fölsoro-
lása. 

4. A fénykorát élő Magyarország stb. 
5. A siralmas állapotra jutott Magyar-

ország stb. 

II. rész. Az idegen származású királyok 
alatt. 
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1. fejezet. Mi volt az oka, hogy a ma-
gyarok idegen királyokat választottak? Ezek 
történeti-genealógiai felsorolása. 

2. Az idegen királyok érdemei és hibái. 
3. Közelebbről: Az ausztriai királyok; 

hogyan menekült meg segítségükkel Magyaror-
szág a pusztulástól? 

III. könyv: Az új Magyarország ismertetése 

I. Általános rész. 
1. Első szakasz. Földrajz. 

1. fejezet. Magyarország elnevezései, 
fekvése, nagysága és határai. 

2. Magyarország éghajlata és földje. 
3. Magyarország folyói; ugyanitt a ha-

józás, halászat stb. 
4. Magyarország csodálatos vizei stb. 
5. Magyarország hévizei. 
6. Magyarország savanyúvizei. 
7 . Magyarország tavai. 
8. Magyarország hegyei, erdei és vad-

jai. 
9. Magyarország fémei. 

bora. 

10. Magyarország sóbányái. 
11. Magyarország szőlőtermő vidékei és 

12. Magyarország mezőgazdasága stb. 

II. szakasz. Politika. 
1. fejezet. Magyarország kiváltságai. 
2. A magyar királyok főhatalma azaz 

k I I I 'l I I oronazasa es me tosaga. 
3. A magyar királyság jelvényei. 
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4. Magyarország többi egyházi és vi-
lági méltóságai. 

5. Magyarország négy rendje, különö-
sen a klérus. 

6. A mágnások rendje. 
7. A nemesek rendje. 
8. A szabad királyi és bányavárosok va-

lamint a mezővárosok, az úgynevezett hajdú-
városok. 

9. Magyarország k01mányzásának joga 
és formája. 

10. A magyar királyság előjogai. 
11. A magyar királyság bevételei és pénz-

ügye. 
12. Magyarország szokásai. 
13. Magyarország vallásügye. 
14. Magyarország népei és nyelvei. 
15. A nem szabad emberekről, akiket 

jobbágyoknak hívnak. 

II. Speciális rész. 
I. szakasz. A Duna- Tisza köze, vagyis a 

Duna és Tisza között fekvő vármegyék. 
II. szakasz. A Tiszántúl vagyis a Tiszán 

fölül , túl és alatt fekvő vármegyék. 
III. szakasz. A Dunántúl, vagyis a Dunán 

túl fekvő vármegyék. Minden egyes megyét át-
vizsgálunk, mégpedig bemutatjuk. ezeknek 

1. határait, fekvését, lakosságát, termé-
kenységét, nagyságát stb., 

2. fölosztásukat járásokra (így hívják 
a vármegyék kisebb részeit, amelyekre oszlanak), 
s a lehető legnagyobb pontossággal leírjuk váro-
saikat, mezővárosaikat, váraikat, nevezetesebb 
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falvaikat, folyóikat, hévizeiket, savanyúvizei-
ket stb. 

3. Leírjuk minden egyes város eredetét, 
régiségeit, privilégiumait, történetét békében és 
háborúban, kedvező és kedvezőtlen adottságait, 
éghajlatát, élelmiszereit, szokásait, ámerét. 

4. Számba vesszük a főispánokat, a ne-
ves családokat, beiktatva, ha van, genealógiá-
jukat és címereiket stb. 

5. Meghatározzuk a domíniumokat 
vagy uradalmakat. 

Ezek, kedves barátom, az alapjai az én ter-
vemnek, amely bevallom, legalább annyira 
nagy, amilyen nehéz; alig lehet elégséges hozzá 
egyetlen ember jártassága, akármilyen biztosan 
álljon is a lábán ebben a rendkívül sokféle és 
olyannyira csúszós talajon. Ezért aztán min-
denekelőtt azon igyekszem minden erővel, 
hogy minél több olyan szakértőre találjak, aki 
ismeri a haza dolgait, és kész társulni m~ái
val, főként az új Magyarország leírásához. Ud-
vözöllek, és fogadd a neked szánt tervezetet. 

Pozsony, 1718. október 20. 

Déri Balázs fordítása 



A RÉGI 
ÉS AZ ÚJ MAGYARORSZÁG 
LEÍRÁSÁNAK ELŐFUTÁRA 

Nürnberg. 1723 
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ELŐSZÓ A KEGYES OLVASÓHOZ 

Ha vala.ki hajóútra készül, megfigyeli a széljá-
rást, mielőtt a kikötőből elindul, mert ha elővi
gyázatlanul vitorlázik ki, oda jut, hogy vagy 
a sziklának csapódik és elnyelik a hullámok, vagy 
csak a pusztulástól való állandó fél~lem köze-
pette tud a viharból megmenekülni. U gy látom, 
hogy nekem is szükségem van a hajósok e bölcs 
előrelátására, mert hisz azt határoztam el, hogy 
szinte beláthatatlan tengert szelek át. Kétség-
kívül olyan írásba kezdtem, amely majdnem föl-
mérhetetlen, és oly változatos, annyira szöve-
vényes, hogy egyesek háláját, mások gyfilöletét, 
ismét másoknak meg valószínfileg bírálatát hí-
vom majd ki és szítom föl magam ellen. Csak-
ugyan, még csak a kikötőben voltam, bízva 
könnyű csónakomban, melyet épp előkészítet
tem az induláshoz, amikor egy váratlan szél-
vihar hajótöréssel kezdett fenyegetni, s bár is-
mertem a veszélyeket, a valódi helyzetnek meg-
felelően mindent nem láthattam előre. Akkor 
aztán először bevontam, majd fölhúztam vitor-
lámat, s komolyan fontolgatni kezdtem, milyen 
távolságban vagyok a szárazföldtől, azaz igaz 
szándékomtól, s miután átgondoltam az érve-
ket, úgy találtam, még ebben a becsületes do-
logban is engedni kell a viharnak, s vagyonká-
mat összeszedve a hullámokra hagyni hajócs-
kám, hogy így semmi kárt ne szenvedjen, leg-
följebb csak - mint mondani szokás - a kikötő-
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ben érje egy kisebb hajótörés. De mikor elült 
a szélvihar, és észrevettem, hogy tulajdonkép-
pen a kikötőben vagyok, s tiszta égboltnál 
figyelhettem meg, hogy nem oly kétségbeejtő 
a veszedelem, mint amilyennel a váratlan vihar 
fenyegetett, jövendő biztonságom érdekében 
horgonyt vetettem, s úgy véltem, csak akkor 
szedem föl, mikor kedvező szelek fújnak, és a 
tenger kikémlelése után j6 a reményem sikeres 
haj6zásra. Mindenesetre 

Nem kell hát viharos tengerre bocsátani sajkánk, 
Himbálózni se mer, csak a sekélyke tavon. 

2. §. Hát ez az, jóakaratú olvas6, ami engem 
az itt látható Prod.romi JS kiadására késztetett; 
s ha kissé hosszasabbnak és bőbeszédíibbnek ta-
lálod, mint egy efféle tervezethez illenék, vedd 
úgy, hogy azok miatt lett ilyen, akik előítélettel 
viseltettek szándékom iránt - noha nem is is-
merték, meg sem vizsgálták. Mivel pedig kevés 
az olyan nálunk, aki írással teszi pr6bára erejét 
és tehetségét, könnyen gyanúba keveredik, aki 
ezt a területet választja magának, különösen ha 
hazai dolgokat akar írásba foglalni. Ilyenkor 
ugyanis nemcsak az átlagember, hanem azok 
közül is nem kevesen hangoskodni kezdenek, 
kiknek 

Érzületét finomabb anyagokból gyúrta a Tftán. 

Nem hinném, hogy irigység vagy gyűlölet ve-
zeti őket; inkább azt gondolják, hogy a bűnpár
tolás kárára van a társadalomnak, s ezért fel kell 
lépni ellene, mielőtt hatása megmutatkozik. S ez 
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hát az oka, miért kezdtek el vádolni, mikor há-
rom évvel ezelőtt néhány rövid lapon ki akartam 
fejteni tervem alapelveit. Gyanúba estem tudni-
illik, hogy erőfeszítésem nem mindenben tiszta 
és ártatlan; s ha már nem állt hatalmamban a 

zúgó babokat lecsitítani, 

türelmesen kiálltam a vihart, s nem hagytam el 
magam annyira, hogy ne tanúskodjam vállal-
kozásom ártatlansága mellett, ahol kellett. 

3. §. Tekintélyes főemberek csillagzatának jó-
voltából már kijutottam a zátonyok közül, mi-
kor barátaim nagy része kezdett lebeszélni az 
effajta fáradságos munkáról, tőle telhetőleg azt 
hozva föl, amit a leghatásosabbnak gondolt, 
hogy kedvemet szegje, és eltérítsen feltett szán-
dékomtól; meggondolhatnám, mondták, hogy 
kockázatos munkára vállalkoztam, ami szinte 
beláthatatlanul sok fáradsággal és olyan költ-
séggel jár, ami egyetlen, s ráadásul szerény va-
gyonú magánember anyagi lehetőségeit messze 
túlhaladja: alig kezdtem bele, máris belerokkan-
tam; mit gondolok, mi lesz, ha befejezem e nagy 
nehézségek között megkezdett munkát. Gon-
doljak arra is, melyik földre születtem, mennyire 
ki van téve különféle viszontagságoknak, s hogy 
itt több közünk van a sorscsapásokhoz, mint a 
múzsákhoz; gondoljam át végül alaposan, mi-
lyen hivatásnak jegyeztem el magam; tudni-
illik úgy van kimérve életem, hogy nincs miért 
kárt tennem a mások szőlőjében, amikor erőm
höz és tudásomhoz képest a rám bízottak tudat-
lanságának eloszlatásán, hibáik leküzdésén, er-
kölcseik megszelídítésén és jobbításán eredrné-
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nyesebben dolgozhatok. Minél barátibb érzéssel 
viseltetett valaki irántam, annál nagyobb igye-
kezettel szögezett nekem ilyeneket és sok más 
hasonlót; bevallom, mindezt úgy szedték össze, 
hogy teljesenelbizonytalaníthattak, bármily erős 
volt is elhatározásom. Később aztán ezért gon-
doltam kevesebbet tervezett művemre; sőt el-
határoztam, hogy teljesen abbahagyom, mielőtt 
mélyebben belemegyek. Azonban - ilyen az 
ember! - mikor ugyanazok (legalábbis legtöbben 
közülük), akik mindenféle fogást fölhasználtak, 
hogy e munkát kivegyék a kezemből, vélemé-
nyüket megváltoztatva engem, ki haboztan-i 
magamban, minden módon megint arra sarkall-
tak, hogy álljak neki a már elkezdett munkának, 
s csak úgy tudtam szorongó érzésemtől meg-
szabadulni, hogy egyenként komolyan mérlegel-
tem az általuk támasztott kétely legfőbb pont-
jait. 

4. §. S ha neked, kedves olvasóm, esetleg nem 
is lényeges, nekem azonban igazán fontos, hogy 
ezen a helyen futólag kifejtsem, miképpen fon-
tolgattam azokat. Mindenekelőtt úgy találtam, 
hogy a tegnagyobb lelki nyugalommal s úgy 
fogtam az íráshoz, mint akitől a mások meg-
sértésének bűnös szándéka a legtávolabb van; 
ha pedig esetleg, anélkül hogy erre gondoltam 
volna, helyes és az igazságnak megfelelő sza-
vaimmal bárkit is megsértettem, úgy gondol-
tam, ennek okát most már nem bennem, hanem 
abban kell keresni, aki sértésnek vette, amit 
mondtam - bár nem látom, van-e sértődésnek 
helye egy olyan írásnál, amit teljes egészében 
a nép és közös hazánk díszére szántak. Ahogy 
pedig nemes törekvésekre született elmémet soha 
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nem használtam nemtelen dolgokra, úgy hi-
szem, ha gazdagnak születek, akkor sem költ-
hetem vagyonomat semmire sem nagyobb tisz-
tességgel mint az irodalomra, mert ahogy Plau-
tus t artja: 

van, ahol a nyereségnél kiváné!,tosabb veszteni. 

Valóban a tudomány az, amire aligha lehet túl 
sokat költeni; főként ha valamelyest a haza di-
csőségét és ékességét szolgáljuk vele. Szűk.k.eb
lűségre vall ugyanis és idegen a nemes gpnqol-
kodástól költségeket hánytorgatni föl a múzs~
nak, vagy hasznot húzni a.velük való foglalko-
zásból. A tisztességes embernek mindig meg-
van, ami épp elég. Miért féljek hát, hogy meg-
gyillölnek egy olyan dolog miatt, ami egészen 
tiszta, és minden jó polgárt egyformán érint. 
Mindenesetre: 

Ki jól cselekszik, pártfogója van elég. 

Ezenkívül sohasem voltam olyan öntelt, hogy 
azt gondoljam, valami irigylésre méltó szárrnaz-
hatik tőlem, sőt tudatában vagyok, hogy pró-
bálkozásaim sokkal csekélyebbek, mint hogy fél-
nem kelljen az irigységtől; ha pedig a mindunta-
lan fölmerülő nehézségek esetleg hátráltatják 
munkámat, a költő szavai":'al vigasztalódom: 

Több örömünk a nagy áron megszerzett becsületben. 

Hazám változásainak, bártnekkorák legyenek is, 
elmémet nem szabad ·eJvonniuk tanulmányaim 
folytatásától, mert hisz 
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... gyógyírt a bajainkra sehol se találunk, 
Költészet s tudomány ad igazán nyugodalmat:. 

Végül, i:nihelyt a nekem jutott hivatal feladatait 
alaposabban összevetettem az elkezdett mun-
kával, észrevettem, hogy a kettő tökéletesen 
egybevág. Azonkívül ugyanis, hogy 

Ha valamit már tudunk, 
nem helyes elfelejteni, 

oly közel áll az én élethivatásom a hazaszeretet-
hez, melyből tudományos célom fakad, hogy 
magában foglalja ezt. Ráadásul val6ban -&elq. 
"al neel "w unovmj, ha az eltűnt idők során a 
népek eredetében, vándorlásaiban, háborúiban 
és számtalan más sorsfordul6jában megfigyeljük, 
csodáljuk és fennen hirdetjük az örök, igazságos 
istenség gondviselését, ha kifürkésszük a termé-
szet titkait, s ha mindazt megvizsgáljuk, ami 
kutatásra mélt6. Ha pedig ez a gondos munka 
jól meghatározott mederben halad, élesíti az el-
mét, s nemcsak hogy nem von el az isteni dol-
gok szemlélésétől, hanem inkább hathatós ösz-
tönzést ad az isteni jóság és igazságosság meg-
becsülésére és hirdetésére, vagyis azokra a köte-
lességekre, melyeket egy -DeoAf>yiiw embernek ál-
landóan teljesíteni kell. Miért? Mert úgy tisz-
tességes, ha azt a szűkre szabott időt, ami a 
hivatalos kötelezettségek elvégzése után fönn-
marad, inkább ezekkel az elfoglaltságokkal tölt-
sük, mint hogy vagy hiábaval6ságokra téko-
zoljak el, vagy azokhoz hasonlóan fordítsuk 
rosszra, akik az ilyen szabad időt testi gyönyö-
rűségekre és féktelen kicsapongásokra fecsérlik. 
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5. §. Ezeknek segítségével védtem tehát ma-
gamban törekvéseim becsületes voltát. Sokkal 
több dolog is volt azonban, ami arra késztetett, 
hogy e tervet magamra vállaljam. Először 
ugyanis az idegen népek jelentek meg szemem 
előtt példaként, akiknek tudósai id5ről időre sok 
helyről összeszedett segédlettel jelentéktelen or-
szágokat és uralmuk alá vetett területeket írtak 
le, hogy ezzel nekik dicsőséget szerezzenek, és 
folbecsülhetetlenül értékes munkát végeztek, 
mert sok addig ismeretlen dolgot hoztak nap-
világra, s hazájuk földjének érdekében is nagy 
szolgálatot tettek, mivel azon terület művelését 
vállalták magukra, mely a bölcsek véleménye 
szerint mindig is a tudósokra tartozott. Ehhez 
járult a külföldi szerzők gyakori és panaszos ne-
heztelése, mellyel elég méltánytalanul szokták 
fölhánytorgatni népünknek, hogy hallgat a ha-
zájár61, s majdhogynem a barbárság bélyegét 
sütik rá. Ugyanis voltak bár olyanok, akik ebben 
dicséretesen forgolódtak, de minthogy e kiváló 
embereket nem az a cél vezette, hogy hazánk 
minden dolgába elmerüljenek, remény támadt 
bennem, hogy tanulmányaim és munkám nem 
haszontalanságba fektetem, ha tehetségem és 
erőm szerint azt fogom fejtegetni, ami elkerülte 
figyelmüket. Továbbá mivel a külföldiek végte-
lenül sok képtelenséget állítanak a mi viszo-
nyainkról írva, amelyeket vagy tudatlanságból, 
vagy rosszindulatb61 nagyon sötét színekkel áb-
rázolnak, s lassan mindent úgy összezavarnak, 
hogy a j6 emberek méltatlankodását is könnyen 
kivívják; ezért hát azt gondoltam, erőm szerint 
le kell törölnöm e szégyenfoltokat, hogy ennek 
a hajdan oly virágzó országnak képe ne a mi 
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hibánkból beszennyezve öröklődjék az utókorra. 
Mindenekfelett mindig azokat a meglepő kép-
ződményeket tartottam érdemesnek az alapo-
sabb vizsgálatra, amelyeket a csodálatos anya·· 
természet alkotott szerte Magyarországon. Ha-
zánk ugyanis, mondjuk csak ki, amit a külföl-
diek sem tagadnak, szinte színpada a csodásnál 
csodásabb dolgoknak; mivel pedig ezeket honfi-
társaink kissé szííkszavúan, a külföldiek pedig 
változóan és többnyire a maguk feje szerint 
írták le, úgy véltem, értékes munkát végzek, ha 
ezen a területen is próbálkozom valamivel. Jól 
mondja ugyanis Seneca: „Érdemes megvizsgálni, 
hogy ezek milyen okból történtek. Mi haszna 
lesz, kérded, ennek a munkának? Nincs nagyobb 
annál, mint megismerni a természetet! Nincs 
szebb ennek a tárgynak a kifejtésében (ha sok 
minden hasznos is lehet idővel), mint hogy 
nagyszerűségével lebilincsel, s nem pénzért, ha-
nem csodálatos voltáért művelhető." S mivel 
nemcsak az idegenek, hanem a hazai írók is, bár 
mellékesen, sok nagyszerű dolgot örökítettek 
meg .Magyarországról, szerintem nem fölösle-
ges, ha az ő munkáikat ugyancsak fölhasználom 
tárgyunkhoz, és megválogatva besorolom né-
pünk és országunk ékes voltának kifejtésébe. 
Hogy pedig ezt meg merjem tenni, a szülőföld 
iránt való szereteten kívül, melyben aligha állok 
bárkinél is hátrább, néhány igen tekintélyes fér-
fiú hatása késztetett, akik gyakran és komolyan 
intettek: álljak a haza rendelkezésére; intésüknek 
pedig annál szívesebben engedtem, mert úgy 
tartottam tisztességesnek, hogy ne csak hazám 
körül szerezzek érdemeket, hanem a tudósok 

150 



óhajával legalább szembe ne szálljak, ha már 
nem tudok is eleget tenni várakozásuknak. 

6. §. Ezek azok a kötelezettségek, amelyek föl-
bátorítottak, hogy hozzáfogjak tervem alapelvei-
nek kidolgozásához, melyeket, kedves olvasóm, 
most már közölhetek veled. Bevallom azonban, 
hogy egy dolog gyakran eszembe jutott, s cé-
lomtól erősen megpróbált eltéríteni - akkor is, 
mikor még csak az akarat volt meg bennem, 
akkor is, mikor már valamit megkíséreltem -, 
mégpedig gyenge képességeim és korlátolt isme-
reteim. Így hát, mikor magamban csöndesen 
számot vetettem a dolgok mérhetetlen változa-
tosságával, amelyet végig kell járni értekezésem 
során, bátorságom lelohadt, és szégyenkezve 
meggondolatlansággal vádoltam magam. Az 
emberi művelődés szinte valamennyi területére 
kiterjed ugyanis az, amibe most kezdek, a návv 
birtokában kell lennie annak, aki ennek a rop-
pant vállalkozásnak egymagában akar megfe-
lelni. Hogy ettől a fölöttébb súlyos gondtól meg-
szabaduljak, azzal kezdtem foglalkozni, hogy 
minél több embert találjak a tudósok minden 
fajtájából, aki munkájának eredményeit meg-
osztja velem. Nem is volt nehéz a nemesen gon-
dolkodó elméket tisztes munkatársi kapcsolatba 
vonni; és mivel a múzsák nem irigy természe-
tűek, szíves örömest, készségesen elhozták mű
veiket, akikben emelkedett lélek lakozott. Leg-
többen viszont nem tagadták ugyan meg ada-
lékaikat, de későbbre halasztották; gondolom 
azért, hogy lássák, hová fejlődik ez a bizonyta-
lan ügy, mielőtt részt vállalnak a munkában s 
egyszersmind a veszélyekben is. Ám őket is újra 
meg újra nyilvánosan kémi akartam, hogy ki-ki 
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a maga tudománya és körülményei szerint se-
gítse, gyarapítsa, ékesebbé tegye ezt a haza érde-
kében vállalt munkát. Senkinek munkájától, 
bármilyen csekély legyen is az, nem veszem el az 
illő elismerést, hanem mindenkinek igazán 
megadom, amit érdemel, és minden erővel fára-
dozni fogok, hogy az utókor megtudja, kinek 
a segítségével és kutatásaival jutottam előre a 
munka valamely részében. Nem az én dolgom 
azonban, hogy tudósainknak feladatokat osszak 
ki; tervemnek itt bemutatott vázlata minden-
kinek kijelöli azt a területet, amit erejéhez mér-
ten be kell járnia. Mivel pedig nincs mérhetet-
lenebb a természemél, nincs magasztosabb a tör-
ténelemnél, nincs végül semmi dicséretesebb, 
mint mindkettőre alapos gondot fordítani, ezért 
mindazt, ami hozzá legközelebb van, amiben 
leginkább kitűnik, vagy amiben véleménye sze-
rint a legtöbbet tud használni, annál készsége-
sebben teszi meg az ember, minél nemesebb 
lelkű. Így tehát a nép múltjának nyomozása, 
eredetének kutatása, a magán- és közlevéltárak 
(archívumok) föltárása, a várak és városok ala-
pításának kifejtése, a lakott helyek fekvésének 
fölmérése és leírása, a folyók forrásának, medré-
nek és torkolatának föltérképezése, a természeti 
jelenségek okainak kutatása, mindannak kifej-
tése, ami bárhol szokatlan és föltűnő - szóval 
ligyelmünket (már amennyire minket illet) egye-
temesen kiterjeszteni a középső és az új c:örté-
nelemre, sőt a természetrajz egész mezejére: ez 
lesz csak igazán a munka! 

7. §. Ez az, amikre honlitársaimat közös ha-
zánk, híres népünk dísze s ékessége érdekében 
könyörögve kérem: elég nehézre és sokra; ha 
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ezt teljesítik (a teljesítésről pedig becsületességük 
és képzettségük kezeskedik), csakugyan mél-
tóvá válnak, hogy 

6ket zengje a múzsám, 

s ezzel nem kívántam kevesebb segí~séget, mint 
amire a külföldiektől számíthatok. Ugy látszik, 
az történik valami kegyetlen balsors folytán, 
hogy igen kiváló régi és újabb szerzők magyar 
viszonyokról szóló munkái előbb semmisültek 
meg, mint megjelentek vagy kerültek többek-
nek kezébe, s menekültek meg a pusztulástól. 
Azt hiszem, Priszkosz rétor történeti művét, aki 
szemtanúja volt Attila tetteinek, oly sok kiváló-
ság kutatásai után sem sikerül majd senkinek 
teljes épségében bemutatnia, hacsak esetleg a tö-
rökök levéltárából elő nem halásszák, amelyek-
ben -joggal gyanítják így a tudósok - ama rég-
múlt időknek sok-sok ritka kincsét tartják el-
zárva. Állítólag Tuvencus Caelius Calanus Dal-
mata megírta Attila életét, de ez még a könyv-
tárakban lappang kiadatlanul, vagy a molyok 
rágják. Bárcsak kiadná Peiresc, ahogy kilátásba 
helyezte, vagy legújabban valaki más; akkor 
ugyanis véleményt lehetne alkotni, hogy hiteles 
műve-e a szerzőnek, vagy csak tulajdonítják 
neki, ahogy valahol Leibniz föltételezte. A tu-
dományok szentségére könyörögve kérem hát 
a könyvtárvezetőket, hogy ne hagyják tovább 
lappangani vagy teljesen elveszni e szerzőt, ha-
nem vagy ők maguk tegyék közzé, vagy a töm-
löcből kiszabadítva bízzák a mi gondjainkra, s e 
népük iránti jótétemény nagyságát velem együtt 
mindazok hirdetni fogják, akik gondot viselnek 
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hírnevére. Nem tudom, nem ugyanez a Juven-
cus volt-e az, akit nem is olyan rég baráti beszél-
getés közben említett egyik barátom. Volt egy 
kéziratos és Attila történetét tárgyaló könyv 
a birtokában, mondta, de egy előkelő magyar ké-
résére vonakodás nélkül ennek engedte át. 
Bárki legyen is az, véleményem szerint közre kell 
bocsátania, hbgy ha a szerző ókori vagy legalább 
középkori, ezzel az adalékkal is világosabbá vál-
jék Attila bizonytalan és elképesztően homályos 
története. Janus Pannonius hexameterben írt 
Magyar annales-ének helyrehozhatatlan elve-
szését Zsámbokinkkal együtt más helyen már 
elsirattam, arra gondolva, hogy már ez is bol-
dogság, mert 

... ilyen fájdalom egyszer elég! 

Állandó beszéd tárgya, hogy Szamosközy István 
históriája, melyben Magyarország történetét és 
a szomszédos tartományok változásait követre 
n\"Omon, az erdélyieknél lappang, s időt és fárad-
ságot nem kímélve leíratták, akik a szerzőt kel-
lőkeppen becsülik; ha így van, szeretném, ha va-
lamelyik tudós e népből rászánná magát, hogy 
a históriát kiadja, vagy nekünk a jelen vállalko-
zás céljaira megfelelő módon rendelkezésre bo-
csássa. S mivel Szamosközy rendkívül tudós 
ember volt, reméljük, olyan művet adott ki - ha 
csakugyan az övé-, ami valószínűlegnem méltat-
lan hozzá. Bizony azt sem tudom, hol s kinek 
őrizete alatt állnak a nagy fér fiú, Oláh Miklós 
esztergomi érsek följegyzései a magyarok törté-
netéről; a mű töredékei, melyeket a szorgalmas 
író, a jezsuita Szentiványi Márton itt-ott fel-
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vett műveibe, azzal kecsegtetnek, hogy sokat 
hasznosíthatok belőlük, ha, mint remélem, lesz 
valaki, aki önzetlenül hozzáférhetővé teszi, a.mi 
közös hazánk dicsőségét szolgálja. 

8. §. Hosszadalmas és talán fölösleges is volna 
mindazonszerzők nevét fölsorolni, kiknek művei 
még nem láthattak napvilágot, s akik nagy mér-
tékben elősegítenék kezdeményezésemet. Az 
újabbakat említjük meg, hátha a jószerencse 
munkáikat kezünkbe juttathatja. Procopius Bo-
nanus orvosdoktor, aki a múlt században a ki-
rályi kamara főorvosa volt a magyarországi bá-
nyáknál, hatalmas, több mint kétszáz rézbe met-
szett képet tartalmazó kötetet írt nagy munká-
val s nem kevesebb költséggel Magyarország 
csodálatos dolgairól, s már azon volt, hogy e na-
gyon hasznos munkát kinyomtassa, mikor 
szándékában megakadályozta a halál; s mivel 
ez Ausztriában történt, könnyen arra lehet kö-
vetkeztetni, hogy egy ekkora nagyságú és ilyen 
költséggel járó munka gyümölcse nem pusztul-
hatott el, hanem félbemaradva szokás szerint 
az örökösökhöz került, s valahol lappang. Ezért 
hát kérve kérem a szomszédos népet vagy bárkit, 
akinek végül birtokába jutott a kézirat, ne 
hagyja, hogy teljességgel elpusztuljon vagy ké-
sedelmesen kerüljön nyilvánosságra, amit e 
szerző Magyarország díszére szánt. Azt hiszem, 
velem nem történhetnék nagyobb jótétemény, 
mint ha fölhasználhatnám, amit e nagy szor-
galmú ember nagy gonddal összegylíjtött, vagy 
különösen ha az én megfigyeléseimet az övéivel 
egészíthetném ki. Ugyanez, ha nem rosszabb 
sors érte ab Hortis Keresztélyt: két értekezést 
állított össze : egyet Magyarország drágakövei-
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ről, egyet A magyar balzsam-ró! éles elméjének 
megfelelően, de elköltözött az élők sorából, mi-
előtt szellemének szülötteit világra bocsáthatta 
volna; ezeket aztán, igen gazdag könyvtárával 
együtt, özvegyének gondatlansága és gyermekei-
nek serdületlensége következtében, fájdalom, a 
lengyelek széthurcolták a Kárpátok tövében levő 
nemesi faluból, ahol élt. Azt lehet hinni. hogy 
mindkét mű elveszését pótolhatja az a neves 
szerző, aki Angliában századunk elején A Duna-
vidék előfotárjá-val nagy mértékben folcsigázta 
a tudós világ érdeklődését. De, mint mindenki 
tudja, váratlanul rosszra fordult e férfiú sorsa, 
s így ennek a hatalmas műnek még a reményét is 
teljesen föladhatnánk, ha nem remélhetnénk ki-
adását a tudós Fontaninitől; ha megvalósítja, 
amit nagyon várunk tőle, minden jó ember há-
lájára számíthat. 

9. §. Ezek azok, amiktől segítséget remélek, és 
amiknek minél gyorsabb megjelentetését vá-
rom azoktól, akik hozzájuthatnak. Mert hisz 

Ha kérni sem kell, úgy adsz, kétszer annyit ér. 

Abbahagyom tehát, hogy alkalmatlankodásom-
mal tovább zaklassam a tudósokat, akár honfi-
társak, akár külföldiek. Remélem, mindenki szá-
mot vet magával, mit követelnek tőle a tudo-
mányok, a mesterségek (melyekben senki nem 
öncélúan tesz szert nagy jártasságra), mit végül 
az én vállalkozásom tisztességes volta. 

Lányok nem várják a virágokat lÍgy, az esdt a vetések, 
Sem kimerülve a l1aj6sok a jó szeleket nem akarják, 
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amennyire mi kérjük most a tudósok segítségét. 
Arra is nagyon kérem őket, hogy fejtsék ki 
őszintén, de sértő szándék nélkül, a nyilvános-
ság előtt vagy magánúton, mi a véleményük el-
határozásomról; s figyelmeztessenek, ha úgy 
ítélik, hogy valahol a mű elrendezésében vagy 
kidolgozásában, bővebbre vagy szűkebbre fogá-
sában valamire figyelmeztetni lehet vagy kell. 
Nem tetszelgek magamnak azzal, hogy e pró-
bálkozásom minden szempontból kifogástalan; 
az egészet átengedem a tudósoknak, hogy átala-
kítsák és újjá alakítsák, s én igazán hajlítható 
és szófogadó leszek, ha jobbra tanítanak. Mivel 
pedig inkább akarom egyetlen tudós, mint ezer 
tudatlan tetszését elnyerni, elhatároztam, hogy 
jobb, ha lemondok tervemről, mint ha a tudó-
sok várakozásának eleget tenni nem tudok; eb-
ben nagyon különbözöm azoktól, akik, mint 
a pók a hálót, mindent a maguk feje szerint al-
kotnak, s olyannyira kedvüket lelik benne, hogy 
inkább fejüket áldozzák, mint hogy mások inté-
sét el viseljék és hasznosítsák; elég nekik, ha apa-
pírt puszdtják, s a könyvkereskedéseket fölös-
leges kötetekkel zsúfolják tele. Ha pedig olyan 
esztelen emberekbe ütközöm, akik kedvüket lelik 
a marakodásban és civódásban, sohasem ha-
gyom magam a porondra kicsalogatni; megta-
nultam ugyanis, hogy az a legszebb győzelem, 
amit hallgatással úgy vívunk ki az irodalmi 
ellenfelekkel szemben, hogy hírünkben kárt ne 
tegyenek; mivel ugyanis ezek csípős nyelvűek, 
és idegen tőlük az irodalom nemes humanitása, 
minél inkább sarokba szorulnak, annál gono-
szabbul vagdalkoznak. Hogy is van hát? 
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Az irigy, ba munkám látva csak gyalázkodik, 
Nem tudja elrabolni önbizalmamat. 

Tudniillik hogy nem hanyagoltuk el a haza 
iránti szeretetet és kötelességtudatot; s ez ne-
kem minden gyalázkodásnál fontosabb, és di-
cséretre, mégpedig a legnagyobb dicséretre 
méltó. 

10. §. Egyébként, hogy ne hagyjam tájékozat-
lanságban az olvasót, néhány szóval azt is ki-
fejtem, miért tagoltam így a teljes művet. Jónak 
láttam, hogy maga a tárgyalt anyag alapján 
A régi és az új Magyarország címet válasszam. 
Az volt továbbá a szándékom, hogy e kettő 
közé a középső Magyarországot iktassam, ezt 
azonban, amennyire erőszak nélkül lehetett, 
hol a régihez, hol az újhoz csatoltam. A régi 
Magyarországot azért osztottam négy könyvre, 
mert a nép eredete és fejlődése úgy ment végbe, 
hogy a szkítáktól a hunok származtak, őket kö-
vették az avarok, ezeket végül a magyarok. 
A munka szempontjából hasznosnak látszott, 
hogy előbb a szkíták és a hunok történetét fej-
tem ki, s csak azután írom le a vidékeket, ahol 
laktak, vagy amelyeket benépesítettek, vagy 
ellenségeik elűzése után elfoglaltak. E felosztásra 
az avarokat és a magyarokat tárgyaló könyvek-
ben nem volt szükség, mert csupán ugyanazon 
vidékeket és helyeket kellett újra említeni, me-
lyekről az előbbi könyvekben már beszéltünk. 
Az új Magyarország három könyvet kívánt: 
egy történetit, melyben a magyar történelmet 
vesszük szemügyre, egy földrajzit, melyben a la-
kott helyek fekvését írjuk le, végül egy fizikait, 
melyben Magyarország természetrajzát foglal-
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juk össze. Az a szándékom, hogy az említettek-
hez három másikat is csatolok: egy politikait, 
egy diplomatikait s egy geneal6giai-őmertanit; 
úgy tervezem, hogy az elsőben a magyar közjog 
főbb pontjait, a másodikban az okleveleket, a le-
veleket és az efféle dokumentumokat, végül a 
harmadikban a hazai családok genealógiáját és 
címereit írom össze; de mert elég nagy anyag 
halmoz6dott föl ahhoz, amivel most foglalko-
zom, úgy gondoltam, hogy e másikat mindaddig 
el kell halasztanom, míg a mostanit meg nem 
írom. Közben várom majd a támogatást, mely 
szükséges is e könyvek megszerkesztéséhez. 
Egyébként A régi és az új Magyarország-hoz 
tett próbálkozásomból egynéhány fejezet kidol-
gozásával mutatványt nyújtok, hogy a tudó-
sok hozzávetőlegesen megállapíthassák a teljes 
munka természetét, s azt, hogy mennyire va-
gyok alkalmas és fölkészült a megírásra. Hiszen 
nekem is szól Horatius mondása: 

Hallgass és ne tegyél semmit, ha Minerva nem ihlet, 

hogy ha tehetségem és folkészültségem nem 
megfelelő, e nagy dolgokat ne inkább össze-
zavarjam, mint világosabbá tegyem. Ha tehát 
azt javasolják a hozzáértők, leteszem a tollat, 
s elrakom a papírt, azokra hagyva e területeket, 
akiknek nagyobb a tehetségük és átfogóbbak 
ismereteik. Azt hiszem, a vájtfülűek változónak 
és következetlennek tartják majd stílusomat. 
Dehát maguk a leírt tárgyak is olyanok, hogy 
ellenállnak a mindenütt azonos írásmódnak. 
Talán már az is elég, ha elolvasni és megérteni 
tudnak. Nem kerülöm ugyanis a kifejezés vá-
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lasztékosságát, ha magukból a dolgokból ered, 
de nem is erőlködöm túlzottan, ha a dolgok 
természete idegen a vershez hasonló és numeró-
zus prózától. Tudniillik, mint Manlius tartja, 

Nem vágyik cicomára e téma: elég, ha tanítják.. 

Ez a tény riasztotta meg Cicerót, minden ékes-
szólás atyját is, és tartotta vissza már elkezdett 
földrajzi művétől; így ír ugyanis: „Herculesre, 
nagyon nehezen kifejthető és óµoetbe~ dolgok; 
nem olyan könnyű dr&rJeoyea<pei11-&at, mint lát-
szik." Ha pedig valahol valami csúfság került 
a beszédbe, biztosan akaratlanul esett, s már 
csak azért sem kell szemére vetni az embernek, 
aki törődik a tiszta latinsággal, mert n agyon 
nehéz levetkezni, ami az oktatás hibája miatt 
gyermekkortól fogva ránk ragadt. 

11. §. Ezekre kellett figyelmeztetni téged, ked-
ves olvasó! Most, a megbecsülés szavait előre
bocsátva, azokat kell megnevezni, akik eddig 
rendelkezésemre bocsátott adalékokkal támo-
gatták tervünket. Két csoportra oszthatók : egye-
sek dolgozatokkal, mások könyvekkel és tanács-
csal siettek segítségemre. Azok között első he-
1 yen a gyógyításban jeles Moller Károly Ottó 
orvosdoktort, tekintetes Zólyom és Túróc vár-
megye főorvosát kell említenem, aki irántam 
való jóakaratból (hisz családi kapcsolatban va-
gyok vele) leírta anyanyelven a szklenói és a vih-
nyei hévizeket; e munkát aztán nemcsak latinra 
fordítottam le, hanem ki is egészítettem, mert 
egészségi okokból ezeket a hőforrásokat gyakran 
látogattam. Elhatározta, hogy ugyanilyen gon-
dosan leírja majd a belicait, a bajmócit, a pös-
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tyénit, a rajcait, a ribárit, a trencsényit, a stub-
nyait, valamint több savanyúvízforrást; hogy 
ezt megtehesse, teljes szívünkből kívánunk. neki 
erőt, egészséget és minden panaszt61 mentes 
hosszú életet. Ami még erre a területre vonatko-
zik, nemes Hermann András orvosdoktortól 
származik, aki korábban tekintetes N6grád vár-
megye főorvosa volt, most nálunk, Pozsonyban 
praktizál, s aki azt az egész tudományterületet 
választotta magának, amelyen kémiai vizsgálat-
nak vetik alá a fémeket, az ásványokat, a boro-
kat, a gyógyvizeket és a többi ezekhez hasonl6t. 
S mivel a gy6gyítással ragyogóan kapcsolatba 
hozta az orvosi kémiát, máris számos érvvel 
meggyőzött, hogy munkája számunkra is hasz-
nos lesz. S nagyon bízom, hogy hazánk többi 
orvosa sem hagyja, hogy hiába várjak mun-
káikra; mivel pedig a külföldiek folyóirataiba 
eddig is nem kevesen dolgoztak dicséretre mél-
tóan, az ő dolgaik iránt érdeklődő hazai ember 
igyekezetét hasonló gonddal fogják fölkarolni. 
A Szepesség leírásában nagy érdemeket szerzett 
nálunk nemes rókusi Kray Pál császári-királyi 
hadmérnök és tudós Bohus György, a késmárki 
evangélikus iskola rektora; az ugyanis szíves 
örömest rendelkezésünkre bocsátotta térképét, 
melyet tekintetes Nolten császári ad6szedő uta-
sítására nagy figyelemmel készített; ez ut6bbi 
az említett vármegye történetét állltotta össze, 
amit mi más rendbe szedtünk és a mi stílusunkba 
öltöztettünk; velem együtt sokan sajnálják, 
hogy e nagyszerű férfiakat korai halál ragadta el, 
és munkájuk gyümölcsét nem élvezhetik. Ha-
sonló dicséret illeti tudós ifj. Buchholtz Györ-
gyöt. Mikor tudniillik Liptóban iskolát veze-
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tett, mint a természeti jelenségek iránt nagyon 
érdekl&lő ember nem kis kockázatot vállalva 
behatolt a deményfalvi, a szentiványi és más 
barlangokba, végigmászta s b5séges magyará-
zatokkal kísérve szabály szerint lerajzolta azo-
kat; szorgalmas munkájának eredményét met-
szettel kívántuk addig is bemutatni, míg a többi 
rész is napvilágot láthat. Apja, Buchholtz 
György, e nyolcvan éven túli tiszteletre méltó 
öreg pedig a Kárpátok csodáit írta le - s ami 
ebben a korban már bámulatos teljesítmény -
saját kezével, kimerítően és hűen. (Mindezeket 
kora ifjúságától fogva újra meg újra gyakran 
látta saját szemével.) S képet is mellékelt, melyet 
tekintetes és nemes berzevicei Berzeviczy István 
úr Kakaslomnic faluban tett meg~gyelés alapján 
hozzáért5en rajzolt meg: ezt akkor mutatjuk 
be, ha az egész művet elkészítjük. Hátra van 
még, hogy a zólyomi tudós Matolay János mun-
káját dicsérjük ; () volt ugyanis, aki a soproni 
borról szóló értekezésünket a második szakasz-
szal gyarapította; ezt teljes egészében tőle vet-
tük át. Ők hát azok, akik minket adalékaikkal 
segítettek, s akiknek munkáját e Prodromus 
összeállításában hasznosítottuk; a többieket 
ugyanis, akik a mű többi részében dolgoztak ki 
valamit, majd akkor említjük meg, mikor Isten 
akaratából az egész munka elkészül. Ezeket 
azonban nem hallgathattuk el, hogy a hálátlan-
ság bélyege ne érjen, biztos lévén , hogy a jövő
ben többen lépnek munkatársi kapcsolatba ve-
lük, mikor látják. hogy nem más dicsőségét, 
hanem a maguk jó hírét mozdítják elő. 

12. §. Azok közül pedig, akik hol tanáccsal, 
hol meg épp jókor küldött könyvekkel mozdí-
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tották elő tervemet, van · miért köszönetet 
mondjak hírneves Rayger Károlynak, Magyar-
ország nagyméltóságú nádora őexcellenciája há~ 
ziorvosának. Megengedte ugyanis kiváló atyjá-
t ól örökölt, nagyszen'.ien fölszerelt egész könyv-
tárának gondos áttanulmányozását, hogy ha 
volnának benne olyan, főként természetrajzi 
szerzők, akik segíthetnek - ahogy vannak is -
szabadon kiemelhessem, s munkámban fölhasz-
nálhassam őket. Rendkívül fájlalom, a nemes-
lelkű nagyszombati jogász, Munkátsy István Pál 
halálát, mely - ha az én kezdeményezésemet 
nézem - a lehető legrosszabbkor történt. Nem 
közönségesen, honfitársaink átlagán fölül is-
merte a nemesebb irodalmat, tudott görögül és 
latinul, a régiség kitűnő kutatója volt, sőt ki-
emelkedő polihisztor; a könyveket szinte bűnös 
módon szerette, s nagy költséggel - majdnem 
jövedelmét meghaladóan - gyűjtötte azokat; 
köztük a legjobb szerzők legkiválóbb kiadásait, 
igen sokat a tengerentúlról is, úgyhogy ez a ra.,. 
gyogó gyűjtemény nem magánkönyvtárnak lát-
szik, hanem már megüti a nyilvános könyvtár 
mértékét; kevés példa akad ilyenre nálunk. A tu-
dósok iránt méltányos és készséges jellemnél 
könnyű volt elérni, hogy vállalkozásom céljait 
magáévá tegye. Noha vallásában is, életmódjá-
ban is különbözött tőlem, olyan készséget mu-
tatott irántam, hogy habozás nélkül nemegyszer 
teli kocsival küldte nekem a könyveket, hogy 
támogassa munkámat; mi több, a legnehezebb 
témákat, melyekről baráti beszélgetés során oly-
kor szó esett, önként magára vállalta kidolgo-
zásra; ezeknek aztán úgy nekifeküdt, hogy 'ha 
be tudta volna fejezni, amit elkezdett, bizony, 

163 



nagy terhet vett volna le a N"államról. Annál .ked-
vesebb volt nelcem ez az iparkodás, mert tudtam, 
hogy tudására, melyet ·gyakorta megtap~ztal
hattam,' . nyugodta:µ· támaszkodhatom. · Ámde 
- ilyen mú).aridóak ·és .állhatatlanok ·az ember 
dolgai! - kiváló Munkátsynk hosszas beteges-
kedés után nemrégiben fizette le a természetnek 
adóját ; így t;Ö~tént, hogy most már. nemcsak 
szívesen :kölcsönzött könyveinek használatától; 
hanem fárads'ágós munkájától is meg vagyok 
fosztva. Bárcsak olyan örökösre szállna a könyv-
tár, akit ha nem is lehet Munkácsyhoz hasonlí-
tani, legalá):>b n em lesz kőszívű és makacs, azaz 
készségesen segít. Ennyit el kellett mondanom 
e jólelkű (érfi.ú irántam mutatott kedvességéről; 
tudniillik 

Nem bkgy vest ni derék férfi.t a Múzsa: el. 

Talán azt is t udni akarod, kedves olvasóm, hogy 
mik.orra lehet s , kell is várnod a teljes mű veti, 
melynek itt legföljebb a körvonalait adtuk r_neg. 
Ha minden úgy sikerülne, ahogy én szeretném; 
akkor a lehető leggyorsabban, de mert többeket 
is meg kell kérni, hogy adják ide a magukéti, 
könnyen következtethetni lehet, hogy hosszabb 
időre lesz szükségj főképp mert ez a dolog nagyon 
összetett; .a gyűjtés, a gyűjtött anyag elrende-
zése, a rendezés· után pedig a kidolgozás igen 
sok munkát és időt .vesz igénybe. Művem egy 
része sincs ugyan tekintélyes előkészület híján, 
számos egészen ki ·van; dolgozva is, de még sok 
olyasmi van, amit· pótolni kell. Több> emberen 
múlik tehát, e i1agy munka elkészültének rne.g-
gyorsítása~ Mi, ' lav ó Kveioc; ~el.fian "al. ~T,awµev) 
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csakugyan igyekszünk, hogy ne maradjunk adó-
sak, s a művelt világ belénk vetett bizalmát mi-
nél előbb valóra váltsuk. Most már Isten bőven 
áldjon meg, s ha tovább tartóztattunk a küszöb-
nél, mint talán akartad volna, úgy értsd, hogy 
elébe akartunk vágni azok értetlenségének, akjk 
még nem fogták föl, mire való e vállalkozásunk, 
s szerettük volna, ha mindazokat rábírhatjuk 
a megértésre, akik föltett szándékunkban segí-
teni tudnak. S most bontsuk ki vitorláinkat! 
Te pedig, bárki vagy is, ha jó vagy, most, mikor 
elhagyjuk a partot, kérj számunkra kedvező 
széljárást, vagyis az Isten és a császár kegyét. 

Pozsonyban, a markomannok és kvádok ha-
tárvidékén, 1723-ban, augusztus l-én. 

Déri Balázs fordítása 
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ELŐSZÓ 

Kedves olvasó! 

Ezennel rövid bevezetőt kap kézhez a magyar 
nyelvhez. Megszerkesztéséhez azok a férfiak és 
nők adtak indítást, akik szeretik e nemes nyelvet. 
A kis munka kidolgozását annál szívesebben 
vállaltam, mennél dicséretesebb az anyanyelv 
méltóságát és terjedését előmozdítani; leginkább 
azonban azért, mert e vállalkozás két különböző, 
de szomszédos nép kapcsolatát érinti. Szent 
Ágoston bizonysága szerint ugyanis· „a nyelvek 
sokfélesége az egyik embert elválasztja a másik-
tól, és e különbség miatt a természeti hasonlóság 

1 dJ/ b k I I I ti é nem e egen o az em ere egyes1tesere ; s ez rt 
dicséretes nagyon azoknak fáradozása, akik ké-
pességük szerint arra törekednek, hogy a külön-
böző nyelvek kölcsönös megtanulásával az em-
berek társas kapcsolatát elősegítsék, s ezáltal 
egymás iránt barátságosabbá váljanak. 

2. §. Talán egy sincsen .az európai népek kö-
zött, amely nem visel gondot saj·át nyelvének 
dicsőségére és előmenetelére. Anglia és Hollandia 
Kelet- és Nyugat-Indiában terjesztette nyelvét; 
Franciaország úgyszólván Európát· ·hódította 

el I 1 N' I I 'b I l meg ny veve ; emetorszagot nepe en es nye -
vében a legtávolabbi országok igen sok települé-
sén tisztelik. S meddig nem terjed a szlávok 
nyelve, amit a tudatlanok különben oly kevésre 
becsülnek? Aqítólag még hetven nép beszéli 
Európában és Azsiában. Egyedül a magyar nyelv 
maradt meg mindeddig otthonában. De miért? 
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A fő ok alighanem a távoli országokkal val6 
kapcsolat hiánya lehet. Emellett azonban leg-
inkább bennünk, magyarokban van a hiba, akik 
ez idő szerint sem idegen nyelv megtanulására 
nem törekszünk, sem arra nem fordítunk gon-
dot, hogy a mienk váljék ismertté a szomszédos 
népeknél, s ha szükségessé nem is, legalább ked-
veltté legyen; eltekintve att6l, hogy a sok idegen 
népek segítségével kedves hazánkban régi idők 
óta viselt háborúk alatt elég alkalmunk lett 
volna, hogy népünk és nyelvünk dicsőségét ösz-
szekapcsoljuk. A mostani bevezető annak legyen 
szerény kezdete, hogy legalább akiknek rokoni 
kapcsolat, hivatali vagy más körülmények miatt 
érintkezniük kell a született magyarokkal, lás-
sanak hozzá, hogy nyelvünket megszokják, s ez-
által a mi nemzetünket is megnyerjék maguknak, 
és saját népüket is kedveltebbé és befogadot-
tabbá tegyék. 

3. §.Magában véve érdemli meg nyelvünk, 
hogy az idegenek megtanulják. Mert ha alka-
lomadtán dicsérni szokták az egyik nyelvnél 
a mélt6ságteljességet, a másiknál a kecsességet, 
a harmadiknál az érzékletes kifejezéseket stb., 
akkor a mi nyelvünkben mindezek a tulajdon-
ságok teljes gazdagságban megtalálhatók. Ha 
a spanyol grandezzaval, pompázatosan és mél-
tóságteljesen beszél, a magyar capable állni a 
versenyt vele; ha a francia behízelgő beszédmód-
jával a szívbe férkőzik és megnyeri azt, a ma-
gyar, különösen az erényes, derék asszony meg-
nyerő magyar beszédével nemcsak egy embert, de 
egy állatot is meggyéSzhet; és ha a német német 
nyelvének férfiasságával áthatja a szívet és meg-
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győzheti, egy derék magyar magyar nyelvének 
lendületével a férfiszívet biztosan képes bevenni. 

4. §. De nem szándékunk., hogy panegirikuszt 
írjunk a magyar nyelvről. Hogy az azonban, 
ami itt elhangzott, megfelel az igazságnak, 
mindazok bizonyítják, akik a magyart köze-
lebbről ismerik. Ami e bevezetőt illeti, nem szőr
szálhasogató kritikusoknak készült, hogy boga-
rásszanak benne, hanem a kezdőknek és a ma-
gyar nyelv kedvelőinek ja vára. A szükséges anyag 
kiválasztásán túl rövidségre és áttekinthetőségre 
törekedtünk, s arra még, hogy emellett semmi 
ne maradjon ki, amit a kezdőnek egy olyan ide-
gen nyelv tanulásában tudnia kell, mint a ma-
gyar. Ha a nyelv kedvelői között akadnak, akik 
mélyebben kívánnak nyelvünk sajátosságaiba 
bepillantani, azoknak különösen Molnár és Pe-
reszlényi részletesen kidolgozott Grammatica-ja, 
Komáromi Hungaria illustrata-ja, Bél írása a De 
vetere litteratura Hunno-Scythica és Tsétsi 
Obseruationes orthographico-grammaticae-ja 
ajánlható. Kövesdi Elementa linguae Hunga-
ricae-ja túl rövidre és soványra sikerült, hogy 
e munka alapja lehessen. Hogy pedig a magyar 
nyelv mennyire nincsen rokonságban egyetlen 
európai nyelvvel sem, Bél Mátyás De peregrini-
tate linguae Hungaricae-jából derülhet ki, mely 
valószínűleg a Miscellanea Regiae Scientiarum 
Societatis Berolinensis legközelebbi számában 
jelenik meg. Ugyanettől a szerzőtől értesülésünk 
szerint egy másik disszertáció várható De orien-
tali linguae Hungaricae indole címmel; ebből 
hát az érdeklődők majd kielégíthetik kíváncsi-
ságukat. 

5. §. A módszert illetőleg, hogy miképpen le-
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het nyelvünket.különösebb fáradság nélkül meg-
tanulni, nem lehet mindenkinek egyforma sza-
bályt előírni . A férfiak jól teszik, ha a grammati-
cum principiurnok, különösen a paradigm.ák és 
a suffixumok mellett tisztes szókincsre töreked-
nek, és mindjárt a magyar beszédre és írásra tér-
nek; a tekintetes asszonyszemélyek azonban ne 
sokat törődjenek a grammatikai szabályokkal, 
hanem az olvasás megtanulása és a deklinációk 
megértése után késedelem nélkül német nyelvet 
értő, született magyar férfiakkal vagy nőkkel 
kezdjenek társalogni; a vezetőnek így ugyanis 
alkalma lesz·, hogy a hibákat kijavítsa, bevezes-
sen a grammatikába, és megmutassa, hogy ezt 
vagy azt így .és nem másként kell mondani vagy 
ragozni. Miután azonban mind a férfiak, mind 
a nők eljutottak odáig, hogy beszélni tudjanak, 
magyar könyvek olvasására kell szánniuk ma-
gukat, az olvasottakat vezetőjük felügyelete 
alatt németre fordítaniuk, a speciális kifejezése-
ket jól emlékezetbe vésniük, s azután az egész 
leckét párbeszéddé alakítaniuk. Hogy ebben mi-
nél akadálytalanabbul haladjanak előre, nagyon 
hasznos, ha egy jól megírt magyar könyv mellé 
segítségül veszik Páriz-Pápai Dictionarium-át 
vagy Cellarius Liber memorialis-át, amely négy 
nyelven, latinul, németül, magyarul, csehül kap-
ható, s kikeresik benne, ha a beszédben vagy ol-
vasás közben valami ismeretlen fordul elő. 

6. §. Végezetül szívből kívánja e szerény kis 
munka szerzője, hogy mivel anyanyelve ter-
jesztésének őszinte szándékával írta, s emellett 
a dicsőséges német nemzet szolgálatára, a kívánt 
haszon mindkét félnél megmutatkozzék. És aho-
gyan a felséges főhercegi Osztrák Ház· kegyel-
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mes örökös uralkodása alatt Magyarország kel-
lős közepén beszélik a német nyelvet, ugyanúgy 
beszéljék egykor a magyart a két nemzet kö-
zötti igen hasznos kapcsolat miatt Németország 
belsejében. Élj boldogan, kedves Olvasó, s mondd 
a szerzővel együtt: „Áldja s egyesítse Isten a né-
met és magyar nemzetet!" Ezt vallja és szívből 
kívánja 

Kelt a magyar országgyűlés idején, 
1729-ben, Szent László napján 

köteles szolgád 
Meliboeus 

Tarnai Andor fordítása 



FÜGGELÉK 

MAGYAR ÉS NÉMET TÁRSALGÁS 

A Eelkelésrül 

- Jó reggelt az Asszonynak ! 
- Igen szépen köszönöm. 
- Miként nyugodott, aludt az Asszony? 
- Igen jól. 
- Mitül vagyon tehát, hogy ily sokáig az ágy-

ban marad az Asszony? 
- Későn mentem alunni. 
- Mi tartóztatta Kegyelmedet ? 
- Némely jó barátim késtenek nálam. 
- Valóban ideje vagyon már a felkelésnek. 
- Ugyan valóul gondolja-é? 
- Igenis, mert tízre jár az óra. 
- Tehát fel kell hamar kelnem. 
- Tessék azonközben a másik szobába bétérni 

Kegyelmednek. 

A felöltözésről 

- Te leány, hol vagy? 
- Imé, vagyok! Mit parancsol az Asszony? 
- Adj tiszta inget! 
- Melyikét kívánja az Asszony, a vastagab-

bat-é vagy a vékonyabbat? 
- Amelyikét előbb kaphatod. 
- lm, itt vagyon ! Mit tévő legyek már? 
- Add ide a nyakra való keszkenőmöt. 
- A közönségest hozzam-é el vagy az arany-

n yal varrotta r? 
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- Mindegy, mert sietnem kell. Most add ide 
az alsó köntösömöt, a vállamot, abroncsos és 
felső szoknyámot. - Nosza hamar l Ültesd fel 
a fejrevalómat; de még előbb mosdanom kell. 

- Imé, itt a friss kútvíz, a királyné szagos vize, 
a kendő, a fésők, a gombostők és ami egyéb 
szükséges. 

A konyhabeli szükségrül 

- Hallod-é, leány! Hadd gyöjjön bé a szakács 
vagy szakácsné! 

- Már az ajtó előtt várakozik. 
- Mit parancsol Nagyságod? 
- Mint áll a konyha dolga? Mit fogsz készí-

teni? · 
- Amit a Nagyságos Asszony parancsolni fog. 
- Vagyon-é valami az éléskamarában? 
- Vagyon alkalmas készületünk vadbul és 

egyéb konyháravalóbul. 
- Mi vagyon tehát? 
- Egy pár bépácolt őzcímer, két fácány, három 

kötés húros madár és egynéhány császármadár 
is; mindenféle kolbászok; a majorban pedig 
vannak hízlalt ludak, kappanok és pókák. 

- Fogjad hát a konyhacédulát: 
1. az egy őzcímer törött lének; 
2. tehénhús mondolás tormával; 
3. tyúkok karfiollal; 
4. az őzpecsenye a madarakkal és a hozzá tar-

tozandó salátával; 
5. savanyókáposzta friss disznóhússal s tej-

féllel j 

6. póka pástétomban; 
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7. ecetben· forralt ponty egy tál rákkal; 
8. utoljára tésztábul sütött és a szokott kon-

fektum. 

A káfé italrnl 

- Hol van a lokáj, szolga? 
- A ká.féhez tartozand6 edényt készíti elől. 
- Nem kész-é még a káfé? Hol marad oly so-

káig? 
- Most hozzák. 
- Hozd ide a káfés asztalkát; tedd reá a készü-

letet; hozd el a csészéket is; lásd, hol vagyon 
a nádméztart6, mert nem lesz elég nádmézünk. 

-Tessék az Asszonynak egy csészével venni? 
- Megvallom, inkább szeretem tejjel a káfét. 
- Ha parancsolja az Asszony, majd az is itt 

lesz; de talám inkább csokoládával tart kegyel-
med? 

- Nem tagadhatom, hogy egy helyesen főtt 
csésze csokoláda sokkal kedvesebb nálam, mint 
egynéhány té vagy káfé csésze. 

- Ellenben nékem a csokoláda igen heves, és 
a véremet fel szokta buzdítani. 

- Az Asszony heves, de én hideg természetű 
vagyok. 

- Csak tréfálkodni tetszik ugyan kegyelmed-
nek. 



A POZSONYBAN 
FÖLÁLLÍTANDÓ 

TUDÓS TÁRSASÁG 

1735 





Mivel bizonyos, hogy alig van Európában olyan 
ország, melyben a tudományok dolga rosszabb 
volna, mint Magyarországon, a haza nemesebb 
lelkű fiainak arra kell törekedniük, hogy a hibát 
minden erővel megszüntessék. Hogy pedig mit 
lehet és mit kell tenni, most nem szándékozunk 
vizsgálni. Megtörtént az már az illő módon létre-
hozott akadémiákon és gimnáziumokban, s a 
magányosok által kezdeményezett Tudós Társa-
ságokban, melyek oly fontosak a tudományok 
iránti közöny megszüntetésére. És ez utóbbi, az, 
amit most meggondolás tárgyává teszünk. Ugy 
véltük ugyanis, hogy a 

1. Tudós Társaságba mindazok egybegyűl
hetnek, akik a haza szeretetét, a nép dicsőségét 
és a közhaszon előmozdítását szívükön viselik; 
egybe kell pedig gyűlniük oly módon, hogy 

2. mindazok, akik csatlakoznak, legalább min-
den hónapban [vagy] még gyakrabban valami 
hasznos tárgyról vagy témáról kidolgozzák a 
maguk fölfogását, és dolgozatukat ahhoz kül-
dik, akire a tagok az értekezések összeszedését 
bízták. Ebből a célból 

3. tudományszakok szerint három osztályt 
lehet kijelölni, amelyben minden tag erejéhez 
ménen szorgalmasan működni fog. Lesz pedig 

4. az első osztály irodalmi, melyhez be lehet 
nyújtani mindazokat a tanulmányokat, amelyek 
a @ológiára, a történelemre, a kronológiára, 
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a földrajzra, a genealógiára, a heraldikára, a 
numizmatikára, az oklevéltanra, a zenére, a ma-
tézisre és ezek résztudományaira tartoznak. 
Erre következik 

5. a második, jogi osztály, amelyre mindenféle 
kánonjogi, polgári (római), hazai, a természet- és 
nemzetközi jogi, főképpen a magyar közjogi 
témák tartoznak alaposan kifejtve. Végezetül 

6. a harmadik, fizikai-gazdasági osztály ma-
gába foglalja a fizikai és kémiai kísérleteket, az 
orvosi megfigyeléseket és szabályokat, a gazda-
sági eredményeket, a kereskedelem könnyítését 
és hasznát, továbbá az ipar és a mesterségek 
előmenetelét. Hogy pedig semmi helytelenül ne 
történjék, 

7. a tagok egy magas méltóságot válasszanak, 
s az ő elnökségétől függjenek, de a múzsák ter-
mészetének megfelelően baráti és egyenlőségi 
alapon. Végső soron az ő feladata lesz, hogy 

A) a Társaságba meghívja a tudósokat és dol-
gozatok készítésére buzdítsa; 

B) a tanulmányokat szabad szellemű cenzúra 
alá vesse, és cenzúrázás után kinyomassa. Hogy 
a munka ne egyedül 5t terhelje és ne essék ne-
hezére, 

8. a Társaságból választani kell valakit, aki 
mintegy a titkár feladatát töltse be: gyűjtse 
össze az értekezéseket, ügyeljen a nyomdára és 
a kiadandó művek korrektúrájára, s intézze a tá-
vol levő társakkal folytatott levelezést. Külön-
ben 

9. akik Pozsonyban vannak az elnök fel-
ügyelete alatt, tartozzanak havonként össze-
gyűlni és elbírálni a tagoktól beküldött érteke-
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zéseket, mielőtt azokat a cenzúrának átadnák. 
Ugyanezen alkalommal 

10. minden tag tudassa, milyen tárgyat vá-
lasztott földolgozásra, nehogy esetleg egyszerre 
ketten foglalkozzanak ugyanazon témával. 
Hogy pedig ne menjenek az ügyek lassan vagy 
hanyagul, 

11. minden hónapban minden osztály tegyen 
közzé néhány lapos közleményt ezen a címen: 
Pozsonyi megfigyelések a tudományok gyarapí-
tására és mindenekelőtt Magyarország viszo-
nyainak megvilágítására és javítására. 

12. Szükséges, hogy a Társaság legfőbb tör-
vénye Isten tisztelete, a fejedelem szolgálata, 
a nép és a haza dicsősége és haszna legyen. 

1735 januárjában 

Donátb Regina fordítása. 





ADPARATUS 

Pozsony, 1735 





ELŐSZÓ 

Úgy véltem, kegyes olvas6, hogy mielőtt Adpa-
ratus-unk olvasásába fogsz, mindenképpen tu-
datnom kell veled e vállalkozás alapelveit. Min-
den bizonnyal nem kevesen lesznek ugyanis, 
akiknek az egész elhatározás vagy fölöslegesnek, 
vagy pedig kevésbé jelentékenynek látszik ah-
hoz, hogy a magyar történelemhez valami lénye-
geset lehessen tőle várni. Az előbbiek közé több-
nyire azok számíthatják magukat, akiknek Thu-
róczy, Bonfini és Istvánffy történeti munkáin 
kívül aligha jutott valaha is más a kezébe, s akik 
azt gondolják, hogy Iliász-t ír Homérosz után, 
aki akár a maga, akár a mások munkáit ki akarja 
adni. A másik csoportba azok a beképzelt embe-
rek tartoznak, akiknek az a munkájuk, hogy 
megvetik mások törekvéseit, még a legtisztessé-
gesebbeket és leghasznosabbakat is - legfőkép-

' l" 'k "k M' dk' pen azert, mert mege ozte o et. m et cso-
porttal szemben jó előre meg kell tehát erősíteni 
téged, kedves olvas6, s néhány szóban tudatnom 
veled, milyen alkalom vagy reménység késztetett 
eme Adparatus kiadására. 

Jó ideje már, hogy a Magyarország dolgainak 
leírására eltökéltem magam, és munkához is 
láttam, mégpedig azzal a szándékkal, hogy ahol 

I ' k b h ákh / k I 
/1 az iro cser en agyt azan at, szereny erom-

höz képest visszaszerezzem ékességét. Természe-
tesen előre láttam, hogy mennyire nehéz és ne-
hezen elvégezhető munkát vállaltam; igazában 
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azonban csak később, a magam kárán jöttem rá, 
mikor tudniillik a sok-sok éves töprengést, az 
éjszakába nyúló munkát és a szerény vagyoni 
helyzetemet szinte meghaladó költségeket kárba 
veszni láttam. Bárhogy sikerült is viszont e cél-
kitűzésem - mert az Isten és a császár jóvoltából 
mégiscsak sikerült-, annyi hasznom mégiscsak 
volt ebből az igazán vesződséges és hatalmas 
területet fölölelő szorgos munkából, hogy nem 
kevés olyan emléket gyűjtöttem össze, mely ré-
szint még kiadatlan volt, részint pedig a tudó-
soknak már nem lehet a keze ügyében, mert 
igen-igen rég jelent meg nyomtatásban. A már 
születőben levő új Magyarországból meg fogja 
látni majd az olvasó, mit használtam föl a ma-
gam javára az efféle kincsekből. De sok tudóshoz 
hasonlóan igazán megtehettem volna, hogy ér-
tékeimet ,én is még jó ideig magamnak tarto-
gassam. Am mert múzsáim - kik engem szeren-
csés csillagzat alatt neveltek - adakozóbb ter-
mészetűek, mint hogy fösvény módra 

Sok-sok könyvet gyűjtve balomba 

rajta feküdjenek, bármilyen legyen is, minden-
képpen közre kellett adnom ezt az Adpara-
tus-t; mégpedig annál sürgősebben, minél bizto-
sabban élt bennem a remény, hogy nemcsak pol-
gártársaim helyeslik és támogatják erejükhöz 
mérten e minden ízében tisztességes tervem in-
dokait, hanem a külföldiek is megértők lesznek 
az ő példájuk nyomán elkezdett gyűjtemény 
iránt, mely önmagában véve ugyan szegényes 
még, de mégsem lesz haszontalan azoknak, akik-
nek kedvük van a magyar történelem alaposabb 
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megismerésére. Mert biz mindeddig nem volt 
Magyarországnak akkora szerencséje, hogy Pis-
toriusokat, Frehereket, Goldastokat, Schardiu-
sokat, Lindenbrogokat, Reineckeket, Reubere-
kat, Meibomokat, Schiltereket, Menckéket, Stru-
vékat és Petzekat tudjon fölmutatni, mint Né-
metország; vagy Muratorikat, mint Itália; Du-
chesne-kat, Labbékat, Baluze-okat, mint Fran-
ciaország; Camdeneket, Seldeneket, Felleket, 
Gale-eket, mint Anglia; Scottokat, mint Spa-
nyolország és Grotiusokat, mint a belgák, s nem 
dicsekedhet ezeknek gyűjteményeivel, akik ösz-
szességükben és egyenként különböző írók ma-
radványainak összeállításával nemcsak meg-
mentették a feledéstől, hanem dicsőbbé is tették 
népüknek történetét. Csupán az egyetlen - mint 
ismeretes, külföldi ember - Jacques Bongars mű
vét tudjuk fölhasználni, mert a tudós Schmeitzel 
gyűjteménye 1713 óta várat magára. Nem sza-
bad tehát fölöttünk úgy ítélkezni, mint akik 
helytelenül cselekedtünk, amiért inkább akartuk 
kis dolgokkal megtenni a kezdő lépést, mint soha 
nem látni neki, hogy a külföldiek teljesítményé-
vel versenyre keljünk. Nem mintha azt mernénk 
hinni, hogy azoknak a nagy vállalkozásoknak 
csak a töredéke is származhatnék tőlünk, hanem 
mert hiszünk a költő szavának: 

Nagy dolgokban elég érdem a puszta merés. 

Ez volt, kegyes olvasó, vállalkozásom kiin-
dulópontja és mozgatója; s most hallgasd meg, 
ha nem esik nehezedre, mit ígérek a továbbiak-
ban. Készen van az említett emlékek egy-két 
decasa. Jónak láttam, hogy ezeket úgy bocsás-
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sam a nyilvánosság elé, hogy minden egyes da-
rabot egyenként adjak ki; ha szükséges, jegy-
zetekkel magyarázzam, s az előszóban közöljem 
az olvasóval, hogyan jutottam az egyikhez vagy 
a másikhoz. A gyűjtemény nyomtatása pedig 
olyanképpen megy végbe, hogy mind az ívek 
rendjében, mind pedig a lapszámok szerint szo-
rosan összefüggjön. Ezért aztán az emlékek ki-
nyomtatásában egészen addig kell előrehaladni, 
míg kellő nagyságú kötet áll össze. Ennek meg-
történtével tárgymutatót csatolunk a kötethez. 
lgy hát, tudós olvasó, ha igazi polgár vagy, 
rajta, mozdítsd elő, támogasd és bővítsd ezt a 
vállalkozást, mely egyedül azért készül, hogy 
néped ékessége és ragyogó tettei még fönsége-
sebben tündököljenek. Mert mindenképpen kö-
telessége a jó polgárnak, hogy tőle telhetően min-
den tisztes és hasznos dologgal segítse, dísze-
sebbé tegye, ékesítse a hazát. 

S hogy megfelelően tudj cselekedni, eléd tárom 
- legalábbis kissé pontosabban megjelölöm -
azokat a forrásokat, melyekkel nem annyira csak 
Adparatus-unkat tudod segíteni, hanem a haza 
történeti ismeretét is bővítheted. Ide tartoznak : 
1. a királyok, fejedelmek, érsekek stb. oklevelei. 
Adj a kezembe legalább kétszáz oklevelet a ma-
gyar királyság két évszázadából, melyeket sor-
ban következő királyok adtak ki, s akkora ered-
ményeket fogok fölmutatni a történetírás titkai-
nak föltárásában, amit Bonfini egész decasában 
nem talál az ember. Én ugyanis mindig azt tar-
tottam, hogy ami a teológusnak a Biblia, a jo-
gásznak az írott törvény, a filozófusnak a józan 
ész, az a történésznek az oklevél. Bárcsak fölnyit-
nánk végre tehát a lezárt levelesládákat! Ide ve-
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hetjük aztán 2. az országgyűlések, a béketárgya-
lások, követjárások, hadüzenetek, békekötések 
stb. iratait; 3. a királyok, nádorok, országbírók, 
bánok, tárnokmesterek, hadvezérek, követek le-
veleit; 4. a régi pecséteket, melyek magukon 
hordják a királyok képmásait, és bemutatják 
azon országok címereit, amelyeken uralkodtak; 
5. az érméket, leginkább az emlékérméket, me-
lyeket szerencsétlen vagy szerencsés események 
alkalmára vertek; 6. a sírköveket, temetési lo-
bogókat, régi föliratokat, melyek köz- és magán-
épületek falán, várak, kastélyok, templomok és 
kolostorok romjain mindenfelé találhatók; 7. a 
temetési beszédeket, vagyis a híres férfiakat és 
asszonyokat dicsőítő beszédeket, az esküvőket és 
temetéseket, amelyeknek megülésében a magya-
rok csodálatra méltóan megőrizték a régi szoká-
sokat; 8. az énekeket vagy magyar nyelvű ver-
seket, melyekkel a régi magyarok a vesztes csa-
tákat gyászolták és a győzelmeket ünnepelték; 
9. a templomok és kolostorok alapítóleveleit, 
a nekik juttatott adományokat és földbirtoko-
kat; 10. a szerzetesházak történetét, mely el-
mondja a rendek magyarországi meghonosodá-
sát, fejlődését, hanyatlását, megújulását; 11. a 
nemzeti zsinatok iratait, alkalmait, okait, a ha-
tározatokat és eredményeiket; végül 12. a ma-
gánszemélyek levéltárait, s ezekben a családok 
évkönyveit, naplóit, genealógiáját, régi följegy-
zéseit, melyekben a jelesebb eseményeket, neves 
férfiak jó vagy balsorsát s ehhez hasonlókat je-
gyeztek föl. 
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Népünk apraja-nagyja 
Mind törekedjen e legszentebb tudományboz elérni, 
Hogyba hazánk s a magunk üdvét szolgálni akarjuk. 

Ha pedig, olvasóm, külföldi vagy, s talán még 
idegenkedsz is a mi népünkről, úgy hogy nem 
akarod s nem is tudod kezdeményezésünket he-
lyeselni, engedd azoknak át, akik elfogultság 
vagy kedvezés nélkül úgy használják föl a mások 
munkáit, ahogy a józan tudományosságnak 
megfelel. 

Más is volt még, olvasóm, amire rögtön itt 
a kezdetnél figyelmeztetni akartalak, de már 
abbahagyom, hogy túlzónak ne tartsanak. Azt 
azonban nem szabad elhallgatni, hogy Adpara-
tus-unkba nemcsak azon emlékeket hordjuk 
össze, melyeket prózában foglaltak írásba, ha-
nem azokat is, amelyeket nem éppen műveletlen 
szerzők versben mondtak el. Ezzel azt fogjuk 
a tudós olvasónál elérni, hogy szorgos munkánk-
kal hasznára és gyönyörködtetésére egyformán 
szolgálunk. Azt láttam pedig a leghelyesebbnek, 
ha először Oláh Miklós Hungariá-ját nyújtom 
át, hogy e terület jellegével előbb legyen tisztá-
ban az olvasó, mint hogy rászánná magát az 
itteni események megismerésére. Ezt aztán idő
rendi leírás követi, majd a Magyarországra és 
ahozzácsatolt tartományokra vonatkozó egyéb 
emlékek. Mert úgy áll a dolog az egész történe-
lemmel, hogy a földrajz és a kronológia fénye 
nélkül vak vagy legalábbis vakoskodik. Maga 
az olvasó is könnyen beláthatja, hogy az egész 
tervezetünkben úgy jártunk el, mint ahogy há-
zat szoktak építeni. Kivitelezéséhez persze az 
építőanyagot nem mindig faragott kőből vagy 
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tengerentúli márványból és cédrusból hordtuk 
össze; a falak és a tető összeállításához meg kell 
elégedni vályoggal és mindenféle más silányság-
gal. Ilyen lesz a mi monumentumunk. Lesz 
benne, amit Kleanthész lámpása mellett dolgoz-
tak ki, lesz azonban olyan is, amit halványabb 
tintával vetettek papírra; de mindkettőt azért 
szedtük össze, hogy ha majd valakinek kedve 
lesz, hogy a magyar történelmet teljesebben és 
bővebben fejtse ki, mindegyiket haszonnal for-
gathassa munkája során. Udvözöllek, élj bol-
dogul. 

Pozsonyban, 1735. január 31-én. 

Déri Balázs fordítása 





NOTITIA 

Bécs, 1735-1743 





ELŐSZÓ 

A magyar világ leírásába kezdek. Amennyire 
változatos és nehéz magában véve a mű, olyan 
mértékben ütközött eddig számos nehézségbe. 
Nem szükséges emlékezetbe idézni, hogy kik 
voltak - nem is tudatlan, nem is rosszakaratú 
emberek - már akkor kerékkötői, mikor meg-
val6sításának gondolata először fogamzott meg 
bennem; hogy e dolgok milyenek voltak, arr6l 
másutt adtam képet. 

2. §. Később, mikor a vállalkozás becsületes és 
egyszersmind hasznos volta majdnem minden-
kinek és főképpen a felséges császárnak világossá 
vált, mindent elintézettnek és simának gondol-
tam, de megint egyik akadály a másikat követte. 
Hosszú és talán ellenszenves is volna mindegyi-
ket előszámlálnom, amikor az egész tervről eny-
nyire eltérőek, változ6ak, váltakoz6ak a véle-
mények. Elég az, hogy győzött az igaz szándék, 
s Isten és a császár kegyelméből most már any-
nyira haladt, hogy az első kötetet kibocsátha-
tom, és teljesíthetem a tudós világnak tett ígé-
retemet. Később, mint ahogy akartam, de nem 
az én hibámb6l. Mivel azonban az ad6sok sem 
felelnek meg mindig napra kötelezettségüknek, 
s mint az idézet mondja, a zord és rossz hitele-
zőknek elég, 

Hogyha idővel majd visszajön a bizalom, 
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nem ok nélkül hízelgek magamnak azzal, hogy 
az olvasók annál türelmesebben viselik el a kés-
lekedést, minél inkább én magam bízom, hogy 
a jövőben megszíínnek az akadályok, amelyek 
minden munkája és igyekezete ellenére is föl-
tartóztatták eddig a szerzőt. 

3. §. Igazán megvallom, hogy a közjó érdeké-
ben szántszándékkal és megfontoltan kezdtem 
valami olyat fölépíteni, ami majdnem fölülmúlja 
egy ember erejét, és emiatt megint ój nehézségek 
tartóztathatnak föl. Hajlok azonban a re-
ményre, hogy a.zok, akik képesek e munka tá-
mogatására, közelebbről szemügyre véve tervem 
indokait, félreteszik végre előítéleteiket, melyek 
eddig gátolták őket, hogy ideadják adalékaikat 
vagy összeszedjék munkájuk eredményeit, és el-
küldjék azért, hogy lenyessük, ami haszontalan, 
a bizonytalan helyére biztosat és próbáltat állít-
sunk, és hozzáfűzzük, ami ismeretlen és szüksé-
ges. Bizonyos ugyanis, hogy semmi nem akadá-
lyozta jobban e vállalkozást, mint a munkám 
alapos megismerés iránt itt-ott megmutatkozó 
közöny. 

4. §.Terhes volt ez nekem és azoknak is, akik-
ben várakozás ébredt művem iránt, és türelmet-
lenül viselték a késedelmet. De mit tegyek olyan 
dologban, aminek elhárítására magamban sem 
erőt, sem ötletet nem találtam? A majdani szebb 
siker reményével vigasztaltam tehát a tudósokat, 
magamat pedig a nagy emberek méltánylásával, 
mely már régen, világosan azt kezdte ígérni, 
hogy ezeken az akadályokon is túljutok egyszer, 
és minden jobb lesz; hogy ez így történjék, oly-
annyira kívánom, hogy jobban nem is lehet. 

5. §. Már arról kell beszélni röviden, hogy mi 
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az, s mekkora megbízhat6sággal és gonddal ké-
szült, amit ebben a kötetben összefoglaltunk. 
A Dunán inneni Magyarország kiadásába fog-
tunk, és ezen belül mindenekelőtt Pozsony me-
gyéjébe; úgy osztottuk be, hogy a megye egészét 
valamint egyes dolgait nem tudtuk jobban és 
alkalmasabban előadni. Magának a megírásnak. 
munkája során itt föl kellett halmoz6dnia az 
anyagnak, mivel a kijelölt területet magunk is 
ismertük, és ami talán elkerülte figyelmünket, 
bőségesen szolgáltatták a hely ismerői; úgyhogy 
mikor másutt anyaghiánnyal küszködtünk, itt 
majdnem a bőség nyomott agyon. Emiatt tör-
tént, hogy várakozáson fölül akkorára nőtt 
a mű, aminek befogadására ez a kötet nem bizo-
nyult elegendőnek, és szükségesnek látszott egy 
részét - a terjedelmet tekintve a nagyobbikat -
a következő kötetre hagyni. Ez könnyen talál 
megértést és mentséget az olvasóknál, ha meg-
gondolják: nem az a célom, hogy egyes részlete-
ket írjak Magyarországról, amit már sokan meg-
tettek, és elég sikeresen is, hanem bőségesen és 
olyan módon, hogy semmi ne maradjon ki, ami 
a haza természeti és polgári viszonyainak meg-
világítására és megismerésére szükséges. 

6. §. Amit így kidolgoztam, köteles tisztelet-
tel megvizsgálásra nyújtottam át a megye tiszti-
karának. S ez olyan jóindulatú volt, hogy gyűlé
sen nevezett ki tud6s és hazaszerető férfiakat 
a munka mérlegelésére és a felügyeletre, hogy 
semmi ne csússzék bele, ami nem igaz vagy más-
nak kárára válik. Amire megbízásuk szólt, a tő
lük telhető legnagyobb gondossággal tették 
meg, és ezért mindenképpen megérdemelnék, 
hogy nevüket itt olvassa az utókor, ha e figyel-
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mességgel meg merném bántani e nagyszerű 
emberek tartózkodását. Hasonló gonddal javí-
tották és bővítették a városi magisztrátusok is 
városuk történetét, különösen a pozsonyi és 
a nagyszombati. Hogy az így megszerkesztett 
munkát mekkora jóindulattal kísérte a felséges 
császár, mindenki előtt világos, mert a főméltó
ságú királyi magyar udvari kancellária a legke-
gyelmesebb oklevélből lemásolta, és minthogy 
e jóindulatról már az ajánlólevélben megemlé-
keztünk, nem gondoltuk, hogy szükséges emlí-
tenünk. 

7. §. Meglátod innen, tudós olvasó, mekkora 
e munkácskánk, amit vidáman szenteltünk a 
haza díszére - de ami nehéz, nagy figyelmet igé-
nyel, hosszú időbe és igen sok pénzbe kerül. Kér-
lek azért, ne engem hibáztass, ha a kedvezőtlen 
körülmények miatt fönnakadás lesz. Legfőbb 
gondjaink közé tartozik ugyanis, hogy a föl-
keltett várakozás terhétől mielé>bb megszaba-
duljunk: azt pedig, amire vágyva vágyunk, a 
már nyomtatásban levő második kötet teszi 
nyilvánvalóvá. 

8. §. Amire még figyelmeztemi akarlak, nem 
más, mint hogy barátkozz meg stílusunkkal. 
Semmit nem kerülök jobban, mint a mesterkélt 
beszédet; de semmin nem is dolgozom szívósab-
ban, mint hogy ne átvitt értelmli szavakkal be-
széljek, és ezek úgy legyenek összeállítva, hogy 
egészen kífejezéSdjék a dolgok természete. Emiatt 
kellett gyakran olyan szavakat használni, amik 
nem fordulnak elő lépten-nyomon, de tudomá-
som szerint tiszták, és természetes forrásokból 
kerültek elő. Nem utolsó az a külföldiek vádas-
kodásaiban, hogy barbárságot vetnek a latinul 
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írni vagy beszélni akar6 magyarok szemére. Le-
gyen bár ez igazi vagy képzelt hiba, nem akarom 
közülünk bárkinek is példájával cáfolni; meg 
kell mondanom azonban, hogy nem hiányoz-
nak azokon a tájakon sem az olyan irodalom-
ban képzett tudósok, akikkel Cicero és kortársai 
kevésbé elégednének meg, mint sok magyarral. 

9. §. Ami az írókat illeti, akiknek tekintélyével 
művünket gazdagabbá tettük, nem hallgatha-
tom el, hogyan jártam el ebben a tekintetben. 
Szándékom szerint olyannak akartam bemu-
tatni Magyarország képét, amely egyetlen pil-
lantásra elárulja régi szépségét, és a hibákat is, 
amik ut6bb elcsúfították. Ez a szándékom: úgy 
gondoltam, semmit nem kell leírni kapkodva, 
hanem mindent olyan módon, ahogyan a rég-
múlt koroknak és a mainak állapota megkívánja. 
Emiatt ebben is azt kellett kidolgoznom, amit 
sokan vagy jelentéktelennek, vagy egyenesen 
fölöslegesnek gondoltak. Az egyes dolgokat pe-
dig annál inkább meg kellett erősíteni szerzők, 
vagy ha lehetett, oklevelek bizonyságával és hi-
telével, minél ismeretlenebbek voltak: részben 
hogy a mondottak igazságon alapuljanak, rész-
ben, hogy ezekből tűnjék ki, mennyire. Nem 
szándékunk ugyan, hogy a szerzők vállán mász-
szunk magasra, de nem is tehetjük a szakiroda-
lom hiánya miatt. 

10. §.Hiábavaló volna azonban még ki nem 
lőtt nyilak ellen védekezni. Azt hiszem, lesznek, 
akiknek tetszeni fog e fáradságos szorgalom, 
munka és gondosság, amit a haza dicsőségének 
áldoztunk; lesznek azonban olyanok is, akik 
haragra gerjednek, mert egy gyönge, ismeretlen 
ember mert vállalkozni ekkora feladat kidolgo-
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zására, akit csak önmaga ismer; az előbbieket 
nincs mire kémem, mint hogy kísérletemet úgy 
mérjék föl, ahogy készült, vagyis nem jóindulatú 
kedvezéssel, hanem ítélettel; az utóbbiakat arra 
kérem nagyon, hogy ne annyira engem kímél-
jenek, mint inkább magukat. Megtanultam, 
hogy minden emberfajtát békével elviseljek, fő
ként az áskálódókat. Ezért ha mérgesen belém 
akarnak mami, némábbnak találnak a kősziklá
nál, hacsak híremet, az erkölcsös cselekedetek 
legfőbb jutalmát nem kezdik ki. Ezeknek és 
azoknak figyelmeztetését egyformán kincsnek 
fogom tartani, csak ne legyen epés és csípős, és 
valamiképpen hozzájáruljon a haza dolgainak 
apránkénti földerítéséhez. Mert ki az, aki az 
írásnak ekkora tömegű és ilyen változatos tár-
gyai mellett mentnek meri mondani magát a té-
vedésektől? Elég a lelket őrizni meg tisztán és 
szeplőtlenül a hamisság ragályától. Ezt azért is 
akarom mondani, hogy higgyék el kortársaink 
és az eljövendő nemzedék, soha nem jutott 
eszembe, hogy művemmel túlmerészkedjem a 
tön:éneti hitelességen. 

11. §. Sok minden van Magyarországon, amit 
részben a külföldiek irigysége ferdített el és tett 
gyűlöletessé, részben a mieink érdektelensége 
megvetetetté; sok olyan is van azonban, amit 
homály borít és az elfeledéssel küzd; könnyű te-
hát előadásuk során akkor is hibázni, mikor 
legkevésbé gondolnánk. Ha ezeket a hibákat 
akarják a külföldiek vagy honfitársaink gyógyí-
tani, elűzni a meséket, helyükre a biztosat állí-
tani, kifejteni, ami kétes, fölfedni az ismeretlent; 
ha a természet csodáit (ami bizony sok és elég 
szokatlan is van Magyarországon) valamint az 
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egész nép tetteit alaposan kutatni és becsületes 
munkában följegyezni akarják, azokat örök di-
csőségre méltóaknak. tartjuk. Nekünk elég, hogy 
próbát tettünk; célhoz érni mások próbáljanak. 
De legyen elég erről. 

12. §. Utolsó feladatom, hogy sokszorosan 
köszönetet mondjak azoknak, akiknek - ezt nem 
felejtem el - hasonlíthatatlan jóindulatával, 
valamint munkájával és átengedett adalékaival, 
sőt bőkezűségével előrehaladtam. Vannak kö-
zöttük nagy emberek, akiknek megnevezését 
az ő méltóságuknak. és az én kicsiségemnek tu-
data tiltja. Lesz idő és alkalom, amikor ezt szeb-
ben és alkalmasabban tudjuk megtenni. Ég áld-
jon, barátom, olvasó, és kívánj jót Magyar-
országunknak., minket pedig, ha akarsz és képes 
vagy, segíts; vagy legalább ne akadályozd be-
csületes szándékunkat. 

Pozsony, 1735. április 18-án. 
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POZSONY MEGYE MEZŐGAZDASÁGA 

10. §. Ilyen külsőleg a megyénk; mindent meg-
terem, ami az élet illő eltöltésére alkalmas. Nem 
túloznék, ha azt állítanám, hogy a vidék akkor 
is megállna a lábán, ha semmi élelmet nem kapna 
a szomszédoktól. Menjünk át, ha tetszik, a lét-
fönntartás egyes szükségletein. A kenyér, amit 
az isteni eléSrelátás annyira elválaszthatatlanná 
tett az embertől, hogy megélhetésére a természet 
ennél nem terem alkalmasabbat, bőséges és ki-
tűnő a határaink között. Bármerre terülnek el 
ugyanis, kitűnőek a gabonaföldek. Legjobbak 
közülük a búzáé, a rozsé, az árpáé és másoké, 
sőt zöldségféle is oly bőségesen terem, hogy 
a Duna ellenében Ausztriába lehet szállítani 
belőle, amikor ott drága a gabona. De az őrlésre 
is megvan az alkalom, és sehol nem jobb hozzá-
értés. Mert hogy ne is beszéljünk a sok és kitű
nően fölépített dunai vízimalomról, nincsen 
olyan folyócska, amin számos ne volna. Alka-
lomadtán beszélünk majd a vidéknek erről az 
áldásáról, mivel gyakran megtörténik Magyar-
országon, hogy a folyók elapadása és az ebből 
származó őrlési nehézségek miatt szinte éhínség 
támad; emlékezhetünk még rá az 1720., 1722. 
és 1728. évekből. 

A pozsonyi kenyér a leghíresebb; a második 
hely a nagyszombatié, a harmadik somorjaié. 
A pozsonyit nemcsak a magyarok, hanem a né-
metek is olyan jónak tartják, hogy bécsi aszta-
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lokra kerül. A természetnek a fölnövő vetések 
iránti kegyességéhez nemrégen az emberi szor-
galom is hozzájárult: az, hogy a bővebb esz-
tendő termését nem vermekbe teszik, mint ko-
rábban, hanem magtárakba. Ezzel az eljárással 
azt értük el, hogy gabonahiány idején annyit 
lehetett belőlük kihozni, ami nemcsak az éhín-
ség megszüntetésére, hanem a drágaság enyhíté-
sére is elegendő volt. Ilyen bölcs előrelátással 
cselekedtek a Pálffy, Esterházy, Erdődy, Illés-
házy grófok és sok nemes, hogy legyen, amit 
ebben is utánozzon Magyarország többi része. 
Nagyobb gondot fordítanak a cséplésre is. Míg 
ugyanis korábban a keleti népek szokása szerint 
a szabad ég alatt, asztagonként, lovakkal nyom-
tattak, most már csűrökben csépelnek. Ez 
ugyanis kedvez6bb mind a gabonának, mind 
a szalmának. Az utóbbi tudniillik teljesen hasz-
nálhatatlanná vált, a gabonára pedig sok piszok 
tapadt . Hallottam kereskedőket panaszkodni 
a magyar gabona tartósságára és lisztjére. Ezt 
én, ha így van, a késői cséplésnek tulajdoníta-
nám, és annak, hogy a sokáig asztagban tartott 
gabona ereje csökken, és megfullad magában 
a tokjában és pelyvájában. Tegyük hozzá a ti-
zedvétel sehol másutt nem alkalmazott módját, 
de ami kétségkívül nagyon ártalmas. A levágott 
és kévébe kötött gabona ugyanis gyakran majd-
nem két hónapig várja a szántóföldön a tized-
szedőt, és míg ott van, zivatarok áztatják, a ka-
lászban megdohosodik, vagy éppen kicsírázik. 
Ez a gondatlanság, vagy nem is tudom hogyan 
nevezzem, a legjobb termésnek nagyobb részét 
teszi tönkre, mintha jégeső verte volna el a ve-
tést. 
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11. §.Ezek voltak Ceres ajándékai; nem keve-
sebb az sem, amit Bakkhosz nyújt. Azt hiszem, 
a szőlő annyira hozzátartozik dombjainkhoz, 
hogy ha majdnem egész Magyarországon meg-
található is, itt kell honosnak mondanunk. 
Az ezzel beültetett dombokat valamivel koráb-
ban, a hegyek leírásában említettük; most azt 
kell elmondani, hogy milyen a termésük és mi-
lyen bort adnak. A legjobbnak manapság a 
szentgyörgyi bort tartják, és méltán : mert ereje 
is van, színe és íze is, és ez a három az, amit az 
igazán nemes bortól minden borismerő meg-
kíván. Ezért fejlődött ki a szentgyörgyieknél 
nagy hasznot hajtó borkereskedelem. Lengyelek 
és sziléziaiak mentek a városba és nemritkán 
egész évek termését vitték el, nagy pénzt hagyva 
érte. Másfél évszázadig tartott a szentgyörgyiek 
e szerencséje, vagyis Lengyel Ulászló király idejé-
től, 1516-tól, egészen a Nagy Lipót koráig. 
Mondják, hogy mikor Ulászló király testvérét, 
Zsigmond lengyel királyt a Miksa császárral kö-
tendő szövetségre és fiának, Lajosnak Ausztriai 
Máriával létrehozandó házasságára Pozsonyba 
hívta, a lengyel annyira megszerette az itteni 
bort, hogy igen szívesen itta vendégként Ma-
gyarországon, és később megengedte, hogy 
évente sok szekérrel vigyék ki Lengyelországba. 
Ennek a királynak példája tette aztán, hogy alig 
volt fönemes, akinek pincéje ne lett volna tele 
szentgyörgyi borral. S eltartott a bor becsülete 
III. János koráig, akiről nekem azt mesélték, 
hogy mikor Bécs ostrom alóli fölmentése után 
a keresztény seregekkel a Pozsonnyal szembeni 
parton ütött tábort, átrándult ide, hogy lássa 
a helyet, ahol az általa is ismert bort termelik. 
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De hírüket, ha szabad bevallani az igazat, ma-
guk a szentgyörgyiek tették tönkre. A tokajiakat 
utánozva aszút kezdtek ugyanis csinálni, de en-
nek a többi bort kellett elrontania, és mint tör-
ténni szokott, az édes Íz elvonása miatt sava-
nyúvá vált. A legjobb szőlőfürtöket kell ugyanis 
leszedni, a legérettebbeket, sőt ami megaszaló-
dott, és ezt a legnemesebb mustban áztatva ki-
préselni, hogy ebből legyen az édes és erős bor. 
Tehát ami kis haszon származott ebből az el-
járásból, a bor hírét kisebbítette szükségképpen: 
főként mert alig volt a legkisebb szőlőbirtokosok 
közt is valaki, aki nem a legújabb módot kö-
vette. Mint szokott, hozzájárultak ehhez az 
ugyanerre a haszonra törekvő osztrák borneme-
sít6k, akik a mustot cukorral és nem is tudom 
miféle zagyvalékkal rontják el, hogy az aszúhoz 
legyen hasonló. A dolog híre, mint átalában 
szokott, elterjedt lassanként, és rosszabbnak 
kezdték tartani a szentgyörgyi bort, mint ami 
erőtlen, és hiányzik belőle a legjobb rész. De az 
aszúnak sem tartott sokáig a becsülete az előbb 
kárhoztatott harácsolók miatt. Bármi legyen is, 
nemes a szentgyörgyi bor és nemcsak a közem-
berek, hanem a fejedelmek asztalára is méltó. 
Hírének megfakultával a récseit kezdték nagyra 
tartani, főleg a külföldiek. Akik a dolog kezde-
tére emlékeznek, azt állítják, hogy idősb Rayger 
Károlytól, a derék és sikeres pozsonyi orvostól 
kapta e minősítést. Mikor a magyarországi há-
borúba induló külföldiek nemegyszer megkér-
dezték tőle, milyen bort ajánl nekik leginkább, 
jobbára a récseit nevezte meg, ami könnyű, nem 
kénes, és vízzel vegyítve a rajnaival versenyez-
het. Hatott a vélemény, sőt rövid idő alatt any-
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nyira általánossá lett, hogy nemcsak a tábori, 
hanem a városi asztalokat, főként a bécsieket, 
szegényesnek tartották, ha nem récsei bort kö-
szöntöttek a vendégekre. Megbízhat6 emberek-
től hallottam, hogy gr6f Pálffy Miklós, nemrég 
még Magyarország nádora, mikor panaszkod-
tak neki, hogy alacsony a bor ára, és hogy egye-
dül a récseit veszik drágán, azt szokta válaszolni, 
hogy ez a szerencse száz aranyába került; tegye-
nek mások is így, és legyenek bőkezűek az orvo-
sok iránt, rövidesen megtörténhet, hogy aján-
lásukkal az ő boruk híre és ára is emelkedik. 
Majdnem így vált nemessé az itáliai sorrentói is. 
Erről így ír Plinius : „Tiberius császár ezt 
mondta: egyet értenek az orvosok, hogy az első
séget a sorrentóinak adják, különben nemes 
ecet; C. Caesar szerint, aki utána következett, 
nemes vinkó." Már az ínyenceknek is a legked-
vesebb, szeretik is nagyon, az egészségre való 
hatást várva isszák. De csakugyan rosszindu-
latú, aki takarékoskodik dicséretével, különösen 
mikor kedvezett a szőlőnek az időjárás. Kellemes 
ízű, jó illatú, színű; ha túl van az egy éven, az 
aranyhoz hasonló. Ivás közben sem a fejet, sem 
az idegeket nem teszi próbára, hanem a gyom-
rot föl.melegítve egyenesen a hólyagba megy. 
Ezt a sajátságát dicsérik különösen az orvosok. 
Most pecsétet égetnek a récsei hordókra, hogy ne 
legyen lehetőség a csalásra; ha nincsen rajtuk, 
gyanú támadhat. A récsei bornál nem áll hát-
rább a prácsai (egy falu Pozsony városának bir-
tokában, nem messze Récsétől), ha ugyan előt
te nem. Amit abban dicsértünk, összegeződve 
található meg ebben is; még jobban el is tart-
ható. Így tehát nem annyira az ízben vagy a 
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színben különböznek, hanem a hírben, ami az 
utóbbit kevésbé kíséri. Már récsei néven is árul-
ják: nemcsak a hely közeli fekvése miatt, ahol 
terem, hanem mert úgy tartják, a récseihez na-
gyon közel van. Utána a bazinit lehet dicsérni, 
és a közelében termő borokat, a grünauit, a lim-
pachit. Nehéz a levük, ha szüret után kiforrtak, 
és olyan erős, hogy a fejet könnyen megzavarja. 
Legközelebb ezekhez a pozsonyiak állnak, fő
ként amelyek a Récséhez közeli dombokon te-
remnek. Ezeknek a köznyelvben Hohenau neve. 
Jóízűek ugyanis és nem túl kén esek. Az itteni 
bornak ezt az egyetlen hibáját teszik szóvá az 
idejövő magyarok. Nem is igazságtalanul. Mert 
a megye minden borának sajátossága valami-
képpen, hogy sok benne a kén: időnként keve-
sebb, időnként több, ahogy az időjárás hozta 
magával. Hozzájárul ehhez a mieinknek az a 
nem éppen dicséretes szokása, hogy az önmagá-
ban is kénes bort kén füsttel rontják, meg lévén 
győződve, hogy ez hozzájárul a bor színéhez és 
tartósságához. Nem is tévednek egészen azok-
nál a boroknál, amelyek a természetes ként köny-
nyen elpárologtatják: ezeknek ugyanis használ; 
mivel azonban minden bort válogatás nélkül te-
lítenek vele, a legrosszabb szolgálatot teszik 
mind a bornak, mind fogyasztójának. Sokakat 
megtanított a tapasztalat, hogy a mi borainknál 
elhagyhatók ezek az eljárások, csak tiszta hor-
dóba tegyék, pincébe helyezzék és gondosan 
tartsák. Hosszú volna az egyes borfajtákat el-
sorolni, amik az egész megyében teremnek. 
Megvan a maga érdeme a modorinak, a terlin-
ginek, a senkvicinek, a vöröskőinek, a diósinak, 
a schwantzbachinak, a szuhainak és a hegyeken 
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túl a konyhainak; hogy azonban ezt nem sorol-
tuk föl, nem ártottunk hírüknek. A régi köz-
mondás így hangzik: A pozsonyi szőlők a leg-
nagyobbak, a szentgyörgyiek a legjobbak, a ba-
ziniak a legszebbek, a modoriak a legterméke-
nyebbek. Ilyen borbőség mellett egyben nincsen 
szerencséje a megyének, hogy tudniillik külföld-
ről majdnem soha nem jön kereskedő, a kivitel-
nek pedig . szinte áthághatatlan akadályai van-
nak. Igy bármennyit terem a szőlő , a lakosoknak 
kell elfogyasztaniuk, mind maguknak, mind a 
köznek nagy kárára. Azon kívül ugyanis, hogy 
a köznép megtanul bort inni, és nem mértékkel, 
s5t inkább mértéktelenül, sokan az ivás szenve-
délye miatt nemcsak családi vagyonukat, hanem 
életüket is csúnyán elvesztegetik. 

12. §. A kertekre nem viselnek kevesebb gon-
dot, mint a szőlőkre. Mindenfelé nagyon ered-
ményesen művelik. H acsak nem magasabb fek-
vésű és nem esik távol, ritka az olyan szőlő, 
amelynek a lábánál gyümölcsös nem volna, s ez 
nem tűnnék ki változatosságával és fajtáinak 
kiválóságával. Ezek azonban egészen közönsé-
gesek és csaknem minden szőlőben föllelhetők. 
A mieinkben csak a legjobb cseresznye-, sárga-
barack-, szilva-, alma- és körtefajtákat találja az 
ember. Növeli a dicsőséget, hogy a pozsonyiak 
szokták a legelső cseresznyét felajánlani a ki-
rálynak; ezt a szokást a város történetében 
mondjuk el. Vannak árnyas gesztenyeligetek is 
magas és öreg fákkal; ez arra utal, hogy a fa-
ültetés szokása nem új a mieinknél, hanem az 
ősöktől vették át. Az ő előrelátásukat abból is 
tudjuk, hogy a Duna szigeteit, főként Pozsony 
környékén, válogatott fákkal ültették be, bár 
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nem szerencsés fekvésííek a folyó kiöntései és 
a partok bizonytalansága miatt, főleg pedig 
mert nagyon ritkán teremnek; vagy a virágokat 
elpusztító harmat, vagy a nagy ködök miatt, 
amelyek ellepik a szigeteket. Ahol azonban az 
időjárás megfelel a fáknak, el nem lehet mondani, 
mennyi gyümölcsöt hoz Pomona. Megtölti a te-
herhajókat a gyümölcs, amit részben hazavisz-
nek, részben Ausztriába szállítanak. Ha a termé-
kenység gyakori vagy ha legalább egy ötéves 
periódusban egyszer-kétszer visszatér, jó bevé-
telt biztosít a parasztnak. Most már ritkábban 
fordul elő, hogy bő termésnek örülhetnek. Ezek 
a gyümölcsöskertek inkább elvadult erdők vol-
tak, mint szakértelemmel telepítettek. Vannak 
a külföldiek mintájára gondosan művelt kertek 
is, amelyek nemcsak gyönyörködésre, hanem 
fényűzésre is mód fölött megfelelnek. A Pozsony 
elővárosaiban levőkről a maga helyén mondjuk 
el, ami idetartozik. Azok között, amiket a fő
nemesek vidéki kastélyai mellett elszórva talá-
lunk, a királyfalvi viszi el a pálmát, amit gróf 
Pálffy János költségén a Rákóczi-fölkelés elülte 
után igen nagy pompával telepítettek. Nem 
könnyen akad olyan hazai vagy külföldi fa, ami 
itt nem díszlik. A gyönyörködésnek annyi a faj-
tája, hogy alig foghatja fel az, aki szemével nem 
látta. Mi a kertet érdeme szerint akkor írjuk le, 
amikor a hely említéséhez eljutunk. Utána 
a cseklészi következik; akár urának méltóságát 
nézzük, akár állapotát. A kastély mellett terül 
el kelet és észak között és két részre úgy oszlik, 
hogy egy út két oldalán ültetett hársfasor vá-
lasztja ketté. Gróf Esterházy József költségén 
jött létre; nem kész még teljesen, mert néhány 
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évvel ezelőtt kezdték telepíteni. A vöröskői, 
a somfai, a malackai és a detrekfü nem virágos-, 
hanem gyümölcsös- és konyhakertek. De a zöld-
ségeskertekről nem beszélünk, mert tele vannak 
velük a városok, a mezővárosok és a falvak. 
A konyhanövények sehol nem virulnak jobban, 
mint a pozsonyiaknál, főként az Engerau nevű 
szigeten, de bőségük miatt sehol nem is olcsób-
bak, mert naponta egész társzekerekkel hordják 
be a kertészek. Alig van olyan zöldségféle, nö-
v_ény vagy gyökér, ami nem virul a vidékünkön. 
Ultetnek spárgát is, és olyan bőven terem, hogy 
mi olyan vesszőjét neveltük házikertünkben, 
amelynek öt szárhajtása egy fontot nyomott. 
Korábban csak a szántóföldiek és olyanok nőt
tek, amik a szőlőkben maguktól tenyésztek; 
most a Lajta-menti Bruckból kerti magot hoztak, 
ami nem rosszabb egyetlen ausztriainál sem. 
Káposztát a hegyi és a síksági parasztok palán-
tálnak, de annak termése keményebb, hordóba 
téve ízesebb és t0vább tart, mint ezé. Rengeteg 
a fokhagyma és a vöröshagyma, ami az asca-
loniummal versenghet a pálmáért; de haszná-
lata is elterjedt és nem is ártalmas, amitől a vá-
logatósak félnek. Tapsolunk tehát a mieinknek 
Iuvenalis eme sorával: 

Ó boldog népek, a.kiknek a kertjeit ezzel 
Áldja az istenség! 

Istenség - mondom. Úgy van! Mert a fokhagy-
mát és a vöröshagymát az egyiptomiak Plinius 
szerint eskü szerint tartják az istenek között. 
Nem kisebb a dinnyetermés; nemcsak a kertek-
ben, hanem a szántóföldeken is. A szántófölde-
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ken ugyanis kitűnő eredménnyel ültetik, különö-
sen a szigetiek. Ha meleg az idő, már július végén 
olyan bőségesen és olyan változatos fajták érnek, 
hogy elgondolni is nehéz. Ekkor naponta hoz-
zák a városba, és sok vásárló fut össze. Megfi-
gyeltem, hogy három óra alatt tíz szekér érke-
zett. Erről írj a Cober: „ Termel Magyarország, 
mégpedig nagy mennyiségben, dinnyét, néha 
óriási nagyságút; a fő és alsórendű katonák fő
ként augusztusban szeretik. És valóban egyedül-
álló példája az isteni bőkezűségnek és az atyai 
gondviselésnek, mert a kánikulában különösen 
hevítő borokkal szemben ezek bőven tartalmaz-
nak vizet és mértékkel fogyasztva hűsítenek. 
Azért azoknak, akik hozzászoktak, s meleg és 
száraz időben harcolnak, a dinnyeevést a leg-
kevésbé sem tiltanám, sőt ajánlanám, csak a méz 
alatt méreg ne legyen." Ezt mondja ő. Mert 
a dinnye [ .. . ] Magyarországon nem véletlenül 
olyan sok és édes, s a természettől olyan változa-
tos, amit tudniuk kell honfitársainknak. Amit 
még hozzátett e jóember, jobb szeretném, ha 
nem írta volna: „Bebizonyítottam, hogy a no-
ricumi dinnye a pannoniait messze fölülmúlja, 
mivel az gondos műveléssel, napos, közepesen 
homokos és köves földben nő és érik, ez viszont 
csak a földön futva, majdnem minden gondozás 
nélkül, magától, nagyobbra nő s többet vesz ma-
gába az árnyékos helyek nedvességéből, mint 
amennyi édes ízt a ráeső napsugarakból, és ke-
vésbé is érik meg. A dinnye legnagyobb részét 
ugyanis arról a területről szállítják a táborba, 
amit a három ágra szakadó Duna szabdal több 
szigetre; ezek a túlságos nedvesség miatt mindig 
gyanúsak. Előfordul, hogy a félig rothadó föld-
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ből valami ártalmasat és mérgeset daganat mód-
jára szívnak magukba, ami aztán nagy kárt 
okozva kerül át fogyaszt6jába.'' Ezeket mondja, 
de nem szükséges, hogy megcáfoljuk, mert még 
a legtájékozatlanabbak is látják, hogy egyetlen 
állítása sem állja meg a helyét. Ki hiszi el, hogy 
a homokos noricumi földet többre kell tartani 
a mi éghajlatunknál és talajunknál? Ha ott any-
nyira j6 mind a kettő, miért nem nemesebb a 
frankóniai és a rajnai bor a magyarnál, amiről 
ezt írja Cober: „A rajnai és a neckari borokat 
Magyarországon inkább vink6nak, mint nemes, 
j6 bornak tartják." Ezen kívül nem árnyékos, 
hanem napfényes, ha lehet, magasabb helyekre 
telepítünk dinnyét. Egyáltalán nem helytálló az 
a panasz, hogy a félig rothadt föld miatt a 
dinnye mérgezetté válik. Columella mást mond: 

A kertész súlyos kosorakban hordja az érett 
Trágyát, nyájának ürülékét és szamarának 
Elpotyog6 ganaját, hogy az éhes földet etesse. 
Feltört földünknek nem szégyen abrakot adni, 
Azt, amit a bűzlő árnyékszék gyűjt a parasztnak, 

stb. Ezzel akarja termékennyé tenni a földet, és 
nem fél, hogy a gyümölcs mérgezetté lesz. De 
ezt csak mellékesen. Nekünk bizony nincsen 
okunk, hogy rosszat mondjunk a dinnyéről, noha 
Duna-vizet iszunk rá: így tesznek nemcsak apa-
rasztok, hanem a tekintélyesebb emberek is, 
méghozzá minden ártalom nélkül. Végül a retek, 
a cékla, a répa és a murok sokaságát senki egy-
könnyen nem tudná meghatározni. A földnek 
azon termékeiét, amelyeket a görögök mélt6ak-
nak tartottak, hogy a delphoi Apollónnak ajánl-
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ják föl. „És amilyen a görög hívság - mondja 
Plinius -, a delphoi Apoll6n templomában egyéb 
ételekkel szemben annyira előnyben részesítik, 
hogy arany retket, ezüst céklát, 6lom répát ál-
doznak." De mi ezeket, ahogy vannak, a pa-
raszti istenségeknek hagyjuk meg. 

13. §. A jelesebb kastélyok környékén már fá-
cánoskerteket is kezdtek létesíteni. Ezek közé 
tartozik az, ami Tall6snál kerül sz6ba, és amit 
gr6f Esterházy Ferenc alapított, szépen és a cél-
nak is megfelelően. Hasonl6nak lehet tartani, 
amit gr6f Pálffy János Botszegen állíttatott. 
Most éppen Püspöki mezővárosa mellett növelik 
az erdőt, hogy valami hasonl6t hozzanak létre. 
Minden bizonnyal szép és nagy emberekhez 
mélt6 létesítmény. Mert nagyon szép madár-
fajta terjed el ezzel a vállalkozással és az uraknak 
mindig megvan a lehetőségük, hogy kivegyenek 
belőle, ha így kívánja a szükség. Ha ma élne, 
azt hiszem, maga Seneca megváltoztatná a vé-
leményét, amit a maga korának túlzott fácán-
rajong6ir61 vallott: ,,Az istenek és az istennők 
pusztítsák el azokat, akiknek fényűzése ilyen 
ellenszenves m6don átlépi a birodalom határait. 
A Phasison túl akarnak nyólni azért, ami az igé-
nyes konyhát teszi." Kétségtelenül az esztelen 
költekezéssel jár6 féktelen fényűzésnek bizony-
sága volt a r6mai birodalom határain kívül, a 
kolchisiaknál vásárolni (akiknél a Phasis foly6 
van) olyan dolgot, amit egyszer hoz be az ember 
és odadob a kifinomult gyomornak. Nem azt 
kell tehát a szigorú erkölcsű embereknek sze-
mére vetni, hogy e fényűzést meg akarják szün-
tetni a városban, s magukban a császárokban is 
nyíltan és komolyan kárhoztatták. Nekünk 
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bizony úgy nem rótták volna föl ezt a Magyar-
országon honos madarat , mint maguknak a 
vadgalambokat és a gerléket , az ezek nevelésére 
fordított gondot pedig még dicsérték is. Mi kö-
zönségesebb ugyanis, mint hogy halakra, te-
nyésztésükre halastavakra van szükség, és ez 
ellen senki nem is emel kifogást. Az 1729. évi 
törvénykönyv így szól : „S mivel a fácánok és 
fogolymadarak tartása valamivel nehezebb és 
költséggel is jár, ilyfajt a madarakat idegen terü-
letről, ahol tudniillik az előbb említett módon 
költségesen tartják, áthajtani vagy elfogni nem 
szabad." De honnan vannak, kérem, Magyar-
ország fácánjai? A Duna erdős partjainál ugyanis, 
ahol beljebb folyik, igen gyakoriak, más mada-
rak módján szaporodnak. Ha a költőknek hi-
szünk, az argonauták Görögországba először 
Kolkhiszból vitték be, ahol a vidék legnemesebb 
folyójának környékén nagy számban tenyészik. 
M. V alerius Martialis így szól: 

Hajdan az argoszi bárkákkal hoztak be először, 
_\lfást a Phasisnál én nem is ismertem. 

Innen kellett tehát elterjeszteni ezt a fajtát a leg-
távolabbi vidékekre: közelebbről Magyaror-
szágra is, mégpedig Thrácián, Mysián keresztül. 
De nem kell hitelt adni a költők futó ötleteinek. 
Azt gondoljuk, hogy a fácánok nem kevésbé ho-
nosak Magyarországon, mint a fogolymadarak, 
a császánnadarak és a másutt igen ritka haty-
tyúk. De e kitérő után már vissza kell térnünk az 
útra. 

14. §. A megyében már az idézett törvény 
meghozatala előtt jócskán foglalkoztak vadá-
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szattal és madarászattal, akár köz-, akár magán-
ügy miatt tették is. Az uradalmaknak ugyanis 
magánjoguk van rá. Különben ha valahol, itt 
biztosan bőven van alkalom vadászatra és ma-
darászatra; sehol nem jobb azonban, mint a 
gróf Pálffyaknál. A hegyeken túl csapatostól for-
dulnak elő szarvasok, dámszarvasok, vaddisz-
nók is. Ezeket senki nem teríti le, csak a földesúr 
parancsára. Vannak ugyanis, akik szemmel tart-
ják és szigorúan büntetik az orvvadászokat. Az 
innenső vidék szintén gazdag vadakban és ma-
darakban, de nem olyan bőségesen, mert a he-
gyek lejtői sík mezőkbe mennek át, és sűrűn 
települtek rajtuk mezővárosok és falvak. Ezen 
kívül lazábbak a vadászati törvények is, mert sok 
a nemes család. Ezeknek ugyanis az erdőkön kí-
vül mások szántóföldjén is szabad vadászni az 
említett törvény értelmében, kivéve ha a pár-
zási idő nem tiltja. A szigetek eldugottabb he-
lyein azonban, melyek nagyszámúak és eléggé 
rejtettek, továbbá a Duna mocsarainak környé-
kén, ahol szokásuk szerint a vízimadarak tele-
pednek meg, nehéz ellenőrizni, hogy valamit el 
ne ejtsenek, akiknek nincsen rá joguk. És bár 
a vadászat szabadsága vagy szenvedélye szabá-
lyozva van, több vadat vehet az ember, még ju-
tányosabban is, mintha dologtalan ember való-
ban nem járhatna büntetlenül a vadak után. 
Megmutatta ezt egyik-másik év tapasztalata, 
mióta a törvény érvénybe lépett; míg előbb 
csak gazdagabb vagy előkelőbb ember tehetett 
asztalára nyulat, már a köznépére is viszik. Ezért 
lehet csodálni, mi az oka, hogy a mi népünk 
semmibe veszi a vadászati törvényeket, amiket 
a méltányosságnak megfelelően vagy meghoz-
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tak már, vagy meg fognak hozni. Nyilvánvaló, 
hogy itt nem a nemesség előjogáról van szó, 
aminek sértetlenül kell megmaradnia, hanem ar-
ról, ami a közösségre tartozik. Azt azonban nem 
szabad elhallgatni, hogy a mi megyénknek árt 
a vadak elszaporodása. Fentebb elpanaszoltuk, 
hogy ha a vaddisznók a széSlőskertekbe rontanak, 
a legszebb szőléStövet is elpusztítják és több évre 
tönkreteszik. De még a nyulak is olyan gyako-
riakká kezdenek válni, hogy félelem nélkül jár-
kálnak a szőlőkben, lerágják az érett fürtöket, 
és nyugodtan visszatérnek, amikor csak az éhség 
vagy a szomjúság miatt fölébrednek álmukból, 
hogy ne is beszéljünk a letaposott vetésekről és 
más károkról, amiket a szarvasok, a dámszarva-
sok és a vaddisznók okoznak. A vadászat sza-
bályozásával függ össze a halászaté. A folyók te-
rülete ugyanis hozzátartozik az egyes uradal-
makhoz; ezeket vagy a földesúr tartja fönn ma-
gának szórakozás céljából, vagy halásztársasá-
goknak adja bérbe. Csaknem ugyanez a helyzet 
a nemesi halastavakkal, és nem más a patakokkal 
sem ; csak ott tér el, ahol a szokás vagy a föl-
desurak elnézése elévültté tette a törvényeket. 
Bárhogy van is a dolog, Magyarországon min-
denképpen bő lehetőség van a vadászatra, a ha-
lászatra és a madarászatra; ez valamiképpen a mi 
megyénknek is sajátja. 

15. §. Az állattenyésztés célja nem a kereske-
delem, de nem is annyira jelentéktelen, hogy ne 
legyen elég a földművelésnek, és ne hajtson apa-
rasztnak valami hasznot. A hazai marhafajtáról 
beszélünk: mert amit messze földön vesznek meg 
a marhakereskedők, már nem számít. A megye 
marhája aszerint változik, ahogy földje válik 
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hegyessé vagy síkká. Ha a szőrét nézzük, mint-
kettőt egyformának mondhatjuk; különböző
nek, ha termetét és nagyságát. Kisebb tudniillik, 
ami a hegyeken tl'~ és a hegyek között fordul 
elő, nagyobb, ami a síkságokon; mindkettő na-
gyon hasonlít ahhoz, amit Belső-Magyarorszá
gon tenyésztenek. Biztos ugyanis, hogy túl-
nyom6részt onnan ered. Ekébe legalábbis ezeket 
a nagytestű, kitart6 ökröket fogják, noha a ha-
zai marha sokkal jobban tűri a földművelést. 
Sokan inkább a külső látszat, mint a munka 
érdekében teszik. Nemrég a falvakban gyako-
ribbá lettek a svájci kecskék. Hatalmas, lusta 
fajta, főként a teje sok, amit az odaval6 parasz-
tok eredményesen dolgoznak föl sajttá, s ez sem-
mivel nem rosszabb a svájcinál. Szépen hozzá-
szoktak már a levegőhöz és a legelőhöz, ami ko-
rábban nehezen ment, és sok költséggel járt. 
Az itteni juhok két fajtába tartoznak: az egyik 
külföldi, másik hazai. Azok a hegyeket kedve-
lik, ezek a sík mezőket, ahol nincsen mocsár. 
Ismertünk a főurak között olyan földesurat, aki 
szétsz6rtan fekvő aklaiban évente tizenhatezer 
juhot tart, de számuk, ha a vész, mint szokott, 
kitör, ezerre csökken. Adjuk hozzá ehhez a töb-
bieket, és vessünk számot: könnyen kiszámít-
hat6, mennyi sajt és gyapjú volna, ha akadna, aki 
mindkettőre kellő m6don viselne gondot. A ma-
gyar juhok nagyobb termetűek a külföldieknél, 
de tejük és gyapjójuk kevesebb; az ugyanis puha, 
ez durva és túl hosszú, s emiatt a poszt6készí-
tésre alkalmatlan, hacsak felsőruhára nem hasz-
nálják. Ennek a fajtának Pozsony környékén lá-
tott kosair61 ezt mondja Tollius: „Itt láttam 
először azt a kitűnő magyar kosfajtát, amelynek 
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tetszetős és szép szarva többszörösen megcsa-
varva és hosszan nyúlik föl, súlya és testének 
nagysága jóval meghaladja a mienket; azután 
kecskebakokat is láttam, melyek hasonlóképpen 
szarvval és erős alkattal váltak ki. A magyar 
ökrökről ugyanis nem kell beszélni, mert növé-
sük és szépségük már régen híres." A makk hiá-
nya miatt kevesebb disznót tartanak. De ezeket 
sem egykönnyen veszik meg, hogy külföldre 
hajtsák; a földesurak is csak annyit tartanak, 
amennyit házi szükségletre elegendőnek gon-
dolnak. A szigetiek azonban ennek az állatnak 
gondozására is nagy gondot fordítanak. Terme-
lik ugyanis azt: az ázsiai gabonafajtát, aminek 
c:örökbúza a neve. Ezzel hizlalnak aztán kitűnő 
sikerrel, ólbari tartva a disznót. Meg vannak 
győződve, hogy ettől a takarmánytól ~sírosabb 
lesz a szalonna, bár az íze émelyítőbb. Igy szer-
zik meg, ami családjuk eltartására és a kereske-
désre elég. A lovak, elsősorban a nagytermetliek 
tenyésztését fontos feladatuknak tartják; külö-
nösen a Pálffyak aiok, kiknek ménesei bővep el 
vannak látva hazai és külföldi lovakkal. Őket 
utánozzák lehetőség szerint már azok a neme-
sek is, akiknek nagyobb földbirtokuk van. De a 
köznép is megteszi a magáét, hogy legyen neki, 
mert a földmlivelésben szüksége van rá, és va-
lami jövedelmet remélhet belőle. 

16. §. Sokkal kisebbek, amikről most fogunk 
beszélni, de mégsem hallgathatók el: a házi szár-
nyasok tenyésztése és a méhészet. Mindkettő
nek kedvező a megye, különösen a méhészetnek, 
ami alig kíván többet a gazdától, mint némi 
figyelmet. Akár : a· hegyes területeket nézzük 
ugyanis, .akár á · síkságokat, akár a szigeteket, 
mind alkalmas méhek tartására, mert vannak 



olyan helyek, amelyek jók a legeltetésükre és 
védve vannak a szelektől. Mert ilyen helyeket 
keres magának Columellának tanácsára Maro is: 

Ott, ahol a szél nem fúj (a szelek nehezítik a hordást), 
Ott, ahol a bárányok s a döf6s kecskék a virágot 
Ossze nem ugrálják, s az üsző se bolyong a mezőre, 
Sarjú füvet, harmat gyöngyét mind földre taposva. 

Ezért azok, akik foglalkoznak velük és a tiszta-
ság mellett gondozásukra is kellő figyelmet for-
dítanak, szép eredményt érnek el, hacsak nem 
akadnak olyanok, akik a legodaadóbb szorga-
lom gyümölcsét is tönkre teszik gonosz mester-
kedéssel. Egyetlen ága sem kifinomultabb ugyanis 
a földművelésnek, de egyik sincsen jobban ki-
téve a szomszédok ártó gonoszságának. Gyak-
ran megtörténik, hogy rossz emberek befogják 
a kirepülő rajokat, vagy már kasokba befogot-
takat sajátjukba csalják. Mások rablóméheket 
tudnak beereszteni, amelyek a mézet vonják el, 
magukkal viszik, és az ellenállni merészkedő mé-
hecskéket r6tul elpusztítják. Még azt is megte-
szik, hogy a méz megsavanyodjon vagy megfér-
gesedjen, ami halálos a méhekre. Egyébként a vi-
dék hoz annyi mézet és viaszt, ami bőven elég 
a szükségletünkre. Ami most már a házi szár-
nyasokat illeti, a szigetek lakói hihetetlen gond-
dal foglalkoznak velük. Elmondani nem lehet, 
mennyi tyúkot, libát, kacsát és pulykát tenyész-
tenek; különösen amikor a bő aratás biztosítja 
a takannányt és a kemény, hideg tél vagy a hű
vös tavasz nem akadályozza a párosodást. Így 
hát a mi megyénknek a mezőgazdaságnak ebben 
az ágában is megvan a magáé, és szállítani tud 
a bécsieknek is. 



POZSONY MEGYE NÉPEI 

3. §. A megyét ... magyarok, németek és szlo-
vákok lakják. Abból, amit elmondtunk, követ-
keztetni lehet az egyes népek bejövetelére. A ma-
gyarok tudniillik, bár ők uralkodnak, valameny-
nyi között a legújabbak; régebbiek a szlovákok, 
legrégibbek a németek. Csúnyán tévednek tehát 
azok, akik azt gondolják, hogy e két nép kegye-
lemből költözött be a vidékre. A németeket a 
szlovákok, ezeket a magyarok kergették ki ősi 
lakóhelyeikről, s azokat hagyták meg, akik alá-
vetették magukat a győztesek hatalmának. Lás-
suk azonban egyenként a lakosságot, ahogyan 
tervünknek megfelel. Ami a magyarokat illeti, 
azon az egész vidéken, amin letelepedtek, alig 
lehet találni a mieinknél igazibbakat vagy kul-
túráltabb életmódúakat. Mikor az igaziakról be-
szélek, a régi fajtát értem. Ez ugyanis, mialatt 
egész Magyarországon annyi csatában pusztult, 
majd máshonnan jövő utónpótlással újból meg-
erősödött, a mi szigeteinken megmaradt; és ha 
nem is teljesen érintetlen, mégis annyira ha-
sonló önmagához, hogy az, aki csallóközi em-
bert látott, azzal büszkélkedhet, hogy a ma-
gyar embert látta. Ez a vidék ugyanis sok vízzel 
van körülvéve és kevés az átjárója, így nehezen 
közelíti meg a kóborló ellenség. És megtörtént 
ugyan, hogy fosztogatók golyói csapódtak be a 
szigetekre, a lakosok azonban a kisebb szigetek 
erdős rejtekébe húzódtak, mielőtt rájuk tört a 
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veszedelem. Ezért lehet találni a szigetieknél 
annyi oklevelet és történeti emléket, mint sehol 
másutt. Az kétségtelen, hogy a nemesség közül 
sokak nagyapjának, őseinek és az ősök őseinek 
sora hiteles oklevelek szerint Szent István réges-
régi korába nyúlik vissza, ugyanakkor azonban 
sokkal szegényebbek nemzetségük hírénél és ré-
giségénél. Testalkatuk zömök, inkább alacso-
nyabbak, mint magasak, legnagyobbrészt kék 
szeműek, arcuk napbarnított, erejük féktelen és 
a mezei munka viselésére termett. Egymás között 
élnek, emiatt elég békésen. De ha valami sérelem 
éri őket, szeretik elleplezni, míg a bosszúra alka-
lom adódik; egyesek kapva kapnak rajta, mások 
akkor élnek vele, ha lehet. Ebben az évben, ami-
kor ezeket írjuk, olyan esett meg, ami ritkán for-
dul elő. Két rokon férfi, az egyik idősebb és gaz-
dagabb, a másik fiatalabb és nagyon hasonló 
Terentius Thrasójához, véletlenül egy fogadóba 
tért be jókedvében, mégpedig Thraso, a magyar 
nemesek szokása szerint karddal, a másik nélküle. 
Alig ültek asztalhoz, mikor Thraso kardot rán-
tott, erre-arra csapkodott vele, és rokonát igaz-
ságtalanul szidalmazni kezdte. Észrevette az öreg 
a másik meggondolatlanságát, és hogy csilla-
podjék le, türelmesen kérte az, aki soha ellensé-
get nem látott. „Mit, hát gyáva vénasszonynak 
tartasz? Ha férfi vagy, állj ki velem!" - Vonako-
dik a másik, és kéri az embert, aki közeli rokona, 
hogy térjen eszére, s rákiált az ellenszegülőre . 
Akkor ez kardlappal háton suhintja a figyelmez-
tetőjét, és a csapást többször megismétli. Még 
mindig fékezte magát Davus, és nyomatékosan 
kérte a fiatalembert, hogy hagyja abba a bolon-
dozást. Annyira azonban nem ment, hogy te-
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tézze a verést és a szidalmakat. Azután a pár-
bajra kihívó fél a legrosszabbal fenyegette meg, 
ha gyorsan nem jelenik meg fegyveresen. Ettől 
elvesztette türelmét a béketűrő öreg. Hazasiet 
tehát, veszi a kardját, kiáll Thrasóval, ismétli ké-
rését, hogy hagyjon föl szándékával. Amaz 
azonban kardlappal ismét elveri Davus hátát, 
mint aki nem meri vállalni a férfias kiállást. 
Ahogy aztán Davus kihúzta a kardját, 

THRASÓNAK FEJE HULL A CSAPÁSTÓL. 

Előbb dőlt porba a fejétől megfosztott test, 
mint hogy a nézők a kirántott kardot észreve-
hették volna. Ebből ítélni tud az ember a szige-
tiek jelleméről. Társaságon kívül ugyanis ko-
molyak, csaknem komorak, vidámak, ha meg-
ittasodtak; hajlamosak azonban a veszekedésre 
is, ha nincsen senki, akinek tekintélyétől félnek. 
El lehet mondani, hogy különösen a földm<íve-
lésre termettek, nagy gondot viselnek megszer-
zett földjükre. Szépnek tartják, hogy a legtisz-
teletreméltóbb foglalkozás köti őket le, s hol azo-
kat látogatják, akik a nyájakat őrzik, hol az ara-
tókat nézik, hol meg az évszakoknak megfele-
lően járnak a mezei munkák után; végső soron 
mindent szemmel tartanak, hogy kárt ne vall-
jon a családi vagyon. Nem érvényes a pozsonyi-
aknál a másutt elfogadott és igaznak tartott ál-
talános vélemény: piszkos munka a földművelés. 
Ha ezt kevesebben hinnék szerte Magyarorszá-
gon, kevesebb volna a lusta, hogy ne mondjam 
tönkrement ember, s az olyan unoka, aki idegen 
asztalra szorul, és elszegényedett, mert piszkos-
nak találta az ősi földecskét. A szigeten lakó köz-
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népnek ez volt a foglalkozása. A tekintetes és ne-
mes emberek, akik kívül élnek, illendő és kedves 
viselkedésükkel úgy kitűnnek, mint senki job-
ban. Kényelmesen laknak ugyanis és versenge-
nek a külföldiek eleganciájával. Azonban a ket-
tőt: népük és az idegenek szokásait szépen ösz-
szeegyeztetik. Van, amit dicsérjen és utánozzon 
náluk a magyar; és a német sem vetheti meg, ha 
nem egészen finnyás. Ezért mivel egyfelől a né-
metek, másfelől a magyarok ott vannak honfi-
társaink között, különös gondot viselnek arra is, 
hogy egymás iránt ellenszenvet ne keltsenek. 
Amit azonban megyénk nerneseiben leginkább 
lehet dicsérni, az a művelődés iránti érdeklődés. 
Ez az, amit a külső és a belső háborúk után fenn-
költ gondolkodással fölkaroltak. Már sokan 
könyvtárakat is kezdenek alapítani. Ha ők ma-
guk is kitartanának mellette, s másokat is után-
zásra serkemenének, rövidesen ok lesz rá, hogy 
Pozsony megyét ne csak a múzsák, hanem Apol-
l6n is pártfogolja. A nép többi tulajdonságait 
nem érdemes bőven részletezni, mert sok alka-
lom lesz tárgyalásukra. A szomszédos törökök-
kel erőseknek mutatkoztak a mieink. Tény, hogy 
1663-ban, mikor a sikertelen párkányi hadjáratot 
k / I 'k l" ml ' h esz1tette e o, a seregsze ere atezer pozso-
nyit hívtak meg; elindultak volna az ellenség 
ellen, ha a vezérek sem gátolják a vállalkozást 
tétovázásukkal, s később is inkább tanácskoz-
tak, mint támadtak - nagy kárára a megyebe-
lieknek; hogy ez hogy volt, a város történeténél 
mondjuk el. Most minden nemes vadászattal 
foglalkozik, mert testgyakorlásra nincsen más 
alkalom. Kivétel nélkül magyar nyelven beszél-
nek, és ha leszámítjuk itt a germanizmusokat, 
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amott a szlávizmusokat, nagyon művelten. Bá-
mulatos a mi nyelvünkben, hogy a parasztok 
nem beszélnek kevésbé szépen, mint a nemesek, 
sőt azok ma ezeknél még tisztábban, mert nem 
tudják a latint, amit gyakran szoktak szükség-
telenül keverni a magyarba. Mi magyarok most 
már abban a hibában szenvedünk, mint amiben 
a németek kezdtek. Ahogy ugyanis ők azt gon-
dolták, hogy semmit nem tudnak illendően 
mondani, ha nem szórják meg francia szavak-
kal mint borssal vagy szezámmal, ugyanígy a 
mieink sem tudnak, sőt nem is akarnak lemon-
dani akkor sem a latinról, amikor semmi szük-
ség rá. Nemcsak gazdag ugyanis a magyar 
nyelv, hanem világos is, és van benne valami 
természeti erő, úgyhogy ha megérezte az ember, 
gazdagon és nagyon szépen beszélheti egyetlen 
idegen szó belekeverése nélkül is. Ezt csodálta a 
maga korában Galeotto Marzio is, akinek idéz-
zük idevágó helyét: „ A magyarok, akár neme-
sek, akár parasztok, körülbelül ugyanazon a mó-
don használják a szavakat, nincs különbség a 
beszédjükben, ugyanazok a kifejezések, ugyanaz 
a kiejtés, ugyanaz a hangsúly mindenütt. Mert 
hogy Itáliáról szóljak, nálunk akkora a beszéd-
beli különbség, a polgár a paraszttól, a kalábriai 
és a toszkánai annyira távol van szavaiban, hogy 
csak a legnagyobb nehézséggel lehet megérteni. 
De a magyaroknál, mint mondottuk, ugyanaz 
a beszédforma van, vagy csak nagyon kicsi a 
különbség. Innen következik, hogy a magyar 
nyelven szerzett dalt paraszt és civis, köz- és fő
rangú ugyanúgy megérti." Ezeket mondja. Ezzel 
kapcsolatban derűvel gondolok egy csallóközi 
Comeliusra, aki pohárköszöntőt mondott tár-
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sainak. Ugyanis hosszú és ékesszóló bevezetést 
mondva nem ivott előbb, míg a királynak, a ren-
deknek és csaknem az egész emberi nemnek ezer-
szer minden jót nem kívánt. Csodáltam a tró-
pusokat, a sémákat, a választékos beszédet és a 
jól válogatott szavakat, amiket a legnagyobb 
emberek sem használnak beszédeikben. Nem ki-
sebb szónoki fölkészültséggel válaszolt egy má-
sik, és hozzáértően adta hozzá, amit a másik 
elmulasztott. Cicerót láttam lelki szemeim előtt, 
amint Brutusszal a köztársaságról beszél, olyan 
szép és ékesszóló volt ezeknek az embereknek 
a beszéde. Hogy semmit el ne hallgassak, mé-
nespásztorok voltak. Ennyire nem hiányzik né-
pünknél a tehetség és a szónoki képesség; még 
azoknál sem, akik falun, nyájak között öreged-
tek meg. 

4. §. A magyarok után a németeket kell emlí-
teni. Megmondtuk, hogy őket kell tartanunk a 
vidék legrégibb lakosainak. A kvádok és a mar-
komannok voltak e népek; ugyanezek a rúgiu-
sok, a herulok, a gótok; a longobardok is mi 
mások, ha nem azok. Miután ezek - akár elűz
ték őket, akár önszántukból költöztek el - más 
vidékekre távoztak, a mi tájékunk nem lett 
annyira lakatlan, hogy ne maradtak volna visz-
sza sokan az erdőkben, akik megadták magukat, 
s ezeknek eltűntével megint mások következ-
tek, főként a bójok közül, akik ebben a középső 
időszakban a Duna túlsó partját lakták. Majd-
nem valamennyi népnek szokása ugyanis, hogy 
ugyanazon eredetű és nyelvű népeket von maga 
után; ahogyan ez állandóan pótolja a fogyó né-
pességet, úgy az sem történik meg gyakran, 
hogy amely szállást ez vagy az a nép egyszer el-
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foglalt, teljesen lakatlanul hagyja hátra.Ilyen 
meggondolással mondom hát megyénk leg-
régibb lakóinak a németeket; nem azért, mert 
azt hiszem, hogy régen elenyészett népek leszár-
mazottai, hanem azért, mert hogy ezek azokat, 
azok meg ezeket, végre is egyik a másikat úgy 
pótolta újabb településekkel, hogy soha nem 
tűntek el megyénkből a német származású em-
berek. A régi idők tekintetében biztos a dolog. 
A magyarok koráról kételkedhet talán valaki, hi-
szen bizonyos, hogy szálláshelyeik elfoglalása 
után mindig égett bennük a németek elleni gyű
lölet. De a kételkedésnek nincsen helye. A po-
zsonyi határt a magyarok behatolása után is 
zaklatták a németek; különösen a város tekin-
tetében bizonyos ez, ahová bizonyosan hoztak 
új telepeseket, míg bírták. Később, amikor egé-
szen a magyaroké lett a megye, a kegyes kirá-
lyok nemcsak hogy nem háborgatták a magukat 
megadó németeket, hanem a mesterségekben 
való jártasságuk miatt kedveztek is nekik, mert 
ezekben akkor tanulatlanok voltak a magyarok; 
hívták őket kedvezményeket is ígérve; azt hi-
szem, Szent István tanácsát követték, aki szi-
lárdan meghagyta Imre hercegnek, hogy soha 
ne szűnjön meg idegeneket befogadni és nagy-
lelkűen bánni velük. Erről a tőről sarjadnak te-
hát a mind a mai napig élő németek, a megyé-
nek mindenképpen nagy hasznára, úgyhogy 
nem kell tűrni azokat az önző embereket, akik 
azt hiszik, hogy akkor lesz boldog Magyaror-
szág, ha kiűzik belőle az idegeneket. Biztosan 
nem ismerik a Szent Istvántól hozott törvényt, 
amit azért helyes lesz ideírni. Ez áll benne: 
„Ahogy megjönnek más országokból a vendé-
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gek, úgy hoznak magukkal különböző nyelve-
ket és szokásokat, valamint tudományt és fegy-
vereket : mindezek ékesítik és magasztossá te-
szik a királyi udvart és visszariasztják a külföl-
diek vakmerőségét. Mert az egynyelvű és egy-
szokású ország gyenge és törékeny. Ezért paran-
csolom neked, fiam, hogy jóindulattal karold föl 
őket és tisztességben tartsd, hogy szívesebben 
időzzenek nálad, mint hogy másutt lakjanak. 
Ha ugyanis arra törekszel, hogy lerombold, amit 
építettem, és szétszórd, amit összegyűjtöttem, 
kétségtelenül nagy kárt szenved az országod. 
Hogy ez ne történjék, naponta növeld a te or-
szágodat, hogy mindenki fönségesnek tartsa ko-
ronádat.'' Mindenképpen szent királyhoz méltó 
intelem. Ma mindenfelé laknak a megyében né-
metek, főként azonban a városokban, s egyik 
nemesebb a másiknál; legnagyobbrészt azon-
ban vagy kereskedők, vagy mesteremberek, azaz 
olyan emberek, akik a leghasznosabbak az állam 
fönntartására. Német módra a kisebb rész ru-
házkodik, többségük a magyart kedveli; ezzel 
együtt a magyar szokásokat is fölveszik, ami a 
társas érintkezésben és a nyelvben is kifejeződik. 
Ezt ugyanis korán megtanulják a magyarokkal 
való kölcsönös érintkezés miatt. Ők maguk azzal 
a nyelvvel élnek, ami származásuknak megfelel. 
Akik Ausztriából származnak, ennek a vidéknek 
tájszólását tartják meg, ahogy a svábok a svá-
bot, a szászok a szászt. Általában azonban az 
osztrák beszédmód erősödött meg, úgyhogy még 
a műveltek között is ritka az, aki nem kever 
valamit beszédébe ebből a romlott tájszólásból. 
Ragaszkodnak az egymással kötött házassághoz, 
mert ezt tartják népük fönnmaradása egyetlen 
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támaszának. Különösen a külföldiek annyira ta-
karékosak közöttük, hogy van mit tanulniuk tő
lük a belföldieknek. Hasznukra tudják ugyanis 
a Dunát fordítani, le- és felfelé egyformán. 
Mindkét irányba hazai árukat visznek, a maguk 
hasznára éppúgy, mint azoknak, akiknek elad-
ják. Hogy azonban semmit se haUgassunk el, 
vannak közöttük, akik arrogánsabban viselked-
nek, mint ami a városba újonnan beköltözött-
höz illik; egyébként az állam leghasznosabb tag-
jai közé számítanak. 

5. §. A szlovákok újabbak a németeknél; az ő 
megjelenésük is a történelem ama korába tarto-
zik azokban, amit középső kornak hívunk. Ha 
helyesen számítjuk a kronológiát, könnyű meg-
állapítani, hogy a mi szlovákjaink azoknak a 
maharoknak leszármazottai, akik megszállták 
a kvádok és a markomannok földjét. Említettük, 
hogy a Morvát61 a Garamig a kvádok laktak. 
Emiatt a Kárpátok hegységét egészen a Vág és 
a Garam forrásáig Morvaország foglalta magába. 
Ezt a vidéket a szlovákok lakták, származásuk-
ban és nyelvükben nagyon hasonlítottak a ma-
harokhoz. Nem ellenkeznék, ha valaki azt állí-
taná, hogy a Garamon túl, a Tiszáig lakó meta-
naszta jazigok az új lakossághoz tartoztak. Mert 
ez is rokon nép volt, és szarmata nyelven beszélt. 
E kezdetektől, melyek mindenképpen nagysze-
rűek voltak és sok háború tette azokat nemessé, 
azután már soha nem őzték el a szlovákokat 
ezekről a tájakról, noha a magyarok, akiket 
Arnulfhívott be a szlovákok ellen, hatalmuk alá 
vetették őket. Azután pedig a magyarok uralma 
alatt keveredni kellett az új néppel és engedel-
meskedni nekik, de a morvák közelsége miatt 
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nem tűntek el teljesen. A magyar királyság meg-
alapítása mán a cseheknek a mi népünkkel sok 
háborúja volt, ami legnagyobbrészt gyászosan 
végződött Magyarország számára, s e szlová-
koktól lakott határterületet Morva- és Csehor-
szágból jövő új telepesekkel tűzdelték meg; 
különösen Ottokár korában, aki újból és újból 
betört e határokon és cseh őrségekkel erősítette 
meg. Azután a husziták idején kaptak erőre és 
gyarapodtak a mi szlovákjaink e vad nép csatla-
kozása által . Zsigmondot, kinek dolgait e nép 
alaposan megzavarta, gyakran szétszórták és 
menekülésre kényszerítették; nem tudta meg-
akadályozni, hogy csapatostól betörjenek, vára-
kat foglaljanak el és hogy megvessék lábukat a 
Kárpátok mindkét oldalán : időlegesen itt, állan-
dóan másutt. Még nem szórták teljesen szét a hu-
szitákat, mikor Erzsébet, Zsigmond lánya és 
Albert özvegye, Pozsonytól Kassáig az egész 
vidéket cseh segédcsapatokkal töltötte meg, hogy 
fiának~ V. Lászlónak jogait Lengyel Ulászló 
ellen védelmezzék. Akkor pedig - ki kételkedhet 
benne? - a mi szlovákjaink fölemelték fejüket, és 
újabb utánpótlást kaptak. Miután e háborúk le-
csendesedtek, és elűzték a cseheket, akik szél-
tében uralták a vidéket, hogy megtegyék szol-
gálatukat, alig akadt, aki rég megszokott lakó-
helyét elhagyta. Igy tehát a Lajos császárok ko-
rától a mi időnkig állandóan itt laktak a szlo-
vákok. Emiatt nem kell hallgatni azokra, akik 
nem ismerve a régiséget és a történelmet, nem-
telen származást és dicstelen elszaporodást köl-
tenek arról a népről, amely régen oly erős volt, 
most pedig azok közé sorolandó, mely Magyar-
országunknak mindegyiknél hasznosabb. Nyel-
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vük a csehekéhez van legközelebb, lágy és sok 
finomsággal van tele. Nem használnak azon-
ban a magyarok módjára általában egyazon 
nyelvet. A nemes származásúaké, valamint a pol-
gároké sok szépséget mutat föl, akár az egyes 
szavakat nézzük, akár az egész stílust. Durva 
a parasztok szája és szava, esetlen a hanghordo-
zásuk, ami különösen elcsúfítja a beszédet. 
A magyar ruhát válogatás nélkül mindenki sze-
reti, de a parasztoké bővebb, mint ami a mi né-
pünknél szokásos. Akik a Kárpátok lábához kö-
zelebb laknak, jobban öltözködnek, mint akik 
ezen túl élnek. Mindkettő a sötétkék anyagot 
kedveli, amiből az alsóruha készül. Erre vetnek 
mentét vagy szőrös gubát. Testi erejükkel, sőt 
termetükkel is fölülmúlják a magyarokat. Válla-
sak ugyanis, erős nyakúak, majdhogynem sas-
szeműek, széles melHíek, tagbaszakadtak. Mivel 
ilyen a termetük, a munkát, különösen a mező
gazdaságit nagyon jól bírják; ez főként szőlő- és 
földművelésből áll. Mindkét foglalkozást nagy 
szorgalommal űzik, ha a föld megengedi. Bár 
nagyon dolgos nép, jókedvű, különösen ünnep-
napokon, és amikor munkaszünet van. Mind-
járt megszólal az utcán a bőrduda, gyorsan ösz-
szesereglenek, és még józanon táncra kelnek. 
Az öregek ügyelnek föl, hogy rendzavarás vagy 
valakivel jogtalanság ne essék. Ritkán mennek 
azonban el onnan, ahová sokan összegyűltek, 
hogy ne kerüljön sor verekedésre. Végül a kö-
tekedőket perbe szólítják, amit ha eldöntöttek 
a bírák, a barátság megújítására újabb táncba 
kezdenek: erről csak akkor mondanak le, ha 
egyházi törvények tiltják. A nép többi szokása 
sokat kifejez a szép paraszti szokásokból; kü-
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lönösen lakodalmakkor, ahol mindennek elő
írás szerint kell történnie. A gyermekágyat is 
különös vidámsággal vállalják, a temetést vi-
szont páratlan gyászolással. Ha szomszédok 
vesznek össze, igen nehezen békülnek ki, ki-
fogyhatatlanok az egymás sértegetésének ki-
gondolásában. A férfiak azonban hamarabb 
enyhülnek meg, mint az asszonyok, akik aztán 
férjeiket tartják vissza, hogy a perlekedésben 
engedjenek. De az ilyen dolgokat még bőven 
lesz alkalom sz6ba hozni. 

6. §. Szlovákokon kívül vannak a megyében 
horvátok is: bevándorolt nép, másfél százada ke-
rült ide. Mikor a török támadások miatt a helyük-
ről kiűzött horvátoknak világgá kellett men-
niük, szerte a Dunántúlon és a mi megyénkben 
is vagy falvakat alapítottak maguknak, vagy az 
idők folyamán elnéptelenedett helyeket állítot-
ták helyre. Ut6bb a földesurak támogatása és az 
adókedvezmény segítette őket. Mondják, hogy 
mikor' Szolimán Sziget megszállására közeledett, 
a háborús félelem miatt szokás szerint menekülő 
falvak Zrínyi Miklóstól kaptak oltalomleveleket. 
Ezekkel ajánlotta nyomatékosan a veszélyen 
kívüli birtokokkal rendelkező magyar főuraknak 
a szorongatott népet, amely bizonytalanná vált 
lakóhelyéről szétsz6ródni készült, ha idejében 
be nem fogadják. Így mihelyt Magyarországra 
érkeztek, befogadták őket, akik a számkivetett 
tömegnek lakóhelyet tudtak osztani. Nálunk 
állítólag közéjük tartozott Serédy Gáspár, aki-
nek akkor nagy birtokai voltak: földet jelölt ki 
a menekülteknek, és később sem szűnt meg kü-
lönös jóindulattal támogatni e szorgalmas né-
pet. Bámulatra méltó, hogy a szlovákok köze-
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pette alig változtattak valamit ősi szokásaikon 
és nyelvükön. Még a horvátok rendje szerint 
élnek, amiket a senkvicieknél mondunk el. 
Egyesek bámulatos szorgalommal dolgoznak, 
mások elképzelhetetlenül lusták, mégpedig a kü-
lönböző falvak szerint. Most, hogy szlovák 
papok szentbeszédét kénytelenek hallgatni, nem-
csak a szlovák nyelvet, hanem az idegen szokást 
is kezdik megtanulni. 
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A POZSONYIAK ÉLETMÓDJA 

6. §. Nincs ok, hogy _!Ila- is panaszkodjanak 
polgáraink, ha ugyan az általában nehéz időkre 
nem gondolunk. Bizony, soha nem hiányoztak, 
akik polgárjogot kértek. Másokat azonban nem 
fogadnak be, csak akik tisztes és szabad család-
ból származnak, és akiknek megvan, amiből él-
jenek, anélkül hogy másoknak terhére legye-
nek, és megfizessék az adót, amit kivetnek rájuk. 
Ezért kellenek kereskedők vagy mesteremberek, 
vagy szőlőművelők, hiszen ezekre a csoportokra 
oszlik az egész polgárság. Akik polgárjogot akar-
nak szerezni, először a polgármester elé járul-
nak; ez előbb megvizsgálja, honnan jöttek a vá-
rosba, mi a foglalkozásuk, és milyen kezesekkel 
pályáznak a polgárjogra. Mikor mindez rend-
ben van, a kezesekkel együtt a szenátus fogadja 
őket, hogy mondják meg a nevüket, és hogy az 
atyák szájából hallják, mik a jó polgár köteles-
ségei. Azután esküvel kötelezik magukat a ki-
rálynak, az országnak, a városnak és a magiszt-
rátusnak. Említettük, hogy három foglalkozási 
ág elfogadott Pozsonyban. Régen a kereskedőké 
volt az első, sorsuk akkor jobb volt [ . .. ] ma 
már a mesteremberek helyzete kedvezőbb, fő
ként azoké, akik mesterségüket a gazdaság más 
ágaival tudják összekötni. Megtörténik ugyanis, 
hogy ha rossz az év, segít az ipar; és ha ez hoz 
kisebb hasznot, a gazdasági jövedelem segíti ki 
a családi háztartást. De azok is könnyen élhetik 
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életüket, akiknek semmi közük a mezőgazda
sághoz, ha megtanulták, hogy tartózkodjanak 
a városi élvezetek csábításától. Akik ezt nem te-
szik, saját súlyos hibájukból viselik a szegénység 
bajait. A városiak utolsó rendje a szőlősgazdáké: 
gazdag volt régen és sok volt a birtoka, míg a bor-
nak megvolt az ára. Egész munkájuk a szőlő
művelés. A földet ugyanis, amijük van, a leg-
gondosabban művelik, és annyira takarékosak, 
hogy nemritkán a leggazdagabb polgárokat el-
érik családi vagyonuk kezelésében és gyümöl-
csöztetésében, vagy fölül is múlják azokat. Mi-
vel azonban a kapálást és más munkát saját ve-
zetésükkel, saját maguk is végzik, a táplálko-
zásban és a ruházatban mértékletesek: néme-
lyik a legnehezebb időkben is annyi vagyont 
hord össze, hogy alig hinné az ember. De. ezek-
nek jövedelme is nagyon kezdett csökkenni, 
miután a visszahódított Magyarországon min-
den napos dombot mindenfelé szőlők kezdik 
borítani; még az olyat is, amely a legboldogabb 
időkben sem ismerte. Ha nem a fényűzés esz-
közének tartjuk, ez a törekvés okozza, hogy 
most sokszorosan több bor terem, mint koráb-
ban. Amilyen mértékben pedig ez a mieink 
jövedelmét csökkenti - mely majdnem kizárólag 
a szőlőkből származik-, annyira vonja el apa-
raszti tömeget a mezőgazdaságtól, és teszi inkább 
Bakkhosz, mint Ceres barátjává. Azt akarom, 
hogy a gabonával foglalkozzanak erőteljeseb
ben, mint a borral, mert a rómaiak józan rendel-
kezése szerint mellőznie kell a parasztnak a sző
lőt, hogy a gabona ne szenvedjen kárt. Kenyér-
rel élni ugyanis mindenkinek kell, borral keve-
seknek; és míg a bor hiányától alig kell tartani, 
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az éhség és a nélkülözés egész tartományokat 
tett tönkre. 

7 . §. Az említett csoportokon kívül többi nép-
nek nincsen ugyan polgárjoga, de száma sok-
szorosan fölülmúlja a polgárokét, a városi né-
pesség nagy kárára. Legnagyobbrészt ugyanis 
egyik napról a másikra élnek, és bár csekély adót 
fizetnek, földjeiket, erdeiket és a város nyújtotta 
előnyöket jobban élvezik, mint maguk a pol-
gárok. A legszegényebbeket közöttük koldusok 
iskolájának mondhatná az ember: proletárok 
ugyanis és gyermekeiket nem fölnevelik, hanem 
a koldulásra szoktatják, és a közösség pestisévé, 
vagyis tolvajokká, rablókká, szajhákká teszik, 
és mindenféle más gonoszságra nevelik. Akik 
valamennyire emelkedettebben gondolkoznak, 
napszámból élnek; de tetszésük szerint vállalnak 
munkát, asszonyaik pedig akkora mohósággal 
vásárolják föl a városba bevitt élelmiszereket, 
hogy a polgárokat is elriasztják a kereskedelem-
től. E gonosz asszonyok kapzsisága miatt kerül 
drágán a városba mindenfajta termény, hízott 
szárnyas és vadhús. Emlékszünk, gyakran kor-
látozta e visszaélést a magisztrátus, mégpedig 
elég szigorú rendelkezésekkel, de mivel sokan 
vannak, kevés sikerrel; gyakran akadnak olya-
nok is, akik pártfogolják e romlott emberfajtát. 
Többet használnak maguknak és a város szük-
ségletének a kertészek, akik hozzáértéssel ter-
melnek meg minden konyhában használatos 
gyökeret és növényt. Ahogy ugyanis a kert-
művelés állandó munkát kíván, úgy kell arra is 
gondot viselniük a műveléSknek, hogy mindig 
legyen, amit nyáron piacra visznek, és amit télre 
elvermelnek és elővesznek, amikor zöldségfé-

239 



lére van szükség. S ezek a mieink odáig jutottak, 
hogy mindig telve a piacok kerti terménnyel. 
A régi kerteken kívül ugyanis, amik főként virá-
goskertek voltak, az az új település, amit közön-
ségesen Blumenthalnak hívnak, újakat telepí-
tett, hogy örülhessenek a pozsonyiak a kertek 
növekedésének. Nem volt szándékunk, hogy a 
legalsó réteget, a marhahajcsárokét elmellőzzük, 
amely ha akarja, hasznos a köznek. Azokat aka-
rom szóba hozni, akik szekerezésre évi bérért sze-
gődnek el állandó uraikhoz. Mód fölött vad és 
műveletlen emberek, de szolgálatukat annál ke-
vésbé nélkülözhetik a pozsonyiak, minél inkább 
szükségük van az ilyen szekerekre. Alig van bir-
tokkal rendelkező polgár, akinek több iga ökre 
ne volna, ami nemcsak a szántóföldek, hanem a 
szőlők művelésére is szolgál. Ehhez az igáh.oz al-
kalmaznak szlovák népből származó erős em-
bereket, akik aztán, a munka természete szerint 
inkább a földeken, mint otthon élik életüket, s ez 
nem azonos a feddhetetlenség iránti törekvéssel. 
Mikor tehát adott ünnepeken szabadok a me-
zei munkától, az a szokásuk, hogy dorbézolnak 
a városban, részegen civakodnak, zavargást 
okoznak, társaikkal verekednek. Sokan semmi-
vel nem jobb apák gyermekei ezek, hogy érvé-
nyes legyen rájuk: nem esik messze az alma a fá-
jától. Fiaikat ugyanis, mihelyt járni tudnak, az 
apák magukkal viszik, hogy hozzászokjanak a 
kemény élethez; aztán mihelyt megerősödtek, 
megtanítják az ökrök hajtására, ostorral nóga-
tására és a befogásra. Így tehát , a városban szü-
letve, nyájak között nőve föl, mód fölött elva-
dulnak, úgyhogy ebből az emberfajtából nehéz 

240 



bárkit is a nemesebb életnek megnyerni. Ilyen 
a legalsó nép jelleme. 

8. §. A polgárok minden tekintetben kiművel
tek és a tisztesség szabályaihoz igazodnak. Fino-
mak, illendően élnek, szívélyesek, ha az ember-
ség úgy kívánja: nemcsak barátaikkal, hanem 
az idegenekkel szemben is. Ez a jó tulajdonság 
különösen akkor uralkodott, mikor jobb idők jár-
tak. Nyolcvanéves öregektől halljuk, hogy gyer-
mekkorukban gyakran ez történt: a polgárok 
majdnem minden ünnepen hordót gurítottak az 
utcára, azt fölfordítva megterítették abrosszal, 
gazdagon megraktak az éhség ellen ételekkel, 
ezek mellett ültek le déltől napestig, nemcsak a 
szomszédokat, hanem az arra menőket is töl-
tött poharakkal hívták magukhoz. Ebben a ba-
ráti társaságban bárkinek baja nélkül napestig 
társalogtak egymással, kézfogással búcsúztak, s 
hosszú szónoklatot tartottak, ha valami nem 
illendőt tettek vagy mondtak. Azt mondhamá 
valaki, 11ogy ez a kor műveletlensége, amely nem 
tudta a falak közötti étkezést javára fordítani, 
ha ugyan műveletlenségnek lehet mondani, hogy 
nem titokban dorbézolnak, hanem mindenki 
szeme láttára és az emberek jelenlétében, minden 
sértés és előkészület nélkül lakomáznak. Már el-
" k' I 

1 'alkul h ' bb' tunt e szo as es massa a t; ogy JO a-e, 
nem tudom. Vannak, akik finomabban, van-
nak, al<ik takarékosabban élnek, és akkor is, 
mikor barátaikkal akarnak együtt lenni a ma-
guk kedvére. 

Elég ezeknek, ha a vendégségben az éhséget 
és a szomjúságot verik el. A többi időt beszélge-
téssel töltik, ami sem nem komoly, sem nem 
üres. Akiknek nagyobb a gazdagsága, és emiatt 
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nagyobb a gondjaik terhe, nagyon vigyáznak, 
hogy ilyesmibe ne fogjanak: elégnek tartják, ha 
rendesen megélnek és a szőlőmunkát elvégzik. 
Elmondani nehéz, milyen fáradságos és terhes 
a mezőgazdaságnak ez a fajtája azoknak, akik-
nek mesterség támasza nélkül egyedül a szőlő
művelésből kell megélni. Mert ha jó az év, nincs 
ára a t ermésnek; ha rosszabbul hoz a szüret, 
emelkedik ugyan, de amit elad az ember, a 
gyenge bevétel mellett nem mindig elég. Hát 
még mikor több év következik egymás után, 
ami szűkös és becsapja a parasztot? Mivel az úr-
nak akkor is folytatni kell a munkát, minden-
honnan pénzt szerez. Hogy ez mekkora gond-
dal jár, mindenki belátja. Akik tehát ilyen szű
kös körülmények között vannak, leszoknak a 
fényűzéS étkezésről; hacsak nincsenek azoIJ, a véle-
ményen, hogy nem akarnak maguknak sze-
rezni, és inkább akarják elverni apai örökségü-
ket, mint hogy a kor szokása szerint tegyenek 
hozzá: mert ez az emberfajta sem hiányzik Po-
zsonyban, a közösség nagy kárára. A gazda-
gabb polgárok életmódja volt ez; a mesterem-
berek - ki így, ki úgy- fényűzőbben élnek. Talál 
az ember olyat, aki egész heti keresetét egyetlen 
napi szórakozásra kiadja; vannak, akik minden 
költekezést, még a könnyen megengedhetőt is 
elvetik. Emiatt jobban boldogulnak, és van mi-
ből adót fizetniük. A köznép hibái közé az iszá-
kosság tartozik, ami közös baj azokon a helye-
ken, ahol sok a bor. Mikor ugyanis kitűzik a cé-
gért, összejönnek a hasonszőrű emberek, és nem 
hagyják előbb abba a kóstolgatást, míg vala-
mennyien le nem részegednek. Azután hozzá-
csapják a kétnapos lakodalmat, különösen a téli 
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napokon, amikor hosszabb ideig szünetelnek a 
szőlőbeli munkák. Mikor egymást meghívják; 
bevezető szónoklatot tartanak, hosszút és oly-
kor nem éppen finomat. Ha jobb bort isznak, 
a maguk munkájukat dicsérik, amivel megter-
melték; ha viszont savanyút és nem jó ízűt, az 
időjárást szidják. Az ilyesféle közös időtöltéssel a 
szegényebb szőlőbirtokosok egész termésüket a 
legolcsóbb áron, minden nyereség nélkül együtt 
elfogyasztják. 

9. §. Ami a pozsonyiak külső megjelenését 
illeti, különbözik mind szabásában, mind a rá-
fordított költségben. A németek a bécsi elegan-
ciát utánozzák, képességeik szerint. De ezek túl-
nyomórészt fiatalok : az idősebbek ugyanis a régi 
öltözködési módot őrzik. Nem szeretik ezek a 
parókát, a bodorított hajat vagy a rizsport, amik 
sokaknak úgy tetszenek, mintha Párizst nem-
rég elhagyva érkeztek volna ezzel az idegensze-
rűség&el Pozsonyba. Akik inkább a magyar ru-
hát kedvelik, teljesen a mi díszes korunkhoz al-
kalmazzák. És mindenképpen úgy illik a főváros 
polgáraihoz, hogy szégyenszemre semmi elha-
nyagoltságot ne engedjenek maguknak. Ezt 
majdnem egyedül azok teszik, akik gazdagabbak. 
A többiek a megszokott magyar ruhában, taka-
rékosan élnek. Különösen a mesteremberek és 
a kapások, akiknek elég, ha a rangjukhoz illő 
ruha mellett is egyszerűen öltözködnek. Az előb
bit csak ünnepnapokon veszik föl, és ha valami 
ünnepélyes alkalom van; különben majdhogy-
nem elhanyagoltan járnak. Nem annyira a ma-
gyar köznép hibája, mint inkább a németeké, 
ha bortól vagy zsírtól pecsétes, vagy ha foltos 
a ruha. A magyar ruhát tehát évekig lehet hor-
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dani; nem kis haszonnal, ami meg csak a néme-
teknél szokásos. Ugyanazt a ruhát láthatja az 
ember az w10kákra szállni, ezüstgombokkal és 
tűkkel: bár már vannak, akiknek a fényűzés ter-
jedésének hatására nem tetszik a régi takarékos-
ság. Régen a borotvált fejet szerették a magya-
rok, a homlqk fölött meghagyott hajjal és hosz-
szú szakállal. Ugyanezt a szokást követték a mi 
polgáraink, akik magyarosan öltöztek, de ez már 
teljesen eltűnt . Tehát német módra növeszteni 
kezdték a hajukat, borotválni a szakállukat. 
Ma már csak egyedül a mastyxot őrzik változat-
lanul. Ez volt a férfiak viselete; a nők világa vá-
lasztékosabb. Alig lehet olyan ruhát találni, 
amin mohón nem kapnak. Akár maguk szár-
maztak előkelő helyről, akár férjük előkelő mél-
tóságú, németesen, sőt franciásan szeretnek öl-
tözni. Ez a hivalkodás, amit nemrég még gyű
löltek a mieink, faluban és városban szerte meg-
erősödött. Akik a régi és egyszerű szokáshoz ra-
gaszkodnak, megtartják ugyan a ruha régi sza-
bását, de nem tudom miféle szalagokkal teszik 
divarossá. Különösen a főkötők cserélődnek, amik 
régen sokat elárultak a méltóságról és a mérték-
tartásról; most már tiszta selyemből készülnek; 
vagy magában, vagy sok arannyal és ezüsttel 
szőve, hogy a bokáig érő, szélein arany- és ezüst-
szegélyekkel cifrán körülvarrt bundákról ne is 
beszéljünk. Egyébként a férfiaknak és a nőknek 
alakja és termete elég szép és tetszetős . Arcuk és 
testük arányai tekintetében a férfiak jobban kü-
lönböznek, mint a nők, mert sok közöttük a jö-
vevény. Akik a városban születtek, magyaros 
arcúak; akik máshonnan kerültek ide, annak a 
népnek vonásait őrzik meg, melyből jöttek. 
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A homlok, a szem, és a test egész fölépítése meg-
különbözteti az idevaló polgárt az idegentől. 
A nők azonban, akjk mind itthon születtek, va-
lamiféle hasonlóságot árulnak el. Arcuk fehér 
alapon rózsás, hosszúkás, homlokuk nyílt és 
széles, pillantásuk egyenes és eleven, testalkatuk 
nemüknek fel el meg, hangjuk zengő és csaknem 
mély, természetük vérmes-kolerikus: ebből lehet 
következtetni erkölcseikre is. A házasságot egyik 
tisztábban őrzi a másiknál. Van, aki a világ 
csábításait jobban kerüli a pestisnél; van olyan 
is, aki másként viselkedik. Az egyikük szigorúb-
ban fogja gyermekét, a másik engedékenyebben; 
valamennyien azokra a mesterségekre nevelik, 
amiket maguk is tanultak, és amiket az élet 
valamiféle leélésére is hasznosaknak tartanak. 
Láthatja az ember, hogy az egész családban 
ugyanaz a mesterség száll tovább. Majdnem azt 
ruszik, szégyen a nagyapákra, hogy az unokák 
könnyebb életmódot választanak maguknak. 
Azt hisszük, hogy erre a tévedésre nem más ok 
vezeti őket, mint a sajátos körülmények, amiket 
az egyes mesterségek nyújtanak. Ebből értheti 
meg az ember, hogy a múzsák.hoz kevesen csat-
lakoznak, noha tehetségesek és a jobb tudomá-
nyok művelésére születtek; ebből következik, 
hogy nem mesteremberekben van ruány Po-
zsonyban, hanem olyanokban, akik városi hiva-
talt vállalnak. Ritkán van három-négynél több 
pozsonyi a tanácsban; idegenek közül veszik be 
majdnem valamennyit, akinél a hatalom van. 
Ahogy ez az idegenek kiválóságának tulajdo· 
nfrandó, ugyanúgy egyszersmind a pozsonyiak 
tartózkodásának is, ami előkelő ugyan, de bi-
zony tehetetlenség jele, és a város szégyenével 
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ér föl. Ezt elmondani azért szándékunk, hogy a 
polgárokat elidegenítsük a kézi munkától, és a 
jobb tudományokra csábítsuk. Különben meg-
tanítják övéiket a hazai nyelvekre, vagyis a ma-
gyarra és a szlovákra, mint amelyek hasznosak 
a mesterembereknek. 

10. §. Házaikban polgári szokás szerint élnek, 
úgyhogy mind a fényűzést kerülik, mind a vidé-
kies hanyagságot, már amennyiben megvannak 
a megfelelő körülményeik és vagyonuk. Egy 
szobával ritkán elégszenek meg. Akinek saját 
háza van, ott külön szobában lakik az úr, külön 
a család. Nem kevés, aki pusztán a pompa ked-
véért rendez be szobát, ahová a látogatókat ve-
zeti be, és fogadja a vendégeket. Mert a vendég-
szeretetre nagyon hajlamosak a mieink, amit 
nemcsak vendégeskedésnek fognak föl, hanem 
kölcsönös szolgálatnak is: hiszen azoknak, akik 
sokat utaznak, nagy utakat tesznek és elhagyott 
vidéken, kényelmetlen volna, ha nem akadná-
nak, akik a vendégszeretet j6téteményével eny-
hítenék nehézségeiket. Akik azonban idegen 
házat bérelnek, jobban össze kell húzódniuk a 
süru népesség miatt, amit alig képes befogadni 
Pozsony. Ha műhelyt és valamiféle lakást tart, 
ezt is nagy költséggel, ebben van a szegényebb 
mesteremberek egész kényelme; különben keve-
sen vannak a pozsonyiak között, akik vagyonuk-
ra gondolnak, nem pedig torkukra és a. családi 
összejövetelekre. Minél inkább törődik ugyanis 
valaki háztartásával, annál inkább vigyáz, 
hogy ne terhelje magát szükségtelen vendéges-
kedéssel. Ha valamit megenged magának, vagy 
névnapokra, vagy lakodalmakra korlátozódik. 
Ezeket. néhány évvel ezelőtt akkora p<>mpával 
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rendezték, hogy sokan úgy látták, túlmegy a 
polgárok vagyoni erején. Most sokan gondolko-
dóba esnek, amikor látják, hogy a tékozló 
minden pénze egyetlen nap szórakozására megy 
el. Olyan menyasszonyt választanak pedig, 
aki nem családjának csekély dicsőségével büsz-
kélkedik, hanem akit a szemérmessége és a há-
ziassága ajánl. Gyakran megtörténik az ilyen 
választásnál, hogy a.ki gazdagabb, nem veti meg 
a valamivel szegényebbet. A nászajándékban 
kölcsönös arány szerint egyeznek ki; ha a vőle
gény száz aranyat ígér, a menyasszony ötvenet 
tesz le neki. Az egyezség egy évig tart; mihelyt 
elmúlt, megszűnik a megállapodás és egyenlő 
jog szerint örökölnek, ha nincsen más, ami köz-
bejön. A temetések rendezése korábban a legna-
gyobb előkészületet követelte, s amit leginkább 
megróhat az ember, a koporsókat koszorúkkal 
és viaszvirágokkal a hivalkodás akkora mutoga-
tása !Ilellett halmozták el, hogy nem haboztak 
a kisgyermek apró koporsóját húsz császári 
arany értékben sem hasonló hitvány díszekkel 
körülrakni. Nem a szülők költekezése volt ez, 
hanem a keresztszülőké és a rokonoké, a.kik kö-
zül különösen az asszonyok hordták össze egy-
mással versengve a halál eme szimbólumait. 
E pénzszórás mindenkinek nagy kárára már 
határtalanná dagadt, mikor érett megfontolással 
teljesen eltiltották azok, akiknek érdekében van, 
hogy őrködjönek a polgárok vagyonán. A po-
zsonyiak életmódjának más vonásai - ha nem 
zavarják meg pártharcok, amit egyesek szítanak, 
s azután dühösen fönntartana.k -, kiválóan alkal-
mas a közösség megóvására; különösen mikor 
közveszély támad vagy nagy tetteket kell vég-
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hez vinni. Igy mikor a tüzet kell megfékezni, az 
ellenséget visszaverni vagy a pestis ellen véde-
kezni, sem pénzt, sem életet nem kímélnek. 
A királyt hűen és engedelmesen szolgálják, tisz-
telik az ország vezetőit, az adófi.zetésben és a ka-
tonaság eltartásában erejükön fölül is készsége-
sek. Mindezek a várost a királynak kedvessé, 
a többi rendeknek elfogadottá, végre az egész 
ország számára alkalmassá teszik. 
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NAGYSZOMBAT LEÍRÁSA 

8. §. Eddig a templomokat, a kolostorokat, a 
szemináriumokat és a papok palotáit írtuk le; 
most már az következik, hogy a város fekvését, 
tereit, utcáit és a magánemberek házait lássuk. 
Köztér három van. A legnagyobb a város köze-
pét foglalja el, majdnem négyszögletes, de északi 
része aránytalanul megnyúlik. Lejtős, de kelle-
mes fekvésű az épületek miatt, amik mindenfelé 
szép sorban állnak, és az üzletek miatt is, amik 
mindig forgalmasak és nevezetessé teszik a teret. 
A helyet a Szentháromság oszlopon kívül a vá-
rostorony, a városháza és néhány főúr, mint az 
Esterházyak és a Pyberek szépen fölépített palo-
tái díszítik. A toronyban őrök és kürtösök szé-
kelnek: azokra a virrasztás, ezekre a nappali őr
ködés van bízva, amelynek óránként adott kürt-
jelei egy bizonyos rövid dallamot adnak. Néhány 
ház választja el az Egyetem tértől. Azért neve-
zik így, mert az egyetem épülete eléStt terül el. 
Szép fekvése van, és bár a Nagyszombat fo-
lyócska mossa, földje száraz és alkalmas a tudós 
sétálgatásra. A városnak ezen a részén bejutó 
Nagyszombat medre ugyanis a nagyobbik piacra 
jut, innen a Patak utcán keresztül a fal alatt ki-
vezető rácson át tíínik. el, s a városon kívüli 
mederrel egyesülve, a nyílt mezőn halad tovább. 
A tér ékességei közé tartozik a Boldogságos Szűz 
oszlopa, KereszteléS Szent János templomának, az 
egyetemnek és a többi épületeknek képe. A har-
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madik tér a Szent Jakab templomának közelében 
lévő Gabona piac. Itt gazdára lel mindenféle 
gabonanemű, mégpedig akkora mennyiségben. 
hogy háromnapos vásárra elegendőnek gondol-
hatná az ember, de egy-két 6ra leforgása alatt 
úgy szétkapkodják a vásárlók, mintha Porsenna 
javai volnának. A teret Szent Jakab temploma 
díszíti, és különösen kitűnnek az Orbán, a Pa-
lugyai és a Schlossberg házak. Ezeket a külön-
álló tereket különbözőképpen futó utcák kötik 
össze. Tizenkettő van belőlük, s úgy vannak 
kapcsolatban egymással, hogy hajlandó volnánk 
elhinni : kezdetben tervszerűen jelölték ki helyü-
ket. Fekvésük különbözik, egymás közötti tá-
volságuk és szélességük eltérő. Az első az, amit 
Nagy utcának hívnak és a Felső kaputól egyene-
sen fut az Alsó kapuhoz; haladtában összeköti 
tehát a Fő teret a város mindkét bejáratával. Sok 
nemesi és polgárházzal büszkélkedik, s a fel és 
alá sétálók sokasága miatt népesebb a többinél. 
Mindkét oldal felé több utca ágazik ki belőle ; 
az a legnevezetesebb köztük, ami a Fő tér túlsó 
széléről a Gabona piacra vezet. A többit inkább 
sikátomak, mint utcának lehet mondani. A Fő 
utcával párhuzamosan húzódik nyugat felé 
a Jakab utca ; azzal azonos hosszúságú, de keske-
nyebb. Ezek voltak a túlsó utcák; lássuk az in-
nens6ket. Ami a Fő térről a Szent Miklós-temp-
lomhoz vezet. az a Sarkantyú utca. Hosszan 
nyúlik el, mire elér a templomhoz. Ahol a Fő tér 
felé fordul, ott látszik a ház, ami a királyi táblá-
ról nevezetes; ahol a Szent Orsolya szűzeinek 
kolostora mellett halad el, a Szeminárium utcát 
keresztezi. Ez az Egyetem tér déli oldalába tor-
kollik, és innen a szemináriumok mögött ha-
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ladva ugyanezen oldal városfalai felé fut ki. Eb-
ben vannak az Erdődy, az Amade és a Spátzai 
házak : mivel csinosak, az utca díszei közé tar-
toznak. Nyugat felé, eldugottabb helyen van 
a Kanonokok utcája, ami nemcsak lakóiról, ha-
nem csinos házairól is nevezetes. A Szent Mik-
lós-templomtól halad Szent Klára szűzeinek 
templomához. Ami ezen túl északra fekszik, az 
a Jeruzsálem utca; a Jerikó utcát ezen a részen 
a jezsuiták kollégiuma zárja le. Várfal alatti utca 
kettő van : az egyik a keleti saroktól az Alsó ka-
puig, a másik a Felső kaputól a jezsuiták kollé-
giwnáig halad. A Patak utcán lép ki a patak 

FII / "l 'l I 1 111 I s J I f a o terro ; sze essegero es a zent ozse -temp-
lomról nevezetes. Ezt és a Nagy utcát a Pék 
utca köti össze, ami alacsony házakból áll, és 
a mondott mesteremberek lakják. Van olyan 
utca is, amit Húspiac utcának hívnak, mert az 
után terül el. A többi utcát nem érdemes meg-
említeni, mert keresztül-kasul ide-oda futnak, 
vagy ·olyan jelentéktelenek, hogy nem képesek 
hírre jutni, vagy másokkal lévén összekötve, 
azok, és nem önmaguk miatt híresek. Röviden: 
Nagyszombat szép város és jó benne lakni; régen 
főként a nemességnek volt menedékhelye hábo-
rúban és békében; ma sem kerüli el, aki a falusi 
visszavonultságot a városi társasélettel kívánja 
időnként fölcserélni. 

9. §. A város polgárai nem egy nemzethez tar-
toznak. Magyarok, németek és szlovákok körül-
belül azonos arányban vannak; ebből a különbö-
zőségből szükségszerűen következik a szokások 
bizonyos eltérése. Mert mindenképpen úgy van, 
hogy akik nyelvben különböznek, berendezkedé-
sükben is eltérnek egymástó], hacsak az állandó 
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összeszokottság nem hoz bizonyos hasonlóságot 
magával. Megtartják tehát szokásaikat a magya-
rok, nem teszik le a magukét a németek és a szlo-
vákok sem, hacsak ugyanazon városnak szoká-
sai és jogai meg nem követelik. Amit az egyes 
nemzetek eredetéről, elterjedéséről és történetéről 
Pozsony városánál elmondtunk, majdnem 
ugyanazt lehet itt is elmondani. Mindenekelőtt 
először a magyarok erősödtek meg a város ala-
pítása után; nemcsak vagyonban, hanem szám-
ban is. A németeket a kereskedés csábította ide. 
Mert hogy a régi időkből maradtak fönn, akik 
ma nem túl nagy számban lakják a várost, azt 
azért nem hihetem, mert igen nagy az időbeli 
távolság, nagyok a magyar történet fordulatai 
és igen nagy a többnyire szomorú események 
száma is. Hosszabban tartottak ki a szlo'lákok, 
bár számban és vagyonban gyöngébbek voltak. 
Különösen kevésnek kellett lenni belőlük a hu-
sziták pusztításai után: vagy mert gyűlöletessé 
tette őket a háború és vallásuk közössége, vagy 
mert a németek és a magyarok megerősödése 
miatt vissza kellett húzódniuk. Most már úgy 
megnövekedett a számuk, hogy fölülmúlják a 
németekét és a magyarokét. Régen a zsidókat 
( ... ] tolerálta a város[ ... ] Távol kell maradniuk 
a várostól a cigányoknak ( ... ] az egyiptomiak 
vagy szaracénok kóbor leszármazottainak. 
A bűnt, amivel kiérdemelték, nem találom; jog-
gal lehet föltételezni, hogy ravaszságuk és tolvaj-
kodó szokásuk okozta: akár a királyok akarták, 
akár a városi magisztrátus, mindkét népet [ ... ] 
eltávolították a városból. 

10. §. Ami most már a polgárokat illeti, ahogy 
nem egy népből valók, nem egyforma az élet-
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módjuk sem. A legnagyobb megbecsülésben min-
dig a kereskedők részesültek, akik régen nagyon 
jól boldogultak. Vagyonukkal mindenképpen 
fölülmúlják a polgárok többi részét, mert ha-
szonszerzésre nagyobb volt nekik a tér és több 
a lehetőség. Előnyükre szolgált az áruk itteni 
kirakásának előjoga, amit árumegállító jognak 
hívnak a jogászok; akkora előjog ez, hogy min-
den tekintetben eléri a pozsonyiakét és a sopro-
niakét. Pozsony okleveléből tudtuk ezt meg[ ... ), 
amit V. László 1453-ban Pozsonyban, Szent 
Dorottya szűz és vértanú ünneP,én, uralkodásá-
nak tizedik évében állított ki. Eszrevehető be-
lőle : annyira kedveztek a kereskedőknek a régi 
királyok, hogy könnyű volt nagy vagyont sze-
rezniük azoknak, akik ezt a fáradságos és kocká-
zatos hivatás választották. Ma is élvezik e jogot 
a nagyszombatiak, de kevesebb haszonnal, mint 
régen, mert tele az egész vidék kereskedőkkel, 
főként zsidókkal. Az említett árumegállító jog 
által azonban jól sikerülnek az országos vásárok, 
amiket hasonlóképpen királyi engedéllyel tarta-
nak a városban. Nyolc ilyen van: Szent Vince 
napján, negyvened vasárnapon, Szent György 
mártír, Szent Vid, Szent Jakab apostol ünnepén, 
a Mária születését megelőző vasárnapon, Szent 
Simon és Júdás napján és végül Szent Miklósén. 
Ezek az országos vásárok; a hetivásárokat hétfőn 
és pénteken tartják; dicséretes szokás, hogy ha 
az országos vagy a heti vásárok ünnepnapokra 
esnek, kilenc óra előtt be kell zárni a kocsmákat 
és nem szabad árulni, hogy az istentiszteletből 
semmi el ne maradjon. Az országos vásárok előtt 

I ááll // k k I negy napon t atvasaro at tartana a varoson 
kívüli nyílt mezőn; gyakran annyi a ló és a 
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marha, hogy az Alsó kapu előtti nagy téren sem 
fér el. 

11. §.A kereskedőkön kívül különböző ipa-
rosok is vannak a polgárok közt, mégpedig igen 
változatos foglalkozásúak, úgyhogy nemcsak 
a városiaknak, hanem a falusiaknak is hasznosak. 
Nagy szorgalommal űzik mesterségüket, hogy 
nekik is meglegyen, amiből éljenek, és az se hiá-
nyozzék, amit adóba .fizetnek. Hozzájárul ehhez 
a (ejlett kereskedelem, amelynek felkínálják el-
készített áruikat, és annál több a haszon, minél 
szorgalmasabban foglalkozik ki-ki a mesterségé-
vel. Alig múlik nap, amikor nincsenek idegenek, 
és nem vesznek valami árut. Akiknek jobban 
megy, kereskedők és iparosok egyaránt, egy-
szersmind földmllveléssel is foglalkoznak; annál 
gondosabban, minél kedvezőbb a város ~örüli 
fold gabonatermelésre. Azon igyekeznek tehát, 
hogy valami földet szerezzenek; hisz a tapaszta-
lat tanította meg, hogy nem nagyon elég a ne-
héz idők elvi.selésére a kereskedés és az ipari 
munka, ha nem kapcsolják össze az efféle mező
gazdasági jövedelemmel. A polgároknak ez a tö-
rekvése okozza, hogy elővárosok helyett a város 
magtárakkal van tele. Bizonyos, hogy a mező
gazdaságból nem kevesebb a hasznuk, mint min-
den más mesterségből. Nemcsak idegen gabonát 
fogyasztanak tehát, hanem hazait is. A pozsonyi 
után az egész megyében övék a legjobb kenyér. 
A nagyszombati asszonyoknak külön sütési 
módjuk van, amiben versengenek egymással, 
hogy minél nagyobb haszonnal és a vásárlók 
megelégedésére adják el, amit a kenyérpiacra 
visznek. Segíti az asszonyok szorgoskodását az 
itteni búza, aminek a lisztje jó és nagyon alkal-
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mas a kenyérsütésre. Sokan foglalkoznak szőlő
műveléssel. Ezt mondják a nagyszombatiak : 
„A legjobb mustot termő szőlőskertek negyed-
mérföldnyire észak felé terülnek el, és a Király-
hegyet borítják be leveleikkel, amit a bor kiváló-
ságáról neveztek el." De másutt is vannak a 
nagyszombatiaknak szőlőik, különösen azon 
a vidéken, amely Bazintól Szomolyánig húzó-
dik. lgy hát idegen borra nincsen szükségük; 
ha a munkának kedvez az időjárás, annyi bort 
termeh1ek, amennyi az egész városnak elegendő, 
ha az ínyencek valami idegent nem kívánnak 
(ami megtörténik) vagy ha így követeli az étke-
zés ünnepélyessége. Akkor ugyanis a felső-ma
gyarországi poharakon kívül a felemumit sem 
kell nélkülözni. 

12. §. Ami a nagyszombatiak berendezkedését 
és szokásait illeti, egymás között kedvesen és 
méltóságteljesen viselkednek. Kölcsönös egyet-
értéssel óvják a szomszédság jogait, hacsak azok 
nem avatkoznak valamibe, akik szívesen szíta-
nak viszályt, s ez nem ritkán történik. Tegyük 
hozzá a majdnem minden egyetemnél szokásos 
bajt, ami az ifjúság szabadosságából származik; 
ettől aztán fölkavarodik a polgárok békéje. Bár 
az egyetem magisztrátusa gondot visel, hogy 
a fiatalság a törvényes előírások szerint éljen, 
és ne kövessen el semmi olyat, ami idegen a he-
lyes gondolkodástól, ebben a kiszámíthatatlan 
korban előfordul azonban, hogy olykor össze-
ütközésbe kerülnek a polgárokkal vagy egymás-
sal; mindkettő mindig sérelemmel jár, ami az-
után tovább megmarad, mint gondolná az ember. 
Különösen az egyetemi szabadsághoz ragasz-
kodik az ifjúság, amit ha gondatlanságból vagy 
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szántszándékkal megsért valaki, bárki legyen 
is, bizony a múzsákat Apollónnal együtt teszi 
ellenségévé. A fiatalság nem szűnik meg ugyanis 
a sérelmet fölhánytorgatni panaszaival, míg a jog 
útján vagy tettlegesen elégtételt nem vesz magá-
nak. Feladatának tartja, hogy ne vegyék el sza-
badságait és sértetlenül adja át azokat az utókor-
nak.Ha azonban jól kijön a polgársággal, nin-
csen ennél az emberfajtánál barátságosabb vagy 
a társaságban kellemesebb. Ezért ügyelnek a 
nagyszombatiak, hogy az ő hibájukból ne for-
duljon elő olyan, amit sértésre lehet magyarázni. 
Mikor alkalom adódik, viszonozzák e jóindula-
tot az egyetemisták, különösen ha tűzvész tör 
ki: megfékezésében és a polgárok vagyonkájának 
megvédésében, lehet mondani, senki nem. seré-
nyebb vagy készségesebb. A nagyszombati pol-
gárok különösen barátságosak a vendégekkel és 
az idegenekkel. Mondják, régen ridegebbek vol-
tak, mikor még nem éltek a városban a szelíd 
tudományok. Es a kereskedés és a mezőgazdaság 
gondjai és más bajok közepette ki is lehetett 
más? Most, miután megkapták a múzsákat, 
semmit nem hagynak el a vendégszeretetből, 
a méltóságból és az eleganciából. Gyakran érint-
keznek papi emberekkel és szerzetesekkel; hogy 
mindez mennyire hozzájárul az erkölcsök ki-
műveléséhez, mindenki belátja, hogy már ne is 
beszéljünk a város többi nevezetességéről. Leg-
többen magyar ruhát hordanak; az idegenek, 
akik főként németek, a magukét szeretik. Va-
gyoni helyzetüktől függően nem zsugorian, 
de nem is fényfüően élnek. Egyesek a nemesek-
kel való versengést róják föl nekik hibául. Hódol-
nak ennek már az asszonyok is, akik idegen 
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viseletet kevernek a tiszta magyarral: nem 
minden csín nélkül, de anyagi erejük kárára. 
Különben nem kívánhat az ember olyan asszo-
nyokat, akik tisztább erkölcsűek és odaadóbban 
töréSdnek a családi vagyonnal, nemcsak meg-
éSrizve, hanem gyarapítva is azt. A gyermekek-
réSl való gondoskodást és a nevelést könnyűvé 
teszi a sok iskola, ami a városban virágzik. So-
kan tanulják is a jobb tudományokat olyan ered-
ménnyel, hogy utat készítenek maguknak az 
egyházi és a világi pályára. A köznép elégnek 
tartja, ha a latinság alapjait sajátította el. Azután 
ugyanis az atyai és az éSsi mesterségeket tanulják 
meg, és üléSmunka közben latinul beszélnek. 

14. §. [ ... A várost] polgári magisztrátus ve-
zeti, azaz tizenkét tagú szenátus. A helyi szokás 
szerint mindegyiknek valami vagyonának kell 
lennie a városban, mert a régiek azt hitték, hogy 
ha szenátorokat vagyoni érdek nem köti össze 
a polgárokkal, nem gondoskodnak megfeleléSen 
a közősség jövéSjéről. A praetort vagyis a bírót 
a polgárok kétévenként választják közülük, 
majdnem a pozsonyi szokásnak megfelelően. 
A bíró mellé polgármestert adnak, hogy meg-
ossza vele a gondokat és a község vezetését. 
Őket követi a városi centurio, akinek kapitány 
a neve. Meghatározott napokon jönnek össze 
gyűlésre . Ezen a bíró elnököl és kér véleményt, 
s ennek szám szerinti alakulásától függéSen dönt. 
A polgármesteristartüléseketazokban az ügyek-
ben, amik az ő gondviselése alá tartoznak. Ha 
valami olyan történik, aminek alapos megtár-
gyalása mindenkinek érdeke, összegyűl a külséS 
tanács is, amelynek hatvan tagja van. A többi 
tisztségviseléS után ennek van a legnagyobb te-
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kintélye, különösen mikor a tisztújítás ideje kö-
vetkezik. Nemcsak a belső tanács iskolájának 
lehet nevezni, hanem a kisebb tisztségekének is. 
Közülük választják ugyanis a quaestorokat, 
akiket kamarásoknak hívnak, a járandóságok és 
az adók beszedőit, az árvák gondviselőit, a pia-
cok és a vásárok felügyelőit, a várnagyokat, 
vagyis a városi kapuk őrzőit, hogy a többi tiszt-
ségről most ne is beszéljünk. A nagyszombati 
magisztrátus szigorúságát mindenfelé dicsérik. 
Ezért ritkán látni itt akasztófát rávaló nélkül. 
Különösen akkor lehetett megfigyelni ezt, ami-
kor a nem messze fekvő Fehér-hegy rablók búvó-
helye volt. Most ugyanis, a legjobb fejedelem 
alatt, nyugodt idők járnak, és a rablási szenve-
dély majdnem egészen elcsitult. A véletlennek 
vagy a magisztrátus éberségének tulajdonítandó, 
hogy aki másutt követett el valami bűntettet és 
megszökött a börtönből, Nagyszombatban fog-
ták el, mintha hálóba kergették volna, és itt 
nyerte el méltó büntetését. [ .. . ] 

15. §. Eleddig a várost és a benne levő neveze-
tességeket tekintettük át. Most már bűnnek tar-
tanánk, ha ékességeit is írásba nem foglalnánk. 
Mindezeket így sűrítette össze Turóczi : 
„Nagyszombat alapítójáról vagy újjáépítőjéről, 
II. Béláról, királyi; a fejedelmek kegyelméből 
szabad; a vallásnak szentelt helyek miatt szent; 
az esztergomi főegyházmegye káptalanáról 
nagyságos és főtisztelendő; a minden tudomá-
nyok egyeteméről virágzó és mindenekelőtt hí-
res." Mi ezt adjuk hozzá: a királyi tábla miatt 
méltányos és igazságos. [ .. . ] Nem hallgatjuk el 
az egyetem alapítását és fejlődését sem, hogy 
egyedül a királyi táblának nevezett királyi ítélő-
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szék maradjon még hátra. Ez is sorra kerül tehát, 
mihelyt az egyetem magisztrátusát és szerveze-
tét leírtuk. Azon a véleményen vagyunk ugyanis, 
hogy meg kell tennünk, főként a külföldiek ked-
véért, hogy megértsék, mik a magyarországi 
egyetem alapjai, szervezetei, szokásai és mi a ta-
nulmányi rendje. Ahogyan tehát minden egye-
temen, úgy a nagyszombatin is a legfőbb hata-
lom és döntés a professzoroké. Az első közöttük 
az egyetemnek is és Jézus Társaságának is rek-
tora. Ezért a tisztelet okából magnificus és claris-
simus a jelzője. Mindenki más előtt övé a leg-
nagyobb tekintély, állását három évig látja el: 
ennek elmúltával más következik, akit a Társa-
ság nevez ki. A méltóságban második hely 
a kancelláré, akit ugyancsak a jezsuiták rendjéből 
választanak. Hogy pedig az egyetem törvényein 
és kiváltságain őrködjön, amplissimus címmel 
szokták illetni. A hivatalban harmadikat elnök-
nek hívják, hogy a bíráskodásoknál és viszályok 
esetén.elnököljön (amikben nem szokott dönteni 
a papság), s ugyanő ítélkezik és szabja ki a bün-
tetést, ha bűntény, ha gyilkosság történik, ha 
zavargás, rablás, valami viszály támad; ekként 
helyettese a rector magnifi.cusnak azokban az 
esetekben, amik a bíráskodásra tartoznak. Ezért 
választják a jogászok közül és megmarad élete 
végéig, mintha prorektor volna, ugyanazzal a 
címmel, ami állásánál fogva megilleti. Ezt me-
gint a jezsuiták közül kikerülő méltóságok kö-
vetik : a négy dékán, azoknak a karoknak száma 
szerint, amiket fakultásoknak hívunk. Ennyi kar 
van ugyanis: első a teológiai, második a jogi, 
harmadik a .filozófiai, negyedik a nyelveké, 
vagyis azoké a tanulmányoké, amiket a huma-
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nitás tárgyainak hívunk. Gy6gyászati, azaz or-
vosi kar még nem tudott alakulni; nem azoknak 
hiánya miatt, akik tudnának és akarnának vele 
foglalkozni, hanem mert ennek a karnak illendő 
megalapítására és fönntartására még nem akadt 
mecénás. Az is hozzájárul ehhez, hogy nem is 
tudom, miféle tévedés folytán honfitársaink azt 
hiszik, ezt a tudományt külföldön kell tanulni. 
Egyébként van itt is orvos, ugyanő professzor, 
és mint mondják, az egyetem rendes szindikusa, 
akit magnifi.cus és excellentissimus ámmel szo-
kás illetni. De ahogy a vallás méltóságban meg-
előzi a többi tárgyakat, úgy rendelik alá a dékán-
nak a négy teológiai professzort. Közülük az 
első azt tanítja, ami a vallási gondolkodásra tar-
tozik, és közönségesen spekulatív teol6gia a 
neve. Két másik ezzel szemben az erköksökre 
van tekintettel és arra, hogyan kell az életet tisz-
tábbá tenni: ezt a tárgyat az iskolában morális 
teol6giának nevezik. A negyedik a vitás kérdé-
sekről ad elő, és arr61, ami nem egyezik a vallás-
ban. Közben egyikük vagy másikuk a kánono-
kat, a kazuisztikát és a Szentírást magyarázza. 
A jogi professzorok a joggal foglalkoznak, rész-
ben a császárival, részben a hazaival; úgy azon-
ban, hogy ez ut6bbit kettő adja elő, az előbbit 
egy. Mindnyájan a dékánnak vannak aláren-
delve, aki nem ritkán nemes és világi ember. 
A .filozófusok dékánja megint négy professzor 
élén van, akik között az első a metafizikát, a má-
sodik a fizikát, a harmadik a logikát és végül a 
negyedik az etikát adja elő Arisztotelész tételei 
szerint. Ami továbbá azokban a szakokban ta-
lálható, amik a humanitással foglalkoznak, azo-
kat az úgynevezett nyelvek dékánja irányítja. 
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Ide tartozik az ékesszólás professzora és a többi 
alsó osztály tanára. A tanulók számának meg-
felelően ötöt szoktak kiválasztani erre azok kö-
zül, akik beléptek a jezsuita rendbe, és ezeknek 
klerikus a nevük. Az első írást tanít, a második 
a latin nyelv alapjait, a harmadik a nemi szabá-
lyokat, a főnevek és az igék ragozását, a negye-
dik a szerkesztés módját, vagyis a mondattant 
s végül az ötödik költészetet. Mert akit az ékes-
szólás professzorának neveztünk, annak a papok 
sorából kell kikerülnie. Innen lehet magasabbra 
kerülni, és aki az ő szabályszerűen letárgyalt 
tantárgyát végighallgatta, méltónak ítéltetik a 
filozófia hallgatására, és mihelyt előlépett, elő
ször kezdik a megtisztelés okából úrnak szólí-
tani. Hogy semmit se hallgassunk el, a filozófia 
tanulása több osztályra oszlik. Az elsőben csu-
pán logika van, és ebben addig marad a hallgató, 
amíg hiba nélkül tudja szőni szillogizmusait és 
megt~nulja ezeket indokolni; mikor erre képes, 
a másodikba kerül, ahol azt adják elő, ami rész-
ben a természet megismerésére, részben az er-
kölcsi oktatásra, valamint az égi és a földi dolgok 
kiterjedésére vonatkozik, vagyis a fizikát, az eti-
kát és a matézist. Innen a harmadikba lehet ke-
rülni, ahol egyedül a metafizika tanait adják elő. 
Ezekbe az iskolákba tehát sok ifjú gyfilik össze. 
Akik a második osztály, a filozófia alapjait el-
végezték, májusban megkapják az első babér-
koszorút, és ezzel baccalaureus címet nyerve 
a hannadik osztályba lépnek. Augusztusban 
a legmagasabb koszorút kapják meg, mikor a 
metafizika tanait megtanulva magiszteri foko-
zatot nyernek. Valahányszor ez történik, közös 
jókívánságokkal gratulálnak nekik az alsóbb osz-
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tályú tanulótársak. A baccalaureusokat a poéták 
tisztelik meg, a magisztereket viszont kis beszé-
dekkel a rétorok. Innen végre a teológiára nyílik 
út, amelynek szervezetében nincsenek ugyan 
osztályok megállapítva, de szokás, hogy a kleri-
kusok négy, a többiek három évig tanulják a tel-
jes teológiát, ha akarják. A joggal nem törődnek 
annyit. Naponta két negyedóránál többet nem 
nagyon adnak előadására. Ezért a jogban senki, 
a filozófiában sok, a teológiában kevés szerez 
doktori címet, noha megadhatja az egyetem 
azoknak, akik megérdemlik. Az egyetemi jogo-
kat különben senki nem kaphatja meg és nincsen 
teljes polgárjoga, akit nem deponálnak. Bár ez 
a szokás másutt is ismert, de az itteni különösen 
méltó, hogy megemlékezzünk róla. Négy depo-
zitor van. Ezek Bakkhosszal, farsang idején min-
den egyes fiatalembert, aki először lép be az 
egyetemre, korommal bekenve és elrútítva fúriák 
módjára hagyják a város utcáin bolondoskodni, 
és a nézők nem kis örömére széttépni, amit a 
rosszabb kocsmákban találnak. Ezt és a szörnyű
séges álarcot a bűnöknek tartják, amikben van-
nak, valamint a butaság jelképének, amit levetnek 
idővel, akik bebocsátást nyernek a bölcsesség 
fellegvárába. A további szokásos eljárás olyan, 
mint a külföldeknél. A tudománnyal kapcsolatos 
gyakorlatokat vagy vitatkozás során elmondják 
vagy megírják. Mindkettőt vagy zárt körben, 
az osztályok számának megfelelő termekben 
tartják, vagy nyilvánosan az auditoriumban, 
ami az osztályok fölött van. Ezeken a magasabb 
tudományokból adnak ízelítőt, az egyháziakból 
és a világiakból egyformán. Bevett szokás, hogy 
rézbe metszett képekhez csatolják a tervezett vi-

264 



tatkozások kinyomtatott tételeit, és az elnök, 
valamint a vitatkozó nevét föltéve ki-ki a maga 
patrónusának ajánlja. A gyakorlatnak ezt a faj-
táját téziseknek szokták nevezni, mert általában 
a tudományok legfontosabb fejezeteit tartal-
mazzák külön tételek formájában. Egész tárgy-
körök megvitatását, amilyenek külföldön ünne-
pélyesen szoktak megjelenni, a legritkább eset-
ben vállalják. Ezért azonban nem kell azt gon-
dolni, hogy semmit sem tesznek az egyetemi 
hallgatók. Evenként számos munka jelenik meg 
minden tudományszakban, amiket az ünnepsé-
gek emelésére adnak ki. Sajnálhatja az ember, 
hogy az ilyen művek könnyen elvesznek, mert 
kis alakban jelennek meg; ha levegősebben és 
szebben nyomnák, hosszú időt megérnének. 
Az alsóbb osztálybeli tanulók kidolgozott mun-
káikat a kisebb színházban adják elő, az úgyneve-
vezett havi deklamációkon; ezeket a poéták és 
a rétorok havonta rendezik. Nem múlik el év 
színjáték nélkül. A retorikaprofesszorok adják 
elő nagy szónoki fölkészültséggel és látványos-
sággal; folléptetve szereplőket nemcsak a ki-
sebbek közül, hanem időnként olyanokat is, akik 
filozófiát vagy teológiát tanulnak. Minél jobb-
nak mutatkozik valaki a nézők előtt, annál jobb 
a vélemény erényei felől. Minden osztálynak 
megvan a pártfogója a szentek között, akinek 
fölajánlja magát, és ünnepeit nagy áhítattal üli 
meg. A teológusok és a grammatisták július 
31-én Lojolai Szent Ignácot, a jogászok május 
19-én Szent Ivót, a szegények prókátorát; de-
cember 3-án Xavéri Ferencet a filozófusok és 
a poéták, Szent Katalin szüzet a rétorok no-
vember 25-én, a szintaxisták június 21-én Gon-
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zaga Szent Alajost. a principisták Kosztka Szent 
Szaniszlót november 13-án és végül a parvisták 
Szent Gergelyt március 12-én tisztelik. Az egyes 
osztályokban fölfüggesztett képeik a szemlélők 
emlékezetében maradnak, ha az egyetemnek 
csak egy patrónája van is, a szeplőtelenül fogan-
tatott Szűz Mária. Más ünnepségeiket a kongre-
gációk szokása szerint ülik meg. Három kongre-
gációt írtak le ugyanis az egyetem alapítói, s a 
római pápák jóváhagyása erősítette azokat meg. 
Az elsőt az Erzsébetet meglátogató Boldogságos 
Szűz Máriáról, a másikat a szepl5telenül fogan-
tatott Szűz Máriáról, az utolsót végre az Angya-
lok Királynéjáról nevezik. Ez utóbbi kongregá-
cióba a grammatisták és a szintaxisták jönnek 
össze bíbor bársony és zöld zászló alatt ;. abba 
a poéták és a rétorok fehér és kékeszöld, amabba 
a filozófusok és a teológusok bíbor bársony és 
vörös alatt. Mindegyiknek megvannak a rekto-
rai, prézesei, tizenkét embere, akiket asszisztens-
nek vagy tanácsosnak hívnak, mindegyiknek 
külön kápolnája, oltára, anyakönyve és zászlaja, 
amik különböznek egymástól. Az első magát 
az esztergomi érseket tisztelheti rektorának; 
a többié országos főpap, noha maguk közül is 
választanak prorektorokat. A prézes mindegyik-
nél a jezsuiták közül kerül ki, de már vegyesen 
a tanácsosok és az asszisztensek. S ahogy a má-
sodik kongregáció a rétorok iskolájában, a har-
madik a poétákéban tartja üléseit, az első a teo-
lógusok fő tantermében szokott összegyűlni; 
ahol összesereglenek, külön oltár áll rendelke-
zésükre. Ezeknél végzik gyakori ájtatosságaikat, 
különösen azonban azokon a napokon, amik ki 
vannak jelölve számukra. Az első kongregáció-
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nak július 2-a az ünnepe, a másodiknak decem-
ber 8, a harmadiknak végül szeptember 8. Ennyit 
az egyetemisták vallási életéről. Ha valaki kö-
zülük valami bűnt követ el, az egyetemi tanács, 
nem a városi bünteti. És ha az utóbbinak az em-
berei fogják is el, át kell adniuk az egyetemnek, 
és ennek őrizetére bízni. Nem szabad azonban 
senkit sem megkötözni, sem megverni, csak ha 
ellenállást tanúsít, hogy akkor is megadják a 
tiszteletet a múzsáknak, ha hívei letérnek a he-
lyes útról. Szokásos ezzel szemben a jók elő
léptetése, mikor a nyilvánosság előtt győződtek 
meg előrehaladásuk.ró!. Szeptember közeledtével 
ugyanis, amikor a tanárokat váltani szokás, 
a nyelvek dékánja magához veszi a tanulók 
jegyzékét és a kollégiumból két tanúval végig-
járja az egyes osztályokat, s tanírójuk távollété-
ben rostálva meg őket, akiket előléptetésre alkal-
masnak talál, gondosan elkülöníti a tanárok 
segítségével; mégpedig nem azokéval, akik eddig 
tanítottak, hanem megváltoztatott sorrendben 
másokat és másokat rendelve eléjük addig vizs-
gáztat írásban, míg végül magasabb osztályba 
engedheti. Aki viszont búcsút akar mondani 
a tanulásnak vagy máshová készül menni, 
ugyanezen nyelvi dékántól megkapja magavise-
letéről és tanulmányairól a bizonyítványt. Aki 
pedig ezt az írást nem viszi magával, nem enge-
dik be az iskolákba, hanem szökevénynek tekin-
tik. Hogy aztán ez a szigorúság mennyit ér e 
szeszélyes életkor kordában tartására, azok tud-
ják, akik ezen a téren foglalkoztak ilyesmivel. 

16. §. Van a városnak egy újabb kiváltsága, 
ami semmivel sem ér kevesebbet a már bemuta-
tottaknál. A kerületi táblát gondoljuk, ami Tu-

267 



róczi szerint helyes latinsággal királyi alsóbb 
bíróságnak nevezhető; így beszél : „Nagyszom-
bat előnyére szolgál az is, amit a királyi alsóbb 
bíróság jelent. A dunántúli részeknek Kőszegen 
állítottak ilyet, a Dunán innenieknek Nagy-
szombatban, a tiszántúliaknak Debrecenben, a 
Tiszán innenieknek Eperjesen. Abban az évben 
állították föl, amikor a királyi táblát Pesten és 
a helytartótanácsot Pozsonyban." Vagyis 1723-
ban; azon az országgyűlésen ugyanis, amit Po-
zsonyban tartottak, a király és a rendek közös 
akaratából négy ilyen bíróságot szerveztek. 
A mienkről ezt mondja a törvény: „Hogy pedig 
a perlekedők költségeiről s az igazság könnyebb 
elérhetéséről is gondoskodás történjék, az alább 
megnevezendő Dunán inneni kerületi megyék 
részére, ezek sorrendjének sérelme nélkül, még-
pedig Pozsony, Nyitra, Trencsén, Bars, Nógfád, 
Hont, Pest, Esztergom, Zólyom, Liptó és Arva 
megyék részére a tábla helye Nagyszombat sza-
bad királyi város." E bíróságban pedig az elnök-
kel együtt öt ülnök van, akik magyarok, nemes 
születésűek, örökölt birtokuk van, járatosak a 
hazai jogban és emlékezetükben tartják letett 
esküjüket. Mindegyiknek egyenlő a bíráskodási 
köre. Fölesketett jegyző áll mellettük, aki írásba 
teszi, amit az ülésen ítéltek, és azt is, amin az 
ügyvédek vitatkoztak. Ez ott ül ugyan a tanács-
ban, de szavazati joga nincsen. Rajta kívül Írnok 

I k' l' b I • I I ár van meg eszen et en, a tanacs mtesere v va. 
Ezeket esküdteknek nevezik, mert hasonló eskü 
kötelezi őket. Egyikük a határozatok és ítéletek 
kiadója. Ha a munka kívánja, többnek alkal-
mazása sem tilos. Különben valamennyinek 
állandóan Nagyszombatban kell tartózkodnia, 
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és nem szabad távoznia, csak ha valami váratlan 
dolog történik vagy ünnep van. Az elnök távol-
létében a közvetlenül utána következő tölti be 
hivatalát. Soha nem lehet azonban háromnál 
kevesebb, hogy számolni lehessen a szava.zato-
kat. Ha két részre oszlanak a vélemények, az 
a párt győz, amelyikkel az elnök szavazott. 
Az ülésen abban a sorrendben foglalnak helyet, 
amelyben kinevezték őket, és így a meghaltak 
vagy a más helyre kerültek helyére a régebbiek 
ülnek. A király az elnököt és az ülnököket ne-
vezi ki, az elnök a kiadót és az esküdteket; úgy 
azonban, hogy azok sem kapják meg állásukat 
királyi jóváhagyás nélkül, akiknek megválasztása 
a tanácstól függ. Ítélkeznek pedig mindazon 
perekben, amelyekben korábban az ítélőmesteri 
bíróság határozott, mint mondják, az oktávákon 
és a brévéken. Azok ugyanis( ... ] a királyi táblá-
hoz kerülve már ezeket terhelik, mert azoknak 
helyét töltik be. Hosszú és nem e műre tartozik 
azoknak a pereknek a fölsorolása, amelyeket itt 
kell megvizsgálni és az ítéletet meghozni. Rész-
letesen leírva az 1723. évi dekrétumban olvas-
hatók. Ezért gyakoriak a pereskedő nemesek 
Nagyszombatban, akik a bírósági ítéletre vár-
nak. Az egész intézményben az a nagyszerű és 
leginkább dicséretre méltó, hogy van szegények 
ügyvédje, akinek a szerényebb vagyonú emberek 
segítségére kell lennie, akár őket hívják bíróság 
elé, akár ők idéztek másokat; ezek minden hono-
ráriumról lemondva azzal a fizetéssel elégednek 
meg, amit a király utal ki számukra. Aki ennek 
a bíróságnak döntését nem akarja elfogadni és 
perét ezzel az ítélettel nem akarja eldöntetni, 
nyírva áll előtte, hogy a felsőbb királyi bíróság-
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hoz, vagyis hogy a kid.lyi táblához föllebbezzen 
és jogorvoslatot kérjen. 

17. §.Eddig a városban forgolódtunk.. A hely 
azt követeli, hogy kilépjünk bel6le, és lássuk, 
hogy milyen fekvés(í föld veszi körül. Hogy elő
városok nem veszik körül, említettük. Csűrök 
vannak helyettük, amik gazdag termést képesek 
befogadni. Vannak parasztfalvak is, melyek a 
földművelést megkönnyítik. Minél több földje 
van valakinek, annál inkább törekszik arra, hogy 
legyen falusi háza és gyümölcsöskertje. A ker-
tekkel nem törődnek annyira az itteniek, mint 
a pozsonyiak. A főbbek közé tartozik az érseki 
és a jezsuitáké, aminek Csillag a neve, feltehető
leg alakja miatt. A többi nem annyira virágokra 
és gyümölcsökre alkalmas, mint inkább kony-
hai növényekre és gyökerekre. Észak felől mo-
csár terül el a falak alatt, amit a befolyó Nagy-
szombat patak táplál. Ami ezen túl minden 
irányban elterül, elsősorban a gabonának való; 
hogy termelésére mennyire törekednek a nagy-
szombatiak, abból lehet megítélni, hogy Nagy-
szombat az egész szlíkebb környék magtárának 
nevét érdemelte ki. Sok betakarítás, különösen 
pedig a gabonáé olyan gazdag, hogy csodálni 
lehet, hogyan tudnak városi földművelők ennyi 
paraszti munkát végezni. Az itt növő gabona 
kiválóságának a már dicsért kenyér a bizony-
sága. Van is a nagyszombatiaknak nem csak 
amit megegyenek, hanem amit piacra is vigye-
nek. Szakértők .figyelmeztettek rá, hogy tapasz-
talatuk szerint amilyen árat szabtak Nagyszom-
batban, az érvényes végül az egész vidékre, sőt 
Pozsonyra is; nem azért, mert ez törvény, ha-
nem mert az itteni kereskedelem híre terjed el 
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mindenfelé. Ezek voltak Ceres ajándékai; Bak-
khosszal nem kevésbé szívesen foglalkoznak, de 
kisebb területen. Van egy kiemelkedő hely a 
Pama patak mellett, Király-hegynek hívják; 
nem tudom, hogy a sz5lőtermés miatt-e vagy 
azért, mert királyi kegyből kapták. Mondják 
ugyanis, hogy már 1347-ben betelepítették sző
lővel. Bőven terem, jóízű és igen nemes bort, 
de sem bősége, sem eltarthatósága nem felel 
meg annak, amit a nagyszombatiak Alsódióson, 
Senkvicen, Schwanzbachon és Terlingen ter-
melnek. A nagyszombati földeket két folyócska 
öntözi; az egyiknek a várossal azonos a neve, 
amiről már többször esett szó, a másik a Pama. 
Mindkettőre vízimalmok telepedtek, és ahogy 
sok hasznot hajtanak, úgy okoznak sok gyönyö-
rűséget is, amit a városi magisztrátus és a fő
tisztelendő káptalan az évszakok szerint, főként 
azonban szénakaszálás idején élvez. Utoljára 
nem hallgatjuk el, hogy Nagyszombatnak há-
rom faluja van. Keletre Modersdorf, délre Ge-
rencsér fekszik, Rosindal nyugatra terül el. 
Nagyszombatról hát ezt tudtuk elmondani. 
Az van hátra, hogy jót kívánjunk neki, mégpe-
dig szívből. 
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B ESZTER CEBÁNY A LEÍRÁSA 

14. §. [ ... ] Besztercebányának hat temploma 
van. Az első közöttük régi és tetszetős alkotás, 
amit a várban építettek és első alapítói Mária 
mennybemenetelének tiszteletére szenteltek. A 
nagyszombati tudósok ezt mondják róla: „Hogy 
másról ne is beszéljünk, rézlapokkal van födve, 
amik csodásan fénylenek, ha rájuk süt a nap ; 
négyszögletlí márvánnyal burkolták padlóját és 
a szokásosnál nagyobb az orgonája: hangja 
művészi és szépen zengő. Ugyanazon (vár) kerí-
tésén belül van egy kis kápolna, ahol a szlovák 
nemzet istentiszteletét tartják. Két másik a vá-
ros falain belül található: az egyiket a Szentlé-
leknek, a másikat Szent Erzsébetnek, András 
király lányának szentelték." Az előbbi két részre 
van osztva, hogy egy időben fogadhassa magába 
a német és a szlovák híveket. Újabb keletű és 
kevésbé díszes, hiszen az előző században az 
evangélikus hívek emelték. Ezekhez járult a mi 
korunkban a jezsuiták rendháza és Szent József 
tiszteletére szentelt temploma, hogy I. József, 
életében fölséges római császár és Magyarország 
kegyelmes királya jótéteményének emlékét őrizze 
az utókor számára. Miután ugyanis a nagy Lipót 
védnöksége alatt és bőkezűségéből az épület 
alapjait megvetették, bizony csak József uralko-
dása alatt fejezték be a kivitelezést, bár a jezsui-
táknak már akkor, a Rákóczi-féle első fölkelés 
előtt, azaz 1645-ben volt rezidenciának nevezett 
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házuk. A városnak három különböző magas-
ságú tornya van. A legrégibb a piactér keleti 
szélén; olyan karcsú, hogy azt hinné az ember, 
magasságát nem képes viselni; a körülvevő fa-
erkélyen kívül ugyanis háromhasú emelkedő 
teteje bronzzal van födve. Nevét onnan kapta, 
hogy áruk mérésére, főleg az eladandó vaséra 
szánták. A másik sokkal nagyobb, a vár kapujá-
nál helyezkedik el; itt látható az óriási ércharang 
[ . .. ] itt a kürtösök és az őrök székhelye. Azok, 
régi szokás szerint minden óraütéskor jelt adnak 
kürtjükkel, az őrök éberségét adva hírül vele; 
ezek éjszaka óránként harsány hangon bizo-
nyítják, hogy őrködnek; „Szalaj, virrasztaj ! " 
szavakat kiáltva sztentori hangon. Gyakran 
tudakoltam, mit jelentenek ezek a teljesen eltor-
zult szavak, de nem akadt Oidipusz, aki meg-
fejthette volna; hogy kellett aztán egy idegentől 
megtudnom jelentésüket, nem árt ide megírnom. 
lgy beszél ugyanis Charles Lecluse : „Hasonló 
szokásuk van az éjjeli őrség teljesítésénél a pan-
nonoknak (a törökök hadi szokásairól volt szó 
ezen a helyen), hogy hangosan kiáltanak egy-
másnak és őrségre biztatnak, egyre ismételgetve 
ezeket a szavakat: Szóljál, szóljál, virrasztó, 
szóljál ( .. . ] az őrök parancsnoka pedig, akit vi-
gyázónak neveznek, ha az őröket elnyomja az 
álom, és a kiáltást elmulasztják, ugyanezekkel 
a szavakkal szokta őket figyelmeztetni: Szóljál, 
virrasztó ( .. . ] Mikor pedig az őrök hajnalban 
elvonulnak, ezt szokták énekelni: Hajnal va-
gyon, szép piros hajnal, hajnal vagyon! [ . . . ] 
majd hozzáteszik : Majd megvirrad, hajnal va-
gyon, szép piros hajnal!( . . . ] Ennyit az őrök je-
léről. A város harmadik tornya, a vár bazilikája, 

273 



a nyugati oldalon van, valamennyi között a leg-
magasabb, de csúcsa nincsen díszítve. Ezt alapí-
tójáról Pete1mann tornyának vagy Petermann 
Thumnak hívják. A város piacait, mégpedig 
a hetieket minden hétfőn tartják nagy sokaság-
gal; főként azon a hétfőn népes, amelyik víz-
kereszt napjához esik közel, és pünkösd ünnepén 
a másik. Az évi vásár azonban Szent Pál, Szent 
Szaniszló és Szent András napján annál gyön-
gébb, minél újabb a vásártartási jog. [ ... ] Besz-
tercebánya egészében véve nagyon alkalmas 
az egészséges életre, ha azokról a bajokról nem 
beszélünk, amik a szénégető és olvasztó kemen-
céktől származnak, főként esős vagy felhős idő
ben; akkor ugyanis mindent belep a füst, amely-
nek belélegzése érctartalma miatt árt a tüdőnek 
és a vérnek. Akik azonban megszokták az ártal-
mas levegő elviselését, egészségük ártalma vagy 
károsodása nélkül késő öregségig is eljutnak, 
bár már ritka vagy talán senki sincsen, ami meg-
éri a hetvenedik évet; nem a levegő hatása 
miatt, amit szóvá teszünk, hanem a maga hibá-
jából. 

15. §. Ami a város ápoltságát és tisztaságát 
illeti, sok van benne a szász eleganciából és.élet-
módból. Utcái szélesek, de nem mindenütt kö-
vezettek, mert a talaj magában is köves, és főleg 
az Alsó utcában helyenként fehér foltokkal meg-
szórt vörös márvány borítja. A piac az utcákhoz 
hasonlóan széles, és alkalmas, hogy befogadja 
a népet, ami a hetipiacra jön össze. Díszes voltá-
nak megfelelnek a magánházak is, amelyek egy-
szerű kiállításúak, bár gót stílusban készültek. 
Azt a régi építészetet értem ezen, amely főleg 
a barbár korokban virágzott. A város fő előnyei 
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köz.é tartozik, hogy nemcsak a piacnak, hanem 
az egyes utcáknak is mesterséges kútjai vannak, 
ahol állandóan bugyog a víz, amit víztartókban 
fognak föl. Még a magánházaknak is megvan ez 
a kényelme. Az északra fekvő hegyek aljából 
ugyanis hosszú föld alatti vezetéken jut a városba 
a víz, amelyet különböző helyeken mintegy cisz-
ternába gyűjtenek, és a város egyes részeibe úgy 
osztják el, hogy majdnem minden házhoz eljut 
facsöveken, hacsak nem túl magas a fekvése, és 
ott jön a felszínre, ahol a leghasznosabb. Magam 
láttam, hogy ugyanazon háznak három ilyen 
csurgó ja van: egyik a konyhában, a másik a sör-
főzőben, a harmadik az istállóhoz közel, az álla-
tok itatására. Majdnem mind úgy volt megcsi-
nálva, hogy fával borított cisztemája legyen. 
Ezekben halakat, főleg kövi halakat és rákokat 
tartanak, akik gazdagabbak, és akkor veszik ki, 
amikor szükséges. A fölösleges vizet árnyékszé-
kek alá öntik, hogy a piszkot elvigye. Gyakran 
megtörténik azonban, hogy a víz meggyűlik 
az. eldugult vezetékekben, elönti a pincéket, 
legalábbis nedvesek lesznek, és ezáltal ártanak 
a hordóknak és magának a bornak is. De ez 
majdnem mindig olyan h elyen történik, ami ma-
gában is lejtős és talaja hajlamos a víz elnyelé-
sére. Emlékszem, olvastam valahol, hogy mikor 
Besztercebánya házait egy király, talán Bethlen 
Gábor fogadására készítették elő, és emiatt a 
pincéket is át kellett törni, egy pinceboltra akad-
tak, amit hosszú idő óta lezárva tartottak, s 
benne a legnemesebb itallal olyan boroshordókat 
találtak, amelyeknek fája elkorhadt és az italt 
teknőben hozták ki az alvilágból, hogy szét ne 
follyon; ez nemcsak a bor, hanem a pince kivá-
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lóságát is dicséri. A város utcái nem annyira 
számukkal tfmnek ki, mint inkább fekvésükkel 
és az épületek számával. Közöttük a főbbek a 
Felső és az Alsó utca; ezekhez a Fürdő utcát le-
het még számítani, ami onnan kapta a nevét, 
hogy ott volt a közfürdő. Van még az Ezüst 
utca, amit a szlovák köznép csúfságból kakatká-
nak nevezett el, talán mert az egész városban 
a legpiszkosabb. Azt hiszem azonban, a szlovák 
elnevezés a hóhér házától származott, ami ko-
rábban abban az utcában volt. A kat ugyanis 
ezen a nyelven hóhért jelent. Ezüstnek aztán 
azért mondták, mert ott állt a ház, ahol a lepe-
csételt ezüstöt tartották a bányászok fizetésére. 
Végül a Garam utcát kell megnevezni, ami a 
folyó felé halad; nem annyira épületeiről neve-
zetes, hanem inkább a húspiacról, ami két olda-
lán helyezkedik el. Ezek a piacról kiinduló utcák 
ugyanennyi kapuhoz vezetnek, ami mind ezek-
ről kapta nevét. A többi, vagyis az Alsó ezüst 
utca, ezen,kívül a régi plébánián túli kis sikátor, 
végül az Uj utca, amiben majdnem kivétel nél-
kül mészárosok laknak, jelentéktelenebbek, mint 
hogy megnevezni kelljen őket. Nagyban hozzá-
járul a város szépségéhez, hogy majdnem min-
den ház végén kisebb-nagyobb kert van, amit 
fal zár körül. 

16. §. E kellemes várost, mint mondottuk, 
németek lakják, valamint szlovákok, akiket a 
múlt században a lakosság pótlására engedtek 
be, s már többségben vannak a szászokkal szem-
ben. Vannak azonban a németeknek előjogaik, 
amiket szívósan védenek. Ezek közé tartozik 
a piacon való lakás, amit csak német származá-
súnak engednek. Innen a vásártéri polgárok joga, 
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ami a bírói tisztségjelölés képességével van kap-
csolatban. Hozzátartozik, hogy a borkimérés 
joga egyedül azokat illeti, akik a piacon laknak, 
Mert akik az utcákban, legyenek németek vagy 
szlovákok, azoknak bormérési joguk nincsen; 
még a házukban sem tarthatnak, ha nem kaptak 
engedélyt azoktól, akiktől kell. Különben egyik 
nemzetnek sem nagyon tetszik, amit a város 
közérdeke megkövetel. Nem ritkán állnak 
ugyanis egymással kölcsönösen ellenséges vi-
szonyban, ami nem ritkán már nyílt gyűlölkö
désben tört ki. Korábban már mintegy ujjal 
mutattunk rá e hazai baj forrására. Most az is 
eszünkbe jut, hogy az először bevándorló régi 
szászok Németországból hozták magukkal a 
gyűlölet lángját. Szomszédaik voltak, sőt a szá-
szok között éltek ugyanis az elbai szlávok, aki-
ket mérhetetlenül gyűlöltek; nyilván azt gon-
dolták, hogy ezek leszármazottainak kell len-
niük a szlovákoknak, akikhez lakni jöttek, és 
mivel majdnem azonos volt a nyelvük, és nem 
engedtek jobban a szászoknak, mint ahogy az 
elbaiaknál szokásban volt. Ezért történt, hogy 
die Windischen névvel csúfolták, mikor pedig 
a nép nevéről szlovákoknak·kellett volna nevez-
niük, mint akik nagyon különböznek az elbai 
szlávoktól. Ebből támadt és él ma is a gyűlölet; 
időnként újraéled, amikor a legkevésbé alkalmas. 
Ez az, amit azok az emberek, akik maguknak 
jobban kedveznek, mint a közösségnek, nem 
ritkán a legtiszteletreméltóbb látszat alatt táp-
lálnak és terjesztenek (mert a színlelés senu.-nit 
nem hagy kihasználatlanul). Azt teszik tehát, 
amit saját pártjuk érdekében jónak tartanak, 
a közösségnek azonban a legrosszabb szolgála-
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tot. A besztercebányaiak jellemében egyébként 
igen sok van a városias eleganciából. Mert a tár-
sas érintkezésben udvariasak, az idegenekkel 
szemben nagyon figyelmesek. A vezető polgárok 
bor- és sörkereskedelemmel tartják fönn, és nö-
velik családi vagyonukat; a nagy többség ipar-
ral foglalkozik : korábban jelentős haszonnal, de 
mostanában nem válik be számításuk a sok 
munkás miatt. Nagy a híre a besztercebányai 
sörnek, amit a március hónapról márciusinak 
hívnak, mert a régi szászok először főként akkor 
főzték. Ennek főzésére nem minden polgárnak 
van egyforma joga. Az erre kijelölt házaknak 
a piacon és az utcákban már régen megadták 
az engedélyt és megszabták számukat. Mind-
egyiknek egy főzésre van hetenként engedélye; 
többre nincsen, hogy a többi ugyanezen jöve-
delemből élőnek kárt ne okozzon. Azok azon-
ban, akiknek joguk van rá, nagyon igyekeznek 
rajta és kitűnően csinálják. Régebben a beszter-
cebányaiak fő hibájának a luxust tartották, ami, 
azt hiszem, abból az időből származott, amikor 
a fémek jövedelméből módfelett gazdagok vol-
tak. Ennek megfékezésére új városi törvényeket 
ismerünk, amelyekben a fényűző ruhát és az esz-
telen mulatozást, főként a lakodalmakat hi ák kö-
rül, hogy ne legyen késő a takarékoskodás: 

Mit ér az aklot zárni, ha elveszett a nyáj. 

A város magisztrátusát a gonosztevők szigorú 
bírájának ismerik mindenfelé. Ide tartozik az 
igazságszolgáltatásnak az a tanúbizonysága, 
amit 1651. október 25-ről ismerünk. Weidler Pál 
kőfaragó elég idős apját olyan lopással vádolta, 
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amiben ő bizonyult tettesnek. Mikor ezért bör-
tönbe került és védekezni próbált, fejvesztésre 
ítélték, mert apjának meggondolatlan bevádolá-
sával az ősöket megsértette, és példája legyen a 
utókornak, hogy a szülők iránti kötelező tisz-
teletet sem a halottakkal, sem az élőkkel szem-
ben nem lehet büntetlenül megsérteni. A város 
címerét Plotsch Oszvald, szülővárosának al-
jegyzője így írta le: „A címeren fehér alapon 
négy vörös sáv van, ami a város körüli négy 
folyóra utal, vagyis a Garamra, a Besztercére, 
a Szenicre és az Udurnára. A vörös szín a keresz-
tet és a bajt, a fehér az enyhülés vigasztalását, 
a címert tartó angyal az isteni védelmet jelenti, 
amit az angyalok nyújtanak a jámbor emberek-
nek, a sólymok a bölcsességet és éles szemet feje-
zik ki a dolgok intézésében." Ezeket írja ő. 

18. §. Eddig a városon belül tartózkodtunk, 
most itt az ideje, hogy azokra a nevezetességekre 
térjünk át, amik kívüle vannak. A besztercebá-
nyai földet, bármekkora legyen is, a város meg-
alapítása után az erdők kiirtásával kezdték el 
művelni. Kies fekvés jutott neki osztályrészül; 
változatosan emelkednek a dombok, amelyeken 
a nem egészen terméketlen gabonaföldek szép 
látványt nyújtanak, amikor fölnőtt a vetés, és 
aratásra megérve termést ígér. Különösen szép 
a Garamon túli, a város fölé emelkedő Urpin-
hegy, amit a németek Granbergnek hívnak. 
Tollius így ír róla: „Mivel nagyon megtetszett 
az a hegy, ami, mint említettem, a város fölé 
emelkedik, és a mellette elfolyó Garam partjától 
a csúcsig zöld erdők borítják, kedvem támadt 
me~ászására, bár erről az oldalról elég mere-
dek. És nem is bántam meg a fáradságot: tete-
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jéről ugyanis kilátás nyílt a szomszédos völgy 
síkságára; a hegy sem egészen mőveletlen - bár 
elég magas -, mert a keleti és déli lankásabb 
oldalán gyümölcsöt terem." Ma kálváriát épí-
tettek rá, a katolikus körmeneteket itt járják, 
s különösen akkor, mikor Urunk halálára em-
lékeznek. Ahol északi irányban ereszkedik alá, 
a hegy Jábánál lövölde terül el, szemben a vá-
rossal. Evente pünkösd harmadnapján a város 
polgárai gyakorolnak itt, és valami díjat tűznek 
ki : az nyeri el, aki az ólomgolyóval mindenkinél 
pontosabban találja el a célt. El nem lehet mon-
<l ;.mi, mekkora ünnepélyességgel és pompával 
rendezték régen ezt az ünnepélyt. A díjak között 
hajdanában bearanyozott szarvú, koszorúval dí-
szített magyar ökröt lehetett látni, amit a lövé-
szet nyertese mintegy diadalmenetben vitt be 
a városba, s trombiták és dobok hangja mellett 
társainak hosszú sora kísérte. A nézősereg másik 
része közben szerencsejátékokkal szórakozott. 
A többi ünnepséggel együtt ez is szerényebbé 
vált, ha nem szüntették is meg az egyre nehe-
zebbé váló idők. Az Urpin-hegyhez egy másik, 
magasabb csatlakozik. Szlovákul Kopa a neve, 
ami széna!Yoglyát jelent. Egészen kopasz, magas 
tetején őrtorony áll, amit a besztercebányaiak 
az 1672-i török betörés idején építettek, hogy 
strázsákat állítsanak benne az erre kóborló ellen-
ség betörése ellen. Széles kilátás nyílik róla, úgy-
hogy látni lehet Besztercebányát, Zólyomot és 
az elszórt falvakat, s megfigyelni az előrehaladó 
menetoszlopokat. A városi fiatalság kora ta-
vasszal szokott ide fölmászni és zeneszóval tölti 
meg a szomszédos ligeteket. Ez a dombok 
haszna. A városhoz közelebb fekvőkön réteket 
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és kerteket művelnek, amik nem a fényűzést, 
hanem a hasznot szolgálják. Ott ugyanis külön-
böző gyümölcsöket hozó fák és változatos zöld-
ségfélék teremnek. Meglepő, hogy ezeknek gon-
dozása nem a férfiak gondja, mint másutt, hanem 
az asszonyoké. Ezek forgatják meg a földet, és 
végzik a többi nyári munkát: a férfiakra csak 
a faültetés marad. Ezért van, hogy zöldségfélék-
kel valamint hagymával, fokhagymával és ubor-
kával nemcsak magukat látják el a beszterce-
bányaiak, de van, amiből a szomszédos városok-
nak is szolgálnak. Már jóízű dinnyét is eredmé-
nyesen termelnek, hogy ne is beszéljünk arról 
az almafajtáról, amit nemrég hoztak be Fran-
ciaországból, és ami szépen nő és olyan gyü-
mölcsöt hoz, ami ezen a tájon korábban szokat-
lan volt. Itt az ideje azonban, hogy búcsútmond-
jµnk a városnak, ami több okból is nagyon ked-
ves nekünk. Mert itt kezdtük el iskoláinkat, és 
később szíves fogadtatásban részesülve állást 
kaptunk benne; így hát van okunk, hogy min-
den jót és boldogságot kívánjunk neki. 
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OCSOVA LEÍRÁSA 

2. §.Ennek (Nagyszalamának) szomszédságá-
ban fekszik Ocsova, latinul Otschovia, ami az 
előbbinél népesebb és jobb fekvésű, de az idők 
változása miatt a legvégső állapotra jutott. 
Azt tartják, nevét attól a pataktól kapta, amely 
a közeli hegyekből ered, és két ágra szakadva 
halad át a mezővároson, és két házsorra osztja, 
amik különbözé) távolságra vannak egymástól; 
a keleti végig a dombok lábánál húz6dik, anyu-
gat felé eső alacsonyabban. Régen mindkett6nek 
házsorai délkeleti irányban mintegy ezer lépésnyi 
hosszan húzódtak megszakítatlanul. Akik még 
emlékeznek, úgy emlékeznek, hogy annyi lakos-
sága volt, hogy a száma Besztercebányáéval 
vetekedni látszott. Ebb61 megítélheti az ember 
a mezőváros gazdagságát. A föld ugyanis az 
egész megyében talán egyetlen helyen sem alkal-
masabb a mezőgazdaságra, mert keleti irányban 
szélesen elterülő hegyek vannak, rajtuk kitűnő 
rétek és legelők, amik nyugat felé a leggyönyö-
rűbb mezőkbe és mindenfajta termékeny vetésbe 
ereszkednek alá. E szerencsés körülmények azon-
ban nem akadályozhatták meg, hogy rangját és 
jogait lassanként elveszítve faluvá váljon, s ahogy 
csökkent lakossága, úgy bonyol6dott alig leráz-
hat6 adósságokba. E mez6város bajait annál ne-
hezebben viseljük, mert Isten különös j6tétemé-
nyéből ott születtünk 16R4. március 24-én. A vi-
dék török támadás elleni megvédésére különben 
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itt is várőrség volt az 1574. évi 27. törvénycikk 
értelmében, ami így hangzik: „Egész Z6lyom 
megye járuljon hozzá Z6lyom mezőváros, vala-
mint Szászi, Ocsova, Szlatina, Kozelnik várai-
nak kijavításához." Ma már nyomát sem lehet 
látni a várnak, egyedül a neve maradt fönn azon 
a tájékon, amely keleti irányban, a torony táján 
terül el. Ezt ugyanis közönségesen Várnak ne-
vezik, és kiváltságai vannak; talán még abban 
az időben kapta, amikor a helyet őrség tartotta 
kezében; bár a templomot is fal vette körül, 
amely alkalmas volt az ellenség visszaverésére. 
De nincs híján azoknak a palotáknak sem, ami-
ket közönségesen kúriának hívunk, s amelyek 
az Asguthi, a Bezek és a Holtz családok birto-
kában vannak. 
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NÓGRÁD MEGYE LAKOSSÁGA 

1. §. A vidéknek, aminek most fekvését és ter-
mészeti viszonyait láttuk, vannak ugyan lakói 
és műveltsége; azt az ősi hírnevet azonban, ami-
ben a mohácsi csata előtt része volt, még nem 
tudta kivívni, sőt a várak és a falvak gyászos 
romjaival mindenfelé mutatja ama régi boldog 
állapot emlékeit. A hunok megérkezése előtt az 
egész terület a metanaszta jazigoké volt, s gyak-
ran elmondtuk, hogy ezek a Tisza és a Duna 
között a Garamig laktak. A jazig pedig minden-
képpen szarmata nép volt, amit a közös eredet 
és a nyelv alapján szlováknak is lehet mondani: 
ezt a régi Magyarországban fogjuk bizonyítani: 
azt hiszem, alkalmas érvekkel. Ilyenképpen a vi-
dék első lakosai szarmaták voltak, akiket a hu-
nok, azután az avarok és végül a magyarok nem 
mint legyőzötteket kezeltek, hanem a zsákmá-
nyolás reményével magukhoz csalogatták, és 
társaságukba vették, az ősi vidéket nekik hagyva 
lakóhelyül. Majd ahogy erősödtek a Duna és 
a Tisza partjait hamarosan hatalmukba kerítő 
magyarok, úgy kezdtek a szlovákokkal vegyesen 
lakni, vagy a hegyes vidékre szorítva ezeket, ma-
guknak a síkságot tartották meg. Nem idege-
neknek kell tehát itt a szlovákokat tekinteni, 
hanem mindenképpen a maguknál a kormányzó 
uraknál régebbieknek, és ez utóbbiak a bevándo-
rolt lakosok. Azok miatt kell erre ismételten em-
lékeztetni, akik nem tudom, milyen hiúságtól 
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vezettetve nem restellik azt állítani, hogy az 
egész Észak-Magyarországon lakó szlovákok 
mint valami nemtelen népség lopakodott be ide, 
és miután leigázták, a régi szolgaságnak még 
ma is viseli jegyeit; hogy a dolog egészen más-
képpen van, a történelem és az ország törvényei 
bizonyítják. De hogy az idők folyamán miként 
gyarapodtak új gyarmatosokkal Magyarország 
szlovákjai, itt nem kell ehnondanunk, mert a 
szomszédos megyéknél a szükséglet szerint újból 
és újból beszélünk róla. 

2. §. Időközben a magyarok, ha nem is szám-
ban, méltóságban mindenképpen megelőzték 
a szlovákokat. Az egész nemesség kétségtelenül 
magyar vérségű, magán viselve az ősi szokások 
díszét, amit szigorral tisztított meg, s őszinte 
kedvességgel mérsékelt. Nem könnyen találni 
Magyarország hegyei között olyan megyét, 
amely jobban ragaszkodik a régi szokások meg-
őrzéséhez. Míg Fülek vára és mezővárosa, a 
megye második szemefénye, el nem veszett, 
különösképpen a régiek szokásai szerint élt a vi-
dék, s a háború és a békeidők tetteiben az ősök
kel versengett; bár háborúval többet kellett fog-
lalkoznia a törökök szomszédsága miatt: velük 
a mieink nemcsak kis csetepatékba, hanem majd-
nem állandó csatákba szállni kényszerültek; 
nem tudom, katonai erényt vagy dicsőséget 
szereztek-e többet. Ebből következtetni lehet 
a maradék nemesség természetére, mely olyanná 
vált, hogy mind a tudományos műveltségre, 
mind a katonaságra alkalmas. Mindkét fajtából 
megvoltak a nógrádiaknak a maguk hősei. Bi-
zony, innen származott Werbőczi - ha párt-
ütéssel nem szennyezi be magát, a híres-neve-
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zetes magyar Ulpianus -, Perény falu kastélyá-
b61, nemesi vérből, ahol azután életében is tar-
t6zkodott. A magyar jogtudományban szerzett 
érdemeiről nincs okunk sokat beszélni, mert min-
denkinek száján forognak, és a Tripartitum 
eléggé bizonyítja. A bátor katonáknak pedig 
még a számába is nehéz belemenni, nemhogy 
egyeseket lehessen dicsérni érdemük szerint. Kü-
lönösen híres katonai erényeiről és szokatlan 
testi erejéről a köznemesi származású Toldi Mik-
l6s, akit akkor adott Told kuriális falu, amikor 
bátor emberekre különösen szüksége volt Ma-
gyarországnak. Korvin Mátyás kíséretében élt 
ugyanis, az ő háborúiban forgott csodaként: 
hiszen akkora ereje volt, amennyit haland6 em-
bernek nehezen tulajdonítanánk. Olyan nehéz 
buzogányt hordott kezében, ami a legerősebbet 
is már súlyával elfárasztotta volna. Nem volt 
kisebb a lándzsa sem, amit a csatában és a harci 
játékokon használt. Ezt olyan erővel forgatta, 
hogy a még el nem koptatott ekevasat egyetlen 
döféssel átütötte. Ilyet Budán, az úgynevezett 
Bécsi kapunál csodálhattunk fölfüggesztve, mint 
a szokatlan testi erő utókorra maradt emlékét, 
amiben a lándzsa vasa még mindig benne van. 
Ma a köznemesség legfőbb dicsőségét abban lát-
juk, hogy távol tartja magát az idegen szoká-
soktól, ami már forgószélként ragadta el majd-
nem egész Magyarországot. A nemesség külö-
nös érdemének gondolom, hogy ragaszkodik 
ahhoz, ami tisztes az ősök erkölcseiben, és nem 
kap azon, ami rossz az idegenben. Amikor a nyil-
vánosság elé kell lépniük, díszesek és méltóság-
gal barátságosak. Majdnem mindig akkor törté-
nik ez, mikor a megye tisztikarát megújítják, 
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házasságot kötnek vagy más ünnepet ülnek. 
Lakomáik, ha rendezni kell ilyeneket, pompásak, 
de komolyság díszíti az asztalhoz ülőket, amit 
nem győztünk csodálni, mikor errefelé megfor-
dultunk. Most azt halljuk, hogy a .fiatalok hibá-
jából a társaságoknak ez a fénye és tartózkodása 
meglepően hanyatlik. A házasságokat és a teme-
téseket azonban a lehető legválasztékosabb 
pompával ülik meg, a régi szokás szerint. De 
mivel a lakodalmi szokásokról más helyen szó-
lunk, in a temetésekről kívánunk megemlé-
kezni. 

3. §. Ha a gazdagabb nemesek közül valaki 
meghal, a holttestet halotti ruhába öltöztetve 
addig teszik ki közszemlére, míg a koporsó-
készítő meg nem érkezik. Mihelyet megjön, az 
élettelen testet há.za népének nagy és keserves 
sírása közepette koporsóba teszik, amit aztán 
rejtett kriptába visznek, gyakran három hónapra 
is a ravatalqzóban tartják. Időközben nagy 
gonddal és fáradsággal összeszedik, ami a teme-
tési előkészülethez szükséges. Ennek megtörtén-
tével kitíizik a napot a halott kikísérésére. Gyász-
jelentéseket küldenek szét mindenfelé, amivel 
meghívnak a temetésre; nemcsak azokat azon-
ban, akik a halottal valami kapcsolatban voltak, 
hanem több megye vezetőit is. Megérkeznek 
végre idejében, és mindenki kimutatja mélységes 
fájdalmát. Mikor a gyásznap elkövetkezik, a ko-
porsót a holttesttel együtt idejében kihozzák, 
és a templom közepén ravatalra teszik, a kopor-
sót pedig fekete selyemanyaggal veszik körül, 
amelyre helyenként a meghalt címerét teszik. 
Még a ravatalt is sötét, gazdagon leomló posz-
tóval vonják be. Mindkét oldalra székeket állíta-
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nak azok számára, akiket a temetésre meghívtak 
vagy akik maguktól érkeztek. A koporsó jobb 
oldalát a férfiak veszik körül, a bal oldalt az asz-
szonyok. Csodálatos a fájdalom megnyilatko-
zása, soknak könnye is folyik. A koporsónak 
azon a végén, ahol a holttest lába van, gyászba 
öltözött zászlótartó lándzsára tűzött lobogót 
tart. Ez fekete szokott lenni, arannyal és ezüsttel 
áttörve, sőt a halott címerével díszítve. A ko-
porsó jobb oldalához legközelebb helyezkedik 
el az özvegy, ha van, leányaival és nőtestvérei
vel, a bal oldalt a rokonok hosszú sora foglalja 
el. A halott fejénél fiai, vejei és unokái. Van még 
két 16 : az egyik a jobb oldalon páncélosan, amin 
páncélos vitéz ül kivont karddal, az elhunyt lo-
vagi rangját jelképezve; a másik teljesen feketébe 
takarva a bal oldalon áll, amit lovász tart kötő
féken, mintha gyászolná azt, aki rajta ült. 
A többi helyet a gyászolók töltik be illő rendben 
azokon a székeken, amiket már. említettünk. 
Ilyen halotti pompa alkalmával először gyász-
éneket énekelnek. Régen a temetéseken síposo-
kat is fölléptettek. Azután a pap azt mondja el 
halotti beszédként, amit a legjobbnak tart. Köz-
ben a címer képét osztják ki azok között, akik 
a temetésre gyászolóként megjelentek. Miután 
a pap befejezte beszédét, népnyelven verset 
mondanak, amelyben részben a halott érdemei-
ről emlékeznek meg, részben a fájdalom kimuta-
tására alkalmas gondolatokkal az egyesektől kü-
lön-külön, majd pedig mindenkitől búcsút vesz-
nek. Láthatja ilyenkor az ember, hogy a legerő
sebbek is könnyeznek; egyeseket zokogás, má-
sokat fuldoklás kínoz. Végre halottas kocsira 
teszik a koporsót, és a gyászmenet a sírhoz in-
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dul. Elöl az iskolások és a papok gyülekezete ha-
lad szomorú, a múlandóságra emlékeztető gyász-
énekeket énekelve. Következik a koporsó, köz-
vetlenül utána léptet lassan a páncélos vitéz bok-
rétás sisakkal a fején, lova méltóságteljesen 
emeli lábát; majd a fekete posztóval leborított 
lovat vezetve a másik jön. A koporsó mögött 
halotti fáklyákat visznek a gyászhuszárok, cí-
mert akasztva magukra. Ezeket a gyászolók se-
rege követi, miközben a halott kriptájához ér-
keznek. Itt újból halotti beszédet hallgatnak 
meg, majd a holttestet a sírba eresztik, a gyász-
zászlót azonban ajándékként a templomban 
függesztik föl. A gyászolók a házhoz visszatérve 
részvétet nyilvánítanak azoknak, akik a halál-
eset miatt árvaságra jutottak. Utána a halotti 
tor következik, amit időközben a házi szolgák 
pompásan előkészítettek. Ha gazdag volt, akit 
eltemettek, és nemcsak nagy rokonsága, hanem 
alkalmazottai is vannak, gyakran több asztalhoz 
ülnek, és kétszázan is esznek. Emlékszem, hogy 
gye1mekkoromban, mikor iskoláim kezdetén 
voltam, egy közepes vagyonú nemesember ha-
lotti torán két ökör, több borjú, sok disznó és 
szárnyas, s néhány hordó bor fogyott el. Akkor 
nemcsak az urak és a nagyobb rnéltóságúak vet-
tek részt a toron, hanem a legalsóbb szolgák se-
rege is, a lovászok, a kocsisok és a többi házi 
szolga is megkapták a magukét, mintha azért 
jöttek volna, hogy a más fájdalmáért a torkuk-
nak áldozzanak. Ilyen a halotti tor a nógrádiak-
nál és az egész magyar népnél, amit a rómaiak is 
ismertek, de a mieinknek saját jogon a nép ere-
dete óta tulajdona. Már Jordanesnál olvasható, 
hogy Attila halálakor a temetést megülő hunok 

289 



hatalmas strawat rendeztek. Ezért hívták a 
szarmaták, azután a szlovákok a halotti tort 
tornak, ami a mai napig szokásban van. Hogy 
ennek a szónak a jelentéséről a nagy Leibniz és 
több más helytelenül gondolják a hunokat 
szarmata vagy szláv eredetűnek, arra más alka-
lommal térünk ki. 

4. §. Lekötött bennünket a halotti pompa, bár 
véleményünk szerint nem indokolatlanul, mivel 
ebben is megnyilvánul az egész nép és mindenek-
eléStt a nógrádi nép jelleme. Az asszonyok a fér-
fiakkal versengeni látszanak az erény szereteté-
ben. Mert míg apjuk felügyelete alá tartoznak 
és hajadon korban vannak, tiszta erkölcsöket 
szívnak magukba, amik méltóak származásuk.-
hoz és nemükhöz. Különösen szüzességüket őr
zik hűségesen. Eszközei közé számítják az 
anyák, hogy lányaikat idejében hozzászoktatják 
az otthon szeretetéhez és emellett a női munkák-
hoz. Azután gondosan óvakodnak, hogy ha 
a nyilvánosság elé lépnek, mikor ezt a vallás 
követeli vagy a méltóság javasolja, ne kacsingas-
sanak se jobbra, se balra, és ne legyenek a kelle-
ténél udvariasabbak és barátságosabbak. Ez sze-
rintem helyes meggondolásból történik, mert 
a nők túlzott udvariassága és kedvessége nincsen 
messze a hitvány hozzáférhetőségtől. Miután 
szabályos házasság által férfi kezére jutottak, 
a házassági hűséget igen becsületesen megtart-
ják. Vegyük hozzá az özvegyek tartózkodását, 
akik előbbi esküjüket olyan híven őrzik, hogy 
bár szépek és megfelelő korban vannak, második 
házasságba ritkán mennek bele. Ez a következő 
tréfás mondásra adott alkalmat: „A nógrádi öz-
vegy nemesasszonyok a maguk módján új eret-
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nekséget hoztak be." Bizony alig tapasztaltam, 
hogy másutt jobban elítélték volna a kétes er-
kölcsű nőket, mint ebben a megyében. Bárcsak 
sokakkal osztoznának ebben a dicsőségben. 
Mert általában mindenfelé kezdik a régi tisztes 
erkölcsök rovására erénynek tartani a pajzán-
ságot, a szemérmesség legnagyobb ellenségét. 
Egyébként a legtöbb nógrádi asszony csinos, 
gondolkodása teljesen a családi életre irányul. 
Említettük, hogy a rossznyelvűek ezt hibájukul 
róják föl; ha ugyan hiba a szépséget szemérmes-
séggel védeni és állandó, hasznos munkával erő
síteni meg a cselvetések ellen. Ugyanis 

Hogyha dologtalanul nem töltöd id6det, a vágynak 
Elkerülöd nyilait, s lángja sem éget meg. 

Meg kell jegyezni továbbá, hogy a férjhezmenés 
idejét a felnőtt magyarok szokása szerint soha 
nem halasztják a felserdülés korán túl. Ha nem 
helyeslik is ezt az idegenek, nemcsak mentegetni 
lehet, hanem kellő dicsérettel is illetni. Ezáltal 
ugyanis könnyebben elkerülhetik a csapdákat 
- amiket szemünk láttára állít a tisztaságnak e 
rossz világ -, mintha felnőttebb korban kör-
nyékezte volna meg őket, és a fiatal, a szemér-
messég megrendülését nem ismerő fiatal elmék 
könnyebben megszokják a tiszta házasságot, 
amit végül is annál hívebb gonddal őriznek 
meg makulátlanul, minél kevésbé ismerik az el-
lenkezőjét. 

5. §. A nemesek szokásai és erkölcsei voltak 
ezek, amiktől nagyon eltér a köznépé. Ami a 
szlovákokat illeti, ezek is követik jellemüket, 
amiről másutt fejtettük ki, hogy milyen. A nép 
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dicsőségére itt azt kell megemlíteni, hogy a föld-
művelésen kívül, ami az év legnagyobb részét 
lefoglalja, olyan munkákba fognak, amiket má-
sutt nem könnyen sorolnak a parasztok foglal-
kozásai közé. Olyan mesterségeket (íznek ugyan-
is, amelyeket annak a helynek adottságai hoz-
nak magukkal, ahol élnek. Ha az észak felé 
nyúló hegyeket jegenye- és lucfenyők borítják, 
ácsmesterek, asztalosok, akik nem haszon nélkül 
foglalkoznak zsindelygyalulással és deszkahasi-
tással; ha azonban tölgyerdejük van, hordókat 
abroncsoznak, ládákat állítanak össze, és min-
dent nagy ügyességgel készítenek, ami a sze-
kér tartozéka. Mások, akiknek földje agyagos, 
mindenféle cserépedényt készítenek és égetnek. 
Ez nemcsak téli, hanem nyári foglalkozásuk is, 
mikor a mezei munkák időnként megszakadnak 
és újra kezdddnek. Amit ezzel a munkával el-
készítenek, a legalkalmasabb időben egész szeke-
rekkel viszik a megye déli határain túlra, ahol 
majdnem tisztán magyarok laknak, és árut áru-
ért cserélnek. Nem ritkán látható, hogy fazeka-
kat, kancsókat, kosarakat és hasonló használati 
tárgyakat annyi gabonáért adnak el, amennyi az 
edényekbe fér. Ennél a kereskedelemnél semmi 
nem hasznosabb a mesterembereknek. Ily mó-
don azokat a szekereket, amiket fa- vagy cserép-
áruval megrakva vittek el, gabonával, szalonná-
val, főzelékfélékkel, kenderrel, almával viszik 
haza igen nagy haszonnal, övéik között újabb 
ámsítással jutva nyereséghez. Ezeket a vándor-
utakat aztán akkora előkészülettel teszik meg, 
amekkorával mások a tengerentúli utat sem. 
A nevetést alig tudja tartóztatni az ember, ha 
az út okát tudakolja, hogy hova mennek, vagy 
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honnan jönnek vissza: az alsó vidékről, mond-
ják, Zdolney zemy, mintha más világtájon lak-
nának, noha oda-vissza alig tizenöt mérföldet 
tettek meg. Nyelvük nehézkes, ruhájuk kopott, 
szokásaik ridegek, észjárásuk okos, testük erős, 
termetük a magas és az alacsony között közepes; 
egyéb jellemvonásaik a munka elviselésére, és 
ha kell, minden nehézség eltűrésére formálódtak. 
Mivel a haszontalan és majdnem semmit sem 
jelentő kre szócskát, ami magában véve is na-
gyon esetlen és a tiszta szlovák nyelvtől nagyon 
távol áll, a beszédben gyakran használják, a 
szomszédok csúfolódva krekátsynak. nevezik 
őket. Az asszonyok természete hasonló, erejük 
a férfiakéval vetekszik, szépségük nem nagyon 
híres: ezt a hatalmas főkötő, a koszorúba kö-
tött, nyakszirten túlérő haj még sokkal kevésbé 
teszi csábítóvá. Ruhájuk többnyire kenderből 
készül, amit, otthon szövőszékük lévén, len 
módjára gondosan kidolgoznak. A szlovákok 
a korai házasságot szeretik, de nem törekednek 
rá, ha nincsenek a törvényes korban. Miután 
pedig házasságra szánták magukat, megfelelő 
menyasszonyt keresve bejárják a szomszédos 
falvakat . A keresésnek ezt a módját wybladynak 
hívják, minthá. kémlelést mondana az ember. 
Mihelyt a lányt biztos jel szerint megtalálták, 
meglátogatják szüleit, akik nagy vendégszere-
tettel fogadják, amikor is bőséges asztallal feje-
zik ki tetszésüket a megtiszteltetésért. Házasság-
ról akkor nincsen szó; a lány szépségét, erkölcsét, 
háziasságát és a szülők vagyonát fürkészik. 
Ezt pedig jól megfontoltan teszik, újból és újból 
visszatérve. Azután, mikor a házasságot maguk-
nak alkalmasnak találják, és föltételezik, hogy 
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nem kapnak kosarat, a nép szokásai és jelleme 
szerint jól fogalmazott szavakkal előadják kíván-
ságukat. Ha kosárral kell távozniuk, nagy szé-
gyennek tartják; az ilyen lányt, a szüleit és a fa-
lut, amelyben laknak, gyakran gúnyos mondá-
sokkal illetik. Ez gyakran alkalmat ad vereke-
désre a fiatalság között. Ha a dolog kívánságuk 
szerint halad, nagyobb boldogságot el sem lehet 
képzelni. Egyébként sok gyermeke van a szlovák 
népnek, és mintegy ad6zik gyermekekkel, azaz 
arra van teremtve, hogy méhek módjára szapo-
rodjék, és rajokat mindenfelé bocsásson, új tele-
püléseket alkotva szerte Magyarországon. 

6. §.Nagyon különbözik a magyar parasztok 
természete; nem a természet hibájából, mint 
inkább a maguk bűne miatt. Mivel ugyanis 
a szlovákokénál jobb földet és éghajlatot szerez-
tek maguknak, lustábbak a munkában. Mert 
mihelyt a fő mezőgazdasági munkákat elvégez-
ték, abból élnek valamiképpen, amit az évi ter-
mésből szereztek, főként búzakenyéren és ká-
posztán, már nem ennyire főzelékféléken. 
A makktermő vidék jóvoltából származó sza-
lonnát mértéken fölül is szeretik, hiszen füstölés 
nélkül, bőven sózva is szívesen eszik, a legjobb 
étel sem ízlik nekik ennél jobban. A vetésen kí-
vül maguk alig végeznek más mezőgazdasági 
munkát. A szénakaszálást, az aratást, még a 
cséplést is a szomszéd szlovákokra hagyják, akik 
e munkákat gyorsan, önmaguk nagy hasznára 
végzik. Láttuk egy alkalommal, hogy egy hatal-
mas, legjobb búzatermést hozó földet a szlová-
kok azzal a kikötéssel aratták le és csépelték ki, 
hogy a földön minden nyolcadik, sőt hetedik 
kereszt övék legyen, és a csűrben is ugyanilyen 
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arányban. A munkabért aztán maguk a jó ma-
gyarok szállították a munkások falvaiba, tizenöt 
mérföldre a hegyek közé. Nem tudom, honnan 
származik azon a vidéken ez a közmondás: 
Magyar jobbágy perlőtárs. [ . . . ] Az bizonyos, 
hogy ha a kitartó munkát nézzük, a szlovák 
jobbágyok hasznosabbak a földesúrnak, mint 
a magyarok. Egyébként ennek a fajta paraszt-
nak megvannak a maga szokásai, goromba 
nyelve, különösen az Ipoly-mellékinek. Mikor 
különösen kedveskedni akarnak, ezt mondják : 
„Édes leükem, csóukám, gaulambocskám." [ .. . ] 
Ezek igazi magyar kedveskedő kifejezések, csak 
nagyon romlottak és szebben is ejtendők ki: 
„Édes lelkem, csókám, galambocskám''. Bár 
ilyen szokásaik vannak, mégis nagyon kedvüket 
lelik a kevéssé összeillő házasságban. A gyakran 
tizenhárom éves vőlegény olyan menyasszonyt 
visz ágyba, aki alig van túl a tizenkét éven; hogy 
elég helyesen és a paraszti jellemnek megfele-
lően-e, megerősíteni nem merem, mert megfi-
gyelték, hogy az ilyen .fiatal asszonyok nehezeb-
ben nőnek föl és lassabban termékenyülnek 
meg, mint amennyire a parasztok boldogulásá-
nak megfelelne, ahol a sok gyermek méltán nye-
reségnek számít. Nem kell tehát fáradságosan 
keresni az okot, miért van a magyar parasztok-
nak kevesebb gyerme~ük, mint ugyanazon vi-
dék szlovákjainak, és miért majdnem gyermek-
telenek. Kéznél vannak az okok, amik ezt meg-
magyarázzák. Mint mondtam, lusták, és a telet 
henyéléssel töltik; velük szemben a szlovákok 
állandóan dolgoznak, és szünet nélkül foglalkoz-
nak valamivel. Azt pedig, hogy ez mennyire 
előnyös a gyermek foganására, és viszont meny-
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nyire káros, ha az asszonyok csendes nyuga-
lomban lustálkodnak, az orvosok tanítják. Te-
gyük hozzá, hogy ahogy ezek a túl korai házas-
ságok önmagukban véve terméketlenek, úgy ár-
talmasak a ki nem fejlett testnek, hiszen előbb 
válnak terméketlenné, mint ahogy termékennyé 
kellett volna válniuk. Végül ide lehet számítani 
a magyar asszonyok esztelenségét vagy gyön-
geségét, akik gyermekeiket más népek szokásá-
tól eltérően harmadik, negyedik, sőt, amin cso-
dálkozni lehet, ötödik, hatodik és hetedik évü-
kig nem tudják, bizonyosan nem is akarják el-
választani a mellüktől. A szoptatás ideje alatt 
pedig az anyák szükségképpen nem terméke-
nyülnek meg. Eljutott hozzánk, hogy egy hét-
éves fiú az apjával a szántóföldön volt, de azután 
az ekétől, amelynek állatait vezette, az anyjához 
futott, és ismét visszatért, mikor teli emlőit mo-
hón kiszívta, mint az olyan szopós gyermek, aki 
méltó, hogy a bakot szopja. Az anyáknak ezt 
a helytelen viselkedését két okkal magyarázom: 
az első az, hogy a szülés idejét könnyelműen 
eljátsszák, nemcsak a földesúrnak, hanem az ál-
lamnak is kárára; a másik az, hogy tapasztalat-
ból tanultuk meg, hogy az ilyen felnőtt szopós-
gyerekek gyengébb jelleműek lesznek, és semmi 
jóra nem használhatók. De ezt csak mellékesen 
mondom. 

7. §. Vannak, akik a szlovákok és a magyarok 
mellett oroszokat is tulajdonítanak a megyének. 
Állítják ugyanis, hogy Kálmán orosz telepeseket 
hozott Ladomériából és Galíciából, és azokon 
a helyeken telepítette le, amelyek ma is őrzik 
az orosz név emlékét, s azzal a szándékkal, hogy 
királyi ajtónállók legyenek. Hogy ezt a győztes 
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vagy a legyőzött Kálmán tette-e, nem tudom 
megerősíteni. Az bizonyos, hogy Kálmán súlyos 
vereséget szenvedett az oroszoktól; de házassága 
is válással és új háborúkkal járt, amit e nép feje-
delmi asszonyával kötött. A falut, amit laktak, 
Oroszfalvának [ ... ] azután Nagyoroszinak kezd-
ték nevezni: részben azért, hogy elkülönítsék 
a másiktól, ami egyetlen Nógrád megyében 
a Duna szigetén, s aminek Kisoroszi a neve, 
részben hogy jelezzék a hely kiváltságait, amely 
a királyok kegyelméből külön jogokkal megaján-
dékozva a mezővárosok közé számít. Ma lakot-
tak ugyan e helyek, a rutén népnek azonban 
nyomát sem találni már bennük, bár Istvánffy 
idejében még megvoltak. Ezen annál kevésbé le-
het csodálkozni, mert ennek a falunak később 
sok bajba kellett kerülnie a szomszédos Nógrád 
vára miatt, valahányszor megszállták a törökök, 
vagy a mieink vették vissza [ . . . ] 

Tarnai Andor forditása 





ELŐSZÓ 

PAVEL DOLEZAL 
CSEH-SZLÁV 

NYELVTANÁHOZ 

Pozsony, 1746 





Bél Mátyás szívélyesen üdvözli a jóakaratú 
olvasót 

1. §. Ha valljuk, hogy sok kivál6 szellemi képes-
ségli és nagy képzettségű férfiú tett tud6s mun-
kásságával igen nagy szolgálatokat az emberi 
nemnek, akkor mindenekel<Stt azokat kell ilye-
neknek tekinteni, akik a legkülönbözőbb nyelve-
ket úgy tanulmányozzák, úgy világítják meg és 
teszik könnyebbé, hogy a népek és nemzetek, 
amelyeket csak a nyelvi különbség választ el, az 
elkülönülés helyett egyre inkább közeledhesse-
nek, és kölcsönös, az emberi természetben gyö-
kerező társas kapcsolatra léphessenek / vissza. 
Igen megszívlelendő e tárgyban Szent Agoston 
véleménye : „A nyelvi különbség elidegeníti az 
embert az embertől, s a természeti hasonl6ság 
éppen a nyelvi különbség miatt annyira nem se-
gíti elő az emberek egyesülését, hogy az ember 
szívesebben van a kutyájával, mint egy idegen 
emberrel." Bárkinek vakmerőség volna e tényt 
tagadni, de nem nehéz az elkülönülés okát sem 
meglámi azoknak, akik ezt - fölületesen vagy 
alaposan - környezetükben szemlélik. Nevezete-
sen: az ember csak akkor képes fölfogni a másik 
ember érzéseit, ha ehhez a beszéd nyújt segítsé-
get, mely a lélek természetéhez tartoz6 ész leg-
jobb tolmácsa szokott lenni. S ezért van, hogy 
„az eltérő beszédű emberek nem is veszik em-
berszámba egymást''; ha pedig e vélemény 
szomszéd népek között terjed el, szükségképpen 
semmivé kell tennie, szét kell tépnie a kölcsönös 
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kapcsolatok kötelékét (ha kialakult közöttük 
ilyen), s meghasonlásra és kölcsönös ellenséges-
kedésre vezetnie. Igy hát, amilyen helyet az 
ide-oda jár6 követek foglalnak el az egyenetlen-
kedő nemzetek és népek között, pontosan olyan 
megbecsülést érdemelnek azok is, akik úgy mun-
kálkodnak saját nyelvük tanulmányozásán, hogy 
ne csak otthon tűnjenek ki, hanem a környező 
népek szemét és figyelmét is ráirányítsák sajátjuk 
megismerésére. E törekvés pedig már önmagá-
ban is tisztes, és annál nagyobb a hatása, minél 
ősibb, s hasznát és használatát tekintve minél 
nemesebb a nyelv, amelyre irányul. 

2. §. Éppen ez az, amit határozottan állítani 
feladatomnak tekintek a kézben lévő cseh-szláv 
nyelvtanról, ami szerény vállalkozásnak látszik 
majd azoknak, akikben bőven van meg a saját-
juk értékének tudata. Mikor ugyanis szláv nyel-
vet mondok, azt is kijelentem, hogy már régen 
igen ősi népek nyelve volt, s szinte megszámlál-
hatatlan nép között annyira elterjedt, mint 
egyetlen másik sem Eur6pában. Mindkét témát 
nem lehet itt tárgyalni, és sokkal nagyobb és 
gazdagabb is, mint hogy egy előszó keretében 
ki lehetne fejteni. A szlavón nép régiségét nem 
érdemes tüzetesebben kimunkálni, mert erre oly 
sok bizonyíték van, hogy sokaságuk miatt 
számukat is nehéz megadni, nem hogy az egyes 
érvek súlyát mérlegelni. Ha a paphlagóniai hene-
rusokat (akiket a legrégibb ir6, Homérosz is 
megemlít) a szlávok őseinek kell tartani, mint 
ezt számosan, mégpedig komoly írók állítják, 
bizony szerintem is igen ősi nép a szlávoké. 
Értekezik erről a maga módján &hurzfleisch, 
nemcsak ilyen-olyan tudósokat szólítva perbe, 
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hanem még David Chytraeust is, aki azonosnak 
teszi meg a henetusokat és venedusokat. Bár 
maga is bevallja, hogy ama réges-régi szlávokat 
Plinius, Tacitus, Ptolemaiosz venedusoknak ne-
vezte, s őket idők múltával Helmold bosaui pap 
winichusoknak vagy winulusoknak hívta: in-
nen e nép die Wenden és Windischen neve né-
metül. knde a venedusokkal, a szlávok őseivel 
most nem is foglalkoznánk. De vajon ugyanazt 
a dicsőséget adjuk meg a vandáloknak is? Nem 
akarnám, de nem is tehetem, csak az igazság 
rovására. Hiszen maga a szó is arra tanít, hogy 
a vandálok germán nép voltak, mert nevüket 
örökös vándorlási kedvük miatt (zu wandeln 
vagy wandem) hozzávetőlegesen Wand/ernak ér-
telmezik. Tehát gondosan ügyelni kell arra, hogy 
a szlávokat a riphateusoktól, a vandálokat mint 
germán népet az aszkániusoktól, azaz Aszkenáz 
utódaitól származtassuk, bármit is állított Jo-
hannes Aveminus, aki mint túl hiszékeny szerző, 
nem épít eléggé a tényekre. Ennyit kellett meg-
említeni a szláv népnek az idők homályába 
vesző ősiségét vizsgálgatva. Mert ha azonosak 
a henetusok és a venedusok - mint ahogy a min-
den jelentős tudós véleménye szerint teljességgel 
azok is -, olyan néppel van dolgunk, amely bár-
melyik igen régi néppel a biztos siker reményé-
ben veheti föl a versenyt eredetének 5sisége dol-
gában. 

3. §. De Schurzfleischsel együtt vegyük most 
már szemügyre a venedusok és a vandálok el-
nevezéseit, mie15tt a szlávokról részletesebben 
szólnánk. Mindkettőt használta az aranykor 
- írja-, „a szláv elnevezést viszont nem ismerte, 
amint azonban a későbbi, kevésbé művelt kor 
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megváltoztatta a kifejezést, ezt annál könnyeb-
ben megtehette, mert újabb keletű volt; oly-
annyira pedig, hogy még ma sem ment ki a 
használatb61". A szlávok ama neve „azonban 
nemcsak Jornandesnél és Helmoldnál, hanem 
Gergely pá.pánál és Blondusnál is megtalálható". 
Ezeket olvasva azt hihetnénk, hogy a szláv el-
nevezés eredete valami különösen sötét dolog, 
elsősorban, mert „kevésbé művelt korban" szü-
letett. Ámde nem így áll a dolog. Jeles, sőt dicső
séges e név eredete: akár - az egyik tábor véle-
ménye szerint - a Sláwa sz6b61 eredeztetjük, 
akár - mint mások gondolják-, a Clowek sz6b61, 
s ennek szokatlan Clovefy többesszámú alakjá-
b61. Az dics6séget jelent, s olyan népet jelöl, 
amelyet tetteinek híre tett nevessé, ez pedig 
tagbaszakadt és páratlanul erényes embert vagy 
férfit. Ezt a jeles nevet az egyik vagy a másik ősi 
elnevezés helyett maguk a venedusok nem régen 
adták maguknak, s így e név már az eredete ré-
vén sem rejt magában semmi szégyellnival6t, sőt 
inkább eredetétől fogva nagyon is dicsőséges. 
Mert hogy később akár a németek győzelmei, 
a.kár a görög írásnak lazasága miatt - ők ugyanis 
mindenhova beszúrják a k betűt - szklávoknak 
vagy szklavinusokna.k kezdték őket nevezni, 
ebben ugyan a görögöknél semmi megaláz6 nem 
volt, a németeknél azonban igazán megrovást 
érdemel megvető jellegéért. Dehát mit is véljünk, 
mikort6l ismerik a szlávokat ezen a néven. 
A szláv vagy szlavinus sz6 mindenképpen csak 
a VI. századt6l kezd gyakoribbá válni; annyira 
azonban sohasem, hogy teljesen kitörölte voh1a 
az emlékezetből a venedus nevet. Még J ornandes 
is használja. Az azt követő századokban aztán 
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annyira általánossá vált a szláv nevezet, hogy 
az előbbit csak ritkán említik, a legtöbb ?:6nál 
elő sem fordul, emezt viszont állandóan. Ossze-
foglalva azt mondhatnám, hogy a szláv nevezet 
a tisztább latinságú korban ismeretlen; a követ-
kező s kevéssé müvelt korban viszont messze 
ez volt a leghasználatosabb. 

4. §. Bár a vandálok és a később szlávoknak 
hívott venedusok népe igen különböző volt, 
mégis közös volt náluk a harcias erkölcs, a sze-
rencse hatása és a vándorlásban megmutatkozó 
versengés. A tudósok szinte mind egyöntetűen 
vallják, hogy minden nép Ázsiából indult ki. 
Innen jöttek ki tehát. a vandálok is mint ősi 
lakóhelyükről. A vandálokat követték aztán 
a venedusok, a paphlagóniai henetusok leszár-
mazottai, a későbbi szlávok ősei. A vandálok 
Szarmatiának azon a részén telepedtek le, mely 
a Don és a Dnyeper között terül el. A többieket 
az Elba és a Balti-tenger közti roppant nagy terü-
letek csábították. Egy részük végül Afrikába 
vándorolt, egy más rész pedig az Atlanti-óceá-
non átkelve Amerika bizonyos vidékeit foglalta 
el. A vandálokat a venerusok, a venerusokat 
a szarmaták követték és így tovább egyik nép 
a másikat. A venerusok látták a folytonos előre
nyomulást, ami könnyen rábírhatta e nagyon 
harcias népet a vandálok követésére, hogy tudni-
illik a vandálok birtokait inkább nyílt harcban 
foglalják el, mint hogy amazok továbbköltözé-
sé:r:e várakozzanak; főként mert látták, hogy 
a külső ellenséggel vívott harcokban rendkívül 
kimerültek. S ezért „az otthon hagyottakat 
könnyűszerrel elűzhetik, akik pedig hazulról más 
földre mentek el, nem engedik vissza, a vissza-
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térőkkel meg fegyveres erőt, hadsereget állítanak 
szembe. 1gy győzték le azokat, akik eddig győz
tek, s űzték ki azokat, akik másokat Űztek ki: 
azért kellett bűnhődniük, mert a bűn pestisét 
szórták szét" - mondja Schurzfleisch. 

S. §. Most már tehát a venedusok megvetették 
lábukat Európában, megismertették nevüket, 
ők adták a Szlávia nevet Szarmatiának, ennek 
a szélesen kiterjedt vidéknek. Igy ír erről az em-
lített Schurzfleisch: „A szarmata Szláviát nem 
túl szűken kell érteni: hisz nemcsak a lengyele-
ket foglalja magába, hanem a litvánokat is, meg 
az oroszok vagy muszkák hatalmas népét. S ez 
épp elég bizonyíték, hogy az a szarmata Szlávia 
Azsiáig kiterjedt." lme, ez a szlávok első letelepe-
dési helye Európában. Méltó utódaik a vandálok-
nak, akik később, mikor otthon rendbe szedték 
az államot, népek és nemzetek seregét bocsátot-
ták ki magukból. Ezek a fegyveres csapatok nem-
csak nem vesztették el fullánkjukat, hogy később 
megszelídüljenek, hanem még vadabbakká lettek 
a harcok során, melyekben a tűzkeresztségen 
átestek. Nem tartom feladatomnak, mert túl-
lépné egy előszó kereteit, hogy akár csak fölso-
roljam is azon népek neveit, akik a venetusokb61, 
a szlávok családjából sarjadtak ki. Sok és kiváló 
férfiak megtették már ezt, legutoljára tudós Jo-
hannes Christophorus de Jordan. Ám hogy ne 
induljak tovább áovµ{Jo)« módján, megemlítek 
néhányat. Ide kell sorolni az abodritusokat, aki-
ket obotritusoknak is hívnak, az anthákat, a 
cseheket, a bolgárokat, a karantánokat, a hor-
vátokat, a limigansokat, a morvákat, a muszká-
kat vagy oroszokat, a lengyeleket, a runákat 
vagy rugiusokat, a szüéziaiakat (a maguk nyel-
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vén slezácykat, azaz összefutott népet), a szor-
bokat vagy swrblawokat, wagriusokat, vilczu-
sokat, akik talán farkas természetük miatt kap-
ták ezt a nevet. Mások vagy hetven népnevet 
hordanak össze; ezt nem kifogásoljuk, de nem 
is tesszük magunkévá, ha fölhívhatjuk az olva-
sók figyelmét arra, hogy a szláv eredetű népek 
kétfelé terjedtek, részben északra, részben pedig 
délkeletre, amiből nyomban egy másik Szlávia 
keletkezett. 

6. §. Itt jut az eszembe, hogy el kellene gon-
dolkodni Nagy Sándor ama kiváltságlevelén, 
amelyet a hagyomány szerint a szlávoknak 
adott, s amely általában nagy szerepet játszik 
büszkeségükben. Az igazat megvallva, az a vé-
leményünk, hogy az egész oklevélben semmi 
sincs, ami csak kevéssé is hasonlítana az igazság-
hoz; a kronológia és a történeti érvek azt mu-
tatják, hogy mese, úgyhogy nemes Révay Péter 
nem végzett éppen értékes munkát, mikor ezt 
az állítólagos iratot népe dicsősége érdekében 
habozás nélkül fölvette a Magyar királyság-ába. 
Mindenesetre kevés dicséretet, annál inkább 
megrovást érdemel, mikor a nemzetek tetteit 
mesébe illéS emlékekkel próbálják nagyszerűvé 
tenni. Sokkal megalapozottabb a szláv nép di-
cséSsége, mint hogy kétes értékű dicséretekkel 
kellene elborítani. A leghitelesebb szerzők van-
nak tele régiségükkel, győzelmeikkel, hadiszeren-
cséjük forgandóságával, és vándorlásuk törté-
netével. Ajánlom, tudós Jordant vegye kezébe, 
aki minderről összefoglalóan akar olvasni. 

7. §. Ami mármost a szlávok nyelvét illeti, 
tudós olvasó, melynek Grammatikájá-t most 
a nyilvánosság előtt kívánjuk dicsérettel aján-
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lani, ez nem csupán a nép ősiségével, hanem a 
szellemével is vetekszik; ugyanúgy kitűnik régi-
ségével s a stílus szinte túlcsorduló bőségével és 
méltóságával. H asználatáról, mely valóban ki-
terjedt, s a fegyverek és a vándorlások által áradt 
tovább, helyesen gondolja Révay: , , A szláv vagy 
illír nyelv - írja -, ma mindegyiknél jobban el-
terjedt, úgy hogy az Adriai-tengertől föl egészen 
az északi Jeges-tengerig ér. Ezt használják 
ugyanis az isztriaiak, a dalmátok, a horvátok, 
a bosnyákok, a csehek, a sziléziaiak, a szorbok, 
a lengyelek, a litvánok, a pruténok, Skandinávia 
lakói és az oroszok, akik messze földeken ural-
kodnak. Úgyszintén a bolgárok és sok más 
szomszedos vidék majdnem egészen Konstanti-
nápolyig; olyannyira, hogy a szláv nyelv az 
egész világon megtalálható ; segítségével igen 
sok néppel s nemzettel lehet szót érteni, hiszen 
csak a nyelvjárási eltéréseket kell megváltoztatni, 
melyekben a más népekkel való szomszédság 
miatt van valami idegenszerűség; bárha a nyel-
vek dicsőségét használatukból, közkeletű és el-
terjedt voltukból kell megítélni, a latin mellett 
a szláv viszi el a pálmát. Segítségével Európának 
kis híján a fele, Ázsiának nem kis része bejárható. 
S mindez valóban pontosan így van." 

8. §. A nyelv és a nyelvjárás jellege a népek 
különbözőségének megfelelően maga is külön-
bözik. A legjobb, s hasznos munkát e tekintet-
ben a tudós Jordan végezte, mikor a szláv nyelv-
ről s nyelvjárásairól legalább olyan érdekfeszi-
té>en, mint amilyen okosan értekezett. A szlavó-
nok közt négy dialektust különböztet meg: 
a horvátot, a glagolítát, a magyarországi szlávot 
s végül a csehet; ezekhez négy másikat sorol: 
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az oroszt, a lengyelt, a tulajdonképpeni szlávot 
és a dalmátot. Néhány szóval jellemezzük, hogy 
mit ért e jeles szerző az egyes dialektusokon és 
nyelveken. A horvát dialektust, ha kevés híján 
nem is a többi dialektus szülőanyjának, de köz-
tük valamiképpen a legtisztábbnak, s emiatt 
a legrégibbnek tartja; azt hiszem, ebből emel-
kedett ki a cseh nyelv, amely korábban kedve-
sebb és műveltebb volt. Horvát dialektusnak 
pedig nem mást lúv, mint amit fővárosukban 
Zágrábban és a környező falvakban és mezővá
rosokban használnak a műveltebbek. Glagolitá-
nak továbbá véleményem szerint azt a nyelv-
járást nevezi, mely a Szentírás szláv fordításában 
glagolita betűkkel lejegyezve található. Erősen 
kételkedik ugyanis abban, hogy használják-e 
a glagolita dialektust a sisciusok és a karantánok 
földjén; ezek a népek a IX. században a Száva 
és a Dráva mellett, valamint az akkor híres 
morva-szláv királyság földjein egészen a Ga-
ramíg kiterjedtek, s Szent Cirill volt mindőjük 
apostola; ezzel szemben úgy véli, hogy Szent 
Cirill a kereszténység plántálásának munkáját 
először a bolgárok, a bizánci császárság szláv 
szomszédnépei közt végezte, majd Morvaor-
szágba hívták; ott is a Száva és Dráva folyón 
átkelve, ezek vidékén is hintette a hit magvait. 
Csoda-e hát, ha a Szentírást és a hit igazságait 
éppen bolgár nyelven adta ki, melynek isme-
retére már Konstantinápolyban szert tehetett. 
Ezt a dialektust ugyanis, mint teljesen tiszta 
szláv nyelvet, ha más szokás szerint beszélték is, 
ezek a népek megérthették, és szertartási nyel-
vükként alkalmazhatták. De a magyar-szláv dia-
lektust majdhogynem Magyarországon honos 
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nyelvnek ítéli. Nagyon szívesen megengedjük 
neki, mivel magyarjaink nemcsak utols6 bejö-
vetelük idején találtak itt a Dunántúlon szláv 
lakosokat, hanem magukkal hoztak olyan oro-
szokat is (egy szláv népet), akik részben önként 
szövetségesül társultak a vándorl6khoz, részben 
mint túszok kényszerültek rá. Minderről több 
helyütt és világosan lehet olvasni Anonymus 
nemrég kiadott m\ivében, a Magyar vezérek tör-
téneté-ben. Ráadásul a kitűnő Jordan 334-, 454-
és 526-b61 Magyarországr61 kiindul6 szláv kiván-
dorlást említ. Végül azt hangoztatja - éspedig 
teljes joggal-, hogy a cseh-szláv dialektus a leg-
inkább kiművelt. Ha igaz az, hogy Cseh Horvát-
országb61 vándorolt be ide - amit ugyan két-
lek -, akkor bizonyosan a horvát volt a szülő
anyja, csakhogy a csehek, a horvátok leszárma-
zottai mindenkinél szorgalmasabban, s valami 
velük született ügyességgel és eleganciával mű
velték ki. A csehek ugyanis a szomszédos népek 
irigységét is fölkeltve szerették nyelvüket. Epp 
elég világosan mutatják ezt a gyakori, s egyre 
hibátlanabb és szebb Biblia-kiadások, valamint 
a számtalan sok egyházi és világi mű gondos 
kidolgozása. S ha a cseh nyelvművelést nem 
akasztották volna meg az idők változásai, a cseh 
most minden eur6pai nyelvvel versenyezhetne 
szépségben, mélt6ságban és más j6 tulajdonsá-
gokban, főképp mert különféle hivatalokban 
majd minden közügyet anyanyelvükön tárgyal-
tak, s így jegyezték föl oklevelekben, valamint 
a protokollutnoknak hívott jegyzőkönyvekben 
is. Ami a többi nyelvjárást (tudniillik a lengyelt, 
a tulajdonképpeni szlávot, az oroszt, a dalmátot 
és a karantánt) illeti, mind sok rokon vonást 
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mutat az előbb tárgyaltakkal s egymással is, 
úgyhogy csekély fáradsággal mindet vissza le-
hetne vezetni ugyanazon nyelvtani szabályokra, 
ha akadna tud6s, aki mag<ha merné vállalni ezt 
a sok törődést igénylő stúdiumot, s addig ha-
ladna elfüe, míg e dologban biztos talajon mo-
zoghat. Ez persze szükségszerűen filol6gusra 
vár, mégpedig alaposan tájékozottra, aki kitű
néSen ismeri a többi eur6pai nyelvet, de minde-
nekelőtt a szlav6n nyelv főbb dialektusaiban 
járatos, tudniillik a horvátban, a cseh-szlávban, 
a lengy~lben és a muszkában. 

9. §. Ugy látom, itt olyan mező tárul elém, 
mely igen messzire terjed, s melyben kényelme-
sen lehetne ide-oda csapongani, ha kedvünk 
lenne belemerülni a cseh-szláv nyelv dicséretébe; 
de mert ezt a felettébb értékes munkát mind ah a-
zai grammatikusok, mind pedig más derék ír6k 
kitűnéSen elvégezték, azt vélhetnék r6lam, hogy 
„Homérosz után Iliász-t" írok, ha tovább igye-
keznék dolgozni egy olyan témán, ami a napnál 
világosabb, mert a tud6s csehek, s akik szívükön 
viselték a közj6 ápolását, mindvégig fáradhatat-
lanok voltak egyéb tudományok mellett anya-
nyelvük álland6 művelésében is; s tették ezt 
minden más népet megelőzve, amelyeket mos-
tanság műveltebbeknek tartanak. Először mert 
hisz én is láttam egy grammatikai vázlatot, 
amelyet Václav z Lomnice pártfogása alatt Bene-
dictus Optatus (csehül: Benes Optát) és a prágai 
Petr Gzel (az az Isten igéinek hirdetője, ez pedig 
az ifjúság nevelője) adott ki igen sikerülten. 
Az egész nyelvtant egyedülálló szorgalommal 
ama Szentírásb61 szedték össze, amit akkor már 
Prágában, Velencében és Nürnbergben is ki-
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nyomtattak. Megvan nálam a könyvecske, 
amelynek cseh nyelvű ut6szavában ez olvasható 
(latin fordításban): „S eképpen fejeződött be ez a 
könyvecske, mely legalább annyira szükséges, 
mint amilyen hasznos, mert hisz cseh nyelven 
eddig senki nem adott ki ilyet.'' Mindenekelőtt 
az dicséretre mélt6 ebben a grammatikai vázlat-
ban, hogy majdhogynem többet tanítanak a 
Bibliáb61 bőségesen merített példákkal, mint 
szabályokkal. A nyelvtan egyes részeinek tár-
gyalásában viszont nem mennek túl a helyes-
íráson és az alaktanon; elégnek tartották, ha 
az eladdig kusza és bizonytalan helyesírást Jól 
fölállított szabályokba foglalják, s az alak.tanban 
utat mutatnak azoknak, akik a cseh nyelv meg-
ismerésében tovább akarnak haladni. 

10. §. Aztán seregestől jöttek a cseh gramma-
tikusok; versenyeztek a nyelvtani szabályok 
megírásában, s ezeket a korhoz képest eléggé 
pontosan és j61 állították össze. Azok közül, 
akikkel egyébirányú munkánk során megismer-
kedhettünk, mindenekelőtt a következőket kell 
megemlítenünk: Matou5 Collinus mester (1564, 
Prága), Laurenc Benedikti mester (1603, Prága); 
Drachovsky jezsuita atya (Olomouc, 1660); ő 
a nyelvtan szinte minden részletébe belemegy, 
s bőségesen s tud6s m6don tárgyalja a cseh poé-
tikát is a szintén jezsuita páter Jiri Konstanc 
(Prága, 1667), aki megírtav a Cseh nyelv rás-
polyá-t; a jezsuita Matej Stajer (Prága, 1668), 
Václav Jan Rosa (Prága, 1672): míivét Máté 
prágai érseknek ajánlotta, aki igen alapos ember 
volt, s aki nagyon is tudatában volt annak, hogy 
az írásművek eme fajtájában mennyire tévedni 
lehet. Könnyen belátható, hogy mind Rosát, 
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mind pedig nyelvtanát nagy becsben tartották 
honfitársai, mert tudomásom szerint 1672-től 
1732-ig egyeden példány sem jelent meg más 
grammatikáb61; ebben az eléggé hosszú idő
közben a cseheknek (kik nyelvükkel mind köz-, 
mind magánügyekben nagyon törődnek), Rosa 
eme egye~~n munkájának használatával kellett 
beérniük. Ové volt tehát az első hely Csehország 
grammatikusai között, míg korunkban, a most 
jelzett 1732. évben Prágában Ka.Spar ZachariáS 
Vusínnél egy névtelen szerzőtől új grammatika 
jelent meg, ez azonban nem éri el az előbbiek 
alaposságát és bőségét. A Bmoban megjelent 
grammatikáról pedig nincs mit mondanom. 
Az említettek valamennyien és sokan mások is 
(különösen a régebbiek), akik ebben a témában 
fáradoztak, a Szent Vencelről elnevezett, úgy-
nevezett V encel-féle cseh nyelvet vették vizsgá-
lat alá, s jutottak el benne odáig, hogy van mivel 
dicsekedniük a cseheknek, akár nyelvük bőségét, 
akár szépségét, akár emelkedettségét nézzük. 
Mert hisz , ,a névsz6k és igék olyan bőségben 
fordulnak elő benne, hogy nincs hátrább egyet-
len nyelvnél, még a görögnél sem. Mert nincs 
semmi olyan nehéz dolog (még a természetfö-
lötti dolgokr61 szóló tudomány, a metafizika 
sem), amit a mi cseh nyelvünkön ne tudnánk ér-
telmesen és pontosan kifejezni". Ezeket Rosa 
mondja az elősz6ban. Hozzáteszem (maga a ta-
pasztalat győzött meg, mert én magam is be-
vallom, szerelmese és ismerője vagyok a cseh-
szláv nyelvnek): egyedül a mi cseh nyelvünk 
képes arra, hogy Európa minden nyelvének ékes-
ségét nemcsak utolérje, hanem túl is szárnyalja. 
Ha ugyanis az igazságnak megfelelően ítél-
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kezhetünk, semmiben sem áll alább fenséges 
komolyságban a spanyolnál, a behízelgő köny-
nyedségben a franciánál, az emelkedettségben és 
kifejező erőben az angolnál, az érzelem és a nyo-
matékosság kifejezési lehetőségének gazdagsá-
gában a németnél, az édes lágyságban az olasz-
nál, végül pedig tekintélyt parancsoló szigorban 
magyar nyelvünknél: ilyen tökéletes mindeme 
tulajdonsága, ha tudós, ékesszóló s a társasági 
érintkezésre született és képzett emberek hasz-
nálják. 

11. §.Ne gondold azonban, kedves olvasó, 
hogy a tökéletesség e vonásaira csak nemrégiben 
tett szert a cseh nyelv: a cseh nép kereszténnyé 
válásának kezdetétől fogva fokozatosan nőtt 
nyelvének ékessége is. Ennek a rendkívül gyors, 
de egyre növekvő gyarapodásnak kettős forrá-
sára mutat rá Balbín. Az egyik: a szent testvérek, 
Cirill és Metód üdvös tevékenysége, a másik 
a római pápának a cseh nép iránti kegyes jó-
indulata. Mindkettőről ugyanazon helyen így ír 
Balbín: „Az az egyik legszebb jótétemény, hogy 
Metód bevezette a cseheknél az írásbeliséget, 
melyet e harcias nép eddig megvetett, és sok 
helyen iskolákat nyitott, mindenekelőtt Budetz 
városában, ahol hajdan a pogányoknak valami-
féle akadémiájuk volt; ezeket keresztény taní-
tókra bízta, ahol később Vencel és Bolesláv, 
a királyi testvérpár és az egész cseh nemesség 
foglalkozott a szabad művészetekkel a szláv nép-
nek és nyelvnek akkora dicsőségére, hogy azon 
idők legrégebbi írója, akit Marquard Freher adott 
ki, fölpanaszolja: „Metód .filozófus - így nevezi 
ugyanis a szent férfiút - munkálkodásának hatá-
sára történhetett, hogy a latin írás az ő idejében 
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elvesztette a rangját, mivel tudniillik Metód és 
Cirill föltalálta a szláv betűket, és a római pápa 
engedélyével a szláv nyelvet használták a temp-
lomokban, s a szertartásokat is ezen a nyelven 
végezték, tanítványaikat pedig minden irányban 
szétküldve a vallással együtt a nyelvet is tovább-
adták és terjesztették." Ilyen nagy dolog, ha 
a magasabb műveltséget összekapcsolják a val-
lással. Mekkora kár származott volna abból, ha 
a vallást elválasztják a műveltségtől 1 Mint sok 
tudós előtt ismeretes, Metódnak az az eljárása, 
hogy a szertartásokat anyanyelven végezze, 
vitákra adott ugyan alkalmat, de a dolog nagyon 
helyes lévén, győzehnét is biztosította. IV. Ká-
roly császár és Csehország királya kieszközölte 
VI. Kelemen pápától, hogy Prágában a Szent 
Jeromosnak szentelt s a szláv nyelv tiszteletére 
emelt szlovén bazilikában csakis szláv nyelven 
folyjanak a szertartások; azt hiszem, Szem 
Adalbert példája nyomán, aki 977-ben Rómában 
elérte, hogy Prágában, Szent Vitus templomá-
ban mindennap szlavónul énekeljenek. Hogy ne 
is beszéljünk ugyane IV. Károly igyekezetéről, 
hogy a cseh nyelvet minél általánosabbá tegye 
a polgári életben is, mikor szentesítette az 
Aranybullá-ban, a Római Birodalom alaptörvé-
nyében, hogy a septemvirek, vagyis a hét vá-
lasztó együtt és egyenként tudjon szlávul be-
szélni és írni. 

12. §. Ezektől az igen jeles világi és egyházi 
ösztönzésektől vezettetve mind az egész nép 
s benne különösképp a tudósok, mind pedig elő
kelői és főurai versengve fordították arra erejü-
ket, hogy nyelvük otthon minél csiszoltabb le-
gyen, az idegeneknél, külföldön is kiérdemeljen 
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minden elismerést, s őket egyedül méltóságával 
is művelésére csábítsa. S ez pontosan így is tör-
tént. Kitört azután a huszita vihar, mely elég 
sokáig és nagy területen pusztított ugyan, de 
még elmondani is csoda, hogy annyira nem törte 
le a cseh nyelv dicsőségének virágát, hogy ugyan-
akkor még gyönyörűségesebbé vált általa, s leg-
alább ismertté tette azon vidékeken és népeknél 
- ha nem is általánossá-, amelyeket a háború 
e villámai fegyverekkel, pusztítással és rablások-
kal rútítottak el, vagy helyrehozhatatlan károk-
kal s dúlással sújtottak. A szlavón már ekkor is 
anyanyelv volt Magyarországon, hiszen már 
a magyarok hét vezér alatti megjelenésétől be-
szélték egyes túl a dunai szláv maradványok, 
akik azokban a megyékben laktak, amelyek 
a szláv népekkel, a rnorvákkal, a sziléziaiakkal, 
a lengyelekkel és az oroszokkal határosak. 
Mindazonáltal akkortájt a néppel együtt a szláv 
nyelv is gyarapodott Magyarországon, s ennek 
révén igen sűrti és békés telepítésekkel se lehe-
tett volna e gyarapodás nagyobb és eredménye-
sebb. Azonkívül ugyanis, hogy miután Korvin 
Mátyás leverte a huszitákat, a csehek a vidék 
termékenységének láttán igen nagy számban 
telepedtek le Magyarországon, és polgárjogot 
kaptak, s ezek a helybeli szlávok nyelvét olyan 
magas műveltségre és szépségre emelték, hogy 
ma is sokan vannak a szláv népben, akik anya-
nyelvükön a cseh nyelv ama természetadta ékes-
ségét utolérik, sőt a maga egészében kifejezik és 
beszélik. Hogy ne is beszéljek Csehország nehéz 
időszakairól, melyek pfalzi Frigyes el(ízése után 
következtek be: mert akkor is gyarapodtak tete-
mesen a szlávok és nyelvük is Magyarországon. 
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Így történt, hogy nemcsak a magyarországi tu-
dósok, hanem a főrangúak, s azon vármegyék 
nemessége, amelyekben a szláv nyelv honos, 
úgy vélték, nekik is kötelességük a cseh-szláv 
ápolása és művelése. Közéjük sorolhatjuk a Szu-
nyoghokat, az Illésházyakat, a Thurzókat, az 
Osztrosithokat, a Zayakat s másokat; a köz-
nemességből a Szulyovszkyakat, a Szerdahelyie-
ket, a Révayakat, a Justhokat, az Ottlikokat, 
a Beniczkyeket, a Platthyakat, Potthurnyaiakat 
stb. A tudósok közül leginkább kimagaslanak: 
Hrabecius, Hodik, Kalinka, Masnik, Michaelides, 
Krman, Jakobeus. Összességük.kel és egyénen-
ként mindegyikkel kívánt versenyre kelni ugyan-
ezen munkában és elismerés céljából igen tisz-
teletreméltó belső indíttatástól vezettetve tudós 
Pavel Dolezal, a szakolcai cseh-szláv, aki ki-
tűnően képzett s jó ismerője a többi nyelvnek, 
elséSsorban pedig a cseh-szlávban, igen járatos. 
Ha j61 tudom, éS az első, aki nagy buzgalommal 
nyelvtant írt a magyar-szlávok közül, s remél-
jük, olyant, hogy még a csehek előtt sem lesz 
megvetendéS. Azon túl ugyanis, hogy az elődeit, 
akik ezen a területen számba jönnek, és akiket 
az előbb mi is említettünk, okosan és jó ítélő
képességgel, alaposan s gondosan végigolvasta, 
sokat tett hozzá a sajátjából, amit állandó olva-
sással és kitartó megfigyeléssel elsajátított és 
észrevette, amit a grammatikusok hada figyel-
men kívül hagyott; áttekinthető módszert hasz-
nált, ami aligha fáraszt bárkit ís. Mindezt itt 
most megismételni fölösleges, mivel az Olvasó-
hoz intézett külön előszavában kifejti: befeje-
zem hát az előszót, ha téged, kegyes olvasó, 
intelek, ha akarod, kérve kérlek, fogadd jóin-
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dulattal e művet, s annál szorgalmasabban for-
gasd, minél inkább mindenkinek érdekében áll, 
hogy ne csak az emberi és isteni dolgokról érez-
zen és gondolkodjék helyesen, hanem helyesen 
tudjon beszélni és írni is, mindenekelőtt azon 
a nyelven, amely anyanyelve. Isten veled, tá-
mogasd a szerzőt, és kívánj jót neki. 

Pozsonyban, külvárosi dolgozószobámból, 
1746. október 14-én. 

Déri Balázs fordítása 



JEGYZETEK 





Bél Mátyás míívei eddig esetlegesen és szétszórtan jelen-
tek meg magyar fordításban. Úgy igyekeztünk a minden 
korábbi magyar Bél-kiadásnál b<Svebb kötetünk szövegét 
összeállítani, hogy az olvasó lehetőleg híven, vagyis a 
maga történeti valóságában ismerje meg belőle a xvm. 
század első felének legnagyobb és legsokoldalóbb magyar 
tudósát. Ezért a nevelő, a magyarországi nyelvek mííve-
lője és az irodalmi (latin) stilus reformálója körülbelül ak-
kora hangsúlyt kapott, mint a hazai gazdasági és termé-
szeti viszonyok ismertetője és a későbbi reformok elő
készítője. 

Egy-egy kiemelt szövegegységet lehetőleg csonkítatla-
nul igyekeztünk közölni. (Bél Mátyás az első paragrafuso-
kat sehol nem jelöli.) A tudós nehéz latin szövegeit híven 
és a mai olvasó számára könnyen olvashatóan próbáltuk 
magyarra fordítani. A nehézségeket az tudja igazán föl-
mérni, aki maga is foglalkozott XVll-XVill. századi 
újlatin munkák forditásával . 

A tulajdonneveket abban az alakban használtuk, amely-
ben a mai tudományos irodalomban meghonosodtak; 
több elfogadott forma esetén a változatokat a Névmagya-
rázatok-ban zárójelben közöljük. A latin könyvcímeket 
magyarul említjük, mert a szövegek hű tükörképét igye-
keztünk visszaadni; annak tudatában jártunk el így, hogy 
a lefordított ámek alapján a könyvek nem találhatók meg, 
a kutatók pedig nem fordításokból dolgoznak. A helyne-
veket abban a formában hagytuk meg, ahogy Bél Mátyás 
használta azokat. Az egyes görög szavak és idézetek meg-
őrzésével az akkori stílus és szövegkép egyik vonását pró-
báltuk megmenteni. A versidézetek forrását általában 
igyekeztúnk kideríteni. Ha a fordító neve hiányzik mel-
lőlük, az egész rész fordítójától származnak. 
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A jegyzetek a lehető legrövidebbek: kimaradt minden 
közismert személy vagy annak vehető adat, s csak olyan 
személyeket, szavakat és összefüggéseket magyaráztunk, 
amik nem tartoznak az általános müveltség anyagába. 
Ha valamely ismeret.len személy nem található a Névmu-
tató-ban, akkor arról a szövegben említetten kívül más 
adatot nem tudunk. 

A MAGYAR NYELV TÖRTÉNETÉNEK 
KÉT KÖNYVÉT ... 

Eredet ijének rövidített óme: Historiae lingvae H vngaricae 
libros dvos genesin et exodum edere parat, vcqve ervditi 
patriae viri, et qvi id ad se pertinere existimabvnt, symbola 
sva conferre velint, obnixe rogat Mathias Belivs .. . Bero-
lini, Typis Udalrici Liebperti. A dm magyar fordításából 
néhány szó, a szövegből a lapalji jegyzetek és Burius Dá-
nid üdvözlő verse maradt ki. 

36. 1. Pál levele . . . - az idézetet Bél Mátyás az eredetiben 
is magyarul közli, Károlyi Gáspár fordításában. 
37. l. PaePaeócpowo, - barbárul beszélő. 
38. 1. egy hazai fró - a Sraat von Ungarn {A magyar 
állam) című kötetről van szó, ami nyomdahely és évszám 
nélkül, valószínilleg 1706-ban jelent meg. Szerzője isme-
retlen. Az idézett állítás a 260. lapon olvasható. 
40. l. &öe°" f}eoiJ - Isten ajándéka. 

yAa>no0'6yxevat, - (bábeli) nyelvzavarodás. 
eb, ev CfV'JIÓtpe' - szinopszis formájában. 
noJ.V,,M.ono, - sok nyelvet értő. 
ol1«n1oµW. - beosztás. 

41. 1. a6rxeva'' - zavarodás. 
42. 1. magyar bibliográfia - Bél Mátyás egy Magyaror-
szággal foglalkozó műveket felölelő munkára gondolt, 
amelyet átvitt értelemben bibliotékának nevez az eredeti-
ben. 
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43 1. csak néhány .. . - idézet Vergilius Aeneis-éből 
(1, 118). 
44. l. t/>wcnije - csillag, fényforrás. 

M:v ó • . . ... - ha az Úr akarja és élünk. Idézet 
Jakab apostol leveléből (4, 15). 

LATIN NYELVTAN 

A latin eredeti teljesebb címe: Grammatica Latina facili-
tari restitvta. Hoc est, praecepta Etymologiae, Syntaxeos 
et Orthographiae vsu necessaria, prespicua, breuia et 
certa, ad modum celeb(errimi) Christophori Cellarii .. . 
Levtschoviae, Typis Breverianis 1717. A köter Bél arc-
képével jelent meg; az aláírás magyar fordításban: Bél 
Mátyás, a pozsonyi evangélikusok lelkipásztora és a Ber-
lini Királyi Tud6s Társaság tagja. Részleges magyar for-
dítása: A magyar kritika évszázadai J. Rendszerek címő 
kötetben jelent meg (Budapest, 1981, 202-208). 

51. 1. s a tanárok . .. - idézet Martialis egyik epigrammá-
jából (10, 62, 10). 
mérce .. . - Horatius Szatfrái-nak egyik sora (1, 3, 118). 
61. 1. Hogyha olyan ... - Horatius sorai a Levelek-bő] 
(2, 1, 90-92). Muraközy Gyula fordításában. 
63. 1. ótra van szüksége ... - Quintilianus tankönyvéből 
(3, 13) . . 
64. l. Az oktalannál . .. - idézet Terentius Adelphi (Test-
vérek) című darabjából (98-99). 
65. 1. Nem lelek ... - Horatius sorai a Levelek-bő] (2, 2, 
61- 62). Muraközy Gyula fordításában. 
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NÉMET NYELVTAN 

Latin címe: Institvtiones lingvae Germanicae. ln gratiam 
Hvngricae ivventvtis edidit, atqve de lingvae Germanicae 
et Slavicae in Hvngaria ortv, propagatione et dialectis 
praefatvs est„. Levtschoviae, Typis Brewerianis 1718. 
Svmtv philotevtonvm. A német nyelv barátai, kiknek 
költségén a kötet megjelent, Bél köznemesi származású 
tanítványai. A magyar fordításb6l a latin szöveg lapalji 
jegyzeteit elhagytuk. 

70. l. voií xal <peevwv . .. - üresfejü. 

TANULMÁNYOK A RÉGI HUN-SZKÍTA 
IRODALOMRÓL 

A könyv teljesebb latin címe: De vetere literatvra Hunno-
Scythica ... Lipsiae, 1718. A fordításb6l a jegyzeteket el-
hagytuk. A bevezető szavak az előző fejezetre vonatkoz-
nak. 

95. l. vnoyea<péwr; xáew - az írás kedvéért. 
96. L bu"et11u; - bírálat. 

105. 1. nO.'IJ - minden. 
área - fül. 
A magyar nyelv szófejtő szótára - az 1713-ban 

tervezett nagy munka egyik fejezetének óme. 
123. l. xWeWCI~ - rosszindulat. 
124. l. „s nem hagyja abba ... " - Zsoltárok könyve 138, 8. 

Mindenféle veszély... - Vergilius Aeneis-éből. 
(1, 124). 
126. 1. m}r:ón•11r; - maga szemével lát6. 
127. 1. „Hagyj alább benne szász" - az eredetiben is ma-
gyarul. 
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BÉL MÁTYÁS LEVELE LIPCSEI BARÁTJÁNAK 

Latin szövegét a pozsonyi evangélikus líceum könyvtárá-
ban találta meg Molnár Aladár; hagyatékából egy isme-
retlen adta ki a Történelmi Tár 1882-i évfolyamában 
(582-92). A közlő szerint a lipcsei Wöchentliche Post-
zeitung von gelehrten Neuigkeiten 1718. norember 3-i, 
44. számában jelent meg. A lipcsei barát kiléte ismeretlen; 
föltételezik, hogy a levelet ő nyomatta ki. A Történelmi 
Tár-ban megjelent latin szöveg hibás, helyenként javít-
hatatlanul romlott. 

A RÉGI ÉS AZ ÚJ MAGYARORSZÁG 
LEÍRÁSÁNAK ELŐFUTÁRA 

Teljes latin címe: Hvngariae antiqvae et novae prod-
romvs, cvm specimine, qvomodo in singvlis operis partibvs 
elaborandis, versari constitverit, avctor Matthias Belivs 
Pannonivs. Norimbergae, sumtu Petri Conradi Monath, 
bibliopolae. Anno 1723. 

144. l. Érzületét„. - Juvenalis sora (14, 35). 
145. 1. zúgó babokat„. - Vergilius Aeneis-éből (1, 135). 
147. 1. van, ahol a nyereségnél.. . - Plautus Captíví 
(A foglyok) címíí vígjátékának 327. sora Devecseri Gábor 
fordításában. 

Ki j61 cselekszik . .. - Plautus Ampbítruo-jának 78. 
sora Devecseri Gábor fordításában. 

Több örömünk„. - Lucanus IX. könyvének 404. 
sora. 

148. l. gyógyfrt a bajainkra - Ovidius Tristia (5, 1, 33-34). 
Ha valamit . .. - Plautus Ampbítruo-jának két sora. 
f>si,q. xal . .. - az isteni és a szép dolgok iránti tö-

rekvéssel. 
17soJ.oywv - teológiával foglalkozó. 

151. 1. návv - a teljesség. 
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154. I. Ilyen fájdalom ... - Ovidius Fasti (3, 480) Gaál 
László fordításában. 
156. l. Ha kérni sem kell . . . - Publius Syrus sora. 
159. 1. H allgass és ne tegyél ... - H oratius A rs poeticá-
jának 385. sora. 

Óp.ot46e°E~ - egyhangú. 
a~{!O'Jl(!<Jtpe"ú1{)m - felácomázni. 

164. L 14„ ó ... - lásd: A magyar nyelv történetének két 
könyvé-bez írott jegyzetet. 

A MAGYAR NYELVMESTER 

A kis könyvet Bél Meliboeus álnéven jelentette meg. 
Eredeti dme: Der Ungarische Sprachmeister Oder / 
Kunze Anweisung Zu der Edlen Ungarischen Sprache / 
Nebst einem Anhang von Gespriichen. Der Hoch-
Löblichen Deutschen Nation, Zum Nutz /und Dienste / 
guthertzig gestellet / Von Meliboeo. Pressburg, bey 
Jobann Paul Royer/ Auf Kosten eines guten Freundes. 
lm Jabr / 1729. 

Szent Ágoston az idézet a De civitate Dei (Isten or-
szága) 29. könyvének 7. fejezetéből val6. Benne van Bél 
Pavel Doldal cseh-szláv nyelvtanához írott előszavá
ban is. 

171. 1. Elementa ... - a magyar nyelv elemei. 
De peregrinitate ... -A magyar nyelv idegen volta. 
Miscellanea ... - A berlini királyi akadémia köz-

leményei. A cikk 1734-ben jelent meg. 
De orientali ... - A magyar nyelv keleti jellege. 

A POZSONYBAN FÖLÁLLÍTANDÓ 
TUDÓS TÁRSASÁG 

A tervezet szövegét Donáth Regina találta meg Bél Má-
tyás Esztergomban őrzött hagyatékában, s ugyanő adta 
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ki latinul és magyar fordításban a Magyar Tudomány 
1965-i évfolyamában (376-377), a szerzőséget Wellmann 
Imre tulajdonította Bél Mátyásnak (Magyar Tudomány, 
1965, 738-741). Donáth Regina fordítását itt némileg át-
stilizált formában kapja az olvasó. 

ADPARATUS 

A magyarra egy szóval nehezen lefordítható Adparatus 
cím alatt Bél a magyar történelem feldolgozásához segéd-
letet, vagyis forrásokat adott ki. Egy decas (10 szöveggel) 
hiánytalanul jelent meg, a második - két további forrás-
sal - csonkán maradt. A sorozat 1735-1746 között látott 
napvilágot. 

187. 1. Nagy dolgokban „. - Propertius sora (2, 10, 6) 
Bede Anna fordításában. 
190. 1. Népünk ... - idézet Horatius Levelei-bői (1, 3, 28) 
Urbán Eszter fordításában. 

NOTITIA 

A Notitiá-bóI négy teljes kötet jelent meg, az ötödikkel 
szakadt félbe. Az I. kötet rövidített latin címe: N otitia 
Hvngariae novae historico geographica, divisa in partes 
qvatvor, qvarvm prima, Hvngariam Cis-Danvbianam; 
altera, Trans-Danvbianam; tertia, Cis-Tibiscanam; qvarta 
Trans-Tibiscanam : Vniversirn XL VIII. Comitatibus de-
signatum, expromit. . . . Opvs, hvcsvsqve desideratvm, 
et in commvne vtile. Sacratissimis avspiciis Caroli VI. 
Caesaris, et regis indvlgentissimi, elaboravit Matthias 
Be!. Accedvnt Samvelis Micovinii Mappae . .. Tomvs 
primvs. Viennae Avstriae, Impensis Pavlli Stravbii 
Bibliopolae. Typis Johannis Petri van Ghelen, Typo-
graphi Caesarei. Anno 1735. 
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POZSONY MEGYE MEZŐGAZDASÁGA 
(NOTITIA. I. KÖTET29-39. LAP) 

214. l. Ó boldog népek ... - Iuvenalis 15. szatírájának 10. 
sora Déri Balázs fordításában. 
216. 1. A kertész .. . - idézet a mezőgazdaságr61 írott köny-
vének 10. fejezetéb<Sl. 
218. 1. Az 1729. évi törvénykönyv - a 22. cikkelyt idézi 

Hajdan az argoszi ... - Martialis Epigrammái-nak 
13. könyvéből az a 69. darab. 
223. 1. Ott, ahol. „ - Vergilius Georgica (4, 9-12) Laka-
tos István fordításában. Columella és Maro. 

POZSONY MEGYE NÉPEI 
(NOTITIA. I. KÖTET 47-55. LAP) 

228. 1. Galeotto Marzio - a híres részt Kardos Tibor for-
dításában idézzük. (Humanista történetírók. Szerk. Kul-
csár Péter. Budapest 1977. 78-79. lap.) 
230. 1. a Szent Istvántól bozott törvény - idézet a király 
Imre herceghez intézett Intelmei-bő!. 

A POZSONYIAK ÉLETMÓDJA 
(NOTITIA I. KÖTET 651-59. LAP) 

239. 1. proletárok - a sz6t Bél Mátyás r6mai értelemben, 
az aljanép megjelölésére használja. Egy XVIII. századi 
latin-magyar sz6tár szerint: „köz, nemigen becsűs, 
alával6". 

NAGYSZOMBAT LEÍRÁSA 
(NOTITIA, III. KÖTET 83-100. LAP) 

255. 1. A nagyszombati vásárok dátuma: január 22., 
húsvét eléStt hat héttel, április 24., június 15., július 24., 

330 



a szeptember 8-a előtti vasárnap, október 28„ december 6. 
264. l. deponál, depozitor - a később is élő diákszokás 
latin neve. 
268. l. ezt mondja a törvény - az 1723. évi 30-31. tör-
vénycikkek. 

BESZTERCEBÁNYA LEÍRÁSA 
(NOTITIA. II. KÖTET 430-437. ) 

272. l. Rákóczi-féle első fölkelés - 1. Rákóczi György 
erdélyi fejedelemről van sz6. 
274. l. A vásárok dátumai: január 25., május 7., november 
30. 

OCSOVA LEÍRÁSA 
(NOTITIA. II. KÖTET 499-500.) 

NÓGRÁD MEGYE LAKOSSÁGA 
(NOTITIA. IV. KÖTET 25-35. LAP) 

ELŐSZÓ PAVEL DOLEZAL CSEH-SZLÁV 
NYELVTANÁHOZ 

A lerövidített latin cím : Grammatica Slavico-Bohernica, 
in qva, praeter alia, ratio accvratae scriptionis et flexio-
nis ... ex genuinis fundamentis, demonstratur, vt et 
discrimen inter dialectvm Bohemicvm et cvltiorvm Sla-
vorvm in Hvngaria insinuatur; ... qvae omnia ... pro-
ponit Pavllvs Doleschalivs, Szakolcza-Hung(arus). Prae-
fatvs est Matthias Belivs. Posonii Typis Royerianis, An. 
J.746 
303. l. Szent Ágoston - már A magyar nyelvmester 
ajánlásában németül idézte Bél. 
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308. l. dd6JJPoN>~ - tájékozatlan ember. 
309. 1. Nagy Sándor kiváltságlevele - val6ban XVl szá-
zadi hamisítvány. 
310. 1. magyarországi szláv - a szlovákok értendők. 



NEV-
„ ES SZÓMAGYARÁZATOK 
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ab Hortis Keresztély - lásd Augustini (ab Hortis) Ken$Z-
tély. 
abodritusok (obotritusok)- a Balti-tenger partján, körül-
belül a mai Rostock és Lübeck táján é15 szláv törzs. 
Abraham, Ben-Meir ibn Ezra (de Balmis) - (megh. 
1522/23) olaszországi rabbi, nyelvtaníró. 
adparatus - eszköz, fölszerelés; források a történelem 
földolgozásához. 
Aetius, Flavius-(390 körül-454)római hadvezér, a hunok 
szövetségese majd legyőzője Catalaumnál (451); Valen-
tinianus császár gyilkolta meg. 
Apellész - Nagy Sándor kortársa, a legnagyobb görög 
festőnek tartották. 
apotelesma - végkövetkeztetés, végeredmény. 
aranyszám - az év helyét mutatja a tizenkilenc napévből 
álló holdkörben; fontos szerepe van a húsvét idejének 
meghatározásában, a naptárakba aranybet<.íkkel írták be. 
Arisztipposz - (435 körül-366 után) görög filozófus, Szók-
ratész tanítványa. 
Arnulf- (853-899) frank király és német császár. 
ascalonium - hagymafajta. 
aszkániusok Aszkenáz utódai - a Bibliában említett 
jafetita nép. 
Augustini (ab Hortis) Keresztély - (1598-1650) Késmárk 
főorvosa. A Szepes megyei Kakaslomnicon élt. 
Ausztriai Mária - Mária magyar királynő, II. Lajos ma-
gyar király (1516-1526) felesége. 
Aventinus (Turmair, Thurmayr), Johannes-(1477-1534) 
német történetíró. 
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Bakkhosz - a bor istene a görögöknél. 
Balbin z Orliené, Bobuslav Ludvik Alois - (1621-1688) 
cseh jezsuita történetíró. 
Baluze, Étienne - (1630-1718) francia történedr6, főként 
forráskiadásai híresek. 
Becanus - lásd Goropius. 
Becmann, Jobann Christopb - (1641-1717) német teo-
lógus, egyetemi tanár. 
Béla, II. - magyar király (1131-1141). 
Beneclikti, Laurenc - (1555-1615) prágai egyetemi tanár; 
cseh grammatikája 1603-ban jelent meg. 
Blondus, Flavius - (1388-1463) olasz történetíró; fő műve 
az ltalia illustrata. (1453. Nyomtatott kiadása 1474). 
Boemus (Boehme) Aubanus Teutonicus, Joannes- német 
író a XVI. század első felében. 
Bohus (Bobusch) György - (1687-1722) késmárki tanár 
és igazgató. 
bójok - kelta törzs; Galliából vándoroltak a Pó vidékére; 
i. e. 193-ban a rómaiak döntő győzelmet arattak fölöttük, 
utána a mai Csehország területére költöztek, amely tőlük 
kapta a Bohemia (Boiohaemium) nevet. 
Bonfini, Antonio-(1427-1503) olasz származású történet-
író. Mátyás, majd Ulászló udvarában írta meg Magyar-
ország történetét 1496-ig. 
Bongars, Jacques - (1554-1612) francia protestáns tudós, 
főleg szövegkiadásai híresek. 1600-ban kötetet jelentetett 
meg a magyarországi történetírókból. 
Borricbius, Olaus (Borcb, Oluf) - (1626-1679) dán ké-
mikus és filológus. 
Boxhorn, Marcus Zuerius - (1612-1653) történetíró, 
leideni egyetemi tanár. 
Bödicker, Jobann-(1641-1695) német nyelvtaníró; köny-
ve 1690-ben jelent meg, átdolgozott formában 1748-ig 
maradt forgalomban. 
bréve - bizonyító levél (a magyar bíróságokon). 
Buchholtz György, idősebb - (1643- 1725) késmárki 
evangélikus pap. 
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Buchboltz György, ifiabb - (1688-1737) az előbbinek fia, 
késmárki tanár és igazgat6. 
Buxtorf. /ol1annes-(1599-1664) német orientalista; héber, 
szír és káld nyelvkönyvei jelentek meg. 

Calanus, fuvencus Caelius Dalmata - 1188-1218 között 
pécsi püspök, Attila-életrajzot írt, Bél Adparatus-ában 
jelent meg (1736). 
Camden. WillianJ - (1551-1623) angol történetíró, törté-
neti szövegek kiadója. 
capable - alkalmas, képes. 
Caracalla - Marcus Aurelius Severus Antoninus (a Cara-
calla a csúfneve) r6mai császár (19~217). 
Carmenta - r6mai istennő, papnő, Evander anyja, aki 
Trója elfoglalása előtt telepeseket vitt Itáliába. Vergilius 
és Ovidius említik. 
cassioteragrafia - fémre vagy fémmel val6 írás, nyomta-
tás. 
Castelion (Castelio), Sébastien - (1515-1563) francia pro-
testáns humanista. 
cirpensek, carpensek - dák törzs, eredetileg a Szeret és 
a Prut között; gyakran betörtek Dáciába. A III. század 
végén a római birodalom területére költöztek. 
Cellarius, Christophorus - (1683-1707) hallei egyetemi 
tanár. 
Ceres - a gabona istene a rómaiaknál. 
Chytraeus, Dávid - (1530-1600) német protestáns teoló-
gus, rostocki egyetemi tanár, történetíró. 
cimbro-gótok - germán nép. 
Cirill - görög szerzetes, hittérítő (827?-869). 862-ben 
bátyjával, Metóddal együtt szláv ábécét állított össze. 
Cluverius, Philippus - (1580-1623) német történetíró és 
földrajzi író. 
Cober, Tobias - (megh. 1625) német származású katona-
orvos, utóbb Sopron város főorvosa. A tizenöt éves há-
ború idején került Magyarországra. 
Collinus z Chotefiny, Matous - (151~1566) cseh tan-
könyvíró, grammatikus. 
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Columella, Lucius f unius Moderatus - római mezőgaz
dasági ír6 az I. század közepén. 
Comenius (Komensky) fan Amos - (1592-1641) cseh pe-
dag6gus. Itt emlitett mővei: Kapu (Janua), Pitvar (Vesti-
bulum), A látható világ (Orbis pictus). 
Conring, Hermann -(1606-1681) német orvos, publicista, 
politikai ír6. 
Crinesius, Christophorus - (1584-1629) német orienta-
lista. 

Csécsi - lásd Tsétsi. 

David Ben foseph, Kinchi - (rnegb. 1240) zsidó orvos, 
grammatikus. 
dika -rovás, az egyes községekre eső adó kulcsa. 
dikduk - nyelvtan (héber). 
donáció- adomány. 
Donatus, Aelius - római grammatikus a IV. század köze-
pén. Műveit ezerötszáz éven át használták az európai 
iskolákban. 
Dolezal, Pavel-Szakolcán született, Sopronban, Győr
ben és Wittenbergben tanult, többek között Nemescsón 
és Pozsonyban lelkészkedett (1700-1778). A Bél által elő
szóval ellátott nyelvtanon kívül négynyelvű Donatust 
(1746) és közmondásgyűjteményt (1746) jelentetett meg. 
Drachovskf, fan - (1577-1644) cseh jezsuita, nyelvtanír6. 
Duchesne, Fram;ois - (1616-1693) francia történetíró. 

Egenolf, fobann August - (1683-1729) német tönéneclr6, 
nyelvtudós. 
Eginhard - (771-840) Nagy Károly életrajzírója. 
Engelbrun - lásd Gentilotti von Engelbrun. 
Ens, Caspar - (1536-1603) teológus, történetíró. 
Erpen, Thomas van - (1584-1624) holland orientalista, 
leideni egyetemi tanár. 
Erzsébet, Szent - Il. András magyar király leánya, Lajos 
thüringiai őrgr6f felesége (1207-1231), 1235-ben szentté 
avatták. 
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Erzsébet királyné - Albert magyar király (1437-1439) 
felesége, V. Lászl6 anyja. 
Ester bázy Ferenc - (megh. 1758) Borsod megye főispánja, 
ut6bb (1746) tárnokmester. 
Esterházy József - (1682-1748) Komárom megye fő is
pánja, 1733-ban horvát bán, 1741-ben országbíró. 

Fabius - lásd Quintilianus. 
Falernum - Falernus-i bor, Campania északnyugati részén 
termett. 
Fell, /ohn-(1625-1686) oxfordi püspök, angol forráskiad6. 
fenni - Tacitusnál a Keleti- és az Északi-tenger mellett 
lak6 népek általános megnevezése. 
E.liale - leányegyház: egy plébánia gondozása alatt álló, 
külön pappal nem rendelkező egyház. 
Finnia (Finn-Land) - a mai Finnország területe; akkor 
svéd uralom alatt volt. 
Flaherty, Roderic O' - (1629-1718} ír történetír6, Ogygia 
című könyve Londonban, 1685-ben jelent meg. 
Fontanini Giusto - (1666-1736) olasz régész és bibliog-
ráfus. 
Freher, Marquard - (1565-1614) német történetíró. 
Frigyes pfalzi választófejedelem - Frigyes cseh király 
(1619-1620), a téli király, aki a fehérhegyi csata után vesz-
tette el trónját. 
Frölich Dávid - (megh. 1648) késmárki evangélikus nap-
társzerkesztő, földrajzi ír6. 

Gale, Roger - (1672-1744) angol régész, történész. 
Gentilotti von Engelbrun, Johann Benedikt - (1672-1725) 
a bécsi császári könyvtár igazgatója. 
gepidák - eredetileg a gótok része; a Ill. században Dá-
ciáig hatoltak, ut6bb a hunok alattvalói lettek. 
Gergely I. - római pápa (590-604). 
Giskra, Jan - cseh hadvezér; 1440-től Erzsébet magyar 
királyné szolgálatában, utóbb Mátyás király híve. 
Glosius János - (1670-1728) evangélikus lelkész, szlovák 
anyanyelvíí híveinek írt. 
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Go/dast, Melchior - (1576-1635} német történetíró. 
Goropius (Van Gorp), foannes Becanus (1518-1572} fla-
mand orvos, nyelvész. 
Gottfried, fohann Ludwig - (?-1636 k.) német történet-
író. 
grammaticum principium - nyelvtani szabály. 
grammatista - latin nyelvtant tanuló diák. 
Grotius, Hugo (de Groot, Huig) - (1583-1645} holland 
történetíró, jogász. 

Havemann, Michael - (1597-1672} német teológus, író. 
Helmold - középkori német író. 1172-ig irta meg a szlá-
vokról szóló krónikáját. 
Helwig, Christoph - {1581-1617) német orientalista. 
Henrik II. - német király és római császár (1002-1024). 
Henrik III. - német király és római császár (1039-1056). 
Hermann András - (1693-1764) orvos, Nógrád és Moson 
megye főorvosa. Bél Mátyás által felhasznált disszer-
tációja Pozsonyban, 1721-ben jelent meg. 
herulok - germán törzs; többször betörtek a római biro-
dalom területére, utóbb a hunok szövetségesei. A VI. szá-
zad elején említik őket utoljára. 
Hodikius, Jan - (Hodik) (1585-1619) szlovák fró. 
Hornius, Georgius - (1620-1670) történész, leideni egye-
temi tanár. 
Hrabecius, Rafael-a Révay család udvari papja; 1623-ban 
halotti beszédet mondott Révay Péter fölött. 
húros madár - fenyőrigó. 

myricum - római tartomány az Adriai-tenger partján. 
Az illlrek az Adriai-tenger partjától a Moraváig lakó nép, 
amely indoeurópai nyelvet beszélt; a rómaiak hódították 
meg őket. 
Istvánffy Miklós - (1538-1615) történetíró, kancelláriai 
tisztviselő, alnádor. A magyar történelem 1490-1606 kö-
zötti eseményeit dolgozta föl. 
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Jáfet - M6zes első könyvében Noé fia, az európai népek 
ősapjának tartották. 
Jakobeus, Jakub - (1591-1660) cseh exuláns apa fia. eper-
jesi evangélikus lelkész. Művei az 1640-es években Lóc:sén 
jelentek meg nyomtatásban. 
János m. (Sobieski)- lengyel király (1674-1696). Részt vett 
Bécs török ostrom alóli felszabadításában (1683), utóbb 
Párkánynál győzte le a törököket. 
jazigok - szarmata lovasnép, az i.e. II. században nyomult 
be az Alföldre. Metanasta jelzőjük jelentése: vándorlo, 
kóbor. Bél Mátyás szlávoknak vélte őket. 
Jeruzsálemi András - II. Andrásmagyarkirály{1205-1235). 
Jordan, Jobannes Christophorus de - Bécsben udvari 
tanácsos, val6színűleg 1730-ban kapott nemesi rangot. 
Bél Mátyás által idézett műve A szlávok eredete (Bécs 
1745). 
Jordanes (fornandes) - r6mai történeór6 a VI. században. 
Világkr6nikát és gót történetet írt. 
Jovio, Paolo (Jovius, Paulus)-(1483-1552) olasz humanista 
történetlr6. 
/ózsefI.-magyar kirá1y(1705-1711). 
Juncker, Christian - {1668-1714) német tanár, a berlini 
akadémia tagja. 
Justinianus - r6mai császár (527-565). 

Kalinka, Joachim - {1601-1678) evangélikus püspök, latin 
és szlovák nyelvű egyházi író. 
Kap osi Sámuel - (1660-1713} gyulafehérvári református 
tanár. 
karantánok - a karintiai szlovének. 
károk - nép Kisázsia délnyugati részén. Homérosz a tró-
jaiak szövetségeseként említi őket. Indoeurópai nyelvet 
beszéltek. 
Károly, IV. - német-r6mai császár (1346-1378), cseh 
király. Aranybulláját 1356-ban adta ki. 
Károly, VI. -A magyar történelemben ID. Károly {1711-
1740), Mária Terézia apja. 
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Kaüsztrosz - folyó; mezőinek madarai a hattyúk. 
Kelemen, Alexandriai Szent - (140/150-215/16) ókeresz-
tény író. 
Kelemen, VI. - római pápa (1342-1352). 
Kinchi - lásd David Ben Joseph, IGnchi. 
királyné szagos vize - magyar királyné vize (aqua reginae 
Hungariae); XVII. századi, külföldön is híres magyar 
gyógy-és illatszer. 
Kircber, Athanasius - (1602-1680) német jezsuita író, 
polihisztor. 
Kleanthész - (megh. i.e. 232/31) sztoikus filozófus. 
kolchisziak - a Fekete-tenger keleti partjának lakói. 
Komáromi Csipkés György - (1628-1678) református 
lelkész; magyar nyelvtanát Hungaria illustrata címmel 
adta ki (Utrecht 1654). 
komputusz - számícások, melyekkel valamely időpontot 
meg lehet határozni; különösen azok, melyekkel a hold já-
rására alapított egyházi évet a polgári évvel lehet össz-
hangba hozni. 
konfektum - csemege, édesség. 
Konstanc, Jili - (1607-1673) cseh jezsuita, nyelvtaníró. 
Kövesdi Pál - soproni evangélikus lelkész és tanár; 1686-
ban magyar nyelvtant adott ki. 
Kray Pál, rókusi - (megh. 1720) mérnökkari főhadnagy. 
Krman, Daniel - (1663-174?) evangélikus püspök, író, 
Rákóczi Ferenc diplomatája. 
kvádok - germán nép, a Morva és Garam folyók között 
laktak. Az V. században a vandálokkal Hispániáig hatol-
tak előre. 

Labbe, Pbilippe - (1607-1657) francia jezsuita történetíró. 
Lajos, I. (Jámbor)- német király, római császár (814-840). 
Lajos, II. - német király, római császár (855-875). 
Lajos, III. (Vak) - német király, római császár (901-905). 
Lajos tbüringiai őrgróf - Szent Erzsébet férje (1200 kö-
rül-1227), akit ugyancsak szentként tiszteltek. 
Lambecius (Lambeck), Peter - (1626-1680) német poli-
hisztor, a bécsi császári könyvtár igazgatója. 
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László. V. - magyar király (1440-1457). 
Lecluse (Clusius) Charles de - {1524/25-1609) francia 
orvos, botanikus. 
Leibniz, Gottfried Wilhelm - (1646-1716) német 
polihisztor, filozófus és matematikus. 
Lengyel Ulászló - 1. Ulászló magyar király (1440-1#1), 
a lengyel Jagelló családból származott. 
limigansok - mai nézet szerint a szarmaták rabszolgái, 
akik fellázadtak uraik ellen, majd a római birodalom terü-
letére költöztek. 
Lindenbrog, Friedrich - (1573-1638) német filológus és 
történész. 
Lipót !. - német-római császár és magyar király (1658-
1705). . 
Lipót Vilmos - (1614-1662) osztrák főherceg. 
lugiusok, lusiusok - a keleti germánok több törzsének 
gyűjtőneve. 

magánkomputusz - lásd komputusz. 
maharok (maharenses) - Bél Mátyás korában a morvák-
kal azonosított szláv törzs. 
Manlius, Marcus - római költő az l. században; csillagá-
szati tankölteményt írt. 
Mannus - Tacitus szerint a nyugati germánoknál Tuisco 
isten fia . . 
Marzio, Galeotto - olasz humanista. Ferrarában Janus 
Pannoniussal együtt tanult, 1461-1485 közt gyakran 
tartózkodott Mátyás udvarában„ M4tyás király kiváló, 
bölcs, tréfás mondásairól és tetteir61 cím<i könyve a Hu-
manista történetfrók című kötetben jelent meg magyar 
fordításban (1977). 
markomannok - germán nép; az i.e. 10 körül a mai Cseh-
országban telepedett meg: 
Masius (Maes), And1·eas - {1515/20-1573) belga orienta-
lista. 
Maföfk, To~}ás - (1640-1697) szlovák evangélikus pap 
és tanár. 
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mastyx (mastix, mastiche, mastice) - a mastix-fa gyan-
tája, illatszer. 
Mechovius, Guilielmus - (megh. 1678) német pedagógus. 
Meibom, Heinrich, id6sebb - (1555-1625) német törté-
netíró. 
Mencke, Johann Burchard - (1675-1732) német egyetemi 
tanár. 
Mercator, Gerardus - (151'.i-1594) holland geográfus. 
Micl1aelides, Samuel - (1674-1740) evangélikus püspök, 
szlovák író. 
Miksa, l. - (1493-1519) német-római császár. 
Moller Dániel Vilmos - (1642-1712) pozsonyi születéslí 
németországi egyetemi tanár, Polihisztor. 
Moller Károly Ott6 -(167(H747) besztercebányai városi, 
majd megyei orvos, Rák6czi alatt tábori orvos. 
Molnár Albert - lásd Szenci Molnár Albert. 
Morhof, Daniel Georg - (1639-1691) korának egyik leg-
kiemelkedőbb német polihisztora. 
Morin, /ean - (1591-1659) francia teológus. 
Muratori, Lodovico Antonio - (167'.i-1750) olasz tör-
ténész, egyházi író. 

Nadányi János - {1643-1707) történetíró, református lel-
kész és tanár. 
Nepos, Cornelius - (megh. 27 után) római történetíró. 
nerviusok - galliai nép. C. Julius Caesar hódoltatta meg 
őket. 
nomenklátor - fogalmi körök szerint összeállított szó-
jegyzék. 
Noricum - római tartomány, az Alpok vidékének az 
Inntől keletre eső fele. 

Ogygia - Kalypso szigete Homérosz Odüsszeiá-jában. 
oktáva- törvénykezési idő a magyar jogban. 
Oláb Miklós - (1493-1568) esztergomi érsek; Magyar-
ország földrajzát és Attila történetét írta meg. 
Optát, Benes - (megh. 1559) cseh nyelvtanfró. 
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Otrokocsi F6ris Ferenc - református pap; hite miatt gá-
lyarabságra ítélték, ut6bb katolizált. Többször említett 
műve Origines Hungaricae címmel Franekerben 1692-
93-ban jelem meg. 
Ottokár, II. - cseh kiráJy (1253-1278). 

6zdmer - az ()z Japockája, válla. 

Pálffy János - (1664-1751) Pozsony megyei főispán, tá-
bornok. 
Pálffy Mildós - (1657-1732) nádor. 
Panciroli, Guido - (1523-1599) olasz jogász, történettu-
d6s. 
Pápai Páriz Ferenc - {1649-1716) erdéJyi rudós, nagy-
enyedi tanár, latin-magyar és magyar-latin szótára Lő
csén, 1708-ban jelent meg. 
Paphlagonia - kisázsiai vidék a Fekete-tenger déli partján. 
paradigma - ragozási példa a nyelvtanban. 
Pascb, Georg- (1661-1707) német fiJoz6fus. 
Peiresc, Claude Nicolas Fabry de - (megh. 1637) francia 
tudós, történetíró. 
Pereszlényi Pál - (1631-1689) jezsuita nyelvtaníró, ma-
gyar grammatikája 1682-ben jelent meg el6ször. 
Petz, Bernhard - (1663-1735) osztrák bencés szerzetes, 
történész, szövegkiad6. 
Petz, Hieronymus - (1685-1762) bencés szerzetes, törté-
nész, Bernhard öccse. 
Phasis - folyó a Kaukázus délnyugati részén, a Fekete-
tengerbe ömlik. 
Phereküdész - athéni genealógus az i.e. V. század első 
felében. 
Pipin - Nagy Károly második na, Itália királya (777-810). 
Az Itália felől támad6 sereg vezéreként részt vett az ava-
rok elleni hadjáratban. 
Pistorius, Jobann - (1544-1607) német orvos, történetíró. 
Plinius, Gaius P. Secundus - {23/24-79) r6mai tudomá-
nyos író, történész. 
póka- pulyka. 
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Pomona - római istennő, a gyümölcsök védője. 
Porsenna - Clusium királya, i.e. 507-ben meghódította 
Rómát. 
princípium - bevezetés; valaminek alapja, kezdete. 
Priszkosz - V. századi görög szofista és történetíró. 
Arrilánál 449-ben járt követségben; leírása töredékesen 
maradt fönn. 
Procopius Bonanus - Magyarországon mG.ködő termé-
szettudós, Lippai György és Nádasdy Tamás támogatá-
sával dolgozott. 
prognosztikáció - időjóslás. 
prodromus - bevezetés, előfutár. 
Prokopiosz - görög nyelvű történedró a VI. század köze-
pén. f\1líveit 540-555 közört írta. 
pruténok - ó-Poroszok. 
Ptolemaiosz - Klaudiosz alexandriai matematikus, csil-
lagász, földrajzi író. Műveit Marcus Aurelius császár ko-
rában írta (161-180). 

Quintilianus, M. Fabius - (35 körül- 100) a legjelentősebb 
római szónoklattan-tanító. 

Rayger Károly. idősebb - (1641-1707) Lipót császár or-
vosa és Magyarország főorvosa. Németországban, Hol-
landiában és Franciaországban végezte tanulmányait, 
igen sok magyarországi tárgyú cikket írt. 
Rayger Károly. ifjabb - orvos, Pálffy Miklós nádor házi-
orvosa. 
Reineck, Reinerus - (1541-1595) történész, német egye-
temi tanár. 
Reuber, Justus - (1542--1607) német jogász, történetíró. 
Révay Péter - (1568-1622) politikai író, koronaőr. 
Rhenius, Johann - (1574-1639) német pedagógus, nyelv-
tanír6. 
Rosa, Václav Jan - (16Z0-1689) cseh nyelvtaníró. 
Rudbeck, Olof - (163o-1702) svéd orvos, nyelv- és tör-
ténetkutató. 
rudimentum - előiskola; bevezetés (a latin nyelvtanba). 
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rúgok - a keleti germánok egyik törzse; az V. században 
jelent meg a Duna mellett; a hunok szövetségese, ut6bb 
Noricumban lakott. 

Sagittarius, Caspar - (1643-1694) német polihisztor. 
Saumaise, Claude - (1588-1653) leideni egyetemi tanár, 
francia protestáns. 
Scaliger, foseph-f uste - (1540-1609) francia fi1ol6gus. 
Leveleinek gy{ijteménye először Leidenben, 1627-ben 
jelent meg nyomtatásban. 
Schardius, Simon - (1535-1573) német .filológus, jogász, 
történész. 
Scbilter, fobannes - (1632-1727) német jogtörténész. 
Schmeitzel Márton - (1679- 1747} erdélyi szász szárma-
zású németországi egyetemi tanár. 
Schott, Andreas - (1552-1629) jezsuita, flamand filológus 
és történetÍrÓ. 
Schottel, Justus Georg - (1612-1676) német nyelvtanfr6. 
Schuppius, Johann Baltbasar - (1610-1661) német teoló-
gus, filológus. 
Scburzfleiscb, Conrad Samuel - (1641- 1708) német poli-
hisztor, egyetemi tanár. 
Selden, fobn - (1584-1654) angol jogász, történetkutató. 
Serédy Gáspár - (megh. 1550} Felső-Magyarország kapi-
tánya. 
Serotinus - lásd Stieler. 
sisciusok - Bél Mátyásnál a későbbi Sziszek környékének 
szláv lakói. 
Spitzel, Gottlieb - (1639- 1691) német teológus, orienta-
lista. 
Stajer, Matej Václav - (1630-1692) cseh jezsuita, nyelv-
taníró. 
Stieler, Caspar von - (1632-1707) német grammatikus, 
jogász. 
Struve, Burckbard Gottbelf - (1671-1738) német jogász, 
történetíró. 
suífixum - rag, végz8dés. 
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Szamosközy István - (1565?-1612) erdélyi történetíró, 
régészeti író. 
szarmaták - iráni eredetű nép az ókorban, egyik törzsük 
a jazig. Bél Mátyás szlávoknak tartotta őket. 
Székely István (bencédi) - megh. 1563 után) a krakkói 
egyetemen tanult, protestáns pap. 
Szenci Molnár Albert- (1574-1634) költő, fordító, gram-
matikus, szótárszerkesztő. 
Szentiványi Márton - (1633-1705) jezsuita polihisztor. 
szezám (sesamum)- kelet-indiai növény, olajat sajtolnak 
belőle. 
szintaxista - latin mondattant tanuló diák. 
szkíták - a mai Ukrajna területén az i.e. VII-ill. század-
ban élő nép, nyelvük az iránival rokon. Bél Mátyás korá-
ban mást képzeltek róla. 
szklávok - a német Sklave szó rabszolgát, alávetettet 
jelent. 
Szolimán (Szulejmán) II. - török császár (1520-1566}, 
Szigetvár elfoglalója. 

Tacitus, Publius Cornelius - római történetíró. 
Thraso -Terentius egyik vígjátékának szereplője. 
Tentzel, Wilhelm Ernst-(1659-1707) német polihisztor. 
Thrácia - római tartomány Macedóniától keletre, a Fe-
kete-, a Márvány- és az Égei-tenger közt. 
Thuróczy János - magyar történetíró. Krónikája 1483-
ban jelent meg. 
Tollius, Jacobus - (megh. 1696) holland utazó, alkimista. 
toto caelo téved - óriásit téved, ég- föld távolságra van 
az igazságtól. 
Töppelt L6rinc - erdélyi szász író, jogi doktor. Idézett 
műve Leidenben (1662) és Bécsben (1762) jelent meg. 
treverusok - kelta-germán keveréknép a Maas és Mosel 
vidékén. 
Tröster János - (megh. 1670) erdélyi szász író, iskolaigaz-
gató. 
Tsétsi (Csécsi) János, idősebb - (1650-1708) sárospataki 
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tanár. Magyar helyesírási és nyelvtani megfigyelései Pápai 
Páriz Ferenc sz6tárában jelentek meg. 
Tuísco - Tacitus szerint a germánoknál az emberi nem 
5sapja. 
Turóczi László - (1682-1765) jezsuita történetíró. 

Ulpíanus, Domitius - (megh. 223) 6kori jogász. 

vandálok - germán törzs. 
venedus - gyűjt5név, amely jóformán minden szláv tör-
zset jelölhet. 
Verelius, Olaus-(1618- 1682) svéd történetkutat6. 
vilczus - szláv törzs; azon a területen élt, amit a Havel 
foly6 vesz körül Berlintől az Elbáig. 
Vossius, Gerardus Joannis - (1577-1649) német születésű, 
Hollandiában működ() polihisztor. 
Vossíus, Jsaac - (1618-1689) az előbbinek fia, filológus, 
Angliában kanonok. 

wagrius- szláv törzs, Lübecktől északra élt. 
Wernher György - (megh. 1567) sziléziai származású, 
Magyarországon élő humanista, kamarai tisztviselő. 
Worm, Ole - (1588-1654) dán orvos és történész. 

Zsámboki János - ( 1531-1584) magyar humanista. 
Zsigmond, I. - lengyel király (1506-1548), II. Ulászló 
magyar király testvére. 
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