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E l ő s z ó .

■IN em ok nélkül ajánlom nektek szerény munkámat, 
hazám tanítói! A Ti vállaitokon nagy teher nyug
szik — egy nemzet jövője tőletek függ, azt áldás
sá vagy átokká tenni. Nagy munkátokon akartam 
kissé segiteni e könyv által; mert méltó panasztok, 
hogy elegendő kézi könyveink még nincsenek.

Szükségességét nem kell bizonyítgatnom, mi
után a mindennapi tapasztalás érthetően bizony ltja,
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hogy hiánya többé nem nélkülözhető. Vájjon meg
felel-e a kitűzött célnak ? Az már más kérdés, melly- 
nek megfejtését nem annyira birálók okoskodásától, 
mint az időtől és tapasztalástól kell várnunk. Annyi 
bizonyos, hogy egy részét kéziratban magánytaní
tásnál nagy sikerrel használtam.

Némelly észrevételeket azonban szükségesnek 
•tartottam iránta részint eligazodásul, részint igazo- 
lásúl előre bocsátani

1. Ügyekeztem benne a hasznosat kellemessel 
összekötni, hogy az iiju keblek annál inkább édes- 
gettessenek honi nyelvünk tanulásához. Ha ezt va
laki hibámúl róvná föl, annak azt felelem, hogy ez ; 
épen célom volt.

i

. 2. A szótárcában minden e könyvben előjövő ! 
szavak föltalálhatók. Hogy pedig a gyermek azok- í 
nak összetételére figyelmeztessék, a szöveg alatt az ' 
összetételeket könnyebbség okáért följegyeztem.Mert | 
ha minden összetett szót be akartam volna igtatni a j 
kis szótárba, tetemesen növekednie, következőleg ' 
a könyv árának is emelkednie kellett volna. |
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3. Helyesírásom a legegyszerűbb, következőleg 
minden fölösleges, péld. c után a z, a hiányjel sat. 
elmarad. Igen sajnálom, hogy ez egyszerűséget a 
többi összetett betűknél is nem használhatom, mi
után nyomdáink még külön jegyekkel nincsenek el
látva. Ne vegyétek rósz néven, hogy ezt gyerme
keknek szánt könyvben teszem. Itt kell kezdenünk 
az orvoslást, bennök az előítélet még nem vált szo
kássá. Kezdenünk pedig valaha csak kell, ha célt 
érni óhajtunk.

4. Némelly jelesb íróink, p. o. Fáy, Horváth Mi
hály munkáiból átvett cikkekben az írást azok ked
véért, kiknek a könyv szánva van, változtatnom 
kellett, miért tőlök ezennel bocsánatot kérek.

5. A tót írók mostani vitái közt nehéz magát az 
embernek elhatározni, a régi cseh, vagy pedig most 
használtatni kezdett magyarországi tót nyelven ír
jon-e. Én ez utóbbinak adva elsőséget, ennek he
lyesírását követtem, hogy azonban a „csehismus“ 
pártolóinak is elegét tegyek, az összeütközést úgy
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szándékoztam kiegyenlíteni, hogy a szótárban, hol 
a tót dialectus a csehtől nem csupán egy két betű
ben különbözik, ennek kitételét is foljegyeztem.

Isten veletek!
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I .  m o n d a t o k .

1. A jó atya.
A kemény fa.

■ A kerek asztal.
Gonosz ember.
Sötét szoba.
Az egyenes út.
A szép könyv.
Szorgalmas tanítvány.
Kék szem.
Tiszta ruha.
A ragyogó nap.
Édes alma.

2. Az atya jósága.
A  fa keménysége.
Az asztal kereksége.
Az ember gonoszsága.
A gyermek feje.
A  könyv szépsége.
A tanítvány szorgalma.
A kert virága.
A ruha tisztasága.
A nap ragyogása.
Az alma édessége. 3

3. Az atya jó.
A fa kemény.
Az asztal kerek.
Az ember magas.

1
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A szoba világos.
A könyv szép,
A tanítvány szorgalmas. ■ 
A kert zöld.
A ruha tiszta.
A nap meleg.1 
A i alma savanyú.

4. Az atyának visznek vizet.
A fának van gyümölcse.
Az asztalnak négy lába van.
Az embernek isten észt adott.
A szobának nincs sok ablaka.
A gyermeknek engedelmesnek kell lenni. 
A könyvnek hasznát veszi a jó tanítvány. 
A kertnek van sok virága.
A napnak sokat köszönünk.
Az almának jó íze van.
A ruhának nagy a haszna.
A tanítványnak tanulni kell.

5. A kemény fát fejszévelvágják 2).
A jó gyermek szereti atyját.
Az asztalt asztalos csinálta kerekre.
A gonosz embert megbünteti3) az isten. 
A szobát télen fütik.
A szép könyvet az atya vette.
A szorgalmas tanítványt szereti tanítója. 
A szemet kímélni kell.
Éjjel nem látjuk a napot.
Szeretem az édes almát.
A ruhát tisztán kell tartam.
A jó gyermeket mindenki szereti. *)

*) Fejsze, Vág, s) Büntet.
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6. Az atyától a szorgalmas gyermek széf könyvet ka
pott.

A fáról gyümölcsöt szednek.
Az asztalon ruha van.
Az egyenes utón jó utazni.
A könyvből sokat tanulhatni.
Szorgalmas tanítványnyal kell társalkodói.
A föld a naptól kap meleget.
Egy jó gyermekhez megyek.
A szobában van asztal.
A kertben van sok fa és virág.
Láttam egy urat szép ruhában.
Az almában magot találtam.

7. Én gyermek vagyok.
Te is az vagy.
0  atyám.
Neki szép könyve van.
Nekünk nem kell a rósz gyermek.
Ti tegnap játszottatok *)•
Nekik jó, tanítójuk van.
A mi tanítónk szeret bennünket.
Nekem atyám egy könyvet vett.
Tóled egy almát kaptam.
Az én ruhám mindig tiszta.
Hozátok sok úr jár.

8. A mi kertünk nagyobb, de a tietek szebb. 2) 
Válaszd3) e három alma közöl a legszebbet4)
Sokszor a legmagasabb fának nincs annyi gyümölcse,

mint a iegalacsonyabbnak.
A nap több5) ineleget ad a tűznél.
Némelly gyermeknek a játék kedvesebb a tanulásnál.
A ki szorgalmatosabb, az többet tanúi.

3
9

ft) Játszik. *) Szép. *) Választ. 4) Szép. *) Sok.
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A sióba világosabb, mint a kamara.
A tiszta ruha szebb a piszkosnál.
A diófa keményebb, mint a fenyőfa.
Nekem szebb könyvem van, mint barátomnak, de A töb

bet tanúi a magáéból, mint én.
Legjobb az egyenes út.
A körtve édesebb az almánál.

9. Látok szemeimmel, hallok füleimmel, harapok fogaim
mal, és beszélek számmal.

Te többet tudsz, mint én.
A tanító szereti tanítványait, ha szorgalmatosak.
Mi emberek mindnyájan halandók vagyunk.
Ti néha eljöttök *) hozánk.
A lovak 2) futnál a jó utón.
Szeretek magyarúl tanúlni.
Ha fölmégy3) a hegyre, messzire ellátsz4).
A méhek gyűjtik a mézet.
A madarak énekelnek.
Éjjel sok csillagot látunk.
Mindenütt találtok jó és rósz embereket.

10. Tanulom a leczkimet.
Szereted az atyádat.
Barátom keresi a könyvet.
Mi csak egy istent imádunk.
A pogányok sok isteneket imádtak.
Az emberek különféle utakon keresik a szerencsét. 
Minden nap többet tudunk és közelebb vagyunk a sírhoz. 
Mindnyájan szeretjük enmagunkat.
A természetbúvárok vizsgálják a természetet.
A világot isten igazgatja.
Hiába való a pénz, ha okosan nem használjuk.
A széket, asztalt, ágyat az asztalos készíti.

*) Jóni. 2) Ló. 3) Megy. *) Lát.

Digitized fay G oo



5

11. Életemben már sok embert láttam.
Te még Pestet nem láttad.
Midőn leczkémet tanulám, egy szegény koldus jött ho- 

zám.
Columbus találta föl Amerikát.
Meghalt 0 Mátyás király, oda az igazság.
11. Lajos Mohácsnál elesett. 2)
A törökök 150 esztendeig bírták Budát.
Sok nagy emberek éltek előttünk, kiknek emléke ho- 

zánk eljutott.3)
Hunyady és Kinizsi nagy vitézek voltak.
Kisfaludy Sándor és Káról jeles költők valának.
IV. Béla alatt ütöttek be a tatárok Magyarországba.
A magyarok a Kárpátokon keresztül jöttek mostani ha- 

zájokba.

12. Még jőni fog szebb kor.
A porba omlott szép haza föl fog virúlni még.
Ha balitéleteink egy részét leteszszük,4) jobban fogunk 

haladni.
Mindent megtanulandok5), mit csak lehet.
Senki 9em tudhatja, mit hozand a jövő óra.
Virrad, haladjunk 1
Élj az idővel!
Szeressétek az erényt, mert csak úgy fogtok boldogúlni! 
Nem elég a jót ősmernetek, de teljesítsétek is.
Ha nagyobbak lesztek, többet kell tanulnotok, mint 

most.
Mindent vizsgáljatok, — a legjobbat6) cselekedjétek! 
Kívánságaitok csak úgy fognak teljesülni, ha roszát nem 

fogtok kívánni. * I

*) Ha!. *) Eslt. *) Jut. ») Tes*. *) Tanül. «) Jő.

I fay (



6

13. Sok ember nem vétkeznék, k i tudná, mennyire 
árt ez által magának ?

Sokat akarna a szarka, de nem bírja a farka.
Ha sóba roszat nem tettél volna, most nem kellene szen

vedned.
A zsidók Krisztust nem feszítették volna föl, ha őket 

hamis tanítók nem ámítják.
Minden ember szeretne célt érni, de nem minden em

ber választja az igaz utat.
Szeretnék boldognak látni hazánkat.
Óhajtanám a kincseket, ha tudnám, hogy azok képesek 

boldogítani.
Nem bánom, ha a gonoszoktól nem szerettetem.
A földben sok érc találtatik.
Mindnyájan az ész által vezettetünk.
Ha a puskapor föl nem találtatott volna, még most fsam 

volnának puskáink.
Hajdan az országgyűlések Rákoson tartattak.

14. Igen sokat tanulhatnék, csak volna kedvem. * *
A legegyügyűbb embertől is lehet valamit tanúim.
Néraelly ember a roszat nem tudja a jótól megkülönböz

tetni/).
ügy illik, hogy a jók megjutalmazta^anak2) ,  a rosiak 

pedig megbüntettessenek3).
Az én atyám csak egy újságot hordát.
Sokan kételkedtek, hogy a Tiszán lehetne hajókázm.
Behozatván4) a vasutak, könnyen utazhatni.
Jobb a veszélyt megelőzni,5) mint általa megelöztetni.
A fegyverekkel nem kell tréfálni.
Napóleon átmenvén6) az Alpeseken, nagy győzelmeket

nyert.
Nem szép valakit maga után sokáig váratni.
Indulatukat nehéz lecsillapítaniT)

1) Különböitet. *) Jutalma*. 3) Büntet. «) Ho*. 5) Éld*.
*) Csillapít.

' Jigit'"'ed - G oogle
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15. Sebesen balad az idő, és soha sem is tér visszal).
Az angol lovak gyorsabban futnak, mint a magyarorszá

giak.
Pestről Konstantinápolyba lehet hajókázni, ellenben 

Pestről Debrecenbe nem lehet.
Plató ás Aristoteles, valamint Kant és Hegel is híres 

philosophusok voltak.
Zrínyi erősen védelmezte Szigetvárt, és inkább dicsőn 

meghalt, semhogy magát megadná.
London távolabb esik tőlünk, mint Páris.
Valamint a fösvénység, ügy a pazarlas is egyaránt vétek.
Oh, mi boldogok, kiket megnyugtat2) az öntudat, hogy 

soha roszat nem cselekedtek.
Annyira kell csak nyújtózni, meddig a takaró ér.
Addig kell a vasat ütni, míg meleg.
Az isten föltámasztja a napot nem csak a jókra, de a go

noszokra is.
Ne azt tekintsd, ki ? hanem azt, mit tesz ?

~ 16. Roszűl áll ott a dolog, hol azt, mit erénynyel kell ki
vinni, pénzzel kisérik.

A haza dolgai iránti részvétlenség lelki sötétség bélyege.
Rósz őre a tartósságnak a félelem, ellenben a szeretet 

örökké hü marad.
A természetnek engedelmeskedő ember embernek ártal

mas nem lehet.
Az emberiség szüntelenül halad a tökéletesedés fe lé ,— 

a ki megáll, hátramarad 3).
Semmi sem olly magas, hová az erény föl nem hathat, 

semmi sem olly erős, mit meg nem győzhet.
Legszentebb vallás a haza s emberiség.
A legjózanabb emberen is megesik, hogy megbotlik. 4) 

* Minden dolognak van két oldala, jó és rósz.

!) Visszatér. *) Nyugtat. 3) Marad. *) Botlik.
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Ész és erény az, mi határt von az ember és barom kő- 
zött.

A testi javak elenyésznek,!) de a szellemiek örökkévalók.
Sokat tanulunk könyvekből, de legtöbbet tapasztalásból.

17. Első tekintetre föltünö 2) ,  hogy az ember a föld 
többi lakosaitól különbözik. E különbséget már a testi tu
lajdonok, egyenes állás, éghez emelt fő, tagok ügyessége 
észrevehetővé teszik. Leginkább azonban a szellemi erők
ben föltalálható 3). Mert midőn a többi állatok tetteit csupán 
természeti ösztön igazgatja, az ember cselekedeteit ész kor
mányozza. Épen azért az állatokban nincs erény, mi az em
ber legnemesebb tulajdona. Szabad akarattal, melly az erény 
kelléke, más teremtése a földnek nem bír. Az állatok kü
lönböző nemei bizonyos helyhez vagy éghajlathoz vannak 
kötve: az ember az egész földgömb 4) lakója. Amazok úrik 
a veszélyeket, vagy futnak elölök; ez azokat megelötzi 5) 
vagy ártalmatlanokká teszi. És ebben fekszik az emberi mél* 
tóság egy nagy része. Ha mindezeket megfontoljuk 6) ,  mél
tán nevezhetjük öt a természet urának.

18. Az istentől kapott legnagyobb ajándékok egyike a 
barátság, melly két szívnek rokon érzéseiből ered. Ez által 
kellemesebbé válik az élet. miért azt helyesen nevezik né- 
mellyek az élet fűszerének. Általa a bajok kisebbednek, mert 
kettő közt osztatnak meg: az örömök pedig növeltetnek, 
mert mindenki nem csak a magáét érzi, de barátjáéban i& 
részesül. Azonban sehol sincs olly szükség vigyázatra, mint 
a barátok választásában, nehogy ollyanokhoz közeledjünk* 
kik barátságot színlelnek, hogy utóbb megcsalhassanak 7) 
bennünket. Kevés emberrel kell kötni barátságot, de a kö
töttet meg kell tartani. A jó barát kész barátjáért nem csak 
vagyonát, de életét is föláldozni, 8) mint ezt sok példa bi
zonyítja. l

l) Enyészik. *) Föltűnik. *) Talál. «) Föld és gömb. *) Elűzi. ' )  Fon
tol. T) Csal. 8) Áldoz.
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19. A föld különböző népei különféleképen 0 gyászol
ják halottaikat. A gyász színei is különbözők: Syriában kék
vagy violaszin, Egyiptomban sárga, SzerecsenorSzágban 
szürke, Japanban fehér, Európában fekete. Minden népnek 
van oka, miért választja azon színt. A kék az eget jelenti, 
vagyis azon helyet, mellyel a holtnak kiváltnak. A sárga az 
élet és remény végét jelenti, mivel a növények sárgák, ha 
elhervadnak. 2) Á szürke a földnek jelképe, mellybe a ha
lottak visszatérnek. 3) A fehér a lélek tisztaságát mutatja, 
melly a gyászoltnak tulajdona volt. — A fekete pedig a vi
lágosság és élet hiányára emlékeztet.

II . Erkölcs- és életszabályok. 4)

1. Tégy jó t, szólj igazat, és nem lesz okod félni sen
kitől.

2. Légy mindig inkább a megtámadott, 5) minta meg
támadó. s)

3. (Igyekezzél tested tehetségeit kifejteni, 6) mert c?ak 
ép testben lehet ép lélek.

4. Légy erős, és meggyőződésedet se fenyegetésnek, se 
kedvezésnek föl ne áldozd.

5. Ragaszkodjál szigorúan a jóhoz, és győzni fogsz.
6. Soha se feledd, hogy más ember szinte olly lény, 

mint te vagy, melly boldogságra van teremtve.
7. Se magadat mások eszközévé ne alacsonyitsd. se má

sokat azzá he tégy.
8. Szeresd barátidat, tiszteld a jókat, könyörülj a szegé

nyeken , szánakozzál a tudatlanokon, de ne gyűlölj senkit.

') Különféle és képen. *) Hervad. J) Vissza és lér. *) Élet és szabály. 
*) Támad. «) Fojt.

*
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9. Hazádat, istenedet semmi cselekedetben se feledi eF.
10. Ha egészséges akarsz lenni, légy mértékletes, és

tartsd meg mindenben a tisztaságot.

11. Szeresd lazádat, nem csak azért, mivel sok jóval 
óid, de már azért i s , mivel hazád.

12. Ne légy háládatlan, mert a hálódatlant minden ember 
gyűlöli.

13. Ne akarj tetszeni mindeneknek; valamennyinek tet
szeni nem lehet; — némellyeknek nem tetszeni dicsőség.

14. Másoktól ne függj, de a jók tanácsát követni n© ir
tózzál.

15. A ruhában ne akarj lenni első, de utósó se légy.

16. Szépségben, gazdagságban ne kevéiykedjél, ez a 
kevélység legostobább neme.

17. Sokat ne kívánj; leggazdagabb, ki legkevesebbel 
megelégszik, mert annak legkevesebbre van szüksége.

18. Vesd le magadról a hiúságot, ez első lépcsője az
esztelenségnek.

19. Tanúlj tárni ott, hol a bajon segíteni nincs hutai" 
madban.

20. Fösvény ne légy, gondold meg, hogy a pénz csak 
eszköz, nem cél.

21. Csillapítsd indulatidat, mert az indulatrövid őrültség.
22. Szerencsédben el ne bízd magadat, szerencsétlen

ségben ne essél kétségbe.

23. Soha se hasonlítsd magadat *) roszabbakhoz, 4e
mindig jobbakhoz magadnál *)

( • )  Yifefco •  iabe mísletti. *) Mint magad.
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24. Ne félj a haláltól, — minél tovább élsz, annál több 

időd van rá elkészülni. 0  Életednek kezdete volt, végének 
is kell lenni.

25. Légy nyájas mindenki iránt, olly portéka ez, melly 
semmibe sem kerül, és sokat lehet nyerni vele.

26. Fordíts minden eseményt tanúságodra, mert boldog, 
ki más kárán tanúi.

27. Tiszteld a jó tanácsot, ikarkítfll jöjjön ai,
28. löesild  meg tenmagad, 2) úgy fognak böcsülni má

sok is. . .
29. Ne kérj barátidtól ollyat, mit az ö helyzetükben ne

kik magad meg nem tennél.
30. Fojtsd el a roszat, mig csekély, a régi betegség ne

hezebben gyógyítható.
31. Ne tégy másnak kárt, se vagyonában, se becsüle

tében.
32. Légy kési a közjóra 3) áldozni, — a kilóban- a tied 

is benfoglaltatik. 4)
33. Légy mindenben ugyanaz, nehogy szavaid 5) mást, 

tetteid is mást mutassanak.
34. A sértési hamar bocsásd meg, nehogy a sértő kérel

meivel drágán fizetné meg a bocsánatot.
35. Cselekedjél nyíltan, csak a rossnak van oka tetteit 

titkolni.
3§s fürd másnak véleményét, úgy a tiedet is fogják tűr

ni. Mindnyájan egyenlően nem gondolkodhatunk.
37. Akadályok ne ijeszszenek el szándékodtól, azok esik 

dicsőbbé teszik a győzelmet.
38. Adj a szegénynek, mennyi tőled telik, és örülj, 

hogy neked nem kell másoktól kérned.
39. Ne háborgasd másoknak örömeit, ha azok károdra 

nincsenek.

3) Kénül. a) Maga. ®) Köz jé. 4) Foglaltatik. s) S*d.
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40. Kegyetlen még az állatok iránt se légy, mert azok is 
érzik a fájdalmat.

41. Szoktasd testedet bajokhoz; akkor, ha kell szenved
ned, nem fog esni olly nehezen.

42. Isten után tiszteld leginkább szülőidet és tanítóidat.

43. Élet,halál.

Hogy boldoggá tedd a halálodat, élni tannlj meg;
Hogy boldoggá tedd éltedet, halni tanúlj,

44. Az
Csak méhkint ízleld mézét a gyönge virágnak;

Mert ha mohó vágygyal rája rohansz, megölöd. f)

45. A szerény.

Hódol az érdemnek, s nem tudja, nem érzi magáét;
Mást ha dicsérnek örül, más ha dicséri, pirúl.

46. A sorson nyerhető diadal.

A sorssal küzd, harezol egész éltében az ember,
8  megnyugvással 2) győz rajta, ha tűrni tanult.

47. A szép és igaz.

Gyönge szemünk az igaz napfényét 3) nézni, ha a szép 
Hajnali sugárin nem gyakoroltuk előbb.

48. Rendeltetésünk elvétése 4)

A boldogságért születünk, s nélküle hplnnk meg;
Mért van ez ? Árnyékát űzve előle futunk.

Szentmiklóssy.

’) Öl. *) Nyugvás. *) Nap és fény. ♦) Vétés.
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49. Két jó.

Két jó van, mi fölött sorsnak nincs semmi hatalma, 
Szorgalom és az erény, — földön ez , égben az áld.

- Vörösmarti.
50.

Küzd az erős, de halad; gyöngébb öt lesve nyomozza, 
És ha nem érheti e l, régi szokásra kevély.

Az, ki akar, s nem tud, késs mindig gűnynyal ítélni 
A tehetős hallgat, tette mutassa mit ér.

Kisfaludé K.
51.

Hass', alkoss, gyarapíts, s a haza fényre derül.
Kölcsey.

52.
Minden órádnak leszakaszd virágát,
A jövendőnek sivatag homályit 
Bízd az istenség vezető kezére,

S élj az idővel.
Berzsenyi.

H Í. Beszélgetések.

f . A kert.

G yula  és P a li.

Gyula. Nem.megyünk a kertbe sétálni?
Pali. Nem bánom, barátom, ma úgy sem láttam még vi

rágaimat.
Gy. Hát neked külön virágaid vannak?
P. Külön, igen mert nagyon szeretek a kertben dolgoz
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ni, megkértem 0 tehát édes anyámat, hogy egy darabot ne
kem oszszon el, a hol én kapálhatok, vethetek, gyomlálhatok.

Gy. Az derék.
P. Nézd, itt az egészet rózsákkal ültettem körűi.
Gy. Be szépen virágoznak azok.
P. Itt mellettük mindjárt jácintok voltak. Azok virágoz

tak esik még szépen, de már elhervadtak 2).
Gy. Igen, mert azok mindjárt korán tavaszszal kezdenek 

virágozni.
P. Lásd erről eszembe ju t, hogy az ember is, la  korán 

kezdi az örömöket élvezni, szinte korán, ifjúságában elher
vad. 2)

Gy. Hát amott a középei, miilyen virág az ?
P. Az a nagy ?
Gy. Igen az.
P. És nem ösmered ? Hiszen azok györgyikék.
Gy. Ügy bizony, igaz: A györgyikék igen szép virágok.
P. Csak az kár, hogy iilatjok nincs.
Gy. Mondják, valahol már ollyanokat is termesztenek.
P. Nézd szegfűim is kezdenek már virágozni.
Gy. És pedig miilyen szépen.
P. Én ezeket a sötét vörösöket szeretem legjobban;
Gy. A fehérek is nagyon gyönyörűek.
P. De csak a teljesek.
Gy. Miilyen fa ez itt?
P. Az mandolafa.
Gy. Azt nem ösmertem, mert nálunk maidola nem terem. 

Hanem szilva, alma» körtve igen sok.
P Amarra nekünk is van elég szilva, alma és körtvefánk. 

Azokra atyám nagy gondot fordít. Hanem a diófát3) nem 
szereti.

Gy. S valljon miért? Hiszen azt olvastam valahol, hogy- • 
a magyaroknak , mikor Ázsiából kijöttek4) ide Európába r 
és még nem voltak keresztények, az volt a szent fájok.

O Kér. *) Hervad. *) Dió. 4) Jó.
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P. Úgy látszik csak azért nem szereti, mert kertünk igen 
kicsiny, azok pedig sok helyet foglalnak el. Aztán meg a 
gyümölcsöket sem nagyon kedveli.

Gy. Az már más. Mert mi a helyet illeti, nem kell a fá
nak épen kertben lenni. Az udvarban hány gyümölcsfának J) 
volna helye. Azután meg a mezön az út mellett is lehetne 
ültetni.,

P. Úgy de akkor más szedné le gyümölcsét.
Gy. Az egy részről igaz. De hát másokért semmit sem 

kell tennünk ? És ha minden ember ültetne az út mellé né
hány fát, akkor mindenki szedhetne rólok, és nem volná
nak rá olly kiváncsiak.

P Szegény gyermekek! Pedig ösmerek a falunkban ol-
lyanokat, kik soha almát vagy körívét még nem is ettek, 
ha csak tőlünk nem kaptak.

Gy. Ennek csak szüléi okai, mert nem fordítottak szor
galmat fák növelésére. És ha ők is úgy tesznek, ismét az ő 
gyermekeiknek, sőt unokáiknak sem lesz gyümölcsök.

P* Ez is ollyan, mini minden jó tett. Ennek is édes gyü
mölcsei sokszor csak a jövőben érnek meg.

x 2. Az oskola.

P é t e r  és J ó z se f .

Péter. Hová mégy József ?
Józs, Az oskolába. Hát te nem jősi még?
Péter. Hiszen még a tanító nincs ott.
Jözs. De a tanítványnak előbb illik ott lenni, mint a ta

nítónak.
Péter. Aztán még a leczhémet sem tudom.
Józs. Hogy hogy. Hát nem estve szoktál tanúlni ?
Péter. Az kellene még. Estve én vagy színházba megyek, 

. vagy játszom, vagy más valamit csinálok.

*) Gyümölcs éi fa.
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Jóm. Én pedig addig nem szoktam lefeküdni , x) mig 
leczkémet nem tudom. És minden nap tapasztalom annak
igazságát, mit tanítónk sokszor mond: hogy munka után édes 
a nyugodalom.

Péter. Akkor bizony sajnállak. Hát mikor mulatsz te?
Józs. Mikor? minden nap, midón elvégeztem 2j köteles

ségemet, és hetenkint kétszer, mikor szünnapunk van.
Péter. Az bizony nem sok.
Józs. Nem is azért küldtek szüléink, hogy itt mulassunk, 

hanem, hogy tandíjunk. De vájjon a te rended szerint tudod 
e minden nap leckédet?

Péter. Nem is kell azt minden nap tudni, elég ha akkor 
tudom , mikor a tanító kiszóiít. 3)

Józs. Én pedig azt hiszem, hogy nem elég, mert nem az 
oskola számára, hanem magunknak tanulunk, hogy az élet
ben a tudománynak hasznát vehessük.

Péter. Mint látom tehát a te szülőid szegények.
Józs. igaz, hogy szegények, de miért gondolod azt?
Péter. Mivel arról gondolkozol, hogy a tudománynak az 

életben hasznát vedd.
Józs. Te tehát azt gondolod , hogy a gazdagnak nincs

szüksége tudományra ?
Péter. Oh, igen jól hallottam én, mikor atyám azt mondta 

tanítónknak; vnem kell a fiamat tanulásra nagyon erőtetni, 
neki ügy sem lesz rá szüksége, mert bála istennek bírunk 
annyit, a miből becsületesen elélhet.44 4)

Józs. De én ha gazdagabb volnék i s ,  tanulnék; mert a 
gazdagság elveszhet, 5) de tanulmányomat senki sem veheti 
el. Az ostoba pedig gazdagságával sem tud okosan élni.

Péter. Látom, hogy gondolkozásunk nem egyez meg.
Józs. Az igaz. De én inkább akarok szegény lenni és 

tanulni, mint gazdag és henyélni. Isten veled.

J) Fekszik. a) Véges. *) Ki és szélit. 4) Él, — eléséi. 5) £1 és vés*.
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3..A gazdagság.

Gyuri  é s  Káro l y ,
Gyuri. Jö jj, Károly , nézzük meg az aratókat.
Károly. Nem bánom, én még úgy sem láttam, hogy megy 

réghez az aratás. .
Gyuri. Nem ? Hogy lehet az ?
Károly. Tudod, hogy nem régen jöttem a városból, — 

ott pedig nem volt alkalmam látni.
Gyuri. Látod a földművelő nélkül a városban sem élhet

nének az emberek.
Károly. De ott ismét mindenféle mesteremberek vannak, 

kik nélkül a földművelők nem élhetnének.
Gyuri. Igaz. És így mint mondani szokták, egyik kéz a 

másikat mossa.
Károly. De ime kiértünk az aratókhoz. Mondd meg, mii

lyen renddel megy ez végbe ?
Gyuri. Látod ott a férfiak kaszákkal m  érett gabonát le-' . 

vágják. l) Mindenik férfi után egy lány, vagy nő megy sar
lóval , melly a lekaszált 2) gabonát rendbe szedi, és fére 
rakja.

Károly Hát ez aztán ott marad?
Gyuri. Dehogy marad. Estve a férfiak összeszedik 3) és

kévékbe kötözik. Ezeket aztán összehordják 4) és csomókba 
vagy keresztekbe rakjak.

Károly. Hát a szemet hogy szedik ki belőle?
Gyuri. Előbb behordják 5) a szérűkbe, pajtákba, vagy 

csűrökbe, ott aztán egy részét kiterítik 6) és vagy lovakat 
járatnak rajta, vagy pedig emberek csépekkel verik ki a ma
gokat. Az első mód nyomtatásnak, a második cséplésnek 
neveztetik.

Károly. így tehát nagyon sok munkába kerül, mig az 
emberek hozzájutnak.

*) Le és vág. 2) Le és kaszál. 3) Össze és szed. 4) Össze és hord. —
5) Be és hord. 6) Ki és terít.
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Gyuri. Sokba bizony. De még ez nem minden. Előbb a 
földet meg kell trágyázni, több Ízben *) szántani, vetni , 
boronálni. Némelly vetemények pedig, példáűl a tengeri (ku
korica) ollyanok, bogy még kapálni is kell.

Károly. Pedig némelly városi ember azt gondolja: bogy 
a paraszt ingyen jut a gabonához. Most azonban látom, men
nyit kell érte fáradni. Mint izzadnak azok a szegény mun
kások.

Gyuri. És mégis miilyen kevéssé böcsülik meg némellyek 
a földművelőket.

Károly. Lásd, a mai sétálás alkalmával kettőt tanultam. 
Egyik az , hogy semmi sem jő irigyen, minden munkába és 
faradságba kerül, — másik pedig, hogy minden munkás 
osztály böcsülést és tiszteletet érdemel.

Gyuri. Én pedig ebből azt tanulom, hogy akármit látunk, 
akar hová megyünk, akármit teszünk, mindig és mindenüti 
lehet valamit tanúlni.

4. Magyar nyelő.

S á n d o r  és J a n k ó .

Sándor. Jó reggelt! mit csinálsz, Jankó ?
Jankó. Magyar szavakat tanulok.
Sándor. Hát te még nem tudsz magyarúl ?
Jankó. Nem bizony én , mert a hol én születtem, ott 

nem laknak magyarok.
Sándor. Lásd,'miilyen szerencsés vagy. Most megtanu

lod *) a magyar nyelvet, s úgy kettőt fogsz tudni.
Jankó. Igen ám, de miilyen nehezen esik.
Ssndor. Szépsége megjutalmazza 2) e nehézséget.'
Jankó. Nem is tudom, minek tanítják, — Előbbi taní

tóm a falunkban nem tanította, azt mondta, hogy nem szük
séges.

*) Krát. *) Meg és tanúi. a) Meg és jutalmaz.
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Sándor. Elég rósz, hogy nem tanította; mert ha tanította 
volna, most ugye neked is könnyebben esnék?

Jankó. Az igaz. De hát mire való *) lesz nekem?
Sándor. Mire való? Hót nem annál jobb e , minél több 

nyelvet tud az ember ?
Jankó. Ismét igazad van. Mennyire boszankodtam, mi

dőn ide jővén sem az utón, sem itt az emberekkel beszélni 
nem tudtam.

Sándor. Látod! Aztán meg azt is mondta tanítóm, hogy
a ki valamelly hivatalba akar lépni, attól mégkivántatik >) 
hogy magyarét tudjon.

Jan. Valóban? így tehát ha meg nem tanulnám, semmi 
hivatalhoz nem juthatnék.

Sán. Természetesen, hogy nem.
Jan . Nagy jótétemény az tehát reánk nézve, kik nem 

vagyunk született magyarok, hogy alkalom nytíjtatik a ma-, 
gyár nyelv tanulására.

Sán. Innen az is kitűnik, mennyire vétkeznek azok, kik 
ezt ellenzik.

Jan. Lásd erről mit sem tudtam, köszönöm a fölvilágo- 
sitást, 2) mellyel adtál.

Sán. Örömest tettem, és ha a nyelvben valami kétséged 
van, mindenkor szívesen megmagyarázom. 3)

Jan. Köszönöm barátságodat. Most annál nagyobb szor
galommal látok **) a tanuláshoz.

Sán. Isten veled í —

5. iá szüret.

A n ta l és F e re n c z .

Ant. Csak hogy egyszer jösz , Ferencz, olly nehezen 
vártalak.

Fér. Hát te már régen kijöttél ? 5)

19

* )  Naéo?. J)  Meg és kivin. *) Föl és világosiiig. és m ag y aré t.
**) Chilim sa. *) Ki és jö.
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Ant. Oh! mikor szüret van, akkor nagyon korán ke

lünk; mert mulatságos nézni, hogy jö ki a nép a szőlő
hegyre. *)

Fér. Gondolom, hogy csak úgy, mint máskor.
Ant. Igen, de mi jó kedvvel. Ifjak és lányok egy csoport

ban tréfálva és énekelve; az idősebbek szinte vígan mennek 
leszedni 2) egy évi fáradság gyümölcsét.

Fér. Csak most bánom, hogy én is korábban nem kel
tem föl.

Ant. Hát most, midőn jöttél, láttad a munkásokat ott len ?
Fér. Láttam. A lányok és gyermekek rendben állnak és 

kosaraikba vagy más edényeikbe rakják a késeikkel levágott 
szőlőt.

Ant. És ha az edények megtelnek, 3) akkor puttonyokba 
öntik k i, meilyeket a legényék fütyörézve hordanak a bor
házba.

Fér. S hogy válik ott borrá?
Ant. Még nem láttad? Menjünk be tehát. Nézd, mint áll 

a felső kisebb kádban azon ember.
Fér. Mintha taposna valamit.
Ant. Azt teszi is. A fölhozott4) szőlőt zsákba öntik, melly- 

bői taposás által a szőlő nedve kifoly,5) s mivel a fölső kádba 
lyuk van fúrva, ismét lefoly 6) az alsó kádba.

Fér. S úgy lesz a must belőle? Nemde?
Ant. Úgy van. Onnan hordóba töltik, hol forrásba jővén, 

borrá válik.
Fér. Mégis szép látvány, mint fordítja az ember hasznára 

a természet ajándékait.
Ant. De várj csak, estve lesz csak a mulatság.
Fér. S mi lesz akkor?
Ant. Etjönek 7) a zenészek, a lányok és ifjak tánczolni 

fognak, e közt tűzi játékok fognak történni.
Fér. Mint látom, a szüret legvigabb része az évnek.

>) Szőlő és hegy . *) Le és szed. 3) Meg és telik 4) Fői és hoz. 4) Ki>
és foly. •) Le és foly. 7) El és jő.
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T a n ító  és L á sz ló .

Tan. Imádkoztál már, László fiam ?
Láss. Nem bizony én, elfeledtem. *)
Tan. De tudod e , hogy arról nem szabad megfeledkez

ni 2> soha ?
Láss. De ha mégis megfeledkeztem *).
Tan. Hát vajion a reggeliről nem feledkeztél meg?
Láss. Ah! kedves tanitó u r, hogy lehetne arról megfe

ledkezni , hiszen csak érzem, hogy még mit sem ettem?
Tan. Épen úgy van az imádsággal is. Éreznie kell az 

embernek, hogy még istenről nem gondolkozott.
Láss. Hiszen én szeretek imádkozni, csak hogy reggel 

soha sem jut eszembe.
Tan. Pedig minden legkisebb tárgy eszedbe juttathatná. 

Mit látsz meg legelőször, midőn fölébredve 3) szemeidet 
fölnyitod 4) ?

Láss. A világosságot.
Tan. Nem jut e eszedbe , honnan vette a föld a vilá

gosságot?
Láss. Oh igenis. A naptól.
Tan. S vájjon az a nap, az a világosság kitől vette ere

detét, mert magától csak nem támadhatott?
Láss. Kétség kivül istentől.
Tan. Minden esetre. De vájjon nem nagy jótétemény e 

a nap és világosság?
Láss. Sót igen nagy.
Tan. S kinek köszönhetjük e jótéteményt ?
Láss. Istennek.
Tan. Látod, ismét istennek. De menjünk tovább. Tör

tént e valami bajod álmodban? megtámadtak 5) e rósz embe
rek? Fáztál e? nem rohant e meg betegség?

6. Isten.

*) El és feledni. *) Meg és feledkeiik. *) Fél és ébred. *) Föl és 
nyit. *) Meg és támad.
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Láss. Hiszen tudja, tanító u r , hogy nem. .
Tan. És ismét ki az , ki mind e rosztól megőrzött 0  a 

múlt éjjel?
Lász. Isten. — De már látom, mennyire hibáztam, hogy 

az imádkozást elmulasztóm. 2)
Tan. Csak ezentúl meg ne feledkezzél ismét e kedves 

kötelességről, s legyen reggel első, estve utósó gondola
tod az isten, ki nem más, mint szeretet, s kit ezért nekünk 
is teljes szivünkből, mint jó atyát szeretnünk kell.

Láíz. Megígérem, 3) hogy mindig úgy teszek.
Tan. Meg is áld akkor az isten. M~rt lelked meg fog 

nyugodni, s nincs nagyobb boldogság a földön nyugodt 
léleknéL

7. A vásár.

£ s ig m o n d  és K áró l.

Zsigm. Mit csinál ma az a sok ember az utcán?
Kár. Hát nem tudod, hogy vásár van?
Zsigm. Én bizony nem tudtam. De ha úgy van, jöjj, néz

zük meg.
Kár. Nem bánom.
ísigm. Ez itt a lóvásár. 4)
Kár. Nézd, hogy próbálják ott a lovakat, némellyeket 

befognak a kocsiba és úgy futnak, másokat megnyergelnek5) 
és lovagolnak rajtok.

Zsigm. Nem ösmerek szebb állatot a lónál, sz'ép tartása, 
gyors futása, büszkesége nagyon böcsössé teszik.

Kár. Csak kár, hogy nálunk olly kevés gondot fordíta
nak rájok.

Zsigm: íme elhagytuk 6) a lóvásárt.
Kár. És a tehényásárra 7) értünk.

l) Meg és őri*. *) Mulaszt. *) ígér. *)Lő ég vásár. *) Nyergei. •) Hagy.
7) felén é« vásár.

Digitized fay gle



Zsigm. Nekem legjobban tetszenek amazok •  schweíczi 
tehenek.

Kár. Elhiszem. Azok leghasznosabbak i s , mert legtöbb 
tejet adnak.

Zsigm. Menjünk tovább.
Kár. Most különféle kereskedőkhöz érünk.
Zsigm. Itt posztót, selymet, ruhát, vásznat, cérnát 

árúinak.
Kár. Amott vannak a lakatosok, fazekasok, asztalosok, 

csizmadiák,, festők.
Zsigm. És más mesteremberek. *
Kár, Hát ugyan abban a kapuban mit árúinak, hol annyi 

ember áll ?
Zsigm. Olt az olaszok szoktak lenni mindenféle képekkel.
Kár. Menjünk mi is oda, nézzük meg.
Zsigm Be sokféle képek vannak itt.
Kár. Amott Ádám és Éva a paradicsomban.
Zsigm. Ezen az oldalon pedig Krisztus és az apostolok.
Kár. És itt mindenféle nevetséges történetek.
Zsigm. A fölfordúlt1) világ, hol emberek húzzák a lova

kat, öreg emberek játszanak, kis gyermekek olvasnak.
Kár. Szép találmány az a festés, hol az ember gondola

tait képek által fejezi ki.
Zsigm. Alkalmasint ez volt az emberek első írása, mielőtt 

még betűket használtak volna.
Kár. Hányféle találmányt láttunk most a vásárban!
Zsigm. És ezek mind az ember kényelmére, javára szol

gálnak.
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8. A temető.

K álm án és R u d o lf .

Kát. Minek megyünk erre sétálni? Én nem örömest járok 
temetőben,

Rúd. S vájjon miért?

0  Fordái.
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Kál. Magam sem tudom. De ollyan nem jól érzem itt ma
gam, mintba félnék.

Rúd. Félsz? Ugyan mitől? Talán csak nem hiszed, hogy 
azok a szegény halottak megijeszszenek. 0

Kál. Az sem lehetetlen.
Rúd. Ugyan menj. Nem hittem, hogy ollyan tudatlan 

vagy.
Kál. De a dajkám sokat beszélt illyenekröl.
Rúd. Talán csak nem akarod hinni azokat a meséket, 

mellyeket ostoba dajkád,' mint kis gyermeknek beszélt. .
Kál. De ö azt állította, hogy igazak.
Rúd. Ugyan hogy gondolhatsz ollyat? Az a test, melly 

lelkétöl elvált, 2) itt porrá lesz, és nem háborgathat többé 
senkit.

Kál. Hiszen az igaz, én magam sem foghatom meg, hogy 
történhetnék meg.

Rúd Én veled ellenkezőleg épen nagyon szeretek a te
metőben sétálni.

Kál. Tréfálsz, az nem lehet való.
Rúd. Sőt igen.
Kál. És ugyan miért?
Rúd. Mennyi szép gondolatot ébreszt az emberben ez 

utósó nyughely. 3) Itt mindenek előtt eszembe jut az ember 
halandósága. Ma egészséges, hónap meghal. 4) Ez ismét ta
nulságéi szolgál arra, hogyne legyünk kevélyek földi javak
ban, mellyeket olly könnyen elveszthetünk, 5) mert azokat 
itt kell hagynunk.

Kál. Ebben igazad van. Sőt az is következik belőle, hogy 
isten előtt nincs különbség az emberek közt, mert sze
gények és gazdagok egyiránt meghalnak.

Rúd. Továbbá eszembe jut, hogy itt mindnyáján kibé
külnek; 6) gyakran a két legnagyobb ellenség egymás mel
lett fekszik.

Kál. Meg az is, hogy rövid lévén az élet, az időt hasz-

*) Ijeiít. *) Válik. *) Nyugvó hely. *) Hal. 5) Vesit. •) Békül.
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hálnunk kell. Mégis látom, hogy] igazságod volt. A temető 
a legjobb oskolák^egyike.

Zsigm, És még egyet nem említettünk, a lélek halhatat
lanságát. A mi itt porrá válik, az csak a test: de a lélek egy 
más, jobb világba száll, hol örökké élni fog.

Kitm. S ez ismét arra tanít, hogy erényesek legyünk, és
méltókká tegyük magunkat a mennyei boldogságra.

Zsigm. Látod, mennyi szép gondolat jutott neked is 
eszedbe a temetőben, és te mindezt nem tudod xnegböesül- 
n i9 l) s azt mondod, hogy nem Örömest jársz itt.

Kálm. Megvallom, 2) hogy már most nem úgy gondolr 
kozom. Eddig soha igazán e dologról nem gondolkoztam.— 
Most már azt is átlátom, 3) miilyen ostoba voltam, hogy 
féltem.

Zsigm. Javulásodnak örülök.
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" - I V .  M e s é k .

J. A gyémánt és kristály.

Egy megijesztett 4) tolvaj futtában 5) a lopott drágasá
gok közül egy gyémántot és egy kristályt a gyüldén elvesz
tett. 6) „Engem nemsokára fölvesz 7) valaki, mert én vagyok 
a kövek közt a legböcsösebb,* mond dicsekedve a gyémánt. 
„Nem tudom, felelt a kristály; ai én ragyogásomat messzi
ről is meglátják, 8) és előbb fölvesznek.* 9) Nem sokára ar
ra ment egy ember, s látván a kristályt, örühe fölvevő 9) 
és elment 10); a gyémánt pedig a gyüldén új szemét ás por 
által eltemettetett. n )

A világ jobban szereti a külső fényt, mint a belső becset.

*) BÖC8«1. *) Vall. a) Lát. * ) l j e « t  *) v  behti. «) Veszt. 7) Ven.
•) Lat ») Vés*. 10) Megy. li) Temet. ^
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2. A fülemüle.

A sok szárú madarak irigységből bevádolják 0 a sas 
előtt a fülemülét, bogy nagy szabadon és kényre zengi sza
vát, és az embereket egyedül a maga éneklése hallgatására 
szédíti. A szállók királya a sokaság szavainál fogva hirtelen 
kimondá 2) a számkiveltetést a legszebben éneklő fejére, 
és a szegénv fülemüle kénytelen volt a magányba bujdosni, 
ottan énekelni, azt is többnyire éjszakákon.

Azonban a szépérzésű 3) emberek ott is fölkeresték 4) 
őt, és még édesebb érzéssel flgyelmeztek a számkivetett 
dallóra.

3. A ló és a szarvas.

Az erdő szélén összejött 5) a ló a szarvassal, s így kezdé 
feddeni: „Mért vagy olly balgatag szarvas ? Miért nem adod 
meg magadat az embereknek ? Fegyverrel, kutyákkal nem 
üldöznének, télen nyáron, valamint engenfet, jól tartaná
nak #). Igazad van, de mind ezen jók mellett meg is nyer
gekének.^ Ezt mondá a szarvas, és fölemelt€) fővel az er
dőnek nyargalt.

1 4. A sas és nyúl.

,Miért üldözöd annyira szegény fejemet madarak királya? 
Olly nagy erődhöz képest, miért nem ütsz inkább a pusztfttö 
farkasra, vagy a ravasz rókára?4 Ekképen esengett az űzőbe 
vett nyál.— „Miért?44 — víjonga a sas. „A farkassal nem bí
rok; a róka pelyhes kisdedeimen, ba halálom történnék, 
bosszút állhatna; **) tőled pedig nem félek. Tudod-e már 
miért?44 Ezt mondva felkörmölte 1) az esengőt.

O Vádol. a) Mond. »)Ssép és éraás. «) Keres. *) Jé. «>Cho- 
vaf. • )  Emel. **) Pomstii. 7)  Kénnél.
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5. A smjkó és fülemüle.

,Téged az éneklő madarak közt legszebb éneklőnek tar
tanak : de el ne bízd magadat, *) mert nem mindnyájan sze
retik énekedet/ monda a szajkó a fülemülének. „Annak nem 
az én énekem az oka,* válaszolt ez.

6. A varjak gyűlése,

A varjak gyűlést tartottak. ,No, mit végeztetek?4 kérde 
egy visszatérőt 0  a szarka. „Azt, hogy a jövő gyűlésen fo
gunk végezni.*

7. A csikó és anyja.

A szabadon legelő csikó délczeg paripát látott arany 
sierszámban maga mellett elmenni. 2) Be boldog állat! így 
sóhajt, bárcsak nagy lennék már, silly szerszámot nyerhet
nék egykor! „Fiam — siói hozzá az anyja —• tanuld meg 
a z t , hogy a rabság aranya mindenkor szomorún csillog.*

8. A szilvafa és hernyók.

A hernyók egy szilvafát már nagy részint leleveleztek *). 
,Hagyjatok el már/ nyöge a jámbor. „Majd ha leveled elfogy,4) 
anyókám*,feleiének azok; „mit sajnálod tőlünk? hiszen nem 
wugyunk-e mi a te fiaid?44 Igenis sóhajtaszegény, a mennyi
ben rajtam keltetek és élősködtők: de ti is viszont vagytok-e 
fiúi szívességgel irántam ?44

Jó hazám! be soknak súghatnád ezt fülébe.

9. A légy.

Röptében **) a légy egy pókhálóba került, és sírva kezd© 
segítségért kiáltozni. Ekkor szél támadt, s a szegény légy

© sebe visoko mbletk *) Viflfia és tér. *) M$gy. *) Le és levelei.
*) Fogy. *•) V fetu.
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még inkább félt, hogy már most a síéi miatt kiáltását sem 
fogják meghallani 0 , sott kell vesznie. Azonban a szél lerán- 
tá 2) a bálét, melly egy fa ágára volt illesztve, s a legyet 
megssabadíttá 3).

Gyakranjm segít ki a bajból, mitől leginkább rettegünk.

iO. A galamb és a sas.

Egy ölyvtől üldözött galamb a fölöttük röpüld sashoz fo
lyamodott, hogy mentse meg a veszélytől. Jól van, mond a 
sas, védelmezni foglak, de gyermekeid is védelmem alatt 
maradnak. Ezzel fészkébe vezeté az üldözöttet; de évek 
múlva a sas egyenkint kezdte a galambok tolláit fosztogatni, 
hogy fiainak puhább fészket csinálhasson. Midőn ezt a ga
lambok ellenezték, „hallgassatok* — mond a sas — védelmem 
alatt vagytok, és ha nem teljesülitek akaratomat, fölfallak 
benneteket.

Vigyázz, kinek a szárnya alá bízod magad'! —

H . A gólya és

A gólya aggodalmasan röpkédé egy ifjú vadász előtt. Mi
től félsz jámbor? biztatja a vadrécze a nádasból, busód nem 
jó , tollad nem használható; maradj te veszteg * ), engemet 
illetnek inkább a vadász cselei. — Nem, barátom, felel a 
gólya, a vadász, mint látom, fiatal, eszébe jöhetne fegyverét 
próbálni rajtam. Hidd el nekem, pajzánság, félszegség ellen 
nem véd meg a legbékésebb indulat is.

i  2. Nagyok leereszkedése.

A macska mindenfelé dicsekvék, hogy őt az óroszlán, 
kit betegségében meglátogata 4), elfogadta 5) legyen roko

*) Hall. *) Le és ránt. J) Szabadit. *) Búd v pokoji. *) Látogat.
5) Fogad.
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nának. — S nem volt valami kérése hozzád ? kérdé a ravasz 
róka. — De igen, felel amaz, egy patkány, melly barlang
jába vette magát, *) gyakran háborgatja a beteg nyugalmát; 
arra kért, ölném meg. — Mindjárt gondoltam, mond a róka; 
ritkán gyanútlan a nagy urak leereszkedése, s többnyire ar
ra mutat, hogy ránk szorúltak.

13. A pap

Egy papagáj Indiából magyar földre került, s itt magyar 
szókat tanúit el. — Jól ejtem **)-e hazád szavait, szom
széd? kérdi a rigót. — Alig érthetöleg ugyan, felel ez , de 
ne aggódjál rajta. Te urias madár vagy, s uraink közt sokan 
magok is olly rosszúl beszélnek a magyar honban magyarúl, 
hogy Indiában sem kellene rosszabbúl.

y f 4. A macska és gazdája.

Mit simulsz, mit törleszkedel hozzám, szól hizelgó macs
kájához a gazda, tán nem tudom, hogy ezt a darab sültet ér
ied  nálam? tán hiszed , hogy tiszta szeretetnek veszem hí
zelgésedet?— Nem, édes gazdám; de te is tartanál-e engem, 
ha egereid nem volnának ?

15. A magas és alacsony sors.

A sas szánakozva nézé fészkéből, mellyet egy felhőkig 
nyúlt cserfa ’) tetejében rakott, miként hajlong a kis fühnile 
fészke minden szellócskére az alacsony bokron.— Kis bohó, 
így szólítja meg ö t , miért nem jössz fel szomszédságomba? 
Itt bátorságban lehetnél. — Azonban a dalos madárka egy 
iszonyú vész után reggelre a cserfát *) kidöntve, ®) s a sas 
fészkét összezúzva 3) látja. — Oh mennyivel vala jobb ,?ugy

*) Dostati M.< **) Vipovedali. ») G itté t  fa. *) Dont. *) Öm*
xux. —
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sóhajt föl ekkor, az alacsony bokron maradnom! Hajlong 
ugyan a bokor, hajlong; de a nagy fa dúl és törik.

i6 . Élettudomány. J)

Hallom nagy mester vagy a mászásban! mond az orosz
lán a medvének, nosza menj föl eme fára! — Uram, én 
csak egyenesre tudok mászni, felel a z , e pedig mint látod 
görbe. — Úgy én ügyességedért nem adnék egy egeret, 
mond*az oroszlán; hiszen majd mind görbe az erdő fája.

Vannak emberek, kik mindent tudnak, csak azt nem> 
mit életre tudniok kellene.

i  7. Agg kor.

A gazd* egy magas vén jegenyébe vágá a fejszét.— Kí
méld vénségemet, & tetsző termetemet! nyöge ez. — Miért 
tenném azt? felel a vágó ; nyujtottál-enekem valaha gyümöl
csöt? vagy pihenhettem-e nyár hevében árnyékodban? Vén- 
sége csak annak tiszteletes, ki éltét másaknak használva; 
tölté el.'

i8 . A mogyoróbokor 2).

Á mogyoróbokor egy kert szögletében, nehezen vette,*) 
hogy midőn gyümölcsöt szedtek, elmellő/tetett. 3) lm én 
gondosan növelem csekély gyümölcsömet, ügy panaszkodék 
a jámbor, előre azon édes reménynyel biztatva magamat, hogy 
azzal jó gazdámnak, ki kertében megszenved, *) majd ked*- 
veskedhetem; azonban gazdáin tán nem is tud rólam. — Ne 
aggódjál, barátnőm, így vígasztalé öt a szomszéd almafa; 5) 
szükséges-e mindig tudnia másnak, hogy kötelességeinkéi 
teljesítők? Keblünkben ál a bér, az édes jutalom.

s) Élet és tudomány. a) Mogyoró és bokor. *) teákat sa. •jMelli*.
*) Ssonved. 5) Alma és fut
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19. A szamár és eb.

Lám, *) hogy bennünk is lakik hűség, nem csak ti ben
netek! így szói a juhász szamara a kutyához; kezd már irán
tam is igazságos lenni gazdám, nézd, im bundáját hátamra 
köté, s gondviselésemre bizá.— Azt tehette, felel az eb; 
mert tudta, hogy el nem szökheiel vele, de föl sem éred 
észszcl, hogy el kellene szöknöd. Ostobaságodban bízik te
hát , nem hűségedben.

20. A leégett gólya.

Tavasz egy éjeién tűz emészté meg a gazda lakát és a
tetejében állt gólyafészket ]). Reggel kétségbe esetten ült a 
gazda romjai elölt. Elejébe szált le a gólya, melly az épen 
maradt éltetőben 2) kezde új fészket, letéve 3) szájából a 
vitt galylyat, s szánakozva szólíttá meg gazdáját. Szánlak, 
jó  gazdám, így szók hozó, kit velem együtt sajnos veszte
ség é ré ; de nem kipótolhailan az. Lássunk munkához mind
ketten , míg idő és erő kedveznek. — Könnyű tanácsolnod, 
mond a gazda, mi a te veszteséged az enyimhez képest? — 

'Ne véld, gazdácskám, viszonzá a gólya, madárnak a fészke 
mindene, s az veszte sokat, ki mindenét veszté. De nyaram 
elején a drága időt tettlen panaszsza! vesztegessem-e el ? 
Fészkemet visszaadandják4) idő és szorgalom, de ez évi nya
ramat, időmet nem semmi sopánkodás, nem maga as ég is.

V - T r é f á s  t ö r t é n e t e c s k é k -

Télen egy fiú késön jővén *) oskolába, midőn tanítójától 
kérdeztetnék. miért nem jött időre? ezen választ adái
Az út annyira jeges, hogy midőn előre egy lépést .tettem,

*) Hl. ! la • «) Gólya ét fótiak. *) ÓI ét totó. •) Tett. «) Vittsa 
étád . *) Jó.
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hátra kettőt csúsztam. „Tehát akkor míkép érhettél ide ? kér- 
dó tovább a tanító.44 Megfordultam 0 — mond a mugijedt 
fiú — és hazafelé 2) lépdeltem.

2. Egyszer egy botba egy öreg emberjött és pápaszemet 
kért. A kereskedő többet tett elébe, hogy válaszszon. Az
öreg föltevén, 3) egyet, könyvet kért, hogy megpróbálhassa4) 
lát-e rajta keresztöl olvasni Elébe teszik a könyvet, az 
öreg belé néz , aztán a szemüveget leteszi, 5) mást próbál r 
de egygyel sem volt megelégedve. El akart tehát menni azon 
megjegyzéssel, hogy a szemüvegek mind roszszak. Erre a 
kereskedő bosszankodván, monda: „Talán nem is tud ol
vasni Úgy ■*- válaszolt a távozó — hiszen ha olvasni tud
nék, minek volna akkor a szemüveg: de épen azért akartam 
venni, hogyvolvasni tudjak.

3. Egy fiú társával verekedvén, homlokán megsehesít- 
tetett 6). Midőn tanítója kérdezé, mi lelte , 7) nem mervén

* az igazi okot megmondani, 8) azt válaszoló, hogy megha
rapta 9) magát. Hogy haraphattad volna meg a homlokodat? 
kérdé tovább a tanító. A fiú most vette észre miilyen bajba 
hozta a hazugság,—de ebből is menekülni óhajtván, ijedten 
ezt felelte; Hát a székre álltam, hogy elérhessem 10).

4. MidőnDiogenes haldoMott, azt mondó barátinak, hogy 
holttestét ll) vessék ki a mezőre. Midőn pedig arra figyel
meztették, hogy ott a hollók szétlépik l2), mondó: tegyetek -
egy botot mellém, hogy elűzhessem ,3) őket. „Hogy lehet
néd ezt, hiszen akkor nem fogsz már érezni?44 mondák to
vább barátjai. „Akkor tehát mindegy, akar fognak tépni a 
hollók, akar nem,4* válaszolt a bölcs.

5. Bizonyos ember, ki nem a legigazabb utón gazda- , 
godott meg, egy szép új házat építtetett. Midőn kész volt,

0  Fordul. *) Hasa és felé. *) Tes*. *) Próbál. 5) Tes*. «) inbesít. 
7)C osa  mu stalo. *) Mond. *) Harap, 10) Ér. " )  Holt és test. 

Tép. » ) Ü*.
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iijiaja fölé ezen főlirást tétette: „Erre semmi rósz be ne 
menjen." Midőn Díogenes arra menvén ezt látta volna, kér- 
dé: „Vájjon tehát a ház gazdája merre jár be?“

6. „Mennyi idő alatt érek a legközelebbi faluba ?;‘ kér- 
dé egy utazó Aesopustól.Menjen 1“ válaszolt ez. Igen iól- 
tudom, hogy menn-m kell, ha oda akarok érni, mond az utas, 
de mondja meg,hány óra alatt érek oda? „Menjenf“ ismétlé 
Aesop. Az uta* bolondnak tartván őt, elindúlt, ')  a nélkül 
bogy többet kérdezett volna. De alig ment néhány lépésnyire, 
midőn Aesop , utána kiálta, hogy két óra alatt oda érhet. 
Az utas ezen csodálkozván, kérdé, mikép tudja már most, 
hogy két óra alatt oda ér, előbb pedig nem felelt? „Hogy 
felelhettem volna előbb — mond Aesop — mig nem tud
tam , miilyen sebesen megy ?

7. Egy leány fogadott valakivel, hogy a temetőből éjfél- - 
kor *) egy halálfejet 2) hoz. Az, ki vele fogadott, elbújt s)
a temető kerítésénél, s midőn a leány egy fejet fölvett, *) 
mély hangon kiáltott: ,.Ne bántsd a fejemet! A leány le
vető 5) és egy másik után nyúlt. Midőn azonban ugyanazon 
hangon hallá mondani: „ne bántsd a fejemet!“ nyugodtan 
tovább ment mondván : „Hiszen talán csak nincs két fejed ?“

8. Egy szegény nemes ember, miután hallotta vólnar
hogy egy vendégfogadós ötven forint büntetésre Ítéltetett, 
mivel egy más nemes embert pofon ütött, * **) hozá szált, s 
néhány napig ott lakván.köliött. Midőn el akart menni, a. fo
gadós fizetését kérte, mellyharmincz forintból állt.Barátom  
— mond a vendég — nekem egy fillérem sincs; de mivel 
egy pofon ütés ára ötven forint, üssön pofon, a többi húsz 
forintot pedig adja ki. ■
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0  Indúl. «) O pou noei. ») Halál ét faj. *) Bojik *) Ve**. *) Vet,
**) laurttfc d«i,

#
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9. Valaki egy asszonytól, ki a gazdasággal [mindig na
gyon el volt foglalva, kérdé, vájjon sokat olvas-e ? „Dehogy 
olvasok, — válaszolt ez — annyira el vagyok*mindig fog
lalva, hogy csak akkor olvashatok, mikor alszom. “

10 Yalalaki az ember halandóságát e szavakkal magya
rázó : „Lássátok miilyen állhatatlan az ember eleteí Estve 
egészségesen fekszik le ágyába, és reggel már halva ébred 
föl!“

11. Bizonyos spanyol az erdőben egy indussal találko
zott. Mindketten lóháton ') voltak. A spanyol, kinek rósz 
vén lova volt, cserélni akart az induséval, melly fiatal és erős 
vala. Ez nem akart rá állani. *) A fölfegyverkezett2) spa
nyol erővel vette el és tovább haladt. **) Az amerikai a 
legközelebbi városig követte ő t , hol panaszát azonnal biró 
elé terjeszté. #**) A spanyolnak meg kellett jelenni, és a 
lovat is magával hoznia. Azonban ő az egész dolgot tagad
ván a másikat csalónak nevezte, és azt állttá, hogy a lovat A 
maga növelte. Ennek nem voltak semmi bizonyságai és a bí
ró épen ki akarta mondani az Ítéletet, midőn az indianus 
fölkiáltott:3) „A ló enyim, és én befogom bizonyítani 
Levevén 4) köpönyegét, azt hamar a ló fejére veté, és így 
szólott: „mivel ez az ember azt állítja, hogy a lovat ő nö
velte, akkor tudnia kell, mellyik szemére vak. Parancsolja 
meg neki biró uram, hogy mondja meg.“ A spanyol nem 
akart kételkedőnek látszani, s azonnal azt jnondá, hogy jobb 
szemére. Az indianus levevén * ) /a köpönyeget, mondá: 
„Sem a jobbra, sehi a balra.“ A biró meggyőződve igazsá
gáról , néki Ítélte a lovat, a spanyolt pedig, mint csalót 
megbüntető.6) * ***)

0  W 6s Lót. *) Privoliti. *) Föl és fegyverkel. *») Na köti.
***) Predloíif. *) Föl és kiált. *) Le és ven — s) Büntet.
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12.. Nagy vihar volta tengeren, mellyen a habok egy 
hajót fői s alá hánytak. Egy utas igen félt és reszketett. Kö
zel egy matróz állt, s kérdé tőle. vájjon miért fél ahnyira? 
„Hogy ne félnék, válaszolt ez, mikor olly közel vágyók a 
halálhoz. Hát te nem félsz?“ — Nem bizony én válaszolt a 
hajós; én már megszoktam ') a tengeri életet. Atyám, öreg 
atyám is a tengeren halt meg. — „És te mégis bátorkodói 
szinte a tengerre szálni?“ kérdé az utazó. — Miért ne? 
mona a hajós. Hát a te atyád hol halt meg? „Betegen, az 
ágyban" felelt az utazó. — Hát öreg atyád ? kérdé ismét a 
matróz. — ,,Az is,“  — Hogy van az tehát, hogy te mégis 
annyiszor bátorkodtál az ágyba feküdni? kérdé a hajós.

, 13. Egy czigány utazván, egy más emberrel találkozott. 
Utjok czélja ugyanaz lévén, együtt mentek. A nyári nagy me
leg terhessé tette a czigánynak köpönyegét. Arról gondolko
dott tehát, hogy segíthetne magán. Egyszer megszólítja 2) 
úti társát, hogy kölcsönözzön neki a legközelebbi faluig 
egy forintot, hol azt köszönettel viszszaadni ígérte. A 
másik nem bízván a cigány becsületességében, vonakodott 
kérését teljesíteni. „Ha azt gondolod, hogy nem adom meg 
pénzedet — szólt a cigány — vedd zálogűl köpönyegemet." 
Erre az utas ráállott 4), ámbár nem tudta megfogni, minek 
leszn eki a pénz az utón, hol semmit sem vehet. Midón a 
faluhoz értek a czigány viszszaadá 3) úti társának a forintot, 
és átvette 5) tóle a köpönyeget. „Mondd meg most, — kérdé 
a másik — minek volt nálad eddig az a>pénz, mellynek sem
mi hasznát nem vetted ?“ csak annak— felelt nevetve a czi
gány — hogy köpönyegemet ne kellessen magamnak vinnem 
a nagy melegben. Köszüoöm, hogy elhoztad 6).

14. Rémülten rohant be a paraszt a kasznár szobájába. — 
Kasznár uram tehenét átdöfte 7J az én tehenem! így kiáltó. 
— De azt ugyan megfizeted! ®) rivall ez fölindulva 9) visz-
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») Szokik. *) Szólít. s) Vissza és ád. *) Rá és áll. *) Yes*. •) 
’) Ál és döf. *) Meg és fizet. ») Föl és indul.
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sza. — Vagyis*akarám mondani, a kasznár uram tehene ddffe- 
által az én tehenemet! igazíttá szavát a paraszt. — ügy-e?, 
mond vontatva?a kasznár), ki tehet róla, fiam ?

TI. Történeti adatok.

1. Sictliai estve.

A tizenharmadik (században a francziák Sicilia szigetét' 
elfoglalván *), ott olly kicsapongólag viselték magokat *), 
hogy a siciliaiak nem türKetvén tovább a rajtok elkövetett 
igaztalanságokat, módokról gondolkoztak, hogy bosszúl-
natnák meg azokat. Bizonyos salernoi Procida annyira föl
háborodott 2) kegyetlenségeik miatt hogy valamennyi fran- 
cziának halált esküdött. Hogy czélt érhessen, csuklyát vevén 
magára, abban mint barát az egész szigetet keresztül utazta3 4) 
és honfitársait *) rábírta 5), hogy a bosszút végrehajtják:, 
megmutatván ®) nekik a módot is, mellyel azt tehetik Meg
egyeztek 7) tehát, hogy 1282dik évi husvét második napján 
az esti harangozáskor minden házi gazda a nála szálláson 
levő franczia katonát megöli 8). Ez oliy dühhel és kegyetlen
séggel történt, hogy két óra blatt csaknem valmennyi fran
czia kipusztíttalott ®). Három vagy négy százan Sperlingua 
várába folyamodván, ott bezárattak, hogy éhen valának 
kénytelenek meghalni ,0). — A francziáknak ezen gyilkol* 
tatása siciliai estvének neveztetik.

2. Különös temetés.

V-dik Károly császár hatalmas uralkodó volt. A római 
birodalmon kívül Spanyol-, Nápoly- s több más országokat bírt.

) Foglal. •) Spravovaii aa. *) Háborodik. *) Kérésitől ás utas.
4) Honfi ás társ. *) Rá ás bír. •) Mutat, n  Meg ás egyez. •) öt.
')  Pusztít. »•) Hal.
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E fejedelem, ki ötven esztendeig tartotta rémülésben Euró
pát, miután betegeskedése által szellemi erei fogytak, egy 
zárdába vonúlt Spanyolországban, hol utósó napjait élni kí
vánta. Tartományait i 556-ik évben testvére és fia közt föl
osztotta ')• A zárdában egyedüli mulatsága volt kis kertjét 
művelni. Idejét vallásos gondolatokkal és ájtatossággal töl
tötte.

így élt Károly egy évig a zárdában, a világtól egészen 
elszakadva 2), úgy hogy a barátokat kivéve más nem is me
hetett hozá Bűnei bocsánata végett titkon annyira kínozta 
magát, hogy a kötelet, mellyet e végre használt, halála 
után egészen véresen találták. Egyszer azon gondolatra jött, 
hogy temetését éltében megtartassa 3). Miután e végre a zár
da kápolnájában gyászalkotmányt 4) készíttetett volna, ti
zenkét inasa páronkint fáklyákkal elére, ö pedig halotti öl- 

- főzetében utánok ment. Sok szertartások közt a koporsóba 
tétetett. A gyászmise 5) alatt, mint a többiek, ö is sírt és 
imádkozott. A mise után koporsója szentelt vizzel megföcs- 
kendeztetvén *j, mindnyájan eltávoztak 7) és a kápolna aj
taja bezáratott 8). Ezután Károly reszketve kimászván ®) ko
porsójából , szobájába vonult, hol nagy láz által meglepet
vén ,0) nem sokára meghalt 1 ').

3. Nero.

Nero, római császár, ki 54 évvel Krisztus születése után 
Tépett trónra, a világ legnagyobb zsarnokainak egyike volt, 
uralkodása első öt évében annyira tudta magát tetetni. hogy 
alattvalói örültek illy császárral birni. Egyszer midőn egy
halálos Ítéletet hoztak neki, hogy írja alá , azt mondá; „Bár 
ne tudnék se írni se olvasni. De ez öt esztendő után a leg
nagyobb vétkeket és kegyetlen tetteket követte el. Apját és 
barátját Brittanikust megmérgeztette I2), apját megölette ,3),

l) Fttl és ősit. 2) El éssiskád. *) Tart. 4)Gyási és alkotmány. *) Gyász 
és mise.- *) Főcskendei. 7) Távozik. •) Zár. ®) Mászik. , #) Lop, 
“ )  Hal. >*j Mérgei. >*) Öl.
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később nejét Octaviát, s végre a másodikat Popeatis. Sene- 
ka í volt tanítója sem kerülhette el kegyetlenségét. A zsar
nok barátságból megengedte ’) neki, hogy a halálnemet * **)) 
maga válaszsza, mire ö ereit vágata.

Egyszer Róma városát több helyen meggyújtatá *) s egy 
toronyba ment, hogy a város égésében ' gyönyörködjék. A 
tűz hat napig tartott. Hogy pedig ezért a gyiilölséget magá
ra ne vonja, e tettet a keresztyénekre hárítván , azokat ül
dözni hezdé. Többeket fölnyársaltatott4), másokat elevenen 
megnyüzatott5), ismét másokat megégettetett«). Egy estve e 
szerencsétlenek közül néhányat kertjében karókra köttet
vén és szurokkal bekenetvén 7) meggytíjtatott. Kiáltásuk és 
jajgatásuk sétálása közben gyönyörködtette öt. Péter apos
tol az ö parancsára megfeszíttetett, *) Pál pedig lenyakaz- 
tatott.

Nero azt kívánta, bár az egész emberi nemnek csak egy 
feje volna, hogy lehetne azon gyönyöre azt levágni *). Végre 
az egész világ megutálta10) e szörnyet. Galliában serege le
mondott szolgálatáról. Spanyolországban pedig vezéreinek 
egyike, Galba föl támadt n ) ellene. Ez utóbbi hir kétségbe 
ejté öt. Mindnyájan elhagyták ,2). ágy hogy végre kénytelen 
volt titkon megszöknil3). Miután mindenütt üldöztetvén lát
ta volna, hogy a közös bosszú elöl meg nem szökhétik, ma
ga ölte meg magát egy gyilokkal. Ekkor 32 éves volt és 13 
esztendeig uralkodott.

E zsarnok nagyon szerette a pompát, a legszebb öltö
zetet sem vette föl többször kétszernél, lovai és öszvérei 
lábaira arany patkókat veretett, és utazásában többnyire ezer 
kocsi kísérte.

4. A keresztes háborúk.
A keresztes háborúk olly hadak voltak, mellyek a Ildik 

és 12dik században a pápa tanácsára több európai fejedel-

*) Enged. *) Halál és nem. *) Gyújt. *) Nyársal. *} ltyü*. •) Éget. 
’) Ken. ») Fesilt. *) Vág. «®) Utál. ” ) Támad. >') Elés hagy.
**) Szokik.
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mek által a végre viseltettek, hogy a keresztyéneket, kik 
a szent földön letelepedtek, a saracének üldözéseitől megsza
badítván >), ez országot elfoglalják 2) Keresztes háborúk
nak azért neveztettek, mivel a katonák öltözetén egy nagv 
kereszt volt.

Bouillon Gottfrid volt az első keresztes háború vezére. 
Nyolczvan ezer emberével a szent földet kivívta 3) és 1099. 
Jéruzsalem királyának koronáztatott; azonban utódai nem 
soká tarthatták meg e koronát. A következett keresztes há
borúk szerencsétlenek voltak, leginkább azért, mivel a ve
zérek egymással viszálkodtak, seregeiket pedig betegségek 
elpusztitották. «) Végre Ít87ben Saladin, egyiptomi fejede
lem által végképen elüzetlek 5). Ez idő óta ezen ország 
mindig a törökök alatt áll.

E hadakban két milliónál több keresztyén veszett el.

A párizsi vérmenyekzö •).
így neveztetik a protestánsoknak meggyilkoltatása Páriá

ban, melly IV. Henrik menyekzője napján IX. Károly király 
parancsára 1572ben vitetett végbe. Máskép Bertalanéjnek *) 
is neveztetik, mivel a szörnyű gyilkolás Bertalan napján tör
tént. E hallatlan kegyetlenség hét egész napig tartott, melly 
alatt Párisban öt ezer, egész Franciaországban pedig hat
van ezer ember öletett meg. Sem öregeket, sem gyermeke
ket, sem asszonyokat nem kíméltek. Némellyeket agyonszúr-' 
tak **), másokat meglőttek 7}, ismét másokat vízbe fulasz- 
tottak, vagy az ablakon kivetettek 8), vagy rudakkal ag«on- 
vertek.

Párizsban hét vagy nyolcz százan e szerencsétlenek kö
zül a börtönökbe folyamodtak remélvén, hogy ott megfog
nak szabadulhatni. Azonban onnan kivitetvén 9) meggyilkol
tattak ln) és vízbe hányattak. Egy húsárus a király előtt di-
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») Szabadit. *) Foglal. *) Ki ég vív. «) Posztlt. *) El éa íz. •) Vér éa 
menyekzí. *} Noc Bartolomeja. **) Agyon, vídi xnaraená 
,,do smirti“, k. p. agyonütni, agyocaznrni, agyonlőni. ’) Meg és 
1*. •) Ki éa vet. ») Ki éa visa. •") Gyilkol.
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osekedett, hogy ö egy éjjel százötvenétől! meg,egy arany-- 
fonó pedig karjára mutatván többször állíttá, hogy azzal négy 
százat küldött a más világra.

6. Szent István.

Szent István ellen több elégetlenek öszszeeskűdvén 0  
1032ben meggyilkoltatását elhatározták 2). Sok tanácskozás 
után az egyik a vétkes tett véghezvitelét magára Vállalta. Az 
est homályában sikerű t neki a király szobáiba jutni a nél
kül, hogy valakitől észrevetetett volna. A szobában elbúj-, 
ván, 3) nehogy elárultassék 4), vártamig a király lefekszik5) 
és elalszik, ®) Sokáig kellett várnia, míg a sötét tett végbe
vitelére alkalma lehetett. Végre a király lefeküdvén el
aludt.

Ekkor a gyilkos rejtőkéből előjővén 7) az ágyhoz köze
ledett, mellybcn Istvánt mély álomban találta. Fére vonván a 
függönyöket, az ágy mellett megállolt.8) De most a rósz 
lelki ösmeret utolérvén öt, midőn kardját fölemelte 9), hogy 
azzal királyát megölje, 10) remegni kezdett, ügy hogy az 
kezéből kiesvén 1 *) olt látta maga előtt remegni a gyilkost', 
ki mos szándékát nem merte folytatni.

Midőn a királytól kérdeztetelt volna mit akart tenni, 
térdre esvén mindent megvallott ,2) A király megrémült l3), 
midőn megtudta M) az összeesküvést. Annak azonban , ki 
által az illy csodálatos módon fölfedeztetett, megkegyelme
zett 15).

7. Salamon.

Salamon a tróntól megfosztva 16), sokáig háborgatta afc 
ország csöndét. Midőn ezért anyja által feddötnék, bosszu-

*) Össze és esküszik. *) Határos.8) Bújik. *) Árul. #)Fekszik..*) Al
szik. T) Elő és jő. •) Áll.*) Emel. >•) Öl. n ) Esik. >») Vall.- 
,J) Rémül. M) Meg és tud. 15) Kegyelmez. *•) Foszt.
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san feléje rohant és kardjával fenyegette ügy* hogy kénytelen 
volt előle futni, hogy életét megmenthesse !).

Összeszedvén 2) katonáit, adott szava ellenére újra hábo
rút hozott az országra, melly azonban az ö részéről szeren
csétlenül végződött; serege futni kezdett, és ö maga maradt. 
Midőn igy egyedül ide s tova *) tévedve egy kunyhóhoz ért 
volna, éjjeli szállást kért, melly a szegény de szives paraszt 
által szívesen megadatott3). Azonhan midőn belépvén 4) meg
tudó 5), hogy ez Salamon, igy szólott hozá: Mivel már meg
ígértem 6), maradj itt, uram reggelig, — mint utasnak szí
vesen adok szállást; de mihelyt virradni keid, menj tovább, 
mert én ollyat. ki királya ellen támad és anyját sem tiszteli, 
kunyhómban tartani nem akaróké

Más nap reggel Salamon nehéz szívvel tovább ment.

8. /. Lajos.

Midőn I. Lajos Olaszországban Salero város ostromára 
ment, Negro folyamon kellett hadát keresztül vezetnie, melly a 
sok esőtől nagyon meg vala áradva.A folyam megvizsgálására7), 
némellyek szerint Szederay nevű magyar, mások szerint egy 
olasz ifjút küldött be a ragadó hullámokba. Áz ifjút a folyam 
lováról leragadta 8) s már veszélyben forgott élete, midőn a 
király nemes szivétől indítatva, a fuldoklónak utána ugrat, 
s öt serege bámulatára szinte életveszély9) közt megmenti10). 
A víz  egy kis távolságra öt is elragadta n ) ,  de bő magyar 
köpönyege nem bagyá elmerülni 12J.

41

9. Kemény Simon.

Hunyady János a 15ik század legnagyobb embereinek 
egyike volt. 1442-ik év tavaszán Mezidbeg, török vezér 
nagy haddal jött Erdélybe, s Lépes György, erdélyi paspököt

s) Ment. a) Össze és szed. *) Sem a tara. 3) Meg és ad. 4)#Be és lép.
5) Meg és tud. 6) ígér. 7) Vizsgáló*. 8) La éi ragad. 9) Etet és ve
szély. 10) Ment.11) El és ragad. ,a) El és merül.
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majdnem egész seregével fölkonczolta *) és Szebenl ostrom 
alá vette. De nem sokára ott termett Hunyady a város védel
mére.- Mezidbég elbizva *) az előbbi diadaltól uj győzelem 
reményével jött a hősnek ellenébe. Leirá 2) legbátrabb ka
tonái előtt Hunyady lovát s fegyvereit, meghagyván 3) nekik, 
hogy élve vagy halva kézre kerítsék az annyi veszélyt oko
zott vezért. A. magyar vezérek kémeik által megtudván 4) a 
cseleket, Kemény Simon nem nyugodott, mig nem a sokáig 
vonakodott Hunyadyt rábírta **), hogy vele fegyvert és öl
tözetet cseréljen. A csata rendkívül erős volt, Kemény a 
törököktől Hunyady gyanánt megtámadfatván 5) ,  a fegy
vercsere 6) dicsőségét y ön s 500 derék vitéze halálával 
fizette meg.

ÍO. Hunyady.

A ligóunezftn nyert győzelem után Hunyady övéitől el
szakadván , 7) midőn az ismeretlen utakon Szerbországban 
magányosan s fegyvertelenül bolyonga, két török rabló ha
talmába esett. Mi? azonban azok a mellén függött kereszt 
birtoka miatt ökölharcára 8) keltek, a hős egyiknek kardját 
kirántván 9) azt levágta10), a másik pedig elszaladt11). De alig 
szabadult meg e veszélyből, ismét másikba esett. A szerb 
paraszt, kinél utóbbi története után meghalt, lf) Nándorfe
hérvár helyett Szendrőbe vezette. Mivel pedig a hős bosszú
jától fáit, öt őrizet alá tetette, s .alkudozni kezdett * Zol
tánnal, ki azonban elég nagylelkű volt az ajánlatot el nem 
fogadni.

H . Hunyady László.

Gara és Űjlaky rágalmai következtében ***) Hunyady 
László és Mátyás a nagy bős fial, V. László király előtt gya—

0  Föl és koacsol. *) ZpiMem. a) Le és ir. ®) Meg és hagy. 4) Meg 
és tud. #) Meg és támad. •) Fegyver és csere. **) navjesli, nabo- 
▼orifí. T) El és ssakad. 8) Ököl és harci. f) Ki és riat. w) Le ás* 
v%. E! és ssalad. la) Meg és hál. **•) V následku.
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fiúba estek, hogy élete és koronája ellen összeesküdtek1), 
s a gonoszok tanácsára őket s barátaikat elfogatta. 2) A nép 
közölt ennek okaűl az hireszteltetett, hogy tetten érettek, mi 
szerint a királyt három nap múlva megölni * *) szándékoztak. 
Másnap ’) a király a tanácslőhkal törvényt tartott, s Hunyady 
Lászlót minden védelem nélkül halálra Ítélte. 1458diki mart. 
16kán a budai várban hajtatott végre*) az országszabaditó 5) 
ártatlan fián a vériiélet 6). Háromszor csapott a bakó az ál
dozatra. de Hunyady fiatalsága erejében a harmadik csapás 
után fölállott ’) ,  hangos szóval hivatkozott ártatlanságára, 
s  a szokásra, tnelly a negyedik csapást tiltja. Midőn azonban 
néhányat előre lépett, megbotlott s) és elesett, 9) mire a 
bakő a bírák parancsára negyedik csapással a földön vetett 
végett**) fiatal életének.

f2 . Mátyási

Mátyás, ki I458tól 1490ig uralkodott, bátor, igazsá
got és tudományt kedvelő fejedelem volt. Több győzelmet 
nyert a törökön; a lázadókat lecsillapította10); Bécset el
foglalta, *') sok hasznos törvényeket hozott. Hogy a tu
dományok terjedjenek, oskolákat átütött, sok tudós fér
fiakat hozott be az országba, Budán egy pompás könyvtárt 
gyűjtött. Mind ezeken kívül Budán még egy nagy főoskolát '*) 
akart fölállítani w). mellyben 40,000 ifjúnak lelt volna helye. 
Különösen szerette Mátyás a népet, mellyet gyakran meglá
togatott l4), és még máig is sok történeteket beszélnek róla 
a nép közt. Egykor Gömörben. ebéd után a nagy urakat, kik 
vele ettek, kivezette,s) a szőlőbe. hol akkor épen kapáltak. 
A király első egy kapát vett, és a többieket is fölszólitá, ,s), 
hogy példáját kövessék. Ezek előbb tették ezt agyán, de a 
szokatlan munkában hamar elfáradván17), kerék, hogy mentse

*) Öoxe és esküszik. *) El és. fog. *) öl. *) Más és nap. «) Uskut- 
©éfiiti. *) Orsiig és szabadító. «) Vér és ítélet. T) Fól és áll.
*) Botlik. *) Esik. •*) KoAec uéiniíi. *•) Csillapít. " )  El és foglal.
u ) Fö és oskola. **) Föl és állít. **) Látogat. *•) Ki él voaet. 
w) Föl és izólít. M) El és fárad.
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meg őket tőle, inig ő vígan folytatta elóttők munkáját. Ne
vetett, midőn látá, mint izzadnak az urak, aztán intette őket, 
gondolnák meg, mennyi fáradságba kerül a szegény paraszt
nak megszerezni ]) azt, mit»ők könnyelműen pazarolnak, 
miért is böcsben tartsák jobbágyaikat. — 1490ben virág
vasárnapon 2) hosszú ideig isteni szolgálaton volt. Hazatér
vén 3) fügét kivánt, miután ezekből néhányat evett volna; 
roszúl érezte magát, s két napi szenvedés után május 6kán, 
életének 57dik esztendejében meghalt. 4)

13, Mohácsi ütközet.

I526dik évi augustus 29dikén egy csöndes szép nyári 
nap reggelén a harczot már alig várható magyar sereg Mo
hács alatt egy mért föld nyíre csatarendbe5) állíttatott. A jobb 
szárny Batthyányi és Tahy, a bal Perényi Péter vezérletére 
bízatott, középen Tomory állott, háta mögött pedig a király. 
A török had korán reggel Mohács felé indulván, azon hal
mokat, mellyek a magyar táborral szemközt *) állottak, el
foglalta 6). Három óra tájban közeledni kezdének a már nyelei 
óráig csatarendben5) állott magyar sereg felé. Egy rész Mo
hács felé került, hát mögül szándékozván megtámadni 7)a  ma
gyarokat. Tüstént észrevette ezt Tompry, s ő is küldött egy 
osztályt ellene. — Mint villám rohant Tomory egy-, Perényi 
másfelül a török előbadra, 8) s azt nagy csapással vissza^ 
nyomván, 9) űzni kezdek. Utánok indult a király is. De a 
jobb szárny a török ágyuktól, mellyeket elfoglalni6) ügye- 
kezett, nagy veszteséggel visszaveretettI0), és maga a kö
zéphad is megzavartatott1J). A király futásnak eredt és többé 
nem is láttatott. Tomory ezután az ágyúkra még egy rohanást 
intézett, mi közben maga is elesett12), a had pedig, mellyet 
hátul is megtámadtak, l3) futásnak eredt, és a csata sorsa 
más fél óra alatt el volt dlöntve. 500 főnemes14) és mintegy 22

*) Meg és szeres. a) Virág és vasárnap. s)Hasa ós tér. 4) Hal. 5) Csata 
és rend. *) Na profi, v ristreti. •) El ós foglal. T) Támad. 8) Efó és 
had. 9) Vissz*és nyom.10) Vissza ós ver. n ) Meg és savar. w) Esik. 
ia) Meg és támad.14) Fö ós nemes.
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ezer vitéz esett áldozatni. A király néhánynak kíséretében 
futott el a csatából, de tölök elszakadván, 0  midén a Cselye 
moosáros patakon átugratni 2)  akarna, leesett 3) s lovával 
együtt a mocsárba fűlt.

14. Eger ostroma.

Midin 1555ben a török Magyarországot pusztítás Egert 
1800 őrrel a hős Dobó István védelmezte.’A győzelmeiben 
elhízott ellenség mindjárt mpgérkezte*) után föladásra szó
lította a város lakosait; de Dobó a követet börtönbe vettető, 
$ válaszul a falon két koporsót függesztvén, megesküdött 4), 
bogy azután minden üzenetet olvasás nélkül megéget, 5) mit 
valóban is teljesített. Az ellenség szüntelenül töreté ágyúiból 

falakat, de a várban levő nép a réseket éjenkint becsi
nálta. 6) A rohanásoknál ineggyözhetlen 7) volt vitézségök. 
De voltak ezek közt is néhányan, kik árulásról tanácskoz
tak. Azonban az összeesküvés felfödöztetvén;*8) Dobó az 
árulás társait keményen megbüntette. Alig múlt el ezen ve
szély, midőn más lepte ineg őket. Egy malom meggyűlvén 9) 
sok embert s barmot eltemetett, 10) s a falak egy részét ha
lommá döntötte. De e rést is kevés idő alatt berakta1 ll \) a fá
radni nem tudó várnép. 12) Az ostrom már egy hónapnál to
vább tartott, midőn Achmet, a törökök vezére, utósó roha
násra vezette katonáit, de ekkor is készen várták őt 8 fa
lakon Dobó és társai Nők és leányok a férfiakkal együtt si
ettek a falakra, s velők vívtak, néhánya fegyverrel is, a na
gyobb szám köveket hengéritve, forró vizet, szurkot öntve 
az ostromlókra. Midőn egy asszony kosarában nehéz követ 
emelve sietne, hogy azt a fölmászni ,3) akaró ellenségre 
hengeritse, mielőtt szándékát teljesitbeté, golyótól találva 
földre esett. Alig látá ezt meg mellette vívó leánya, feledve

l) El és szakad. a) Ugrik. 3) Esik. #) Trichod, po pficboíe, alebo, 
prijda. 4) Meg és esküszik. 5) Meg és éget. •) Be és csinál. T) Meg 
éé gyözbetlen. 8) Fel és födöz v. fedez. 9) Meg és gyál. 1C) Temet.
ll) Be és rak. **) Vár és nép. ,8) Föl és mássík.
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veszteségét, bosszútól erősödött karokkal ragadja meg az 
anyja vérétől párolgó kosarat, és a követ olly erővel veti a 
törökökre, hogy kettő közülök holtan hullt le a hágcsóról. 
Egy másik nő, férje mellett víván, midőn azt elesni') látná, 
hozá ugrik, a kardot kezéből kiragadja 2) s bosszútól fölin* 
dúlva2)rohan férje megélőire 4), és csak mikor három török 
hullott el csapásai alatt, tette meg férjének a szeretet utósó 
szolgálatát llly hatalmas erkölcsi erőn nem győzhetett a tö
rök nagy száma. És Eger, midőn az éj beállt, 5) az ostrom 
38dik napján meg lön mentve. Achmet néhány nap múlva 
visszavezette 6) megfogyott 7) seregét, azt mondván a budai 
basának, ki előbb Egert gyermekszobának 8 *) nevezte, hogy 
illy vitéz gyermekeket még soha sem látott.

15. Zrínyi Miklós. ^

Azultán útjában hallván, hogy Zrínyi Miklós. Szigetvár *) 
kapitánya, egy török hadat megtámadott10 *) s megvert u ), 
táborát Sziget felé indította. Augustus elején vévé körül a 
roppant sereg 300 ágyúval a mocsáros helyzete által megerő
sített 12) várat, és azonnal három oldalról fogta ostrom alá. 
A külső vár, mellyel Zrínyi kevés katonaival eléggé nem 
védhetvén maga fölégetett,3) s odahagyottI4), 14n*p múlva 
már a török hatalmában vsla; de a belsőt mind halálig szán
dékozott védelmezni, ámbár Mohamed öt a föladásra több 
Ízben egész Horvátország birtokával kísértette. A rohaná
sokkal a török nem bóldogulván, tűzzel akarta a várt leron
tan i15) és septeinber 5dikén a vár egy része meg is gyuladt. 
Ugyan e napon halt meg a nullán, de halála három hétig ti
tokban tartatott. September8dikán. midőn a lőporom tornyon 
kívül már minden romban feküdt, és csak föladás vagy halál 
között lehetett választani, Zrínyi magát ez ntósóra határozta.

*) Esik. *) Ki éa ragud. *) Föl és indul. #) Meg é* Ölő. *) Be éa áU.
f) Viasza éa vezet. T) Fogy. B) Gyermek és szoba. *) Sziget és vár.
10) Meg és támad. n ) Ver. la) Érésit. ,f) Éget. '*) Oda éa hagy.
” ) Le és roat.
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rKilépett 0  az udvarba drága dolmányba öltözve, mellynek 
két zsebébe a vár kulcsai mellé száz, száz aranyat tett, „hogy 
— úgymond — a ki levetkeztet 2), ne mondhassa, hogy 
rajtam semmit sem talált,“— nyakában arany lánczczal, fején 
gyémántos kalpaggal. Ezután minden vagyonát halomra gyüj- 
tette s porrá égette; és fönrnaradt3) vitézeit egy beszéddel 
halálharczra 4) fölbuzdítván 5) a kinyitott 6) kapuban egy 
ágyút lövetett ki. s ennek füstje alatt, mint villám a felhőből 
rohant hada előtt az ellenségre. A harcz kemény, de rövid 
vala; alig oszlott el a füst, mellyből a hős halálos csapá
sait osztogatta, midőn fején és mellén megsebesítetve 7) el
esett 8). Vezérok példája szerint a vitéz őrök, mind hősi 
halállal hűllrak el, s csak holttesteiken 9) keresztüljuthatott 
a török, mintegy 20 ezer vitéze elvesztése 10) után a porrá 
égett vár birtokába.

16. Buda visszavétele.

1686dik évben tűnt föl a 150 év óta szolgajárom n) alatt 
nyögött hon egén a szabadulás csillaga. Mintegy 90 ezernyi 
sereg gyűlt össze Leopold zászlói s a hős Káról berczeg ve
zérlete alatt; köztök mintegy 20,000 magyar, kik előtt a 
nádor, Eszterházy Pál vala, ezen kívül 8 ezer bajor, ugyan
annyi brandenburgi, 6 ezer sváb, 3 ezer frank, 5 ezer szász, 
végre sok spanyol, franczia, angol, olasz, német nagy urak. 
E tábor Junius közepén szállotta meg Budát, mellyet Abdur- 
rahman, másként Abdi pasa 16 ezer próbált vitézzel védel
mezett. Az ostrom három oldalról kezdetett. Junius 24dikén 
tétet ott az első rohanás a város külső falára; melly kemény 
harcz után meg is vétetvén, az ostromlotlak a felső várba vo- 
nűltak; a második rohanáskor azonban, julius 13dikán, mint
egy másfél,2) ezernyi veszteséggel volt kénytelen visszavo
nulni 13)a  keresztyén sereg, a legerősebb bástya árkát mind-

Ki és lép.1) Velkeitet. * *) Főn és marad. 4) Halál és harci. *) Buidit.
•) Nyíl. *) Sebesit. *) Esik. ») Holt test. ” ) Vesités. ll)  Ssolfa 
és járom, ,a) Más és fél. M) Visssa és vonul.
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azáltal elfoglalták!). A faltörés2) ezután újra megkezdetett *). 
Julius Ildikén egy tüzes golyó vettetett a fegyvertárba, melly 
a puskaporhoz hatván azt szétvetette 4). A rázkódás, mit ez 
okozott, olly vagy volt, hogy még a Duna is kicsapott 5) 
partjain; a földbástyán 6) pedig 60 lépésnyi rés nyílt. Káról 
herczeg Abdi pasát föladásra szólította. De a pasa válaszul 
száz kerestyén fejét, kiket egy kirsapásnál fogtak e l, egy 
fára függesztette. Öt nap múlva tehát a herczeg ismét roha
nást kezdett. A harcz újabb erővel megkezdetett 7), s egy 
győri hajdú első vala, ki a királyi zászlót a vár külső falára föl
fűzte 8). E fal megvétele négy ezer közvitéz 9) és 200 tiszt 
életébe került a keresztyéneknek; de birtoka uj erőt, uj re-- 
ményt öntött ezek kebelébe. Karol herczegezután ismét föl
szólította 10) a törököt a vár megadása iránt, de Abdi pasa 
tudván, hogy egy 86 ezernyi segédsereg n ) inár csak négy 
mértföldnyire van, ismét nem-mel válaszolt. Korán értesült 
Káról is a török had jöttéről *), s mire ez tábort ütött, a ke
resztyén sereg olly jól volt elhelyezve I2), hogy az^ellenség- 
nek minden megtámadásait13)visszaverte14).September 2dikán 
esti hat órakor hal ágyuszó I5)adott jelt a köz megrohanásra1 ®). 
A harczot egy részről a győzelem reménye, más részről a 
kétségbeesés, az előbbieknél keményebbé tette; az ostrom
lóknak minden lépésnyi tért vérrel kelle megvenniük ,7J. Pet- 
neházy első volt a falromon18) ,  és első a vár főutczájánl9). 
Abdi végre sebekkel borítva földre terül, s vele vitézei jobb 
része. így került vissza Buda 145 év után ismét a magyarok 
birtokába.

V ÍV .  1 ( 1  k é p e k .
f . Grönlandi.

Grönlandi, nevét azon zöldes mohtól nyerte, mellyel 
partjai födve vannak. Fekszik Európa és Amerika közt. Az

l) Foglal. J)Fal és törés. *) Keid. *) Szét és vet. 5> Ki és csap. *)Föld 
és bástya. T) Kezd. 8) Tű*. •) Köz és vitéz. l0) Szélit u ) Segéd 
és sereg. *) 0 pnchodi. la)EI és helyez. 11) Támadás. ,4) Vissza és 
ver. 15)Ágyd és szé. « ) Rohanás. Vesz. l9j  Fal és rom. « ) Fö 
és ntcza.
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egész föld igen magas hegyekkel van elborítva mellyek- 
nek csúcsain a hő és jég soha sem olvad el. E helyek közt 
bosszú völgyek vannak, mellyeken magas fű és más növények 
teremnek. Novembertől május végéig a grönlandi partok min
dig jéggel borítvák, s ez egészen nyáron sem olvad el, melly 
ez országban csak igen langyos. Májustól Júliusig a nap sza
kadatlanul világit a láthatáron': ellenben november-, decem
b e r-  és januárban nem látszik. A napvilágot 2)  bizonyos ho
mály pótolja, melly némelly órákban előtűnik 3). Az éjek 
mind a hold, mind pedig a hó és jég által világítatnak meg. 
Ha hold nincs, akkor az éjszaki fény ad világot, melly azon
nal beáll 4) ,  mihelyt a napok rövidebbek kezdenek lenni. 
Egész télen átvilágít, s fogyni kezd, midőn a napok hosszab
bodnak , mig a nyár elején egészen megszűnik 5).

A grönlandi lakosok általában igen kicsinyek. Közönsé
ges nagyságuk nem több négy lábnál. Arczuk széles és la
pos, orruk tompa és benyomott 6) ,  pofáik kiállók 7) ,  ajkuk 
vastag, bajok fekete, s bőrűk sötétsárga. A nők szinte’ olly 
ru ták , mint a férfiak és annyira hasonlók egymáshoz, hogy 
igen nehéz őket megkülönböztetni 8). Mondják, hogy igen 
fehéren születnek, s szinök tisztátalanságból ered, mert soha 
sein mosdanak, lakásaik mindig füsttel telvék, s testöket 
igen gyakran zsirral és olajjal kenik. A grönlandiak öltözete 
tengeri kutyabőrből9) készített hosszú ködmön, mellynek 
ujja és sapkája van, mint a barátcsuklyának in) , s térdig ér. 
Nyáron a szőrt kifelé,1) télen befelé 12J fordítják. Ez alatt né- 
mellyek madárbőrből ,3J készített mellényt viselnek. Nadrág- 
jokhasonló bőrből van, mint a felsőruha. Vászon öltözetűk H) 
nincs, és ha valaki inget ad nekik,azt ruhájok fölé öltik, s 
le sem vetik, mig darabokra nem foszlik.

A grönlandi lakok nem szépek, és kétfélék; téliek és 
nyáriak. Az elsők nagyobbak, mintegy 20 négyszög IS) láb—

Borit. * *) ITap.éi világ. *) Tűnik (okéin fa). *) Posotefie. *) Szűnik.
*) Nyom. 7) Áll. *)Különböztet. *) Kutya és bőr. 10) Barát és csuk

lya. “ ) Ven, von. **) Don , do fiúira. **) Madár és bőr. '*) Vi
sion és üllőiét. ,s) Négy és szög.
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nyűk. Ezek kavicsból és szikladarabokból ’)épitvék, a hézagok 
pedig földdel és mohhal bedugvák 2). A bemenet3) , mint a 
nyálaké föld aló vág ásva, s nem magaSb két vagy három 
lábnyinál. Egy illy lakban hat vagy hét család is — az egész 
rokonság — lakik. Nem látni bennök semmi fölösleges bú
tort; néhány tál, egy lámpa és egy katlan teszik az egészet 
Kamrájok, mellybe élelemszereiket4) télre begyűjtik3) , egy 
az ajtó mellett kiásott6) és kövekkel befödött lyuk. A lámpa 
egész télen át ég, melly fölött a kation függ, s ez melegítés
r e , világításra és főzésre szolgál.

E téli lakban octobertől májusig tartózkodnak, s aztán 
egy időre elhagyják 7) , ba közel akarnak maradni. De ha 
távolabb alkalmas helyet találnak a vadászatra és halászatra, 
vissza sem térnek többé. A nyári lakok tengeri kutyabőrből 
készített sátorok, s illyennel minden család bir. A férfiak 
mással nem foglalatoskodnak, mint vadászattal és halászattal; 
a'nQk készítik a lakokat, ruhát és főznek, és ha hon nincs 
foglalatosságok, ők is férjeikkel mennek vadászni és halászni.

E nép egészséges és ép, orvosra nincs szükségük, mert 
ritkán betegek, és igen sokáig élnek. Eledelük nagyon egy
szerű, mert csupán hússal és halakkal élnek. Az éhséget hi
hetetlen állhatatossággal törik: ellenben, ha valamijök van, 
akkor csakugyan falnak. Az evés ideje nincs meghatározva ®), 
akkor esznek, mikor megéheznek*). Ha ez éjjel történik, 
fölkelnekI0) és csillapítják ébségöket. Özek, tengeri és földi 
kutyák, madarak és halak legkedvesebb eledelök. A húst ho! 
főve, hol sülve, hol szárítva vagy nyersen, vagy félig rot- 
hadtan eszik, aszerin t, mint étvágyokjő. Szükség idején 
ruhájok egy részét főzik meg, és azt eszik. Kiknek táluk van, 
abból esznek, de ezek soha nem mosatnak. A férfiak m ir 
gok esznek, a nők pedig szolgálnak, s addig semmihez sem 
nyúlhatnak, mig a férfiak föl nem keltek. Italuk viz és 
halzsir11).

A grönlandiak általában őszinték és nem ostobák. Béke-

>) SíiMa ét darab. *) Dog. *) Menet. <) Életem é* saer. *) Gygjt.
•) A». ») Hagy. *) Határol. ») Ékelik. '•) Kel. »■) Hal áa u ir.
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szeretők1) 9 részvevők, s azon egyesség, melyben élnek 
dicséretet érdeme). Ha egyik a másikat meglátogatja 2), nem 
üdvösük egymást3) ,  hanem a látogatott csak helyet mutat 
njával, s a látogató azonnal leül. Ha távozni akar, ismét 
nem szólnak. Gyülölség, irigység, árulás nálok (ismeretle
nek. Szomszédaikkal soha sem hadakoznak, s fegyvereik 
csupán vadászatra szolgálnak.

E nép országát a föld legjobbjai egyikének tartja, s ma
gát sokkal boldogabbnak véli mindazon népeknél 4) ,  niel- 
lyeknek tengeri kutyáik nincsenek. Dánia királya egy grön
landit udvarába hozatván, őt szép ruhával, jó ételekkel s 
minden kényelemmel elátta: de semmi sem volt képes vele 
hazáját elfeledtetni5). Végre annyira komor lett, hogy meg
betegedett6) ,  s valószínűleg meghal7) ,  hogyha hazájába 
vissza nem küldetik.

2. A samojedek.

A samojedek, kik éjszaki Siberiában laknak, a grönlan
diakhoz termetre és szinré nézve nagyon hasonlítanak, csak 
hogy ezeknél még rútabbak. Mert rövidcbb lábúak, nagyobb 
fejüek, továbbá kellemetlen arczuak, kis foguak. Fekete 
hajok rideg. A férfiaknak semmi, vagy igen kis szakáluk van, 
s a nőktől nehezen különböztethetők meg8), mivel alakjok és 
ruházatuk egyenlő.

Téli öltözetük iramszarvas bőréből, a nyári madarakéi
ból áll, mellj utóbbiakon a tollú meghagyatik. Soha sem 
mosdanak, és nem fésülködnek, s ezért igen piszkosak. Fa
kéregből9) és bőrből készült kunyhóikban nagy tisztátalan- 

i ság és bűz uralkodik. Döglött lovakat, vagy más állatokat, 
i mellyeket kapnak fölaggatnak ,(l) bennük, s a legnagyobb 

étvágygyal nyersen megeszik n ). Az iramvért,2) pedig mele-

l) Béke és sxeret. a) Látogat. *) Egy és más. 4) Mint azon népek* 
*) Feledni. *) Betegszik. T) Hal. •) Különböztet. #) Fa és kéreg* 
,0) Aggat. Il) Esiik. 12) Iram és vér.
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gert iszszák. Gazdagságuk csupán iramszarvasokból áll, mel- 
lyekkel a vadászaton és halászatok kivül egyedül foglalkoz
nak. A halakat szinte nyersen eszik.

Nálok a férfi annyi nőt tarthat, a mennyit akar, de öt
nél több egynek sem, s a legtöbbnek kettő szokott lenni. 
Ezeket atyjaiktól iramszarvasokért vásárolják, s néha egy lá
nyért százat is adnak. Mindnyájan egyenlők egymás O közt, 
csak az öregeket tisztelik jobban, következőleg sem urok, 
sem törvényük nincs, kivéve *), hogy az orosz császárnak 
bőrökkel adóznak. Istent és egy hatalmas ördögöt hisznek, 
de egyiket sem imádják. A napot és holdat kisebb istenek
nek tartják. A lélek halhatlanságáról van némi fogalmuk, 
de azt hiszik, hogy a lélek ez élet után más testekbe megy át.

3) Csúcshegy (SpitzbergJ.

A Csúcshegy, melly a jégtengerben Norvégia fölött fek
szik, a föld leghidegebb országainak egyike. Két meglehe
tős nagyságú szigetből áll, mellyek csupa csúcsos hegyekkel 
födvék. E hegyeket részint hó és jé g , részint homok és kö
vek képezik. Nem nő itt sem fa, sem bokor, és mohon s 
néhány növényen kivül itt egyéb nem található. Csak juni- 
uában és augustusban van egy kis nyár, melly gyakran téli 
jelenetek által szakasztatik félbe3). Az ég többnyire boros. 
A hosszú téli éj, melly négy hónapig tart, némileg türhelŐ- 
vé lesz a gyakran közbejövő *) éjszaki fény által. October 
18-kától február 2kaig ez országban a nap föl nem jő, s május 
4től augustus 2káig le nem száll. Más állatok itt néhány vízi 
madáron, fehér medvéken, iramszarvasokon, fehér és kék 
rókákon kivül nem találtatnak. A fehér medvék olly nagyok, 
mint nálunk az ökrök, mertvannak 12 lábnyi hosszuk is. Ezek 
nagyon falánkak, és mind embereket, mind állatokat meg- 
támadnaks).

*) Egy és mis. *) Vess. ')  Félbe és szaksait.4) Késbe és jö. *) Meg 
és támad.
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4. Éjszaki ') utazás. '
Egy kereskedő Mezzen városában, melly Oroszországban 

a fehér tenger mellett fekszik, 1743dik évben egy hajót in
dított el cethalak fogására. A szél olly kedvezőn fújt, hogy 
a hajó nyolcz nap múlva mára Csúcshegy táján volt. A kapi
tány a nyugati parton, hol a hajók rendesen megszoktak áll
n i, kikötni szándékozott, azonban a szél rögtön megváltoz
ván 2) a hajót a keleti Csúcshegyhez hajtotta. E sziget á má
siktól széles csatorna által választatik el. E kellemetlen eset 
nagyon elkedvetlenítő 3) az utasokat, mivel tapasztalásból 
tudták, hogy ez oldalon mindig több jég van, mint a mási
kon. Alig értek ide , már a nagy jégtorlatoktól 4) látták ma
gokat körülvetetni5), úgy hogy sem előre sem hátra nem 
mehettek. Egy jégzátonyt 6) megmérvén *), azt ötvenkét öl- 
nyi vastagnak találták. Szegény utasaink egész jéghegye
ket 8) láttak úszni, mellyek száz ölnyi magasak is valának. 
A hajó igen veszedelmes helyzetben, s megszabadítására 9)  
nagyon kevés remény volt.

A kormányosnak eszébe ju to tt, hogy néhány évvel az 
előtt, tömbben a telet ott töltvén egy kunyhót építettek. E 
kunyhót megtalálni ,0) remélvén, elhatározók " )  azt fölke
resni ,2) és birtokba venni. E célból megparancsoló ,s) «  
kormányos három matróznak, hogy kövessék, segy puskát, 
tizenkét lövet port, ugyanannyi golyót, egy fejszét, egy 
katlant, egy. húsz font liszttel telt zsákot, tüzszert, 14) 
kést, dohányt s néhány pipát magokkal vigyenek.

így ellátva kiszálltak15) a hajóról, melly mintegy kis mért- 
földnyi távolságban állt a pádtól. Az út nagyon veszedelmes 
volt; jégdarabokon kellett keresztül menniök16),mellyek még 
nem voltak összefagyva n ), s a tenger habjain ides tova *) 
mozogtak. Kénytelenek voltak tehát egyikről a másikra ug

*) Polnoéfii. *) Változik. *) Kedvetlent. *) Jég ég torlat. *) Körül ég 
vég*. ®) Jég ég zátony. T) Mór. ®) Jég ég hegy. *) Szabadító*. 
»•) Talál. " )  Határoz. »*)Kereg. >*) Parancaol. »‘)..Tüz ég ezer 
(kreslvo). ,s) Száll. •*) Keregzlfil ég menni. ,7) Öggze ég fagy.
*) Sem a tam.
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rálni. Nagy fáradsággal elérték 1) végre a partot, hol igen 
siomorú országban látták magokat, melly hóval, jéggel és 
meredek sziklákkal és hegyekkel volt ellepve *).

A kunyhót a parttól nehány ezer lépésnyi távolságban 
megtalálván, örömmel tapasztatok, hogy akár,mellyet szen
vedett , könnyen volt javítható. Mintegy hat öl hosszaságú, 
három öl széles és magasságú, lehetett. E találmánynak a 
matrózok igen örültek, s az éjt vidámon ott tölték. Másnap 
futnak indultak, hogy erről társaikat tudósítsák. De mint 
meg voltak lepve,midőn a partra érvén hajójokat többé nem 
látták. Az erős vihar, melly éjjel dúlt, alkalmasint el
ragadd *).

Reménytelenül tekintettek egymásra, nem tudván, mit 
tegyenek e szomorú helyzetben. Végre ismét fölbátorodtak4) 
azon reményben, hogy a hajót csak félretolta 5) a szél, és 
Ismét elő fog jöni. Hiú remény! Soha sem látták azt többé. 
Kétségkívül 6) a mélységbe sodortatott; mert soha sem le- 
hete megtudni, t) hová lett.

Szegény matrózaink kétségbe ejtő helyzetben voltak. 
Puszta szigeten valának, mellynekéghajlata rendkívül hideg, 
kevés liszttel, és a vad állatok ellen csekély fegyverekkel 
ellátva, minden remény nélkül, hogy valaha e nyomo
rult állapotból megszabaduljanak s). Tanácskoztak tehát, mit 
tegyenek, s végre azt határozák, hogy mindenek előtt a 
kunyhót javítsák k i, hogy a hideg ellen védve legyenek. Ezt 
azonnal meg is tették , a mennyire lehetett. A hasadásokat 
mohhal tömték be és fát kerestek, hogy tüzet rakhassanak.

A parton tört hajók romjait s olly fákat láttak, mellyeket 
a víz hajtott oda. Ebből tehát nagy mennyiséget gyűjtöttek, 
hogy a hosszú télen át a hideg ellen biztosítva legyenek. 
Néhány iramszarvast meglátván *0, a tizenkét lövet egyikét 
mindjárt arra fordították, hogy egyet meglöjjenek ,0), melly 
több napi élelemre szolgálandott. Miután ezt többször ismó-

*) Ér. *) Lep. *) Ragad. *) Bátorodik. 5) Féle és tol. *) Kétség és ' 
kívül. *) Tud. 8) Sxabadúl. *) Lát. Lő.
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telték volna, végro puskaporuk 0  és ónjok fogyni kezdett; 
más fegyverrel pedig nem bírtak, mellyel az iramszarvaso
kat elejthették 2) volna, vagy hogy magokat a medvék ellen 
védelmezhessék, mellyektől fenyegettettek.

Szerencséjükre a parton egy deszkát találtak, mellyen 
egy nagy vaskapocs 3), többféle szeg s egy erős hajlékony 
fenyőgyökér 4) volt. Örülve e találmánynak térték kunyhó- 
jokhoz vissza. Út közben egy lapos', igen kemény követ ta
láltak , mellyel szinte magokkal elvittek 5), hogy azt ülőva- 
sul 6) használják. Azonnal tüzet csinálván a nagy kapcsot 
beletevék ’), hogy megtüzesedjék *). Fogót iramszarvból ®) 
készítettek. Ez megtörténvén ,0) és a tüzes kapcsot az ülőre 
tevén, á már benne levő lyukat egy szeggel megnagyobbít- 
ták *'), az egészet kiegyenlítők l2), s miután egy fát ütöttek 
bele, ez kalapácsúl szolgált. Egy más vasat meghegyesft- 
vén 13) és nyéllel ellátván, lándzsához jutottak.

Nem sokára volt alkalom fegyvereiket megpróbálni ,4). 
Egyik estve nagy fehér medve közeledett kunyhójokhoz. 
Mihelyt észrevették, elhatározók u ) bátran megtámadni 16). 
Ezt meg is tevék. Két matróza lándzsát fogván hegyét tor
kába szúrták; s nagy fáradsággal megölték, n) E medve busa 
néhány hétig élelmükül szolgált, s épen olly jónak találták 
azt, mint a marhahúst ,8). Nagy szőrű bőre pedig ismét egy 
eszköz volt a hideg ellen. Inaiból és a fenyőgyökérböl íjat 
készítettek, nyilakat pedig hegyes szegekből ,mellyeket darab 
fákra erősen kötöztek.

"Most már képesek voltak magokat a fehér medvék ellen 
védeni és iramszarvasokat s rókákat lőni, hogy éhségőket 
csillapítsák. Szomjúságok oltására nem volt más italuk víz
nél , mellyet néha imilt amott a sziklák közt találtak. Ha pe
dig a hideg miatt megfagyott,19) havat olvasztottak katlanuk
ban, hogy ihassanak.

*) Puska és por. *) Ejl. 3) Vasés kapocs. *) Fenyő és gyökér.5) Visz. 
®) Ülő és vas. ')  Bele és less. *) Tüzesedik. *) Iram és szarv. 
10) Történik. " ) Nagyobblt. •*) Egyenlít. 1J) Hegyesít. **) Pröbál.
,s) Határoz. '*) Támad. ,T) Öl. I8) Marha és hás. ■•) Fagy.
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Szerencsétlen utasaink égy nap igen csodálkoztak, mi
dőn egyszerre három napot láttak az égen; és a mi e tüne
ményt még csodálatosabbá tette, az volt, hogy a három nap 
körűi három szivárvány vonult egymással keresztbe. Nem 
tudták ezt minek tulajdonitani,holott pedig azt nem okozza más, 
mint a légkörben megfagyott 0  sűrű gőz, mellyen keresz
tül a napsugár 2) nem hathat, hanem visszaütödik 3) Ez oka, 
hogy a nap aztán úgy látszik, mint valamelly tűkörben.

Később a nap nem kelt föl többé, és szüntelen homály 
kezdett uralkodni, mi utasainkat betegekké tette. Az egyik 
emlékezett róla, hogy e betegségben legtöbbet használ a 
mozgás, és két társa e tanácsát a nagy hideg daczára követte. 
Azonban a negyedik nagyon szeretvén a kényelmét, végre 
olly roszúl lett, hogy a kunyhót el sem hagyhatá, sót 
később kezeit,sem mozgatható, s mint a kis gyermeket kel
lett etetni. Hat évet töltött illy nyomorult helyzetben, mig 
végre meghalt.4) •

A szegény oroszok gondolkodtak, mikép csinálhatnának 
egy lámpát. Mindenek előtt egy agyag nemű földet kerestek, 
miilyent találván, több kisérletekután sükerült egy kis edényt 
készíteniek. Bélt ingeikből sodortak, olaj helyett pedig iram
zsírt 5 6) használtak. Hogy a hideg ellen még jobban védve 
legyenek, medve-és rókabőrökból ruhát és csizmát készí
tettek.

November negyedikén állt be a négyhónapos é j, melly 
némileg az éjszaki fény és hold által lesz türhetövé. Ez u- 
tóbbi két hónapig csaknem le sem szállt. Szegény matróza
ink tehát a nap és éj idejét többé meg sem különböztethet
ték. A hideg lassankint olly fokra emelkedett, hogy csak
nem lehetetlenné vált megmelegedniök ®). A nagy tűz, melly 
kunyhójokban szakadatlanul föntarlatott7) melegségét elvesz
teni s) látszott, mert ha egészen melléje feküdtek is lábaik
kal, csak akkor éreztek egy kis meléget., midőn már csíz-  *

Fogy *) Nap éí sugár. *) Vissza és iitfidik. 4) Hal. *) Iram és *sir.
6) Melegszik. T)  Tart. ®) Veszt.
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máj ok kezdett égni. Többnyire a tűz körűi hallgatva feküd
tek és kétségbe esd pillanatokat vetettek egymásra.

A szörnyű hideg november vége felé erős esd által, 
melly mintegy négy hétig tartott, szakasztatott félbe. Ez 
megszűnvén'3 nagy hó esett, melly a kunyhót egészen elte
mette 2), úgy hogy a födélen voltak kénytelenek kijárást'3) 
csinálni. A hideg most még rémítdbb lett, mint az eldtt. — 
Végre a hosszú téli éjre a négy hónapos nap következett. 
A nap májusban jött föl és csak augustusban szélt le. Ez a 
szegény számüzötteknek nagy örömükre szolgált, mert így 
könnyebben véltek megszabadulhatni4) és hazájokba vissza
térhetni 5). De e kívánságuk csak hat év múlva teljesült, és 
pedig következd módon.

Midőn a kormányos az életben maradt két matrózzal a 
. partra ment fát keresni, a láthatár végén véletlenül egy eu
rópai hajót láttak meg. Hamar kunyhójokba szaladván és 
belőle fát hozván, nagy tűzet raktak, hogy füstje és lángja 
a felhőkig hatolt. Az egyik egy irambdrt hozott, mellyet 
zászló gyanánt hosszú póznára kötvén, vele a hajosnépnek 
integettek. A hajó- közeledett. Szerencséjökre meglátták a 
tüzet és zászlót, s a kormányos azonnal a part felé hajózott. 
A hajó csekély távolságban horgonyt vetett, s egy csónak 
egészen a parthoz jött a szegényeket megmenteni. B)

A hajó Archangelból indúlt cethalászatra, 7) de ellen
kező szelek által ide hajtatott. A három utast fölvevék 8) 
minden vagyonukkal egyűlt, mert mig itt tartózkodtak, két 
mázsa iramzsirt, kétszáz iram- több medve-és rókabőrt gyűj
töttek, mellyeknck óra mintegy négyezer forintott tett. — 
Öt heti utazás után szerencsésen Archangelbe értek. A kor
mányos neje, ki férjét már régen halottnak tartotta, vélet
lenül a hid mellett vala,mellynélahajó kikötött. Meglátván9) 
és megösmervén10) férjét, sikoltva leugrott11) a hídról. De az 
ugrás nem volt elég erős, és a vízbe esett, úgy hogy csak 
nagy fáradsággal menthették meg.

47

i)  Szűnik. * *) Temet. *} Ki és járás. *) Subádat. *) Vissza í i  tér. 
*) Ment. T) Czet és halászat. ") Vesz. ») Lát. ••) Ösmer. “ ) Ugrik.*
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Hőseink csűcshegyi öltözetükben szálltak ki a parira. Az 
összegyűlt ‘j  nép örömkiáltva 2) fogadá őket s rémülettel 
hallgató történetekét. —

5. A hottentottok.

E nép , melly Afrika déli részét lakja ,< fekete sárga bő
rű , csaknem egészen meztelen, és igen csúnya, tisztótlan 
és lusta. Többi dög közt a telüt is eszik. A fiák gyermekko
rukban 3) anyjok fölvigyázása alatt maradnak, nem szabad 
nekik férfiak társaságába menniük, még apjokéba sem, mig 
ünnepélyes szertartással a férfiak sorába nem vétetnek. Mi
után a falu minden- férfiai e végre összegyűltek körbe a 
főidre ülnek le. A férfiak közé fölveendő 4) fiatal ember egy 
kis távolságban ül. így elhelyezvén 5) magokat, a legöre
gebb kérdi, vájjon ezen ifjú fölvétessék 4). e a férfiak osz
tályába? Erre mindig igennel válaszolnak. Ekkor az 'öreg a 
körből kilépvén ®) az ifjúhoz közeledik, s ezeket mondja 
neki: ..A férfiak érdemesnek-tartottak arra, hogy társaságuk
ba föl vetessél; ideje tehát, hogy lemondj anyádról, melly 
növelt, valamint gyermekjátékidról 7) is. Minden szavaid, 
tetteid ezután férfiasak legyenek." Mire még több szertar
tások következnek .

A hottentottokiíál azon vad szokás uralkodik, hogy gyer
mekeiket kiteszik *) vagy elevenen eltemetik 9). De ez csak 
"ily esetben történik, ha a nő ikreket szült. Á gyermek a 
falutól bizonyos távolságra vitetvén, ha ott valamelly vadál
lat barlangja van, abba tétetik, nyílása pedig földdel és kö
vekkel berakalik. "*) Ha pedig olly barlang közelben nincs, 
akárhol az erdőben tétetik ki. E végre mindig a csúnyább 
v*gy gyöngébb gyermek választatik.

*) Gyűl. *) Öröm és kiáll. *) Gyermek és kor. 4) Föl és vés*. 
s) Helyes. «) Lép. ’) Gyermek és játék. *) Ki és tess. ») Temet.
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Azon vád szokás is van nálok, hogy az öreg embereket, 

kik nem képesek már dolgozni — úgy szólván — elevenen 
eltemetik. Ezeket szinte valamelly barlanghoz vezetik és ott 
bezárják '). De hogy ezt tehessék, a falu minden férfiéinak 
bele kell egyezni. *) Mert e cselekedet csak könyörületes- 
ségnek tekintetik, hogy a inegvénültek *) soká ne kínlódjanak 
az életben.

Midőn halottat készülnek temetni, testét közepén össze
hajtván 3) fejét lába közé tevén bőrbe takaiják, s valamelly 
mélységbe, vagy vad állat odújába vetiks földdel és kövek
kel behányják4). Magok sírt soha sem ásnak. A meghaltak *) 
emlékére karjaikat és lábszáraikat tehénganajjal ®) kenik 
meg, mit leginkább legjobb barátjai és szomszédjai tesznek.

6 .  A z  iro k é ze k .

A z  irokézek vad nép Éjszak-Amerikában. Ha nálok va
lamelly hadi fogoly halálra Ítéltetik, egy vitéz szellemét 
szólítják meg, s annak ajánlják, mivel halálát a fogoly által 
hiszik megbosszulni1). Az elitéit8) ekkor elöhozatik ®) s az 
ifjúság intetik, hogy jól kínozza. Ezután karóhoz köttetvén 
hattyúdalát10) kezdi énekelni és hadi tetteit elbeszélni, mit 
elvégezvén1') kínosan széttépetik12). A szenvedő kiáltozása 
örömkiáltást13) ébreszt az összegyűlt14) népben, s hogy az 
öröm annál tovább tartson, a halálkínok13) néha öt, hat óráig 
tartanak.

Azonban csak a háborúban mutatják e kegyetlenséget, 
különben szelídek, nyájasak, őszinték és kőnnyanhivök,6). Ez 
utóbbinak bizonysága egy angol tette, ki mellére egy kis 
tükröt kötött, s ők elhitték n) hogy annyira szereti őket, 
hogy szivében hordozza mindnyájokat.

>) Beéitár*) Privolifi.*) Vénül.*)Hajt.‘)Háoy.‘)Hal.‘)Tehén él |an«j. 
’) Bőmét. ») ítél. ») Elé éi hot. »•) Hattyú éi dal. **) Véget. 
>*) Síét és'tép. u ) Öröm és kiáltás. “ ) Össie és gyftl. **) Halál ét 
kín* 1C) Könnyén és hisx, 1T) His*.
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/ .  Holland.

Rotterdam.

Kedvei barátom, aZon kérésednek, hogy útimról tudósí
tsalak, e levél által akarok eleget tenni. Két napja, hogy 
e nagy városban vagyok, is  már csaknem minden neveze
tességeit láttam. A kereskedésre igen alkalmatos. Hét csa
torna vígja kérésziül, mellyeken a kereskedők égésién há
zaik kapujáig hajózhatnak. A partok fákkal vannak végig ül
tetve. Sarat és koldusokat itt nem látni, minden olly tisz ta ,, 
hogy öröm nézni.

Hollandban kellemes az utazás. Az egész*ország egy 
Magf kerlnek tekinthető. Az utak nagyon jók, s mellettük 
mindenütt fák kisérnek. Izeket csatornák vágják keresztül, 
mellyeken sok hajók úsznak. Mindenfelé látni szép házakat, 
csinos falukat. De bármi szép Holland, mindig még sem akar
nék benne lakni, mivel igen égészségleien. A levegő ned
ves, sűrű és hideg, és a gyakori ködök különbféle betegsé
geket okoznak. Aviz tisztátalan,és a forrásvíz helyett, melly 
Holland moesáros földén igen ritka, többnyire eső- és folyó
vizet 0 használnak. A föld télen egy nagy jégréteg *), nyá
ron pedig mocsár. Eaország legnagyobb'réiie lapály, melly 
némelly helyeken alacsonyifab a, tengernél. Ez gátok által 
tartóztatik vissza, mellyek azonban néha keresztül szakad
tak. 3) 142iben egy illy gát átszakadván 4), a viz 72 falut 
es 100.000 embert temetett el 5).

Holland, melly hajdan ciak békák laki volt, és melly 
most Is bort és fát nem, gabonát pedig keveset termeszt, ipar 
és kereskedés által Európa leggazdagabb és legtisztább or
szágává lett. A hollandiak szorgalmatosak, gazdálkodók él 
tisztaságot szeretők. Egy országban sem szebbek és tisztáb
bak a falui, mint Hollandiai, A háiak nagyobb résié  fáiéi

0  Fo lyó  és v íz . a)  Jég  éa ré teg  *) K eresztül és szak ad . 4)  Ál és sza
k a i . '5)  l l  és tem et.
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épült, emeletes és föstölt. Az utcák téglákkal kövezvék és
finom fehér fövénynyel födvék, A marha nembocsátatlk a fa
luba, hogy az utcák tiszták maradjanak, miért az istálók fa* 
lun kivül vannak.

p 8 . Páris.

Nem régen értem Francziaország fővárosiba, de megkell 
vallanom, hogy már meguntam 0. A nemzet nagy élénksége, 
a nép zaja, a kocsik zörgése, aa emberek szüntelen tolon- 

* gása, mindez csaknem egészen elkábit. Ki életveszély nél
kül akar az utcán járni, bérkocsit kell fogadnia, miilyen itt 
nagyon sok van.

Páris a Selne partján fekszik, s tizenkét külvárosával 
együtt öt órányi területen fekszik. Lakosa egymillió, utcája 
mintegy ezer, háza ötvenezer, zárdája száz harminc, temp
loma száz, kórháza harminc, hídja húsz, kutyája mintegy 
kétszázezer. Sok utca olly keskeny, és a házak olly mago
sak — őt hat e m e le t h o g y  a nap soha sem süt be; a föld
szint lakó embereknek sokszor nappal is gyertyát kell éget
niük.

A kórházak közi legnagyobba! úgynevezett „Hotel Bieuu 
mellyben néha négyezer beteg is találtatik, kik közöl na
ponkint tizen, buszán is meghalnak.

Párisiin évenkint elemésztetik 2) százezer ökör, száz
húszezer borjú, ötszáznegyvenezer juh és harmincezer 
disznó.

A francia nép nagyon élénk, víg és ellensége a komor
ságnak, miért a franciák nagyon kellemetesek a társaságban. 
Nagyon szeretik a művészeteket, tudományokat, a szabad
ságot és mulatságot. Az állhatatosság nálok nem divat, ás a 
divat nem állhatatos. Azonban bármi nevetséges is ez , ha
zánkban mégis utánzókat talál.

*) Meg és no. 2)  Em észt.
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9. Róma.
Kívántad, barátom, hogy mibeíyt ide érek, neked Rómá

ról írjak valamit. Kívánságodat csak most teljesítem, miután 
jobban megösmerlem *).

Róma a pápa ég legtöbb bíbornokok székhelye. Hajdan, 
egy nagy birodalom fö-, és az egész világnak legneveze
tesebb városa volt, és tekintve pompás épületeit, régi em
lékeit és festvényeit, most is az. B város tizenkét dombon 
van építve, és négy óráig tart, mig>az ember megkerüli *). 
De e térnek alig negyed részén állnak házak, mert nagy té
rék , romok és kertek találtatnak benne.

Csodálkozva nézik a híres vízcsatornák 3) maradványait, 
mellyek tizenkét órányi távolságról vezették ide a jó vizet. 
Némellyek a föld alatt mennek, mások pedig a völgyek fölött,. 
úgy hogy alattok járhatni. Láthatni itt sok szökőkutat is , mel
lyek a levegőt megfrissítik 4). Az itt található obeliskek közt 
legnagyobb a Lateranpalota, meliy vörös gránitból készült, 
s magassága a keresztig százharmintzhárom lábat tesz.

' Lakosainak száma százhatvanezer, kik közt ezer hat- 
száz pap; háromezernyolczszáz barát, kétezer apácza, 
kétezer tanuló van. A templomok és kápolnák, mellyeknek 
száma kétszáznyolczvanra megy, nagy kincseket foglalnak 
magokban. Legpompásabb épületek: Péter, János temploma 
és a Vatikán. — Péter temploma az új építészet remek műve, 
és a világ legszebb temploma, miért az olaszoktól minden 
templomok királynéjának neveztetik. Hosszásága nyolc
száznegyven, szélessége hétszázhuszonöt, és magassága 
háromszáz láb. Pompás elöudvarában 5) négy oszlopsor és 
egy felséges obelisk porphirból áll. 1506ban kezdett épülni, 
de csak 1621ben végeztetettbe, és 120 millió forintnál töb
be került. Az egésznek belseje márványnyal van kirakva *)* 
Lapos födele, mellyen sok csarnokok, tornyok és oszlop
sorok 7) találtatnak, egy kis városhoz hasonlít. 1

1 Ösmer. *) Kerül. *) Vii és csatorna. 4) Frissít, 5) Elő és udvar. 
#) Ki és rak. T) Oszlop és sor.
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A  Vatikán palota, mely Péter temploma szomszédságán 
bán van, tizenegyezerkétszáznegyvenhat szobát és hu
szonkét udvart foglal magában, Azonban leginkább azért ne
vezetes, mivel benne jeles festvények és szobrok gyűjtemé
nye találtatik.
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10. Aetna.

Catanea.

Láttam mindazt, mit a természet nagyot és bámulatost 
teremtett. Főn voltam a híres Aetna tfizokádó hegyen. In
nen indúltam és tiz óráig kellett mennem, míg csúcsára ér
hettem. E rendkívüli hegy, mellyszüntelenül füstéig, három 
részre vagy tájra osztatik. A  legalsóbb termékenynek ne
veztetik , három órányi szélességű, s magában foglalja a leg
termékenyebb szántóföldeket')  gyümölcsösöket és szólókét. 
A  második táj szinte három órányi szélességű övét képez, 
melly többnyire bércekből, völgyekből és üregekből áll, mi
ket 8 vulkán kitörései okoztak. E bérezek a legszebb erdők
től födvék. —  A harmadik puszta táj, s szinte mintegy há
rom órányira terjed. Itt nem látni mást örök hónál és jégnél 
hamuhalmoknál *) és kis tavaknál, mellyek soha föl nem ol
vadnak. Midőn a tűztorokhoz 8)  nagy nehezen fölértünk *), 
fényes nap volt: azonban kilátásunk nem terjedt messzire, 
mert az egész sziget és a tenger még éji fátyolban álltak. E 
fátyol lassankint elvonult, s) s ólőttünk feküdt a világ lég- . 
felségesebb kilátása. Egész Sicilia szigete, minden városai
val , hegyeivel, folyóival, faluival és zárdáival, mint égy 
nyilt térkép terjedt elöltünk. Azonban az afrikai partokat 
nem láthattuk, mert a levegő nem volt elég tiszta.

E borzasztó tüzokádó nyílása egy mérlföldnyi körületfi, 
s felül tölt sér gyanánt csúcsosan végződik; több helyeken 
meg v*n repedezve, hol kénköves füst jó ki, a hegyről folyó

')  Sséoté föld. *) llamu és balom. *) Tűi éa torok. ')  Ér. *) El és 
vonul.
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gyanánt lefut, felhővé alakúi s a sziget fölött elte rjed ')• A 
hó és hamu között egy torony látszik, mellyet egy régi bölcs' 
(Empedocles) lakaul épített. Több évig élt ott mint remete, 
s a néptől szentnek tartatott. -

Aetna több borzasztó kitörései közt talán legnagyobb 
volt az 1693dik év i, melly egy földrengés 2) kíséretében 
tizenhat várost, sok falut, mintegy ezer templomot és zár
dát és kilencvenezer embert elnyelt. 3) És ismét jöttek más 
emberek, kik e veszedelmes, de termékeny tájakat lakják 
és művelik.

f f .  Nápoly.

Semmi szebbet nem lehet képzelni, mint Nápoly városa, 
bármelly oldalról tekintse az ember. E gyönyörű főváros egy 
hegy oldalán fekszik, és egészen a földközi tengerig *) ter
jed. Nagy külvárosaival együtt csaknem négy órányi tért fog
lal el. Legtöbb házak jól építvék, elég magosak és laposan 
födvék. A födeleken legszebb kertek, teli virágokkal és 
gyümölcsökkel találhatók. Lakosainak száma csaknem, négy 
százezerre megy, kik közt kétezer barát, ezer apáca, 
négyezerötszáz pap.

Nemesség itt nagy számmal van; mindenütt találhatni 
hercegeket, grófokat és nemeseket; azonban a szegények 
száma is igen nagy. Negyvenezer letsaroni találtatik itt, kik 
ollyan szegény emberek, kik semmi mesterséget nem űz
nek *) és nem is akarnak űzni. Ezeknek többnyire sem la
kásuk sem ágyok nincs, hanem csak a házak előtti padokon 
alusznak.

Van Nápolyban százhúsz templom, száznyolcvan zár
da , és mintegy százharminc kápolna. Legtöbb templomok 
jeles fösvényekkel vannak diszesítve, és sok gazdagságot 
foglalnak magokban. Legszebb az érseki vagy főtemplom 4).

')  Terjed. *) Fold és rengés. *) El és nyel. *) Prostredsemskno mO' 
re. **) Nasledujn, robja. *) FO és temploai.
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E gyönyörű városban sok bandita is található, valamint 
Olaszország egyéb városaiban. Ezek olly gonosz emberek, 
kik pénzért a kijelölt O embert megölik 2).

Nytigat felé a várostól egy szép hegy fekszik; mellyet 
Pausilipónakhívnak. Ezen keresztül százötven ölnyire egy 

út van ásva Puzmoló fele. E barlang ötven láb magas és 
harminc széles. Közepén egy kápolna van, mellybe fölülről 
két lyukon át hat a világosság. Fél órányira innen van a ku
tyabarlang *), mellynek homokos földéből mindig nedves gőz 
jő  föl. Ha a kutya néhány percre ide tétetik, s hamar sza
kad levegőre nem helyeztetik, elvész 4). Gyöngébb állatok, 
például madarak még kevesebb ideig állják ki. Don Pietro, 
Nápoly egykori alkirálya 5) olly embertelen volt, hogy egy 
szegény rabszolgával tett kísérletet, ki meg is holt.

Vesuv, a legborzasztóbb tözokádók egyike, két órányira 
van Nápolytól. Szüntelenül füstölög. Följutni ®) igen nehéz, 
mivel mindig hamuban kell menni. Nyílása igen nagy, s ki
töréskor füst- és hamufúlhőketT) hány k i, mellyek gyakran 
a napot elhomályosítják 8) ; köztök nagy kövek, mellyek 
néha Nápolyig vettetnek. Tűz és lángpatakok ®) folynak; föl— 
olvadt ,n )érc- és kénköfolyamok rohannak le a mezőkre, 
sokszor egészen a tengerig. Ezen égő anyag ineghidegölve u )  
megkeményedik ,2) és lávának noveztetik. Kétezer év előtt 
égj kitörés alkalmával két város, Herculanum ésPompeji 
temettettek el. Ezeket az újabb időkben fölásván ,3).sok ne
vezetes régiségeket találtak.

Az olaszok óráikat nem számítják, mint mi. Nálok az éj 
kezdete huszonnégy órakor van, egy órával későbben, egy 
óra, s igy egészen huszonnégyig. Többnyire tizenkét órakor 
kelnek, és tizenkilenc órakor ebédelnek.
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Ki és jelel v. jelöl. l) Öl. *) Kutya barlang. *) El és véss. *) AI 
és király. *) Jut. T) Hamu és fethé. *) Homályosit. *j Láng és pa
tak. •») Olvad. “ ) Hidegül. » ) Keményedik. « )  Ás.
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12. Velence.

Velence hetvenkét szigeten álló szép város, mellyek 
ötszáz híd által vannak összekötve ')• Gyorsabban lehet azon
ban az úgy nevezett gondolákon *egy helyről másikra jutni. 
Ezek kis hajók, mellyek a csatornákban föl s alá eveznek.— 
Velence három mértföldnyire terjed és száz ezer lakossal 
bir. A házak mind kőből épitvék, mellyek közt sok már
ványpalota 2) találtatik. Szent Márk tere legszebb egész Eu
rópában. Ezen áll Márk temploma, mellyet kívül, belül már
vány főd.

Az olaszok általában hajlandók a bosszúra; azonban né- 
melly erényekben is kitűnnek. Ezek közt első helyen áll nyá- 
jasságuk, úgy hogy ők ritkán sértenek, de ha megsértet
nek3), ezért bosszút állanak *). Szeretik a mértékletességet, 
úgy hogy nálok ritkább a részeg ember, mint másutt.

13. Schtceits.

Legnagyobb nevezetessége ez országnak az Alpesi he
gyek, mellyek közt a nép boldog megelégedésben el. A jég
hegyek 4) ,  mellyek csupa jégből állnak, szép látványt nyúj
tanak, valamint a szünteleni hó, melly a nyári hónapokban 
is födi az Alpeseket. Vannak helyek, hová a nap decémber 
elejétől január középéig a nagy hegyek miatt nem hathat.

Ámbár Schweitz más országokhoz képest igen kicsiny és 
földe keveset terem, mégis elég népes. Van száz két városa 
és két millió lakosa. A földművelés keveset hoz, de annál 
többet a marhatartás5) és a gyárak. A hegyekben találtatik 
ezüst, réz , márvány és kristály. Az Alpesek sok és nagy 
marhát táplálnak, úgy hogy 20—24 mázsás ökrök is talál
hatók. Tej, vaj és túró közönséges eledeleik a schweitzi- 
aknak.

Vannak itt medvék, szarvasok, őzek, vad disznók, nyu-

’) Össxe és kot. *) Márvány és palota. *) Sért. *) Pomsrit sa. 4) Jég 
és hegy. ~*) Marha éj tartás.

Digitized fay Google



67
lak , sasok, Oly vek és csaknem minden más állatok, mellyek 
Európa többi országaiban lelhetők. Az alpesi sas borzasztó 
ragadozót, mert nemcsak zergéket és nyulakat, hanem bá
rányokat, sőt kis gyermekeket is elvisz !).

Az Alpeseken a mennydörgés borzasztó, mert a sziklák 
viszhangja miatt sokkal erősebb. Ha az ember fönt van, gyak
ran maga alatt látja a felhőket és villámot, ő pedig a derült, 
kék ég alatt áll. A felhők, mellyek alatta elterjednek 2), vé- 
getlen tengerhez, a hegycsúcsok3) pedig, mellyek kiállnak4), 
szigetekhez hasonlitanak. Annál szebb e látvány , ha a fel
hők ketté szakadva, a völgybe láthatni. — Csaknem minden 
lépés után vízeséseket5) talál az ember, mellyek azon ma
gosság miatt, honnan hullnak, esni látszanak.

Az Alpeseken utazni gyakran veszedelmes; mert a hó
rohamok6) sokszor az embereket és állatokat, néha a falu
kat is eltemetik. A legtöbb ut ollyan, hogy kocsival nem 
használhatni. Ha régi hóból van e roham, akkor nincs többé 
szabadulás, hacsak azonnal nem jő a segítség. Haszonban 
a hó uj, akkor a kezek és meleg lehellet nem sokára egy 
kis üreget olvasztanak, hogy az ember meg nem fullad. Volt 
eset, hogy az emberek csak harmad napra szabadultaké ki e 
sírból.

_1759ben a hóroham6) Bergemoletlo helységet egészen 
elborította7). Egy ólban két nö és egy gyermek volt har
minchét napig eltemetve 8). Eledelül a ben maradt két 
kecske teje szolgált, szerencséjükre szénájok elég volt. Italul 
a kezeik melege által fölolvasztott9) havat használták. A gyer
mek tizenkét nap múlva megbetegedvén l0), meghalt n). Mi
után a széna elfogyott,2) volna, a kecskék nem adtak tejet, 
s e szerencsétlen nők istennek ajánlván lelköket, várták ha
láluk óráját. Egyszerre úgy látszott nekik, mintha ember- 
hangot13) hallottak volna. E fölótti örömük még nagyobb 
lett, midőn rögtön a födélen egy lyukat láttak nyittatni. Nem

J) El és visx. * *) Terjed. 3) Hegy és csúcs. 4) Ki és áll. 5)Víi és esés.
*)Höés roham. 7) Borít. 8) Temet. 9)01vasx\ ,0) Betegszik. ,1)Hol. 
ll) El és fogy. ,#) Ember és hang.
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sokára egy férfi lépett b e , a benlevök egyikének testvére, 
férje és atyja kün váré fit. A szerencsétlenek öröme kimond- 
hatlan volt. A nö elsfi ment ki a nyíláson, de a világosság, 
mellyel olly sokáig nélkülözött, örökre megvakftá'). A má
sikat bekötözött2) szemekkel vezeték k i , mi látását meg
menté s).

Az utazók még más szerencsétlenségnek is ki vannak 
téve, mert a csípős éjszaki széltftl megfagynák4) ,  mi nem 
ritkán történik. Előbb álmosakká lesznek, s ha álomnak adják 
magokat, akkor veszve vannak.

Az Alpeseket hosszú völgyek vágják keresztül, mellyek 
közül némellyek több mértföldre terjednek. A legnevezete
sebbek egyike az Úri kantonban levő. Mindkét oldalról magas 
hegyek emelkednek, mellyeken sem fü, sem fa nem nft. A 
völgyben azonban vannak termékeny helyek.

Schweitz levegője tiszta és egészséges. A lakosok több
nyire erős és egészséges emberek, — sokan közülök száz 
évnél is tovább élnek, mire erkölcseik tisztaságának is van 
befolyása.

A schweitzi városok többnyire rendesen épitvék, tisz
ták, szép szökökutakkal ellátva.

- Megemlítendő5) még Schweilzban Schafhausen mellett 
a Rajna folyam esése. Jó távolról hallani már ennek zúgását, 
és fölötte sűrű felhő emelkedik. Felséges látvány ez. Az 
egész folyam egy hatvan tóbnyi magas sziklán keresztül ömlik 
le. Ha a nap süt rá, sokszor a legszebb szivárványok szár
maznak. A szikla lábánál ismét összegyűl6) a folyam és foly
tatja félbeszakasztott7) útját. Csöndes éjszakákon négy órá
nyira is hallani zúgását.

14. L o n d

London, Európának legnagyobb és leggazdagabb városa, 
melly egymillió nyolcszázezer lakost számlál. Fekszik a

l) Vakft. J) Köt. *) Meg és ment. *) Meg és fagy.5) E miit. *) Gyűl.
7) Félbe és szakaszt.
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Themse pariján, melly mindig egészen el van boriivá kü
lönféle hajóktól. Két partját több hídon kívül, mellyek fö
lötte vannak, egy földalatti ut, mellyet „Tűnnél"-nek ne
veznek , köti össze.

London nemcsak gazdag, de egyszersmind szép város 
is. Látása nem olly untató, puszta, mint a száraz föld nagy 
városaié. A legtöbb utcákban fák állanak, s több szép ker
tek és sétahelyek 7) váltják föl az épületeket. És ámbár a föld 
sehol sem olly drága, mint itt, a házakat nem építik igen 
magasra, úgy hogy legfölebb három emelelüek, s mindenik 
előtt egy kis hely van hagyva, hol fü nőhet és fák üllethetök.

Az utcák nagyon hosszuk, mivel a házak többnyire 
egyenlő magasságnak, úgy látszik, mintha az egész utca 
csak egy nagy palota volna. Ámbár London sokkal népesebb, 
mint Páris, az emberek tolongása még sem olly nagy, mit 
egy részint az okoz, hogy az angolok csöndesebbek, nyu- 
godtabbak.

London Európának első kereskedési és gyárvárosa 2). 
Amaz a legtávolabb országokkal kapcsolatban tartja, ennek 
sok hasznos találmányt köszönhetünk. Némelly gyárak olly 
nagyok, hogy bennök naponkint*) több ezer ember fogla
latoskodik.

A sok szép épület közt legnevezetesebb a Kolosseum, 
mellyben különféle ritkaságok tartatnak. Említést érdemel a 
nagy fogház is, melly a Themse partján áll. A rabok, kik ide 
hozatnak, valamelly mesterségre taníttatnak és dolgozni kény- 
telenittetnek. A szabadság elvesztésén 3) kívül büntetésük 
abban áll, hogy mindig hallgatniok kell. Csak egyszer éven- 
kint engedtetik meg nekik, bogy rokonaikkal beszélhesse
nek, akkor is fölügyelés alatt. Azonban ha kiszabadulnak4) , 
nem kénytelenek ismét lopni, mert itt mesterséget tanűltak, 
mellyből böcsületesen kereshetik élelmüket.

Az állalkertben *) az öt világrész ®) minden neveztesebb 
állatai föltalálhatók7). E gyűjtemény, mellyhez hasonló sehol

>) Séta ét hely. *)€yár és város. •) Kaidodeafte. *) Vessiés. <) Sza
badni, ‘) Állat és kort, *) Világ és rést. ’) Talál.
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sincs, minden nap, de kivált ünnepeken és vasárnapokon 
telve van nézőkkel, mert egyik tulajdona az angoloknak, 
hogy a látványokat nagyon szeretik.

I I I .  Költemények.

i. Tarka madár.

Egy kis tarka madár víg kedvében 
Szép gyümölcsös kertnek ment röptében ')•

Ha én tarka madár volnék,
Én is veled elröpülnék 0 ,

Tarka mádárt

A kis tarka madár olt akadott,
Mert két lépvesszöcske 2) közt ragadott.

Ha én tarka madár volnék,
Soha veled nem röpülnék,

Tarka madár!

A kis tarka madárt kézre kapták,
Nem bántották, szépen ápolgatták.

Ha én tarka madár volnék,
Mégis veled elröpülnék,

Tarka madár!

A kis tarka madárt, jaj! fogságba 
Szorosan bezárták3) kalitkába.

Ha én tarka madár volnék,
Soha veled nem röpülnék,.

Tarka madár!

A kis tarka madárt jól tartották,
Czukorfalatokkal4) .meghizlalták5) ,

’) Röpül. *) Úp és rem i (vemácíke). *) Zár. *) Cinkor 
Hiilal.
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Ha én tarka madár volnék,
Mégis veled elröpülnék,

Tarka madár 1

A kis tarka madárt kifosztották')
Tarka tolláiból, nyársra vonták,

Ha én tarka madár volnék,
Sóba veled nem röpülnék,

Tarka madár 1
Faludi.

2. F is , szél, búcsúiét.

Még gyermeklétemben*) haliám e szép mesét: 
Egykor a víz , a szék s a böcsület 
Bujókást kezdtek játszani.

Elsőben is elbújt3) a víz;
De csak hamar reá akadtanak 
A mélyebb völgyek közt.

Elbújt aztán a szél;
De ötét sem kellett igen soká keresni,
Mert meglelék4) a hegytetők5) ormán.

Már a bujás sora volt a böcsületen:
De ö előbb
Oly szókkal szólitá játékos társait:
Halljátok meg; ha egyszer én elbújok.
Engem senki többé sehol föl nem talál.

Ebből foly illy tanulság:
Legféltőbb kincs a böcsület;

<) Fótit *) Gyenoek és lél. *) Bújik, vagy búvik. *) Lel. *) Uefy 
ét telő,
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Ha egyszer ezt elveszted,
Mindent elvesztettél').

Ráday Gedeon.

3. Dal.

Ott, a hol én nevelkedtem,
, Egy dombról egy patak folyt; 

Hányszor olt nem estveledtem!
Éltem akkor boldog volt.

Vígan, a mint öbölében 
Ama patak csurdogált,

Az ártatlanság ölében 
Életem úgy folydogált.

Ez idők az örökségbe,
Mint a vizek a mélységbe 

Lefolytanak2). — Halandó!
A jó hamar múlandó.

4. Dal.

Napok jónek, napok mennek,
De bóm csak nem távozik;

És az órák elröppennek3) ,
De sorsom nem változik;

A vulkánok kifáradnak 4) ,
De nem az én tiizeim,

Folyók, tavak5) kiapadnak6 *) ,
De nem az én könnyeim;

Erdők, mezők fölvidulnakT) , 
Csillagzatok megfordulnak8),

A szerencse forgandó,
Csak ínségem állandó.

Kisfaludy 8.

>) Verni. *)Le ét foly. *) Röppen. *) Ki és fárad. s) Tó. Ki 
•pná. ’) Fól és yidul. 8) Fordul.
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5. Sóhajtás.

Múltadban nincs öröm,
Jövödben nincs remény,
Hanyatló szép hazám,
Miattad vérzein é n ;

Miattad zeng panaszt,
S örök bút énekem,
Sötét felhőd alatt 
Az élet gyász nekem.

Olly sok viszály után
Örvény s bullám közűi 
Segélni part felé 
Egy csillag sem derül.

Ki szivet alkotíl, *
S belé érzelmeket,
Szeretni lángolón 
Hazát és nemzetet,

Kinek hatalma szab 
Törvényeket, határt,
Oh népek istené,
Küldj egy reménysugárt 0!

.

6. Szózat.

Hazádnak rendületlenül
Légy hive, oh magyar, 

Bölcsöd ez, s majdan sírod is, 
Melly ápol s eltakar2);

]) Remény ét sugár (remény sugár*). *) £1 ét takar.
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A  nagy viligon e kívül
Nincsen számodra hely, 

Áldjon vagy verjen sors keze,
Itt élned, halnod kell.

Ez a füld, mellyen annyiszor 
Apáink vére folyt,

Ez, mellyhez minden szent nevet 
Egy ezred év csatolt.

Itt küzdtenek honért a hős 
Árpádnak hadai,

Itt törtek össze rab igát]) 
Hunyadnak karjai.

Szabadság 1 Itten hordozák 
-  Véres zászlóidat,

S elhűnytanak 2) legjobbjaink 
A hosszú harcz alatt.

És annyi balszerencse 3) közt,
„ Olly sok viszály után 

Megfogyva *) bár, de törve nem, 
Él nemzet e hazán;

S népek hazája, nagy világ!
Hozád bátran kiált:

Egy ezredévi 5) szenvedés 
Kér éltet vagy halált 1“

Az nem lehet, hogy annyi szív 
Hiába onta vért,

S keservben annyi hú kebel 
Szakadt meg a bonért,

>) Rab és iga. *) Et és huny (az az meghal.) *) Bal
*) Fogy. *) Ezred és év.
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Az nem lehet, hogy é sz , erő 
És olly szent akarat 

Hiába sorvadozzanak
Egy átoksuly *) alatt.

Még jöni fog, még jöni kell, 
Egy jobb kor, melly után 

Buzgó imádság epedez 
Százezrek ajakán.

Yagy jöni fog, ha jöni kell,
A nagyszerű halál,

Hol a temetkezés fölött
Egy ország vérben áll,

S a sírt, hol nemzet süllyed el 
Népek veszik körül,

S az ember millióinak
Szemében gyászköny 3) ül.

Légy híve rendületlenül
Hazádnak, oh magyar 1 

Ez éltetőd, s ha elbukál *) 
Hantjával.es takar.

A nagy világon e kivül
Nincsen számodra hely,

Áldjon vagy veijen sors keze,
Itt élned halnod kell.

Vörösmarty.

Átok 61 súly (ál<* súlya). *) Gyáss ét köny. J) Elbukik, bakik.
4*



7. Tavaszául. ')

Mezőben állok én,
Szivemben égi bék,
És mintha 2) messziről 
Beszédet hallanék.

Vagy mint midőn a nép <
Templomban énekel,
Engem nagy ünnepek 
Érzelme foglal el*

Állok tavaszmezőn, 3)
Mellyel virág fedez;
Úgy érzem , gondolom,
Az isten háza ez.

Erdélyi.

8. Rákosi szántó a török alatt.

Miről apám nagy búsan * szólt, 
Hogy itt hajdan szebb élet volt, 
Érzi szívem, felsóhajtok 4)
A mint Rákos terén szántok.

Hol Mátyás, az igazságos?
Te láttad őt boldog Rákos!
Tán itt nyargalt hajdanában,
Hol én szántok mostanában.

Mondják, itten vitéz urak 
Összejöttek ,*) tanakodtak,
S ha csatára trombitáltak,
Mint a sasok vívni száltak.

*) Tavau ét dal. *) Hint ét ha. *) Tavat! és meié. *) Velmo srautie 
*) Sóhajt. *) Öttae ét jé.
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Kimúltak *) ők; Rákos, te állsz t
Meződön hány embert táplálsz t 
Hej! de magyart alig látok,
S búsult szívvel tovább szántok.

Pest Budáról sok nép kijár 9 ,  
Nyelvünket alig érti már,
Hej! ma hónap a magyar szó 
Ritka lesz, mint fehér holló!

Hüs szellő fúj onnan felül,
Rideg szárnyán ködfölleg Tj  ül.
Tán a por is e sík mezőn 
Nemes szívek hamvából 3) jön.

Barna leány a faluból ,
Hej ne igyál a Rákosból!
Magyar csonton foly a vize 9 
Könnyektől sós annak íze.

Rákos, Rákos; hová lettél?
Szép hitedből be kiestél! 4)
Fáj szivem, fáj, ha ezt látom,
Hazám földét sírva szántom.

Kisfaludy K.

9, Vándordal. 5)

Állok véghantodon 6), 
Szülőhazám, 

Mellyben sok perczemet 
Elátkozám 9*

*) Vírareli, pominúli. J) Ki és jár. a) Kői és föUag. 3) Hamu. 4) Ki 
és esik. 5) Vándor és dal. *) Vég és hant, vagy végső hant. *) Atkoz.
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S ha Volt fs iidvösebb 
Pillanatom,

Keserven kelle azt 
Hegváltanom *).

Állok véghantodon
S levetkezem 2).

Mit egykor címemül 
Adtál nekem, —

A honfi, e dicső 
Magas nevel,

Mellynél kitüntetöbb 3)
Alig lehet.

Állok véghantodon,
Nem honfi már,

Hanem zarándok és 
Világpolgár *)•

Kinek hazája lesz 
Nyűgöt, kelet,

A merre sorsvihar 5)
Haragja vet.

Kimoss.

*) Vált. *) .Veiket. *) Kitűnik. 4) Világ és polgár. s) Sors ás vihar.
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I I .  Szótáréra,

magában foglaló az olvasókönyvben előjövő szavakat.

Rövidítések.

fn. =  főnév. nh. =  névhatárzó.
mn. =  melléknév. ih. =  igehatárzó.
nm. =  névmás. ksz. =  kőtszó.
cs. =  cselekvő ige. isz. =  indulatszó.
k. =  középige. szk. =  szóképzö.

A, az, artikuk, ktorí v slovens- 
kej reéi néni.

Ablak, fn. obiok, okno.
A d , cs. dali, darovaíi, pre- 

dali, oddali.
Adat, fn. skutok, dátum.
Addig, ih. potud, tak daleko.
Adózik, cs. daiíe plaíili.
Ág, fn. haluz, konár, síiét, rúst- 

k a , ratolest.
A gg, mn. ostarení, á, uo; — 

k, staraíi sa , ostareii.
Aggat, cs. veáati.
Aggodalmasan, ih. starostlive, 

sűíeile.
Aggódik, k. staraii, sníovali 

sa.

Ágy, fn. poslel, lúíko.
Agyag, fn. hlina.
Ágyú, v. álgyú, fn. Jelo, kus. . 
Ajak, fn. gamba, pisk.
Ajándék, fn. dar.daninok.
Ajánl, cs. núkali, porúéati. 
Ajánlat, fn. slnb, rada, ponúk- 

nuija.
Ájtatosság, fn. poboknost,
Ajtó, fn. dvere, vráta.
Akad, k. zavadili, zachüiii 

sa , stretnúli.
Akadály, fn. závada, prekáíka. 
Akar, cs. chceti.
Akarat, fn. vnola, chceiija. 
Akármi, nm. hoüo, trebaséo r 

ÍSokolvek.
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Akkor , ih. v ten éas, vtedi, 
vtodi.

Alacsony, inn. fíízki, á, uo,
Alacsonyít, cs. zftizavaíi. ziíe- 

vazovati. •
Alak fn. zpuosoba, podoba.
Alakúi, k. puosobiíi sa.
A latt, nh. pod.
Alattvaló, fn. poddaní.
Aid, cs. íehnali, poíehnali.
Áldoz, cs. obetovati.
Áldozat, fn. obet.
Alig, ih. sotva, ledvaj.
Alkalom, fn. prilekitosi.
Alkalmas, mn. súci; áikovní, 
príhodní, á, uo.

Alkalmasint, ih. bez pochibi.
Alkot, cs. tvoriíi, podobíti, 
postaviii.

Alkotmányon, postává, ústava.
Alkudoz, k. jednaii.
Áll, k. stáli, postaviii sa. trva- 

íi; bosszút áll, pomsiiii sa.
Állapot, fn. stav, poloáenja.
Állás, fn. stáija, postává.
Állat, fn.zver, Éivcich, zvjera.
Állhatatos, mn. stáli, pevní, 

trvanliví, á, uo.
Állhatatosság, fn. stálosi, pev- 

nosí, trvanlivosi.
Állít, cs. postavili, zastaviíi, 
zastávaii.

Alma, fn. jablko; almafa. jab- 
loö.

Álmos, mn. ospanliví, drje- 
maví. á, uo.

Alsó, mn. spodfií, dolfíí.

Alszik, k. spaii.
Által, nh. prés, skrz,ces; szk' 

pre. —
Általában, ih. vúbec, vesmes.
Amaz, nm. onní, á , uo, — 

tamten.
Ámít, cs. mámili, zavázaii.
Amott, ih. tam, hentam.
Angol, fn. angliőan; mn. ang- 

lickí, á, uo.
Annál, ih. tim.
Anya, fn. matka, maier, maii.
Anyag, fn. cajk, hmota, látka, 

matéria.
Annyi, mn. tolko, telő; any- 

nyira, ih. na tolko ; annyian, 
tolkorázi, telokral.

Anyóka, fn. maiiéka, mamié- 
ka.

Apáca, fn. müíSka.
Apad, k. upadaii, ubívaii.
Ápol, cs. opatravali.
Apostol, fn. apostol, zvesto- 

vaiel.
Á r, fn. 1., cena, — 2., poro

dén, — 3., Sidío.
Árad, k. pribívaii.
Arany, fn. zlato, dukát.
Aranyfonó, fn. pradli zlats-
Arat, cs. ánúii, íaii.
Aratás, fn. iatva,
Árnyék, fn. chládok, chlad, 

záclona.
Arc, fn. lice, tvár.
Árok, fn, ja íok , prjekopa.
Arra, ih. tade.
Árt, cs. Skodiii.
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Ártalmas, mn. Skodái, Skod- 
Hví, á, oo.

Ártalmatlan, mn. iíeSkodní, á 
uo.

Ártatlan, mn. iíevirmí,
Árai, cs. predávali, zradiíi. 
Árulás, fn. predaj, zrada.
Ás, cs. kopaii. > 
Asszony, fn. 2ena, pafii. 
Asztal, fn. stuol.
Asztalos, fn. stolár.

Ba, be; nh. do; szk. do-, v-, 
pri-.

Baj, fn. starosi, Íaíkosl, su- 
zenja.

Bajor, fn. bavor£an,mn. ba-
vorsky.

Bakó, fn. kát, popravec.
Bal, mn. laví, leví, — fíep- 

riziíiví.
Báli tólet, fn. predsudok.
Balgatag,mn. fterozumní,iar- 

bavi.
Bámulat, fn. divefíja, deseüja. 
Bámulatos, mn. diveiiá hodní, 

dívni á, uo.
Bán, ben, nh. v.
Bán, cs. lutovali, banovaii,

dbaíi.
Bánik, k. zacházali,
Bánt, cs. dotknúíi, urazili, 
bantovali.

B ár, ksz. bár, hoc, aépráve, 
sice, trebas.

Át, nh. skrz, prés, c e s ;sz k . 
pre.

Átok, fn. klatba, zloreóeiija, 
preklínaftja.

Atya, fn. otec, taffk.
A zért, ksz. preto, zato. 
Azonban, ksz. mezi tim , 

predca.
Azonnal, ih. hrted, brzo. 
Aztán, v. azután, flr. pofom, 

zatim.

I.

Bárány , fn. jahfía, baranca. 
Barát, fn. prjaíel, mftích. 
Barátság, fn. prjaíelstvo. 
Bárcsak, ksz. kcdbí, lenbi, 
bárbi.

Barlang, fn. jesfeifía, peles, 
dűpa.

Bármi, nm. 1. akarmi.
Barom, fn. hovedo, hovado. 
Bástya, fn. veía , bááia.
Bátor, mn. smelí, chrabrí, 

isti.
Bátorodik, k. osmelili sa. 
Bátorság, fn. smelosl.
Bátran, (bátorán) ih. smele", 

isié.
Be 1. ba.
Beáll, k. stáii, zastáli.
Becs, fn. cena, platnosi, bod- 

nosi.
Bécs, fn. Vjeden.
Becses , mn. platni, hodní,. 

váíní, á, uo.

GoOg
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Öefog,cs. zachiíiíi. zaprjahhúli. 
Befogás, fn. vtök.
Bék, fn. pokoj.
Béka, fn: Zaba.
Béke, 1. békv
Békés, mn. spokojní, á. uo. 
Békűl, k. uspokojniíi sa.
Bél, fn. vftutrnosí, érevá, 

mjazga.
Belé, nh. do.
Belső, mn. vftutrní, á , uo. 
Bélyeg, fn. znak. ráz, bilag. 
Bér, fn. piát, mzda.
Bérez, fn. vrch, breh.
Beszél, cs. és k. hovoriii, vra- 
veíi mluviíi, rozprávaíi, huto- 
riíi.

Beszélgetés , fn. shovárka, 
rozmlúvka.

Beteg, mn. ftezdraví, ftemocní, 
chorí, á, uo.

Belegeskedés, fn. chorlavosí, 
ftedúiivosi.

Betegség, fn.choreba,ftemoc. 
Betegszik, k. chorlaveíi, ftc- 

mocfteíi.'
Betű, fn. litera. *
Bibornok, fn. kardinál.
Bír, cs. és k. vládaii, mocii. 
Bitó, fn. richtár, sudea. 
Birodalom, fn. krajina, moc- 
nárstvo.

Birtok, fn. drzafija, mefíja. 
Bízik, k. veriti, dúveriü. 
Bizony, ih veru.
Bizonyít, cs. preukázaí, sveŐif,
Mii.

Bizonyos, mn. isti.
Bizonyság, fn. svedectvo, 
Biztat, cs. zbuzovai, pontíkaí. 
Biztosít, cs. ujisliii.
Bocsánat, fn. odpusíeiíja. 
Bocsát, cs. pusiiíi, prepusiili. 

odpusíiíi.
Bobé, fn. blázon, mn. blázűé- 

tí, pocbabí, í  art óvni, ó , uo. 
Bokor, fn. kér, krov, kluöka. 
Bél, bői, nh. z.
Boldog, mn.blahoslavení, sías- 

liví.
Boldogúl, k. siasnim sa staíi,- 

prospívaii.
Bolond, fn. blázon.
Bolyong, k. biűdiii.
Bor, fn. víno.
Borbáz, fn. borház.
Borít, cs. zaslreíi, obstreii. 
Borjú, fn. iela.
Boronái, cs. .bráűili, vláőiíi. 
Borús, mn.oblaőní, mraőní, á, 
uo.

Borzasztó, mn. hrozní. 
Bosszankodik, k.mrzeíi, híte- 

vaíi sa.
Bosszú, fn. vra2da, msta, pom- 

sta.
Bosszúi, k. msíiíi, pomsíiíi. 
Bosszúsan, ih. omrzle, rnrzu- 

íe.
Bot, fn. palica, kij, búi.
Bét, fn. sklep, sklepeöja. 
Botlik, k. potknúíi sa.
Bő, mn. hojní, bevní, á, uo. 
Bölcs, mn. múdrí.
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Bölcső, fn. kolíska, kolébka, 

beléov.
Böcsös, 1. becses.
Böcsül, cs. ucíiíi, váíiíi. 
Böcsülés, fn. űcta, vázenja. 
Böcsület, v. becsület, fn. éesí, 
hodnosí, úcta, úcíivosl.

Bőr, fn. koía.
Börtön, fn. 2alár; veíenja.
Bú, fn. starosl, péé, súíeüja 
hiíetlivosí.

Buda, fn. Budin.
Budai, mn. budinskí, á, uo. 
Bújik, 1. búvik.
Bujdosik, k. tulaíi sa, blúdifi. 
Bujókás, fn. skorávaftja (hra).

Bukik, k. padnúli, svrhntífi,
prekoiili.

Bunda, fn. bunda.
Bútor, fn. rjad.
Búvár, fn. pluvaú.
Búvik, k. skovaíi, skriíi, utű- 

liíi sa.
Buzdít, cs. pozbudiíi, zbudiíi.
Buzgó, mn. horliví.
Bűn, fn. brjech.
Büntet, cs. pokutovaíi, tres- 

taíi.
Büntetés, fn. pokuta, trést. 
Büszkeség, fn. picha, piánost. 
Bűz, fn.' smrad.

V.

Cél, fn. cjel. Cigány, fn. cigaü.
Cérna, fn. cverna, üitka. Cukor, fn. cukor. 
Cethal, fn. velrfba.

,Cs.
Császár, fn. cisár.
Csak, ksz. len, iba,
Csaknem, ih. takmer, skoro.
Csakugyan, ih. predca, veru.
Csal, cs. Uamali, Sáliíi, má- 
miti.

Család, fn. rodina, rod.
Csap, cs. ndérili, hodiíi, tres- 

núti, — vibehnúíi.
Csapás, fn. úraz, udereíija, ra- 

na, trápeúja.
Csarnok, fn. síűa.

Csatol, cs. pripojiíi, privja- 
zaíi.

Csatorna, fn. kanál, strúha, 
ilab.

Csekély, mn. chatrní, mali, á, 
uo.

Csel, fn. úklad, Sibalosí.
Cselekedet, fn. skutok, jed-: 

naája.
Cselekszik, cs. jednaií, ko-« 

naii.
Csáp, fa. cep.
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Cséplés, v. csépeíés, fii. mlá- 

íeija, mlatba.
Cserél, cs. meűíli, frajmaéiti, 

éaraíi.
Cserfa, fn. cer, dub.
Csikó, fn. irefeee.
Csillag, fn. hvjezda.
Csillagzat, fa. 1. csillag.
Csillapít, cs. tíáiíi, pokojiíi, 

zastaviíi.
Csillog, k. ligotaíi, svjciiíL
Csinál, cs. robiíi, éiftiti.
Csinos, mn. S várni, hezkí, pék- 

ni, á, uo.
Csipös,mn. sííplaví,trpkí, ost- 
rí, á, uo.

Csizma, fn. bvuta, éifcma.
Csizmadia, fn. Ivec, éfótnár.
Csodálatos, mn. dívni, podiv- 
ní, á, uo.

Csodálkozik, k. diviti, éudo- 
vaisa.

Dac, fn. zpűrnosí, vzdor, truc. 
Dajka, fn dojka. pestónka. 
Dalol, cs. spjevaíi.
Dalos, fn. spevák.
Darab, fn. kus.
De, ksz. ale, fteí.
Délceg, mn. smelí, piSní, hrdí, 

á, uo.
Dél, fn. poludfija.
Déli, mn. poludnnjáí, á, uo. 
Derék, mn. hodiú, á várni, ná~ 

lefcití, á. uo.
Derűi, k. jasűiíi sa.

Csomó, fn.hrdka, uzol, kluS- 
ka, hrba.

Csónak, fn. őln, élnok. 
Csoport, fn. hromada, hrba, 

zástup.
Csönd , fn. íicbosí.
Csőidéi, mn. IícM, á, uo. 
Csúcs, fn. Ipíc. vrch, títlík, 
koűjec. *

Csúcsos, ma. ^picatí. konóití; 
csűcsosan, ih ipictio, kon- 
éito.

Csuklya, fn. kukla, Kandia. 
Csúnya, mn. Spatní, [mrzkí, 

oőkiiví, á, uo.
Csupán, ih. leit̂  iba. 
Csordogál, k. pomaliőki ijedi. 
Csúszik , k. kizaii, plazlti, 

ámíkali sa.
Csűr, fn. stodola, stoh.

Deszka, fn. doska.
Diadal, fn. viíaztvo.
Dicsekszik, k. ehváliíi, pock- 

valovali.
Dicséret, fn. chvála , poch- 

vaia
Dicsé , mn. slavni, v ihetni, 

znameűití, velební, á, uo,
Dicsőség, fa. stáva. velebnosí.
Dió, fn. orech.
Disznó, fn. svifta^brav.
Diszesít, cs. krá&liíi, ovdobili.
Divat, fn. móda. zvik.
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Dohány, fn. tabuk, doháA.
Dolgozik, k*és cs.pracovali, 

robili.
Dolmány, fn. dolmán, krátkuo 

uhorskno rúcho.
Dolog, fn. práca, robota, Jjelo.
Domb, fn. breh, vráok.
Döf, cs. bodnúli, pichnúíi, 

kláíi.
Dög, fa. zdochlina, mráina.
Döglik, k. zdochnúíi, skapaü, 

scepiíi.

E, ksz. ci, é ilí*
E, ez; nm. tento, táto, toto. 
Eb, fn. pe s.
Ebédel, k. és cs. obedovaíi. 
Ébred, k. obudiíi, prebuditi 
rsa.
Ébreszt, cs. budifi 
Edény, fn.nádoba..
Édes, mn. sladkí, á, uo. 
Édesség, fn. sladkosi.
Ég, fn. Aebo, podftebja. 
É iik -horeíi.
Egér; fn, mi§.
Égés, fn. horenja, oheA. 
Egész, mn. célt, á, no; egé

szen, ih. cele, celkom. 
Egészséges, mn. zdraví, á, no. 
Egészségtelen, mn. Aezdraví. 
Éget, cs. páliíi, spáliíi, popá- 
,liíi.
Éghajlat, fn. prúb-, pás ftebe; 

kiima.

Dönt, cs. zrazifi, rúíiíi, pora- 
ziii.

Drága, mn. drahí, á, no; drá
gán, draho, draze.

Drágaság, fn. drahota. skvos- 
nosí, poklád.

Dug, cs. stréiii, skovali.
Dúl, cs. zpusíiíi, bubiíi, pop- 

leAiti.
Düh, fn. zúrivosí, kteklosi, 

sráatosí.
Döf, k. prevrhnúíi, zvráiiii sa.
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Egy, mn. jeden, jcdna, jedno.
Egyaránt, ih. jednako, zarov- 

na, jednostajAe.
Egyedül, ih. samotúe, jediAe.
Egyedüli, mn. samotní, jediní, 

á. uo.
Egyéb, mn. jiní, ináí, á, uo.
Egyenes , mn. rovní, praví, 

prímí. á, no.
Egyenlít, cs. rovnaíi, napra- 

viíi.
Egyenlő, mn. jednakí, á, uo; 

egyenlőn1, v. egyenlően, ib. 
jednako.

Egyesség, fn. svórnost, jed- 
nota, sjednoíenosí, spoléu- 
vaftja.

Egyezik, k. srovnaíi sa, pris- 
táti, privoliíi.

Egykor, ib. jednúc, rolakedi, 
ijékdi.
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Egykori^ m n.volakedajsi,tijek- 
dajái, á, no.

E gykorú, mn. jednoho  veku.
E gyszer, ih. je d e n k rá t, je d e n -  
ráz.

E gyszerű , mn. p rosti, á, uo.
Együgyű, m n.sprostí, h lúp í, á, 

uo.
E gyü tt, ib. spolu.
É hezik , k. hladovati, laőíieti, 

bladním, laéním bili.
Éhség, fn. hlad, h lad o v ito s í, 

laőnosí.
Éj, v. é jszaka, fn. noc.
É jeli, mn. noőní, á, uo. |
É jszak , fn. polnoc.
Éjszaki, mn. polnoém, á, uo.
Ejt, cs. padnul íiecliati, ciüili, 

abi üjeéo padló.
E kképen , ih. takto, tim to spn- 

osobom.
E kkor, ih. v tedi, v ten  éas.
El-, szk. pre^, z-, za-, od-, 

p o -, o - ,  r o z - ,  u - .
É l, k. kili, ukívali.
E ledel, fn. potrava, pokrm .
E lég , ih. dosi, dosli.
Elégedetlen, mn. üespokojní, 

á, uo.
É lelem , fn. kívnosi , p o tra v a , 

pokrm.
É lénkség , fn. kivosl, z ivobít- 

nosi, liv o tn o sí, őerstvosí.
É let, fn. kivot.
E lev en , m n. kivi, á, uo.
E lkövet, cs. p re v je s l i , v iko- 

nali, zpáchati.

E llát, cs. zaopatfiii, zachistaii*
videíi.

E llenben , ksz. n a p ró l .  
E llenez, cs. odporavali* 
E llenkező , mn. proíivní, nap- 

ro li p o s ta ien í, á, uo . 
E llenkező leg , ih. proíiviie. 
E llenség , fn. tieprjafel.
E lő - , szk. p red—
Elölj ih. na p red k u ,o d  predku. 
E lő re , ib. na predok , dálej. 
É lösködik, k. kivili sa.
E lő tt, nh. pred .
E lő z , cs. p re d ís li, p red b eh - 

núíi. **
E lső, mn. prvrn, prví, á , uo. 
É lte t, cs. kili, íiechali éiiiiíi,abi 

kiu.
É lvez, cs. ukiíi, ukfvati, pokí- 

vali.
Em el, cs. d v ih n ú l, d v íla li, 
Em elkedik, k. dvíhati, zodvih- 

núli sa.
E m ber, fn. őlovek.
Em beri, mn. ludskí, á , uo. 
E m beriség , fn. ludstvo. 
E m ele t, fn. p o ü eb ja , kon tig -

nacia.
Em észt,cs.trávili,trovili,zakili. 
Em lék, spom enuíje, pam jatka, 

pomüík.
E m lékezik, k. pam fletu l, zpo-

m eli.
E m lékezte t, cs. upom ínali.
Én, nm. ja .
É nek , fn . z p e v /p j  eseti, pes- 

ftiőka.
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É n e k e l, cs. zpjevati.
É nek lés, fn. zpjevaíija.
E nged , k. dopusíiíi, obstúpííi, 

odpuáíiíi, odm rznűíi.
E ngedelm es, mn. posluSní, á,
* uó.
E n g edelm esked ik , k . posluá- 

ním b i t i , poslűchati.
E nyészik , k. pom inúti, zm iz- 
rn ú íi, poruáeiíj'a vzafi.

Ép, mn. celí, pevn í, iíeporu- 
áení, zdraví.

E pedez, k. v ed n ű íi, ustaviéáe 
rtű£iíi, od ijad o stl um jerati.

É pen , ih. právet cele , pevűe , 
fteporuSeüe.

Épít, cs. staveíi, budovaíi.
É pítésze t, fn. staviíelstvo , u - 

iriefíja stavitelskuo.
Épület, fn. staveüja.
É r , fn. íila .
É rc , fn. kov, ruda.
E rdély , fn. sedm ohracká; —  
erdélyi,m n.sedm okrackí, á,uo

É rdem , fn ,zásluha , z a s ld ie ft-
ja .

É rdem el, k. za s lá liíi.
É rdem es, mn. zA sluíní,- h ó d - 

n i, A, uo.
E rdő , fn. bo ra , le s , lesina.
E rkö lcs, fn. m rav; e rkö lcsi, 

m ravní, á, uo.
E re d , k . pocházaíi, vzüíknúti.
E red m én y e in , nAsledok, p o s- 

ledok .
E rén y , fn . cnost.
E rén y es , m n. cnostníf i ,  w*

É rez , k. cítiti, zbadaü.
É rik, k. z re ti, dozreli.
E rő , fn. sila, m oc, vláda. 
E rős, mn. silní, m ocní, A, uo; 

e rő sen , ih. silfie, pevüe, m oc- 
fte.

E rősít, cs. siliiiíi, upevüiíi. 
E rősödik  k. silü jeti, pevüjeti. 
E rő ié t, cs. s iliíi, nútiti.
É rt, rozum eíi.
É rsek i, mn. a rc ib iskupsk í, A, 

uo.
É rlésü l, k. z v e d je íi , k  znA- 

m osti prijíti.
É rzelem , fn. c itr citlivost. 
É rzés , fn. c i t ; érzésű , m i. cit 

majúcí, A, uo.
É s, ksz. a, i.
Esem ény, fn. prípad, príhoda. 
E seng , k. prositi, ijadiaíi. 
E sés, fn. pad, padnutja.
E se t, fn. pad, prípad.
Esik, k. padati, padnúti; — 

p rla íi.
Esküszik, k. prisahaíi.
Eső, fn. dáádí.
Estve, fn. veéer.
E stveledík , k . veéeriíi sa. 
É sz , fn. rozum .
E szik , k. je s i í ,  i r a l i .
E szköz, fn. nástro j. 
É szrevesz , cs, zhadaíi, bozo-  

rovati.
Esztelen, mn. fterozumní, á, 

uo.
Esztelenség, fn. üeroiumnosí. 
Esztendő, fn.. rotr.
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Etet, cs. farmit!, otráviíi. 
Étvágy, ín. chuí, apetít. 
Év, 1. esztendő.
Éves, mn. roéní, á, uo, 
Evez, cs. veslovali.
Ezer, mn. íisíc*

Fa, fn. drevo, strom.
Fagy, k. mrznuli, fn. mráz. 
Fáj, k. boleti..
Fájdalom, fn. bolesí.
Fáklya, fn. pochod!Ía,noőőica, 

fakla.
Fal, fn. síena, mtír, zed. 
Falánk, mn. paíraví, hltaví, á, 

uo.
Falat, fn. kus, skiva.
Falu, fn. dedina, vestíica. 
Fárad, k. ustaíi, unovaii, una- 

vili, usilovaíi.
Fáradság, fn ustávaőja, unt- 

veftja, usílovaíija.
Fark, fr. chvost, ocas.
Farkas, fn. vlk.
Fátyol, fn, fáiéi, pavuéftík. 
Fazekas, fn. hrnéjar.
Fázik, k. zjabnűii, mrznűti. 
Fedd, cs. tupiíi, liaüiii, kar

hali.
Fed, 1. föd.
Fedez, k. kriíi, prikrívalí. 
Fegyver, fn. zbroj, braft, 
Fegyverkezik, k. ozbrojiíi sa. 
Fegyvertár, fn. zbrojűiéa , 

zbrojovűa.

Ezred, fn. lisíclelja; — tem, 
regiment.

Ezután, ih. od vöulku, od te- 
ráz, pozatim.

Ezüst, fn. strjebro*

Fegyvertelenül, ih. ileozbro- 
jeíie.

Fej, fn. Hava.
Fejedelem, fn. kftfóa.
Fejér, mn. bjeli, á, uo. 
Fejsze, fn. sekera.
Fejt, cs. vivinuíi, párali. 
Fekete, mn. őjerní, á uo. 
Fekszik, k. lelali.
Fel, szk, na, hőre, roz, od. 
Fél, k* báli sa, obávali, síara- 

t i ;—:ran. pol; — fn. polo- 
vica, cjastka, sfrana.
’eIé nh. k,ku,proli szk.na strani 
Feled, k. zabudntíli, zapome- 

ntíli.
Felel, cs. odpovedaíi.
Félelem , fn. bázeii, bojazli- 
vosí, strach.

Felhő, fn. obiak, mraőno mrak. 
Felöl, nh. od.
Felséges, nm. viviáení, slavní, 

víborní.
Felső, mn. vrchfíí, á, no. 
Félszegség, fn. hlúpost, jed- 

nostrannosl.
Féltő, mn. o őom sa obáva, 

obavání, a, uo.
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Fény,fn.blesk,ligotaiíja, jas- 
nosí, svetlosí.

Fenyeget, cs. broiiíi, 
Fenyegetés , fn. hrozeiija , 
pohrúlka,

fényes, mn, Miskaví, ligotaví, 
jasní, á, no.

Fenyő, fn. jedla.
Férfi, fn. múl, chlap.
Férfias, mn. mulskí, chlapskt, 

zmulilí, udatní, á, uo.
Férj, fn. múl, m aillel, fe 
néé.

Fest, cs. farbiíi bárvííi.
Festő, fn. farbjar, barvjar. 
Festvény, fn, obraz, malovaii-
ja-

Fésülködik, k. éesall sa. 
Fészek, fn. hiijezdo.
Feszít, cs. napnűti, naíjahnúíi. 
Fiatal, mn. mladí, á. uo. 
Fiatalság, fn. mladosi, mláJel. 
Figyelmez, cs. pozorovaíi, po- 
, zor dali.
Fillér, fn. babka.
Finom, mn. tenkí, usfechíílí, 

yíteéní, heskí, á, uo.
Fiú, fn. sia, sinák, chlapec. 
Fiúi, mn. chlapecskí, lelinskí 

á, uo.
Fizet, cs. plaiiii, odmefiiíi. 
Fizetés, fn. piát, odmena. 
Fog,fn. zub,— cs. chiiíii, chá- 
patí, ujmúíi, Iapili, zapínaíi. 

Fogad, cs. prijaíi, prislúbiii, 
Fogalom, fn. pochop. pocho- 
peüja.

Fogás, fn. chiíeíija, lapeűja. 
Fogház, fn. lalár, vezeüja. 
Foglal, cs. obsahovaíi, zaujali. 
Foglalatoskodik, k. zafteprá- 

zűiti, zemesknávati sa. 
Foglalatosság, fn. laüepráz- 

iíeúja, zamesknávafija.
Fogó, fn. kljede.
Fogoly, fn. vezeii , zajatí. 
Fogság , fn. zajaija , zájem. 
Fogva, uh. vedla, podla.
Fogy, k. míftaii sa, umenü>iii. 
Fojt, cs. dusiti, krtili.
Fok, fn. stupefí.
Foly, k. íjecíi.
Folyam , fn. rjeka.
Folyamodik, k. ufjekaíi sa. 
Folyó, fn. rjeka.
Folytat, cs. pokraéovaíi.
Font, fn. funt.
F o n to l, cs. válííi, rozváliíi,

premíüati.
Fordít, cs. obráíiíi, preloliii. 
Fordúl, k. obráíiii,svrtnúti sa. 
Forint, fn. zlatí.
F orog , k. krúíiíí, vrldi sa. 
F o rr, k. vreíi.
Forrás, fn. vrefija, prameü, 

Irjedel, prúd.
Foszlik, k. páraíi 9 oblúpiii, 

zlúpiii, pozbaviti.
Fö, fn. 1. fej; mn. hlavní. 
Föcskendez, cs. frkaíi, kro- 

piti.
Föd, k. kriíi, zakriíi.
Födél, fn. strecha.
F ö d ö i, 1. fedez.

89
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Föl, v.fel, ih.hore; szk. hőre, 
vi-, po-, na-, za-. roz-, z-.

Föl, k. variíi sa.
Föladás, fn. odevzdaííja, odaű- 
ja.

Föld, fn. zem.
Földművelés, fn. roliííctvo.
Földművelő, fn. rolűik. sedl- 
jak.

Földszín, fn. vrch zemí, mes- 
to za rovno zemi.

Fölé, nh. nad.
Fölfedez, cs.vinajsli, vinalez- 

núlí.
Fölfeszit, cs. vipjati, vipnuii.
Fölirás, fn. nápis.
Fölösleges, mn. zbitoéní, zbit- 

ní,á, uo.
Fölött, nh. nad.
Fölügyelés, fn. dohladnulja.
Fölvigyázás, fn. dohladnulja 

strái.
Főst, 1. fest.
Fösvény , mn. skúpi, skrbní, 

lakomi, á, no.
Fösvénység, fn. skúposl.
Fövény, fn. pjesok.
Főz, cs. variti.

Gabona, fn. zbogja, obilja. 
Galamb, fn. holud, holubica. 
Gally, fn. haluz, konár, síiét. 
Ganaj, fn. hnoj.
Gát, fn. preprava, prekaáka, 

plot, hráz.

Főzés, fn. vareűja.
Francia, frank, fn. francúz, 

mn. francúzki, á, uo.
Frissít, cs. obéerstvili.
Fúj, fű, k. és cs. fucaíi, fú- 

kali, 3uli, dimaíi.
Fúl, k. zadusili sa.
Fulad. 1. fúl.
Fulaszt, fcs. zadusili, zatopili. 
Fuldoklik, k. dusili sa.
Fut, k. beáati, uíjecti, Ijedi. 
Futás, fn. beh, beiaíija, ulje- 

kaíija.
Fű, fn. tráva.
Füge, fn. figa, fik.
Függ, k. viseli.
Függeszt, cs. veSali, zavesili. 
Függöny, fn. opona, záslera, 

zavisadlo.
Fül, fn. ucho.
Fülemüle, fn. slávik.
Füst, fn. dím.
Füstölg, füstölög, k. dimil, kú- 

riti sa.
Fűszer, fn. koreűja, úprava. 
Fűt, cs. kúriíi, topili, hrjati. 
Fütyörész, k. hvízdalí, vihviz- 

dovati, pískali.

Gazda, fn. gazda, hospodár. . 
Gazdag, mn. bohatí, majet'ní, 

á , uo.
Gazdaság, fn. bohatsvo, majet- 

nosl, meűja.
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Gazdálkodik, k. gazdovstvo, 
hespodárstvo.

Gólya, fn. góla, bocjan, éáp. 
Golyó, fn. gúla, kula.
Gond, fn. starosí.

*  Gondol, cs. misleíi.
Gondolat, fn. miSIjenka. 
Gondolkodik, k. premiálovaii. 
Gondolkozás, fn. premiSlovaú-
j»-

Gondosan, ih. starostlive.

Gondviselés, fn. opalera, chrá- 
fieftja, varovaftja.

Gonosz, mn. síi, zlostnf, á, 
u o .'

Gonoszság, fn. zlosi,z?abivosí, 
fteSlechetnosí. -

Görbe, mn. krivf, á, uo.
Góz, fn. para, parnosí.
Gránit, fn. gránit.
Gróf, fn. gróf, hrabe.
Gúny, fn. posmech, úsfipok.

« y -

Gyakorol, cs. vikonávaíi, ko- 
naíi.

Gyakran, ih. őasto, zaőasíe.
Gyanánt, nh. mjesto, jako, za.
Gyanú, fn. podozreiíja, podez- 
relosí.

Gyanútlan, mn. bez podoz
reiija.

Gyár, fn. dcliíica, fabrika.
Gyarapít, cs. napomáhaíi.
Gyász, fn. smútok, smúíefija.
Gyászol, k. és cs. sroúíiii, — 
rmúliti sa.

Gyémánt, fn. diamant.
Gyémántos, mn. diamantoví.
Gyermek, fn. djeía.
Gyilkolás /  fn. mordovaüja, 

vrafcda.
Gyilkos, fn. vrab, vraíedol- 

nfk, mordár.
Gyilok, fn. díka (krátkí kon- 

cití zbroj).

Gyógyít, cs. hojifi, Ijeőiíi.
Gyomlál, cs. pleíi, vipleíi.
Gyors,‘mn. chitrí, náhlí, á, uo.
Gyorsan, ili. chitre, náhle.
Gyökér, fn. korefi.
Gyönge, mn. slabí,útlí, cbatr- 
ní, á, uo.

Gyönyörködik, k. íesiti, ko- 
chaíi, yesoliíi, sa.

Gyönyörű, nm. uiésení, krás- 
ní, á uo.

Györgyike, fn. dordína, geor
gina. (kvet).

Győz, cs. vííaziíi, s vííaziíi.
Győzelem/ v. győzedelem, fn. 
vííazstvo. -

Gyözhetlen, nm. iiepremoíi- 
tedolní, á, uo.

Gyújt, cs. zapáliíi, rozloiiíi, 
zaíaíi.

Gyúl, k. zapáliíi, roziiííiíi, roz- 
horeii sa.
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Gyulád, 1. gyűl.
Gyűjt, cs. sbjeraíi, hrómaídiíi.
Gyűjtemény, fn. sbjcrka,sliro- 

maideftja.
Gyűl, k. hromafcdiíi, scházatl 
sa.

Gyölde, fn. smetlisko, smefis- 
ko, smttíllOf hnoji&ío.

Gyűlés , fn. shromotdeüja , 
schvozka.

Gyűlöl, cs. ftenávideíi. 
Gyülölség, fn. ftenávisí. 
Gyümölcs, fn. ovoce, ovoqa. 
Gyümölcsös, fn. sad, Slepöi- 

ca, silváS,

K

Ha, ih. ked, kdi, kciil.
Hab, fn. vlna.
Háborgat, cs. míliíi, flepoko- 
jiíi, búriíi.

Háborodik, k. öepokojním se 
stáíi, do zmatku padnúií.

Háború, fn. vojna, boj, válka.*
Had, fn. vojna, vojsko.
Hadakozik, k. bojovaíi, potí- 

kail sa.
Hadi, mn. vojenskí, á. no.
Hágcsó, fn. rebrík, schodi, 
lojtra.

Hagy, cs. üechaíi, dopusíiíi, 
opusíili.

Haj, fn. vlas.
Hajdan, ih. üjekdi, volakedi.
Hajdú, fn.hajdúch, dráb, dra- 

bant.
Hajlandó, ran. náchilní, á, uo.
Hajlékony, mn. hibkí, á , uo.
Hajlong, k. zhibovaíi sa-
Hajnal, fn. zore.
Hajnali, mn. zoriíí, zorüajáí, 

á, uo.
Hajó, fn. lód, §íf, hajöv.

Hajókág, k. plaviti sa.
Hajóz, k. és cs. plaviti.
Hajt, cs. hnali, hoíiiti, pohá- 

naíi.
Hal, fn. riba.
Hal, k. umreíi, mreíi, lomreíi. 
Hála, fn* díka, dakovaüja. 
Halad, k. pokraéovaíi, pros- 

píchati.
Háládatlan, mn. üevdaöni, á,

uo.
Halál, fn. smrí.
Halálos, mn.smrtedolní,smrt- 

ní, á, uo.
Halandó, mn. smrledolni, á, 

uo.
Halandóság, fn.smrtedolnosl. 
Halászat, fn. ribárstvo.. 
Haldoklik, k.zomjeraíi,umje-

rali.
Halhatatlanság, fn. iíesmrte- 

dolnosí.
Hall, k. öuti, poöuli, slúchaíi. 
Hallatlan, mn. üeoöúvanf, iies- 

líchaní, á, uúu
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Hallgat, k. oőúrali, poslúcha- 
íi,' — mlíaíi, éuáali.

Hallgatás, fn. oéúvaAja, pos- 
lúchaAja, mlőaAja, AuSaAja.

Háló, fn. síi, sel.
Halom, fn. vráok, pahrbok, ko- 

pec.
Halott, fn. nmrlec.
Halotti, mn. umrléí, á, no.
Hamar, ih. skoro, brzo,
Hamis , mn. faleSní, kriví, 

Iziví.
Hamu, fn papol.
Hanem, ksz. ale, Aeí.
Hang, fn. hlas.
Hangos, mn. hlasití, zvuőnf, á, 

uo.
Hant, fn. hant, drn.
Hány, cs. házali, metali, ki

dali ; ih. kolko, kelő, kolik.
Hanyatlik, k. klesali, kíesAúli.
Hányféle, mn. kolkorakí, ko- 
liknásobní, á, uo.

Hányszor, ih. kolkokrát, kelő- 
ráz, kolikrát.

Harangozás, fn. zvoAeAja.
Harap, cs, hrizli, kúsali-
Harc, fn. bitka, boj.
Harcol, k. bojavali.
Hárít, cs. (-ra) privalili, uva- 

lili, — (el-) odstraAili,
Harminc, mn- tridcat.
Három, mn. tri-
Hasadás, fn. rozpuklina, í'ozSl- 
jepeAina.

Hasonlít, k. podohAíli sa, po- 
dobním bili.

Hasonló, mn. podobní.
Használ, k. és cs. uiívaii, pros- 

pívali, uiitof ním bili.
Hasznos, mn. uiitoőní, pros- 

peSní, á, uo.
Haszon , fn. uiitok , pros- 

pech.
Hat, k. üljehali, sjahali, tíCin- 

kovali; — mn. sest.
Hát, fn. chrbát; ksz. teda.
Hatalmas, mn. mocní, vládní, 

á, uo.
Hatalom, fn. vláda, moc.
Halár, fn. hraAica, mezá, cho- 

tár, kraj.
Határoz, k. ustanovili, uloüili, 

rozmisleli sa.
Hátra, ih. na zadok.
Hattyú, fn. lábút.
Hattyúdal, fn. labutoví zpev,- 

odberaAja.
Hátúi, ih. nazadku, pozadu.
Hatvan, mn: Sesjesat.
Haza, fn. vlasl.
Ház, fp. dóm.
Házi, mn. domácí, domovAÍ, á,

uo.
Hazugság, fn. le i, klam, ci- 

íánitvo.
Hegy , fn. vrch, brch, kóA- 
jec.

Hegyes, mn. konőití, Apicatí, 
vr.ikovatí, vrchovatí, á, uo.

Hegyesít, cs. konőili.
Hely, fn. mjesto.
Helyesen , ih. práve , por- 
jadAe, dobre, primereAe.
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Helyett, Uh. mesto, na mesto.
Helyez, cs. postavili.
Hélyzet, helyezet, fn. stav, 
poMeftja.

Hengerít, cs. válali, nvalili.
Henyél, k. zahálali, leöoáiíi.
Herceg, fn. köíia, herceg.
Hernyó, fn. húseftica-
Hervad, k. vednúli.
Hót, fn. tiden, úáden; — mn. 

sedem.
Hetven, mn. sedemdesat.
Hév, fn. horúéosl, horko, — 

horlivosl.
Hez, hoz, nh. k, ku.
Hézag, fn. átrbina, chiba,práz- 

nuo mesto.
Hiába, ih. darmo, darobfte.
Hiány, fn. űedostatok, uhá- 

zaüja, chfba.
Hibáz, k. míliii sa, pochibili.
Híd, fn. most
Hideg, fn. zima, studeno; — 

mn. studení, chladní, á. no.
Hidegöl. k. ostudeöjeli, och- 

ladnúii.
Hihetetlen, mn. öeveritedlní, 

k, vjeri ftepodobní, á, uo.
Hint, cs. trűsíli, sipati, stlali.
Hires, mn. slovntní, slavní, 

chíreání, á, uo.
Hiresztel, cs. ohlasovali, roz- 

hlásiii, roztrúsili.
Hirtelen, ih. zrazu, náhle , 

öenadále.
Hisz, k. veriíi.
Hiszen, is. ved.

Hhi, mn. mární, darobní, á, 
uo. -

Hiúság, fn. márnosl, darob- 
nosi.

Hív, 1. hű.
Hivatal, fn. ürad.
Hivatkozik, k. odvolávati sa. 
Hizeleg , v. hízelkedik , k.

pochlebovati. líákali.
Hizlal, cs. krmilij vikrmili. 
Hó, fn. siiah.
Hódol, k. poddali sa.
Hogy, ksz. te.
Hol, ih. kde, kade.
Hold, fn. mesjac.
Holló, fn. bavran, krkavec. 
Holott, ksz. kdii, a bed. 
Homály, fn. tmavosl, lem- 

nőst.
Homályosít, cs. zatmili, za- 

lemöiii.
Homlok, fn. éelo.
Homok, fn. pjesok.
Homokos, mn. pjesoéní, pjes- 

kovatí, á, uo.
Hon, fn.vlast,vlasleüec. 
Hónap, fn. zajtra. — mesjac. 
Honnan, ih. odkjal, zkade, 

odkúl.
Hord, cs. nosili.
Hordó, fn. sud, beöka. 
Hordoz, cs. nosili.
Horgony, fn kotva, kotvica. 
Hosszabbodik, k. dííili sa. 
Hosszúság, fn. dlhosl, zdíáka. 
Hová, ih. kam, kde.
Hoz, cs. dűjesii, priűjesli.
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Hős, fn. víláz, hrdina, rek. 
Hall, k. padaíi.
Hulláin, fn- vlna:
Huny, k. zatvOriíi, zaímúriíi. 
Hús, fn. meso.
Húsárns, fn. mesjar, masár.

Húsvét, fn. velká noc. 
Húsz, mn. dvacat. 
Húz, cs. lahali.
Hú, mn. verni, á, no. 
Hűség, fn. vernosd.

1.

Ide, ih. sem.
IdA, fn. das.
Idős, mn. roéití obstarní, á, uo. 
Ifjú, fn. mládeűec, mládenőok; 
mn- mladí, i , uo.

Ifjúság, fn. mladosi 
Iga, fn. jarmo, jho.
Igaz, fn. pravda: mn. oprav- 

diví, á, uo.
Igazgat, cs. spravovaii.
Igazit, cs. napraviii. 
Igaztalanság, fn. űepravda, 
űeípravedlivosí, krivda. 

Igazság, fn. pravda, spraved- 
livosl.

Igazságos, fn. spravedliví, á, 
uo.

Igen, ih. ano, i velmi. 
ígér, cs. slubiii, 
így, ih. takto. 
íj, fn. kuáe, luőiislo.
Ijed, k. laknúíi, nalakaii sa. 
Ijeszt, cs. lakali, straáili.
Iker, fn. dvojiőki.
Illat, fn. vuoűa.
Illeszt, cs.primerilí,prirovnaii. 
Illik, k. náleíeii, síuSa'ti.

Hlyen, mn.takíto, takáto, ta- 
kuoto.

Imád, cs. modliti sa k űjeko- 
mu.

Imádkozik, k. modliíi sa.
Imádság, fn. modlitba.
íme, isz. fala, la.
Imitt, ih. tuto.
In, fn. íila.
Inas, fn. slúha, mládeűec, slu- 

iobűik.
Indít, cs. híbali, pohnúH.
Indúl, k pohnúii sa.
Indulat, fn. misl, náruzivost, 

váSeű.
Ing, fn. koSela.
Ingyen, ih darmo, bez platu.
Inkább, ih. radéej, rádűej, — 

veémej.
ínség, fn. psota, núza.
Int, cs. napomepúii, vistríhali, 

kívaii.
Integet, cs. casto napomínaii, 

kívali.
Intéz, cs. spravovaii, — obrá- 

iili, nameriti.
Ipar, fn. obchod, pilnosi.
Iram, fn. tarand.
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Iránt, nh. k, kn, naproíi. 
írás, fn. pismo.
Irigység', fn. fíenávisí.
Irtózik, k. áesiíi, hrozili sa. 
Is, ksz. á, aj.
Ismét, ksz. zas, opeí.
Ismétel, k. opetovaii, opako- 

vaíi.
Istáló, fn.staja, maStal,chljev

Isten, fn. bob.
Istenség, fn. boístvo.
Iszik, k. piíi, — lochafi.
Hal, fn. nápoj, nápitok. 
ítél, cs. súdiíi.
Itt, ih. tu.
íz, fn. élánok, klub, — poko- 

leűja,— (v poétoch) krát. 
Izzad, k. znojiii, poíiti sa.

J.

Jácint, fn. hiacint,
Jámbor, mn. ochotní, volní, 

trpeliví, á, uo.
Jár, k. chodiíi.
Járás, fn. chodeója, chvoza; 

— éjaslka stolici. —
Járom, fn. jarmo, jho.
Játék, fn. hra, hraéka.
Játékos, fn. hráé.
Játszik, k. hraíi sa.
Javit, cs. napraviti, napráva- 

li, polepáili.
Javulás, fn. polepseíija.
Jég, fn. lad.
Jegenye, fn. topol. 

v Jeges, mn. ladoví, ladovitf, á, 
uo.

Jelenet, fn.űkaz, videója, zje- 
veőja.

Jelenik, k. ukázafi, postavili 
sa, predslúpiii.

Jelent, cs. znamenaii, ozná- 
miíi.

Jeles, mn. znaéní, víborní, á, 
uo.

Jelkép, fn. podobizna, símből.
Jelöl, cs. viznaéiíi.
Jó, mn. dobrí, á, no.
Jobb, mn. lepSí, — praví, á, 
uo (ruka).

Jobbágy, fn. poddaní.
Jól, ih. dobre.
Jóság, fn. dobrota.
Jótétemény, fn. dobroiííöja.
Józan, mn. strjezví, strjezliví, 

á, uo.
Jó, k. pricházali, prísti.
Jövö, mn. nasledující, budúcí, 

á, uo.
Juh, fn. ovca.
Juhász, fn. ovéjar, baéa, ju -  

hás.
Jut, k. dostáíi sa, dosjahnuli.
Jutalmaz, cs. odplaliii.
Jutalom, fn. odplata.
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K .

Kábít, cs. ohromiíi, zmámiíi, 
emámili.

Kád, fn. ked, kad.
Kalapács, fa. mlaéok, kladiyo. 
Kalitka, fn. kljetka, klec. 
Kalpag, fn. kalpag (uhorskí

klobúk.)
Kamra, fn. komora.
Kap, k. dostaii, prijati.
Kapa, fn. motika, graca, no- 

satec..
Kapál, cs. kopali.
Kapcsolat, fn. spolok, spojőeft- 
ja, svazok.

Kapitány, fn. kapitán.
Kapocs, fn. zápona, sponka, 

stuka, kramla.
Kápolna, fn. kaplona, kaplon- 

ka.
Kapu, fn. vráta, brána.
Kar, fn. rameno.
Kár, fn. Skoda.
Kard, fn. Sabla, meé.
Karó, fn. kuol.
Kasza, fn. kosa.
Kaszál, cs. kositi.
Kasznár, fn. kasnár.
Katlan, fn. kőtől.
Katona, fn. voják.
Kavics, fn. Strk, kamendok. 
Kebel, fn. üádra.
Kecske, fn. koza.
Kedv, fn. vuola, rozkoS. 
Kedvel, cs. lábúi sa (ftjekomu) 

rád maii.

Kedves, mn. milí , űprimní, á, 
uo.

Kedveskedik, k. zavdadili sa. 
Kedvetlenít, cs. devolnim udi-
fiiíi.

Kedvez, k. prjaii, povoliíi,
hovjeii.

Kedvezés, fn. prjalja, hoveüja. 
Kegyelmez, k. na milosi pri
jati, smilovali sa.

Kegyetlen, mn. ukrutní, kru- 
tí, á. uo.

Kegyetlenség, fn. ukrutnosi, 
krutosí.

Kék, mn.svetlí,belastí, modrí.
Kel, k. dvihaíi sa, stáli,míúa- 

ii sa, vihnati.
Keleti, mn. víchodní, á, uo. 
Kell, k. treba, nádim.
Kellék, fn. potrebnosi. 
Kellemes, mn.prijemní, á, uo. 
Kellemetlen, mn. iíepríjemní, 

í ,  uo.
Kém, fn. Spehjár, Spion.
kemény, mn. tvrdí, tuhí, á, 

uo.
Keményedik, k. tvrdnúíi. 
Keménység, fn. tvrdosí, tu- 

hosí.
Ken, cs- masliii, mazaii. 
Kénköves, mn. sirkovatí, á, uo. 
Kény, fn. vuola, lábost,— po- 

hodlnosi.
Kényelem , fn. pohodlnosi, 

príhodnosí.
5
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Kénytelen, mn. prinúcení, á, 
no.

Kénytelenítétik, k. prinúfifi.
Kép, ín. obraz.
Képes, mn. obrazoví, é, no— 

v stave.
Képest, nh. k, ku, vedla, zoh- 

ladu.
Képez, cs. obraziti, podobiti, 
zpuosobiti, zdelati.

Képzel, cs. misieti, domftjevati 
sa, obraziti si.

Kér, cs. pítati, prositi.
Kérd, v. kérdez, cs. pítati sa.
Kéreg, fn. kvora.
Kerek, mn. okruhlí, kulatí, á, 

uo.
Kerekség, fn. okrühlost, ku- 
latost.

Kérelem, fn. prosba.
Keres, cs. hladaii.
Kérés,fn. proseüja, prosba, 
pítaftja.

Kereskedés, fn* knpectvo, 
obebod.

Kereskedő, In. knpec.
Kereszt, fn. kríí.
Keresztes, mn. krííoví, á, uo.
Keresztöl', nh. kríiom, ces, 

prés.
Keresztyén, fn. krestan.
Kerft, cs. zachiíiii, obsadiii, 
ohraüiti, oblíőiti, zaopatriti.

Kert, fn. zahrada.
Kerül, cs. és k. obejsti, — 

dostaii sa, upadnúti,— stá- 
ii, kostuvali.

Kés, fn. nuoí.
Keserv, fn. horkost, balost.
Keskeny, mn. úzkí, á, uo.
Késő , mn. pozdní, á , uo; — 

későn, ih. pozde.
Kész, mn. hotoví, dohotovení, 

á, uo.
Készít, cs. hotoviti, robiti.
Készül, k.hotovili, sa,— stro- 
jiti sa.

Kételkedik, k. pochibovaii.
Kétség, fn. pochibnosi, — zú- 

faftja; kétségbe esni, k. zú- 
fati.

Kettő, mn. dra, dve.
Kevély, mn, piísní, á, no.
Kevélykedik, k. píSíti sa.
Kevélység, fn. pícha.
Kevés, mn. málo.
Kevéssé, ih. mélo, trochu.
Kéz, fn. ruka.
Kezd, k. zaőaii, poéínati.
Kezdet, fn. zaéjatok, poéjatok.
Ki, ih. vo, von, szk.vi-, roz-, 

od.
Ki, mn. kdo; kiki, nm. jedoirr 

kaidí.
Kiáltás, fn. knőaöja, volaőja.
Kiáltoz, k. kríkati, vohti.
Kiáltozás, fn. kríkaüja.
Kicsap, k. vipadnúti, virazüi, 

cs. vihoditi.
Kicsapás, fn. vipadnntja, vira- 

zefija, vihodeöja.
Kicsapongólag, ih yístupöe.
Kifejez, cs. visloviti, vijadriíi.
Kiköt, k. k. pristali k brehu.
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Kilátás, fn. víhlad.
'Kilenc, mű dévai.
Kilencven, ma. devadesjat.
Kiméi, cs. sanovali.
Kimondhatatlan, mn. Aevislo- 

viledlnf, á, no.
Kincs, fii. poklád.
Kínlódik, k. trápili, suiova- 
ii sa.

Kínosan, ih. tráplive.
Kínoz, cs. trápiii.
K int, szk. p. o. egyenkint, 

po jednom.
Kipótolhatlan, mn. ftevinahra- 
ditedlní, Aedosaditedlní, á, 
no.

Kis, kicsiny, mn. mali, á, uo.
Király, fn. král.
Királyné, fn. královná.
Kisded, mn. mali; fö/ftemlúv- 

Ajatko.
Kisebbedik, 'k. umenSuvati 

sa, ubívaii.
Kisér, cs, viprovadili, sprevá- 

zali.
Kíséret, fn.viprovázafíja, spre-‘ 

vázaAja, prevod, prúvod.
Kísérlet, fn. zkúseAja, próba.
Kísért, cs. zkúsili, probovali, 

—  pokúáati.
Kitérés, fn. vípad, viskók.
Kitűnik , k. viskitali, viái- 

kaíi.' v •
Kíván, cs. ijadali, pítali.
Kiváncsi, mn. ijadosliví, chli- 

ví, dichliví, á, no.
Kívánság, fn. íjadosl.
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Kivesz, cs. viűfmali, vijmúli; 
k. vihimílL

Kivisz, cs. viájesíi, viko- 
nati.

Kívül, ih. vonku, — nh. krém, 
okrem.

Kocy, fn. voz, kőé.
Koldús, fn. kobrák.
Komor , mn. lemni, tmaví, á, 

no.
Komorság, fn. lemnosl, tma- 

vosí, Aevola.
Koncot, és, poraziíi, podrobi- 

li, rozrűbati.
Koporsó, fn. nmrléja truhla, 

rakev.
Kor, fn. vek, éas; nb. o, v 

éas.
Korán, ih. véas.
Kórház, fn. AemocAica, spitál.
Kormányos, fn. zpravca lode*
Kormányoz, os. zpravovali*
Korona,, fn. koruna.
Koronáz, cs. korunovaii.
Kosár, fn. koá, koSjar, sotor.
Kö, fn. kameA, kemeA.
Köd, fn. hmla, mhla-
Ködmön, fn. koiuch.
Költ, k. troviíi, — básüili.
Költemény, fn. báseA, ?mi51- 
jenka.

Költő, fn. básAjar, verSovAík-
Költsönöz, cs. poíiéali, puj- 

éiií.
Köny, fn. slza.
Könnyelműen, ih. lahkomisl- 

Ae.
5*
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Könnyen, ih. lahko.
Könnyű, mn. lahkí, á, no.
Könyörül, k. smilovaíi sa, lu- 

tovati.
Könyörületesség, fn. smilo- 

vaüja, ldtosí.
Könyv, fn. kfiiha, kűikkp.
Könyvtár, fn. kftihovűa.
Köpönyeg, fn. kepeű, plá§i.
Kör, fn. kruh, kolo, koleso , 

okolok.
Körmöt, cs. drjapali, Skrabaíi.
Körűiét, fn. okolok, okolja.
Köríve, fn. hruSka.
Köröl, nh. okolo; sz. ob-, o.
Körülvesz, cs obklíöiíi, obstd- 

piíi, zavreíi.
Köszön, cs. (íakovali, k. pok- 

lofíiíi sa.
Köszönet, fn. dakovaftja.
Köt, cs. vjazaíi.
Kötél, fn. kinka, provaz, Stra- 

nok.
Kötelesség, fn. povinosi.
Kötöz, cs. vjazati, povjazaíi.
Követ, fn. posol; cs. nasle- 

dovali.
Kövez, cs, kameűovaii, s ka- 

meftom vikladati.
Következik, k. nasledovali.
Következőleg, ih. nasledovűe*
Köz, fn. práznuo mjesto; mn. 

obecní, spoleöní, á, uo.

Láb, fn. noha, — Stich. 
Lábszár, fn. imát.

Közbe, ih. pomezi, mozi.
Közben, ih. mezi, v  prostred.
Közel, ih. blízo, blizko.
Közeledik, k. blikiíi sa.
Közép, fn. prostrjedok, prost

red.
Közönséges, mn. obecní, obi- 

éajní, á, uo.
Között, nh. mezi.
Közöl, nh. z pomezi.
Kristály, fn. kriptái.
Kukorica, fn. kukurica, tu- 

reckuo kito.
Kulcs, fn. kidé.
Kunyhó, fn. bűda, chalupa, 

guűhov.
Kutya, fn. pes, Síeüec, koíui- 

ftík.
Küld, cs. poslaíi.
Külön, ih. osobiíe, osvé.
Különben, ih. inaőe, inak.
Különbözik, k. delit! sa.
Különböztet, cs. deliíi.
Különbség, fn.rozíjel, rozdil.
Különféle, mn. Sakoví, vSeli- 
jaki, rozdilní, rozliőní, á, ne*

Különösen, ih obzláéíe, naj- 
me.

Külső, mn. vonkajSí, zevűí tör
ni, á, uo.

Külváros, fn. predmesfja, pod- 
meslja.

Küzd, k. bojovaíi, poíikaíi sa.
L .
I Lak, fn. bidlo, pribitok.
| Lakás, fn. bívaója, bidlo*
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Lakatos, fn. zámoéóík.
Lakik, k. bívati, bidleíi.
Lakó, fn. obivatel.
Lakos, 1. lakó.
Lámpa, fn. lampa.
Lánc, fn. relaz.
Lándzsa, fn. kópia.
Láng, fn. plameó.
Lángol, k. plameóom horeíi, 

blőalí.
Lángolón, ib. bléavo, horúce, 

vrúce.
Langyos, mn. lesóí, vlaíní, á,

no.
Lány, fn, djovka, djovőa.
Lapály, fn. rovina.
Lapos, mn. rovní, ploskí, á ,  

uo.
Laposan, ih. rovno.
Lassan, ih. íicho, pomali.
Lát, cs. videíi.
Látás, fn. videója, zrak.
Láthatár , fn. obloha , hori

zont.
Látogat, cp. naváíívifi.
Látszik, k. videti, zdali sa.
Látvány, fn. videója, divad-

lo.
Láz, fn. zimóica, hodonka.
Lázad, k. zbűriíi, pozdvibnűti 

sa.
Le, ih. dole,dolu; szk.dolu-, 

z-, od-.
Lecke, fn, lekcia.
Leereszkedés, fn. poóííeója, 

s llle ija . I

Legel, k. plsíí.
Légkör, fn. povetrja.
Légy, fn. mucha.
Legény, fn. mládeöec, chlap. 
Lehellet, fn, para, dich, dfr 

éhaója.
Lehet, k. mocli.
Lehetetlen , n. őemoínf , á, 
uo.

Lel, cs. najsíi, naleznúti. 
Lélek, fn. duáa.
Lelki, mn. dnchovní, á, uo. 
Lelkiösmeret, fn. svedomja. 
Lemond, k. zloiiíi, zhosíiti sa, 

odreknűti, odpovedali sa. 
Lény, fn. bítnosí, podstata. 
Lép, fn. lep ; k. kroőiíi, krá- 

éati.
Lépcső, fn. schod.
Lépdel, k. kráéali.
Lépés, fn. krok.
Les, cs. strjehnúíi, ukladaíi. 
Lesz, k. bili, stati sa.
Lét, fn. bitnosí.
Levegő, fn. povetrja,
Levelez, k. dopisovaíi,— lis- 

ti obtrhaíí, zpásii.
Liszt, fn. móka.
Ló, fn. kvoó.
Lop, cs. kradnűíi, krasti. 
Lovagol, k. sedeíi, isti, jezdi- 

ti na koói.
Lő, cs. strelili.
LöveJ, fn. nábitok.
Lusta, mn. leóiví, záhalőiví, 

á, no.
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Lyuk, fn. djera.

fcy-

ML

Ma, ih. dnes, dneska.
Macska, fn. maéka, koéka. 
Madár, fn. fiák, pták,ftáéa. 
Mag, fn* zrno, sente, jadro. 
Maga, nm. sám.
Magány, fn. samotnost, stík- 
romnosi.

Magányosan, ih. samoifie, súk- 
romfíe.

Magas, v. magos, mn. visokí,
á, uo.

Magasság , v. magosság , fn.
visokost, zvilla.

Magyar, fn. uhor. madar; — 
mn.uhorskí,madarskí, á,uo. 

Magyaráz, cs. visvetliii, vilo-

Magyarország, fn. uhorská, 
madarská zem, krajna. 

Magyarországi, dm. uhorskí, 
á, uo,-z uhorskej zemi. 

Magyarűl, ih. po uhorskí, po 
m adarskí.

Majd, ih. skoro, uí, takmer, 
sL

Majdnem, ih. skoro, takmer. 
Malom, fn. miin.
Mandola, fn. mondata.
Már, ih. u£.
Marad, k. ostaíí, zostati, po* 

zosiaíi.

Maradvány, fn. pozostaiok, 
Marha, fn. hovedo.
Márvány, fn. marmor, mra- 

mor.
Más, mn. druhí, infif, ó, uo. 
Másként, ih. ináőe, inak. 
Mászás, fn. lezeftja, plazeii- 
ja.

Matróz, fn. plavec> matróz. 
Mázsa, fn. cent.
Meddig , ih. pokud , dókád , 

dokjal.
Medve, fn. medved.
M eg,szk. u-, po^, za-, vi-, 

0—, zo.
Megad, cs. dali, oddaíi, pod- 

dati.
Megelégedés, fn. spokojnosí. 
Megelégszik, k. spokojním 

bili.
Megesik, k, staíi, prihoditi sa. 
Megfog, cs. chiiili, — pocbo* 

pili.
Meggyilkoltatás, fn. vra£da, 

mord, zamordovaftja. 
Meggyőződés, fn. presve- 

éeftja.
Meglehetős, mn. snesitedlni, 

stredfií, á, uo.
Megjegyzés, fn. poznamenaft'- 
ja, poznaéeőja.
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Megvétel, fn. vibojovaíija , 
dobilja.

Megy, k. isii, chodiíi.
Méh, fn. véela.
Meleg, nm. feplí, á. uo. 
Melegség, fn. íeplo, íeplota. 
Melegítés, fn. íepleüja, hrjaf-
ja*

Melegszik, k. hrjati sa.
Mell, fn. prse.
Mellény, fn. ty}blík, pruslak. 
Mellett, nh. pri.
Mellőz, cs. vihnúfi, viüechaíi. 
Méltán, ih. slulfte , náleliíe, 

spravedlive.
Méltó, mn. hodní, á, no. 
Méltóságain, hodnosf.
Mély, mn. hlbokí, á, uo. 
Melly,nm. ktorí, ktorá, kto- 

ruo.
Mélység, fn. hlbokosí, hlbina. 
Menekül, k. utjecíi, uijekati. 
Menet, fo. chod, chuoza. 
Ment, cs. osiobodiíi, chráüiíi, 
hajúi, retovali.

Menyekzö, fn. svadba. 
Mennydörgés, fn. hrmefija. 
Mennyi, ih. kolko, kolik. 
Mennyiben, ih. na kolko. 
Mennyire, ih. jako delako , 
jak daleko.

Mennyiség, fn. kolkosi.
Mér, cs. ineraii, váfciíi. 
Meredek, mn. strrtií, prjekrí, 
á, uo.

Mérgez, cg. otroviíi, otráviii, 
sjedovaíi.

Mert, ksz. lebo, ponevác.
Mértékletes, mn. mjemí, á, 
uo.

Mértékletesség, fn. mjernosl.
Mértföld, fn. míla.
Merül, k. padaii, morifi, to- 
piti sa, zapadati.

Mese, fn. bójka, fabula.
Mester, fn. majster.
Mesterember, fn. remeselüík.
Mesterség, fn, remeslo, kunit, 

obchod,
Messze, ih, daleko, delako.
Méz, fn. med.
Mező, fn. pole.
Meztelen, mn. nahí, holí, á, 

uo.
Mi, nm. őo.
Miatt, nh. pre.
Midőn, ih. ked> kdií.
Mielőtt, ih. ikorej jako, prv- 

néz.
Miért, ih. preőo.
Mig, ih. dokud, dokjal.
Mihelyt, ksz. jako náhle, jak- 

náhle.
Mikép, ih. joko, jakim spuo- 

sobom.
Mikor, ih. kedi, kdi.
Millió, mn. millión.
Miilyen, mn. jaki á, uo.
Mind, mn. ka£dí, á, uo, vSec- 

ko ksz. jako — tak.
Mindazáltal, ksz. predca, v§ak.
Minden, nm. ka2dí, á, uo.
Mindenfelé, ih. na vSecki 

stranL
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Mindenhol, I. mindenütt. 
Mindenütt, ih. vSade, vfiudi. 
Mindenki, mn. jedenkaídí.
Mindenkor, ih. kaídjeh# éa- 

su.
Mindez, mn. vSeck© to. 
Mindig, ih. vidi.
Mindjárt, ih. hüed, hftedki.- 
Mindnyájan, mn. v§eci. 
Minél, ksz. étm.
Mint, ih. jako.
Mintegy, ih. así.
Mise, fn. m§a, omSa.
Miután, ksz, ked, kdií. 
Mocsár, fn. bahno, moéár. 
Mocsáros, mn. bahnatí, á, no. 
Mód, fn. spuosob.
Moh, fn. moch.
Mohó , mn. chvatiif , diva

ta ví.
Mogyoró, fn. ljeska, Ijesko- 

vec.
Mond, cs. povedaíi, praviíi, 
ríkalí.

Mondat, fn. vípoveJ, vírok. 
Mos, cs* miti, umivalí. 
Mosdík, k. uraívati se.

N, on, en, uh. na.
Nádas, fn. trstiüisio, trsfino- 

vina; — mn. trsiinoví, á,uo. 
Nádor, fn. paiatfn.
Nadrág, fn. nohavice.
Nagy, mn. velkí, hnibf, á, no.

Most, ih^terez, véül.
Mostani, mn. "terajáí, véulaf- 

§í, á, uo.
Mozgás, fn. híbaüja , pohfbo- 
vaftja.

Mozgat, cs. híbaíi, pohibovaH.
Mozog, k. híbaíi, pohibovaii 

sa.
Mögött, ih. za.
Mulaszt, cs. meűkaii, zameS- 

kaii.
Mulat, k. meSkaíi zabávali, 

baviíi sa.
Mulatság, fn. zábavka.
Mulatságos, mn. zábavní, á, 

uo.
Múlik, k. míöaíi sa.
Múlva, nh. o.
Munka, fn. Jjelo, práca.
Munkás, fn. Jelűik, pracovűik, 

mn. pracovití, á, uo.
Must, fn. muSt.
Mutat, cs. ukázatí.
Mű, fn. Jjelo.
Müvei, cs. pracovaii, obrába-' 

ii, zdelali.
Művészet, fn. kunát.

Nagylelkű, mn. velkomislni, 
á, uo, velkiho ducha. 

Nagyobbít, cs. vetSiti, veliéifi. 
Nagyság, fn. velkosl. 
Nagyszerű, mn. velkí, á, uo. 
Nál, nél, nh. pri, u.
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Nándorfehérvár, fii. Belehrad.
Nap, fn.slunko, slunce,— áen.
Nedv, fn. vlhkosl, vlaha,mjaz-

ga-
Nedves, mn. vlhkí, vlaíní, á, 

uo.
Négy, mn. Sliri, ctiri.
Negyven, mn. Síiricat, étiri- 

cat.
Néha, ih. ftjekdi, üjekedi.
Nehéz, mn. Íaikí, á, no.
Nehezen, ih. íaiko.
Nehézség, fn. iaíkost, íaíoba.
Nehogy, ksz. abi — fte.
Nélkül, nh. bez.
Nélkülöz , cs. fíemali, bez 

fíjeőoho bili.
Nem, fn. pokolefíja, rodina, 

vrstva, zpuosob; — ih. éje.
Némelly, nm.iíjektorí, ftjekto

ré, ftjektoruo.
Nemes, fn. zeman; mn. Sle- 

chetní, statoőní, á, no.
Nemesség, fn. zemanstvo* 

Slechetnosí. ’
Német, fn. üemec, mn. fie- 
mecki, á, no.

Némileg, ih. poéjeknd.
Nemzet, fn. národ.
Nép, fn. lúd.
Népes, mn. ludnatí, á, uo.
Név, fn. menő.
Nevet, k. smjaii sa.
Nevetséges , mn. smjeüní, á,

uo.
Nevez, cs. menovaii.
Nevezetes, mn. menovitf, pa- 

metní, slavní, chírní, á, uo.
Nevezetesség, fn. menovitosi, 

pametnosi, slávnosí.
Néz, cs. hladjeli, dívali sa.
Nézve, ksz. z ohladu.
Nincs , ksz. neiii, hintő, ni- 

ne.
Nosza, isz. no, nu, nuie
Nő, fn. 2ena, ien sk á ;— k. 

ruosíi, rjasli.
Női, mn. 2enskí, á, uo.
Növel, cs. vichovaíi, vichová- 

vali.
Növelés, fn. vichovávaftja.
Növelkedik, k. ruosíi, prirag- 

tali.
Növény, fn. zrostlina.

Ny.
Nyájas, mn. vlidní, privellví,

á, uo.
Nyájasság, fn. vlídnosl, príve- 

livosl.
Nyak, fn. hrdlo, krk.
Nyakaz, ck. slínalL 
Nyár, fn. leto-

Nyári, mn. Jetéi.
Nyargal, k. cválaíi, na kőéi 

beíaii.
Nyárs, fn. raZefi.
Nyársal, cs. nakolili, na kuol 

zíjahndli.
Nyél, fn.rukovet, porisko-
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Nyel, cs- preíreíi, cMtaíi.
Nyelv, fn. jazik.
Nyer, k. vihraii.
Nyergei, cs. sedlaíi.
Nyers, mn. suroví, á, uo.
Nyersen, ih. surovec.
Nyílás, fn. otvoreftina.
Nyílt, mn. otvorení, dúverni, 

á, uo.
Nyíltan, ih. otvoreiíe, dúver- 

íie.
Nyit, cs. otvoriii, odomknúli.
Nyolc, mn. osem.
Nyolcvan, mn. osemdesat.
Nyom, cs. iiskali, iisnúíi; tla- 
íili, uvófcili;— fn. álak, sla- 
paj.

Nyomorúlt, mn. bjeduí, psotnf, 
á, uo.

Obelisk, fn. obelisk.
Oda, 9i. ta, henta.
Odú, fa. jeskiiía.
Óh, isz. acb, oh, oj.
Óhajt, cs. zjadaíi.
Ok, fn. príőína.
Okos, mn. múdri, rozumní,á, 

uo.
Okoz, cs. príőiiu dávaíi.
Olaj, fn. olej.
Olasz, fn. talian, vlach,mn. 
talianskí, vlaskí, á, uo.

Oldal, fn. bök, strana.
Olt, cs. hasiti.
Olvad, k. topifi, rozpusfcU sa.

Nyomoz, es. slakóvali.
Nyomtatás, fn. tlaőeftja.
Nyög, k. idichaíi, síenali.
Nyugat, fn. západ.
Nyugati, mn. zápa^pí, á , 

uo.
Nyugodalom , nyugalom, fn. 

odpoéinuíja.
Nyugszik, k. odpoéívati.
Nyugtat, {cs. uspokojili, uU- 

Siii.
Nyújt, cs. podali, dodati.
Nyújtózik, k. vipíuali, nalaho- 

vati, visíjeraíi sa.
Nyúl, fn. zajac, uáék; cs. U- 

káli.
Nyúlik, k. rozljahnúfí sa.
Nyúz, cs. draii.

Olvas, cs. ötaíi, öteíi. 
Olvaszt, cs. topili, rozpúáíaíi. 
Olly, mn. takf, takoví, á, uo-. 
Ollyan, L olly.
Omlik, k. rúcaíi, rűíiíi sa. 
Óo, fn. olovo, cin.
Onnan, ih. odíjal, odtuá. 
Onta, szk. kaído, (naponta, 

kakdodenfte)
Óra, fn. hodini.
Orosz, fis. rus; mn. ruskí, á, 
uo.

Oroszlán, fis. lev.
Orr, fn. nos.
Ország, fn, krajias.
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Országgyűlés, fn. sftem, diéta. 
Orvos, fn. lekér, doktor. 
Oskola,fn. Skola.
Ostoba, mn. sprostí, hlűpi, á,

uo.
Ostrom, fa. oblekeája, ztek- 

nuíja.

Ostromol, os. zteknúli, do- 
bívaii.

Oszlik, k. rozcházal sa. 
Oszlop, fn. stlp.
Oszt, cs. delili.
Osztály, fn. oddjel, deleiija. 
Ott, ottan, ih. tam.
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d.
Ő, nm. on, ona, ono.
Öböl, fn. zátoka, lono.
Ökör, fn. vuol.
Öl, fn. sjaha; cs. k lali, zak- 
laíi.

Ölt, b. obljecíi.
Öltözet, fn. oblek.
Őlyv, fn. jastrab.
Ömlik, k. fedi, viljevali sa. 
Önt, cs. ljaíi, ljevaíi.
Öntudat, fn. vedomja, svedom-

ör, fn.straíca, strááéíkjhájöík, 
bachter.

Ördög, fn.éert, djabol.
Öreg, mn. starf, dávní, á, uo. 
Őriz, cs. strá2iii,ehránilí,bá- 
j i t i .
Őrizet, fn. stráá, schrana, há 
Jeűja.
Örökké, ib. veéfte.
Örökség, fn. dedietvo.
Öröm, fn. radosl.

Örömest, ih. vdaéfte, rád.
Örül, k. radovati sa. 
őrül, k. zblázüili sa. 
őrültség, fn. bláznivosl, po- 

Seéílosl.
örvény, fn. vír, íiáina, (voda 

okolo vúkol sa kráijaca). 
Ösmer, cs. znaii, póznál!, 
ösmeretlen, mn. üeznámí, á, 

uo.
őszinte, mn. prosti, dűverní, 

á, uo.
Össze, ih. spolu; szk. s-, pri-, 

k, ku.
Összeesküvés, fn. sprisahatija, 
spiknulja.

Ösztön, fn. podüet, vnuknulja. 
Öszvér, fn. rnulica, mezek. 
Öt, mn. pet.
Ötven, mn, padesjaí, pedes- 
Ja l.
Öv, fn. pás, opasok. 
őz, fn. srna.

P.
Pad, fn. laviea., — búra, pod-l Pajta, fn. stodola, pajta, 

krov, paláá. | Pajzánság, fn. rozpuslilosl,
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prostopaánosl , — San tovi- 
tosí.

Palota, fn. palác.
Panasz >• fn. ialoba , po~ 
nos.

Panaszkodik, k. ialovaíi, po- 
nosovali sa.

Pap, fn. kftaz.
Pápa, fn. pépei.
Papagáj, fn. papagaj, papá
tok.

Pápaszem, fn. okuljare.
Pár, fn. pár.
Paradicsom, fn. ráj.
Parancs, fn. rozkaz. 
Parancsol, cs. rozkázaíi, roz- 

kazovati.
Paraszt, fn. sedljak.
Paripa, fn. jezfteckí kvoii. 
Párolog, k, pariíi.
Part, fn. breh.
Patak, fn. potok.
Patkány, fn. potkan.
Patkó, fn. podkova.
Pazarlás, fn. márfteftja, mr- 

haftja.
Pazarol, cs. márftili, mrhaíi. 
Pedig, ksz. ale, nei, veru. 
Példa, fn. priklad.
Pelyhes , mn. páperoví, á ,

' uo.
Pénz, fn. peűjaz.
Perc, fn. minűta.
Philosophus, fn.. műdre, filo- 

sof;

Pihen , k. oddfchnúli, odpo' 
éívali.

Pipa, fn. fajka, dímka.
Pirúl, k. óerveójeíi, zapálili, 

ijarili sa.
Piszkos, mn. zamazanf, Spina- 

ví, mrskí, oákliví, zaüipani, 
á, uo.

Pofa, fn. líce.
Pogány, fn. pohan; mn. po- 

hanskí, á, uo.
Pók, fn. pavúk.
Pompa, fn. nádhernosí, skvos- 

nost.
Pompás , mn. nádherní , 

skvostní.
Por, fn. pracb.
Pophir, fn. porfir.
Portéka, fn. kúpa, kram.
Posztó, fn. súkno.v
Pótol, cs. vinahradíiíi., vipl-

iiiii.
Pózna, fn. pavúz, dník.
Próbál, cs. probovali, zkú- 

siíi.
Puha, mn. mekí, á, uo.
Puska, fn. flinta, puSka, ruc- 

iíica.
Puskapor, fn. puSkoví, pus- 

ní pracb.
Puszta , fn. pustaíina, púSt; 

mn. pusti, zpuSlení, á, uo.
Pusztít, cs. puslili, pustoásiii.
Puttony, fn, putfta.
Püspök, fn. biskup.
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R .

Ra, re, nh. na.
Rab, fn. vezeA, rab, otrok.
Rabló, fn. zbojAík, lúpekAik, 

dráó, lotor.
Rabság, fn. vezeAja, rabstvo, 

otroctvo.
Rabszolga, fn. otrok.
Ragad, k. prilepiíi, prichiíiíi 

sa; — cs. trhali, vitrhnúíi, 
odtrhnúii, lúpiii, drali, chva- 
taii, uchváíili.

Ragadozó, mn. lepkaví, a, uo,
. —chmatlaví, lúpekní, draví, 

á, no.
Rágalom, fn. utrhaAja, ha- 

fieftja.
Ragaszkodik, k. pridrkaíi sa.
Ragyogás, fn. Ijgotaiíja, blíá— 

latija, blesk.
Ragyogó ; mn; ligotaví, blis- 

klaví, á, uo.
Rajta, isz. mn, take, lénké!
Rak, cs. kláslij polokiti, nak- 

ladaíi.
Ránt, cs. miknúli, trhnúíi, — 

zaprakiíi, zasmaiiíi.
Ravasz, mn. chitrí, oáemetní, 
faleání. á, no.

Rázkódás, fn. traseAja, ztra- 
seftja.

Réce, fn. kaőica.
Reg, reggel, fn. ráno.
Reggeli, fn. sAídaAja, fru isiik; 

mn. raAajSí, raliftí, á, no.
Régen, ih. dávno.

Régi, mn. dáyAajSí, starí, á; 
uo.

Régiség, fn. starobitnosí, sta- 
rozitnosl.

Rejtek, fn. skovatija, ukriíja.
Remeg, k. strjasii sa.
Remek, fn. majstrovskí kus; 

mn. majstrovskí, umelí,smisl- 
ni, á, uo.

Remél, cs. dúfaii, ufaíi. nada- 
ii sa.

Remény, f, nádeia , dúfaAja , 
őáka.

Reménytelenül, ih.Aeoéakáva- 
Ae, bez nádeji.

Remete, fn. pustovAík;
Rémítő, nm. straání, á, uo.
Rémül, k. nalakaii, nastraáiH 

sa.
Rémülés, fn, strach, lak.
Rémülten, ih. nastraSeűe, na- 

lakatie.
Rend, fn. rád, porjadok.
Rendeltetés , fn. urídeAja.
Rendesen, ih.rajadtie,porjad- 

Ae.
Rendkívül, ih. bez porjadku, 

kromobiéajtie.
Rendületlenül, ih. Aeprestra- 

SeAe.
Rengés, fn. traseAja.
Reped, k, pukaii, Stjepali sa*
Repül, I. röpül.
Rés, fn. prjelaz, otvoreAina, 

puklina.
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Rész, fn. éjastka.
Részesül, k. priuőasiiili sa,
uéasru'm biti.

Részint, ih. z őjastki.
Reszket, k. trjasli sa.
Részvétlenség, fn. jednostaj- 

nost, fieztíjelnosí.
Réteg, fn. Sichta.
Réz, fn. mosac, meJ.
Rideg, mn.diví, ftespoleéní, á,
_oo.
Rigó, fn. drost, kos.
Ritka, mn. rjedkí, á,uo.
Ritkán, ih. zrjedka, málokedi.
Ritkaság, fn.jjedkosi, vzác- 

nosfc.
Roham, fn. napadűuija, űpad, 

nipad, pohrom.
Rohan, k. napadnúti, uderiti, 

doiáiaíi.
Rohanás , fn. napadüutja , 

útok.
Réka, fn. líSka. i
Rokon, fn. prjaiel; mn. prja- 

telskí, príbuzní, á, uo.

Rokonság, fn. prjatelstvo, pri- 
buznosí, rodina.

Ról, röl, nh. z, zo.
Rom, fn. zrucaűína, rom. 
Római, fn. rimskí, rimanskf. 
Ront, cs. kazili, hubili, rucati,

— napadnúti.
Roppant, mn. veliéiiní, veli- 

kánskí, á, uo.
Rósz, mn. zlí, á, uo.
Roszúl, ih. zle.
Rothad, k. biíiti.
Rózsa, fn. ruía.
Rögtön, ih.znáhla, chitro, űe- 

nadále.
Röpkéd, k. obletovaíi. 
Röppen, k. odleteii.
Röpül, k. leteti, ljetati.
Rövid, mn. krátkí, á, no.
Rád, fn. drdk, oje.
Ruha, fn. Sata, rúcbo. 
Ruházat, fn. fn. odev, áatstvo, 

oblek.
Rét, mnJpatní, oákliví, hnus- 
ní, á, uo.

Sajnál, cs. lutovaíi, üeprjati. 
Sajnos, mn. lutovailja hodnf, 

belesni, á, uo.
Sapka, k. őapka, capica.
Sár, fn. blato.
Sárga, mn. Siti, á, uo.
Sarló, fn. kosák, srp.
Sas, fn. őrei.
Sátor, fn. búda, ájator.

S.

Savanyú, mn. kislí, á, uo.
, Seb, fn. rana.

Sebes, mn. ranoviu, — skor- 
ní,'ríchlí, ó, uo.

Sebesen, ih. skoro, ríchle. 
Sebesít, cs. raüili.
Segéd, fn. pomocüík, mn. po- 

mocní, á. uor 
Segítség, fn.pomoc.
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Sebői, ih. iíikde.
Segél, cs. pomáhaíi, napomá- 

hali.
Segít, í. segél.
Selyem, fn. hodbab, hedbav. 
Sehogy, Ih. ftijako, íjadním 
zpusobom.

Sem, ksz. aiíi.
Semhogy, ksz. abi, űeíbi. 
Senki, fn. íiikdo.
Sereg, fn. zástup, hiúk 
Sért, cs. urazili, obrazili. 
Sértés, fn, úraíka, obrazeája. 
Séta, fn. precházka.
Sétál, k. precházaíi sa. 
Sétálás,fn. precházaúja, pre

cházka.
Sikolt, k. vikriknúli.
Simul, k. obladeli,—pritúliíi 

sa.
Sír, fn. hrob; k. plakaíi. 
Sivatag, mir. pustí. diví, á, no, 
Sodor, cs. nchilili, — krúíiíi, 

súkali.
Soha, ih. áikdi, ftikdaj.
Sehajt, k. zdichali.
Sóhajtás, fn. zdichnulja.
Sok, mn. vela, mnoho, moc. 
Sokáig, ih. dlho, zadlho, sa

véi a.

Sokára, ih. na vela.
Sokaság, fn. mnoístvo.
Sokszor, ih. velaráz, mnohok- 

rát.
Sopánkodás, fn. zdichaiíja , 

narjekaűja, horekovaiíja.
Sor, fn. rád, Sor.
Sors, fn. los, osud, osudok.
Sorvadoz, k. schnúíi, chrad- 

núlí
Sőt, ksz. ba, daver.
Sötét, mn. tmaví, Íeinní, á, 

uo.
Sötétség, fn. tma, lemnosl.
Spanyol, fn. ápaéjel; mn. Spaií- 
jelskí, a, uo.

Súg, k. Soptali, Septali, Sus- 
kali.

Sugár, fn. paprSlok.
Súly, fn. larcha, bremeno.
Sükerül, k. podariti, zdarili 

sa.
Sül, k. pjecli, smazili, praiiti 

sa.
Sült, fn. peéeúa.
Süllyed, k. padali, zapadati, 

prepadnúii.
Sűrű, mn. husii, á, uo.
Süt, cs. pjecli, smaZili, praiiíi, 

Skvariíi.

Sa.

Szab, cs.vikrojili, pristrihnúíi, 
— naloiili, ustanovili. 

Szabad, k. dovoienuo bili. 
Szabad, mn. slobednf, volní.

Szabadít, cs. oslobodili, vis- 
loboiíili.

Szabadítás, fn. esloboáeftja- 
vislobodeüja.
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Szabadon, ib.slobodöe, po slo- 
boíe.

Szabadság, fii. sloboda, vol- 
nosl. «

Szabadúl, k. vislobodiíi, oslo- 
boJiíi sa.

Szabadulás, fn. vislobodeííja, 
oslobodeftja.

Szabály, fn. regula, pravidlo,
zákon.

Száj, fn. ásta, huba, papúla. 
Szajkó, fa. sojka.
Szakad, k. trhaíi, drjapaii, lá- 

mali, rúcaíi sa. 
Szakadatlanúl, iht iíepretrie- 

iíe, ustaviéfte.
Szakái, fa. brada.
Szakaszt, cs.trhali, odtrhnűií. 
Szalad, k. beíali.
Száll, k. leljéli, padali, sadali 

sa, scházali, ijahnúlí.
Szállás, fn. hospoda, kvartjel. 
Szám, fn. poéet, éíslo, namer. 
Szamár, fn. somár, osof. 
Számára, nh. pre.
Számít, cs. poőtovali, éítali. 
Számkivet, cs. vihnali, vipú- 

áili.
Számkivettetés, fn, vihnanst-

vo.
Szán, cs. lulovali, — oíeleli

sa.
Szánakozik, k. slutovaii, smi- 

lovali sa.
Szándék, fn. limisol. 
Szándékozik, k. úmisol mali. 
Szánt, cs. oraii.

Szár, fn. rukovei, slepka, síeb- 
lo, — sára (na éfóme.)

Száraz, mn. sucbí, á, no.
Szárít, cs. suáili.
Szarka, fn. straka.
Szárny, fn. kridlo-.
Szarv, fn. roh.
Szarvas, fn. jeleit.
Szász, fn. Sajt, — mn. sazskí, 

á, uo.
Szavú, mn. hlasoví, hlasiií, 4  

uo.
Száz, mn. sto.
Század, fn. stolelja, — svad

ron, kompáííia.
Szed; cs. zbjeraii, oberaii.
Szédít, cs. závraiiíi, závrat 

puosobiti.
Szegény, mn.chudobni, chudí; 

— fn. chudák, fíeborák.
Szegfű, fn. kliiiec, klinéok, 

hrebíőok.
Szék, fn. stolica, stolec.
Székhely, fn. sidlo, óbidlja.
Szél, fn. vetor, vjetor,— kraj.
Szeles, mn. vetroví, vetorní, 

lahkomislní, pochabí, á, no.
Széles, mn. Sirokí, á, no.
Szélesség, fn. áirokosl.
Szelíd, mn. lichf, krotkí, áj no.
Szellem, fn. duch.
Szellemi, mn. duchovní,á, no.
Szellöcske, fn. vetrík, vetrí- 

őok.
Szem, fn. oko, — jadro; 

me, zrno.
Szemét, fn. emel.
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Szemüveg, fa. okuljare, ku- 
kadlo.

Széna, fn. seno.
Szent, mn. svatí, á, uo.
Szentel, cs. posvefiíi, posv- 
jacaíi.

Szenved, k. trpeíi.
Szenvedés, fn. trpeftja, balost, 

bolesí.
Szép, mn. pekní, á, uo.
Szépség, fn. peknota, krása.
Szer, fn. porjadok, zpuosob, 

Ijek.
Szerb, fn. srb; mn. srbekí, á, 

uo.
Szerencse, fn. átasíja.
Szerencsés , mn. slasní, á, 

uo.
Szerencsétlen, mn. fieStasní, 

á, uo.
Szerény, mn. mjerní, iichí, á, 
uo.

Szeret, cs. miluvaíi, lűbiíi.
Szeretet, fn. müovaüja, láska, 

iúbosí.
Szerez, cs. zaopfetrili.
Szerint, nh. vedla, podla.
Szerszám, fn. nástroj, príp- 

rava.
Szertartás, fn. ceremónia.
Szérű, fn. humno , mlat, ho- 

lovftica.
Sziget, fn. ostrov, sigot.
Szigorú, mn. prísni, á, uo.
Szigorúan, i prísüe.
Szikla, fn. skala, skalina.
Sálivá,'fii* slúka, slivka.
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Szín, fn. zdaűja, tvárnosl, — 
farba, barva.

Színlel, cs. podobiíi, zdafi, 
tváriíi sa.

Színház, fn. divadlo, divadlo- 
ví dóm.

Szinte, ih.skoro, takmer;ksz. 
fjei, aj.

Szív, fn. srdco.
Szivárvány, fn. dúha.
Szíves, mn. srdeőní, if
Szívesen, ih. srdeéne, váífte.
Szívesség, fnsrdeónost, váaé- 

vosí.
Szó, fn. slovo, hlas.
Szoba, fn. chiia, izba, svefc- 

lica.
Szobor, fn. stlp, socha.
Szók, szokik, k. priviknúíi, 
privikaii, zvikali.

Szokás, fn. zvik.
Szokatlan, mn. fiezvikí, fteo- 

biéajní, á, uo.
Szoktat, cs. privikaii, priűóaii.
Szól, k. prehovoriíi, promlú- 

vili, — zvetéali, zúeli.
Szolga, fn. sióba, slúiobník.
Szolgál, cs. slúiilí.
Szolgálat, fn. sióiba.
Szólít, cs. oslovili.
Szomjúság, fn. iíieíi, lilá i-  

vost.
Szomorú , mn. smutní, skor*- 

mólení, zarmólení, á, uo.
Szomorún, ih. smutfte, zarmű- 

ceüe.
Szomszéd, fn. sused.
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Szomszédság, fa. susedstvo.
Szór, szer, szk. krát.
Szorgalom, fa. pílnosl, bedli- 

vost.
Szorgalmas, mn. pilisi, bedliví, 

í ,  uo.
Szoros, n. lesni, á, uo.
Szorosan, íh. úzko, íesno.
Szózat, fn. slovo, hlas, oslo- 

veftja.
Szög, fn. kűt, uhol, kliftec.
Szöglet, fn. kút, uhol.
Szökik, k. skoéili, i.
Szökőkút, fn. vodní s tro j, 

vrchoviSía.
Szőlő, fn. hrozno, — viöiea, 

vinohrad.
Szőr, fn. srsl.
Szörny, fn. potvora, potvor- 

nosl.

Szörnyű, mn hrozní, stralaí, 
á, uo.

Szűr, cs. íi, bodnúli.
Szurok, fn. smola.
Szükség, fn. potreba.
Szükséges, mn. potrební, á, 
uo.

Születés, fn. narozeüja.
Születik, k. narodiíi sa.
Szülő, fn. rodiő.
Szűnik, k. prestávali.
Szünnap, fn. jen oddíchaftja* 

odpoéinuíja, veűja.
Szüntelen, mn. üeprestálf, á, 

uo.
Szüntelenül, ih. űeprestále.
Szüret, fn.oberaéka, objer- 

ka.
Szürke, mn. siví, sirkaví, á, 

uo.

T.
Tábor, fn. leíaííja, vojsko, tá

bor.
Tag, fn. úd.
Tagad, cs. tajili.
Táj, fn. kraj.
Takar , cs. prikrifi, — zak-
riíi.

Takaró, fn. prikrivadlo, zak- 
rivadlo.

Tál, fn. inisa, miska.
Talál, cs. és k. najsíi, nalez- 

núli.
Találkozik, k. sejsíi, i

sa.

Találmány, fn.nálezok, nalez- 
nuíja.

Támad, k. poostali; cs. napad- 
núti.

Támaszt,•cs.pozdvihnűii, poz-f 
buditi.

Tanács, fn. rada.
Tanácskozik, k. radili sa.
Tanácsol, cs. radili.
Tanit, cs. uéili.
Tanító, fn. uőilel.
Tanítvány, fn. uőedlűík, íjak.
Tanúi, cs. uéili sa.
Tanulás, fn. uéeúja.
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Tanulság, fn. nauőeüja. 
Tapasztal, cs. zküsiti. 
Tapasztalás, fn. zkiiseüja. 
Táplál, cs. krmiíi, chovaii, ki- 

viíi.
Tapos, cs. klápaíi.
Taposás, fn. álápafija.
Tárgy, fn. námel, predmeí, 

vec.
Tarka, mn. strakaví, tarkaví, 

á , uo.
Társ, fn. tovariá. 1
Társalkodik, k. obcházaíí. 
Társaság, fn. spolok, spoleé- 

nosí.
Tart, cs. drkaíi, trímaíi, — 

trvaíi.
Tartás, fn. drzanja, trímanja, 

trvaűja.
Tartomány, fn-krajna. 
Tartósság, fn. trvanlivost. 
Tartózkodik, k. zdrkjavati sa. 
Tartóztat, cs. zdrkjavaii.
Tatár, fn. tatár.
Tavasz, fn. jár, jaro.
Távol, ih. daleko, delako. 
Távolság, fn. zdjalenosi. 
Távozik, k. zdjaliti sa.
Te, nm. ti.
Tégla, fn. iehla.
Tegnap, íh. vőera.
Tehát, ksz. teda.
Tehén, fn. krava.
Tehetség, fn. zpuosobnosí, 
schopnosí.

Tehetős, mn. mokni, á, uo; 
Tej, fn. mljeko.

Tekint, cs. pozreíi, poUed- 
núíi.

Tekintet, fn. ohlad , pohlad , 
zreftja.

Tél, fn. zima.
Telepedik, k. osadiíi sa.
Téli, mn. zimní, á, uo.
Telik, k. plftiti, dariíí sa.
Teljes, mn. plní, á, uo.
Teljesít, cs. plóiíi.
Teljesül, k. viplftilí, stáii sa.
Temet, cs. pochovaií.
Temetés, fn. pochovaüja, fpoh- 
rab.

Temetkezés, fn. pochovávaüja 
pohrabovaiíja.

Temető, fn. cintor, cintorín.
Tenger, fn. more.
Tengeri, fn. kukurica, turec- 

kuo kito, mn. morskí, á, uo.
Tép, cs. trhaíi, Sklbaii, drja- 

pali.
Tér, fn. prostranstvo, mjesto; 

— k. spratali sa, vráíiíi sa.
Térd, fn. koleno.
Terem, fn. sírt, síüa; cs. ru- 

osii, roáiíi, — k. v náhlosli 
sa ukázaii.

Teremt, cs. tvoriíi.
Teremtés , fn. tvor , stvo- 

reüja.
Terhes , mn. tarchaví, lakkí, 

obh'kní, á, uo.
Terjed, k. rozsíriii sa.
Terjeszt, cs. rozsirovafi.
Térkép, fn. mappa, obraz ze-

mí.

115

Digitized by L * o o s l e



f  16

Természet, fn. prirozeüja, prí- 
roda.

Természetes, m a prirození, á, 
uo.

Természetesen, ih. prirozefie.
Termékeny, m a úrodní, plod- 

ní, á, uo.
Természeti, mn. prirození, á, 

uo.
Termeszt, cs, rodifi, delali.
Termet, fn. postává, zrost.
Terül, k. Sírili, prestrefi sa.
Terület, fn. povrchnosf, ro- 

veft.
Test, fn. lelő.
Testi, mn. (elesni, á, uo.
Testvér, fn. brat a sestra.
Tesz, v. teszen, cs. éiiíiii, ro- 

biíi, — znamenati, — polo- 
iiíi, postaviii.

Tetet, cs. éiüiti kázafi, —fte- 
chaii abi sa éiftilo, robilo,— 
pretvorifi sa.

Tető, fn. vrch.
Tetszik, k. zdaíi sa, — lúbiíi 

sa.
Tett, fn. óin, úéinok.
Tettlen, mn. űeuéinliví, á, uo.
Tetü, fn. voS, veS.
Téved, k. mii ifi, túlaíi sa.
Tilt, cs. bráfíifi, zakázafi
Tiszta, mn. őistí, á , uo.
Tisztaság, fn. éistota.
Tisztátalanság, fn. üeőistota.
Tiszt, fn. úradüík, oficír.
Tisztel, cs. ciiii, uciifi, váiifi, 

váímati si.

Tisztelet, fn. éesf, úcta.
Tiszteletes, mn. cfi, úcti hod- 

ní, á, uo.
Titkol, cs. tajifi.
Titkon, ih. tajüe, pokradomki.
T íz, mn. desat.
Tó, fn. ríbüik, tov.
Tol, cs. liskafi, fisnúti.
Tói, tül, nh. od.
Toll, v. tollú, fn. pjero, perja.
Tolongás, fn. fiSkaüja, fjeseft, 

tlaőeűica.
Tolvaj, fn. zlodej, kmín.
Tompa, mn. tupi, á, uo.1
Torlat, fn. hromada, mnoist- 

vo, shroma&deftja.
Torok, fn. hrdlo, hrtan.
Torony, fn. veia, túreft, túrüa.
Tova, ih. preő, daleko. delako.
Többnyire, ih. najvjac, z vet- 

Sej éjastki.
Tökéletes, mn.dokonalí, á,uo.
Tökéletesedés, fo. zdokona- 
lovaiija.

Tölt, cs. plűifi,—naljaíi, na- 
ljevaíi.

Töltsér, fn. tev,ljevik, trich- 
tár.

Töm, cs. pchafi, krmifi.
Tör, cs. zlomiti, lámafi, tícli.
Törés, fn. zlomok, zlomeüja, 

ruSeüja, tléeüja.
Törik, k. lámafi, zlomifi, za
bifi sa.

Törleszkedik, k. obljerafi sa.
Török, fn. turek; mn. tureckí, 

á, uo.
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Történet, fn. príbeh, histó
ria.

Történeti, mn. historickí, á, 
uo.

Történik, k. staíi, pridaíi sa.
Törvény, fn. zákon.
Trágyáz, cs. hnojiii.
Tréfál, k. áartovati, Sprimo- 
vaii.

Tréfálás, fn. iartovaftja, Spri* 
movafíja.

Trón, fn- trűn, trón, královs- 
ká stolica.

Tud, k. vedeli, znaii,
Tudatlan, mn. ii üe-

povedomí, á, uo.
Tudomány f  fn. um, známost, 

nauka.
Tudósít, cs. oznámiii, zprávu 
dali.

Tulajdon, fn. vlasnosí;— mn. 
vlasní á, uo.

Tulajdonít, cs. vlastűiii, priv- 
lastöiii.

Túró, fn. sír, sira, tvaroh.
Tükör, fn. zrkadlo.
Tünemény, fn. úkaz, videója, 
zjeveüja.

Tűnik, k. ukázati* sa, zmizeii, 
zmiznúíi.

Tűr, cs. trpeii, süjesíi.
Tüstént, ih. hfted, hftedki.
Tűz, fn. oheíi, horlivost.
Tűzi, mn. ohűoví. á, uo.
Tüzes, mn. ohiiiví, horliví, á , 

uo.
Tüzesedik,k.ohűiveli, — roz- 

ariíi sa.
Tüzokádó, mn. oheű ti 

ci, á, uo.
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U.

Udvar, fn. dvor.
U grál, k. skákaii, viskako- 

vali.
Ugrás, fn. skok.
Ugrik, k. iíi viskoSlii*
Úgy, ih. tak.
Ugyan, ksz. síce.
Ugyanannyi, ih. práve töltő, 

práve tolík.
Ugyanaz, nm. ten isti, tá istá, 

Xo istuo.
Űj, fn. prst, rukáv; — mn. 

növi, á, uo.
Újság, fn. novina.

Űn, cs.unovali, zunovaii,omr- 
zeli, omrsyiúíi.

Untató, mn. unovní, omrzlí, á, 
uo.

Unoka, fn. vóuk, vűuéka.
Űr, fn. pán.
Űrias, mn. pánskí, á, uo.
Uralkodás, fn. panovaója.
Uralkodik, k. panovaii.
Uralkodó, fn. panovftík.
Úszik, k. plévaíi, pluvaíi.
Űt, fn. cesta, dráha.
Utál, cs* oSkliviii si, v oskli- 

vosfi, v ohavnosii maii.
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(Jt<n, nh. za.
Utánoz, cs. nasledovati.
Utas, fa. pocestní, cestovalel, 

pútőik.
Utaz, k. cestovati, putovaíi. 
Utazás, fn. cestovaííja, puto- 

vafija.

Utca, fn. ulica.
Utód, fn. potomok, nóslupink, 
následovftík.

Utolér, cs. dohoftili.
Utósó, mn. ostatftí, posledftf, 

á, no.

t.
Ogyekszik, k. usilovaíi, sntái- 

ti, vinasnakovali sa. 
Ügyesség, fn. hotovost, schop- 

nost, Sikovnosí.
Ül, k. sedeíi.
Üldöz, 'cs. prenasledovaíi. 
Üllő, fn. nákova, nákovadlo. 
Ültet, cs. sadiíi, posadili. 
Ünnep, fn. svjatok, slávnosi.

Ünnepélyes , mn. slavní á , 
uo.

Üreg, fn. jeskifía.
Üt, cs. uderili, biti.
Ütközet, fn. bitka.
Ütödik, k. uderiíi sa.
Üz, cs. hnaii, duriíi. . 
Üzenet, fn. posolstvo, odká- 

zaftja.

V.

Vá, vé, nh. m, ónk, ou. (fíje- 
cim sa stáíi.)

Vad, tn. zverina, divoéina; mn.
(Íiví, divokí, á, uo.

Vadász, fn. lovec , mislhrec,
jáger, cs. hoőifi, lovili, 
polovati.

Vadászat, fn, polovka, polo- 
vaéka, I o t .

Vádol, cs. obviftili, ob£alo- 
vaíi.

Vág, cs. rezaíi, krájaíi, seka- 
íi, rúbaíi.

Vagy, vagyis, ksz. lebo, alebo, 
afteb, aáebo.

Vágy, fn. íjadosí, tüáeftja; k. 
ájadati, túzíli.

Vagyon, fn. majetnost, meöja.
Vaj, fn. maslo.
Vájjon, ih. éi, di ozaj.
Vakít, cs. oslepití, zaslepíti.
Val, vei, nh. s, so.
Valaha, ih. volakedi, dakedi
Valahol, ih. volakde, dakde.
Valaki, nm. volakdo, Ajekdo, 

dakdo.
Valamelly, nm. volaktorí, vo- 
laktorá, volaktoruo, daktorí, 
á, uo.

Valamennyi, mn. váecko.
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Valami, nm. volaéo, daéo. 
Valamint, íh. jafco, ako.
Válasz, fn. odpoveá.
Válaszol, cs. odpovedaíi. 
Választ, cs, volifi, viberaíi. 
Választásin, voleftja, víbe- 
írafija.
Válik, k. staíi sa, — slúzili,— 
oddeliii, rozlűéiíi sa.

Vall, cs. viznaíi.
Vállal, cs. naseba vzaíi, prí- 

jtíi.
Vallás, fn. náboienstvo. 
Vallásos, mn. náboZní, á, uo. 
Valóban, ih.v. pravde, vjeri 

podobní, á, uo.
Valószínűleg, ih. bezpochibi, 

fiepochibne.
Vált, cs. premeftiíi, odmefiili, 

vimefiiti.
Változik, k. premeííili sa.
Van, k. bili, — mali. ' !
Vár, fn. zámok, hr®d; — cs. 

óakaii.
Varjú, fn. vrana.
Város, fn. mesto. 
fa i, fn, ielezo, zelezo.
Vásár, fn. jármok.
Vasárnap, fi, üedela.
Vasút, fn. zelezűica, zelezná 

cesta.
Vásárol, cs. kúpili, kupovali. 
Vastag, mn. hrubí, tlstí, á, uo.; 
Vászon, fn. plátno.
Véd, cs. chránili, bráftiti, zas- 
távali.

Vádelem, fn. ocbrana, obrana.

Védelmez, 1. véd.
Vég, fn. koüjec.
Végbevitel, fn. vikonaöja ,

skonőeiija.
Végetlen., mn. fíekoüeéní, I, 

uo.
Végett, ih. pre.
Végez, cs. konőilf, dokonőiii.
Véghezvitel, 1. végbevitel.
Végrehajt, cs. vikonali, usku- 

toőftili.
Végződik, k. konéiíi sa.
Vél, cs. misleíi, domftjevaíisa.
Vélemény, fn.milljenka, dóm- 
iíenja.

Véletlenül, ih. fíenadále.
Vendégfogadó, fn. iosiiftec, 

hospoda.
Vénség, fn. starosl, staroba.
Ver, cs. bili, tlcli, — hnaíi.
Verekedik, k. bili, tícíi sa.
Vér, fn. krú, krev.
Véres, mn. krvaví, á, uo.
Vesz, v. vész. k. straíili sa, 

skapali, zahinúli.
Vesz, cs. vzali, prijali, zdvih- 

riúíi, kúpili.
Vész, fn. búra, búrka, fíebez- 

peéenstvo.
Veszedelem, fn. iíebezpe- 

éenstvo.
Veszedelmes, mn. üebezpeő- - 

ni, ó, uo.
Veszély, 1. veszedelem.
Vessző, fi. prút, metla.
Veszt, cs. traíili, ztralili.
Veszteget, cs. márüiíi, mral>
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Vesztés, fn. útrata, ztraleftja. 
Vesztes, fn. útrata, ztrata. 
Vet, cs. hodiíi, házati, sjafi, 

rozsjevaíi.
Vét, k. chibeii, zviiíifi,—- po- 

mílifi sa.
Vétek, fn. vina, hrjech. 
Vetemény, fn. sjafa.
Vétkezik, k. hresiíi, previiíifi. 
Vezér, fn. vudca, predchodca. 
Vezérlet,- fn. vudcovstYO. 
Vezet, cs. vjezíi, vodili.
Ví, 1. vív.
Vidám, mn. veselí, ochotní, á, 

uo.
Vidámon, ih. vesele, ochotűe. 
Vidúl, k. rozveseliíi sa.
Vig, mn. veselí, á, uo.
Vígan, ih. vesele.
Vígasztal, cs. feáifi.
Vigyáz, k. és cs. pozorovaíi, 

merkovafi, strálífi.
Vigyázat, fn. pozornosí, po- 

zorovafíja.
Vihar, fn. búra, búrka. 
Víjong, k. Ikreiaii, skuéaíi. 
Világ, fn. svet, svetlo. 
Világít, cs. svjeiiíi.
Világítás, fn. svjeíeüja. 
Világos, mn. §?©ftí, vidní, — 

blelí (den.)
Világosítás, fn.svjeteúja, osv- 
jefeíija, visvetleiíja. 

Világosság, fn. svetlosi. 
Villám , fn. blesk , bleskot, 

blískaűja.
Viola, fn. fijalka, fajalka.

Virág , fn. kvet, pjero, kve- 
íina.

Virágoz, virágzik, k. kvitnúíi, 
kvésii.

Virrad, k. s vitai i.
Virúl, k. kvitnúíi, kvésii, — 
zelenafi sa.

Visel, cs. fljesíi, nosiíi.
Visz, cs. ftjesíi, nősíti, vjezti.
Viszálkodik, k. odporovaíi,— 

odpor, vadu, rozbroj éiúiti.
Viszály, fn. vada, rozbroj, od

por.
Viszhang, fn. ohlas, echo.
Viszonoz, k. odpovedati, — 

odplaíiii, odmeüiíi.
Viszont, ih. spoleéfte, obost- 

ranúe, zas, opet.
Vissza, ih. naspak, naspátok, 

naspeí.
Visszatér, k. vráiiti, na?ráfit! 

sa.
Vitéz, fn. bojovftík, vííaz, ri- 

tír, hrdina, rek; mn. ugatni, 
zmelilí, vítazskí, á, uo.

Vitézség, fn. víiazstvo, udat- 
nosi, zumiilosf.

Vív, cs. és k. bojovaíi, poíí- 
kali sa, oblehnúíi.

Víz, fn. voda.
Vizsgál, cs. skúmati, zpitovafi, 

zvedafi, ohladávaíi , zkuSo-
vaíi.

Vizsgálás, fn. skúmaűjfe, zpi- 
tovaftja, zvedafíja,ohladávafi- 
ja, zku§ovaüja.

Von, cs. iahaíi.
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Vonakodik, k. ostichaíi, zdrá- 
haíi, zbraftovaíi sa.

Vonűl, k. íahaíi, íjahnúti sa. 
Völgy, fn. dolina, údolja.

Vörös ,. mn. Óerveni, — á, 
uo.

Vulkán, fn. vulkán (oheií vi- 
bazujúcí vrch)

Z. -

Zaj, fn. hrmot, hiúk, irm ot, 
lárma.

Zálog, fn. základ, zástavok, 
záloh.

Zár, fn. zámka, plach, závora; 
cs. zavreíi, zainknúti.

Zárda, fn. kláitor.
Zászló, fn. zástava, praporec, 

korubva.
Zátony, fn. meléina, nákol, 

brod.
Zavar, fn. zmatok, zmaíenina, 

pletka; cs. pljesíi, motati, 
múíiii.

Zene, fn. hudba, muzika.

Zenész, fn. hudec, muzibant.
Zeng, k. zvucaíi, zfteíi.
Zerge, fn. kamzík; jemzík.
Zöld, mn. zelení, á, uo.
Zöldes, mn. zelenaví, zele- 

nastí, á, uo.
Zörej, fn. hrmot, irmot, iust, 

chrest.
Zörgés, fn.hrmeftja, irmotart
ja, chresíeőja.

Zúgás, fn. huőartja, hűk, iu i-  
íartja.

Zoltán, fn. zultan.
Zúz, cs.ilapaii, maőkaíi, zdro- 

bili, roztreíi.

Zs.
Zsák, fn. vrece, mech. 
Csarnok, fn. uknitrtik, násil- 

ftik, tiran; mn. ukruinf, ná- 
silm', á. uo- -

Zseb, fn. vaéok, vrecko, mje- 
iok.

Zsidó, fn. 2id, íidák.
Zsír, fn. masí.
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