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F, Széché*

est werquaravaidua , vetustis növi
d«re,novi» auctoritatem, obsoletis nitatem,
obscuris lucem, Jaatiditis gratiam,

A '
•** Növevényeknek *) (Vegetabiüa )
Rendbegz#dések, és Elnevezések két fun«
damentomi a' Füvésztudománynak. (Bo-
taiaica) — Ennek épsége és nevekedése
Nemzetünkben az én leg főbb óhajtásom.
A' minémü zűrzavar volt hajdan a'Deák
Füvésztudományban , a' Linné Rendbe-
szedése , és Elnevezési eiőit: szinte ol-
Jyan zűrzavar, fogyatkozás, és téve«
dezcs vagyon ma a' Magyar Fűvésztu-
dományban. A' Növevényeknek szám-
talán sokaságához képest, a' mi eddig
őszveszedett 's könyvekbe rakott Növe-
vény Magyar Neveink igen kevesek: de
a' mellyek vágynak is> azoknak is nagj
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*) Valamint e' szcStól : jövöls, van: j S r é -
vé n y , ettől: s z ö v ö k : s z ö v e v é n y ;
ú^y ettől : n ö v ö k , leg egyenesebben
lesz N;ö v e v é u y , melly alkalmatos
Veget«bi!ék kitételekre, nem pedig: N 4 -
t e v é n y , N ö T ő t é 11 y '« a t.



xészek botránkoztatók , babonások ,
gyermekiek, útáíatosok , illetlenek ,
alkalmatlanok , és többnyire bizonyta-
lanok. — Eggy Falu, eggy Város,
eggy Vármegye ma így, vagy amúgy
nevez magyarul eggy Plántát , más
másképpen , harmadik , negyedik ismét
másképpen. Vagy még azon eggy
Vármegye , eggy Város , eggy Fa-
lu , söt majd minden köz ember is mind
annyi különb különbféleképpeti, 's leg
gyakrabban eggyik sem illendő •Néven.
A' közönségesebb 's esmeretesebb egy-
néhány Növevényeknek Görög és Deák
bitang Neveikből lett fordítások által,
ezen egynéhány Növevényeknek Nevei,
igen is bővségesen meg szaporodtanak,
azok többekre is alkalmaztatnának, ösz-
vezavarrattanak ; a' honnan a' lett,
hogy eggy azon Nevet öt, hat, tíz féle

>, különböző Növevények is bitangolnak;
ismét, azon eggy Növevény öt, hat,
tíz féle különös Néven is neveztetik
nagy bizonytalanságra és zavarodásra.
— Kiváltképpen a Nemek (Genera)
többnyire Öszve zavarva vágynak , és
az esmeretesebbek közzül eggyik a' má-
sikról neveztetik. — Minden eddig ne-
vezhető Lexiconaiukat (Szóiárjainkat)
Füvész, Orvosi, és Gazdaság író Köny-
veinket, mind ennyi kiszaggatni való
gyom, gaz, Dudva és Burján lepte el,

melly az utólbiaknak sok munkát, tisz-
togatást és gyomlálást hagyott szüksé-
gessé. — Ez a' bizonytalanság és za-
varodis hasznavehetetlenné teszi több-
nvire eddig való mind Orvosi , mind
Gazdasági Könyveinket. Ez által a' ta-
nulni kívánónak fáradsága terheltetik ;
a' tudósabbak közt szüntelen per, ver-
sengés léfzen a' Nevek felett; a' tudat-
lanok pedig örökös tévelygésben 's bi-
zonytalanságban maradnak.

Mit kell tehát tselekedni ? Akár-
mint zúgjanak az alatsony Lelkek , azt
a' mit tselekedett Linné a' Deák Fűvéfz-
tudománnyal. Kritikát kell írni, melíy
minden Tudománynak tökélletességre
vitele. Kritikát, meíly Törvényeket és
Regulákat adjon a' Növevényeknek el-
nevezésekben, melly kimutassa a' rossz
Neveknek hibáit , és azokat meg-jobbí-
tsa. Kritikát , melly tanítsa meg rostál-
ni a' Búzát az allytól és üszögtől, meg
gyomlálni a'jó veteményt azalávaló gaz-
tól, dudvától, és haszontalan burjántól.
így meg tisztítván hibáitól és allyassá-
tól Fűtieveinket; szebb és jobb állapot-
ba kell helyheztetni Füvésztudomá-
nyunkat, terjedést, és maradandóságot
keilfzerezni aikalmatosabb Neveinknek.

Magyarok ! Hazafijak ! Fűvészek !
Barátim ! jobb ezt még most el kezde-
nünk, mintha mind tovább továbbterjed



a' rendetlenség , és öregbedik a'zavara-
elás. A' haszon, a' Tudománynak va-
lósága, a' gyönyörűség , és Nemzeti
Nyelvünknek ditsősége kívánja ezt. Ez
még rni reánk nézve nem is fzint.e késő,
minthogy most kezdenek nagyobb mér-
tékben Füváfz, Orvosi, és Gazdasági
könyveink terjedni, \s a' miben szeren-
tsések vagyunk, még a' Természeti His-
tóriában a' NÖvevények Országa ma-
gyarul ki dolgozva nintsen. — Meliy
nagy ditsöségére fog az szolgálni Nem-
zetünknek, 's nemzeti Nyelvünknek, ha
a' Deák meg jobbított Füvésztudomány
után, a' miénk lészen a' Kritikán fun-
dált és tévedezés nélkül való második
Fünevezés. Ellenben valamíg ezt el
nem kezdjük , miod addig bizonytalan-
ságban habozunk , és a' nem igaz Ne-
vek, Tudományunk terhére mindennap
halmoztatnak. — 'De erőnek ereiével
is húzza maga után a' Linné meg job-
bított Boíaniclja, a' Magyar Fűaeyek-
siek is meg jobbításokat! Sok mai Ne-
veink a' régi tévelygő és hibás Nevek-
ből fordíttattak jelentés szeréut Magyar-
fa : azon Deák Neveknek férgessel már
el hullottanak, el töröltettek , semmivé
tétének, sok alkalmatos Nevek más Nö-
vevénveknek adattak: Magyarul is ha-
szontalanul állanak tehát azok fenn.
Szükség a' mai Neveket tenni magyar-

rá, hogy azoknak esméretekre juthas*
sunk. Ki kell venni a' Köznép fzájából
a' rossz Neveket. Mihelyt könyveink
szép, értelmes, és alkalmatos Nevekkel
rakva lesznek , azok a' Köznépre is el-
ragadnak.

Jobbítás kivántatik tehát avagy
tsak a' Nemi Neveknek (Nomina Gene-
rica) fel állításokra. Ezt tselekedte
Linné az ö Critica Botanica nevű köny-
vében. Ebből én is elsőben némeíly
közönséges és akármelly Nyelvet eggy-
aránt illető Regulákat fzedek ki, a' Nőve-
vények Nemeinek nevezésére, azután
különös és tsupáh tsak Nyelvünk tulaj-
donait illető Jegyzéseket fogok adni a'
Magyar Nevekre, mellyek így követ
kéznek;

I, Közönséges Regulák Linné szerént «"
Nemi Nevekről.

1) Leg elsőben is ki gyomlálni va-
lók Fűneveink közzül az oílyan Nevek,
mellyek botránkoztatássai az Isten-'
nek Nevéről neveztetnek. Kövessük mi
is Linnét, a' ki azt mondja: Critic. Bo-
tanic. p. 4. "̂ , Tiszteljük a' Teremtő-
„ nek mindenhatóságát, és az ö titkait
,, a' Plántákban : de azokat az Iftenes
„ Neveket helybe nem hagyjuk. " Ez
«]I«n kél ki sok helyeken D. Tsapó Jó-



sef Úr is az ö Magyar Füves Kertjében'.
„ Nem illik, úgymond, 's nem is sza-
,, bad a' Teremtőnek Nevét teremtett
,, dolgokra ruházni" 14 lev. ismét 215.
270 és 297 lev. — Melly sok Növevé-
nyek neveztetnek Magyarul nagy bot-
ránkoztatással az Istennek szentsé-
ges Nevéről, lásd szerte széllyel a' Ma-
gyar Fűvészekben , mint : Isten átkoz-
ta tövis. Isten fája. Isten haragja. Isten
kegyelme. Isten kenyere. Isten korsóts-
hájn. Isten káltsa. Isten lova farka. ?s-
ten nyila. Isten paréj. Isten pohárká-
ja. Isten szakálla. Isten táskája. Isten
tenyere. Szent Háromságföve. Krisztus
tenyere 's a' t. Ki kell ezeket venni a'
köznép szájából , és alkalmatosukat
adni helyekbe.

2) Éppen ide valók a' jó és gonosz
Lelkektől neveztettek , mint: -Angyal
rúgta fii. Angyal fii. Angyal édes gyökér,
*s a' t. Én bizonyosan elhiszem, hogy
sem a' Kerubok az égben e' gyökérrel
nem élnek; sem a' Szeráfok amazt meg
nem rúgták. Az égi ki fejezéseket hagyjuk
a* Theologusoknak , mi a' természeti
dolgokat, természeti Névvel nevezzük.—
Minémü illetlenek és útálatosok továb-
bá a' gonosz Lelkektől neveztettek?
mint : Ördög bordája, ördög fog. Ördög
gyökér. Ördög haraptafii. Ördög keringő.
Ördög méze. Ördög oldal. Ördög rokolya.

Ördög sz~r. Ördög szekér. Ördög t/f. Sá-
tán fü. Boszorkány kása. 's a t. Mind
ezek maradványi azon időknek , mel-
lyekben többet gondoltak , mint; fon
toltak. ••--•

3) A'babonás nevek közzé tartoz-
nak azok, mellyek a' Szentekről ne-
veztetnek, mint: Szent Antal virága.
£z. Benedek füve. Sz. Borbála füve. Sz.
György füve. Sz. György lova farka. Sz.
György virága. Sz. Jakab füve. Sz. Ja-
kab virága. Sz. János füve. Sz. János
gyökere. Sz. János kenyere. Sz. János
öve. Sz. János szölötskéje. Sz. János vi-
rága. Sz. Ilona Asszony füve. Sz. Iván
virága. Sz. László Király füve. Sz. Lő-
rintzfüve. Sz. Magdolna füve. Sz. Má-
ria Magdolna füve. Sz. Péter kultsa.
Szent Róbert füve. Szent Simeon fü-
ve. Szűz Mária paputsa. Szűz Mária-
teje , vagy tenyere. Boldog Asszony
qga, Bóld. Assz. haja. Bóld. Asszony
köldöke. Hóid. Assz. mentája. Bóld. Assz.
palástja. Bóld. Assz. rósája. Bóld. Assz.
te/e. Bóld. Assz. tövissé. Bóld. Assz.
tsipkéje. 's a' t. Ide valók a' Szent dol-
goktól vétettek , mint: Áldott fü. Al-
lelujafü. Mise gyertya. Szent fa. Szent fü
s a t. Ha így akarunk nevezni, a' vi-

lág füvet nagy munka nélkül el nevez-
hetjuk; de az illy Ne^ek a' Szenteknek
sem nagy tiszteletek, a' Növeványek-
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nek is illetlen és nem természeti Nevek.
— Nem kell minekünk vissza élni a*
Szentekaek Neveikkel is , azt mondja
Linné. A' régiségnek tekintete akár-
melly ősz légyen is az , soha ezeket
meg nem igazítja.

4) A' melly Növevények Nemmel
egymástól különböznek, különböző Nemi
Névvel is neveztessenek. És így eggy
Nembeli Név más Nemnek nevezésére
nem alk-almaztathaük, még valamelly
hozzáadással is, hogy a' Nemek öszve
ne zavartassanak. Ez a' hiba a' Magyar
Fűvészekben, kik egynéhány esmérete-
seljbckről neveznek sok számú Nemeket,
oíly közönséges, olly mesze ki terjedő,
hogy isak ez , közel felét eddig való
Magyar Nevezéseinknek haszontalanná
teszi. Eltévedek e' szövevényben, és
ez Örvényből ki nem lábolok , ha ezt
voltaképpen akarom elő adni. — Az
*Alma , Bab , Bors, Borfé , Dié, Eper/,
Gesztenye , Káka , Kökény, Köles, /te-
meny , Lapu, Liliem , Mák , Mtüvay
Mogyoró , Petreselyem , Répa , Rósa ,
Saláta , Szőlő, Torma, Tök , Tsaldn, Tse-
resznye,Viola 's a' t. holmi hozzá adások-
kal, hány űj meg új Nemeknek nevezé-
sére nern fordíttatnak bitangul ? A'
torok Bors, kerti Bors, vízi Bors , pa-
raszt Bors , Bors fű , Borsosj fű , Bors
erejű fü, nagy Borsotska fü , kis Bor-
sotska fű, 's a' t. a' mi Füvészeiuk-

aél mind más más Nemek. A' Scirpus,
Cyperus, Juncus, Bulomus , Ándropo-
gon, Typha , Sparganium, 's a' t. mind
Káka. A' Phalaris, Panicum, Miíium,
Lithospermum , Coix 's a' t. mind Kö-
les. Malva, Althaea, Alcea, Sida, La-
vatera 's a' t. mind Múlva, A' Répa,
hány különös Nemnek adatik ? indiai
édes Répa, erdei Répa, veres Répa, sár-
ga Répa, moh Répa, olasz Répa, far-
kas Répa , 's a' t. Magáról a' Szőiő-
röl hány különböző Nem neveztetik ?
béka Szölö, Szölö fü, eb Szölö, tenge-
ri Szőiö , veres Szölö, medve Szölö,
festő Szőlő, farkas Szőlő, vissza forduló
Szölö, el ferdúló Szölö 's a' t. Így a' Tje-,
resznyérol: ikeres kutya Tseresznye , mér-
ges fekete Tseresznye,büdös Tseresznye,
piros kutya Tseresznye, vad Tseresznye,
kutya Tseresznye, 'Sidó Tseresznye, ge-
rézdes Tseresznye's a' t. Mind ezeketPaj-
neveknek (Nonrina Spécifiea) vélné va-
laki igazabb jussal azon eggy Nemben.

Söí gyakorta egész természeti Rets-
det, (Ordo Naturális) egy két Nemi
Névről neveznek, mint a' Legyezös vi-
rágúk (l/mbellataej többnyire Kömény^
Petreselyem , Kapor. Krétai Kömény,
hegyi Kömény, vad Kömén}', disznó
Kömény, erdei vad Kömény, olasz Kö-
mény , édes Kömény , kerti Kömény,
réti Kömény, bétsi Kömény,-fekete Kö-
mény, 's a' t. Hegyi Petreselyem , vad
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Petreseíyem , vizi Petreselyem , kutya
Petreselyem , czigány Petrese.lye.in, ló
Petreselyem , béka Petreseíyem 's a' t.
A' Pillangós virágúnknak(Papilionaceae)
tsaknem tele, mint: Spartium, Phaseo-
lus, Orobus, Lathyrus, Vicia, Ervum,
Cicer, Colutea, Coronilla, Hedysarism,
Astragaíus, Lotus, Medicago, 's a' t.
tsak Borsó, Borsóka. Az egész Négyha-.
talmos Seregben (Tetradynatrtia) a' 7or-
wi« ritkáa marad el. A' Kéthatalmas
Seregben (Didynamia) a'Lamium, Ga-
leopsis , Stachis , Ballota, Sciop!.>uaria
!s a' t. nem igazán mind Tsaldn. A'
kerti koszorús színes virágok, sőt még
a' inezeiek is, többnyire mind Rósa, Li-
liom, Fiola, Ibolya 's a ' t , Hány kü-
lönböző Nerceknek nem adatik a' Bak
szakáll, Ketske szakáll, Roriávdrom, Kü-
körtsén, Lapu, Máj fű, Peszércze, Sü/y

fu, Szél, fü , 's a' t. Háté ' szótskávaí:
vad, hány Nemet nem szaggatnak el, és
nem különböztetnek a' Vad fűvészek?
Mind ez , azonkívül hogy tágas kapu
a' zavarodásr.i , lehetetlen , hogy vagy
a' Nyelvnek szükvóltát, vagy a' Nem-
zet esméretének tsekély ki terjedését ne
vádolja. Ha több hibája Füvésztudo-
tnányunkr<ak ez egynél nem volna;
bizonyoson tsak ez az eggy is, a'min-
denekben meg kiilönböztetést és világos-
ságot szerető Elmének tsömört okozhat-

na, és a' jobbítást óhajtaná. Nem is nyug-
tathat az meg bennünket , hogy ez a'
Németeknél 's másoknál is úgy vagyon;
hanem inkább serkenthet az, hogy mi
elözzük-meg azokat Fünevezsseinknek
alkalmatos 's helyes voltára!. Minden
különböző Nemeknek tehát tneg külön-
böztetett Nemi Nevet is kell keresni, és
azt tulajdonává tenni.

5) A' Növevényeknek Nemi Nevei
az Allatoknak 's Köveknek neveikkel
De egyezzenek , másként ezek zavaro-
dást okoznak. Meg vagyon ez a' hiba
a' Magyarokban is, mint: Belead, ál-
lat xs-Alees , fű is-Hyosciamus. Pésma
állat is- Mosohus , fű is Centaurea mo-
schata 's a' t. Maszlag Ásovány is-Ar-
senicum , fü ís-Datura. Az illyen Ne-
vek a' meliy Országában a' természet-
nek régibbek, maradjanak abban. Vagy
ollyankor mindenkor utánnok tétessék
e' szótska : fu, vagy virág, mint: Belénd

fü , Hyosciamus. Pésma virág , Centau-
rea moschata. Az Arsenicum minthogy
Erdélyben leg inkább Egérkönuk mon-
datik; a' Maszlag, fu névnek meg ma-
radhat. Maszlagos eszü , — fejű , nem
is tészen Egérkövest , (arsenicatum) ha-'
sem tsak bódultat , és így Maszlag
Datura.

6) Nemi Neveknek a' mennyire le-
het, a' rövideket kell választani A'ter«



mészét minden munkáiban a' rövid utat
szereti. A' jó Nevet komtnendáija rö-
vidsége , könnyűsége, bizonjossága. A'
Nemi Neveket gyakran szükség nevez*
ni: tehát szükség hogy rövidek, kön-
nyű ki mondásuak , 's kedves liangzá-
»úak légyenek azok. Az eggy singes ,
és ieg feliyebb hat szótagot (syllaba)
meg haladó Neveket kerülni kell, mivel
semmi az ^1 nevezésben alkalmatlanabb
ninl.s , mint az igen hosszú szók. Fél-
re tehát az oüy másfél lábnyiNemi Ne-
vekké! , mellyek három 's több meg
különböztetett hosszú szókból vágynak
öszve szőve fonva ! mint : .ágyban kenő
és takaró fü. -Arannyal versengőfü. Erdők
tavaszi borsótskája. Gergely napi virág,/
Halovány színű szelíd tövis. Hideglelés el- .
len való fii. Hideglelést gyógyító fii. Hor-
gas hüvelykü széna. Királyné yJsszony
káposztája, Kis Asszony reszkető tője.
Méhek szerető fii. Mérges v<td harapást
gyógyító fii. Nap után forduló fü. Osz-
lopos tsuda tövis Pogátsa levelű fü. Sza-
már gyönyörűsége. Szerelem gerjesztő fü.
Szerttetr« hajtó fü, Tsengö vállas torok

fü'H több iilyenek, — A' könnyű és
kedves hangra is kell vigyázni, a' ne-
héz ki moadásúakat kerülni keíl, vagy
lágyítani, mint: Gyüszüfó, jobb : GyU- '
szü virág. Sártsa, jobb: Üszóny Pata-
niügelort, 's a' t.

7) Vigyázni kell arra is, n« hogy
azon eggy dologtól vett hasonlítás sok
nemi Nevekben elö forduljon , melly
illetlenséget és zavarodást okozna. —
A' mi Füvészeink e ! tekintetben is igen
bővölködnek ezekkel: Farkas bab, Far-
kas gyökér, Farkas hézag, Farkas méreg,
Farkas nevető fü, Farkas nyila, Farkas
répa, Farkas szölö, Farkas téj. 's a ' t .
Így: Matskaf'ark, Matska fii, Matska
gyökér, Matska farkú perje, Matska
menta, hegyi Maiska menta, erdei Mats-
ka menta , Matska mézeiké, Matska
nádra fü, hegyi Matska nádra 's a' t.
Siessünk, siessünk e'Farkasok és Mats-
kák országából! így a' Békáról , Disz-
nóról, Ebről, Szamárról, 's a' t. szer
felett sok ne neveztessék.

8) Ki vetni valók a' nemi Nevek
közzűl azok is , mellyek a' színektől
vétettek, úgymint: a'mellyek állhatat-
lanok is, kivált a' veres és kékszinek;
igen közönségaeen is, és nem meg ha-
tározva jelentenek, mint: Fejértövis. /<?.
jér hátú tövis. Kékvirág. Sárga virág. Sár-
gafestöfü. Veres fü. VeresfestSfü. Fejér
gyökerüfa , 's a' t. A' szín még a' Faj-
zatokban is (species^ tsudálatoson vál-
tozik ; még Fajnevek sem lehetnek tehát
az illyek mindenkor, annyival inkább
Nemi Nevek. ÍUy változó dolgon épi-
tsni' fundamentum nélkül való ház,



meíly le rogyik; jobb tehát azt kár nél-
kül le rontani, és erősebb 's állandóbb
tafpra helyheztetni. Itt is meg áll az :
JSimium ne crede colori. A' színnek olly
igen ne hidj !

9) Minden millyenséget jelentő Ve-
zetékszókból (Adjectiva) álló Nevek,
rosszabbak más Neveknél , hanem ha
valamelly tulajdon mivoltát adják elő
a' Növevénynek , meíly azt másoktól
meg különbözteti, Üti tzédulát adunk
e* szerént az illy Neveknek : .Aprómag.
u4pró virág. Büdösfü. Elforduló fü Erő-
sítő fü. Eczetes fu. Festő fü. Folyó fü. For-
duló fíi. Fürtös fü. Gyenge gyökér. Hajas

fu. Jzetlenfü.Keserűfü.Keserűgyökerüfü.
Kejerű három levelű fö. Kövér fii. Nagy

fü. Parlagi fü. Parlagi virág. Porczogófű.
Sarkasfü. Száraz fü. Szőrös fü. Szösiős
fü. Veresfürtös, 's a' t. Mind ezeket úgy
mondhatjuk eggyre, mint másra.

Jegyzés. IVémelIy kissebítést jelen-
tő Vezetékszók mindazonáltal in-
nét ki vétethetnek. Lásd alább.
10) A' más Piántárói vett Neve-

zetek is Nemi Nevek tellyességgel nem
lehetnek- Hlyének a' Magyarban : Bab
levelű fü. Barátzk levelű fü. Búza levelű,

fü. Dinnye szagúfü. Dinnye fű. Figele-
velüfü. Fűzfa levelű fü. Gomba fü. Körös-

fa levelű fű. Körtvélyfa levelű fü. Len levé-

líifű. Szegfű. Szagúgyö.ktrüfü. Szilvalt'V '•>
lüfü. Tserlevelüfü. Vgorkaszagúfű. 's a' t4
Ezek nem egyebek merő szorúltságnáL
Sem is illenek minden fajokra (Species)
melly legnagyobb hibája a' Nemi Név-
nek. De illetlen is, midőn a' tanuló
«iébb más Seregbe igazittatik, mintsem
a' jelenvalót megesmerné. A' rnás kü-
lönböző Nemekkel való öszvehasonlí-
tások tsalárdok, bizonytalanok, gya-
koría szinte úgy homályosok, inint a'
jelenvaló. Ez a' tanúlókat fös.zédelgés-
be ejti.

11) Nem kedveili Linné az ollyan
Nemi Neveket is, mellyek a' Növevény-
nek hasznától, vagy erejétől adattak.
Hlyének nálunk a' Bábalelte B"üvésztu-
dományfaan ismét bövséggel találtatnak.
p. o.Mékavarfü. Fckélyfü. Fülbeeresztöfü.
Fülbetsafuró. Geleszta ellcnvaló virág,

1 Golyvarontófü.Husindítófü. Haslágyítófü.
Hideglelést gyógyítqfű. Ineresztöfü, In'
nyít'ytáfil. Kelésfü. KenÖfü. Kígyó marást •
gyógyítqfű, Koszfű Kószvényfü bövség-
gel. Körontófü bövséggel. Lcjjfű. Lepkis*
sebbítöfü. Mófű bövséggel. Mdjgyógyí-
tófű. Mollyfü. Molly ellen valófü. Po-
kolvarfű. Rühfű. Sennytdékfű. Sérvésfú*
Sebfü bövséggel. Sebfurrasztéfű. Sömörfű.
Sülyfü bövséggel. Szemgyógyítófű, Szem-
tisztítófű. Szemvídítófű. Szemyígasztaló~ •

1 fu, Tehénvídítófü, Ttrokgyékfü, 7brofcor<6Í'*uZ
B



me. 'Toroktisititffii. Tüdöfü. Varfii. 5s a* t,
— Boldog Nyelv, mellyen as egész embe-
ri természetet ostromló minden nyava-
lyák ellen Név szerént kinevezett tulaj-
don orvosló Füveket, (Specificumokat)
találoi! tsak az a' kár» hogy harmad
része sem éppen oílyan erejű , a' miné-
münek neveztetik, és hogy nem tsu-
pán tsak a' nevezettek, hanem mások
is hasonló erejük. Ezekkel is szükség
tehát szűkebben élnünk, és a' hol al-
ítalmatosabb Nevünk vagyon, helyek-
be mást választanunk.

\2) Gyermeki, tsúf, alatsonyságot
mutató betstelen Nevek : *Agármonyfü.*
uisszonykccii. Békarokka. Békatarsoly.
Mlekkalok. Embererő. Engem szagolj
Engem ne bánts. Franczosfa. Frantzúzfa.
Földepéje. Földfusti. Gyermeklánczfü.
Hozzám ^ne érj, Hugyosfü. Kakuh pogá-,
isa. Kankós. Katika répája. Kiiályné
ylsszony káposztája. Kóldustetü. Kurva-,
virág. Lófing. Méhek nevetése. Alenydőr-

, göfű. Mihálykamonya. Papsajtja. Részeg
györgyfilve Szaragógya. Szépitöfü. Szs-

» relém taplója. Tcmohdádfü bövséggel.
Tsikorgófü. Várnakfü , ' stöbb illyenek.
— Mind ezek szüiemenyi azon időknek,
midőn a' Tátra Fátra Mátra nagy
vajúdásban vóiíanak, a' Magyar és Er-
dély Országi Bábák mind körülöttök
bábáskodtacak, el natus riáisulus nms%

*s eggy egér lett A' mit ellet S
-»|obb lelt volna é az • ilJy'en Nevekfe
eggy pohár Lélhe vizet inni, az állal
magának a' Beszedőnek is azokat el-
felejteni , és a' tanulni kivánó mára-
déknak Nemzeti Nyelvünk tsúfságára
által nem adni ? ?

Vágynak több hasznos Regulák is,
mellyekre a' Fü el nevezésben illő fi.
gyélmezni, mint p. o. Eggy Nemnek
mindenkor eggy állandó- Neve légyen.
Tökélletesen elneveztetett a' Plánta,
mellyiiek eggy Nemi és eggy Fajneve
vagyon ; és így minden Piántának a'
Neve állani fog Nemi és Fajnévböí, Ezek.
feözzűl eggjik a' másik nélkül, kivált
a' Irajnév , Nemi Név néíkűl ollyan ,
mint a5 Haraugütd Harang nélkül, vagy
az állat feje nélkül. E' kettőn kiviíl

, eggy eggy Növevény alatt a' több Ne»
veket eggyáltaljában mint dudvát és
burjánt, ki kell hányni, 's a' t. De mi-
vei a' több Regulák elíen illy elliataí-
mozott száma nélkül való hibák Füvész«
tudományunkban nem taláítataak j azo»
kat most elhagyom,

II, Tulajdon Nevünkbeü különös Regulák.

Nem elég a' rossz Neveket kiirta-
ni: jókat kell helyekbe választani és
forrásokat nyitni a? jobb Nevekuek §&»•
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fsorításokra. Ezt fogom előadni a'
következendőkben , melly így lészen.
Én a' Jövevények Magyar Neveit há-
rom féléknek: lenni tapasztalom, úgymint;

i» Vágynak eggyes , végi , lös-sö-
kös Magyar, tulajdon Növevén.y Neveink
{Nothina simplicia) olSy tulajdonok,
mellyek semmiaemö más dologra nem
alkalmaztathatnak, mint: Árpa , Bodza,
Bürök, Czirok, Dinnye, Dohány, Eper/,
Gyopár , Hagyma, Kapor, 'Kender, La-
pu, Mák, Nád, Pipats , Retek , Sás ,
Szö/ő, Tonna, Tsaldn, Űröm, Zandt,
V a' többi.

2. Vágynak a' Görög és Deák
Nyelv példája szerént, magoknak a' Nö-
vevényeknek belső és kűlsö tulajdonsá-
goktól , vagy különb különb természeti
dolgoknak hasonlatosságától vett Öszve-
tett Nőve vény Neveink , (Nomina com-
posita ) mint : siggó/ü. Aranyvirág.
Bakszakállfö. Czlczfarkkóró. Daruorrú-

^fö. EbnyeLvűfü, Gyöngyvirág. Harangvi-
rág. Kakuhfö. Lókörmüfü. Medvetalpfü.
Ökörfarkkóró. Pemetfü. Szarvasnyelvüfű.
Tyúkszemfü. Ütijíi. 's a' t.

3. Vágynak bevett idegen Ne-
veink , mellyek leginkább a' Deák és
Görög Nyelvből, ha azok könnyű hang-
zásúak , azon szerént megtartattak ,
's bevétettek; ha kemény hangzásúnk,
illendő lágyítással Nyelvüakhöz alkal-
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maztattak , 's magyarokká IetieneK
( Peregrina recepta emollita) Illyenefc:
uSlnis Anisum. BasaJyikom Basilicum. Ci-
kória- Cichorium. Cinadónin- Chelidonium.

• Citrom-Citrus. Démutka-1 hymus. £ndi-
via-Endivia. ...Gyömbé'i • Zingiber ( Arab.
Gingibev) Jácint-Hiacynthus. Tsop-Hys-
sopus. Koriándrom- Coriandrurn. Kömény-
Cuminum. Levendula Lavendula. Liliom-
Liliurn. Ménta-Mentha. Málva-Malva.
Majoránna- Maiorana. Mondola-Amyg-
daltis, ffarants - u4nrantium. JSárchsz-
JSarcyssus. Paszuly - Phaseolus, Petrese-
lycm-Pctroselinum. Rósa-Rosa. Rozma-
rin Rosrnarinus. Ruta- Ruta, 'Sálya-Sal-
via. Spárga- Jsparagus. Tulipán- Tulipa.
VeiónikaVeronica. Viola-Viola, '5 a' t»

Ezen három Rendbeli Nevekből kell
felállítani a' Jövevényeknek Magyar
Nevezeteiket. De lesznek mindenik
Rendben különös megjegyzések, inel-
lyeket lássunk renddel:

v

I. .Az Eggyes tulajdon Nevekről.

Legszebbek minden Füneveink kö-
zött az Eggyes tulajdon Nevek, azért
elsőséget érdemlenek. Ezeket tehát min^
dennémü régi és új Magyar Könyvek-
ből, és a' köz veleélésböl minél szorgal-
matosabban öszve kell szedegetni. Ezek
ékességei eggy Nyelvnek. Mennél több
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találtatik e' féle valamelly Nyelvben |
annyival nagyobb jártasságot,, és régibb
gondoskodását adja elö azon Nemzet-
nek a' Növevényekben, Tehát:

a) Ezekből kell felállítani vala-
hol tsak e' félék találtatnak, a' Nemi Ne-
veket ; és ezeknek jussok vagyon más
minden Neveket kitolni. így eleget
teszünk eggy részt ama fellyebb emlí-
tett Regulának: Nemi Neveknek «' men-
nyire lehet, rövideket, illendőket, szépen
hangzóhat kell választani. Eddig valő
Fűvészeink ezeknek elsőségét nem es-
merték ; elegyítenek mindazonáltal hol
közben , hol legutól, Öszvetett Neveik
közzé sokakat. Mi ezeknek érdemeiket
adjuk vissza, és válasszuk ki a' tiszta
magot a' polyvából.— Ámbár a' meg-
avúlt szóknak új életet adni, egyéb Tu-
dományokban nehezebb, és néha na-
gyon vissza tetszik, néha szükségtelen
is: de a' Füvésztudományban ez kön-
nyű is , vissza sem tetszik., és holott
annyi szükségünk vagyon a' jó Nevek-
re ; elkerülhetetlenül szükséges is. Ez
által a' Nemzet is magasztalódik, sok
régi szavaink is elenyészve el nem vesz-
nek , régi könyveinkkel 's íróinkkal is
eggyezésü.nk lészen. Igyekezzünk hát
eeeket ösaveszerezan

Jegyzés. Hogy még is az Eggyes
tulajdon Neveknek elsőségeket an-
nyival nagyobb világosságra hoz-
zam , és az előadott három Rend-
beli Nevek között, ezea érdemek-
ből folyó helyheztetést mindenek-
kel megértessem , gondoljuk - meg
ezeket: — Minden mi esniéretünk
áll a' dolgoknak jó megkülönböz-
tetésekben. Ennek a' megkülön-
böztetésnek egy része és az esmé-
retnek tökélletessége az , ha a' meg-
különböztetett dolognak , megkü-
lönböztetett tulajdon Nevét is tud.
juk. A' jó tulajdon Név, mellyhez
köttetett ez a' megkülönböztetés ,
gyakorta ennek a' megkülönböz-
tetésnek legrövidebb kifejtegetése ,
melly azt semmi más dologgal ösz-
ve nem hasonlítja, és még is min-
áen más dolgoktól megkülönbözteti.

Az Öszvetett és kivált a' hasonlított
Nevekben , ennek a' megkülönbözte-
tésnek kifejtegetéséra , előadására »
más teremtett dolgokra szorulunk;
tehát ez tsak hasonlított esméret ,
(comparativa cognitio) mellyben sok
homályos és nem mindeneknek szem-
betűnő vagyon. Innen mondják: hogy
minden hasonló egyszersmind külön-
böző is. Innen mondják: hogy minden
hasonlítás sántít. Tehát ezek már Név-
Bek is alább valók, miat amaz elsők.



hl idegen Nyelvekből bevett Nevekben,
már a' hasonlításból, vagy tulajdon-
ságokból való elnevezésből is mint
eSgy ki fogyunk , melly fogyatkozá-
sa a' mi ideáinknak. Tehát ezek
méllán utolsó rendben helyhezteten-
dők.

A' honnan esitierjiik meg mi Emberek,
a' Teremtőoek határtalan bölts min-
denhatóságát , és a' mi szoros hatá-
rú, tehetetlenségünket • Az Isten
hatalmos volt annyi különb különb
dolgokkal felékesíteni e' Világot; , és
közelebb, an'nyi különb különb Ne-
mil és Fajú Növevéoyekkel beültetni,
tenyészövé tenni e' tni Földünket ,
mellyel mindennap tapodunk; hogy
mi azoknak tsak Nevet is — alkal-
matos jó Nevet,— hogy eggyiknek eí
nevezésében más teremtett dologra
ne szoruljunk, adni nem tudunk. Él-
lenben mi terjeszti élőnkbe az Isten.

,uek felséges nagyságát és böltsesé-
gét annyira, mint midőn Dávid azt

4 mondja az Istenről; Megszámlálja ci
Tsillagoknuk sokaságát , és mindenik'
nih Nevet ád. Sóit. 147: 4. vagy a'
í>lólnir Albert versei szerént: „ A'
,, Tsillagokat megszámlálja , És
„ azoknak számát jól tudja, És min-

deniket úgy esméri , Hogy tulaj*
n ion N-evén nevezi, "

b) Hogy ugyan minden feltalált,
és található eggyes tulajdon Magyar
Nevek, Nemi Neveknek tétessenek , az
lehetetlen; mert néha eggy egész Nem'
minden Fajainak elöszamlalasában több
eggyes Magyar Nevek is találtatnak.
Ollyankor tehát visgáltassék - meg ,
meilyik eggyes Név legaikalmatosabb
a' többek között Nemi Névnek, az ve-
zérelje ,az egész Nemet, a' többek ma-
radjanak benne Fajneveknek. Ügy va-
gyon ez Linnében is , hol gyakorta a*
Fajnevek között találtatnak régi Nemi
Nevek, mint: Triticum aestivum- tavasz
Búza. Trit. hibernum ősz Búza. Trit.
Spelta • Tönhöly Búza. Trit.mo.sucoeciini-
jilakar Búza.

c) Néha az is megesik , hogy eggy
Nemben eggy , két, vagy három illy
eggyes tulajdon Nevek is találtatnak;
de azonban a' Nemi öszvetett és fordí-
tóit Név, vagy igen esmeretes, vagy
igen alkalmatos , és a' fordítás által az
idegenhez közelítő. Ekkor az Öszve-
tett Név megmaradhat Nemi Névnek,
az eggyes Nevek pedig tulajdon helye-
ken Fajneveknek maradnak , mint: Ra-
nunculus - Békavirág, ez igen esmeretes
és jó fordítás. Ez alatt vágynak: Tor-
sika, Boglárka , Istárj. Lshetnek tehát:
Xletnunculus Thora - Torsiba Békavirág.



San, asiaticus • Boglárka Bdkavirdg. Ran,.
sceleratus - Tstdrj Bdkavirág 's a' t.

d) Az illy eggyes tulajdon Nevek
körűi meg kell jegyezni, hogy ha azok
Fa Nevek; azoknak ugyan a'köz nevezés-
ben , még az illy eggyes Nevekben is
Utánnok szoktuk vetni e' szót: fa, mint:
*Almafa, Tserfa; mivel e' nélkül a' gyü-
mölts fáknak gyümöltseiket értjük: de
a' Nemi Neveknek leírásokban ezt is
tanátsosabb volna elhagyni , mivel,
hogy gyakorta azon eggy Nemnek Fa.
jai (Species) nem mind Fák, hanem le-
hétnek füvek 'J tsemeték is közöltök.
De kivált az eggyes Fűneveknek e' szóts-
kát, fü hozzá adni, éppen szükségte-
len , nem tsak azon okon, mivel azok
között is gyakorta fák 'J tsemeték is
találtatnak; hanem azért is, mert nem
kell a' szókat ok nélkül szaporítani ,
hosszabbítani. Nem kell tehát írnunk 's
mondanunk: Buzér/tó- Rubia. Czamoly-

fü - Aquilegia. Czillár/ű-Paris, 's a ' t .
hanem tsak: Buzér, Cza/no/y, Czillár,'
valamint nem mondjuk: Arpsifü , Bod-
za/?*, Tsalánfu, Üröm/ö, 's a' t. ha-
nem tsak: Árpa, Bodza, Tsaldn, Üröm,
mivelhogy ezek magokban is azt jelen-
tő , másra alkalmaztathatatlan tulajdon
Nevek.

e) Ezen eggyes tálaidon Nevekhes
legközelebb járulók a' kissebbítést je»
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lento szók, (Diminutiva) akár Főnevek-
tő! (Substaní.ivaJ akár millyenséget je-
lentö Vezetékszóktól (Adjectiva) formái-
tattak légyenek azok. Ulyeneknek pél-
dái találtatnak mind régi Füvészköny-
veinkben, mind ma a' Nép között, mint
p. o. Aranka, Bár sonka, Boglárka, Biidöske,
Fodorka, Hajnalka, Köbölke, Sáska, Siö-
röske, Tatárka, Tsiíkóka, Tsorbáka \ a' t.
E'féle kissebbítést jelentő Nevek bővség-
gel találtatnak a' Deák Főnevek kö-
zött is, mint: Asperula, Gratiola,'l5si' t.
Ezen Nevek eggyeznek véghangokban,
a' Deák illy végű Nevekkel is: Beto-
nica , Melica , Momordica , Myrlca ,
Phylica, Vattai, Veronica 's a' t. Sqk
eggyes tulajdon Magyar Nevekhez is
hasonlók, mint : Baka, Bubulyitska,
JLrnreke , Gomborka , Haritska , Káka,
Palka , Paprika , Tsitsóka , Tsomorika ,
Ugorka 's a' t. A' fü Nevet is magok
után nem kívánják , valamint a' törsö-
kös tulajdon Nevek. Ezeknek formáira
lehet tehát többeket is faragni, mint:
Börzénket- Echinophora. Érdes he • Aspe-
rula. Estvelks - Hesperis. ÍLrxöke-Mimo-
sa. Fillerke - Oholaria. Gyámolka - Co~
lumnea. Gyertyatartáka - Caropegia. Ha-'
lovánka- Cnicus. Kegyuhmke - Gratiola.
Keresztke - Crucianella. Koronka - Coro-
nilla. Kövérke - Pingvicula. Lugaska -
fergularia, Faisotska • Clypmh,. -PÍ£$f*
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£# - Erythronium. Pohdrka • Poterium,
Sepr'üke - Scoparia. Setét ke - Melanthium,
Stivárvdnka - Irts. Testeske • Crassula.
Vérzőké Sangvinaria, Zörgöke - Crotala-
ria 's a' I. Kivált a' megavúlt Ma-.
gyár szókat könnyű ezekben megújí-
tani , és azokat haszonra fordítani ,
mint: ^ísperugo-Zordonka , e' megavúlt
Magyar svótóí: zordon, asper, horri-
dus 's a' t. Vagy, lehet é kissebbíf.ést
más végezettel is kitenni , mint: Gla-
diolus - Kardikó 's a' t.

II. Öszvetett Nevekről.
A1 mikor eggyes tulajdon Neveket,

vagy Nyelvünkben nem találunk, vagy
nem is formálhatunk; akkor Öszvetett
Magyar Neveket keH elővennünk ,
tsak hogy az őszvei.ett Neveknek fel-
lyebb előadott Reguláira , hogy azok
ellen ne vétsünk, szorgalmatoson kell
vigyáznunk , és azokat jól meg kell vá-
logatnunk. Ebben nagy segítségünkre
lehetnek a'Görög és Deák neveknek fej-
tegetési , (eíhyrnologia) azoknak alkal-
matos fordítási , és a' Né'vevények kü-
lönös tulajdonságainak magunk szemei-
vel is tapasztaiási. Vétettek t, i. elei-
től fogva a' Piáatáknak Nevei a' Deák
Nyelvben , külső képektől vagy hason-
latosságaiktól az Állati részeknek , az
életbéli eszközöknek, 'a más érzéketlen.
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dolgoknak , irint: Cytioglossnm - Eb-
hyzlviijü. Cochlearia - Kaíánfü. '& a* t.
Önnön belső, vagy külső minéraüségeik-
töl 's tulajdonságaiktól magoknak a'
Növevényekntk, mint: Glycyrrhiza- £•
desgyökér , Pilosella - Szöröike 's a' í.
Származások helyétől, főidétől, mint:
ylrenaria • Homokfü 's a' t. Orvosi ere-
jektől , mint : Scrophularia • Görvelyjtl.
Gazdasági hasznaiktól , mint : Phyto-
lacca • Eorfestö 's a' t. Végre kásőbb-
re kezdettenek Neveket venni a' Fü-
vészeKtöl, Találóktól, a' Fövésztudo-
mányért vándorlóktól , és annak elébb
mozdílóitól. Linaé kezdett, adói a' ter-
mészeti , vagy rnegesmertetö béllyegek-
töl (caracter esseotialis) mellyek a' N'ó-
vevényben találtatnak. — Mind ezeket
mi is Nyelvünkön, vagy azon formán
gyakorolhatjuk, fordíthatjuk, vagy ha-
sonlókat szerezhetünk. De lássunls ezek-
nek jóságairól, 's módjairól is renddel
némelly Jegyzéseket-

tut) Közönségesen és előre szükség
megtartani a» Öszveteít Nevekről ezea
Igazságokat, hogy azokról itélítessünk,
's közöttök választást tehessünk, úgy-
mint : Az Öszvetett Nemi Neveknek
leg főbb jóságok az, ha r/rinden alattok
lévő Fajokra alkalmatoson illenek. Ne-
vezetesen ; A' hasonlított Nemi Nevek-
•ek jóságok, ha a' haaonlítotf dolog
igen esmereus és tudva lévő, nem pe-
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dig magánál a' fűnél homályosabb 5 ha
a' hasonlatosság nem köz semmi más
Nemmel; és ha a' hasonlítóit dologgal
a' Növevénynek hasonlított része is rö-
viden kimoadathatik 's a' t. Mind
ezeket mennyivel jobban megnyerhet*
jük, valamelly Névben, anny'vaí alkal-
matosabb a' Név. Továbbá azöszve*
tett Neveket foglaló Jel nélkül eggy
szónak öszve kell írni , hogy azok in-
kább Név formát mutassanak. E' sze-
rént :

bb) Az olly Nemi Nevek mellyek a*
Növevényeknek természeti Caracterje*
kel , vagy megesmertelö béllyegjeket
fejezik ki , minden tekintetben legjob-
bak; sőt ki vévén azi , hogy ezek ösz-
Vetett szók, és néha hosszabbak , ma-
goknál az eggyes tulajdon Neveknél is
Jobbak. Jobb Neveket azoknál nem
tartunk , azt mondja Linné , mint a'
mellyek a' gyümöltsÖzésnek valameüy
természeti jegyeit Foglalják magokban.
Ez a' természeti Jegy , önnön maga Ne-
mét, általán fogva mindenegyesektől
megkülönbözteti , minden. Fajaira is
lígalkalmatosabban illik. Valamint
illy természeti jegyeket bővebben fel
találni, úgy ezekről a' Növevényeknek
Nevet adni Liné kezdet elsőben. Ak-
kor volna bezzeg boldog a' Füvésztu-
áomány, ha miüdseji Plántáltat így ns»
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vezhetnénk, vagy eleitől fogva így ae-
yeztenek volna. Egynéhány illyen jó
Neveket említek, mint: Hajhím - Tri*
chestema, tíímjijék - Dilatris. Hímszirom-
Embothrium. Kúpmag- Conocarpus. JStfgy-
szarvatok- Tetracera. JSégyszeggyüműltS'
Teíragonia. Portokpár - Diantíiera. Pár*
tokmirígy - Adenanthera. Szdrnyastok-
Triopteris. Sróffa • Helicteres 's a' t.
Ezen Neveknek jóságok akkor lészen
szembetűnő, mikor az egész Fúvésztu-
dománybéli Mesterség! nevezet (Ter-
minológia ) szemünk előtt lészen , és
mikor az illy NÖvevényeket Caracter-
jeikröl keresvén , Játjuk, hogy Neveik
•azokból vágynak. Szükséges tehát eze-
ket szaporítani, és ditsekedhetem az-'
zal, hogy sok illy Nevek Magyar Fű.*
vésztudományunkat készen várják.

cc) Jók és dilséretesek az olly Ne-
vek , mellyek a' Növevényeknek tekin-
tetéből vett valami különöst adnak elő,
tsak hogy az, semmi más Nemmel köz
ne légyen. Hlyének a' Növevényi ré-
szeknek nérnelly dolgokhoz való hason-
lítások. Ezek ha a' Növevénynek egész
tekintetét, vagy valamelly részének ki-
tetsző hasonlatosságát egyszerre való-
sággal előadják , igen jók; ha pedig a'
hasonlítással eggyütt, a' hasonlított rész
is röviden Mmoadatnaiik, aranyival vi>
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lágoaabbak és tökélletesebbek. A' íeg-
jobb Neveknek ihegesmertetö jelek , azt
mondja Linné, ez, hogy a' Plánta ke-
zet nyúlytsoti a' Névnek, és Név vi-
szont kézzel fogadja a' Piámat. Példa
a' Napvirág - Helianthus , melly kerek
tányérjából körös köroyiil kibotsátoi.t
aranyszínű sugárjaival Nevét azonnal
eszünkbe juttatja, és tsupán tsak Neve
a' virágnak tsudálatos alkotását szem-
lélteti, így NapgyümöltS' Heliocarpus ,
mellynek kerekded gyiimöltse , körös
köinyül súgáros széleivei egyszerre a'
.Napra, 's a' Nap ezen iNövevényre em-
lékeztet, így : Lópatkótok - Hippocre-
pis, rnellynek gyümőltsének a' Lópatkó-
val tsudára méltó hasonlatossága va-
gyon. Hlyen : Egérfarkfii - Afyosurus.
( de nem az ezerlevelü Cziczfarkó-
ró - Achillea Miüefolium) meilytöl va-
laki egér farkat látott, soha ezen Ne-
vet meg nem tagadja, 's többek sokak
illyenek a' Linné nevezeteiben. — Ta-
láltatnak a' Magyarban is hellyel hel-
lyel e' féle jó hasonlítások, mint: Da~
ruorrúfü - Geránium, Tyúkszemfil - ^4na-
galtis , Lókörmüfíl - Tussilago 's a' t.
Mielly két elsőben mindazonáltal e' fze-
rént még is sokkal világosabb volna
a' hasonlítás , ha a' hasonló rész , és
nem az egész fű, említtetnék , úgymint:
Daruorrútok, Tyákszmivirág, és ha a?.

utolsó, t. i. Lókörrnüfü, minden j
megfelelne. De meg kell vallani, bőgj-*
elkerftlhetetlen gyakorta eggy fő hibá-
jok, mind a' Deákbán; mind a' Ma*
gyárban az illy hasonlított Neveknek,
hogy a' felvett Nemi Nevek minden
alattok lévő Fajokra nem illenek. így
a' Deákban: Cochlearia 's a' t. Az
öszvetett Neveknek több forrtíssait 's
módjait elhagyván, azt jegyzem meg:

dd) Az illy Öszvetett Neveknek
valamennyiszer azok az Állati ré-
szeknek , és más magokbán is találtat-
ható érzéketlen dolgoknak hasonlatos-
ságoktól vétettek ^ mindenkor ufánnok
kell tenni a' Magyarban e' szótskát: /«»
vagy virág i, hanem há a z , valamelly
oil/an részével, meliy egyedül a'
vevényeknek tulajdonok, magát Növe«
Vénynek lenni kijelenti , mint lásd '
fellyebb való két számokban bb), cc)
különben é' fii vég nélkül az illy Ne-
vek más dolgokkal is közök, és egye-
dül Növevényre nem határoztatnak t
meílyböl rút zavarodás származnéki
— Mi lenne belőle ha így írnánk Re-
ceptet valamelly betegnek ezen szókból*
V e g y : Bak szak állat, Bikátokat, Borjú-

fület, Disznéorfát, Ebrifelvetj E
Tyákszfí?net, Galanibbegyet, T y g y
Góly-akörmöt j Hollólábat , Kakqslábatt
Varjúlábat , Kahastaréji f T í k é p

c
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Medvetalpat, Rékafarkat, egyenlő méV«
íé.'fben. Elegyítsd és főzdmeg Ebtéj-
jel , Farkast éjjel, egyenlő mértékben.
Adjad ? — Tsak az , a' mit ír Linné
az illy Deák Neveknek hibáit kimutat-
ván: Rec. Priapi *, Clitoridis , VmMlici,
Tunicae, Auriculae ana quantum vis.
Extrahantur cum Patientia per diem.
Detur Insano. — Vallyon uem hozsá e
ez szédülésbe még a'leg-okosabb embert
js , és nem keresné e akárki igazabb jus-
sal mind ezeket az Állatok Országán
ban, mint a5 Növevónyek Országában?
Ezekben annakokáért mindenkor hozzá
kell tenni a' mondott szókai, valamint

"ellenben az eggyes Nevektől el kell
ugyanazokat hagyni , mert minthogy
az azt kívánók különben is sokak; a'
sok eggy,hangú végezet könnyen uaal-
mot és útálságot okozna.

ee) E' gyakor/a véget mindazonál-
tal még az Öszvetett Nemi Nevekbea
is, két ok nem igen •kommendálja t. i.
ennek sokaságából származható kedvet-
len ízlés, és hogy sok Nemek vágynak
mellyeknek Fajaik között általánfogva
nem tsak Füvek, hanem• tsemeték, sőt
fák is fordulnak elö. Mind ezeket fü-
veknek mondani a' természet ellen vol-
na. Hogy tehát mind a.' fa vég kéve-
sedjen, mind pedig azzal gyakorta hi-
báson ua. éljünk , a' fát fttóek , ée

a4 füvet fának mondván ; legjobb
az egyébaránt zavarodást 'nem oko-
zó Nemi Nevek mellől azokat .el-
hagyni , (&1 kinek tetszik, a' közneve*
z.ésbeti utánna ejtvén ) és ottan otían
ez eggy hangú fii véget mind ezekkel
illendőéül elegjfíteni: virág, levélj gyü-
mőlts , mag , tok, hüvelyk, szál, szar,

'hóró , gyökér, tis i tövis 's a' f. Neve*
k zcteseu:

i. Virág végezettel élhetünk ki-
váltképpen mindazokban , tnelJyekben
a' nevezés vagy hasonlítás tárgya a'
virág, és így mindazokban, mellyek-
nek Deákul illy végezetek vagyon: an-
thus, antheinum,antheanihés. Különösen
illik a' Magyarban e' végezet az éggy-
tagú ( monosyltaba) szók lilán, mint;
Marvirág Oi-nantha. liúóvirég-Cephalant-
hus Éjjvirágú - JSycthanthcs. Födvirá'g-
Mranth-'mum. Uóvirágú - Chiojt>inthu$%
jégvirág Afesrntbry cmlhemum. fííni/irdg-
Passiflora. Mézvirág- Mvlianthus. JSapvi-
rág- Ihlianthus. Orrvirág- Rhinanthusi
Szennyvirdg tSpilonthcts. Szörvirág-Tri-
ehosanthes. Téjvirá.g - Galunthüs. VusvU ̂
rág-Xtranthemtim. Vérvirág Haeínanthui
's a' t De más végezetekben is gyakor-
ta , ha a' hasonlítás tárgya a' virág*
inirit: Qonibvird'g Globulaiia. Gö-tsvirá'g"
Gornphraena. Gyiptzvirág - Gypsophila,
Gyöngyvirág- Cunvüllariü. K/zvirág- M»
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fivlea. Lópvhág- Limosella. Lángvirdg-
Phlox. Rongy virág-ISerium. Sánczvirág-
ylnthericum. Sárvirág-Caltha. Tsókvirág-
Basolla. Vn'virág-Orobanche. 's a' t.

2.' Lcvéi véget lehet tenni ott, a'
hol a" Deákban: phyllum vég vagyon,
vagy a' hasonlítás tárgya a' Leve), ha ez
állandó iránden Fajokban , mint: ylrany-
levél Chrysophy Uum. Ezerlevelü • Myrio-
phyllum. Járomiéval Zygophyllum. Láb-
levél- Fodophylhnn. Mészlevél-^írgophyl-
lum. Szarvaslevél- Ceratophyllum. Széple-
vél- Caiopliyüum. Vízlevél-ííydrophylluiti.
így: Ailevél-imbularia 's a' t.

?,. Gyümölts , gyümöltsü, a' hol
Carpus vég vagyon, mint: Kény ét gyü-
mölts- jírtocarpus. J$apgyümölts • Helio-
carpus. Sirgyümölts • Klatiearpus. Szár-
nyas^yümölts • Pterocarpus. Hzarvasgy ti-
mölts-Ceratocarpvs. Szépgyümőítsű. Cul»
licarpa, itzívgy Umöltsü- slnacardium 's a't.

4. Mag, magrú. Gyapjas mag - Erio-
phorum. Gy öngymagvú • Margaritaria.
Hólrímagvú-ISenispenraim, Hómag Chio-
cocea. Koniagvu.-Liihvspr.rmum. Méimag-
Melicocca. Palaczkamag - Corispermuin.
Áiívmagú - Cardiospermum. Tjontmagvú-
Osteospermum 's a' t. Így : bogyó :
daccá,

5. Tok , (capsula) mint: Koponyá-
tok - Craniolaria, Czövektok - fJjpoais,,
ss a\ t.
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6. Hüvelyk, (Legumen) mint: Fü-
részhüvelyk- Biserrula 's a' t.

7. Szál , melly vég kiváltképpen
alkalmatos az olly Nemnek, melly Ját,
tsemetét, ínfüvet is foglal magában; vagy
ha a' Növevény szemeink elölt nem for-
dult meg, és kétséges, fa e, vagy fü,
mint: Aranyszál - Chrysitrix. Símaszál-
Gl'jbraria. Toronszál- Turritis. Ts<-rhím-
szál- Diyandra. Varjúkörömszál - Colutea
'& a' t.

8. 'Szár, mint: Bundaszár-Eriocau-
lon. Szorniúszár Dipsacus 's a' t.

y. Kéró, mint: Ciiczfarkkóró Achil-
lea. Ökörfarkkóró- Varbascum 's a' t.

10. Gyökér , mint : Éde'gyökér-
Glycyrrhiza. Kígyógyökér - Ophiorrhiza
's a'.t.

11. Tő, mint: Ifaddlytö• Symphy-
tum 's a' t,

12. Tövis , ha az minden Fajokra
is alkalmatoson illenék.

13. Azok a' Nevek is, mellyek egész
természeti Rendet (ord. natúr.) foglalnak
magokban , ha rövidek , alkalmatoson
tétetnek némelly Nevek után , mint :
Perje, vagy Pasit, a'Pasitokban (Gra-
men) Moh, a'Mohokban (Musci) Gom-
ba a' Gombákban. Pálma a' Pálmák-
ban 's a' t. Ez által is kevésedik a'
fü, virág, 's több nevezet, az értelmet



is igen segítik ugyan azpk. így némel-
lyékben : Paréj - meíly közönségesen :
olus 's a* t.

III. /f bevett idegen Nevűiről,

A' mikor sem eggyes Neveket Nyel-
Vünkben nem találunk, sem Öüzvetett
Nejeket alkalmatoson és jó móddal
nem formálhatunk, ott kell végre az
idegen Neveket vagy magokban , vagy
meglágyítva felvenni, . Szépek ez®k ig
és roélíó ezeket is izaporííani. Magyar
jussal bírnak már ezek: Rósa , Sálja,
Isóp , Tulipán 's a' t; iioha< elébb ide-
genek volténak. Ügy lesznek idővel
azok, a' rneliyeket most felvészünk. Azt
mondja ugvanLánné: Éljen saját JS'yelvével
minden. Nemzet; mindazonáltal ez az
idegen fűvészekhez is nagy közelítés ,
azoknak megért.éseítre segedelem , a' za,-
varodásnak nagy eltávozíatása, és sok-
szor elkerülhetetlen szükség is. De
ugyantsak meg kell itt is jegyezni ,
hogy :

i Nem ke!l vaktálian minden ide.
gen Neveket felvenni, hanem tsak ott,
és azokat , mellyeket szép , illendő ,
természetes Magyar Névvel, az elöszám-
lált módok szerént í>e0uaiképp(?n el nen*

2. Az idegeneket felvévén , azok-
ban a' nehéz hangzásokat, Nyelvünk
tulajdona szerént könnyebbítsíik , a' ,
hosszúkat rövidítsük, rséha Magyar vég-
re fordítsuk. Ezt tselektedték Atyáink'•'"
is a ! már bevett Nevekkel, mint: Gesz-
tenye- Castanea. Isóp- Hyssopus. K- iporna-
Capparis. Spárga-Asparagus 's a' t. Ezt
tselekedték a' Rómaiak is a* Görögök-
től , a' Németek V Deákoktól költsö-
íiözött Nevekkel.

3. Kiváltképpen hasznos az illy
idegen Neveket bevenni az Orvosi sze-
rekben előforduló idegén Országi No-
vevényekre nézve, mint: Aloé Aloes,
^/imomum- Amatria. (mell/ Gaiambiábfű
víSlna Magyarul) ylrnica-sírnyékfü. ylsa

foetida büdös 'jim (inkább mint. Ördög- '•<
«z-—r) Cascarilla-KaskarUla. Cassia Ká-

' zsia. Qhiaa-Kina. Cinnarnoniuin-Cimmét.
Cubeba Kube'ha, Curouma-K,urkunia. Ga- ,
langa* Galánga. Ipecacwanha • Ipekohán.
Lacca Ladkm. Mechoacanna • Alekókáii,
Myrrha - Mirha. Panica Oranatum-
Pamagránát. Rhabarbarum ( Rheutn
palmatum) Rabarbara. Santalum Szán-
táifa. Sassqfras -Szanszafráz. Simaruba-
Simarüba. Tamarindus-Tamarind. Tur-
pethum Turbit. Senna Szenna. Zedoaria
(Kaempferia rotunda) Citvor. 's a' t.
Ezekre nézve hasznoson int Ciusius ,
így szólván : ,j Pracsíaret seniper na.
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tivum Provjnciarutn, in quibus Medj-
camenta nascuotur, Somén seryare ,
quod haec immutatio multorum er-
rorum occasionein praebere sólet.
Car. Clusius in Arom. Hist, Anlver-
piae 1579. p. 30. Ismét: Fericulosae
autem sünt Vocabulorum v-srsiones,
et irnmutationes , praesertim in re
Medica, debentque' Medícamentorum
Nomina potius non interpretata re-
linqui, quara perperam Latina red-
di. ' ' ugyan ö a* Afi-dik lev. Ezt. lehet

mondani azoknak Magyar fordításai-
ról is.

4. Éppen így meg kell hagyni, és
vagy ÖQiiön mivólipkban, vagy lágyít-
va bevenni a' Fűvészektöl, és a' Fü-
vésztudományiiak elébb mozdítóit ól ada-
tott Neveket. Ezen eggyetlen egy, és
üeg főbb jutalmát a' Munkának, szen-
tül kívánja megtartani Linné,

Ezek a' Regulák , meilyek szerént
ílieg kellene , és rneg is kell választani
a' jó Neveket a' rosszaktól! Iliyenek a'
Nevek , mellyeken fel lehetne, 's fel is
kell állítani jobb ízléssel és kedvesség-
gel a' Magyar . Füvésztudományt! De
pnkent adja magát elö eggy két észre-
vétel, még a' meghagy ható Nevekben
js, t. i. sok jó meghagyható Neveink
vágynak , me'ljyek není tsak azon eggy
B likut; haaem öt, liat, 's többJSe-
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mek alatt is gyakorta meg' jelennek.
Tehát:

Regula: Á' bolygó vagy bitang Ne-
veket eggy eggy bizonyos Nemhez kell
kötni , hogy azok ne széledezzenek.
p. o. Atraaél, Ebnyelvűfü\ ökörnyel-
vüfü., ezek köz Nevek e' három Nem-
mel :. Anchusa, Cynoglossum , Echium ,
's még többekkel is. Légyen tehát szent-
ségtörés öszve zavarni a' Neveket, és
légyen állandóul ^inchusa- Atraczél. Cy-
noglossum jelentése szerént Ebnyelvilfü,
Echium - Ökörnyelvufü. így : Laboda.
Lúdlábfil, köz ezekkel: Atriplex, Che-
nopodium, 's többekkel is. Légyen te-
hát : yltriplex-Laboda , Chenopodium je-
lentése szerént Lúdlábfü. így: Hunyor,
Zászpa, két 30 Nevek, de öszvezavar-
tatoak e' kettővel : Helleborus, Vera-
trum, 's többekkel is. Légyen tehát ál-
landóul Helleborus-Hunyor. Veratmm-
Zdszpa. így. Lednek , Bükkön, két jó

•Nevek, de közök ezekkel: Ervum, Oro-
hus , és még többekkel is. Légyen te-
hát : Ervum-Lednek. Orobus - Bükkön.
Így kell megállítani a' több bitang Ne-
veket is.

2. Rég. In Synonymis Synonyina
dividenda. Az ugyanazt jelentő Neveket,
az ugyanazt jelentő Nevek között, vagy
az egymáshoz közelítő Nemek között
fel kell osztani. Ezt látjuk kogy tse-
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lekerfte Linné gyakorta az d Botanícá-
jábafi, rn-int: Sombax , magyarul: Pa-
mut , Gyapott. Gossypium is Pamut ,
Gyapott; tntlly rrség is Linnénél két
különös Nem. Miért ne lehetne tehát
nekünk is eggyik eggy , másik más ?
miért iie lehetne : Sombax - Gynpolt,
Gossipium-Pamut ? De kivált igen so-
kat segítette Linuét ebben a z , hogy ö
két Nyelvből tsinálta a' Neveket, úgy-
mint Görök és Deák Nyelvből. így a'
Görög és Deák Synonymákat gyakor-
ta két különös Nemeknek teszi. n. o,
Aizoon - Sempervivurn, Qistus (mrao?)
Hedara. Crambe Brassica. Crznum^ xpi>o#.)
JJlium, Daphne Lau/ us. Itea-Saíix. Pe-
ganon Ruta. Ptelea Flmus. 2l.izania-Lo-
tium. 's a' t, még is mind ezek őneki
különös Nemi Nevek. így minekünk
miért ne szabad volna elosztani „eze-
ket: Sllásfa Ftela, Szi/fa rimus ? Ba-
bár Laurus , Harostyári-Hedera , Soro.tz-
Mn Daphne ? Konkoly-Ágrastemma. Fa-
dócz Zo/ium, a' Nép nevezete szerént is.
így : Fiola, Ibolya két ugyan azt jelen-
tő Neveink , légyenek állandóul és za-
varás nélkül: Fiola Viola. C
rqntw. 's több illyenek.

IV. A' Fajnevekről, Nomína Specijlca.

A' Fajnevekröl adandó Regulákba.
mostan rövidségnek okáért béBemerész-
kedem. Rövideden azt jegyzem meg,
íiogy valamint azokban Linné sok rossz
Neveket eltűrt : úgy minekünk is, rés«
szerénl• a' meghagyható Magyar Neve-
zet«k alkalmatos Fajnévűl szolgálhat-
nak , rész szerént pedig a' Linné Deák
'Nevezeteit illendő ákültéteüel haszonra
lehet fordítani, p. o. Chelidoniunt-Gó-
dircz. Chfíüdonum maius-Cinadenia Gó-
dtrez. Chel. Gletucium-szürke Gód. CheL
corniculaturn-szai'vas Gódirnz. Chel. hy-
bridutn J'elfírnás Gód. CheL japonicum-
jappon Gádircz. így más Nemekben is.

Én tudom, hogy mind ezen Jobbí-
tásokban megannyi Ellenvetéseket fo-
gok hallani, mellyek közzül avagy
tsak eggyre , előre meg akarok felelni,
rneHy ez: 'Do a1 Köznép, ntitn úgy nevezi,
ez által új ternh vettetik #' FUve'szekre ,
és az új JSevfikböl új zavarodéi szárma-
zik.

Erre azonkívül hogy azok a ' rossz
ííevek szinte úgy újak a ' tanúlóra néz-
ve , azt mondom Linnével : hogy ezer
új Nevek, ha jók , nem terhelik úgy
a' Fűvésztudotnányt , mint tíz régi
rossz. Továbbá, a' kik az Anyai téj-
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jel szívták bé a' régi rossz Neveket,
nem kívánom hogy azokat elhagyják ;
de merem ígérni Linnével, hogy Uoo-
káik jobbakat, találván azoktól elailaoak.
— A' Köznépet a' mi íüeti, hát annak
vagyon e egyedül való jussa arra , hogy
a' Tudósok ö tőle tanuljanak , és nem
hogy ö a' Tudósoktól? Annak vagyon
e nagyobb jussa a' Növevényeknek Ne-
vet adai, mintsem az azokhoz TuJomáuy
szerént értőknek? Sőt inkább igaz Ne-
veket adni a' M'ö ve vény éknek tsak a'
valóságos Füvészeknek vagyon liaul-
mokban , azt mondja Linné. Jó igeti
is eggy Nemzetbea a' Köznéptől érte-
kezni, végére járni, hogy, 's mint ne-
vezik ok ez , vagy amaz Füvet, míg
azok jó könyvekben ninlsenek; és ezt
én is megtselekedtem : mert ö nálok
maradnak meg gyakorta a' Nemzeti ,
jó, eggyes tulajdon Nevek: de az azon
eggy Névnek , mindenkor azon eggy
Plántának adása, a' hasonlított, Öszve-
tett, 's más egyéb Nevek, meíly ritkán
esnek nálok talpra, bőven mutatják an-
nyi alatsony, annyi otsmány, annyi zürt-
zavart ideák! Jó értekezni a' Köznép-
től i és ezt én is megtselekedtem : de
nem hogy ök bennünket orrunknál fog-
va hordozzanak , hanem hogy íni a'
tőíök halottakat okos ítéletre vegyük,
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9s megvisgáíjtik. A' Köznép az ö viá*
gálásának tárgyait közönségesen más-
képpen nézi, mintsem azok valósággal
vágynak. Mi szükség az ö hibás véle-
kedéseit annyira aueiorizálni, hogy ö
utántiok indulván, mindea zűrzavart,
tidorriánvnak , minden babocát szent-
ségnek, minden Chimerákat valóságok-
nak bevegyünk ? 's tiszta Tudományun-
kat meg/'ertelroesítiiik ? Szentség!örés e
íiékiek minden felesleg való Neveiket,
minden otsmány, alatsocy , zűrzavar
elnevezéseiket bé nem venni? az alkal-
matosokat jó helyre helyheztelni? Meg-
kívántatik eggy jó F'üvésztől, hogy okos
ítélettel adjon Nevet a'^Növevénynek*
Vegyük el hát a'Köznéptől'a'történet-
ből talált jó Neveket, jobbítsuk meg
a' hibásokat, adjunk azok helyett job-
bakat szájakba , és azokban ök tanul-
janak mit ölünk. Vagy ha az nékiek
nem kell, éljenek ök a' rossz Nevek-
kel , mi éljünk a' jókkal, végre ezek
is elragadnak reájok. Úgy is azoknak
század részének sem ök a' tálalói, ha-
nem azokat ők is a' régi úgy monda-
tott Tudósoktól vették. Hát nem sza.-
bad e ma is a' Köznép felett böltselked-
ni? Eggy jó Fűvész ha okos ítélettel
rr>eg nem visgálja és roslálgatja azt, a"
mit ö tőlök hall, bizoayosoa tsak bo-



gát után indul. Hajdan a' ködös idö*
ben Raránus GÖrög Hadi Vezér, a' Ke«
tskék után is várat nyert:, de már ma :

** V~en.it Hesperus , ite Capellae ! Jön az
Estve, Haza Kelskék! Tetszik « Est-
hajnal; ballagjatok el haza, Ketskék!
Minekünk pedig , ha a' világossággal
élni akarunk: Oszlik a' köd, — a' se-
tétség, — Virrad — ékes Nap derfll!

Ezen Kritika szerént, eggy tökáile*
tes Magyar Füvész könyvre szükséges
lévén az , hogy mindenünnen a' két
Magyar Hazába!, főképpen a'jó eggyes
tulajdon Magyar Nevek öszveízedet-
tessenek: mindjárt közlöm az eddig öiz-
veszedett, és előttem esmvreles eggyes
tulajdon heveknek Abécze szerént írt
Laistromát. Mind ezen Neveket, vagy^
régi és új Füvész, 's más : egyéb Ma-
gfar Könyveinkből; vagy a' Nép között
yaló élésből, szinte tíz tsztendök alatt
szedegettem 's válogattam , és Linné
szerént vaió , rész szerént Nemi, rés*
szerén!. Fajnevekkel. ösivekötöttem ,
meghatároztam. Közlö'm a' végre $
hoí^y ezeket közönséges-kké lévén, kér-
jek^miaden ahoz értőket, hogy hu még
ezeken kivül valahol a' két Hazában
«' féle jó eggyes tulajdon Nevek imitt
amott lappanganak , találtatnak ; azo-
kat a' Közjó végett öszve««diíi, és vagy
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ezen Újság kiadókkal, vagr egyenesen
velem közleisi , méltáztasüanak i hoz-
zajok tévén egyszersmind azoknak ,
akár Linné , akár más Botánious sze-
réní vaió Deák Neveket is. Czélom az t
liogy így ösveszedvénj és elrendelvén
Nyelvünkben találtató minden jó eggyes
Neveket, az öszvetett .Neveket régi és
.Újabb íróink uián kidolgozván , a' még
nevetleneket pedig a' szoros Kritika
szelént elnevezvén '. kiadják Nemzeti
Nyelvünkön elsőben Hgyan eggy Be-
vezetést (i M a gy ar F üv és zt u~
domdnyra, mellyben a' Természeti
Históriának az a' része, melly JSóvevé.
vények Országának neveztetik, egészen
benne légyen , -azonkívül jobbára mind
azok, vaiamdiyeket szükség tudni a'
Füvésztudoinányra. Azután pedig ha
Nemzetemnek erre "kedvét 's kívánsá-

• gát tapasztalándotn : a' Linné egész
ísi s tam a Vege t abi l iumját is ma-
gyarul kiadhassam, . A' dolognak ter-
mészete kívánja , hogy míg valamire,
a' Hazában jó Név találiatik , addig
azon dolognak nevezésére új Nevet fel
ne vegyür.k, és a' szép eggyes Magyar
Nevek nélkül eí-lenai, vagy azokat el-
hagyni temeitetni, m-Aly káros, a' fel-
Jyebb valókból kitetszik; azért a' még
taiáltathatókriak, öszveszedésekre ezt



48

leg-jobb módnak ítéltem. —: Hogyha
ezekben homályosabb fejtegetésü ide-
genből vett Nevek, vágy más Nemze-
tekkel is köz Nevek találtatnak ; azt
senki talám vétkiil nem tulajdonítja,
mivelhogy mellyik Nyelv költsönözte
légyen a' másiktól $ senki jól meg nem
határozza, azonban énnekem elég az ,
ha kitől vettem, megnevezhetem. Melly
végre is , avagy tsak a' nem olly kö-
zönségesekben, mind azoknak mellye-
ket elkövetkezendő Lajstromban fogok
közíeni , Urát adom, és imé megneve-
zem a' forrásokat4 mellyekből szedeget-
tem mind azokat:

í. Horhí Melius Ye'ter Herbariúmau
nyomt. Kolosvár. 1578. £,.

1. Bejthe István Nomenclator Stir-
pium Pannonicus (Dávid Czvittinger pag.
,52.; Antverp. 1583 4.

3. Pétsi Lukáts^ Keresztyén Szü-
zeknek tisztefséges Koszorúja nyomt.
1591 12*

4. Bejthe András Füves Könyve,
nyomt. Németújvár 1595 4.

5. Molnár Albert Dictionariumai
nyomt, Heidelberg, 1631.

. Cgyan azon Neveket Páriz Pdi
pai Ferencz is minden változtatás
nélkül Dictionariumába beírta, és
így Lexicon íróink így fognak je»
gyeztetni: DD. vagy LL.

6. Strsgovai Madals Gáspár Házi
Ápathéká. 1628 12. MS. avagy Kézírási

7. Lippai János —• Posoni Kert.
1664 4>

8. JSadánji János Kerli dolgoknak
leírása. Kolosv. 1669, 4-

9. Christ.-- Mencze/U Lexicon Pían-
iarum polj'glotton vniversaia - Beroiini
1715. fol.

10. lo. Atnos. Cöménii lanüa Lingj
lat. 1729. g.

. 11. lo. Torkos Taxa Pharnríaceuti-
. ea POJSOQ. 174.5. foL

í2. Tsapó Jóstif új Füves és Virá-
gos Kert. Poson 1775 8-

13. Benkii Jósfíf Nomericiatura
Botanica. A' Magyar Könyvházban.
1783 8« és más tWunkái, mint: Tél^
Bokréta, Közép Ajtai Dohány.

.1-4. Med. D. Máijus István Ó és
Üj Dietetikája 1787 's a' t.

Más Nemű -, és nem Füvész, Könyvek
Név szerént.

\%. Tsáti György. Méhes ,Gazda
8.

B
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Némelly Kézírások avagy Manuscri*

ptumok, két régi Zwingerben. '
A' Nép között szerte széllyel talált,

vagy hallott Nevek.

Magyar eggyes tulajdon Jövevény
ff evek , Abfície szerent.

Áfonya. Fos. Tax.
Alakor.
Alásfa. Mél. Pét.
Almafa.
Aranka. Népközt.
Arüii. Aríifiola. Tsapő, Mátyus.
Aszornány. Mad. Gásp.
Átánfa.
Atraczél.
Bab.
Babér. Mad. Gasp.
Babó. Népközt.
Bádián. Pos. T.
Baeoltsa. Benkő Jós.
Baka. Bejthe Ist. Tsap. Benko.
Bangita. Nép köat.. Viburnum.
Baraboly.
Baraczkfa.
Barüng!aMad. Gásp. Amarauthur.
Bársonka.
Barts. Ms. Aca'nthus,
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Bárzing. Lippai. Tsapó. BenkÖ.
Banal. Bejthe A.
Berkenye.
Berseny.
Bértse. BenkS.
Bikfa.
Bobonyik. Ms. Siuns.
Bodza.
Bogáts.
Boglárka.
Bojtorján.
Borboja. Bejthe I. Berberis.
Borostyán.
Boroszlán. Benkö.
Bors.
Borsó-
Borzsika, Benkő.
Börvely, Mel. Pét. 's a' t.
Bösövény. Pos. T.
Bubulyitska.
Burets. Tsapó.
Búza.
Buzér. Pos. T.
Búvák. Benkő.
Biidoske.
Bükkön.
Bürök.
Czamoly. Mél. Pét.
Czékla.
Czillár. Tsapó.
Czirbel.
Czirok.



Démutka.
Derécze. Pos. T.
Derezle. Ms. Selinum,
Dinnve.
Diófa.
Dohány.

NDutkóró. Mel. Pét
Egerfa.
Elets. Népközt. Butomus,
Emreke. Benkő,
Eperjfa.
Fagy alfa. i .,
Fentö. Benkö. ..; , '
Fenyőfa.
Figefa.
Fodorka. Mel, Pét,
Folyóka. Népközt.
Folyondár. Népközt,
Fogánts. Benkö. ,. .
Fogatsán. Benkö.
Fúiak. Bejthe I.
Fűzfa.
Filzény. Benkö
Galagoaya.
Galambicza (Gomba) Mátyus.
Galambocz. Pos. T. Verbéna.
Gálna. Pos. T. Pulrnonaria.
Gaiócza ( Gomba) Benkő. Mátyus.

^Gerebtsin. Népközt. Tsáti György, Astef,
4s4dircz. Népközt.
Gombotka, Benkő.
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Gy ap ott.
Gyékény,
Gyertyánfa,
Gyopár.
Gyulytován^r.
Hagyaja.
Hagymánts, Bejthe I.
Hajnalka. Nép közt.
Hanga.
Haritska.
Hársfa.

• Héla. Bejthe I. Aegylops.
Hereliura. Mel. Pét.
Hérits. Szabó D. Adonis.

- Hínár. Nom Ord. Nat. Algae,
Hirip. (Gomba) Mátyus.
Hölye. Ms. Asphodeíus,
Hunyor.
Huttfza. Beokő.
Jávorfa.
Ibolya.
Jegenyefa.
Iglicze,
Iharfa.
IhszaSag. DD.
Imely (gyökér) Pos. T,
Iski. Mátyus.
Istárj. Mél, Pét.
Káka. \
Kakits.
Ealincza. Pos. T,
Kacdilla, Benkö,



Kankalin. Tsapó.
Kapor.
Káposzta.
Kapotnyak.
Katang.
Keoder.-
Kígyótrang. Mel. Pét. 's a' t.
Komló.
Konkoly.
Kosbor. DD. Orchis.
Kotsord. DD. ebből Pos. T. Kodorcz,
KÖbölke (Gomba) Beakő.
Kökény.
Köles,
Körösfa.
Körtvélyfa.
Kukoricza. Népközt.
Kükörts.
Kükörtsén,
Laboda.
Lapu.
Lednek.
Len,
Lentse.
Linka. Népközt.
Lóhere.
Loncz. Mel. Pét. 's a' t.
Lórom, Bejthe A. Ist. Pos* T.
Lúcz (fenyő) Mel. Pét. Mad. G. DD,
Mágia. DD. Rubus fruticosus.
Mák.

í

f

5S

Málna, Mad. G. Pos. T.
Mángolt. DD. Blitum.
jMaszlag.
Mátsonya. Népközt. Szabó D. Ono»

pordon.
Mazola. Tsapó. Benkö.
Medgyfa.
Merkácz. Bejthe A.
Meteng. Bejthe Ist. A. 's a' t,
Metsek. Ms. Iberis.
Mézeiké Mel. Vét. Bejthe I. s' a' t.
Mézgánts. Bejthe I. 's a' t
Mogyoró fa.
Momaron. Mel. Pét.
Muhar. Bejth. A. DD. Népk. Panicum,
Muharcz. Tsapó.
Murok.
Mustár.

- Miiköts. Népközt. Androsace.-
Nád.
Nésit. Melt Pét. Tsapó. Benkő.
Nyárfa,
.Nyírfa.
Ostorménfa.
Östör. Mel. P. Bejth A. 's a' t
Öszike. Benkő.
Páfrány. Ordo Nat. Filices.
Pakilints, Benkö.
Palka. Ms. Cyperus.
Pamut.
Páponya. Mel. Péti 's a' í,
Paprágy. Polypodium.
Paprika.



Páréj. Olus orrinis geh. Nadáűyí.
Pasit. ord. Nat. Gratninum.
Paszkoncza. Szabó D.Népk.Eupatoriurft
Patacz. DD. Anarnone.
Pera. Mel. P. Pos. T. s a' t.
Peremézs. Népközt,. Coraen. Jáo.
Pereszlén. Ciinopodium Benkő.
Perié. DD. Pos. T.
Peszércze. Mel. Pét. 's a' t.
Piekék Bejth I.

• Pimpő. DD. Népközt. Potentilla.

S a n . Mad. Gásp. Cuscuta.
*Pisztricz (Gomba)
Pólé. Mel. Pét. 's a t.
Porcz. Pos. T. Heraiana.
Portsin. Mel. P.
Pöfeteg.
Pöszméte.
Puszpáng. Bejth. A.
Putnok. Pétsi Luk. Pos. 1 . s a t.
Ragadály.
Rekettye,
Pvépa.
Repcze. .
Reptsény.

Rézíka. Népközt. Lepidium,
Rozs.
Rozsiaok. DÍJ.

- Pétsi Luk. M , B.11Ü.
Sáfrány.,

Salaid.
iSárkerep.
Sás.
Sása. ' , •
Sikkantyú. BenkŐ»
Siska.
Solina. Benkö. ••.•••
Sotnfa.
Sóska.
Súlyom.
Szaka. Benkő.
Szamócza DD, Népközt.
Szederj.
Szeklio%e.Carthamus.Lóczai Ösk. konyV»
Szettyin. Népközt.
Szilfa.
Szilvafa,
Szittyó.
Szkómpi-a.
Szőlő.
Szöroörczefa. Népközt.
Szömörke (fenyő) Mel. P„ Pos. T. 's a' t
Szömörtsök (Gomba)
Szörpske. Mel. Pét.
Szúlák.
Szulok. Tsap-ó. Benkő.
Tárkony. Bejth. A. Mad. G.
Tatárka. DD.
Tátorjáa. Népközt.
Ternye. Benkö.
Tcrnyőfa, Beakő. Szabó D.
Tornaa.
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Torraánts, Benkő.
Torzaika, Mél, Pét. •
Tők.
Tölgyfa.
Tömjénfa.
Tönköly. Bejthe I.
Turbolya.

' Tsádé. Népközt^ Benkö.
Tsákóka. Benkö.
Tsalán.
Tsenkesz. Matyiig.
Tserfa,
Tsigolyjt. Benkő. Népközt.
Tsiperk"e" fGombaJ Benkő, Mátfus,
Tsitsóka.
Tsombor.
Tsomorika,
T^orbka.
T.cormo!ya.

4Tsöd. DD. Ms,
Ugorka.

Benkö.
Benkö,Ükörke.

Üröm.
Zab.
Zanót.
Zapócza.
Zászpa.
Zdler.
Zeinicre,
Zódokfa.

Mad, Gásp

Benkö,

Bejihe A, Istv.

Vadócz. DD. Népközt.
Varádits.
Vargánya (Gomba) Benkö.Mátyus.Nepk
Venicz. Bejihe Ist. Clematis.
Virnáücz. Benkö.

Ezek pedig Deák Név nélkül talált,
ás még határozatlan Nevek , úgymint:
Bellen , Fenyer , Gatsiba , Gétse, Győ-
tény, Imer (gyökér) Koloka, Kolokány,
Lellek , Malogya, Magyal, JMarunka ,
Qrrtsilány , Pakócz , Fo.'ing , Rr/kery-
Szerep, 'Siruf, Tuglacz, Tippan, Zónát.
rnellyekröl a' kinek mi bizonyossága va.
gyön, közölni ne sajnálja.
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A' nyomtatásban ejtett
hibákat következendő képpenlehet meg
jobbítani:

12, lev. 4. rend. virágunknak olvasd
virágúknak, vagy viragúaknak.

ugyanő t 13. rend. Scrophitaria, olv.
Scrophularia.

19. lev. 27, rend. nevünkbeli olv.
vünkbeli.

$2. lev. 4. rend. Is név olv. és
35. lev. 16. rend. antheantes olv. arithe,

anthes.
lev. 24, rend. Panica olv. Punica..
ler. 21. rend. nugtartani olv. meg*
tartatni.

lev. i i . rend. kiadják olv- kiadjafe
lev. a' 9. rend uián ezen fzónak kellett
volna következni: Kornis. Gentia-
na Paeumoaaotfi.e. Népközt,

a5 név

39-
40.

47-
24-




