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A Növevênyekuek ") (Vegetabilîa)

Rendbeszedések, és Elnevezések két fun

damentomi a’ Füvésztudománynak. (Bo

tanica) - Ennek épsége és nevekedése

Nemzetünkben az én le fôbb óhajtásom.

A’ minémû zûrz'avar v h hajdan a’ так

Füvésztudományban , a’ Linné Rendbe

szedése , és Elnevezési вши: szinte ol

lyan zürzavar , fogyatkozás, és 16":

dezés vagyon ma a’ Magyar Füvésztu

dományban. A’ Növevényeknek szám

talan sokaságához képest, a’ m'i eddig

öszveszedett ’s könyvekbe rakott Növe

vény Magyar Neveink igen kèvesek: de
a’ mellyek vagynak is,4 azolmak is паду

А 2

 

”) Уа1ат1щ е’ szótól: iövök, van: 167:

vény', ettöl: szövök: szövevény:

úgy ettó'l : n övök , leg egyenesebben

lész Nlöv e vény, melly alkalmatos a'

Vegetabilék kitételekre, nem pedig: Nö

tevény, Növö'tény ’s а а.
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részek botránkoztatók , /babonások ,

gyermekiek, ûtálatosok , illetlenek,

alkalmatlanok, és ’többnyire bizouyta

lanok. -- Eggy Наш, eggy Város,

e'ggy Vármegye maigy, vagy amûgy

nevez magyarúl eggy Plántát , más

másképpen ‚ harmadik, negyedik vismét

másképpen, Vagy még azon eggy

Vármegye , eggy~ Város , eggy Fa~

lu, абс maid minden köz ember is mind

anuyi különbv külöhbfélfeképpen, ’s leg

Ygyaluabb'an eggyik sem illèndö Néven.

‘А’ kö'z'öńségesebb ’s esmeretesebb egy

nehány Növevényeknek _Görög éà Deák

bìtańg Nevèikööl lett готами}: által,

eten cgyn'thány Növevényeknek Nevei,

ig'en is _bôvsé esen meg szaporodtanak,

aiók töb'bekre is àlkalmaztattanak, ösz

ve'zavarrattanak; a’ honnan a’ lett,

ногу eggy azon Nevet öt, hat, tíz féle

különbözö Növevé'nyek is bitangolnak;

Латы, itzon> eggy "Növevény öt, hat,

т félè кап-впав Név'en is neveztetik

тазу bizonytalanságrá és zavarodásrà.

-— Kiváltképpeń 'a' Nemek (Genera)

többnyire öszve zavggygyêgxnak ‚ és
laz esmeretesebbek` közzüÍ eggyìk à’ ńiäl

вины neveztetik. -'- Mih'den eddig ne

чатью ‚Ьехйсопайпкаъ ( ёффцайпйаъ)
Füvêàz; Oń/osì, és Gazdâság nîr'ö Köny

vgigk'et; „мгла, ea'ńnyi` kiâz'aggatni yaló

lgyom , gaz, Dudifa észurján leptè el,

r
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плену az utólbiaknak sok munkát, tisz

togatást és gyomlálást hagyott szüksé

gessél — Ez a’ bizonytalanság és za

varodás hasznavehetetlenné tészì több»

nyire eddig való mind Orvosi , mind

Gazdasági Könyveinket. Ez által a’ ta

nûlni-kivánónak fáradsága terhelteìik;

a’ tudósabbak közt szüntelen per', _ver

sengés léfzen а’ Nevek felett; a’ tudat

lanok pedíg örökös tévelygésben ’s bi- '

zonyfalanságban maradnak. y

Mit kell сена: tselekedni ? Akár

mint zúgjanak az alatsony Lelkek ,~ аи:

а’ mit tselekedett Lìnné a’ Deák Fůvéfz»

tudomáńnyal. кишка: kell ími, melly

minden Tudománynak tökélletességre

vitele. Krítikát, щепу Törvényeket és

Régulákat adjon a’ Növevényeknek el

nevezésekben, melly kivmutassa a’ rossz

Neveknek hibájt , és azokat meg-j0bbí

'ts_a. Krítikát , melly tanítsa meg rostál

ni a’ Búzát az allytól és üszö tôl, meg

gyomlálni a.’ jó veteményt az alavaló gaz

tól, апатия, e's haszontalan buriántól.

Igy meg tisztítván hibáitól és allyassá~

tól Füneveinket; szebb és jobb állapot

ba kell helyheztemi Füvêsztudomá

nyunkat, травят," és maradandóságot

kell fzerezni alkalmatosabb Nevçinknek.

Magyarok! Hàzafìiak Z Fûvés'zek!
Barátim! jobfb ezt még mosímïlrïë'ífìe- -

nünk, mint ha mind tovább to'yább terjcd

f
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a’ rendetlenség , és ôregbedik a’ zavaro

dás; A’ haszon, a’ Tudománynak va

lósaga, a’ gyönyörüség , és Nemzetì

Nyelvünknek ditsösége kivánja ezt. Ez

még mi reánk nézve nem is ['zinte késô,

mmthogy most kezdenek nagyobb mér

`tékben Füváfz, Orvosi , és Gazdasági

könyveink terjedni, ’s a’ miben szeren_

tsések vagyunk, még a’ Természcti His

tóriábam'y a’ Növevények _Országa 'ma

gyarûl ki dolgozva nintsen. - Melly

пазу ditsôségére fog-az szolgálni Nem

zetünknek, ’s nemzeli Nyelvünknek, ha

a.’ Deák meg jobbított Fûvésztudomány

után, a’ miénk lészen a’ Krítikán fun

dált 65 tévedezés nélkůl való második

Fünevezés. Ellenben valamíg ezt sl

nem kezdjůk ‚ mind addìg bizouytalan

‚ 568Ьап ЬаЬошпК, 65 a’ nem igaz Ne

. vek, Tudományunk terhére. mindennap

halmoztamak. - De erönek erejével

is huzzal> maga után a’ Linné meg iob

bîtott Bòtanìcája,.a’ Magyar Fünevek

liek is m`eg jobbításokat! Sok mai Ne

v-veìnk a’ régi tévelygô és hibás Nevek

bôl fordíttattak jelentés-szeréut Magyàr

ra: azon~D¢ák пташек férgesseì már

el hullottanak, el löröltettek, semmivé

tetetœk, sok alkalmatos Nevek más Nö

`vevényeknek adattak: ‘Magyarúl is ha.

потащат állanak tehát azok Реви,

Szükség a’mai Neveket tenni magyar.

f

I
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16, hogy azoknak esmêreteki'e 11111155—

sunk. Ki kell venni a’ Köznép fzáiából

a’ rossz Neveket. Mihelyt könyveink'

szêp, értelmes', és alkalmatos Nevekkel

rakva lésznek , azok a’ Köznépre is el~ï

ragadnak. ' д f '

Jobbítás kîvántatìk tehát avagy

tsak a’ Nemi Neveknek (Nomina Gene

rica) fel állításokra. Ezt tselekedte

Linné_ az ô Critica Botanica nevû köny- _

vében. Ebböl én is elsöben némelly

közönséges és akármelly Nyelvet eggyâ

aránt illetö Régulákat ['zedek ki, a’ Nôve

vények Nemeìnek nevezésére, azután

különös 65 tsupán tsak Nyelvünk tulaj

donait illetö Jegyzéseket fogok adnî а.’

Magyar Nevekre,A mellyek így követ

keznek:

I. Közönsäge: Rägulá/f LinnJ'JzerJnt a’ ч

Nemi Nevelïröl,

1) Leg elsöben is ki gyomlálni va

lók Füneveink közzül az ollyan Nevek,

mellyek botránkoztatással az Isten~

nek Nevérôl neveztetnek. Kövessük mi

4 is Linne't, a.’ kiazt тошна: Critic. Bq

tanic. р. 4. '‚‚ Tiszteljük a’ Teremtô

„ nek mindenhatóságát, és az ô litkait

„ a’ Plántákban: de azokat az Illenes

,.‚ Nevekeç helybe nem hagyjuk. “ -EZ

ellen kél ki sok helyekcn D, Tsapó Jö
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“vn«v-«M-v

gef Úr is az ö Magyar Fûves Kertiében: -

„ Nem illik, úgymond, ’s nem 15 sza~

5, bad a’ Teremtönek Nevét teremtett

,', dolgokra ruházni“ 141cv. йте’г 215.

27o d: 297 lcv. - Melly sok Növevé

pyek neveztetuek Magyarûl пазу bot

ránkoztatással az IJtsn nel: szentsé

ges Nevéröl, lásd szerte széllyel a’ Ma

gyar Fûvészekben , mint: [пел átkoz- .

ia tövif. [sten fája. [sten дату/1. [stef:

Леша/ив. Ьгсп kenye'rc. lImm kondtxf

Írdja. bien Яйла-а. [пел lovafarka. I:

ш n_yz'la. [Лап pareil [пап po/zárká

ja. [sten Jzakd/la. `1.г2еп ìáskája. bien

tenyere. Зав/22 Hdronuágfìlvb. Krisztua"

tenyere ’s а’ t. Ki kell ezeket venni a’

köznép szájából , és alkalinatosokaç

adni helyekbe. î ‚

. 2) Ерреп ide valók a’ >ió_ és gonosz

Lelkektôl nevezteltek, 1111111: Angyal

rygta Аида] Ängyal ¿des дуб/181.

’5 a’ t. En bizonyosan el hìszem, hogy

sem a’ Kérubok az égben e’ gyökérrel

nem élnek; sem a’ Szeráfok amaztmeg

11ет rugták. Az ¿gi ki fejezéseket hagyiuk

a’ Theologusoknak, mi a’ természeti

dolgokat, termé'szeti Névvel nevezzük.

Minémû illetlenek és útálatosok tgváb

bá `a’ gonosz Lelkektôl neveztettek?
mińtt Ördög боли/а. -Ördöèfog yÖnllóg

gyälrär. Ördög Лад-арфа Ördög keriri'gö.

Ördó'g más. Ördög 6111111. Ördòg rokolya.

а"

не
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‘Ju-_..

Ö'rdôg .fz-r. Ördög Jzeke'r. Ördög tdi. Sá

tánfû. Boszorkány kdm. ’s a t. Mind

ezek maradványi azon idöknek , mel~

lyekben többe`t gondo'ltak, mint fon

tollak. > . '

3) A’ babonás nevek közzé tartoz

nal: azok, mellyek a’ Szentekröl ne

ÍVeztemek, mint: Szent Antal virzíga.

Sz. Benedelrfüve. Sz. Borbála fûve. Sz.

буму/12228. Sz. G_yörgy [орали/111. Sz`

György vir/ign. Sz. Ja/raójîlve. Sz. [а—

kab vinígn.J Sz. Jzíno: jüve. Sz. Jáno.:

губит. Sz. Járw: kenyarc. Sz. Jáno:

буе. Sz. „Ила: .rzölöts/refe. Sz. Járw: ш

miga. Sz. Ilona Анголу fůve. Sz. Iván

virdga. Sz. Lríszlo’ Kìráëyfůve. Sz. Lö

rintz fůve. Sz. Magddlna füve. Sz. Má~

ria lllagdólnafûve. Sz. Pe’ter дата.

Szent 1‘ïo’bert./'üve.`v Szent “твоих/й—

ve. Szûz Mária paputsa. Szûz lll/írùb

- teje , паду tenyere. Bdldog Анголу

ága. ваш. Anz. baja. Bóld. Анголу

köldö/îe. “611154552. mentáfa. Bo'ld. Anz.

paldslja. Bdld. Anz. rdxája. Bóld. Аль

teje. Bdld. Anz. Мидии. Bóld. Anz.

tsípkej'e. ’s a’ t. Ide valók a’ Szeut dol

доты vétettek , mint: Aldott jìZ. 11!

1в’1и/а/й. Mise gyertya. Szentfa. Заем/й

’5 а’ t. Ha így akarunk nevezni, a’ vi.'

lág füvét пану munka nélkül el nevez

lietjük; de az illy Nevek a’ Szenteknek

sem па3у11521е1е1е1к; a’ Növevények
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nek is illetlen és nem természeti Nevek.

—— Nem kell minékiink vissza élni 'a'.

Szemeknek Neveikkel is, azt mondja

Linné. A’ régiségnek tekintete akár

melly ösz légyen is az , soha. ezeket

meg nem igazílja. ‘

-4) A’ melly Növevények Nemmel

egymástól különböznek, különbözö Nemi

Névvel is neveztessenek.r Es így еду"

Nembéli Név más Nemnek nevezésére

nem alkalmaztathatìk, még valamelly

hozzáadással is, hogy a’ Nemek öszve

ne zavartassanak. Ez a’ hiba a’ Magyar

Fúvészekben, kikaegynehány esmérete->

sebbekrôl neveznek sok számû Nemeket,

olly közönséges , olly mesze ki terjedô,

hogy .isak ez ‚ közel felét' eddig való

Magyar Neveze'seinknek haszomalauná

-tészL Eltévedek e’ szövevényben, és

ez örvénybôl ki nem lábolok, ha ezt

vóltaképpen akarom elö adni. - Az

хата, Bab, Bora', Ватт, Did, Ерш],

Gesztenye , Káka , Кадет, км“, Kö

míny , Lapu, Liliom , Мёд", Málva,

Модули! ,- Petreselyem, Ве’ра, Röm,

Sàlrita, Szöf'ö, Тогта, TöÃ“, Balón, Tse

rerzn e,Viol/z’s a’t. holmi hczzá adások

kal, 116115761 meg új Nemeknek nevezé

sére nem -fordíttatnak bitangúl ? A’

török Bors, kertì Bots, vízi Bors , pa

raszt Bors, Вот fü, В0150511`й , Bors

erejü fü, nagy Borsotska fü , kis Bor

soxska fü, ’s a.’ t. a.’ mi Füvészeink



ll.

nél mind más más Nemek. A’ Scirpus,

C_yperus, Juncus, Bulomus , 'Andmpo. `

gon, Typha , Sparganium, ’s a’ f. mind

Kálsa. A’ Phalaris, Panicum, Milium,

Lithospermum, Coix ’s a’ t. -mind Kö

les. -Malva, Althaea, Alcea, Sida, La

vatera ’s a’ t. mind Méli/a. A’ Repu

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’ Szölö

röl hány különbözö Nem neveztetik ?

béka Szölö„Szôlô fü, eb Szôlô, tenge

rì Szôlô ., veres Szôlö, medve Sz'ölëv,`

festö Szölô,farkas Szôlö,vissza fordúló

Szölô, el ferdúló Szölô ’s a’ t. Így a’ Па—

resznyäröl: 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 ezeket Faj

nevekuek (Nomina Specifica) vélné `va.

laki igazabb juss'al azon eggy НетЬеп

Sôt gyakorta egész természeti Ren

det, (Ordo Naturalis) egy két Nemi

Névrôl neveznek', mint a’ Legyezös vi

rágûk (Umbellatae) többnyire Кбтв’пу,

Petreseëyem , Карт. Krétai »Kömény,

.,hegyi Kömény, vad Kömény, disznô

Kömény, .erdei Ávad Kömény, olasz Kö

mény. ¿des Kömény, kern Kömény,

réti Kömény, -be'tsi Kömény, fekete Kö- _

mény, ’s a’ t. Hegyi Реи-сведущи, Vad
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Petreselyem , vízi Petreselyem , kutya

Petreselyem, ezigány Petreselyem, ló

Pelreselyem , béka Petreselyem ’s a’ t.

A’ Pillangós virágúnknak(Papilionaceae)

tsaknem feie, mint: Spartium, Phaseo

lus, Orobus, Lathyrus, Vicia, Ervum,

Cicer, Colutea, Cordnilla, Hedysarum,

Astragalus, Lotus, Medicago, ’s a’ t.

tsak Barro', Boreóka. Az egész Négyha

talmos Seregben (Tetradynamia) a’ Tar~

_ma ritkán marad el. A’ Kéthatalmas

Seregben (Didynamia) a’ Lamium, Ga

leopsis, Staehis, Ballota, Scrophuaria

’s a’ t. nem igazán mind Ira/dn. A’

kerti koszorûs színes virágok', söt még

a’ mezeiek is, többnyire mind Во’ш, Li

лот, Viola, Мёда ’s a’ t, Ha'ny kü-4

lönbözô Nemeknek nem adatik a’ Bal:

найди, Кандидаадйл; Koriándrom, Kü

Írört:e’n,.Lapu, Md] fû, Perzeîcze, Silly'

fú. Szeï fü, ’s a’I t. Hát e’ szótskával:

ша, hány Nemet nem szaggatnak el, és

nem különböztetnek a’ Vad - füvészek?

Mind ez ,` azenkivûl hogy tágas kapu

a’ zavarodásra , lehetetlen , hogy vagy

a.’ Nyelvnek szükvóltát , vagy a’ Nem

zet esméretének tsckély ki terjedését ne

Yá-dolja. На löbb hibája Fûvésztudo

mányunknak ez egynél nem vólna;

bizonyoson шк е2 az eggy is, a’min

denekben meg különböztete'st és világos~

‚ eágot szeretö Elmének tsömört okozhat
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na, és a’ jobbítást óiiajtaná. Nem is nyug

tathat az meg bennünkeïc Y, hogy ez a.’

Németeknél ’s másoknál is аду vagyon;

hanem inkább serkenthet az, hogy mi

elôzzük-meg azokat Fúnevezéseìnknek

alkalmatos ’s helyes vóltáyal. Minden

különbözö Nemeknek tehát meg kiìlön~ _

böztetett Nemi Nevet is kell keresni, ée

azt tulajdonáva tennì.

5) A’ Növevényeknek Nemi Nevei

az Allatokuak ’s Köveknek neveikkel

ne eggyezzenek , másként ezek zavaro

dást okozuak. Meg vagyonez a’ hiba

a’ Magyarokban is., mint: Bale/id, ál

lat is-Alcer, fil is-Hforeiamlu. Pefrma
állat is-l Mose/Lu: , fü is Септима m0

schata ’s a’ t. Maszlag Asovány is-Ar~

senicum , f'û is-Datura."ÃT“IÍiy"ën Ne

vek a’ >melly @rszágában a’ `lermészeb

nek régibbek, maradjanak abban. Vang)r`

ollyankor mindenkor utánnok te'tessék

e’ szótskazjiì, vagy virríg, mint z Bela/nd

jiì , Hyosciamus. Perma vìrág , Семян.

rea moschata. Az Arsenicum minthogy

Erdélyben leg inkább Egerköne/r mon

datik; a’ Манту; fd névnek meg ma!

radhat. Maszlagos eszû , -` fejû , nexn

is tészen Egérkövest , (àrseni catum) ha

nem tsak bódûltat , és így Магии;

Datura. . к .

. 6) Nemi Nevekuek a’ meunyire le-y

het , а’ rövidëke'tkellштат A’ ter
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mészet minden munkáiban a’ rövid ûtat

szereti, A’ jó Nevet kommendálja 'rö

vidsége , könnyůsége, bizonyossága. A’

Nemi Neveket gyakran sziikség nevez

ni: tehát szükség hogy rövidek, kön

nyú ki mondásuak , ’s kedves hangzá

sûak légyenek azok. Az eggy singes ‚

és leg fellyeb'o hat szótagot (.syllaba)
meg haladó Neveket kierülñi'kell , mivel ì

semmi az el neyezésben alkaimatlanabb

nints , mint az igen hosszû szók'. Fél

re tehát az olly másfél lábnyi Nemi Ne

vekkel, mellyek három ’s több meg

kiilönböztetett hosszû szókból vagynak

öszve szôve fonva! mint: A¿gy/1an kenö

efr takaro' Ära/myn! ver:engrîfì2.E`rdö/ï

шиши borsótlk/íja. Gergebf /zapi „гид.

Halovdny .rzínüezelid tövis. Hìdegleleû' el

len ваш/22. Hidegleleíft gyógyítdfû. Hor

ga: hüveëy/rä пе’ла. Кёгйёупё Анголу

Írdpoxztája, Ki: ‚Анголу rexzketö töje.

Me/Lek lrzeretö Merge: ‘und harapríet

gyógyítójìl. Nap után fordúlo’ 0.92—

lupo: [гида tövi: Родам levelû Sza

már gyönyörüsefge. Szerelem gerfeezlößl.

Szeretetre hajtá Tre/zg() millas toro/î

fü ’s Ytöbb illyenek. — А’ könnyû és

kedves hangra is kell vígyázni , a’ ne

héz ki mondásúakat kerülni kell, vagy

lágyítani, mint: будни/12, iobb: C1'in

.rzü virfíg. vSlí'rtea, jobb; Üxzány Рога.

mogeton, ’s а’ t.
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7) Vígyázni kell arra. is, ne hogy

azon eggy dologtólvett hasonlítás sok

nemi Nevekben elö fordûljon , melly

illetlenséget és zavarodást okozna. —

А’ mi Füvészeink e’ tekintetben is igen

bôvölködnek ezekkel: Farkas bab, Far

kas gyökér, Farkas hézag, Farkas mêreg,

Farkas nevetô fü, Farkas пупа; Farkas

répa, Farkas szôlô, Farkas 16]. ’5 а’ t.

Igy: Matska fark, Matska. fü, Машка

gyökér, Matskafarkú perje, Matska

тёща, hegyi Matska тёща, erdei Mats

ka ménta, Matska mézelke, Matska

nádra fü, hegyi Matska nádra ’s a’ t.

Siessiink , siessiink e’ Farkasok és Mats

как országából! Igy a’ Békáról , Disz

nóról, Ebröl, Szamárról, ’s a’ t. szer

felett sok ne neveztessék.

8) Ki vetni valók e’ nemi Nevek

közzül azok is, mellyek a’ színektôl

vétettek, ûgymint: a’ mellyek állhatat

lanok is, kivált a’ veres és kékszinek;

igen közönségesen is, és nem megv ha

tározvaielentenek, mint: штат. 113:

je'r hátú tövir. КЛ: viníg. Sárga virríg. Sár

варит/12. Veresfü. Vererfestöfû. Feje’r

- gyö/rerûjû , ’s a’ t. A’ szín még .a’Faj

zatokban is (species) tsudálatoson vál

tozik; még Fajnevek sem lehelnek tehát
az illyfek mindenkor, annyival inkább

Nemi Nevek. Illy változó dolgon épi.

;eni, fundamenten nélkûl való ház,
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finelle lé rogyik; jobbytehát aith как nél

kill-le r'bntani,` és erösebb ’s állandóbb

iaiprà helyheztetni. Ш: 15 meg áll az :`

Niniíum ne erede colori. A’ színuek olly

igen ne hidj! l 4 l

. 9) Minden millyenségei ielentô Ve

zete'kszókból (Adjectiva) álló Nevek,

rosszabbak más Neveknél , hanemha

valamelly -tulaidon mivóltát adják elô

a’ Növevénynek , melly azt másoktól

ineg különbözteti, Úti tzédulát adunk

è’ szerént az illy Neveknek : Apráma'g.

' ‚Аргб vìrfíg. Büdö.; Elfardúló Erd- '

‚(ш/12. Emre. 112. дамб/12. Enya/iz, Far'

ЗИМ/12. шиш/22; Gyenge gyâkek. _Haiax

jh. Izeglenjìì.KeJerûfû.Ke.reri2 аудит?

Кеюгй Ízáro'm levelû K0'er Ладу

jìì. Parlagifil. Parlagz' vìrdg. Porezogäjìì.

Sarko: Szdmz fü. Szörörfìz'. Szörzö:

fü. Verefûrtör, ’s la’ t. Mind ezeket ůgy

mondhatjuk eggyre, mint másra.

„душ. Némeuy взвешен iei'çn.

tó Vezetékszók mindazonáltal in

nét ki Vétethetnek'. Lásd aìább.

lo) A’ más Plántáról vett Neve»
lz'etekis Nem'i Nevek telly'ességgel 'nem

1ehém'ek- Illyenek a’ Magyarban: Bab

'1mmfn. Ватт!- ьштрз. Mza тет
 fil. Dinhyà падла/12. :Dinnye Fl'gehl

v'elú Fiìzfa levelüjfìi. бомба/121 Kühl?

]?! МЮНЙЛ. Körtvê'lyjä levélûjiliLînïwëè

\
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lafïì. SzegfìZ. Szagúgyö/leríyfìì. Sal/vala: и

` ligfû. Пейте-111712. Ugorlmszagúfü. ’s аж.

Ezek nem egyebek merô szorûltságnál.

Нет 15 illenek minden fajokra (Species)

melly legnagyobb hibája a’ Nemi Név`

nek. De illetlen is, midön a’ tanûló

elébb más Seregbeigazittatik, mintsem

a’ jelenvalót megesmemé. A’ más kü

lönbözö Nemekkel való öszvehasonlí,

tások tsalárdok , bizonytalanok,_ gya

korla. szinte úgy homályosok, тип a’

jelenvaló. Ez a’ tanûlókat föszédelgés~

be ejti. '

11) Nem kedvelli'Linné az ollyan

Nemi Neveket is, mellyek a’ Növevény

nek hasznától, vagy erejétöl adattak.

Illyenek nálunk a’ Bábalelle Füvésztu

dományban ismét bôvse'ggel találtatnak.

p. о. Bäkavarfû. Рейна/12. [/ììlberfresztöfìl.
Fülbetmfaro’. VGeles/Zta ellerwalol virág.

Galyvarunté/ü.Hasindítlf/'ü. Hnslcígyítofü.

тащит: gyógyíttffìì. Ineresztëfü. 171—

ryúlytrffü. Кому/12. Kenöfů. Kígyó marais#

gyógyítéfìì. Кол/22 Кдлуфу/й bövség

gel. Körontrffì'l bôvséggel. Lepfú. Lepkis

sebbítêfü. Mágfü bövséggel. Májgyógyí

' ¿HollyjïL Molly ellen ваш/12. Рв

kolvarjiì. ЕШЬ/22. Зеппувдйфг. Sei'vrâßì.

Зад/22 bôvséggel. Sebforrasztfgfů. Sömörjil.

Sülyjü bôvséggel. Szemgyógyítéfú. Seem

tisztítofü. Szemvídítq'fú. Szemvígasztald

‚ jîì. Tehehvídítéfïì. Torokgye/rfü. Того/16165

В .

о
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me. Toroktisztz’tq7`û. Túdo'jfû. Varfìz. ’s a’ t.

. Bóldog Nyelv, mellyen az egész embe

xi természetetI ostromló ` minden nyava

lf'yák- ellen Nêv sze-rént kinevezelt tulaj

don o'rvosló` Füveket„ (Specificumokat)

találni'l tsak az afkár, hogy harmad

része sem é'ppen ollyan erejü , a’ mine'

münek neveztetik, és hogy nem tsu

pán tsak a’ nevezettek, hanem mások

is hasonló erejük. Ezekkel is sziikség

tehátï‘szükebben élnünk, és a’ hol al

ka'lmatosabb Neviink vagyon ,_ helyek

be mást választanunk.

12) Gyermëki, tsûf, alatsonyságot

mulató b'etstelen Nevek; Agármonyfü.

Asszaryfkuezi. Bekarolr/ra. Bef/rammel);

' Elekhalok, - Embererö. Engeln лава];

.Engeln ne бдит. Franczosfa. Franzzúzfa.

Földepeîe. Fölayizsti. GyermeHrírzez/û.

Hoz'zrím ne e’rj. Hayes/ü. _Kańukpogá

Isa.v Кап/563. Kati/ia торфа. Kindly/le’

_Asszony Éáposztríju., Kóldustetů. Кита

Ыгйв. Ll'íjing.A Melle/r neveteíi'e. ¿Wenydör

Mi/la'ly/mmonya. Papsajtja. Refszeg

gyärgyfüve ` Szai'agógya. Szepitoffü. Sze

relem t'apldja. Типа/тифа bövséggel.

Tsikurgrffü. Várnalffü , ’SAtÖbb illyenek.

‘- Mind ezek szüleményi azonidôknek,

midön a’ Tátra Fátra Málra nagy

vajudásban vóltanak, a’ Magyar és Er

dély Országi Bábák mind кашицы:

Bábáskodtëlnak,> et núms ridícula.: тш,
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’s eggy egér lett-A’ mit ellet! —— Nem

jobb lett -vólna é az illyen Nevekre

eggy pohár Léihe vizet'inni, az által

magánlak a’ __ Eészedôiiek is azokat :el

мелет, és 'a' tanül'ni,` kivánó< mara

déknak А Nemzetì `Ny`elviink tsûfsägára

allai n'em шип? —

l Yagynak több h_aszrios Régulák is,

mellyekre a’ Fü" el' neyezésb'en illô ñ’

gyelrne'zni, 0."‘Eg'g`y Nemnek,

mindenkor eggy 'ä'llandó Neve ‘légyem
Tökëlletesen elne'vez'.tetfetlíA a" Plánta',

mellynck eggy ‘Nemi és eggy Fajneve

vagyon; és 'így ininden Plántának a’
Neve Aállani fog Nemi és Fajnëvbôl. Ezek

közzûl eggyik a’ másik né`l`kiìl,'ki\*áll:,r

a’ Fajnév , Nemi 'Nev> nélkůl ollyan ,

mint a’ Harangülô Harang nélkül,vagy
az állat feje riélkül.l E’ kettôn kiviil

eggy eggy Nöï'evény alalt a’ több Ne'

veket eggyálialjában' mint dudvát ’s

burjánt, ki kell'hányni. ’s a’ t.) De mi

vel a’ több Régulák ellen illy elhatal

mozott száma шиш való hibák Füvész

tludományunkb'an nem találtatnak; azo

kat most elliagyom.

II. Tада/доп Nevünlrbelì ‚штаб: l'iägulák.

Nern elég a’ rossz Neveket kiirta

lni: jókat kell lielyekbe választa'ni és

forrásokat nyitn'i a’ jobb Neveknek sza
... .M_ .B á.. .s
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orîtásokra. Ezt fogom elöadnì а‘

övetkezendökben , melly îgv lészen.

Ena’ Növevények Magyar Neveit há.

rom féléknek lenni tapasztahm, úgymintì

i. Vagynak eggyes , régi, törsö

kös Magyar, tulajdon Növevény Neveink

(Nomina simplicia) olly tulajdonok,

inellyek semminémü más dologra nem

alkalmaztathatnak, mint: .4r/m, Bodza,

Bürä/r, Czirok, Dinnye, Dohdny, Epe-rf,

Сущий ‚ Hagyma, Kapor, Kender, La~

pu, Mci/f, Nád, Иран, Bete/ï, Sds,

Szölö, Tarma, Паши, 'Üröm, Zanót,

’s a’ többi.

2. Va nak a’ Görög és' Deák

Nyer pëldaja szerénr, magokhak a’ Nö

vevényeknek belsô és ki'ilsö tulajdonsá- ‚

goklól, vagy különb különb természeti

dolgoknak hasonlatosságától veit Oszve

test Növevény Neveink , `(Nomina com

posita) mint: Aggq'fû. Aranyvirág.

Bakszaìsr'íllfü. Czìezfark/rdró. Daruorr'ú

fil. Единиц/й. Gyöngyvirág. Harangvi

rág. [Симф/22. Lókörmüjìl. Медными/22.

Ökör/arkkórd. Pe/negfü. Sznrvasnyelvùfû

Iyúkszemfû. Utg'fû. ’s a’ t. '

. Vagynak bévett idegen Ne

veink, mellyek leginkább a’ Deák és

Görög Nyelvböl, ha azok könnyíì hang

. zásúak , azon szerént megtarlatlak,

’s bévétettek; ha kemény hangzásúak,

и illendô'lágyitâssal Nyelvünkhöz мы:
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maztattak, ’s magyarokká lettenek.'

( Peregrina recepta -emollita) Illyenek:

Anis Anisum. Basrrlyikom Basilio-um. Ci
Írfíria- Ciehorìum. IC'z'nado'm'a- Chelidoniulll`

Cítrom~Citrus.\ Dúnutka-T/zymus. Endi

магната. Gyömber»Zinglber (Arab.

Gingibes) Jáeìnt-Hiaqy-ntlzus. Гюр-Нухь

sopas. Koridndrom- Coriandrum. Körneny

Cuminum. Levendula-Lavendula. Liliam

Lilium. Alenia-Mentira. Истца-Мидии.

Majoránna-Mainrana. Mondola-Ämyg

dalus. .Narants- Алл-питии. Nárez'ssz

Nareyssus. Paszuly  Phaseolus. Ритм.

{ует-Регтлйпит. Röm-Rosa. Ногти

rínlïosmarinus. Ruta-Ruta, ’Saya-Sal

та. 4Spcírga-Asparagus. TulìprímTulipü.

Verónika Veronica. Viola-Viola. ’s a’ t.

Ezen három Rendbeli Nevekbôlkell

felállítani a’ Növevênyeknek Magyar

Nevezeteiket. De lêsznek mindenik

R-enrìben kiilönös megjegyzések, mel

lyeket lássunk renddel: .

1. Ага Eggyes tulajdon Перед-т].

- Legszebbek minden Füneveink kö

лён az Eggyes tulajdon Nevek, azért

els.öse’getv érdemlenek. Ezeket tehát min

denuémü régi és й] Magyar Könyvek

böl,I -e's a’ köz veleélésbôl minél szorgal

matosabban öszve kell szedegetni. Ezek

ikességei eggy Nyelvnek. Mennél több
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tàlálta'tik `e"f'él~e valamelly Nyelvbeu;

‘annyivßl ndgyobb' jártasságot, és _régibb

gondoskodását adja elô azon кеты

nek a’ Növevényekben. Tehát:

1...‹.к ъ» \ъ‚1. л.

. a) Ezekbôl -kellßelállítani „vala

hol так е’ félék. ‘.talállaßńßk"a"N¢mi.Ne

xreket; es_'ezeknekjussok vagyon`I más

minden_Neveket kitolniw l,Ígyl eleget

,tészünk eggy részt amadfellyebl» _ emií

.tett Régul'ána'k; NemiNevelmek a’ men

' n_yire lehet, ждите/Ред illendöket, “феи

.hangzól'at Irellzálasztani., Eddig való

.Fûnészeipk ezeknçk lelsôglégépnem, es- .

merték ;,_elegyítenek mindazonáltal hol

,közben„. hol .legutól, v_Ószvetzert Neyeik

„.közzé spkakat, Mifezeknek'éißemeiket

дашь jvissza, .és válasszukî ki a’ ltiszta.

magoßt.a’l,pp_lyvából, __ Ambár a’ meg

„ayúlt `szókpallr. új'életet adni. egyéb Tu

.domáenyokban nehezebb', és 'néha na

gyon vissza te_ts`z_ik'„n_éha_ szükségtelen

is: de a’ Fůvésztudományban ez kön

пуд is , vissza sem _tetszik, `és holott

_ 'annyi szükségiiink va'gyon a’ jó Nevek

Yre; elkerülhetetlenûl sziiks'éges is. Ez

' 4által a’ Nemzet fis `magasztalódik,,sok

.régi szavaink,is elenyészve el nem vesz

inek „régi könyveinkkel ’s Íróinkkal is

.hggyezésjink lenen. Igyekezzünk hát

пене: öszveszerezni.
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Jegy-hh. Hogy még is az Eggyes

tulajdon 'Neveknek elsöségeket an-`

nyival nagyobb világosságra hoz

zam, és az előadott három Rend"

b'éli Nevek .között, ezen érdemek

~vböl folyó helyheztetést mindenek

kel megértessem , gondoljuk  meg

ezeket: - Minden mi esméretünk

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. vA’ -jó tulajdon Név, mellyhez

Lköttetett ez a’. megkülönböztetés,

gyakorta ennek a’l megkülönböz;

tetésnek legrövidebb kifejtegetése,

melly azt semmi más dologgal ösz- _

ve nem hasonlítja, és mész, is mim'

den más dolgoktól megkülönbözteti.

IAz Öszvetett és kivált a’ lhasonlított

t
1

Nevekben, ennek a’ megkülönbözte»

tésnek kif'ejtegetéséreV , előadására ,

más teremtett ' dolgokra szorúlunk;

tehát ez tsak hasonlított esméret ,

(comparativa cognitio) mellyben sok

homályos és nem mindeneknek szem

betünö vagyon. Innemmondják: hogy

minden hasonló egyszersmind külön

böző. is. Innen mondják: hogy minden

hasonlítás sántít. Tehát ezek már Név

nek is alább valók , mint amaz elsők.
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кг:

‘"1

Az idegen Nyelvekböì bévett Nevekben,

.sa a’ mi ideáìnknak.

már a’ hasonlításból, vagy tulajdon

ságokból való elnevezésbôl is mint

eggy ki fogyunk, melly_ fogyatkozá

Te'hát elek

~ méhán utólsó rendben helyhezteten

dôk.

A’ honnan esmerjiik meg mi Emberek,

r

a’ Teremtönek határtalan bôlts min

denhatóságát, és a’ mi szorps hatá

r'úv tehetetlenségünket! 'Az I.: t е n

hatalmos vólt anuyi `különb különb

' ~ выданы вещевые": е’ világot, és

közelebb, annyi különb különb Ne.

mil és Fajû Növevényekkel béültetnì,

tenyészövé tenui e’ mi Földünket ,

mellyet mindennap tapodunk: hogy

mi azoknak tsak Never is'- kalkal

matos jó chet, hogy eggyiknek el

nevezésében más teremtett dologra

ne'szorûliunk, adni nem tudunk. El

lenben mi terjesztî elönkbe az Isten

nek Felaéges nagyságát és böhseseïl '

gét annyira , mint midôn Dávid аи

mondja az lstem'ôl: [Играй/1211101: а’

Trillagoknak .ro/faJcíga'l , efr штабы/г

nek ¿Velvet (fd. So'lt. 147: 4. Vagy a’

Mólnár Albert;` versei szerént: „ A’

„ Tsillagokat megszámlálja. , 'Es

„ azoknak számát )61 tudja, Es min

„ deniket .úgy esméri , Низу tulaj- `

н don „Neve'n пеший. “
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b) Hogy ugyan minden feltalált,

és található eggyes. tulajdon Magyar

Nevek, Nemi Neveknek tétessenek, az

lehetetlen; mert néha eggy egész Nem’

minden Fajaiuak elöszámlálásában több

eggyes Magyar Nevek is találtatnak.

Ollyankor tehát visgáltassék f meg ,

mellyik eggyes Név legalkalmatosabb

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 вагинит-гати:

Búza. Trít. hibernuIn-dxz Búza. Trit.

‚Зрим ~ Tönkò'bf Búza. Trit. шопососсииь

fllakor Búza.

с) Néha az is megesik , hogy eggy

Nemben eggy, két, vagy három illy

eggyes tulajdon Nevek is találtatnak;

de azonban a’ Nemi Öszvetett és fordí

tott Név, vagy igen esmeretes, vagy

igen alkalmatos , és a’ fordítás által az

idegenhez közelítő. Ekkor az Öszve

.tet-t Név megmaradhat Nemi Névnek,

az eggyes Nevek pedig tulajdon helye

ken Fajneveknek maradnak, mint: Ba

nunculu:  Be'kavirág. ez igen eSmelfeteI

és jó fordítás, Ez alatt vagymik: Tor

л'Аи, Boglárka, [лёг]. Lehetnek tehát:

Валидол/ш T/zora ~ Tami/ln Bőkavira'g.

.A
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Ran. asiatlcw- Boglárka Вешний-43. Rafa,

'sealer/1m: -Ístrírj Bäkavìrríg ’s аЧ t.

d) Az illy eggyestúlajd-on Nevek

körül meg kell'jegyezni,*ho*gy ha azok

'Fa'Neve'k; azoknak ugyan'a'köz nevezés

'be_n , még az illy eggy-ea Nevekben is

тёток. szoktuk vetni e’ szót: fa , mint:

Aim/Ifa, glo-elfo; miv-el e’ nélkül a"gyü

'môlts fáknak gyümôltselket értjük: de

‘a’ Nemi 'Neveknek leírásokban Aezt is

"tanátsòsabb vólna elhagyni , mivel. '

."hó'gy'gyakorta azon'eggy Nemnek Fa

jai (Species) nem'mind Frí/E, hanemile

темен füvek ’.f nemen/,4' 'is “közöttök.

"De таи-а: едзуез‘Ёйпетек'пек е‘526ъ5

'kát,fú hezi-á Aadni , léppen szükségre

len , nem 'tsak azon okon, mivel azok
v“között is gyakorta'fzì/z ’s „amatő/t is

4‘tarláltatnillcghanem azértis, mert nem

«кап à’ szókat o'k ‘néll'kůl szaporítani,

“hosszabbítani. Nem'ke'll tehát írnunk ’s

1mcmdm'lunk: Buzéffä-Rub'ia.- Czamoly

"fû  Aquile'gia. сшит: l'Paris. -’s ^ а’ t.

'"hanem'tsak: Buze'r, Czamoly, (kil/(ír,

"valamint nem mondjuk: Юра/22, Bod

"Zafû, "Тзашцт, Ürömfû, ’s a’ t. .ha

"nem 'tsak: Árp'a, Bodza, Tralrí/z,*l'frőrn,

“mivelhogy ezek magokban isßaztjelen

Ítö , másra alkalmaztathatatlan tulajdon

"Nevek.

'e) Ezen eggyes tulajdon Nevekhez

legközelebb járúlók a’ kissebbítést je
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lentô sz'ók, `(Diminutiva) akár Fönevek

töl (Substantive.) akár millyenséget je

lentö Vezetékszóktól (Adjectiva) {оттап

‘ {так légyenek azok. Illyeneknek pél.

-dái гаммами mind régi Füvészköny- ‘

-veinkben, mind ma a’ Nép кбит, mint

`p. 0.Äranka,Brírmnk/I,Bogldr/ïa,Büdö.r/is, .

Робота, Hajnal/fa, Köbölke, Sóskrl, 526

rbh/Fe, Tatárka, Txákóka, Trarbzíka’s а’ t.

E’ féle kissebbítéstjelentö Nevek bövség

geltaláltamak a’ Deák Fünevek 'kö

zött is, mint: Агрегат, Gratiola, ’s a’ t.

Ezen Nçvek eg yeznek véghangokban

a’ Deák illy vé ü Nev'ekkel is: Beto

,m'c'a , Melina , Alomordica , IMJ/rica,

Pig/lim, Утёса. Veronica ’S a’T t. Sok

eggyes ` tulajdon Magyar Nevekhez is

,hasonlók, mint: 'Ba/m, Bububìtn'ra',
.Emy-ehe , Gomborlm , >lríarithrÃvx,l Kai/ra,

Pal/m , Paprika ,' Triuóka , Tspmorika ,

Ugor/ra ’s a’ t. A’ fü Never isfm'agók

utánnem kívánják, valamiht'a’ törsö

kös tulajdon Nevek. Ezeknek formáipa

lehet tehát többeket is faragni, mint:

Вологда - Eçhinophora. Erdesße  .Afps

ïulrz. шиш — Hesperis. Erzäkc-»Mz'mo

Lm. EIM/rh - Obolarz'a. GydmolÃ'a _' Co

lurnnea. Gysrêydtartäka» Спереди. На

„йшйпХ-а— Cirielli. Kegyvlemkc - Gratio'la.

Катить: - Crucianclla. Koran/ra ~ 'Coro

nilla. Kövärl'o* -- Pingvicùla. »'Lugaúa

Prrgülaŕia. Районы - свищи Piro:
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ña  Erythronz'um. Pohárka  Poterium.

Seprûke - Scoparia. Зашита - Alelanthiu'm.

Szivárvánka  IriJ. Tanaka  Cramufla.

Värzöke - Sangvizmria. Zörgö/se ~ ста/а

_ria ’s a’ t. Kivált a’ megavúlt Ма

gyar szókat könnyû ezekben megují

tani , és azokat haszonra fordítani,

mint: /prer'ugo-Zordonka , e’ megavûlt

Magyar szólól: zordorg, asper, horri

dus ’s a’ t. Vag'ì'flëlxët é kissebbítést

más végczettel is kitenni , mint: Gla

diolus  Kardikó ’s a’ t.

II. Í/Iz Оливин Nevelfröl.

A` mikor eggyes tulajdon Neveket,

чаду Nyelvünkben nem találunk, vagy

nem is formálhatunk; akker Ószveîett

Magyar Neveket kell elôvennünk ,

tsak hogy az Ószvetett Neveknek fel

lyebb elöadott Réguláira , hogy azolk

ellen ne` vétsiink, szorgallmatoson kell

vígyáznunk, és azokat iól meg kellvá

logatnunk. Ebben nagy segítségünkre

lehetnek a’ Görög és Deák neveknek Те}

tegetési , (ethymologia) azoknak alkal

matos fardílási , és a’ Növévênyek kü

lönös tulajdonságainak magunk пешей
vel is tapasztalási.l Vétette-k t. i. elei

tôl fogva a’ Plántáknak Nevei a’ Deák

1Nyelvben , külsö képeklôl vagy hason

latosságaìktôl az Allati részeknek . az

életbeli eszkäzöknck, "s'más вменены
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üblgoknak `‚ mint: @vlog/mmm: Eó

nyelvüfü. Cov/:Icaria  КОМ/5152. ’s a’ t.

Önnönìbelsö, va ykülsô minémûségeik»

tôl ’s tulajdonsagaiklól magoknak a’

Növevényeknek, mint: Glyqyrrhiza» E

desgyökär , Pilomlla - Szörò'J/:c ’s a’ t.

Származások helyétôl, тащат, mint:

Aren/:rim Поташ ’s a’ t. Orvosi ere

iektöl , mint : .S'rrrophularia` Отпад/22.

Gazdasági hasznaiktól , mint :` P/¿yto

lacca  Вод/та ’s a’ t. Végre késôbb

re _ kezdettenek Neveket venni a’ Fü

`vésuektôl, Talilóktél, а’ Füvésztudo

mányért vándorlóktöl, és aunak elébb

Штампы. к Linné кеты: adnì a’ ter

mészeti, vagy megesmertelô héllyegek

löl (caracter essentialis) mellyek a’ Nö

vevényben találtatnak. — Mind ezeket

"mi is Nyelvünkön, узду azpn formán

gyakorolhatjuk, fordíthaljuk, узду ha

l sonló'kal: szerezbetünk. De lássunk ezek

nek jóságairól, ’s módjairól is renddel

némelly Jegyzéseket:

aa) Közönségesen és elôre szükség

megtartani az Öszvetett Nevekrôl ezen

Igalságokat, hogy azokról itélhessünk, `

’s közöttök választást tehessünk, ûgy

mim: Az vÖszvetelt Nemi Neveknek

leg fôbb jóságok az, ha minder; alaltok

Iévô Fajokra alkalmatoson illenek. Nef

vezetesen; A’ hasonlílou Nemi Nevek

nek jóságok, ha a’ hasonlílott dolog

igen esmereles és ludva lévô, nem ре—
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dig magánál a’ fûnél hòmályosabb; ha

a’ hasonlatosság nem köz вешай más

Nemmel; és ha a’ hasonlítolt dologgal

‘a’ Növevénynek hasonlítoŕt tésze ïis rö'

viden kimondatha'lik fs' a’ с; Mind

ezeket mennyivel jobbany megnyerhet

jiik, valamelly Névben, annyival- alkal*

matosabb a’ Név. Továbhá 2120329:

tett Neveket foglaló Jel nélkûl eggy

szónak öszve kell írhi, hogy azok in

kább Név formát'mutassanak. E’ пе

тёщ:  ’

bb) Az olly Nemi Nevek mellyek а’

Növevényeknek» terme'szeti Caracteris

Ã'et , vagy megesmerteìô .béllyegjeket

fejezìk ki , mindzn tekintetben legjob

bak; sôt lxi vévén azi , hogy elek 032

Yetett szók, és néha hosszabbak, ma

' oknál az eggyes tulajdon Neveknél is

)obbaln Jobb Neveket azoknál nem

tartunk , ait' mondja Linné , mint а’‚

mellyek a’ gyümöl-tsözésuek valamelly

természeti jegyeitï foglgliák magokban.

Ez a’ természeli деву ‚ önuön maga Ne

mét, általán fogva mindenegyebektöl

'megkülönbözteti", minden F'ajaira is

leglxlkalmaçosabban “ШК. Valamint
ill` természeti jegyeket Vböxfebbfm Ее!

‘ta álni , úgy ezekröl a’ Növevényekpek

'Nevqt мы Liné kezdet elsöben. Ak- л

jer vólna bezzçg bóldbg a’ Еды/биш—

domány, _ha minden тащат így n.6
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vezhetnénk, vagy eleitôl fogva így’ пе

veztenek vólna. Egynehány illyen jô

Пек/ехав említck , mint: Найди} Tri.

chatter/m. Hímjà'dk-Dilatrìs. ŕlz'rruazirom

Embat/Lrium. Kú'pmag- Сопосагрщ. Nagy

.:zarvúto/ï-Tetracera. Nägyszeggyümällß

Telragania. Portokpár-Dianthera. Par

tokmz'rígy  Адена/диет. Számyastolr

Triopterix. Sró a  Наймете; ’s a.’ t.

Ezen Neveknek jóságok akkor lészen

szemhetünö, mikor az ввёз: Fûvésztu

dom-ánybéli Mesterségi nevezçt (Ter

minologia.) szemünk elött lészen, és

mikor az illy Növcvényeket Caracter

jeikrôl kerçsvén_, пшик, hogy Neveik

azokból vagynak. Szüksé'ggs tehát eze

ket. sxaporítani, és ditsekedhetem az

zal, hogy sok illy Nevek Magyar Fü

vésztudományunkat készen várják.
со) Jók és ditséretesek az olly Ne-l

vek, mellyek a’ Növevényeknek tekin

tetéböl vert valami külöuöst adnak elö,

tsak hogy az, semmi más Nemmel köz

ne légyen. Illyenek a’ Növevényi ré»

намек némelly dolgokhoz való пазов.

lítások. Ezek ha a’ Növevénynek eg'ész`

tekintetét , vagy valamelly részénèk ki

tetszö hasonlawsságát egyszerre 7.316

sággal elöadják , igen jólx; ha' pedig a’

 hasonlitással eggyütt', а’ hasonlított rész

is röviden kimondalhatik, annyâval vi
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lágosabbak és lökélletesebbek. A’ leg

jobb Neveknek megesmertetôjelek, аи

mondja Linné , ez, hogy a’ Plánta ke~

zet nyûlytson a’ Névnek, és Név vif

пот kézzel fogadja a’ Plántát. Példa.

a’ Nupvirág- Helium/Lu: , melly ker'ek~

tányérjából körös kömyül kibotsátott

aranyszínü sugárjaival Nevêt azonnal

eszûnkbe juttatia, 'éà tsupán tsak Neve

a’ virágnak tsudálatos alkotááát лете

lélteti. Így Napgyûmölt:-Heliacarpur,

mellynek kerekded gyümöltse , körös

kölrnyûl sûgáros széleivel egyszerre a’

Карга, ’s a’ Nap ezen Növevényre em

lékeztet. Így: Lópatkdtok  Hippocra

` pis, mellynek gyümöltsének a" Lópatkó

val tsudára méltó hasonlatossága va

gyon. Шуеп : Egń'fhrńjfì'ì  Муохипл.

(de nem az ezerlevelû Cziczfarkó

r6~Achillea Millefolium) mellytôl va~

laki egér farkat látot't, soha ezen Ne

vet meg nem tagadja, ’s többek sokak

illyenek a’ Linné nevezeleibenl - Ta

láltatnak a’ Magyarban ils hellyel hel

lyel e’ féle ió hasonlílások, mint: Da

ruorrúfů  Geranium , l yúkrzemj'ü/ Ала—

galli: , Lókò'rmûfìì  Tuuilagn ’s` a’ t.

melly két elsôben mindazonáltal e’ Ги

rént még is sokkal világosabb vólna

a’ hasonlífás , ha a" 'hasbnló rész , és

nem az egészjìz emlínernélc , úgymint:

Daruorrútuk, ijú/sxzemvirág, Vés ha az
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w*ólsó,t.i. Läkörmûyîl, minden- Fajainak

megfelelne. De meg kell villani, hogy

elkerülbetetlen yakorta cggy fò hibá~

док, mind a’ eákban, mind a’ Maa

gyarban az illy hasonlított Neveknek,Y

hogy a’ felvett Nemi Nevek minden

alattok lévô Faiokra nem illenek. Így

a’ Deákban: Cochlearia. ’s a’ t. Az

Öszvetett Neveknek több forrássait ’I

módjait elhagyván, аи jegyzem meg:

dd) Az illy Ólzvetett Neveknck;

valamennyiszer azak az Allati rê

szeknek , és más magokban is találtat

ható érzéketlen dolgoknak lxasoulatos

`saígßktöl vétettek, цианидами}: ‘

kell tenui а' МазуагЬапе’ szótskátífü,

vagy virág, hanemha az , valamelly

ollyan részével, meìly egyedül a’ Nö

-vevényeknek tulaidonok, magát Növe

vényuek lenni kíjclenti , mint lásd af

fellyebb való két számokban bb), cc)

különben è’f¿2 vég nélkûl az illy NQ

vek más dolgokkal is közök, és анус.

dilly Növevényrc nem határoztatnak,

mellybôl из: zavarudás származnék;

- Mi ienne belöle ha így ímánk Re

cePtet valamelly betegnek ezen szókból;

Vegy: Baluzakdllat, Bikatö/röt ‚ Borjú

уди, ‚вымыт, Ebnyalvct, Ebnemat;

”Шиит“, Gala/nòbegyet, ijůhbegyet,

айда/финт ‚ НоЦбШда: ‚ Kakadábatß

штилю, Kabartêrej't, Туй/Нагой;

‹
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малахит, Ro'kqfarkat, egyenlö mér»

télxben. Elegyítsd és fôzdmeg Еды}

jel, штату/„1, egyenlö mértékbem

y Adjad? _ Tsak az , a’ mit ir Linné

az illy Deák Neveknek hibáit kimuœt

vánt Rec. Priapi, Clitorìdif, len'licz',

Щели-ас, Auriculaa ana quantum vis.

Extrahantur cum Patientin per diem.

Detur Insano. —- Vallyon nem hozná e

ez szédûlésbe me'g a’legokosabb embert

is , és nem keresné e акты igazabbjus

sal mind ezeket al Allatok Országá.

ban, mint a’ Növevények Országában?

Ezekben annakokáért mindenkor hozzá
I ' kell тент а’ mondolt szókat,> valamint

.ellenben az eggyes Nevektöl el kell

ugyanazokat hagyni, тег: minlhogy

az azt kívánók különben is sokak; a’

sok eggy hangú végezet könnyen unal

- mot és ûlálságot okozna.

ее) Е’ gyakorfů véget mindazonál

tal még az Ószvetelt Nemi'Nevekben

is,'két ok nem igen kommendálja t. i.

ennek sokaságából származható kedvet

len ízlés, és hogy sok Пете}: vagynakl

mellyeknek Fajaik között általánfogva

nem tsak Fizz/ek, hanem поташ/г, söt

fdk is fordúlnak elö. Mind ezeket [й

11e/meh mondani a’ természet ellen völ

na. Hogy tehát mind a’ _fil vég keve

sedjen, mind pedig azzal gyakorta hi»

báson ne éljünk , a’ л: fûuck , ée
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а’. fûvet fálak mondván ; legiobb

az egyébaránt zavarodást nem oko

zó Nemi Nevek mellôl azokat el

hagyni , (a’ kinek tetszik, a’ közneve~

zésben utánua ejtvén) és ottan ottan

ez eggy hangû fü véget mind ezekkel

illendöen elegyíteni: viz-dg , level, дуй—

müll: , mag, tok, Ízüvelyk, Hdl, лёг,

lfórrí, Зуд/ш, tä, тип ’5 а’ t. Neve

zetesen:

\ i. Vzrzíg végezettel élhelünk ki

váltképpen mindazokban, mellyekben

a’ nevezés vagy hasonlítás tárgya a’

virág, és így mindazokban, mellyek

nek Deákúl illy végezetek vagyon: ап

thm,y ant/zemum,anthennlhe.r. Különösen

ìllik a’ Magyarban e’ végezet az eggy

tagú (monosyllaba) szók után, mint: '

Borvirzíg Gallant/Le. Búúvirág-Cep/lalant

[nu Ejjvira'gú-Àfyclhant/zes. Fö'dvirfíg

Eranthemum. Hóvirdgú  Отошли/им.

1е’3115745 Mexemòryanthemum. Kfnvirág~'

Pauyïora. Mázvirág-Melianthus. Лари!

rdg- Helium/11u. Orrvirdg ~ ЗИЛом/ш“

Szcnnyvírág ‹ Spilanthus. Szärvl'rág- Tri

chomnthes. Teivirág- Galant/lum. Уши

гйв-Хсгапг/штит. Värw'rág Наетаптш‘

’5 а’ t. De más végezetekben is gyakor`

ta, lla a’ hasonlílás tárgya a’, vìrág,

mint: Gombvirdg Glólzularia. 661501143

Gomphraena. G_yipizw'rág ' Gypsophila.

G_yöngyvírágA Convallëriq. Kfzvirág-Ma

Я
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Phlox. Rongvirág-Nerium. Sdnczvirdg

Аня/гигант. Sárvíra'g-Caltha. Inf/wird@

Baulla. Vafvirdg-Orobanchc. ’l a’ t.

g 2. Ьеш véget lehet tenni ott, a’

hol a’ Deákban: pkyllum vég vagyon,

vagy a’hason1itás tárgya a’Levél, ha ez

állandó minden Fajokban , mint: Arany

Ieu/l- Chrprhyllum. Ezerlevelû  Myria

phyllum. JáromlevJLZygophyllum. Láb

1:1107- Podo/)h_yllum. dezlevdl-Argophyl

lum. Szar'vaslayíl-Ceratophyllum. Eze/11e.

212']- Сидор/гудит. Vízleveï-Hydrop/Wllumf

Így: Arlele-Subularia ’s a.’ t.

З. G_yümölt: , gyämöltsû, a’ hol

Carpu: 'vég vagyon, mint: Kenyärgyü

möltJ Artocarpuf. Пару/амид: - Helio»

сагрш. Sìrgyümölt:  Elaeocarpuf. Szár

nyaxgyümölt:  Pteracarpzu. Залп/шуй

тд1!.г- Сеттсагрш. Згс’рдуйтыий Cal

астра. Szívgyümöltm-Ánacardium ’s a’t.

4. Imag, magi/ú. Gyapjmmag  Eria

phorum. Gyöngymagvú — Margaritaría.

Hóldmagvú Meuirpermlim. Hdmag Chio

eocca. Kömagvú-Lithoxpermum. мата;

Melicocßa. Palaczlamag  Corispermum.

Szívmagú  Cardiotpcrmum. Ironimagvú

OstcaJpcrmum ’s a’ t. Így : Izagyóî

hueva. ’ 

5. Tok, (capsula) mint: Kaponyq

fok  стащат. Cuve/stole  Нужда

s а" t.
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6. Handy/z, (Legumen) mint: Н

lrázhůvefyla«BiJarfula ’s а’ t.

7.(ń'zdl, мы, vég kiváltkêppen

alkalmatos az olly Nemnek, melly fait,

поташ, ésjiìwt is foglal magában; vngy

ha a’ Növovény szemeink elòtt nem for

дан meg , és ketse'ges. fa e, vagy fü,

mint: .Aranyszáh Chrysitrix. SímaszáL

Glabraria. Тающий]. Тиггйй. Tref/lím

`41,41*;Dryandrcl. Varjúkärómszdl  Galatea

’s а t.

,l 8. Кий, mint: Bundruzdr-Eriacau

Jon. Szamjbzár-Dipmcu: ’l a’ t.

` 9. Kéro', mint: спадам/гадит:- ,

lea. Óködarkkdró-Verbamum ’s a’ t,

lo. Gyö/_îe'r , mint : Edelgyälän

_.Gb'ayrrhixa. Kígyógyükär  Oplu'vrrhiza'

’s a’ t.

и. T6, mint; Naddlyw-Symphj

-tum ’s д’ ь l.

12. Tövi: , ha az minden назови

is alkalmatolon illenék. .

13. Azok a’ Nevek is,m¢llyek egész

‘természeti Render (ord. natur.) foglalna

magokban , ha 'rövidek , alkalmatoson

tétetnevk némclly Nevek után ,' mint:

‘Icrjhvagy Рам, ä’ Pásitokban (Gra

nen) Mah, a’Mohok'ban (Musei) Gom.

<ba a’ Gouŕb'ák'ban. Pálma a’ Pálmák

’ban ’s a’ t. Ez általv is kevesedik a’

172, от!“ ’s több пенис, az értelmct ‘
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is igen segitik ugyan azok. Így némel

lyekben : Раге7.те11у. közönségessn :

alu: ’s a’ t.

vIII. Ä'be'vett z'degen Noack/‘0L

A’ mikor sem eggyes Neveket Nyel

>viiukben nem találuuk, sem Oszvetett

Nevekem alkalmntoson és jó móddal

‘nem formálharunk, он kell végre az

idegen Neveliet vagy magokban-, узду
lmeglaígyítva felvenni. Szépek ezek is

és mélió ezekel is szaporílani. Magyar

jussal birnak mât ezek: Rdsa , Srígfa,

,Iw'p , Tali/nin ’s a’ t. noha elébb ide

"genek vóllanak'î Ugy lésznek idôvel

azok, a’ mellyeket most felve'sziink. Аи

mondje ugy anLinné: Eifer; .ra/'zitk душем

'mi/:den Петит: mindaz'onálral ez az

idegen Fûvészekhez is nagy közelítés;

'azoknak megértések Не seged'elem ‚ a’ za.

varodásndk nagy eltávoztala'sa, és sok

мог elkerûlheletlen szükség is. De ‹

‘ugyantsak meg kell itt is jegyezni,

`йогу; '

_ 1. Nem kell vaktá'ban _minden ide.

.gen Neveket felvenni , hanem taak ott,

.és azokat, mellyeket szép , illendö,

"természetes Magyar Névvel, az elôszám

>lált módok szerént scmmiképpen el nem`

n'evezhetünk». ` ` ‘ `
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2. Az idegeneket felvévên , azok

bau a’ nehéz hangzásokat, Nyelvünk

tulajdona szerént könnyebbítsiil: , a’

hosszûkat rövidítsiik, néha Magyar vég

re гашиш. Ezt tselekedték Atyáink

is a’ már bévett Nevekkel, mint: Geiz- l

{слуг-Сдадим. I:óp»HyJ:opu:. Kuporna- '

Capperis. «Spdrga-Aíparagu: ’s a’ t. Ем

tselekedték a’ Rómaiak is a’ Görögök

tôl, a’ Németek a’ Deákoktól költsö

nözött Nevekkel. ’ '

3. Kiváltképpen hasznos az illyl

idegen Neveket bévenni ai Orvosi sze

rekben elôfordûló idegen Országi Nö

vevényelxl'ev nêzve, mint: Aloë ‚Лает.

‚Атотит- Атата. (теПу Galamblábfil

vólna Мазут-61) Arnichrnyälgfü. .Am _

foetida ÍJüdä.: .dm (ìukább mint Ördög

sz-r) Cascarilla-Kaskarilla. Cauia Ka’

zu'a. China-Killa. Cinnamomum-Cimme?.

CubebalKube'ba. Curauma-Kur/fuma. Ga- _

langa- Galánga. Ipecacuanha - Ipäńolfán.

Lawa Ladka. Mec/zoacanna ~ Melfókán.

Мул/ш - Mirha. Panica антигит

Pomagrdnát. Rhubarb/:rum ( Rheum

palmatum) Ràbarbara. Катают Szan

tálfa. Sa:.rafra.f,-Szauzafráz. Simaruba

ß'imaruba. Tamarindm-Tamarind. Tur

решит ТигЫг. Senna-Szenna. Zella/:ria

(Kaempferia rotunda) спит. ’5 a’ t.

Ezekre nézve hasznoson inf, Clusius, _

igy szólván’. „ Praestar'et Semper na»
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/u tivum Provincial-nm, ín quibus Medi

„ camenta nascuntur, Nomen servere,

quod haec immutatio multorum er

forum occasionem praebere solet.

Car. Clnsíus in Arom. Hist. Антиг

piae 1579. p. 30. Ismét: Periculosae

autem sunt vocabulorum versiones,

et immutationes, praesertim in re

Medica, debenlque Medicamemorum

Nomina potius non interpretata re~

, linqui, quam perperam Latina red

„ di.“ ugyan ö a’ 46-1125‘ lev. Ezt lehet

mondani azoknak Magya: fordításai

rói is. '

4. Eppen így meg kell hagyni, és

vagy önnön mivólxok'ban, vagy lágyít

va bévenni a’ Füvészeklôl, és a' Fü

vésztudománynak elébb mozdítóítól ada

tott Neveket. Ezen eggyetlen egy, és
}eg főbb jutalmát a’ lvlunkának,l szen

tül kívánja megtartani Linné.

Ezek a’ Régulák, mellyek szerént

meg kellene , és meg is kell választani

a’ jó Neveket a’ rosszaktól! Illyenek. a’

Nevek, mellyekeu fel lehetne, ’s fel is

kell állítani jobb ízléssel és kedvesség

gel a’ Magyar Füvésztudományt! De

önként adja magát elô eggy két észre

vétel, még a’ meghagyható Nevekben

„is, t. i. sok jó meghagyható Neveink

vagynak , mellka nem tsak dzon eggy

Nem, alatt; hanem öt, hat, ’s több Ne

7)

, v

-_;, _..
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mek alatt is gylkorta тез” jelennek.

Tehát: L

ладит: A’ bolygö vágy bitang Ne

veket eggy eggy bizonyos Nemhez kell

kötni , hogy azok ne széledezzenek.

р. о. Jtracze?, Ebnyllvüfü, обжёг-пуд!

vùfü. , ezek köz Nevek e’ három Нет

mel: Ада/шт, Qynoglouum, Echium,

’s még többekkel is. Légyen tehát при:—

ségtörés öszve zavarni a’ Neveket, és

légyen állandóûl Anchusaldtracze'l. Cj

noglouum jelentése»szerént Eányclvûfü.

Echium - Ókörnyoívüfü. Igy 2 Laboda.

шалят. köz шиш: Atriplcx, Giza*

nopodìum, ’s többekkel is. Légyen te

hát : Atriplex-Laboda, Chanopodium jt

lentése szerént Lúdlábfû. Igy: Húnyor,

Zászpa, két jó жать. de öszvezavar

tatnak e’ kettôvel: Helleb'oŕuf, Vera

Нит, ’s többekkel is. Légyen tehát ál- '

шефы Helleborus-Húhyor, Veratrum

Záxzpa. Így: Leduc/r , Ванта, két já

yNevek , de közök ezekkel: Ervum, Oro

Ьш, és még többekkel is. Légyçu te

Мг: Eruum-Lsdnck. OrobùJ-Bülrl'ön.

. lgy kell mcgáìlítan'i a’ töbfb bitang Nc

ve'ket is. «

2. Бег; lIn Synonymz': Synonym@

iz'vidmda. Az ugyanazt jelentö Neveket,

az ugyanazt ielentö Nevek között,vagy

az egymáshoz közelítö Nemek között

lfel kell osztani. Ezt látjuk kogy tss-
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lekedte Linné gyakorta az ô Botanicá

jában , mint: Вотдаж , magyarúl: Pa

mut, Gyapntt. Gouypìum is Pamut ,

бутон; melly még is Linnénél két

különös Nem. Miért ne Ichetne tehát

nékünk is eggyik eggy, másik más?

miért ne lehetne: Bombax.v Gyapott,

GonipiumPamut ? De kivált igen so

kat segítette Linnét ebben az, hogy ö

két Nyelvbôl tsmálta a’ Neveket, úgy

mint Görök és Deák Nyelvbôl. így a’

Görög és Deák Synonymák'at gyakor

ta két különös Nemekuek tészi. p. о. - -

Áizoon - Sempervivum. Cixju: ( lata'oç)

Hadam. Crambeßmuica. Crz'nuln( при”)

Lilium. Daphne-Laurus. llaa-Salim. l’ -

garzon-Rum. Pte/ca-Vlmlu. Zizanià-Lo

líum. ’s a’ t. még is mind ezek őnéki

különös? Nemi Nevek. Így minékünk

miért ne szabad vólna elosztani eze

ket: Aláxfa-Ptelca. Szilfa' [Птиц ? Ba

bär Laurus, Borostyán-Hadam, Вати

lán-Daphne ? Konknly-Ägrostemmn. Va

dász Дойти, а’ Nép nevezete szerént is.

Így : Viola, Ibobfa két ugyan azt jelen

tô Neveink, légyenek állandóûl és za

varás nélkül: Viola-Viola. шуте/‚е;

mntus.- ’s több illyenek.

/
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IV. A' Гамма/яга]. Nomina Speel' ca.

A’ Fajnevekrôl adandó Régulákba

_ mostan rövidségnek okáert bénçm срез:—

kedem. Rövideden azt jegyzem meg,

hogy valamint azokban Lìnné sok ro’ssz

Neveket'eltürt: ûgy minékünk- is, rész

szerént a’ meghagyható Magyar Neve

zetek alkalmatos Fajnévûl szolgálhab'

nak , rész szerént pedíg a’ Lìnné Deák

_Nevezeteit illendô általtétellel haszonra

lehet гашиш. р. о. Chelidonium-Gó

direz. (дылда/шт maim-Cinadonia Go'

dz'rcz. Chel. стыдит-лит: G_ód. Chel.

corniculatum-.rzarvax Gódircz. Chel. Лу

biidurîg-fekmá: Go'd. Chel. japonicum

’ jappon Gddircz. Így más Nemekben is.

En tudom , hogy mind ezen Jobbi

tásokban megannyi Ellenvetéseket fo@

gok hallani, mellyeìÉ kmr avagy

tsak eggyre , elôre meg akarok felelni,

melly ez: De a’ Köznäp ncmúgy пешей,

ez dlml й] tere/‘L гений а’ Fûvnfrzekrs,

efr az új Пере/ЕМ! új тратит: .rzárma

:Li/ï. ' "

Erre azo'nkivül hogy azok a’ rossz

Nevek színte ûgy ûjak a’ tanúlóra néz~ _ '

ve, azt mondom Linnével: Ногу ezer

ú] Nevek, ha jók , nem terhelik ûgy

a’ Füvésztudományt , mint tíz régi ‚

rassz. Továbbá, a’ kik az Anyai ф]- „
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icl szívták bë a' régi rossz Neveket,

nem kívánom ho y azokat elhagyják;

de merem ígérni iinnéwl , hogy Uno

káik jobbakat találván,azoktól elállanak.

-- Alääznépet a' mi illeti. hát annak

vagyon e Egyemi való jussa; arra ,hogy

a’ Tudósok ó tôle tanûljanak, és nem

hogy ó a’ Tudósoktól? Annak vagyon

e nagyobb juana a’ Növevényeknek Ne

тес adni, mintsem az azokhoz Tudomány

szerént értőknek? Sôt inkább igaz Ne

veket adni a’ Nòvcvénycknek tsak a’

valóságos Füvészeknek vagyon hatal

mokban , azt mondja. Linné. Jó igen

is eggy Nemzetben n’ Köznéptôl érte

kezni, végére járni, hogy, ’s mint ne

_vezik ők ez , vagy amaz Füvet, míg

azok jó könyvekben nintsenek; és ezt

én “is megtsclekedtem: mert ö nálok

maradnak meg gyakorta a’ Nemzeti,

56, eggyes tulaj on Nevek: de az azon

с gy Névuek, mindenkor azon eggy

JPî'mtának adása, a’ hasonlított, Öszve

tett, ’s más egyéb Nevek, melly ritkán

j esnek nálok talpra, bőven mutatják an? .

,nyi alatsony,_annyi otsm-ány, annyi zûrt

zavart ideák! Jó értekezni a’. Köznép

361.; ¿a ezt. én is megtselekedtem: de

nem hogy ők bennünket orrunknál fog

ya hordozzanak , hanem hogy mi a:

tülök halottakat okos ítéletre vegyük,
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» ’,smegvisgáljuk. A’ Köln( »az ö vis;

álásaryxak tárgyait közöns genen más

âéppep nézi, mintsem azok valóság al

' yagyńak. Mi lzükség az ô hibás vele

kedéseit annyira auctorizálni, hogy ö

utánnok indulva'n, minden zürzavart, ч

tudománynak, núń'deu babonát :zent

aégnek, mindeu (Питы-Яка: valóságolssv

nak bévégyünk 'I ’s tìszta Tudqmányun

kat megfertçlmesítsük/'f Szentségtörés c

nékiek minden felcsleg való Neveiket,

mindcn otsmány, alatsony ‚ zûrzavar

elnevezéseiket bé nem venni? az alkal

matosokat jó helyre helyheztetnì? Meg

‘kívántatik eggy jó Fñvészlôl, hogy okos

lítéleuel adjon Navet a’ Növevénynek.

*Végyük el hát a’ Köznéptôl a’ történet

bôl talált jó chekct, jobbítsuk meg

а’ hibásokat, adjunk azok helyett iob

bakat szájokba , és azokban ôk папы

'janak mitôlünk. Vagy ha az nëki-ek

nem kell, éïjenek (‚к а’ rossz Nevek

kel, mi éljünk a’ jókkal, Yégre ezek

is elragadnak r'eíjok. Úgy is azoknak

пана részének sem ôk a’ találói, ha

nem azokat ôk is a’ régi ůgy monda

коп Tudósoktól утек. Hát нет sza

bad e ma is a’ Köznép fclett bôltselked

11i? Ежу jó Füvész ha okos неясны

mcg nem visgálja és rostálgatja an, a.’

lmit ò tölök hall , bizonyoson пак bo



ár után indúl. Hajdan a’ ködös idö;

beu Karánus Görög Hadi Vezér, a’Ke~

„как után is várat nyert: de már ша:
Veni: Нырни: , ite Сардина! Jön .alA

Estve, Haza Ketskék! Tetszik az Est

hajnal; ballagjatok el haza, Ketskék!

Minékünk pedig, ha a’ világossággal

¿ini akarunk: Oszlik a’ köd,  a’ se

!étség,  Virrad —- ékes Nap derûl!

Ezen Kritika szerént, eggy tökéll-e

tes lwagyar Fûvész könyvre szükségel

Iéve'n az, Люду mindenünnen a’ két

Magyar Hazából, föképpen a’ )Ó eggyes

tulajdon Magyar Nevek öszveezeden-L

tessenek: mind§árt közlöm az eddig 632

veszedett, és elôtlem esm¢retes eggyes

tulajdon Neveknek Abécze szerént {п

Laistromát. Mind сип Neveket, vagy

régi és а; Füvész, ’a más egyéb Ma

gyar Köuyveinkböl; vagy a’ Nép között

való élésbôl, szîme líz esztendôk alatt

szedegettem ’s válogattam , ¿s Linnê

szerént való, rész szerént Nemi, rési

szerént Fajnevekkel öszvekötöttem ,

meghafároztam. Közlöm a’ végre ,

hogy ezeket közönségesekké’ tévén, kér~

jek minden ahoz такси, hogy ha még

.czeken kivül valahol a’ két Hazában

c’ féie jó eggyes tulajdon Nevek imitt

amott lappanganak, taláhamak; azo

vkat a’ Közjó végett öszveszedni, és Иву
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цеп Ujság kîadókkal, vagy egyenesen

velem közleni , méllóztassanak, hoz

zájok tévén egyszersmind azoknak ,

akár Linne' , akár más Botánicus sze

re'm való Deák Neveket is. Czélom az,

hogy így ösveszedvén, és elrendelvén

Nyelvünkben шамана minden jó eggvcs

Neveket, az Ószvctett Neveket régi és

újabb Íróink шёл kidolgozván , a’ még

nevelleneket pedig а’ szoros Kritika

szerént elncvezvén: kiadják Nemzeli

Nyelvünkön elsôben игуан eggy BJ

vezetc'Jt a’ ¿Nagy ar If'üve'lzlw

dom дну г a, mellyben a’ Természeti

Historiának az a’ része, melly Novch

vdnyek Onzágárzak neveztetik, egészen

benne légyen , azonkivûl jobbára mind

azok, valamellyeket szükség tudni a’

Fûvésztudományra. Azután pedig ha

Nemzetemnck erre kedvét ’s kívánsá~

gát tapasztalándom : a’ Linne' egész

Syxtcma Vegetabiliumjátis ma

gyarúl kiadhassam. A’ dolognak ter

mészete kívánja, hogy mig valamire

a’ Hazában jÓ Név talállatik,y addi'7

azon dolognak nevezésére új Nevet геТ

ne vegyünk, és a’ szép eggyes Magyar

Nevek nélkůl e1lennì, vagy azokat el

hagyni temeltelni, melly káros, a’ fel

lyebb valókból kitetszik; azért a’ még

találtathatóknak öszveszedésekre ezt
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.__-__ __

leg-iobb módnak ítêltem. —- Hogyhl

ezekben homályosabb fejtegete'sû ide~

genböl vett'Nevek, vígy más Nemze

tekkel is köz Nevek „папаши; azt

senki talám шил nem tulajdoníria,

mivelhogy mellyik Nyolv kôltsönözte

légyen a’ másiktól, senki jól me nem

határozza, azonban énnékem eleg az,

ha kitôlvettem, megneveihetem. Melly

végre is, avagy taak a’ nem olly kö

zönsëgesekben, mind azoknak mellye

ket e’ következendö Laistromban fogok

катет, Urát adom, és imé megneve

zsm а’ forrásokat, mellyekböl szedoget

tem mind azokat:

1.' Horhi Melia.: Ре?“ Herbariumn.

пусть Kolosvár. 1573. 4.

2. Beit/w [луди Nomenclator Stir

pium Pannonicus (David szittinger pag.

52.) Aniverp. 1583 4.

3. Pätn' Lu/rát: Keresztyén 52:1

zeknek tisztafséges Koszorûja nyomt.

1591 l2.4 ` ‘

4. Bair/ie Andrä.: Fûves Könyve.

nyomt. Németújvár 1595 4.. '

5. Molnár Albert Dictionariúma.

пусти. Heidelberg. 1621.

u
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N3. Ugyan axon Neveket Рит: Fá.

ai Fermez is minden változtatás

nélkifil Dictionarinmába béirla, és

Яву Lexicon íróink így fognak je

\ gyeztetni: DD. vagyr LL.

6. Stregovai Madan Gáspzír Házi

Apathéka. 1628 12. MS. avagy Kézírís.

Y 7. Lippaí Jáno: - Posoni Kerr,

~ 1664 4. .
` 3. лампу: 1а’по: Kerti dolgoknak

leírása. Kolosv.. 1669. 4.

9. Christ. Menczelû Lexicon Plan

tarum polyglotton vniversale  Berolini

1715. fol. ’

10. Io. Amos. Comenü Ianua Ling.

lat. 1729. 8. ’ _
11. la. Тог/го: Taxa. Pharmaceuti

са Posen. 1745. fol.

12. Tmpó Josef й] Fûves és Virá

gos Кем. Poson 1775 8. a

13. Benkö Миг)" Nomenclatura

Botanica.. A’ Magyar Könyvházban.

д 83 3. és más munkái, mint'. Téli

Bokréla. Közép Ajlai Dohány.

14. Med. D. .Máfyus IN1/¿ín О é#

щ Dieteúkája 1787 ’s a’ t.

Más кета, és nem Fûvés; Könyvek

Név s_zerént.

15. Tsáti Gförgy. Mé.th Gazda

1792 8. ¢ `

D
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Néme'lly K'ézírások avagy Manuscri

. ptumok, két régi Zwingerben.

A’ Nép каш: szerte széllyel talált,

тазу hallott Nevek.

¿Magyar еду/е; zzdajdon Növßva'ny

` New/f , Адене леге’пгм'

Afonya. Pos. Tax.

Alakor.

Alásfa. Mél. Рёг.

Almafa.

Aranka. Népközt.

Arpa.

Amfi. Artiñola. Tsapó. Mátyus.

Aszomány.' Mad. Gásp.

Atánfa. .

Atraczél.

Bab. .

Babér. Mad. Gásp.

Babó. 'Népközb

Bádián. Pos. T.

Balgoltsa..> Benkô Jós.

Baka. Ветка Ist.' Tsap. Benkö.

Bangita. Nép közt. Viburnum.

Baraboly.

' Baraczkfa.

Barkóczafa.

lBarling. Mad. Gásp. Amaramhus.

Bársonka.
Barts. Ms. Acsmthusl

-o
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Bárzing. Lippaì. Tsapô. Benkö,

Basal. Bejthe A,

Berkenye. ` `

Венеру.

Bértse. ‘ Венка.

Bikfa. ‚

Bobonyik, Ms. Sium.

Bodza.

Bogáts.

Boglárka.

Bojtorján.

Borboja. Bejthe I. Berberis.

Borostyán.

Boroszlán. Benkô.

Bots. '

Borsó

Borzsìka, Benkö.

Börvely, Mel. Pét. ’s-a’ t.

Bösövény. Pos. T.

Bubulyitska.

Burets. Tsapô.I

Bûza. '

Buzér. Pos. T.

Bûvák. Benkö.

Büdöske.'

Bükkön.

Bürök.

- Czamoly. Mél. Pét.

'Czéklan

Czillár. Tsapô.

Czirbel.

Czirok.



De'mutka.

D'erécze. Pos. T. _

Derezle. Ms. Selinum.

Dinnye. `

Diófa.

Dohány. '

Dutkóró. Mel. Pét.

Egerfa.. '

Elets. Népközt. Butomus.

Emreke. Benkô.

`Eperjfa.

Fagyalfa.

Fentö. Benkö.

Fenyôfa.

Figefa.

Робок-Ка. Mel. Pét.

Folyóka. Népközt.

Folyondár. Népközt.

Fogánts.. Benkö.

Fogatsán. Benkô.

Fúlák. Bejthe I.

Füzfa.

Fûzény. Benkö

Galagonya.

Galambicza (Gomba) Mátyus.

Galambocz. Pos. Т. Verbena.

Gáln'a. Pos. T. Pulmonaria.

(замша (Gomba) Венка. Mátyusg

Gere'btsin. Népközt. Tsáti György. Aster.

Gódircz. Né közt. ' ‚ .

Gomborka. genkô.
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Gyapotì.

Gyékény.

Gyertyánfa.

а Gyopa'r.

Gyulytovány.v

Hagyma. ‹

Hagymánta. Bejthe I.

Hajnalka. Nép közt.

Hanga.

Haritska. _
Hársfa. ’i `

Héla. Bejthe I. Aegylops.

Herehura. Mel. Рёв.

Hérits. Szabó D. Adonis.

Hínár. Nom Ord. Nat. Algae.

Hirip. (Gomba) Mátyus,

Hôlye. Ms. Asphodelus.

Hûnyor.

Huttfza. Benkô.

Jávorf'a.

Ibolya. _

Jegenyefa.

Iglicze. '

Iharfa.

Ihszalag. DD.

 Imely (зубка) Роз." T.

Iski. Mátyus.

Istárj.~ Mél, Pét.

Káka.

Kakits.

Kalincza. Pos. Т.

Kandilla. Benkô.



54

Kankalin. Tsapô.

Kapot.

Káposzta.

Kapotnyak.

Katang.

Kender.

Kígyóttang. Mel. Pét. ’s a’ t.

Komló.

Konkoly.

Kosbor. DD. Orchis.

Kotsord. DD. ebbôl Pos. T. Кодами.

Köbölke (Gamba) Benkö.

Kökény.

Köles.

Kôrösfa.

Körtvélyfa.

Kukoricza. Népközt.

Kükörts.

Kükörtsén.

Laboda.

Lapu.

Lednek.

Len.

Leutse.

Linka. Népközt.

Lóhere.‘

Lonez. Mel. Pét. ’s a’ t. '

Lórom, Bejthe A. Ist. Pos, T.

Lûcz (fenyô) Mel Pét.- Mad. G. DD.

Mágla. DD. Rubus fruticosus. '

Mák. ' 

d.
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Máina, Mad. G. Pos. T.

Mángolt. DD. Blitum.

Maszlag. у '

L'lálsonya. шариат. 52аЬ6 D. Ono

pordon.

Mazola. Tsapó. Benkö.

Medgyfa.

` Merkacz. Bejthe A. _

Meteng. B_cjthe Ist. A. ’s a’ t.

Машей. Ms. lberis.

Mézelke Mel. Pét. Bejthe I. s’ a’ t.

Mézgáms. Bejthe I. ’s a’ t

Могут-6541.

Momáron.. Mel. Pét.

Muhar. верь. A. DD. Népk. Panicum.

Muharcz. Tsapó.

Murok.

Muslár.

Müköts. Népközt. Androsace.

Nád.

Nésit. Meli Pét. Tsapó. Benkö.

Nyárfa.

Nyirfa.

Oslorménfa. '

Óstör. Mel. P. Верь A. ’s a’ t.

Ószike. Benkô.

Páfrány. Ordo Hat. Filices.

Pakilints. Benkö.

Palka. Ms'. Cyperus.

Pamut.

Páponya. Mel. Рёв ’s a’ t.

Paprágy. Polypodium.

Paprika.
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ll

Paréj. Olus omnis en. Nadán ' ч

511513; ord. Nat. Gragminum. y’.

asz oncza.Szabó D.Né k. ' ' `Patacz. DD. Anemone.P Eupatorium

Pera. Mel. Р. Роз.‘ Т. ’s a’ t.

Peremézs. Népközt. Comen. Jän.

Pereszlén. Clinopodium Benkö.

Рейс. DD. Pos. T.

Peszércze. Mei. Рёв ’s a’ t.

Piekék. Ваш: 1.

Pimpó. DD. Népközt. Potentilla.

Pipats.

Pippan. Mad. Gásp. Cuscuta.

Pisztricz (Go'mba)

Pólé. McLPéc. ’s a’ t.

Porcz. Pos. T. Herniaria.

Portsin. AMel. Р.

Pöf'eteg. ,

Pöszméte.

Puszpáng. Bejth. A.

Putnok. Рёв! Luk. Pos. T. ’s a’ j.

Ragadály. '

D Rekettye.

Répa.

Верст.

Reptsény.

Ketek.

Rézsuka. Népközt. Lepidium.

Вот.

Rozsnok. DD. `

Rosnyìka.

‘ miem. газа Luk. Ms. Bem..

sáfrány.
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Saláta.

Sárkarep.

Sais..

Sása. _ __ _ ~

sikkamyú, Венка." . 1\.

Siska.

Sol.ina. Benkö.

Somfa.

Sóska.

Sulyom.

Szaka. Benkö.

Szamócza. DD. Néliközt.

Szed'erj'. ' \=  _

Szeklicze.Carthamus.Lóczai 05k. könyv.

Szettyin. Népkôzt.

Szilfa.

Szilvaf'a. _

Szittyó. _ -'‚' '1 _' ‘

Szkompia. DD. Pos. -TÍ- »" ~'~' " `

Szôlö. ~ ` `
Szo'mörczefa. Népközt.' 'I " ` -` _

szömörke (fesyö) Mel. P. Pos. T. ’sa'ŕ

Szöm'o'rUÖk (Gomba) ' ‘

Szöröske. Mel. Pét. 3—
l r

Szúlák. . "_

Szulok. Tsapô. Benkôgfzsv'ï ~ _

Tárkony. Bejth. A. Mad. G. я _» _

Tata'rka. D_D. _ . .‘.

Tárorján. Népköztf »f I, -. .- ‚

Тешуе. Benkö.   _ -

Ternyöfa, Benkö. $2аЬб D. 1

Tarma.

‘eer-"ŕ г“? в"! :TSR ¿2' "~~~y»wwwmï
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Tormánts. Benkö.

Torzsika. Mél. Рёв.

так.

Tölgyfa.

Tömjénfa.

Tönköly. Ветка I.

Turbolya.

Tsádé. Népközt. Benkô.

Tsákóka. Benkö.

Tsalán.

Tsenkesz. Mátyus.

Tserfa.

Tsigolya. Benkô. Nâpkiizt. _

Tsiperke (Gomba) Веды}. Mátyul.

Tsilsóka. _ ‚ ‚ _

Tsombor. _l _‚_

Твототйщ.

Tsorbáka.

Tsormolya. . «

Tsöd. DD. M_.. __“ „_“ ‚д:

Ugorka. \ _ .

ÚSZány. Вены. y )gdr ,f."".` _

Üköfkw' Веди. _../. _ _ . -.

агат. _ _ , fu :_1-n

zab* `. . a ...-л\ сЬ.:.‹- n

Zanöt. ,~ ,_

Zapócza. веди. L5 :'1`

Zászpa. „_1 _ __ _ .- .2.

Zeller. _ L __ _. '

Zelnicze. Верно A. Ist'. fhillyua'" ‘

Zódokfa. > .Í 

дата. Mad. (51.181121. _.' ,

4

r. Y»
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Vadöcz. DD. Nêpközt,

Varádits.

V-argánya (Gombà) Benkô.Mátyus.N¢pì¿-.
Venicz. Bejihe Ist. Clematis.y

Virnáncz. Benkô.

Ezel: pedig Deák Név nélkûl шанс,

£11 még határozatlan Nevek , úgymint:

Bellen , Радует, Gars-iba ‚ Gäbe, буд

{rf/zy. [mer (gyökér) Koloka, Kolokdńj;

Lellek, Мак/вдул, Magyal , `Marunlla ‚‘

опыта], Pal-dez , Paling , Rie/:kinj
Бди-ер, Тёщ)”, Taglacz' , szpan,l Zú'nát.

mellyekrôl a’ kinek mi 'bizonyossäga va.

gyon, közölni ne sajnálja.

A’ пусть
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A’ nyomtatá-:slian ejiett kiletfzöbb

hiba'kat kövctkczendö képpen lel1etmeg

fobbìtani: _

I2. lcv. 4. rend. viŕágunknak olvasd

virágûknak, vagy virágúaknak. _

ugyanolt 13. rend. Загар/шиш - olv.

_ Загар/лимфа. »v _,  _ -

19. lev_. 27. rend. пошёл/Мед olv. n_yeb

vünkbali. _ _ ‘Y ‘__
52. lev. 4. rend. ¿s név olv. vé_s.'\.a’ne’\r

35. lcv. 16.' rend. _antheantes'olw ant/Lc',

идти. _ -

39. lev. 2_4. rend. 'Panica olv. Punìca.

4o. lev. 21._ rend. megtarcani olv. mea

tartatm. ` . _
47. lev. 11. rend. ` lri'adjálih olv-W ki'adjak"

54. lev. a’ 9. rend után «zen fzónak kellelt

vólna következni: Kornis. Genlias

la Pneumonanthe. Népközt.


