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fn minitnis rcbns pertinacia reprehenditnr , calu-

mnia etiam coercetar.

Cic. Acad, Quaest. Libr. IV.

Spenienda non est vei miniraa calnmnia :

Nam plurimi artem illins angendae tenent;

Qqos propter illám qui caaet , recte facit.

Ex Comico Graeco,

Qm non defendit iniariam , neqnepropulsata snis^

cnm potest^ iniaste facit.

Cisertí d* OffUiU íibr, III,
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BEVEZETÉS.

H afznosak a' tudós vetekedések: mert ezek

által hozatik világosságra a' kétséges homáljban

elrejtezett dolgoknak raegbizonyúlt valóságok.

Azért kívánják sokan, 's örömmel fogadják, a*

Magyar Nyelvnek mostani felemelkedésében is
,

az illyen tsatákat. Érzik a' Jámbor Hazafiak , ^ogy

igen megvefztegette az eredeti nyelvnek ^gy^gyü

tifzta épségét ezen utóbbi idónek megfzavarodott

fertelmes fzokása. Azt óhajtják tehát , 's várton

várják, hogy tudós visgálásokkal a' jó fzokás nyil-

ván megkiilömböztessék a' rofztól ; hogy azután,

a' kik bennek e' jeles ízolgálatt-al bizodalmat ger-

jefztettek, azokhoz ragafzkodhassanak, 's általok

fzépen kigázolhassanak a* rofznak süllefztó iízap-

jábói , a' jónak pedig bátorságos partjára egéfzen

kikaphassanak. Difzes , és ditséretes dolog Ha-

zánk Fiainak ebben kedveznünk , 's érettök,nem

tsak a* tudós vetekedést , hanem még a' vele já-

ró sokféle kellemetlenségeket is magunkra vál-

lalnunk.

Ollyan valójában a' mi kikelésünk. Igen akar-

nók mí a' kérdésben forgó dolgoknak valóságo-

Aj



6 k^o^
kat, indulat mérsékléssel, tsendesen fzóll egye-

nes okokkal támogatni; de az ellenkez félnek.

Kedves Tanítónkra, és reánk hányatott, sértó

motskolódásai, 's végtelen sok gúnyolásai, ki-

mondatják velünk, ezen képtelenségekre felizga-

tó okoknak lefedeztetésökkel , a' kellemetlen igaz-

ságot is, magunk, és ügyünk védelmére. Az el-

lenünk felhordatott okok úgy is tsak hitvány tSa-

vargások. Erót, és tekintetet törekedett Ö ezek-

nek adni nagy fzájjal harsogó motskolódásival
,

's féketlen sok gúnyolásival: mellyeket, hibás

liépzelódésében, a^ kevély megáltalkodás, a* ma-

gát rágó írígykedés, minden megkéméllés nélkül,

illetlenül fzóratott , de mind híjában , tzéljától

eles megtsalatkozásával.

Fáj Verseginek , hogy Elsö Nyelvtanító Révai

az Orí'zágban, hogy híven követik Tanítványai.

jMid kettójöket megtámadta tehát, futólag va-

ló, tsi'pös, és büfzke motskolódásokkal. Kivált-

képen pedig a' Tanításokat, mellyeket Révai ád,

*5 annak Tanítványai fzép elómenettel hallgatnak,

iparkodott teljes terjedésökben mind megutáltatni

épen nem derék okokkal , hanem tsak azon egy

hangon tsfolódó gúnyolásokkal, kezdettói fog-

va végig, rútul megrakatott fzerentsétlen munká-

jában. Azt gondolta , hogy ezekkel a' Közönség

eltt kisebbítheti Révainak tekintetét, a' Tanít-

ványokat is elidegenítheti Érdemes Tanítójuktól.

Nekünk is azonképen a' Közönség eltt kell

fjspUanunk, valamint a' többi, úgy ezen réfzrl



felfogatott perünk dolgában , a* jzan megítélés

kedvéért. A' motskolódások ,
'» tsúfot Úzó gunjo-

lások, nem illenek sem Kedves Tanítónkra, 's

annak Tanítására, sem reánk Hív Tanítványokra.

Révaitól el nem állhatunk, hogy Vérségit követ-

nk: a' kinek majd minden tanítása nem igaz

mondás , magával ellenkez tsátsogás , mer tu-

datlanság. Mind ezeket tsak egynéhány tetemesb

állatásoknak meghányatásokból kiki ezennel nyil-

ván megláthatja. Két Szakafzra ofzlik ezen Vete-

kedésünk ketts Feltételünkre nézve : hogy meg-

dorgáljuk, 's magunktól > é« tanúságunktól elhá-

rítsuk a' motskolodásokat, 's féketlen gúnyoláso-

kat ; azután a' vétkes fzándéknak is megmutas-

suk, felhozatott jelesebb okainkkal, tzéljától ele-

sett raegtsalatkozását»

I. S Z A K A S Z.

AZ ILLETLEN M OTgRO LÓDÁSORRÓL.

M egütközik minden Jámbor Hazafi kivált-

képen a* motskolódásokon, fzembe tön illetlen-

ségök miatt: mellyekkel külön, és közösleg, sér-

tetünk Személyeinkben ; tsak maga Kedves Ta-

nítónk, és mi Hív Tanítványok Kedves Tanítónk-

kal együtt. Azon is nyilván mutatja méltó kedvet-

lenségét : hogy a' Jó Tanítás , minden tartalék

nélkül , tsúfot üzéssel gúnyoltatik. Nyilván való

bátorítással ébrefztetünk, tsak magától is untig

f«ívünkre fzóUó , nyomós kötelességünkre: hogy

A 4



annyival is bátrabban ellene álljunk a' vakmer
patvarkodásnak, igazságos védelmünkre.

I. §. SZEMÉLYEINKET ÉRDERLÓ
MOTSROLÓDÁSOK.

A' méltó tilztelet, és buzgó fzeretet, mellyel

viseltetünk Kedves Tanítónkhoz, elbb annak

méltósága mellett külön fzóUtat minket, az Be-

tses Személyét megtámadó különös parvarkodás

ellen : azután fogjuk fel a' közös motskoltatáso-

kat; mellyekkel már mi is Személyeinkben vele

együtt sértetünk*

A. RÜLÖNÖS PATVARRODÁS.
Elfordulnak egynéhány sértbb motskoló-

dások Verseginek írásaiban : a' mellyek Tanítón-

kat egyenesen érdeklik, de alatsonyságokért tle

ugyan tsak megvetést érdemlenek. Mi azonban

ezeket sem hagyjuk megfeddés nélkül , legalább

is futólag tétetett éfzrevételünkkel, most itt,

most amott, a' mint önkényeken jnek el befzé-

dünk folytában. Egyet vefzünk fel különösen, a*

mellyen Tanítónk is méltán megindult: mert ter-

hes nagy vádolás ; jó fzívét reá fogatott emberte-

lenkedéssel rútolja (a' i6j lapon).

„Az ellenség (úgy mond az igaz ellenség)

oUyankor támadta meg, in Antiguit. Liter, fíung.

legfbb, és legkedvesebb birtokimot, nem tsak

Proludiumomat tudni illik, és ^zzel együtt fe-

,,)emet, hanem még fzívemet, és erköltsömet is ,

„mikor ezeket általam védelmezhetetleneknek

„vélte.**



Ez ugyan valóságos nevén mind azon pat-

varkodás. A' nem igaz mondás, hamis költés^

fzíneskedó panafz, fedezi a' sok motskolódások-

xa, *s végtelen gyúnyolásokra izgató fó okokat »

a' méltó buzgódáson, 's a' fzép ditsöségen meg-

búsult indulatokat, hitvány árúnak felhánjatásá-

.val. Ezeket mi világosan megmutatjuk.

1. RÉVAINAK MÉLTÓ BUZGÓDÁSA.

Jól hízhatik Révai velós nyelvtudásában,

mind maga crzéséból, mind pedig más a' hoz ér-

t Tudós Férfiaknak belsó meggyózódésböl jelen-

tetett több nyomós ítéletökre. Ezen tehetségé-

vel , tekintetes hivataljában , az Orfzág fzíne elótt,

tartozik a' Buzgó Hazafi , a' Közönségnek difzére ,

és javára fzépen neveked, Jeles Tanítványait

jól vezetni a' nyelvnek tifzta épségére; tartozik,

azoknak óvásokra , a* nyelvrontókat egyenesen

megnevezni. Azért tehát, hogy Ó ezt híven meg-

tefzi , Ö reá méltán senki sem neheztelhet. Hogy

pedig azont, némelly raegáltalkodott fzarvasabb

fogyatkozásoknak keményebb meghányatásokban,

valamivel hevesebben tette ; magokra vessenek-,

a' háborgó , és háborgató ellenkezk, kiket ezen

ill nevöken is említett munkáiban az illetlen sé-

relmekre ; minthogy ellene törekedtek , ditséretes

igyekezetének még tsak kezdetében, 's folyása

közben, a' kiadás eltt, alattomban, es nyilván,

a' dologhoz értésnek híjával , kevély hatalmasko-

dással , patvarkodó fzövetkezéssel^ a' kgz jónak

hátráltatásával.
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2. VÉRSÉGINEK SZÍNESKEDÓ HAMIS

PANASZA.

íme' nevezeteket, 's az e' féle kiejtéseket,

magára vette Vérségi ; *s gyanakodó fövel , vagy

inkább fzínes fogással, fzerentsétlen esetének frem-

re hányatása gyanánt fogadta. Ezen Ö keservesen

panafzolkodott, most is panafzolkodik sokak eltt,

's mindenkor tsak azt veti okúi: bogy mért bánt

Ó Révaival oUy kémélletlenül ; egyenes kifejezés-

sel, megtorlotta sérelmét. Azont jelenti nyilván ,

a" mint feljebb hallók > érzékenyen íratott pana-

fzában is.

A' Figyelmetes Olvasókat együl egyig bátran

fzóllítja Révai: hogy közíilök, az Ó munkáiban^

ezen keményebb dorgáló mondásokat Verseginek

fzerentsétlen esetére senki sem vehette. Mert

Révai többekrl is fzóll , nem tsak magáról Vér-

ségirl : '« ellenkezit érdekli egyedül tsak ipar-

kodásaiban gázoló háborgatásokért. Ezekkel to-

vább másokat is pirongat közös hibájokért: a'

bomlott fzokáshoz megáltalkodásból ragafzkodó

vakságokért; az igaz ösi nyelvnek vels esmére-

tét , minden okos visgálásnak elmulatásával, meg-

vet , és akadályoztató kevélységükért. Vérségi,

ezeknek fzámokban, tsak ezen ártalmas gántsok-

ért vehette magára a' mi Révainknak méltó buz-

gódását. ugyan tovább nem erefzkedett a' nyelv

ellen tusakodó vétkeknél. Olly jó az fzíve,hogy

igen is tud a' fzerentsétleneken keseriUni. Nagy

képtelenséggel sértheti Ótet a' fzerentsétlen, több-



fzör, és rzántf/ándékkal, azon megrögzött gonofz

indulatból , a' mell^^ért fzerentsétlenné lett : míg

ezt Ó annak fzemére vethesse, és ekkor már igen

is méltán , az alatsony , és lelkében egéfzen meg-

romlott sértnek njilván való megvettetésével.

Helytelen gyanú bántja tehát Vérségit, ha

ugyan a' bántja : hogy maga támafztja fel emlé-

kezetét fzomorú esetének, mellyet mindnyáján

örök feledékenysége kívánnánk eltemettetni. Nints

valósága suttogó panafzának ; azon egy hamis-

sággal kinyomtatott vádolását öregbít magyará-

zatjának : hogy fzivét , és erköltsét , olly gonofz

értelemben támadta meg az ellenség» A' megtá-

madásnak környülállását sem mondja igazán;

hogy védelmezhetetlenségének idejében történt.

Kéfz volt Révai az Ö Munkájával, a' Régiségeknek

ElsÖ Kötetjökkel, még Vérségi fogsága elótt: ak-

kor adta ezt Ó nyomtatásba , mikor híre volt már

Vérségi fzabadúlásának ; 's a' nyomtató mhely-

bl akkor vette magához , mikor Vérségi már j
ideig Budán volt, 's ennek maga küldötte által

ajándékul. Azóta , hogy itt vagyon Vérségi > *s

megáltalkodásával hányja veti magát, kiadta Révai

a' Bvebb Magyar Nyelvtanítást is. Kiadja a' Szép

ToUról íratott Betses Munkáját is. Mind amab-

ban , mind ebben , bátran dorgálja Vérségit , egye-

bütt is dorgálni fogja, nyelvrontó büfzkeségéért.

Révainak igaza vagyon, 's igazat kell mondania

a' nyelvnek méltósága mellett, Bátorsága is va-

gyón, nem fél ámyékátóU Nints b^nne oUy gy^vsi



lélek, mint Rikóti Szerzójében: ki, a' fzemre

Jhánjatott vallás fzépítés miatt, a' Jámbor Feddd

Papon holta után áll bofzfzút (*). Révai a' maga

ellenségét még eltében , a* fzomrzéd varasban ,

njilván pirongatja a' bomlott nyelv fzépítés miatt.

Ugyan ezt más Jeles Társunk is külön véve, vi-

lágos éfzrevételekkel nyilván megmutatja azon

Tüds Vetekedésében : mellyet velósen irt Vér-

ségi Ferentznek megfogyatkozott Okoskodásáról

a* Tifxta Magyarságban,

3, A' MOTSROLÓDÁSORRA IZGATÓ
FÓ OROR,.

Az igazat ki kell már egyenesen mondanunk :

más az Ó bibéje. Tsak tettetett gyanú , tsak fzín,

tsak patvar, a* jó fzívü Révaira fogatott ember-

telenkedó keménység. Hogy a' fzánakodásra hajló

Közönség eltt valamiképen igazságosnak tessék,

motskolódó , és fzünet nélkül tsúfolódó bánása :

ezzel fedezi nyilván kitöró indulatait, a' kevély

megáltalkodást , a' rágó írígykedést. Igen elra-

gadták ezen vétkes hibái, hogy még magát sem

kéméllené fzégyene megújulásával , tsak hogy

másokat is legyalázhasson: kik a* nyelvtudásban

nem hagyják helyben vakoskodó tévelygését; 's

(•) Nyilván vagyon , kin , és mikor garázdálkodik a*

cterék vitéz. Istenben boldogult Tifzteletes Alexo-

vits Bazil Atyán: kinek, a' Jó Erkölcs mellett buz-

gódó több Egyházi Szent Befzédein kiviil , esmé-

tet'CS más jámbor tárgyú Munkája is a Könyvek-

nek Szabados Olvasásokról. Pesten. 1792. g. rétö

formában.
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a* viláo" eltt ezen igyekezetben nálánál ditsösé-

gesben jeleskednek. Mert hogyan jöhettek a' Ta-

nítványok is rátoló haragja alá, kiknek semmi

réfzök sints a' költetett megbántásban ? Eiíért tsak

maga a' Tanító lakolhatott volna, minthogy a*

megbántatottnak panafza fzerént tsak Ö vétett el-

lene. Bizony világosak már, tagadhatatlanak, 's

hijában hímeztetnek hamis ürügygyei, a' titkon

rágódó valóságos sérelmek, a' motskolódásokra

izgató fö okok,

4. HITVÁNY ÁRÚNAK FELHÁNYATÁSA.

Minthogy ennyire, jöttünk már, még egyet

fogunk fel , 's megrázzuk azt is , a' mint megér-

demli : hogy éfzbe vegye a' Közönség, ime' ter-

hes vádolás mellett, mi hitvány fzert mi nagy

panafzfzal öregbít, gyülöltetö indulattal, a' fe-

lettébb való oktalan magafzeretés.

Az ellenség megtámadta, úgy mond Ö, leg-

kedvesebb birtokimot
^
;?ro/«í//«/wo/72aí , és azzal

együtt fejemet. Minden kalmár a' maga árúját di-

tséri : de a' vevö ítéli meg jóságát. A' Magyarság

piatzára ha kiül valaki árújával : tudja meg elóre ,

hogy itt már kemény törvényt tartanak, mint

akármelly jól rendeltetett varasban, kiváltképen

az életre fzükséges árúkban. Ha ugyan hamis ,

megvefztódött , ártalmas az árú : a' következhet

vefzedelemnek eltávoztatására, elfogják azta'vá-

sárbírák , a' vízbe vetik , vagy másképen tefzik

semmivé ; *s arra meg nem indulnak , akármint

siránkozzék az áros, legkedvesebb birtokom ez
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nekem, jaj! ne bántsátok fejemet, üiljan Versö*

ginek árúja, mind az a' kitsiny, az elsó , mind

pedig ez a' két utóbbi vastag munkája: igen ár-

talmas , tifzta ép nyelvünket megdögletö mirigy ,

egyenes ítélettel tzre való. Hív látókra került ,

az e^éíz nemzetet vefzedelmétöl mentó igaz bí-

rákra : ezek buzgón megjelentik , 's a' mint illik ,

tiltják, 's akadályoztatják, fogják is teljes erejek-

böl akadályoztatni. A' jajgatkozásokra, legkedve-

sebb birtokom! fejem! minden irgalom nélkül

azt adják válafzúl: ha neked olly kedves t V meg

nem halfz tle , tartsd magadnak ; e's ha megfzé-

d&lt fejeddel , lármás igéretidre, jobbat nem ke'm

fzitkettély ezzel ugyan nem fogod a nemzetet meg-

vejzteni Mi derék bizodalommal, mi igaz tehet-

séggel, mi ízent kötelezéssel, járhatnak el ebben

a' vigyázó keménységben, a' Köz Jóért helyesen

buzgódó. Nagy Révainak Jeles Oskolájából ki-

kel Jámbor Hazafiak: világosan megtetfzik a*

következ jelentésekbl, 's a' többiekbl is, a*

többi öfzvetartó védelmez kéfzúletekben.

5. A' VÉGTELEN TSÚFOLÓDASORRÓL
FUTÓLAG SZOLLÓ JEGYZÉS.

A* f motskolódást már eléggé megrontot-

tuk: a' többiekrl, mellyekben véget nem talál

az ellenkez , futólag tsak tgy jegyzést tefzünk.

A* Jó fzívü Olvasó nyilván látja : hogy a' megál-

talkodott f , rofz í'lgye mellett, a' derék okoknak

fogyatkozásokat tsúfolódásokkal pótolja. azon-

)ban a' maga rút vétkét, a' mellyben olly igen



gyakorlatos , másra keni , 's magát elárulva jelen-

ti, mit njer vele (a' 97 lapon) : az irtóztató he-

vesség gyanúba hozza ugye valóságát. A' mit Ó

Révaiban irtóztató hevességnek mond, az ugyan

igaz nevén méltó buzgóság , határa , 's mértéke

vagyon, nem harsog mindenütt >'s mind untalan,

mint az Ö patvarkodása ; tsak helyén fzóU , ott is

a' kevély megáltalkodás clUn , mindég jó okon,

's a' legjobb ^y mellett. reá tsak az illik mél-

tó ditséretére , buzgoságának helyben hagyatásá-

val: bátran fzóll , a ki ügyében bízik, .

B. RÖZÖS MOTSKOLTATÁSOK.
Vérségi, hogy ElsÖ Értekezésének jól meg-

vesse fenekét, bévezetésképen elóhordja jó fzám-

mal : mi külömböz utakon járnak Magyar íróink

a' nyelvtudásnak dolgában. Némelly tévelygéseit

ezen jegyzéseiben másutt jelentjük: itt tsak a*

motskolódásokkal vefzódünk , feltételünk fzerént ;

mellyekkel Ó minket, mindjárt munkája elején^

közösleg sért Kedves Tanítónkkal együtt. Lágyab-

ban kezdi az elsd furdalást (l.§. a' alapon): de

utóbb a' másodikkal ( 4 §. a' 3 lapon ) keményebb

bekre lépik , 's végtére fzinte gorombaságra fakad.

Felhozzuk itt is, a' mint kezdettük, saját fzávait.

„Némellyek, e^y mostani írónak tanítvá-

nnyal, vagy jó baráti lévén, hibáinak is buzgó

„ ImádóiA^á lefznck , Cicerónak felettébb alatsony

n példája fzerént, a' ki Platóval még hibázni is

a^^^íJnyörÚségnek tartotta. <c
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„Ama' hajlandóságot, mellytól valaki úgy
„elragadtatik, hogy egy Auctor kedvéért az egé[z

„nemzet javát megvesse, barátságnak nem ne-

„vezhetem: és az ollyan gyenge lelkeket, kik,

„saját efzekkel élni nem tudván, másoknak tekín-

„ tett után indulnak, mint az ostoba juhok a*

„kos után, tzáfolásra méltóknak nem tarthatom.*'

Több ágakra ofzlanak ezen rútolások : a'

mellyekre külön felelünk több éfzrevételekben.

El nem hagyjuk a* méltó megdorgálást ; de ját-

fzunk is némellyekben. Mert vagyon bennck, a'

mivel, mind a' két réfzról, az ellenkeznek aka-

ratja ellen is, fzép fordulással, még inkább di-

tsekedhetünk.

I. RÉVAI MÉLTÓSÁGGAL MOSTANI ÍRÓ.

Ez a' mostani író bizonnyal Révai : a' ki-

nek, olly Hív Tanítványai y 's Jó Baráti vágy-

nak ; hogy tonítását követésükkel , és mellette buz-

gódó fzóllásokkal , megsérthették Vérségit hason^

ló állapatra ásító vágyódásában. Megvetést jelent

az ellenkeznek fzájában ez a* kifejezés, e^y mos-

tani író : a' raelly azonban Ótet is érdekli.

Mert bizony Vérségi is mostani író ^ igen i$

mostam, kétfzeresen mostani. Az Ö elófzör is

idejére nézve, mert Ó is tsak ugyan most ír;

azután írása tárgyában, minthogy a* nyelvnek

mostani zavarodását írja, 's úgy írja pedig, hogy

azt 6 nem tsak védelmezi, hanem még fzaporítja
'

is újabb és újabb tsodákkal, minden régiségtói

írtózó kórságában. Ezen állatásunknak bizonyo-

dását



dását eléggé mutatják veteked gyakorlásaink :

megnjugízik azon az egyenesen ítélö Tudós Ma-

gyar Világ, a' raelly elótt bátran vetekedünk.

Révai azonban , a' megvet hangnak bofzfz-

jára, méltósággal mostani író. Most ír Ö , a' mos-

tani idnek örök ditsségére , nyelvünknek a' mo-

tani zavarodásból kitifztulására: mert mély íté-

leti'i gondos válafztással , ékesfzófzeretésbéli de-

rék okon , a' mostani sok jót a' 4"égi sok jval

egybe foglalja , 's több fzázadokig fenmaradott

azon t^y megállapodásában , épen , és tifztán

mutatja.

a. RÉVAIBAN TSAK AZ ÍRIGY SZEM
LÁT HIBÁKAT,

Ó VALÓSÁGORRAL GYÓZI TISZTELÓIT.

Révaiban irigyked ízemmel tsak Vérségi

lát hibákat , kiváltképen olly fzerentsétlen bot-

lással, 's olly éktelen fzámmal , a' mint t^k^z

munkájában mindenütt tsúfolódva öregbíti. Má-
sok ellenben minden réfzról mind azon valóságot

fzemlélnek annak tsak eddig is kiadatott jeles

írásaiban; 's a' többiekben is azonokat várják

tle teljes bizodalommal: valakik e' dologhoz

jöl értenek, és igen tudják, mi kéfzlet, 's mi

tehetség kívántatik hozzá, 's azt különösen Ö

benne mind együtt találják nagy mértékben. Ez-

zel gyz : ezért hallgatnak olly híven minden

oktatására a' Tanítványok; ezért hajlanak hozzá

napról napra mind buzgóbb fzeretettel az Jó

Baráti* 'S ugyan ezek a' Nagy érdem Férfiúnak

B
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mind jó okon meggyÓzódött igaz tifzteloi; nera

pedig tsak gyengeségbl magokat megadó ala-

tsony imádói,

3. INKÁBB RÉVAIVAL HIBÁZNAK
AZ Ö TANÍTVÁNYAI,

HOGY SEM VÉRSÉGIVEL IGAZAT TARTSANAK.

Mire vetemedett Versegl! Cicerónak felséges

mondását alatsonysággal rátolja: hogy minket,

mély tanúságot fitogató dorgálással ,
'^ annyival

is tsípósebb gúnyolással , méréfzebben vádolhas-

son a' máfzó példát követésrl.

Tudjuk mi annak a* vetekedésnek tárgyát,

és teljes folyamatját, a' mellyben i^y fzóll Cice-

ró ( Tusc. Quaest, Libr. J. Cap. JCVIl.^ : tudjuk

fzavának feddhetetlen józan értelmét. Hallgatójá-

val befzéllget Ciceró : Marcus, et Aaditor» „Mar-

„ cus.— Platonem ferunt , vt Pythagoreos cogno-

,,sceret, in Italiam venisse , et in ea cum alios

,, multos , tum Archytam , Timaeumque cogno-

„uisse, et didi>cisse Pythagorea omnia; primum'

,tque de animorum aeternitate, non solura seri'

fySisse idem, quod Pythagoram, sed rationem

„ etiam attulisse : quam, nisi quid dicis , prae-

,, termittamus, et hanc totam spem immortalita-

„tis relinquamus. Auditor. An tu , cum me in

,, summám exspectationem adduxeris, deseris?

„Errare mehercule malo cum Platone , quem tu

„ quanti facias , scio, et quem ex tuo ore admi-

„ror, qtiam cum istis vera sentire. Marcus, Ma-

,, cte virtute ! ego enim ipse cum eodttm ipso non



„inuitus errauerim." A' lélek halhatatlanságáról

vagyon itt a' fz. Elhozattak ez ellen némell/

Böltselkedöknek téveljgó vélekedéseik: a' mel-

lnek után ízépen megfejtetett a' halhatatlanság bi-

zonjodására térraéfzetüuk bels érzése. ^Platóra

jött a' fz , a' ki nem tsak egyet értett Pjthago-

rással a' lélek halhatatlansága felöl, hanem azt,

a' miben Ó els volt, még okokkal is bhonjitot-

ta. Platónak tekintetére , igenis Piátónak a' Böl-

tselkedök között legjobb okon támadott tekinte-

tére , megvolt már a' gyózödés , kiváltképen Ci-

ceróban. Jól bíztában tehát felségesen fzóll Ö,

az öfzvefüggésból megtetfzó világos értelemmel.

Plató hibáz másoknak állatások fzerént, a' kikrl

ellenben én úgy tartom , hogj Ók hibáznak. De
hagyjuk reá, legyen úgy, a' mint k vitatják : én

ugyan még is inkább hibázok Piátóval , hogy sem

vélek igazat tartsak.

Mi is ezen állapatban vagyunk a' felséges pél-

dát méltán követtünkben. Nem hiú hanggal, ha-

nem igazán vels okokkal gyz minket Révai:

azonokkal gyzi a* Tudós Magyar Világnak Szí-

nét. 'S ugyan ezek a' Jeles Férfiak , mélyen , és

tifztán belátó Nagy Lelkek , fzóval , levelekkel ,

könyveket ítél fzép tudósításokkal, nyilván teíz-

nek bizonyságot Érdemes Tanítónk oktatásának

igaz bels valóságáról. Erre a' közönségesen meo--

egyez bizonyságra mi annyival is inkább er-
södünk nemes igyekezetünkben: 's annak jelesebb

példáit. Kedves Tanítónk engedelmével, védel-
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raünkre kiadatott Veteltedö Gyakorlásunk mellé

függefztjük, nagyobb tekintet kedvéért (•). Tsak

a' vakoskodó Vérségi, egynéhány mellette sutto-

gó rab lelketskékkel, ellenkezt mond, a' maga

raegvefztódött árújának keletére. Mi azonban ,

akármint vegye tettünket Vérségi, a' velünk meg-

gyaláztatott Ciceróval azonképen fzóllunk a' mi

Piátónkról, egyenes úton járó, "s mindég jó okon

híven tanító. Kedves Révainkról. Nos Bercié er-

rare matumus cum Révaio , quam cum Versegio

vera sentire» Macti surnus virtute : quandoquidem

ipsi praeclare excellentes viri cum eodem ipso non

inuiti errauerint.

4. PLATÓ RÉVAI, aCERÓR TANÍTVÁNYAI.

De maradjunk még egy kevéssé , Plató , és

Ciceró mellett : 's a' tsúfolódó öfzvehasonlítást

fordítsuk tovább is méltó ditsekedésünkre , 's

újabb meg újabb öfztönünkre.

Platót , Ciceró mindég ditsérettel említi: a*

mi tárgyunkra fzolgálnak a' többi közül ime' kü-

(*) A' ditséretesen fzólló Köz Bizonyságnak az Erede-

tiekbl híven vétetett Jelesebb Másaival megbö-

vítók ezen Harmadik Vetekedcsünket, annak vé-

géa , méltó okon , mellyct Plutarkból elre botsá-

tánk. Ezek két rendbéliek. Az elsk a' Magyarsa'g

körül forgolódó Nemes Igyekezetet magafztalják

fképen , némejlyck azont érlelik egyéb írásokban

is : a' másod rendbéliek ,
pedig a' Közönség Javá-

ra , hivscgesen , és buzgón bételjesíttetett Hivata-

lokról bcízéllenek ; a* mellyekrl utóbb teüünk em-

lítést ngyan itt ezen Vetekedésünkben.



lnös kifejezései (Orat, X. XLII. Be Orat,Libr,

J. Cap. CXXXVII,\ „lUe, non intelligendi so-

,,lum , sed etiam'dicendi grauissimus auctor, et

„magister. Plató.— Plató, non linguae solum,

,, sed etiam animi, et virtutis magister. — Plató

,, omnium Rhetorum exagitator. — Plató , orato-

„res irridens, summus ipse orator est.** ^^gy
volt Platónak érdeme a' böltselkedésben, mellyet

6 az erkölts tanításban helyheztetett, legjóza-

nabb állatásokkal. Az ékesenfzóilást is igen ked-

vellette, 's azzal tette minden oktatását még an-

nyival is kellemetesebbé. Otet Ciceró mind a'

kettben nagyon követte.

Minthogy erre az ellenkez nyújtott alkal-

matosságot : örömmel emlegetjük, mi illik mind

a' kettóból a' mi Révainkra. Mí 6tet Piátónak

nevezók. azonban ill letartással ellene mond
a* fényes névnek: tsak azt vallja, hogy Platót

örömest követi, a' mennyire megengedik tehetsé-

gei. Esméretesek, fzámos , és jeles bizonyságok*

kai magafztaltatnak fzép tettei : hivatalt viselése ,

teljes élete folytában, mihd azon ditsség. Otet

a' kedvez terméfzet több különös ajándékokkal

fzerette , a* mellyek között els és fó az : hogy

minden igyekezetében, kiváltképen hivataljában,

nagy lélekkel, a' tzélra , 's az oda vezet utak-

ra, és pfzközökre belátó e'les éfzfzel, mindég

derekán fogta a' dolgot, tétovázás n.'lkül a' való-

ságot elérésre. Most mindenekre ki nem terjefz-

kedhetünk : tsak tárgyunkhoz közelítünk, Erkölt»
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oktatás, fzoros fenyíték, fejedelemhez val hív-

séget, hazafzeretést, és köz jót ajánlás volt min-

denkor az Ó^ legkedvesebb 's legfzentebb foglala-

tossága. Például elóre járt Ó mind ezekben. A'

többi tanúságok mellett az ékesen fzóUásra is je-

lesen törekedett. Kiváltképen a' hazai nyelvnek

épségét védelmez munkálódásival annyira ment^

hogy ezekben még eddig o az elsö , az oda ve-

zet egyenes utat töréssel, mély titkokat fényre

hozással, tsodálatps tulajdonságokat megfejtéssel,

's rnindenekre gy6z6 okot adással. Nagy ezekben

az Ó tekintete. 'S.a' n>it Cicero mondott a' böl-

tselkedés dolgában Legtekíntetesebb Elöljáróiról

{^De Diuin, Libt, I, Cap, LXIL): „ Platp , et

„ Socrates, yt rationem non redderent, auctorita-

„te tamen reliquos minutos philospphos vince-

„ rent;^* mi is bátran azont mondhatjuk a' mi

Híre^ N^ves Elóljárpnkról, a* nyelvtajiításra té-

tetett alkalmas fordítással : Révaius , vt rationem

non redderetf auctoritate tamen reliquos minutos

grammaticos vinceret. Azért Ö igen is jól meg-

hányhatja , jól meggyötörheti, a' nemzet fó kin-

tsében gázoló nyelvrontpkat : omniumej^agitatQr^

omnes irridens , summqs ipse.

Magunkról is mondunk még egy két fzótskát.

Mi is, illy Jeles Tanítónknak gyözö oktatására,

Ditsó Eleinkrl reánk maradptt felséges nyelvün-

ket , njint Ciceró a' Rómait, igyekezünk, míg
élünk, épséges tifztaságában fentartani, Hazánk

íiiival mind inkább megkedvelltetni, a' Küls



Nemzetekkel tsodáltatni. Nagy közöttünk a' ne-

mes vetekedés , a' hazafiúi buzgódás. Belefzeret-

tünk mennyei nyelvünkbe : mert tudjuk már tifz-

ta kút forrásait j böv tsergetegekre nem zavarog

fzakadását, ezekból meggyült tágas tengerét ; bel-

sképen érezzük minden legkisebb betüfogásai-

ban tulajdon jelentését , azokkal neveked hatha-

tós erejét, kedves külömbözéssel fzépen öfzve-

zeng folyamatját. Öiülni fog még Hazánk, táp-

lál a' reménység , Révainak Oskolájából kikelt

ÉkesenfzóUdin,

5. NEM EGY EMBER RÉVAI ,

' A' TELJES RÉGISÉG, NAGY TUDÓS SEREG
SZÓLL BELLE,

AZ EGÉSZ NEMZET JAVÁRA.

Nem tudja, kirl fzóll Vérségi, mikor olly

megvetóképen említi Révait, egy erníer , *s egy

ember kedvéért* Ugyan itt, igen ám a' jeles nyelv-

tanításban, nem egy ember a' mi Révaink. Több

ember fzóll belle, a' teljes régiség , a* mellyen

legbátorságosabban megállapik nyelvünk valósá-

ga; több ember fzóll belle, a' nagy tudós se-

reg, a' mellynek öfzvetartó fzorgalma azon c^y

úton, elmét világosító meggyzéssel, fzerentsésen

nyomozza , fejtegeti, a' nyelveknek, kiváltképen

a' napkeletieknek, mellyekkel a' miénk leginkább

megegyez, mind azon jelent réízetskékból tso*

dálatos öfzve alkatásokat. Ennyi sok fzóra, gyózö

okokkal teljes bizonyításra indulnak > nem gyár*

/<í/á^ío7 ragadtatnak , a' Bévaibo/ hajló Jámbo-
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rok : 's az eg^fi nemzet Javát , annak nyelve va»

Jóságán megnjugott állapatját, örömét, 's ditsö-

ségét, ugyan az egefz nemzet kedvéért , támogat-

ják a' Nagj lelk Szerzhöz viseltet okos és ers
barátságokkal. Márpedig Vérségiben, kit a' ke-

vélyen megvettetett régiség nem segít, a^ jó úton

já-ró tudós seregnek példája sem vezet, igen is

ebben a' maga feje után indult egyes lézegóben ,

pufztán tsak egy emberben, azok a' Jó Lelkek

semmi gyzö ert nem tapafztalnak : i^y tehát

az 6 kedvéért az egéfz nemzet javát raeg nem
vethetik, *s hozzája illy barátsággal semmiképen
sem lehetnek. Söt méltán bofzizonkodnak reá,

hogy , a' nemzet javának ürügyével , a' maga
vakoskodásának tévelyg tsodáit, hatalmaskodó

hanggal, 's rútoló patvarral tolja az egéfz nem-
zetre, igazán ennek, java megvettetésével.

6. VÉRSÉGIT, AZ ERÓS NAGY LELKET,
ÉS OROSZLÁNT, MEGTZÁFOLJÁR

A' GYENGE LELKEK, AZ QSTOBA JUHOK.

Lépésenként tovább megyén Vérségi , 's vég-

tére alatsony gorombaságra erefzkedik : a* gyen-

ge lelkek, kik saját efzökkel élni nem tudnak,

másoknak tekíntetök után indulnak , mint az os-

toba juhok a' kos után , megtzáfolásra nem méltók.

Nyilván vagyon, kit mond itt kosnak a' ke-

vély ellenkez : a" Nyáj Vezett, Ez a' Jó Hazafi

kéfz az illyen tsapásokra : elre látta, hogy igy

bánnak még vele. Ha fzükséges már illyen bajok-

kal is a' nemzet javáért vefzödnie: eltri örömest.



meg nem ijed, tárgya mellett marad, azt vitatja

holtig, fzóU munkáiban, a' hol illik, nyomós

okon, de méltó dorgálásokkal is, a' vakoskodó

megáltalkodásnak fzégyenülésére. Azonban a'

gorombaságot soha sem fogja gorombasággal meg-

torlani: magától is vifzfzatér az annak fejére, a*

kitl fzármazott. Gyönyörködve emlegeti Bese-

nyei Györgynek penna tsatára gerjed nemes el-

tökéllését (*). Eléggé vigafztalja magát a* Tudós

Világnak Józanabb ítéletével ; 's örül , hogy ez

elótt betsben vagyon már, még pedig reménysé-

gén kívül hamarább, fáradhatatlan munkálódása.

() A' Holmiben XXXiX Réfz a' Fenna Tsata , mcilyet

Besenyei György, a' Magyarság kedvéért, keresve

keres, 's óhajtva óhajt, (a* 325 lapon}. Méltó saját

fzavait hallannnk.

Ah ! bár tsak elérhetném azon vigafztala'somat :

hogy tíz , vagy húfz , megsértetett Magyar író el-

lenem támadna ! Mihent az írók nyomtatásban egy

egéfz nemzet elótt el kezdenek egymással vetélked-

ni : azonnal megindul a' fzép elmélkedés. Ezt ke-

resnem én , azért garázdálkodom néhol írásomban.

Tudom, hogy a' ki tzáfolni akarna, igyekeznék

hozzám ízebb Magyarsággal befzélleni , mint én

fzoktam. Harmadik jone , ki mind kettnket felül

kívánna haladni. A' nemzet mulatná velünk magát,

*s nevetne : mikor mi egymásnak eltte bofzfziísá-

gokat mondanánk ; de a' tudomány , magyarság
,

azonban épülne. Ah ! atyámfiai , író barátim , tá-

madjatok reám pennával, magyar könyvekkel!

Mondjátok, nints efzcm , ítéljetek Szentzre , mind

elfogadom örömmel: tsak, több elmével, magyar-

sággal tzáfoljatok, mint én írtam.



Nekünk mindazonáltal fzabad, söt igen is

illendó , a' többivel ezt a' gorombaságot is fel-

fognunk, 's az ellenkeznek vakmerségét Izé-

mére hánynunk: hogy 6, rend fzerent való hiva-

tal nélkül éló emberke , egy Tekintetes Nagy Test-

nek Betses Tagját, a' Hazának Feddhetetlen Hív
Szolgáját, rnég illyen al^tsonysággal is pifzkolni

raéréfzlette, a' Tekintetes Nagy Testnek, a' ki

ezen Érdemes Tagjával méltán ditsekedik, együtt

arányoztatott sérelmével. Ha már ennyire botsát-

kozott , fzamarat is emlegethetett volna. Mert
l^izony ez is a' nyájjal jár, 's a' legelés közben
sokl'zor elól tzammog. Igen is , 2^ft.amarat 2l' kos

helyett nagyobb tsúfságúl tehette volna t^y osto-

ba nyáj vezérének; és, mivej jól tud furtsálkod-

ni , egyéb okát is adhatta volna : mert alkalma-

tos]? arra |iitetfzÓ nagy testével, a' megtömetett

Mi is azt óhajtjuk , 't azt keressük hpvescbb

tsatánkkal: hogy indúljoii meg közöttünk a* fzcp

okos elmélkedés , a' fzép magyarság kedvéért : mclly

fzép nem lehet, els5, i% fö difzének, a' hibátlan-

ságnak
f

's a' tirztaságnak híjával, Azont mondja

Cicero
( rftf Claris Oratoribus): solum guidem , et

quasi fundamentum orationis , vides elocutionem

emendatam. Ideje már cgyfzcr , most kiváltképcn
,

mikor a' Ditsö Haza is igen kívánja nyelvünk vi-

rágzását: hogy annak tifzta épséget, mellyet an-

nyi világos jelekkel maga fzcpen mutat, eredeti

valóságában megesmérjük, 's hozzá ragafzkod-

junk , közönséges megegyezéssel. Ügy lennénk Édes

Egy Anyánknak egyet ért Kedve» Szülöttei.



ifzákokkal , 's Jiiváltképen jelt adó hangos ordí-

tásával. Úgy is azt tartják nénjellyek : hogy a*

tekintet fzerzésre elég a' tanításokban a' hatal-

maskodó rikoltás, minden oíc adás nélkül. Mi

fzükség magokat fárafztaniok : ha könnyebb a'

felfiavallással kirohanó nagy fzóllás.

Érdemes Tanítónknak tekéntetéról már ele-

get mondottunk : ezt Ö okokkal ízérzetté , 's fjen-

tartja még most is okokkal, a' mellyektöl el sem

válhatik tanításában. Mi ezek után indulunk;

ezekkel maradunk állatásink mellett. Nem tudja

az ellenkez , kik vágynak itt a' Magyar Tanuló

Társaságban. Olly Ifjak, kik a' Közönséges Tu-

dományoknak F Oskolájokban túl estek már a*

Böltselked Karon: I^agy nevezet Jeles Tanítók

alatt gyakoroltattak az Okoskodásban; bírnak íté-

letértéssel. Szépségérzéssel; járatosak a' Törté-

netekben, 's azoknaH Segedelmeikben; tudják a'

T.erméfzetnek Jelenéseit. A' Törvényt hallgatják

már, kj másod, ki harmad, ki negyed efztendó-

ben. Tanúságok terjedésére, valamint elbb,

azonképen élnek most is a'fzép alkalmatossággal:

fzorgalmatosak a' ritjka kintsekkel megrakatott.

Királyi , és Magyar Könyves Házakban. Az illye-

nek tudnak efzökkel élni : nem engedhetnek tsak

vakon , és tekintetbl, akárhogyan, zrzavarral,

ellenkezéssel elejökbe hordatott regéknek. .

Mi is, a' kik most vetekedünk, ezek közöl

vagyunk. Bof?fzút állunk megvettetésünkért, az

alatsony motskolódásokért, az ers nagy lelken.
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az orofzlánjon , mi gyt-n^e lelkeJt ostoha juhok^

Bátran kikelünk; megtzáfoljuk többképen , a' Tu-

dós Magyar Világ elótt , a' nyelvnek tilzta épsé-

gében zavaró Hívatlan Tanítót. Le sem teTzTzük

fegyvereinket , valameddig Ó e* féle éktelenségek-

kei tusakodandik a' ízépséges valóság ellen. Ez a*

mi HADJELENTÉSÜNK: ínneplésscl hirdetjük. _^^

11.^., A' JÓ TANÍTÁST GÚNYOLÓ
TSüFOLÓDÁSOR.

A' közös motskoltatással, a' mellyröl eleget

fzóllottunk már, egybeköti az ellenkez, annak

második réfzében , a' végtelen gúnyolásokra jeles

gúnyolással kéfzülö hofzlzas feltételét (114 lapon

a' 4 §. folytatása). Ebben már egyenesen a* Jó

Tanítást vefzi fö tárgyúl. Halljuk hatalmas fza-

vait méltó figyelemmel.

„ Tsak azokat vefzem még elö , kik a' régi

„ magyar kézírásokban , és nyomtatott könyvek-

,,ben , kerefztül kotsl etymologizálván , 's a*

„ bennek találtaío^í fzavakból , formatiókból , in-

„ flexiókból, és kifejezésekbl, akár helyesek,

„ akár hibásak legyenek , irtóztató tudós hypo-

„thesiseket építvén, azt kívánják: hogy azon

„dolgokban, mellyek nekik tsak azért tetfzenek,

„ mivel boltjaikba v^lók , egéfzen a' régiekhez

„ragafzkodjunk; másokban pedig az ösi könyv-

„ fzerzöktól vélek együtt fzabadon eltávozzunk.

fyVeneranda antiquitas haec semper sic ettulit ,

„kiáltja tíjbb ízben t^y Auctorunk, in Antiqui-

tatibus Literatúrai Hungaricae , et in Elabora'
9f



f^tiore Grammatica Hungarica: kinek munkáit,

„míg tsiipán tsak régiségeinket terjefztik elönk-

„be, tifztelem, és betst'llöm ; de mihelyt a' phi-

„lologiába erefzkednek , nyelvízépítö igyekezet-

„ nek nem ösmérhetem. **

Itt ugyan , kezdettl fogva végig , a' gnjo-

l rút indulattal méréfzen fzóll a' tudatlan rofz

értés 9 a* sok nem igaz mondás. Mind ezeknek el-

ofzlatásokra meg keli nyilván fejtenünk: mi jó

úton vezet minket nyelvtanulásunkban a' mi Ked- ,

ves Révaink, tsodálatos találbaányában fzerentsés

Tanítónk. Rend kivül való példával három nagj

dologban külömböz Ö a' többiektl. A' nyelvta-

nításban a' régiséget vefzi fenékül a' mostani jó

fzokásnak megbizonyodására. Azután a' fzóhajto-

gatásokban , 's a' fzófzármaztatásokban, valamint

a' gyökereteket , úgy a' ragafztékokat is mind je-

lent fzavatskáknak tartja, 's világosan megmu-

togatja, nyelvünk hathatóságának tökéllet^s éíz-

bevételére. Mind ezekben segédül vefzi, a' nap-

keleti, 's az éjTzaki atyafiságos nyelveket. Ezek-

kel világít, mint annyi fzövétnekekkel, a' setét-

ben ide 's tova tapogatóknak, a' köz hafzonra

termett Jófzívü Révai : tsak Verseginek sérti meg-

romlott Izeméit a' nagy fény; az.ért törekedik

annyiképen ezt, ha lehetne, egéfzen eloltani.

Külömböz , vagy , hogy igazaidban fzólljunk
,

igen megfogyatkozott , akár tudatlanságból , akár

megáltalkodasból , ugyan az ékesfzófzeretésnek
,

a' mellyel annyira kérke:Uk, valóságos értelmé-
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ben : minthogy annak fzüksegesképen megkíván-

tató segedelmiról is hibásan ízöll ; 's ezzel már,

és egyéb képtelen állatásival, azt is nyilván mu-
tatja , hogy annak egéfz terjedésében, igaz tár-

gyát , 's teljes foglalatosságát sem tudja. Pedig

tsak ezeknek bizonyos meghatároztatások intéz-

heti perünknek igazságos megítéltetését. Elbb
tehát, hogy sem a' megtsúfoltatott Jó Tanításnak

egyenes védelméhez fogjunk; 's a* gúnyoló rút

indulattal fzóUó rofz értést, nem igaz mondást,

megdorgáljuk : fzükséges az ékesfzófzeretésról

igaz értelmet adnunk , a' miénket az ellenkezjé-

vel fzorosan egybevetve.

A. AZ ÉKESSZÓSZERETÉSNER IGAZ
ÉRTELME.

Mi is ékesfzófzeretók vagyunk a' mi Kedves

Tanítónkkal : a' Nagy Vérségi is azzal kérkedik.

De ebben meg nem egyez értelmünk. Mert mi

az ékesfzófzeretésnek tárgyát, 's foglalatosságát,

többekre terjefztjükj 's ezekre nézve az ékeslzó-

fzeretönek is fzükséges tudományait , vagy sege-

delmeit, tágasban vefzfzük, a' felesleg valóktól

/negválva : Ö pedig ugyan ezeket a' tudományo-

kat nyilván kevesebbre fzorítja, a' fóképen fzüksé-

gegektól eírzakadva, 's némelly távúlabb válók-

ra, és idegenekre vetdve; és így, a' tárgyat,

's a' foglalatosságot is kisebbíti. SzóUunk elbb

a* miénkrl a mi Kedves Révainknak Oktatása

fzerént; azután hozzuk el Verseginek Megha-

tározását.



1. RÉVAmAK OKTATÁSA SZERÉNT.

Ha tudjuk, mi tárgyra néz, miben foglala-

toskodik, mitsoda igazán az- ékesfzórzeretés , vagy

ékesfzótanúlás (a' p/iilologia) ."azonnsil tudhatjuk

az oda tartozó segedelmeket is , a' fzükséges tu-

dományokat. Könnyebbségünkre esik , hogy mind

ezeket más virágzóbb nyelvekrl, kiváltképen a'

Latánról , több jelesen költ írásokból egyenesen

megérthetjük, 's ill változással a' miénkre alkal-

maztathatjuk.

a. AZ ÉRESSZÓSZERETÉSNEK
MAGYARÁZATJA.

Mi az ékesfzófzeretésnek kétféle magyará-

íatját , úgy hifzfzük , jól tanultuk , tágasabb , és

fzorosabb értelemben , egyebekkel is ugyan , de

jelesebben Walchiussal helyes okon fzólló Érde-

mes Tanítónktól ( Jo. Georgii IValchii História

Critica Latináé Linguae Prolegomenorum §. III t

et Vll ; in Diatribe Philosophica §. VI. ^^

Tágasabb értelemben az ékesfzófzeretés a'

fzelíd tudományokból azt a' réfzt jelenti: melly

a* nyelvnek terméfzetét , és fzépségét magyaráz-

za; hogy annak segedelmével, külömb külömb-

képen, mind írásban, mind befzédben kinyilat-

koztathassuk gondolatinkat. Hozzája tartoznak

mint annak réfzei : a* nyelvtanítás , az ékesen

fzóUás , a' költés, az ékesfzófzeretés fzorosabb

értelemben, az ítéletértés. Partes ejusdem sünt.'

grammatica , rhetorica
, poesis , philologia stricte

íic dicta , et ars critica,

a-
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Az ékesfzófzeretés , fzorosabb értelemben,

olly tudomány , melly a' tanúlónak a' nyelvér-

tésben utat mutat : hogy a' fzavaknak , és fzóUá-

soknak, vifzontagságaikat , kelletó tekintetüket >

külömb külömb jelentésöket , credetöket, 's egyéb

nyomós voltokat tökélletesen tudhassa. Vt vo-

cum , locutionumque fata , auctoritatem , diuersas

significationes , origines , aliaque momenia accu-

rate intelligaU

b. A' MEGKÍVÁNTATÓ SEGEDELMEK.

Az ékesfzófzeretéshez megkívántató segedel-

meket, a' Latánról fzóUván, de még is közön-

ségesen, fzépen jelenti azon Walchius : és ezek-

rl ugyan mások is i^y befzéllettek , elótte, 's

utána. Felhozzuk fzóról fzóra; azután alkalmaz-

tatjuk a' Magyarra.

i) A' LATÁNBAN.

„Ad scientiam philologiae multa subsidla

„sünt necessaria, siquis laudem illius rite tue-

„ri velit.

„Iste enim i} necesse habét históriám phi"

filológiáé cognitam sibi reddere, exempli caussa

„ Romana«: cuius origó ,progressus, et alia fata

„debent considerari. Qua história muniti facile

j, de auctoritate vocum se expedire possunt, et

„ quid ad imitationem trahendum sit , quidue fu-

„giendum, iudicare.

,, ii) Antiquitatum dehet tsscperitu%: quia

>, ex illis multae dictioncs petitae sünt.

„iii)



,, lii) Nec stúdium aliarum linguarum , ea-

j, rum inprimis y quae lucem adferunt , negUgendumm

„ Sic multa in Romanorum monimentis sunt ad

,,Graecorum loquendi ralionem coraposita : quo-

,y circa philologiae Romanae cultor Graecam qiio-

„ que linguam intelligere debet.

„ IV^ Philosophia quoque iungenda est philo-

„ logiae: quoniam vocum fundamenta sunt cogi-

„ tationes , ia quibus versatur praecipue ars logi-

„ ca. Sunt ideae simplices, composilae ; suiit sub-

„ stantiae, et accideiilia : hinc et nomiiia ideá-

éi rum simplicium, et compositarum, substantia-

„rum, coUectionum.

3i v) JSec a philologo stúdium criticae negligen-

^ydum est: vt de scribendi generibus, veris , et

„ falsis scripturis possit iudicare , et linguarum pu-

^ritati, earumque aniplitudini interdum consulere.

„ vi) Accedat stúdiósa lectio scriptoruM lin-

^yguaeeius, quae colitur: vt cognoseantur bar-

^„barismi, soloecismi, et natiuae elegantiae, et

„proprietates. Ea est linguarum conditio, vt illia

5, barbára admisceantur, et habeant dictiones pro-

„ prias : quae candide proponere , atque interpre-

,, tari, philológi est.

„ His praeparato animo, atque ingenio, in-

„structus philologas explicat veteres auctores

„ classicos : disserit de stilo, eiusque characteri-

,,bus , et de naiura linguarum ," earumque casti-

^jtate: tradit praecepta linguae facilius perdiscen-

,, dae, et quae aái sunt.*'

G
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2) A' MAGYARBAN.

Minden njrelvben , következó'képen a' mienk-

ben is , az ékesfzfzeretésnek azon egy a' tárgya ,

és foglalatossága. Azonok tehát a' segedelmek

is , tsak hogy nyelvünkhöz alkalmaztatnak ,
'9

ugyan abból vétetnek, kiváltképen pedig a' többi

nyelvek közül azok jelentetnek, a' mellyek a'

miénket világosítják , közelebb , vagy távúlabb

val atyafiságokkal. És igy mi is azon renddel

megyünk.

1) Szükséges nálunk is a' Magyar Ékesfzó'

fzeretésnek Története ^ tigyan azon tárgyaknak,

a" nyelv eredetének , elmentenek , 's egyéb vi-

fzontagságainak » hivséges elóadatásokra.

Ebben járatos a' mi Kedves Tanítónk. A'

miket 6 igea fzükségeseknek érzett régóta a' tö_

kcUetes nyelvtudásra: azokat, a' Közönség javá-

ra, nagy kéfzülettel kezdette kiadni, több Köte-

tekben, 'a' Magyar Deákságnak Régiségeit {Antú

quitates Literatúrai fíungaricae^. Vajha tovább

folytathatná ! Vajha világot láthatna mennél elóbb.

Tanítványinak kedvökért Magyarul íratott , 's ezen

tárgyhoz közelebb járó. Jeles Munkája: a* Ma-

gyar Deákságnak Els Kötetje, a' Magyar Deá-

ki Történet (^Literaturae Hangaricae Tomus /.

História Literária Hungarica)!

\\\ Vágynak a' mi Nem^zctünknek is , régi

fzokásaiból, 's rendtartásaiból vétetett sok fza-

vai , és fzóllásai: az illyen Régiségtudásnak }'»

megtetfzik \e\vAXfzükséges volta.



III ) El nem hagyatható , a* Napkeletit 's

az Éjfzaki Nyelveket értés: mert atyafiságosak a'

miénkkel ; 's igen világosítják mind fzóhajtoga-

tásinkat, és- fzófzármaztatásinkat , mind pedig

fzkötésinket; nem külöraben sok közös gyökér

fzavainknak valóságos eredeti jelentésöket. Hlyen

a' napkeletiek közül a' Zsidó, Káldi , Szíri,

Arabs, Persa, és Török nyelv: illyenek éjfzakról

a' Lapp , Finn , Efzt, 's a' többi atyafiságos nyelvek.

Ezekkel való élésében , a' nyelvet világosító

igyekezettel, még eddig legfzerentsésebb író a'

mi Halhatatlan Révaink. A' Régiségek , 's a' B-
vebb Nyelvtanítás, tefznek errl nyilván fzólló

bizonyságot: legjelesebben pedig, még kézírás-

ban lévÖ , Betses Munkája, Vocabula tíungarica

Cognata Orientalibus y et Septentrionalibus,

ív) Tökélletesebb esméret kedvéért egybe

kell foglalnunk a' Böltselkedést is az Ékesjzófze-

vetéssel.

Ezzel nem kérkedik a' mi Kedves Tanítónk,

tsak tettében mutatja , mindjárt Nyelvtanítása Kez-

detében is , a' Belzéd Réfzeinek Magyarázaljok-

ban, és í^y tovább minden Munkáiban.

V.) A' mi Ékesfzófzeretdnk el nem mulatja

az ítéletértést : bogy a' valóságota' hamistól meg-

külömböztethessp.

Érdemes Tanítónk ezzel válafztja meg az

eredeti ig^z jót az utóbbi hamis zab fajtól; ezzei

védelmezi a' nyelv tifztaságát, 's fentartja mél-

tóságát.

C %
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VI ) MfgíIvántatik íróinkkal való rregesmér^

kedés^i fképen a Régiekkel , 's a Jelesb-'kkel

^

fzorgalmatos olvasgatás által: hogj nyelvünk-

nek terméfzeti saját fzépségeit, 's tulajdonságait,

megkülömböztesse a' reá ragadott tsúfos vadsá-

goktól , *s éktelenségektöl.

Ebben mennyire ment a' mi Fáradbatatlaiv

Révaink: mindenött mutatja, mind ezeknek,

mind amazoknak egyenes felhozatásokkal, 's vi-

lágos magyarázatjokkal. Ké/zek ezen fzorgalmá-^

nr^k fzép gyümoltsei Szerette Tanítványinak kön-

nyebbségökre : bogy ezekkel bele édesedvén a'

hafznos olvasásba magoktól is tovább mehesse-

nek. Tsak Kegyes Adakozót várnak a' nyomta-

tásra: a' Magyar Deákságnak Harmadik Kötet-

Je, a* Magyar Befzédnek Példái {^Literaturae

Hungaricae Tomus JJI* Mxempla Sermonis Hun'

garici ).

c. KÖZÖNSÉGES FÓ TÖRVÉNYEK.
• Vágynak ezeken felül, kiváltképen a' nyelv-

tanításban , nériielly közönséges fó törvények: a'

mellyekre úgy néznek a' Gondos Révainak vi-

gyázó Jzemei, mint vezetó tsijlagaira irae' nagy

tengeren eveztében. Tsak négy az illyen közönsé-

ges törvény: a' gondosan meghatároztatott jó

ftokás ; ezen épólt helyes hasonlóság ; okos fzó'

visgálás ; az illó fzéphang. Grammaticae leges

generales : recta consiietudo , huic insistens analO'

gia
,
prudens etymologia , et euphonia conueniens»



Ezeknek igaz estnéretöket » egj^máson segít

erejöket, közöltök való rendjüket, okos megha-

tározással, Bóvebb Nyelvtanítása elején, a' Be-

vezetésben, világosan kitelte a' mi Kedves Taní-

tónk. Külömbséget tefzen 6 a' fzokásban ; mert

vagyon rofz és jó fzokás. Jó a' régi , mindenko-

ron megegyez , közönséges , állandó fzokás. Er-

re kell, az ettól elütött, magával nem egyez,

nem közönséges új fzokásnak hallgatnia. Ha kü-

lömhöz a* fzokás , 's magától nem elégséges a'

megválafztásra ; segédül jó, 's végez benne, a'

hasonlóság, s a' fzóvisgálás , a' fzéphangnak ,

a' hol fzükséges, közbenjárúlásával. Nagyobb vi-

lágosság kedvéért elhozzuk Érdemes Tanítónk-

nak saját fzavait a'f törvényekkel él okos rendrl.

„ i) Quae sünt consuetudine deprauata , ea-

„ dem non sine consuetudine corriguntur. Deite-

„ rior, ad meliorem reduct.a, huic obsequi debet.

„ Consuetudo itaque antiqua, diuturna , nunquam

„a maioribus nostris interrupta , voces eiusdem

„spéciéi eidem restituet analógiáé: a qua eas

„consuetudo recens, prisci moris neglectu, et in-

„ualescentepostea ignoratione, perperam deflexit.

„ ii) Veterem consuetudlnem, diuturnam ,

„non interruptam , meliorem esse recentiore ,

„quae a veteri insolentius deflectit , confirmabit

„etiam analógia, et etymologia, ad euolucndam

„vtramque consuetudinem in auxilium vocata
,

„praeserlim in deriuando, in quo hodie, procli-

„ uius, liberiusque peccatur.
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„iii) Qnae consuetudo diuturna, et vniucT-

„ salis , variantia promisue vsurpat, vt suiit quae-

„dam de inflexis : si analógia, et etymologia

„horum altéra tantum recta esse euoluat , altéra

„ vero vitiosa demonstret; aequissimo eius arbi-

„ trio, alteris reiectis , omnino vitiosis , altéra

„recta sola eriint in vsu retinenda.

j>iv)-Quaédam tamen, de variantibus pro.

„ miscue adhibita, si etjmologia vtraque probet:

„possunt ea vtraque tuto vsurpari , magis tamen
„altéra, quae potiorum consuetudine suiit vulgo

„frequentiora.

„v) Multa de infl^xis, ac deriuatis, molli

„tantum pronunciandi segnitie, cui et indulgens

„consuetudo plus aequo patrocinatur
, quandam

„ euphoniae speciem iam dudum adepta sunt: si-

„milium radices , hac leuiore de caussa corru-

„ ptas , etjmologia pro iure suo integras restituet

;

„ simulque inflectendi, ac deriuandi rationem

,

„ qualis ea reipsa est, facilem, planamque reddet.

„ vi) Sed in quibiis euphoniam grauior sua-

„sit ratio, quarundam vtpote literarum , asperio-

„ rem , et ingratum omnino concursum vitandi

„stúdium: hanc , diuturna , et vniuersali consue-

„tudine, ad analógiám quoque satis reductam

,

„etymologia explicabit tantum, non euertet."

2. VÉRSÉGINEK MEGHATÁROZÁSA
SZERÉNT.

Vérségit kell már hallanunk. Szll Ó egye-

bütt is az ékcsízóízeretésbéli nyomozásokról.
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vagy fejtegetésekról : 's ezeknek határokat mi ro-

fzúl fzükíti, alkalmasabb helyen fogjuk megmu-

tatni. Szóll 6 ezekrl gúnyoló írásának elején is,

tsak futólag, mi unalmasak, mi hofzfzasak, író-

inktól nem várathatók: 's ott említi, azon hang-

gal , mi tudományokat tart 6 ezeknek helyes meg-

ítéltetésökre fzükségeseknek (az i, és 2 lápon).

Ezen fzavait hozzuk itt elö, egéízen az öfzvefügi-

gésért, noha most tzéiunkra tsak a' tudományok

fzOlgáinak.

„íróinktól nem lehet azt várni, hogy phí-

,, lologiabéli nyomozásokra botsátkozzanak : mel-

„lyek azon kívül, hogy unalmasak, olly hofz-

„ fzasak is egyfzer's mind ; hogy dolgot egy egéfz

„emberi életnek untig eleget adnak. De azt sem

,, kívánhatjuk tÓlök, hogy magokat ama* tudo-

,, mányoliban járatosoknak tegyék ; mellyek a' phi-

„lologiabéli nyomozásoknak helyes megitéltcíé-

,, söAre fzükségesek: a' napkeleti, és a' napnyuga-

„ ti tudós nyelveket értem ; mellyekhez a' musi-

,,kát, és az európai culturának a' históriáját is,

„ oda kell föggeTzteni. "

Hlyen kéízülettel vagyon Vérségi, mellyet

Ö másoktól nem kíván , tsak hogy abban maga

tessék tsodálatosképen járatosnak? Miben, men-

nyire , mi végre , mi hafzonnal járatos ? Ezt ugyan

nem hagyhatjuk dorgáló éfzrevételeink nélkül
,

hogy kiki lássa világosan, mi tsekély eróvel mert

Ó a* nagy viadalra kikelni az erösebb ellen , még

az ItélÖ Közönségnek is kisebbségével ; hogy azt

. C4
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olly ^yivSL tudatlannak tartja , 's olly könnye»

hajlónak a* hitvánv regékre , 's gúnyolásokkal

meneked tsavargásokra.

a. KIHAGYJA VÉRSÉGI
AZ ÉKESSZÓSZERETÉSNER DERÉK FENERÉT.

Vérségi, a' töbti simúltabb nemzeteknek

példájok eilen, kihagyja a? ékesfzrzeretésnek

derék fenekét, az elsó, és a' legfzükségesebb se-

gedelmeket : a' hazai nyelvnek történetét, a' ré-

giségtudást , a' régi fzerzókkel való megesmérke-

dést. A' mit mi. a' régiektl tifzta épségében vet-

tünk állal; 's utóbb némelly réfzeiben gondolat*'

lanúl megrontottunk: ugyan annak kútfejére, 's

igaz esméretére, feljebb nem erefzt. Minden ré-

giséget , a' mellyból okulhatna, kirekefzt az ékes-

fzófzeretésból : 's a' mostani zrzavarban , á' ma-

ga efze után, megáltalkodva, rémitó újságot ter-

jefzt éktelenebb nyelvrontással; hogy sem eddig

eshetett benne tsak gondolatlanságbóU Feneket-

len alkotmányából mikor ezt a' megvettetett de-

rék feneket büfzkén motskolja ; f?ükségesképen

a' következik, hogy fzéljel kapdosó hitvány okai-

val lefzakadjon, 's elmerüljön méltó fzégy énében.

b. NEM NEVEZI NYILVÁN IME* SZÁMBAN
A' BÖLTSELKEDÉST, ÉS ÍTÉLETÉRTÉST.

Tovább a' Nagy Vérségi , az ékesfzófzeretést

segító fzükséges tudományoknak fzámokban, nem ,j

nevezi nyilván a' böltselkedést, az ítéletértést.

Elégnek tartja talám» 's ebbÖl érthetjük ezeket

is : hogy nagy hanggal harsogja írásaiban a' jeles
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okoskodást, az ékesf^ófzeretégtéli derék okokat.

De nií bizony, ezeket megvisgáltuiikban, nyil-

ván látjuk: mi hiú benne ez a' két fzüksége^ tu-

domány , az elsö derék fenéknek elhagyatasával ,

's tsúfolódó megvettelésével. Ha ez elmaradott^

el kellett amazoknak is maradniok. Mert rniberi,

és miként foglalaloskodjanak , iga^ erejökkel, és

j foganattal , ba ijelen nints megkívántató fö

tárgyok ? A' zavaros fattyú tárgyra elég ezeknek

. is tsak harsogó hangjok. Méltán buzgódik Jeles

Társuuk, a' ki ezen Közös Vélekedésünkben, kü-

lön, és egyenesen mutogatja , több gyÓz6 okok-

kal , Vérségi Ferentznek megfonjatkoíptt Okos-

kodását a Tifzta Magyarságban.

c. A'MIT ELSÓNERTESZEN , AZZAL NEM ÉL ,

A' TÖBBIVEL PEDIG NEM ÉLHtT.

Egyebeket nevez itt Vérségi az ékesfzófzere-

tésre fzükséges tudományokból, még pedig els

belyen, a' napkeleti, 's a' napnyugati tudós nyel-

veket. Kár , hogy ebben , mást a' fitogatáson kí-

vül , semmit sem tapafztalhatunk.

A' napkeleti nyelveket értéssel nyilván kér-

dedik Ö még a' Németül Íratott Magyar Nyelvta-

nításnak homlokán is : a' fzabáspk ugyan a' nyelv-

nek napkeleti alkatásából vétetnek ( í)ie Díegcín

ou6 bem raocgenlanl)ifcí;en ^au bee ©pcaríje feíbfl ^er^

gíícítct wccben). De 6 tovább, sem ezen ígéreté-

nek , sem a' megjelentetett fzükségböl támadó

\ várakozásnak meg nem felel. Nints ezen nyelvek-

bl semmi viíágosítás, sem e^yik, sem .másik
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munkájában» Egy két helyen oUyast mond ha-

talmas hanggal , minden bizonyítás nélkül , nap-

keleti tuIajdOinságnak
, p. o. a' mntató igékben,

hogy tárgyas esetet foglalnak magokban : a* mi
,

még a* mi nyelvüiikben sem igaz (*), és illyen

megkülömböztetett ígehajtogatás nints teljesség-r

gel a' napkeleti nyelvekben; minthogy azokban

tulajdonképen tsak egy az ígehajtogatás, az igék

külömb külömb nemek , fzenvedók , hatható-

sak , miveltetök , vifzízatérök , és igy tovább

(^passiua , intensiua , eff'ectiua , reciproca , etc»

sicut ex pahal sünt niphal , pihhel , hiphil , hith-

pahhel, etc). A' mik pedig megvagynak nyilván

a' mi nyelvünkben a' napkeletiekbl, azonoknak

világos törvényeik fzerént, a* mellyek a' mién-

ket is világosítják, p. o. a' fieemélyeliet formáló

névmásai, 's egyéb ragafztékok , igazán mind je-

lent fzavatskák : ezeket 6 enyelg fzabad felvé-

teleknek (hypoíhesiseÁnek) mondogatja, tsúfoló-

dó ellenkezéssel kineveti, és megveti. Elbbi

hangos hirdetésével, és ime* vifzfzálkodásával ,

maga árulja el magát, fzemlátomást vagyon/ ta-

gadhatatlan : semmit sem tud a' napkeleti nyel-

vekbl ; a' vagy tsak annyit tud , a' mennyit Jia-

tal korába/l tanúit, a' mint maga vallja a' Német

Magyar Nyelvtanítás eltt (**) ; 's a' mennyivel

(•) Lássd crröl a' 24 lapon a' Tijztasággal kétked

Tifztátalan Magyana^ot,

(•*) Felhozzuk saját fzavait, a' «icllyekre fzükségünk

^éfzen még másutt is, .



ismét tsak annyit tud, mintha semmit sem tanúit

volna. Esméretes, kiváltképen Magyarorizágban,

a' fiatal Barát Szerzeteseknek napkeleti nyelvta-

nulások {in Cursu Theologico^ : ez ugyan, ha

tsak utóbb nem nevekedik nagy fáradságg?l,nem

elég a' mi nyelvünkben jelesked világosság adásra.

De erról 6 ugyan maga is meggyzdött , a'

mint nyilván TzóU (überjcugt); söt többet is hord

öfzve a* Zsidó nyelven kivül , a' Görögöt , a' La-

tánt, mellyeket azonképen fiatal korában tanúit:

ezek együtt vétetve , a' mint Ö tanulta, nem ele-

gendók (níc^t ^íntác^ení) gcnug). Tehát a' Frantz ,

Olaíz, Angol nyelvtanulásnak adja magát. Eze-

ket jelenti az ékesfzófzeretésre fzükséges tudo-

mányok között : a napnyugati tudós nyelveket

értem. Ezekkel tefzen Ö a' Magyar nyelvben nagy

tsodát , a' mellyröl majd utóbb ízóUunk. Most
tsak azt jegyezzük röviden , hogy ö , a' Frantz ,

Olafz , Angol nyelvekkel tsak annyit segít a* Ma-
gyaron , mennyit a' Göröggel, a' Latánnal , mel-

lyek majd egyaránt külomböznek a* Magyartól ,

terméfzetökben, 's egyéb tulajdonságaikban. A*

segedelmek ezekben távúi valók, p. o, az öfzve-

SScrlfgfe l(í) inlcí) ouf bá ©fublum tír fr»íjJfir

fí^en, ttaltenífdjen , unb ctigllfájen 6prad;e, úDcrieu^t:

bag bie It\nntni0 ber tn metnec 3ud<tib (ríernfen {(xiúxi't

fd)en/ rlec()lfc<)en / unb ^í&rálf^/en , bemienigfn, bcr

tic un3orifcí)e oll«n úbcjgen íebetibigen ; 6erclí^ auf bem

©ipfel bír ^ulruc fc()lmmernbcn 6pr(icí;cn , cíxí blj g(»y

xt iu ^cbcn Hrc&t^ nic^t í;lijr{lc§cnb cautj pnb. ' '

'
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hasonlítás, a' líülönibségnek, ritkán a* megegye-

zésnek él>bevételére, hanemha a' nyelveknek kö-

zünséges törvényeikben keressük: azután kúlsók^

és öfziönül járók, p. o, a' felséges tárgyak tudós

gyakorlásunkra , a' mi nyelvünknek tulajdonsága

fzerént ; a' nyelveket virágzásra emel ízeientsés

efzközök , és törekedések, a' miénknek hasonló

felsegéllietésére, Ugyan ide való az uiölízoron

megneveztetett segedelem : at európai cuituráruik

históriája. Ellenben a' napkeleti nyelvek, mint-

hogy atyafiságosak, ha mindjárt távúlabbról is,

belsó segedelmeket böv«n nyújtanak, azon f^y

tulajdonságokkal, a' tökélletes világosításra.

Mi igen megfordult éktelen dolog ez: a' nap--

jkeleti nyelveket , a' mellyekben majd mindent

feltalálhatunk, a' miénknek, világosabb, és ve-

lösebb esméretére , még is tsak nevöken emleget-

ni , hafzonvételöket pedig gyimolással utáltatni ;

a' napnyugati nyelveket ellenben, a' mellyekben

a' segedelmek mind távul valók, éskülsók, fzem-

fényvefztó ígérettel annyira emelni !

b. HALLATLAN PÉLDÁVAL A' MUSIRÁT IS

IDE SZÁMLÁLJA.

Ki nevetteti magát, 's ezzel is nagyon vefz-

ti tekintetét, az igen különözó Versejfi: hogy,

az ekésfzórzeretésre egyenesen megkívántató se-

gedelmekbl elhagyván az elsket, a' legfzüksé-

gesebbeket, hallatlan példával, az utóbbiakhoz

fzámlálja m?g a' musikát is. Vallyon nem lehet

e valaki tökélletes NyelvCaiiíló , v^^y Ékesfzpize-
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tett: ha tsak Mtislkusnak is nem mntogatja ma-

gát ? Bizony od i segít a' magánhangzóknak ezen

víg mesterségbl költsönöztetett elneveztetésök:

bafsvocalerit tenorvocalen , altvocalen ^ discantvo"

calen. Hihetbbek, 's értelmet gyzök, egyéb

tévelygi^, nem t.^ak enyelgó , fejtegetések is né-

melly mássalhangzókban : ha ebból a' fzívre ha-

tó mesterségbl vétetnek az ersítések.

De lássuk, tsak futólag való éfzre vételünk-

kel, mi valóság lehet ebben az újságban. Ezek

a' nevek az énekl hangnak négy külömbözó mér-

tékletét jelentik: a' mélyet, a' középfzerüt , a*

magasat, a' vékonyat. Énekeltessünk mind a*

négy mértékletben valamelly verset, mellyben

megvagyon piind a' hét magánhanzó, a, ^, /, o,

i/, ö, ü: mit fogunk ezen énekben tapafztalni?

Mind a' hét magánhangzó , mind a' négy mérték-

létben , fzépen fog hangzani, mélyen , kö^épfze-

rüen , magasan , vékonyan : tehát mindenike mély,

középCzerii , magas, vékony lehet; *s egyet sem

mondhatunk igazán tsak mélynek, vagy közép-

fzerfinek , vagy magasnak , vagy vékonynak. Azont

tapafztaljuk, a' vastag mély hangon, és vékony

magas hangon fzólló , egymástól külömbözó két

embernek belzédében. De ezzel mi továbl) is

mehetünk. Minthogy a' mássalhangzók is , a*

tifzta magánhangzókkal együtt járó , és hatható-

ságra fzolgáló , többféle zörgések, mindenik mér-

tékletben együtt zengenek; azok is együl egyig,

a' mint amazokkal járnak, most méljek, mos;
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középfzeri'lek , most magasak, most vékonyak. E*

zekre is úgy illenek tehát az új nevezetek , min-

denikre külön , és változóképen. Hogyan ere ízke d-

hetünk ülj gyermekes tudatlanságokra!

Vagyon a' nyelvben fzéphang (^euphonia)

ez annak a* musikája. De réfzeinek, a' tifzta> és

zörgó hangozatoknak, a' fzóll efzközöktöl más-

képen adatja a' nevezeteket , mindeniknek termé-

fzetéhez képest ; a' tifztáknak a' sebességtói , 's

a' lassúságtól is ; különösök tovább ezekben a'

törvények is ugyan a' fzóUó efzközöknek külöm-

bözó mérséklésöktól, 's megütközésóktöl. Mért

nem maradunk meg tsak ezek mellett ? Igen be-

látó Tudós Nagy Férfiak régen meghányták már

mind ezeket, kiváltképen való fzorgalommal
,

majd minden tudós nyelvekben ugyan , de jele-

sebben még is a' napkeletiekben. A' mi Kedves

Tanítónk , azoknak nyomokon 'jártában , 's nyel-

vünknek menetelét követtében, okos éfzrevéte-

lekkel , -mind öfzvefzedegette , 's világosan meg-

fejtegette , Bóvebb Nyelvtanításában : valami fzük-

séges, és untig elég, nyelvünkben elforduló

minden betváltozásoknak, kiütéseknek, hangkö-

vetéseknek , öfzve forradásoknak velós esmére-

tökre; 's ezekkel végtére, a' hamis, és igaz fzép-

hangnak valóságos megkülömböztetésére,

B. A' JÓ TANÍTÁSNAK VÉDELME.

Bátrabban mehetünk már által a' meg^ií-

nyoltatott Jó Tanításnak igazságos védelmére.
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Ebben mí a* megjelentetett három tárgyból az el-

sót külön vefzfzük : a' két utóbbit egybe foglaljuk.

1. A' RÉGISÉG JÓL VÉTETIK FENÉKÜL
A' NYELVTANÍTÁSBAN.

Megírta a* mí Gondos Révaink a' közelebb

való ízükséges segedelmeket égy helyes nyelvta-

nításnak elkéfzíttetésére , oUy derék okokkal , a'

Bevezetésben : hogy azokban , Versegin kívül ,

más Értelmes Férfiak nem ellenkeznek. Els ezek

között, a' mostani > 's a' régi nyelvnek vels es-

mérete, teljes terjedésében. Ennek legelsó hafzna

jelenvaló perünknek eligazlása. „A' mit a' kü-

„lömbözó fzokásról kérdésbe vefzünk, a' kettó

,, közi'il mellyik a' jó, erról mí akkor végezhetünk

í> legigazabban : ha a' fzokásnak változását, 's ál-

„landóságát, a' nagy idnek aV miénkig lefolyó ^

„ rendében , mintegy írótáblán , magunk elótt lát-

„juk, világosan, és bizonyosan megkülömböztet-

„ve.<*' Kéntelen még is több helyeken ezt erö-

sebben vitatni a' megáltaikodott nyelvrontók el-

len: kik a' régiségekre semmit sem hallgatnak.

Ki kell nekünk is itt kelnünk azon nyomosabb

okokkal.

a. A' MOSTANI NYELV MERÓ ZRZAVAR,
A' RÓSZ , ÉS JÓ SZOKÁSNAK

EGYMÁSSAL VALÓ ELLENKEZÉSE MIATT.

Nyelvünknek mostaiji állapatja mind azon

zavarodás. A* jó ízokással ellenkezik a' rofz, '9

oUy nagy már elhatalmazása : hogy habzóvá
,

kétségessé , 's bizonytalanná tefzi a' megválaíz-
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tást. A' nyelviben fó bíró a' fzokás, íme' derék

okon épít az egyik veteked fél : nem ellenzi a'

másik , de külömbséget vet közbe , a' jó fzokást

emlegeti, 's azt esméri fö bírónak. Azonnal he-

vesebb a' vetekedés : ez is , amaz is a' magájét

vitatja jónak, söt jobbnak, aMegjobbnak, felho-

zatott többféle okokkal , egymást rontással, Mefz-

fzebbre , 's többekre terjed az egyiknek fzokása :

a' másik is azont mondja a* magájéról. Ellenve-

tés támad azután: kikre terjed? A' tanulatlan nép-

re, a' símúltabbra ; a' tifztára, a' keveredettre;

és így tovább fzinte az illetlen tsúfolódásig. Kap-

dosnak végtére a' fzóvisgáláshoz, a' hasonlóság-

hoz , a' fzéphanghoz : de itt is a' sok ellenkezés ,

vifzfzaértéssel, meg nem egyezhetéssel , még in-

kább ofztja a' megfzakadtakat.

b. A» RÉGISÉGNEK BIZONYOS
A' MEGEGYEZÉSE,

MARADVÁNYAIBAN TUDÓS ÍRÓ NYELVET,
HAGYOTT.

Vallyon az , a' ki a' mostani fzokásból a' jót

akarja megválafztani , annak megbizonyodására, a'

mostani bizonytalanságból, nem mehet e feljebb

a' régire ? És ha ebben közönséges állandó mcj^e-

gyezést talál a' mostani közül valamellyikkel : nem

ragafzkodhatik e bátran ugyan e'hez,mint jó fzo-

káshoz , af közönségesen , 's állandóul megyegyezö

régi fzokásnak bizonyos maradékához f

Nem ma támadott a' Magyar Nyelv. Közel

«zer efztendeje már annak , hogy itt vagyon tsak

Európában^



^Európában , félbefzakadaüan megmaradásával. Di-

tsö Eleiiikról ízáilott reánk, mindazokkal a' fzép

tulajdonságokkal, világos törvénjekkel : a' mei-

Ij'ekkel tsodálatosképen jeleskedik, a' melljekkel

ügjan 6k ékesítették fel. Ók tartották meg, 's

tökéiletes kéíziíletében adlak által. A késóbb

idó, ez a' mostani, éktelenül rontott benne: voit

annak hajdan jeles virágzása. Ennek boldog ideje

közel Károm fzáz eíztendelg tartott: kiváltképeu

Pázmán alatt, eltte, 's utána. De feljebb esö

ideje is közönségesen megegyez állandóságot

mutat azokban , a' mikbl áll nyelvünk valósága,

l^em voit nemzetünkben az a' nagy keverék , a*

melly most vagyon; nem hagyta el nyelvét, nem
fzégyenlette, mint most : gy önyöiködott benne ,

azon befzéllett, egy uralkodás alatt öfzveértó tár-

sait arra édesgette (*) ; fentartotta közönségesen,

egyenlen , *s olly hívséges gondossággal ; hogy

azon még tudós író nyelvet is h.gytt maga után.

(*) A* Horva'tok, azon egy Koronának Hívci , a' melly

alatt vágynak még most is, nem írtóztak a' Ma-
gyar Nyelvtl. Rözülök a' F Méltóságok azt an-

nyira kedvcUették, 's olly igen jól értették; hogy
azon íiatQtt Jeles Munkákkal is áldoztak a' Hazá-

nak: Zríoyi Miklós (1651) Adriai Tanger Syróná-
jával ^

*8 egyéb Véd írással. Ne bánud a Ma^
gyárt; Magyar Fordításokkal, Draskovits János,
F6 Tárnok Mester (1610), a' Fejedelmek^ Óráikkal ;

Draskovits György, Pctsi Füipök (1561), a' Liri.

m VinizéveU
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Érdemes Tanítíiknak fzavalt hozom már

elÖ: a' ki ezen tárgyról "bvebben értekezik, a'

Magyar Deákságnak Másod Kö tétjében a' Magyar

JSzép ToWrói Literaturae liungaricae Tomo II.

de Stilo Cultíore Ilungarico^ , í'lsÖ Réízben a'

JSzép Tollnak Közönséges Tulajdonságairöl, 's

jievezetesen az Eis6 Fejczetbeji a' Hibátlanságrói

(^de Emendata Locutione^, Vajha kinjomtatva

láthatnók már,.még tsak kézírásban rejtez. Ma-
gyarul íratott, ime' Jeles Munkáját!

,, Megvolt a' Rómaiknál i^ú^y mond Ó) a'

"v ,,tudóá nyelv, az író nyelv, a' mint Adelun^

„nevezi, íie ©tftriftfprat^e. — Vagyon nekünk is

,, tudós író nyelvünk. — Áldjnk az eget fentar-

^, tátott kintsünkért. Közel három fzáz efztendót

„izámlálhatunk, a' melly idd közben sckat írtak

„Hazánknak Érdemes Tanúit Fiai. Akkor ,^ még
„fzilk határinkban is, meízfzebb terjefzkedett

,i a* raí nyelvünk: azon beízéil^ett a' ízámosabb

„por nép, a* polgár, a' nemesség, a' fó uraság,

„ a' fö papság. 'S \\^y2iXí azért közönségesebb ,

^, é» egyenlbb volt. Azok a' Jámbor Lelkek,

„Nemzetünk írói, midön a' nyelvnek nagy böv-

„ségéböl, sok különös tulajdon ízóUásiból, gon-

,, dos írásaikba anfíyit raktak öfzve a' mi fzá-

„mnnkra: ugyan azzal híven által adták egyfzer's

,,mlnd, a' közönséges , egyenló , régi ízokásból,

„az igaz fzóhajtogatást, a' valóságos fzofzár-

„ maztatást, a' helyes izókötést. *«



£' hárombi áll igazán V njelvnek belsó

J^alósága. Ezekbl tehát a' mit közönséges állan-

dó megegyezéssel mutatnak a' régi nyomtatott

kön}'vek, még a' kézirások is, tsaihalatlan bizo-

njros törvény az , a' mostani hasonló' fzokáanak
^

a' régiségbl való igaz maradéknak , megersö-

désére, 's helyben hagyatására. Hlyen a' többi
,

közöl kiváltképen a' megbóvült gyökerft igéknek

megkülömböztetett saját forra^jók : a' meLy mel-

lett már untig buzgdott Ür&gebbik Társunk a'

. tizlnoki Nyelvro;itó ellen. Szóllunk másutit, ill

helyen, egyebekrl is: a' miket a' mostani ízo-

^kás állhatatosan fentart még a' közönséges egyen-

:1Ó régibl,' a' roí'znak, akármint törekedjek ten-

maradásán, késbb, vagy gyorsabb leízáUítta-

tására.

c. JÓL MARADUNK TEH/ÍT,
. 'S JÓL BÓZiiÖDüNK A' iíÉGiSÉG MELiETT,

A' vels nyelvtanulásban tehát jo okon vefz-

fzük fenékül, és f, törvényül, bizonyos eligazú-

Jásunkra, a' liizteletre méltó régiséget. E' mellett

megmaradó buzgósá^unkat , 's állhatatos bátor-

ságunkat, meggyzdésbl, örömest jelentjük

Kedves TanítónKnak elhozatott Értekezése Be-

fejezésével.

„ Olly buzgón akarom nyelvünk hibátlansá-

' „ gát : hogy többlzör is kikelek mostani íróink

„ellen; ámbátor ú^y érje miatta ízegény fejemet

„ a' sok rút fzidalom, mint a' jéges. Felesen

,,közulök bíraak ugyan jó ízléssel, bövelkpia^^^

. D i



^, mindenféle fzép tudománnyal, ieles dolgok"baa

„foglalatoskodnak, írásaikban mind azon Ma-

,,gyar fzavakkal élnek, azokat a* nyelvnek tulaj-

„don fzUása fzerént veízik : azonban .ezt a* sok

„ját tsak nera mindnyáján megfzeplösítik , ^^y'

,, néhány, de fznteleniU azonképen el forduló,

„hibás fzóhajtogatásokkal , és helytelen fzóköté-

,, sekkel. Némeliyek pedig, ime' gántsokon ki-

,,vúl, T^^^ a' fzóízármaztatásban is, magok fe-

,,jéb61 kólt leleményekkel, új képtelenségeket

,,fzaporítanak. Apróságnak, 's magokra nézve

,,fzükségtclennek tartják a' gondosabb nyelvta-

,, núlást. A' pufzta fzokáshoz ragafzkodnak : 's

„mikor annak magával meg nem egyezhet el-

, leukezéién fenakadnak ; ide 's tova haboznak,

„'s a* jiyelv ellen tusakodnak. Zavarják a' jó fzo- \1
,,kást a' rofzfzal ; megveíztegetik a' jó fzokáson H

, ^j
gyarapodott hasonlóságot. Nintsen velós okon *^

,; megállapodott egyezésök. Ezekben mi ugyan

„6 utánok el nem igazulhatunk.
,

„Térjünk vifzfza a' régiekhez. Nálok talál-

tjuk fel, a* hibátlanságot megtartásra, a' fzóhaj-

,,togatásnak , fzófzármaztatásnak , fzókötésnek^

„tsalhatatlan fzabásait. Ezeket én, tÓlök vévén,

„igazán a' tu'dós nyelvbl, állandó megegyezés-

„sel közönségessé lett jó izokásból, igyekeztem

,,hívségesen eladnom az én Nyelvtanításomban.*'



a. A' RACASZTÉKOK, VALAMINT

A' GYÖKEREK, MIND JELENTÓ SZAVAK,

MEGKÜLÖMBÖZTETÉSÖK IGEN VILÁGOSÍT

A' TÖRVÉNYEKBEN.
*S MUTATJA NYELVÜNK HATHATÓSÁGÁT.

ODA SEGÍTENEK AZ ATYAFISÁGOS NYELVEK.

Következik a' Jó Tanításnak védelmére a*

többi különös állatásoknak viLígos elÖ adatások.

Ezek mind azon gyümöltsei, a' ízemre hányatott,

*s raeggtínyoltatott gondos Tzóvisgálásnak : mel-

lyet a' mi Kedves Tanítónk, jó okon, és nagy

tekinteten megáliapod eltökelléssel kezdett, és

ditsós égésen folytat. Megtetfzik ezennel niondá-

mnik valóááíja.

a. A'SZÓVISGÁLÁSNAK JÓ OKON,

ÉS NAGY TEKINTETEN,

MEGÁLLAPODÓ Valósága.

Szereutsésen jött Révai arra a' mennyei gon-

dolatra ; hogy tsak lígy kéfzíthet ö tökélletes Ma-

gyar Nyelvtanítást : ha abban a' nyelvnek törvé-

nyeit azon renddel adja el6; á' mellyen ment

maga a* nyelv, m -gát formáló nevekedésében .

több együgy. réTzekböl lassanként öfzverakatott,

tsodálatos erej, külömbözó sok kepeire, a' ízó-

hajtogatásban, 's a' rzófzármaztatásban , a' helyes

ízókötésnek ezen teljes kéfzületében. Itt azonnal

ízemébe tnt, 's meggyzdéssel ízíváre hatott,

a' mélyebb ízóvisgálásnak ízükséges volta : hogy

nyelvünkben mind megválaízíza egymástól azo-

jíit a' sok réízekiít; 's eredetöket , és jelentésö*

í>,5
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kel kinyomozza; *s öfzvealkatásoknak igaz tör-

vényeit ezekbl megértse.

Látta , bogy ezen az tlton mennyire mentek
á* napkeleti nyelvekben, kiváltképen a' Zsidó-

ban , a' Nevezetesebb Nyelvtanítók : kiknek fzá-

molibl Schultens Albertet sokf/or emlegeti Schroe-

der Gvilhelm Miklósnak méltó ditséretével (ínst.

ad Fund, Ling, Hehr, in Fraef.) ,, Hs inter , in-

,,signibus raeritis, et laiidibus eminere ceieber-

,,rimum Albertam Schuítensium, cui vniuersa

,,Literatura Orientális immensum quantura de-

,, bet, . latere neminem potest.'* Ö is tebát en-

nek az útnak indult , a' Zsidó Nyelvtanítóknak

példájok után: 's még magát a' Zsidó nyelvet is,

a* tíVbbiekkel, bafznára fordította, a' miénknek /*

segedelmére; mellyet bövségesen nyújt belólck

d? tsodálkozásra méltó nagy atyafiság. Ezen okból

fzorg.:lmatosaiv elóv^ette az éjízaki atyafiságos

nyelveket is.

Igen megöriilt rajta , 's feltételében még in-

kább megersödött: hogy késótben ezen az úton

találta Adehmgot is^ azt a' Legjelesebb Német

Nyelvtanítót, tsak egyedül az útnak jóságáért, ü

*s ugyan a* Zsidó Nyelvtanítóknak példájok után.

Mert a' belsö segedelmek nem ízolgálnak ú^y a'

Német nyelvben, mint a' mienkben. Erról fzépen
|

fzóll 6 Híres Munkájában (Cc()r^cbautc bee bfutfc()en

• ©ftac^c* (ítflec 93anb. 6eite iBi). Klbefzélli a*

Nyelvtanításnak eddig volt fzomorú állapatját,

's kivállképen'pedi^ a' fzóvisgálá'jsal vilzfza ei6



xievetsüges fzokást. Megjelenti ennek okdt, 's ál-

talmegyen a' derék útra. Magyarul adjuk fzavait,

ö, EzV rendetlen kilsapás onnat ercdett, hogy

„ senJ sem akarta magára vállalni a' fáradságo»

,, munkát : hogy egy , vagy több nyelveknek min-

,, den ízavaikat igaz aikató réízeikre feloíztaná;

„ bennek a' léteihez valót , 's az eredetit , a' mel-

„ lekesleg valótól, 's a* késeitl megvájafztaná ;

,, az eraberi éíznek nyomozná menetelét gondol-

„ kodása kifejtódésében ; és ezen az úton, nem
„ tsak egy

f hanem minden nyelveknek elsó ere-

.,detökre felmenne. Fáradságos volt ez, mert

. ,>még töretlen volt az ót: ellenben könnyebb

,,voltpufzta hasonlóságok után a' hangozatokbaii

„ fzóeredést fefzegetni. — lllyen környülállások-

,,ban nem volt tsoda : hogy nevetségessé 's utá*

.,, latossá lett az erielniesek elölt a' fzóvisgálás.—
„Egyedül a' Zsidó nyelvnek volt ebben, utóbbi

5, testvérei között , tekínteleaebb feisösége. Ki-

j,,tsiny terjedésében , a' nagy tií'zteletból , mel-

„ lyel viseltettek hozzája a' Zsidók , 's a' Kereíz-

5j,tyének, kötelesség ll vették, azt a' legkisebb

„ré'fzetskéklg megvisgálniok , 's annak ízavait,

,, bizonyos derék okok ízeréíit , az els6 gyökér-

„hangozatokig feloidaniok. Mivel az, a' mi egy

,, nyelvben meglett , iilö változásokkal mindenik-

j,, ben lehetséges: tsák nem ^^n^slkodást indít,

,,hogy olly hoízízú idó folytában senkinek sem

„jutott efzébe más valaraeUy nyelvben is azon

,, forgódásnak alkalmaztatása.**

P 4
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b. A' SZÓVISOÁLÁSNAK HASZKAT.
Efzébe jutott a* mí Megbetsölhetetlen Ré-

vainknak. Önkényén is ugyan, a' maga belátásá-

val , a' mint már megjelentók, azután a' )ele»

példáknak is tekíntetökre, a' megkívántató sege-

delmekkel, több derék okon, bizonyosan meg-

határoítatott törvények ízerént , kereíztíil kotsiíl

jár 6 az egéfz nyelvben fzorgalmatos rzóvísgálá-

sával, nagy hafzonnal. Nemzetünk ditsóségére,

i) A' GYÖKEREK , 'S A' RAGASZTÉROK
MIND JELENT SZAVAK.

A' ragafztékokat elváiafztó éles nagy éfzfzcl

az alsó gyökérfzavakra vezet Ó : 's a* ragaíztéko-

kat is , a' mint idvel egy í/óban megsokasúl-

tak , egymástól megkülömbözteü ; mi janiit a'

gyökérhez elsó formálással, másoddal, harmad-

dal, és így tovább az utóisóig. Megmutatja vi-r

ügosan , hogy még a' ragafztékok is mind fza-

vatskák , 's valamint a' gyökerek, úgy ezek is

mind bizonyos jelentések.

A' befzéd fzerzésnek tzéljaa' volt bizonnyal ;

hogy az emberek egymással közölhessék gondo»

latjaikat, tökélletescu, minden ö^fzvefüggéáek-

kel; a' fö gohdolatoknak több mellékesleg való

gondolatokkal egymásba fonyódásokkal. Ezekre

mind annyi jelek , vagy ízavak , kívántattak : a'

fö gondolatokra, a' mellékesleg valókra; a' fzám-

ra, mlnémüség terjedésére., külömb külömb más-

ra nézésre, fzemélyekre, állápatra, raivelésre^

fzenvedésie, idkre, módokra, és így tovább



jníiide^t törtí'nlietö mérséklésekre. Mind ezeknek

jíeleik, ezeneket jelentásökkel , fzilkscgesképen,

jelent fzavak, 'S ugyan ezek pedig a' gyökerek ,

''s a' gyökerekkel egybefoglaltatott ragafztékok.

Legyen valamelly gyökerünk saját jelentésé-

vei , p. o. az ír ige, az írásnak egyenes jelenté-

sével, meghatároztatott Izemélyre nézés nélkfil.

Ha ez a' hó ragafztékkal böval , p. o. az at fzóts-

liával , ír-at ; bóvül annak els saját jelentése

másod jelentéssel: mert e' már nem pufzta irás

^

hanem irást. tétetés* Ha e' bez tovább új ragafz-

ték járul, p. o. hat', az ír-at hat fzdnak , elsö

saját, és másod jelentése már harmadikkal fza-

porodik ; mert ez írást tétetésnek lehetsége. Ha

ez ismét új ragafztékot veízf n , p. o. az o^ fza-

vatskát, ír-^at hat-ok : így már az els saját, má-

sod, és harmad jelentés negyeddel, els fzemély-

re nézéssel, nevekedik: mert ez írás tétetésnek

lehftúsége elsö fzemélyre nézve. Azon ír-at-hat

megbövült képhez teTzünk rnás ragafztékot, p. o,

ás izavatskát, ír-at-hat. ás / ezen nevekedéssel az

elóbbeni fzó már bvebb jelentés, írást tétetés

lehetségének tselekedése , vagy mivelése. A' négy

ragafztékok, aí, hat ^ ok, ás t a' magokkal hoza-

tott új jelentés miatt, bizonnyal már magokban,

jelent fzavak. így vagyon ez akármi más pél-

dában is.

ETzbe véteti ezt velünk még bels érzésünk

is. Erezzük , ha mindjárt homályosan is , min-

den nevekedéssel mindenik megbvíilt fzóbau az
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együtt neveked jelentést: érezzük, ^ogy n^in-

dég többet mondunk , bogy sem elóbb mondot-

tunk a' kevesebb ragafztékú fzóval.

Eí a* mi meggjözödésünk : bogj , valamint

a' gyökerek, rúprj a' ragafztékok is együl egyig

mind ^jelent fzavak. 'S a* ki ezt tagadja, vak-

meren fzóll a' beízéd fzerzésnek tzélja ellen, a'

• maga bels érzése ellen.

Mivel igazán l'zavak a' ragafztékok : nyilván

vagyon az is, hogy mind betúfí gásúak {^syliabi-

cae) eredeti képökben. BetÜfogás nélkül valókká

lettek némellyek (^asyllabat) magánbangzójc knak

elvefzésével, a' foglalásban, sebes kimondá-sal,

*' hol a' mássalhangzók könnyen megengedlek.

De a' hol nehezebb a' mássalhangzóknak megüt-
,^

KÖzésök, viTzízatér az elvefzett eredeti mag ai-

hangzó. Elvefzett ez a' magánhangzó öfzveforra-

dással is az' eltte való magánhangzóval. Tovább

mivel fzavak a' ragafztékok : réízei tehát a' be-

fzédnek , még pedig els renden való réízei, az

az, nevek, névmásai, és igék. Kt öfzvefoglalás-

ban elvefzett elttünk azoknak ézeu meghatároz-

tatott képzeletök, kiváltképen azóta, hogy meg

fzöntünk a' beizédben vélek úgy élni, mint külön

/ álló fzavakka) , 's e' miatt az értelmöli is homály-

ba jött. Azonképen fzokáson kívül estek, 's ho-

mályba keveredtek, sok cls eredeti gyökereink

is : hogy azokat elhagyván tsak a' tÓlök fzármaz-

takkal éltünk. Imezek , és amazok, nálunk kia"

vált ^yqkerek , kiavMt fzavak , at eredeti njeltr
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ftrk fzavai (^r^Alces , voce» exolctae , voces lin*

guae priraigeniae): azok pedig, mellyekkel most

is élünk eredeti egygjti kúpökben,/«oy5ro/í , es-

méretes gyökerek (radices vsitatae^ et notae)*

Nintsenek nálunk azok a' réraító tsodák, eleven ^

holt, eg'éfzen holt, néma^ amphibia ragafztékok:

*' mellyekról Vérségi annyit regáz , 's a' mellje-

kért méltán megdorgáltatlk Jeles Társunktól a'

Megfogyatkozott Okoskodásban*

) MEGHAX^ROZÓ v.

RÜLÖMBÖZTETÉSÖKBEír
SEGÍTENEK

AZ ATYAFISÁGOS NYELVEK.

Világosak nérnelly ragafztékaink , p. o, a*

Fiat ige, illó változással het , íme' foglalásban

ír-hat, kér-het : ebben az annak a' jelentése,

mellyet másutt is megtart > hat-ok, hat-ó , minden.'

hat'6, Némellyek könnyen megfejtethetök , p. Oé

az et ige, illó változással at , ime' foglalásban

kér-et , ir-at ^ az az, azt tefzi, Hogy kérjen vala-

1 i , azt tefzi , bogy írjon valaki. Az et bizonnyal

a' mostani megbövult te-fz-en igének elsó eredeti

gyökere, a' í^ ige , el6re esett magánhangzójá-

val et : mellyel ugyan ezen pufzta képében még
most is élnek a* Finnok, és Efztek, ie eri^ teet,

te.cte-en^ te-ed, te ep ; mi most süvölt lehelet-

tel mondjuk, a' névmásainakis megváltozásokkal,

tefz-eni, te-fz-ed, te-fz-i ; hajdan az elsó formá-

lással mi is ú^y ejtettük te-fz-én^ te-fz-ed ^ tefz-^

a' süvöltó lehellet nélkül te^én^ te-edy te-Ó* Ezt
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az elsö eredeti gyökeret a' mi nyelvünk is tízo*

nyosan mutatja két formálásokban, a' teh-itös ,

és mivftltetó igében, te-het , té-tet» Többeket is

meghatározhatunk, efzes visgálással, a' meilyek

homályosabbak. Tovább mehetünk a* leghom".*

lyosabbakra , a* gyökereknek elsó saját jelenté-

sök mellé hozatott másod jelentéseknek megkü-

lömböztetésökkel :- ezek bizonnyal a' r g iTztékok-

nah saját jelentéseik. A^ ragaíztékokat elválafz-

tással , azoknak eléggé meghatároztatott mellé-

kesleg való jelentéseikkel, a' kiavúlt gyökerek is

fzépen eladatnak , azoknak elsö saját jelenté-

sökkel.

' Igen segítenek ezekben az atyafiságos nyel-

vek; a' mellyekben azon ragifztékok, vagy kia»

viílt gyökerek , még külön álló fzavak ; 's bizo»

nyos jelcntégökkel a' miénket, a* meliyrbl még

kétségeskedünk, világosítj ik , 's megersítik.

Az okos visgiló ezen két igében süt^ és sül^

az elsó jelentésen kívül, melly azon egy mind a

kettben, assatiot éízbe vefzi a' másod jelentést,

mellyet külömbözönek talál : mert az egyikben

mivelés vagyon, a' másikban fzenvedés, assatio

actiaa, assatio passiua. Eiválafztván a' ragaízté»

kokat, a' külömbözö másod jelentésnek fzavait,

a' f , és / bett , a' mi megmarad , az a' gyökér

fzö, sü, bizonnyal jjúf^/o , a' sülésnek terméfzet

fzerént való hangja , sü sü sü : fzóvá lett , termé»

fzeti hang V6v2\é%, onomatopoeia. Ezzel illy puíz-

tán, kits íny változással, élnek mé^ most is az



Áratsolí, scha^ soJiaj , név, és ige képében, as-

sum i assat. Tudjuk már, mi a' t betíi : betüfogás

iH'lkül vüló ragifzték, elveíztette magánhangzó-

ját, te, a' tefz'tn igének elsó gyökere, igazán

ige
, facit» Tehát sü^t annyi , mint assationem

facit , assat. Könny azt is tudnunk, mi az l

bel: ez is betüfogás nélkül való ragafzték, el-

vefztette magánhangzóját, le ^ a* le-jz-en igének

clsÓ gyökere, igazán ige » ^t. Tehát sü-l annyi,

mint assatio fit , assatur.

Tudjuk, mi az eí, illó változással f, a*

kér-et y és ir-at ^ megbövölt igékben. Ezt mi el-

válafztjuk még az oUyan igékben is, mellyeket

közönségesen nem tartunk fzármazatoknak.yi^r-

€t , kóv-eti ug-at , mut-at ; '& az elsó eredeti

gyökerekre jövünk , a' mellyek megvagynak még
az atyafiságos nyelvekben: ftcr a' T-örökben, és

Parsában, amor » amatio , amans ; kv 2íz Arabs-

ban, vestigiorum pressiq
f
secutio ^ ug az Efztek-

nél , latrare t latratas ; mut ismét az Arabsoknál,

tensio f expansio , manus tensio versus aliquid,

A' yzer-fí foglalás tehát igazán ezt tefzi, amorem

facit y amationem facit y amat ; d^ köv-et pedijf ,

vestigiorum ptessionem facity secutionem facit y

sequitur ,* az ug-at azonképen latratum facit ,

latrát; a' mut-at végtére tensionem facit , manus
tensionem facit versus aliquid y ostendit,

Esméreles igék, és gyökerek nálunk, hány

y

és nyom, Vagymk ezektl egymás után három

ta^afz lékokkal nevekedett f^ármazatink : mellyek-
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ben a' xigafztékoliat megfejtjük / a* Lapp , Török ,

Zsidó, és Arabi, atjafiságos nyelvekbl. Az els-ö

formálás, hüny-or ^ nyom-or ^ igazán nictiis Jit ,

vagy nictum facit , pressio , ajjiictio fit , vagy

preÁsionem , ajflictionem facit ; húny-or-og ^ti!i\gy

és nyom-or-og y másod formálással, nictus fit ité-

ratus , pressio y afflictio fit iterata ; hunf-or-og-at

,

nyom-orog-at , az og formálónak magánhangzóját

kiütve, húny-or-g-at y nym-or-g-at , már harmad

formálással, nictum fieri itcratutn facit y pressio-

nem^ qfflictionom fieri iteratam facit.

Az or formálónak vezérlésével , mellynek íL-

16 változása ery ör , elsó gyökereket fejtegetésre

fordulunk
, p. o. ezekben az igékben , kbny-ör-ög ,

gyöny-ör-köd-ik. Itt is az atyafiságos nyelvek se-

gítenek. A' kdny eredeti gyökérnek megvagyoii

világos nyoma az Arabs nyelvben , kan , azon je-

lentéssel, fmmiliter rogauit^ humilis rogatio : a'

k'}ny-'órög ige tehát ezt teízi , humiltm rogatio-

nem facit iteratamy közönségesen rogat y rogitat.

Mutatja a' gyOny eredeti gyökeret is a' Zsidó

hgan y azon jelentéssel, deliciatus' est y delectatio,

A' ^d-i^ formáló , illö változással köd, kod, vilá-

gos azon nyelvbl keltös jelentésével: minthogy

benne vagyon a' viizízatéró névmása a' tétel igé-

jével, se facit y se pratbet yse exhibet. Az ik név-

mása /7/^. így tehát a' viízfzatéró i^t (verbum

rffltxiijri) gjöny-ör-kdd-iky mind a' három ra-

gafitékaival igazán ezt tefzi delectationem ágen-

sem se exhibct ille » rövidebben ddiciantem se



jf.ir^iMtfííV/í, közönségesen delectatur. A* gyÖny^ör

igébl fzármazott réfzesflló a' gyony-or^ii.

így világosodnak nyelvünkben a' többi ra-

gaf/tékok is, igen kevesektl megválva, és több

más ki.vúlt homályos gyökerek , élesen látó visgá-

láss:il, a'hangozat, és jelentés megegyezésébói.

3) TELVEZETNEK
A' NYELVNEK EREDETÉRE.

Teljes gyönyörség az illyen foglalatosság:

ha ugyan' gyönyörködtet valamelly betses tárgy-

nak kezdetére felvezet bizonyos tudományunk.

*S mi lehet pedig nekünk betsesebb Ditsó Eleink-

rl reánk maradott nyelvünknél? Mi bizony ezen

az úton felmentünkkel, a' fzavaknak alkató ré-

fzeiket egymástól elválafztgatva | mikor a' fzapo-

xábbakból kevesebb tagúakra, 's végtére az elvá-

iafzthatatlanakra játunk: felérünk lassanként, en-

nek a' nyelvnek megállapodott korából, közép

idbéli tsodálatos növekedésére, onnat feljebb

els felserdúlésére , ízóUásra fakadó gyermeksé-

gére , az eredeti nyelvre.

4) ;MEGBlZONYODOTT
TSALHATATLAN TÖRVÉNYEKET

ADNAK ELÓNKBE.

Lehetetlen tovább nem Örülnünk olly nagy

tapafztaláson épült bizonyosságunknak : mikor,

innét viízfzafordúltunkban , látjuk az els együ-

gy törvényeket; mi okos renddel, mi vels íté-

lettel , 's meghatározással gyarapodtak , 's közön-

ségesen me^állapodtaki mindea nemben ill \lx-
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«onlöságot tartással ; 's idvel magát mind inkába

kedvelltetd fzépliangot követéssel. Minden réíze-

ket értülik nyelvünkben , a' gyökereket, a* ragafz-

tékokat: értjük , ugyan a:zonok a' megbövalt je-

lentéseknek mi ÖÍzveillÓségökkel , mi eróvel , já.

rúlnak egymáshoz. Azért mind világos , mind

bizonyos : mit miként hajtogassunk a' maga ne.

mében ; és mitól mit miképen fzárraaztassu^-^: ; 's

mind ezekkel hogyan éljünk a' fzökötés« . \en.

Alig is tudunk olly fzerentsés nyelvet, a' mil-

lyennek találjuk a'" mienket : metlynek megnyilt

kebelébl a' befzédnek mindén törvényei , ön-

kényeken, olly tifztán, 's olly igazán folynának.

A' mi Nyelvtanításunk mind azon Megbizonyo-

dott Világos Tudomány lehet : a' meliybói kilzo-

rúl minden habzó vélekedés, gy anítás , találga-

tás. Hogy még eddig illyenhez nem juthattunk:

oka, az igaz segedelmeket, *s ezek között ki-

váltképen ezt a' mélyebb fzövisgálást, elmulató

gondolatlanságunk.

j) MUTATJÁK A' NYELVNEK
HATHATÓSÁGÁT,

'S EGYÉB TULAJDONSÁGAIT.

Minden réfzeknek az illyen oktatással vilá-

gosan megfejtetett jelentéseik, bizonyos tudomá-

nyunkból gerjed édes örömünkre, azon világos-

sággal mutatják már, az öfzvealkatott , 's több je-

lentésekkel megbóvült , nyomós fzavaknak eleven

"hathatóságokat : mellyet eddig mi is tsak homá-

lyoííin éreztünk; 's az idegenekkel, gyó-íö okain-

kat



kat nem tudtunkbaii , még el nem hitethettünk.

Szóiihatunk már, magunk között, 's mások

elótt , minden Tzóhajtogatásnak , minden fzdfzár-

maztatásnak, a' mennyi réízekkel esik, mind an-

nji különös jelentésekkel öfzvefogó erejérl, tsak

egyes fzavakban is. Már az illyen fzavakbl egy-

beköttetett ep-éíz befzédünket azonképen hatal-

masnak, felségesnek , méltóságosnak hirdethetjük.

Á' mi fzavainkban tovább, a' sok ragafztc-

koknak annyiféle jelentésekbl, vagyon minden

gondolatokra bizonyos meghatározás. Es mivel

a' tifzta gyökereknek tifzta ragafztékokkal öFzve

alkatásokban igazak a* törvények ; a* nyelvnek

megegyez közönséges fzokásáti megállapodott

hasonlóságok fzerént folyók : vagyon a' mi nyel-

vünkben hibátlanság, vagyon épséges tifztaság.

A' külömböz raássaihangzóknak , mellyekkel b-
velkedik nyelvünk, most ersebb , és gyengébb,

most keményebb, és lágyabb zengésökkel; a'

magánhangzóknak, most sebes, és lassú mene-

telükkel, most éles , és tompa ejtésökkel ; mind

a' két nemeknek kellemetes változással mérté-

keltetett elegyülésökkel , egymást váltó, rövidebb,

és hofzfzabb fzavainkban, vagyon a' mi nyel-

vünknek kedvessége, vagyon fzephangja, vagyon

fzépfolyamatja.

C. k' GÚNYOLÓ TUDATLAN RÓSZ ÉRTÉSEK,
'S NEM IGAZ MONDÁSOK.

Mind megáilanak, a' miket eddig bizonyí-

tottunk. Jó a' mi Kedves Révainknak Tanítása.

E
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Vérségi az Érdemes Féríiat ezért tsak rút indú*

latbi gúnyolja, tudatlan rofz értéssel, nenr) igaz

mondással. Erre is adjuk már egynéhány éízre-

vétellel dorgáló válafzunkat*
'

1. A' RÉGISÉGERET NEM TFRJESZTHETJÜK
,

HOGY EGYSZER 'S MIND
NE ERESZ IIEDJÜNR AZ ÉK ESSZÓSZERÉTESBE.

'S MÍ NYELVET NEM SZÉPÍTÜNK ,

HANEM T SAR TANíJUR , 'S VÉDELMEZZÜR
A' SZÉP NYELVET.

Vérségi tifzteli, és 'hetsöli, Révainak Mun-
káit , riiíg tsupán rsak régíséginket teriefztik elnk-

"be : de mihelyt á'philolgiába ererzkednek, nyelv-'

fzépító igyekezeteknek nem eshaérheti. Ezekben

a' tudatlan rofz értést már eléggé látjuk : kettö

benne a' képtelenség.

a. A' RÉGISÉGÉT TERJESZTÉSNEK

RÓSZ ÉRTELME.

A' mit Révai tefzen a' régiséget terjefztés-

lel, kétség kívtil nints ez a' Vérségi feje után:

de igen ám az ékesfzófzeretésnek (' p/jilologiá-

nak^ igaz értelme f/erént vagyon. Ennek egyik

jeles foglalatossága a* fzavaknak eredetüket, je-

lentésket, 's vifzar.tagságaik. t megvisgálás. És

ugyan erre azon ékesíV.ófzeretésnek egyik fó se-

gedelme a* teljes régiség. Beleerefzkedik m*ga az

ékesfzólzeretés a* régiségek! e : a' mi Érteire. es

Révaink tehát ime/.eket ama' nélkül elónkbe nem

teriefzthette oktalanul, tsak mutogatásra: hogy

rajtok a' tudatlanok «zek után is nevetkezzen^ík.



.tsúfolddjanak , 's bolondul regézzenek. A* nyelv-

nek ezekbl következ velós esméretére nézett

Ó : 's a' kik erre törekefznek, azoknak kedvökért

faradott bennek jó foganattal.

b. A' NYELVSÉZPITÉS RÓSZ IGYEKEZET.

Vérségi sokfzor emlegeti másutt is, nem tsak

itt, a' njclvízépítést : erról sem egy a' mi értel-

münk. Méltó ezt is meghánynunk , 's megmu-

tatnunk , mi igen rofz az Ó igyekezete.

1) VÉRSÉGI NEM TALÁL SZÉP NYELVET,
'S AZÉKT RÚTAT TSINÁL.

Bizony tévelyeg itt Vérségi, A' teljes régi-

séget megveti, 's abban fzépséget nem talál.

A' mostani zrzavarban sem látja annak fzépsc-

gét : 's már fiatal korában érzette, hogy nem
ízép. A' Német Magyar Nyelvtanítás elÓtt(*),

a' hol inkább ajánlania kellett volna nyelvünket

{*) Ellja'ró befzcdjcból ide írjuk fzavait. Ezekkel öf?-

ve kell vennünk azokat is , a' miket Ugyan onnat

már fdjebJr hoztunk cIq jegyzésképen (a' 43 lapon),

Stanm ííaUi \ú)f noá) iu fnl5cr ^ugínb, fcU ^«ar»

6dfung cínigcr llíeráfKdjen Síuffd^e In b<r uticiarlfífcen

8prQ(fje bígonntn: alé Idj In \í)t aud) fctvon fccti 5}?a;í

'gel reercnnid)cc (Jriáenftfcoftín unb <?rfort»ernlífe , t\m
fulílülrten ^pradje fú&líe, immlíd), fKúi]í)útf S?í(fcíí(í«

U\t , unb J5{fíímmt&eít Dcc 5íuöbr«icff. Q>tatt nun büní)

Scrat^ung áltcrer uRt) neuerer S(í)x\fti'uUn' , 5uríd;fwd»

fenbe 5íufli5funö mtUxt: '^wtlfel, imb £td;í aiif uniidjrt

^Mben ju getrtnnen / iniírrít td; mid;/ bffonbcté la

^Itifidit ber JKecttfítrtlbung / unb bee Il6«rfíöun3 öu4

frírabtn ^prac^ín, a.4f imíner bunfíere ÜZt^ena-cgc.
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az idegeneknek, Ö annak gyslázója, *s hirdeti

fogyatkozás?.it, a' mint már oUy korán ér/ette:

nintsenek benne a' megfzépiilt nyelvnek léteihez-

való tulajdonságai, a' tifztaság, a' hihálirnság,

a' kifejezésekben való meghatározás. teízi a*

fzéplésnek tetején ragyogjó nyelvek mellé a'

miénket. fzépít rajta , a' megvettetett régiség-

nek vezérlése néiki'il, a' mostani zúrzavarb n Tzéú

jel kapdosva, a' maga feje után. A' fzép nyelv-

nek meggyalaztatásával tétetett nagy ígt'ret oda

ment végtére : hogy mi ugyan Ö benne , a' Hires

Hyelvfztpit helyett y Tze^éres Nyelvrútltót ré-

mülve látunk.

a) MÍ A' SZÉP NYELVET TANULJUK ,

'S VÉDELMEZZÜK.

Mi ellenben fzépnek találjuk a' mi nyelvün-

ket , olly fzépnek, hogy tsodálkozunk rajta, 's

nem gyzzük magafztalni. Ezt a' fzép nyelvet

tanuljuk nagy fáradsággal: 's buzgón védelmez-

zük, ugyan az Ó tifzta várában kéfziilt fegyve-

reinkkel, a' fattyú fiak ellen, kik fzépségét rú-

titják. Nyelvfzépító Szerzket mí nem esmérünk

Adelunggal: kinek értelmes fzavait e' dologról

a* mi Kedves Révaink felhozta Látánúl a' Bvebb
Nyelvtanitásbau (pag. <;43.)» » Pfoprie non ipsi

„ ( Scrlptores) excolunt linguam ; sed coliigunt

,,tantum, quodest vniuerse bonum , et pulchrum

^, quodque in lingua adest iam excnltum ; idquft

,, inde sumtum proponunt nationi in quodam totó

,,pulchre ccnnexo, •— Eorum exempla et alios



„ (íocent, illnd ipsiim boii[im> ac pulchrum , qiiod

„ reuera adest i im in lingua, imitatione ad rem

„ nat.'.m accommodare. — Atque hi nonipossunt

„ alii esse, nisi qui , praeter sufTieieritem rerum

„ cogüitionem, babeaiit et siiae lingtiae cognido»

,, nem erudítam, atque vna sint et pulchri sensu

„ praediti. **

S) VÉRSÉGI SZÉP NYELVET
NEM TANULHATOTT, NEM IS TANULHAT.

Hogy Vérségi futaikorában nem látbatta még

a' nyelvnek fzépségét, nem tsoda : mert még ak-

líor , olly jó úton , 's olly mélyen nem tanulhat-

ta. De az ugyan igen is nagy éktelenség, bogy

már akkor olly biiTzke indulat volt benne : bogy

a* maga tifztátaían , hibás, és határozást nem ta-

láló , kitsiny nyelvtudásához mérte azt a* nyel-

vet , a' mellyet még nem tanúihatott. A' maga

fogyatkozásait arra fogta vakmeren : még most

is arra fogja. A' korán megsértetett ártatlan nyelv,

méltó büntetésül , homályba borúit elóle minden

fzépségeivel : 's vakoskodó tudatlanságában hagj^-

ta már akkor , 's megáltalkodást erelztett reája
,

örök fzégyenére.

4) ÉRTELMES MONDÁSf^AL ,

KETTS SZÉGYENÉRE, NYELVTANULÁSRA
KÖTELEZ MÁSOKAT.

Tifzteletes Virág Benedek Urnák értelmes

mondásával figyelmetesekké tefzi (a' alapon)

fzoros kötelességökre könyvrzerzóiiiket : hou:j

azt a' nyelvet, a' mellyen [írni akarnak, ne tsatv



iudják i banera tanulják is. Értjük mi ezt: ne

tsak tudjuk, akár hogyan, a' magával ellenkez

/Izokásból, fzédült fejük után; hanem tanulják h ,

Tzorgalommal
, j oktatásokból, hogj >velÓs es-

inéretcre juthassanak.

De kit emleget itt Vérségi ? Hogyan egyez

vele d^ nyelvtanulás értelmében , 's a' nyelvet be-

tsülésben ? V^irágot emlegeti, kit mi is tilzteliink,

és fzeretünk ; kinek serkent jeles példájára ébre-

dünk , *s buzgón indulunk.

^ E' pedig a' nyelvtanulás kedvéért elmerül a'

régiségekben: ajánlja azokra a' gondos ügyelést",

sfirgeii felkerestetésöket , napfényre hozatásokat.

Hogy általunk is többfzör hirdet/tessék a' nemes

öíztönözés : ide írjuk ízavait Elöljáró Befzédjé-

ból a* Négy Prédikátziók elótt (a' lo, és ii la^

pon), ,, Méltó dolog bizonyara a' régiebb IVIa-

^, gyár Munkákra ügyelni, — Int az üdó , hogy a'

,,tifzteletes régiségeket keresve keressük, és ha-

,, zafi társainkat arra buzditsuk , hogy fzemesek ,

„hogy vigyázók legyenek : hogy az elfüstösödütt,

„'s rongyosodott könyveket, írásokat, mellyek

„sokTzor fzelemeneken , és fzurdékokban méltat-

„ l.aiúl hevernek , és senyvednek , vagy a' tudat-

ai lanság birtokából ízabadúlást várnak, tehetsé»

•,,gek fzerént igyekezzenek örzveí'zerezni. A' ki

„maga nem érkezik valamit köz hafzonra fordí-

,,, tani , közölje mással, Tegye ajándékát a' \i^7i2k

,, Oltárára: mellyet itt Pesten Excellentziája

„Széchényi Ferentz Gróf Hazafiúság a , és Böke-



,. ztísége épített. Int az üdö , ez a' békescghek

„iieje int: ^^gy a' múltakra emlékezvén a' .)ö-

veiidókre kinézzünk. "

Ugjan Ó, a' Kedves Virág, iiolia Szerentséf

Fordító , Kellemetes Szerz , Felséges Költd ,

méltó nevezettel Magyar Horátz , még most is,

mikor ennyire ment, ha valahol megfogyott vol-

na, magát vádolja, nem a' nyelvet, mellyct ér-

deme izerént több helyeken felségesen magafz-

lal. Halljuk elóízör tsak arról, a' mit most em-

líténk , mi egyenesen , mi fzépen fzóll Leliusa

végén az Emlekeztetésben. ,,Ha a' tárgy méltó-

,, ságát nem ugy magyaráztam , a' mint kellett

,, volna: annak az én tudatlanságom, néma' Ma-

j,gyar nyelv az oka; a' melly bizonyára felséges,

,, és édes zengés. ** Ez ugyan jeles oktatás még

most is Vérséginek, ha foghatna rajta. De foly-

tassuk tovább a' ditsérct€t Virág fzavaival Horatz

Poétikájából ( a' 22 lapon). „A' mi nyelvünk,

,, mikor kell ,. nyájas , kényes, gy^^^g^'9 mikor

,,kell, komor, kemény, erós ; fzóval , kéfz min-

,, den indulatra. *'

Ditsérte bel«Ö meggyózódésböl a' mi Kedves

Révaink is Hazai Nyelvünket, Boldogult Leopold

Föhertzeg Nádor Ispányunk elótt (^Joan, Nic,

Révai Latina y pag, 119*).

Si vacnnm obleetant sparsi sermone lepores :

Te trahat illeccbris Hangara lingua suis.

Cerne libens curis grauior, volnatur vt vlivo

^rdua dicturo grandis in 01« squoíi.



7a i^oti^

Laetus et hoc videas , ijmantibus abdita rcmra

Vt vis verborum dines et apta fiuat,

Da plapsnm , victrix pallentern dictio vultumi

Dum facit et motas cnrrére lacrirríulas,

O! faucas linguae tam multa dote snperbac ,

Vtfacis, et studio digiia sit illa tuo.

Exemploque tuo., quem fért praeposterus crror,

Ernbcat totas pi-otinus ille genas.

Pegenerfm doceas, Hnnno non sangnine dignnm ,

Tam male torpentem quem sua lingua latct.

Hallottulí Nemzeti Nyelvünknek Jeles Mél.

lóságát azon Érdemes Tanítónknak Serkent Be^

fzédjéböl (Prolusío Sccunda habita in Auspicüs

CoUegii ^ungarici die 1 1. JS'ovembris y anno Í803)

Abból tudjuk, mi felségesen szóllott már ötven elz-

tendövel ez elótt Ribínj János , Soproni Evange-

licus Tanító ,
á' maga Tanítvánjihoz , Buzdító

Beízédjében. ,,PInra sünt, et mnlto quidem plu-

,,ra, quae me ad patfiae linguae admirationem

,, rapiunt. Siue enim perspicuitatem > maximum,

„ etrectae cognitionis , et bonae dictipnis orna-

5, mentum , considero ; hac praestanti virtute

,, multis aliis antécellerenostram deprehendo: si-

„ne maiestatem, e totó dictionis habitu mirabi-

„ liter elucentem , expendo ; nihil nostra magni-

„ficentius, nihil grauius, nihil splendidins , inue-

„nio. Vis vti, concitato, aut vehementi dicendi

„ genere? Hungarorum sermone , sünt eniríj ala-

,,cres, atque excitati homines
,

praestabis id

j.quam opiime. Adhibenda est circnmducta ora-

„tip? Longiore. ilhe , et, vt ita dicara, circum-



„ ductae HiuigaTorum voces , atque loquendi for-

,, inulae ,. expromendae sünt. Quicuiique tandem

j, dicendicharacter exprimendus est, teiiuis, rae-

,, diocrxs , sublimis ;
qiiicunqiie affectus significan-

,, dijs , amor, ódium, laetilia , tjistitia, ira, spes,

j, metus : potest is stilo Hungarico, recte expri-

„mi; potest commode ore Hungarico declarari.

,, Blanda est Italica oratio, non nego. Venustus

,, est sermo Gallicus, concedo. Grauis est dictio

„Germanica, probe scio. Sed cuncta haec ita

^, sünt in lingua Hungarica conspicua: vt , qua

,, potissimura excellat virtule , diíficile dictu esse

„ videatur. "

5) A' SZÉP NYELVEK KÖZÖTT RAGYOG
A' MIÉNK,

TSAR NYELVTANÍTÁSAINK ROSZAK.

íme! ott vagyon mára' mi Mennyei Nyel-

vünk, léteiéhez való tsodálatos bels tulajdonsá-

gival , a' fzéplUésnek tetején ragyogó Híres Nyel-

vek mellett: ott vagyon felségesen , némellyeket

sokakban fzinte meghaladó méltósággal. Hogy

azt a' Világ ott nem látja : annak nem a' Nyelv

az oka , hanem az ellenkez környülállások :

mellyeket egy Nyelvtanító meg nem változtathat.

Az Ó tifzte tsak ez , ha ugyan ennyire mehetett

már, 's tifztán láthatja a' Nyelvnek Fényes Fel-

sóségct : hogy azt valóságos helyén mutassa. Je-

lentheti, ha úgy bízik magához: hogy azt ezen

méltóságos fzékébeu mind e' korjg meg egy

Nyelvt^aító s^m látta tökélletesen,
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A' mi Nvelvrink magában tifzta , hibátlan»

alkalmas minden rneghatáiozásra , felséges , men-

nvei : tsak a' Nyelvtani' ások lii'/tátal /nak , hi-

bás.ik, tétovázók , alatso!ijak,eüry ízóval rofzak,

kiváltképeti az utóbbiak irtóztató mértékben ro»

fzák ; mert oUvanak írják, kik eddig tsak hallót'

iták y *s tsak gj tudjak^ nem pedig tanulták a*

Kemzeti Nyelvet. Ezek ismét a' Kedves Virág-

nak értelmes fzavai (^Lélius elótt az j4jánl6 Le-

veliénél Ugyan az 6 jeles mondásával dorgál-

juk ulóifzor is mind azokat: kik a' magok vétke»

fogyatkozásait vakmeren az árlatl^n nyelvre fog*

jak. ,, Most sokan a' nyelv ellen panafzolkodnak:

„de hát miért nem jártasak abban? Azt akarják

„ tudni , a' mit nem tanultak : azzal fzeretnének

,, bvelkedni , a* mit nem fzcreztek. Ne legyünk

„Hazánknak henye fiai, és nem leízünk Nyel-'

„vünknek ótsárlóji. *' Még azok is henye fiak,

a' kik rolzúl tanúinak, mert rofzúl töltik az idt,
*6 a' nyelvet ótsárolják. Abutuntur otio praepostere

negotiosi y indigne calumniosi,

í2. NEM IRTÓZTATÓ SZABAD FELVÉTELEK
RÉVAINAK TUDÓS FEJTEGETÉSEI.

NYELVÜNKÍíEK SAJÁT ALKOTMÁNYÁT
IGAZÁN MUTATJÁK.

Igen rakásolja Vérségi, tudatlan rofz értésé-

vel, a' sok nem igaz mondást. Többekrl fzóll»

de Révait tsak magát érti, a' kinek már elhíre-

sedett Derék Munkáira mutat azonnal, 's Ótet

jCSpkkel olly világosan nevezi , mint ha tulajdon



nevén cgjenesen nevezné. 'S mikor így bánik,

nem tsalfaság e nevetséges maga mentése, hogy

Ó fzemélyt nem nevez ? Nem azok elótt befzéll

e, a' kik tudják a- képes fzóllásokat: inuentum

pro inuentore, opus pro auctore , definitionem pro

dejinito? Ezek mind egyre mennek, 's azért raí

nem képeskedünk a' nevekben szótfzaporítással,

mikor a' dolgokra fzükségesebbek világosító fza-

vaink. Vérségi fzóli tehát Révairól, tudatlanul,

rofz értéssel , nem igazán : hogy 6 a' régi fzavak-

ból , formálásokból, hajtogatásokból, 's kifeje-

'zésekböl , akár helyesek , akár bibásak legyenek,

irtóztató tudós fzabad felvételeket ( h^pothesise^

Áet^ épít,

a. A' SZABAD FELVÉTELEKNEK
MIBEN LÉTÖK.

Mitsodák d^ hypothesisek t abban az értelem-

ben, a' mellyben itt vétetnek gúnyolóképen f

Bizony fzabad felvételek : olly dolgoknak , a*

mellyek nintsenek , ollyan felhozatások , mintha

valósággal megvolnának; elmefuttató enyelgések,

faépítés kedvéért, tudós enyelgések. Hol vágy-

nak az illyen fzabad felvételek? Abban az álla-

tásban : hogy minden ragafztékok jelentó fzavak,

's ugyan mind jelentó gyökerekhez járulnak, be-

tiknek külömb különjb változásokkal , mellyet

bennek idó jártával tett a* fzéphang. Hol ezckv

ben az irtóztatóság ?
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b. TUDÓSAK, MEGEGYEZK,
NEM IRTÓZTA rÓK.

Ha ezek a' fzabad felvételek, mivel raár ory

neveztetnek , tsupán tsak elmefuttatások volná-

nak is: bizony nem irtóztatók, raeit tudósak,

fzépen megegyezk. A' formál ; sokkal meghóvíilt

jelentó fzavakban, a' fö jelentéssel egybefoglal-

tatott raellékesleg való többi jelentések, raellye-

het együtt érzünk olly ersen, hogy azokat nem
tagadhatjuk, a' felofztatott réfzekben külön vé-

tetnek, 's a' mint járultak jelentést fzaporítással

az elsó jelenthöz, azon renddel megmutattatnak,

Kiki öfzveillóséget lát ezekben, világosságot lit,

értelmesekbl teljes értelmet vefzeru Ez ugyan

mind azon kellemetesség, 's gyönyörködünk ben-

ne. Igazán irtóztató a' Vérségi állatása : mert

mind azon ellenkezés, józan okoskodással öfzve

nem férhetés. Jelentbl, és nem jelentóból, az

az, világosságból, és homályból; söt két, há-

rom, 's több nem jelentbl is, következképen

mind annyi homályból , Ó még is jelentt, töb-

bes jelentót, mind azon világosságot tsinál. Ez

is hipothesis , fzabad felvétel ; de tudatlan , és

homályost Tudós a' miénk, és világos.

c. A' NYELVNEK SAJÁT ALKOTMÁNYA
NEM SZABAD FELVÉTEL.

Mi azonban feljebb is mehetünk. A' mit mí

állatunk, fzóll a' mellett a befzéd fzerzcsnek

tzélja : nyilván mutatják azt tsak a' mí nyelvünk-

ben is több igazán jelent réfzek ; ezekbl a' ha-
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sonlósáfj a' homályosokat is ollyanokwak mondja;

'js alkalmasan megfejtegeti; az atyaíiságos nyel-

vek pedig teljesen megvilágosítják. így ment

a' nyelvnek clsÖ eredetébl felserdül nevekedé-

se a' teijes megállapodásig : 's ezek mind azon

történt dolgok benne, mind azon valóságok. A*

nyelvnek elsó fzerzóiben , 's gyarapítóiban, nagy

éízt, és okoskodást mutatnak. Tudták ezek, mit

gondolnak , mitsoda renddel , mitsoda foglalás-

sal, a' több képzeletekben. Mindenekre egyes

fzavakat rakogattak öfzve bóvtilt értelemmel. Ez

igazán a' magát ábrázoló nyelvnek saját alkotmá-

nya í linguae sese efformantis genuinum systema

proprium^. Ugyan ez egyedül a' nyelvnek min-

den réfzeiben világos, törvényeiben bizonyos:

's a' nyelvnek megállapodásából annak ncveke-

désére , és elsó eredetére , bátorságos egyenes ^

úton felvezet; abban velós esméretet , és teljes

tudományt fzerez. Nem láthatja ezt Vérségi a*

fél világossággal, *s a' fél homállyal; annyival

is inkább nem a' ketts, hármas, és többes ho-

mállyal : azért fakad Ó a' gúnyoló nagy nem igaz

mondásra, hypothesis ^ tudós hjpothtsis , irtózm

tató tudós hypothesis. Valaki azont mondja vele ,

nem tudván efzével élni, tsak tekintetbl, hasonló

vakoskodásában ; az ugyan a' Vérségi Szamara,

akár mint takargassa nagy füleit a' reá nem ill

orofzlán bórrel , tanító hivatallal, "V'^gJ ^gyéb

fényes állapaltal.
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d. MIND HELtES FOKMÁLÁSORRÓL
SZÓLLÜNK.

Abban is mind azon nem igaz mondás va-

gyon : aÁár helyesek , akár hibásak a formáld'

sok. A' melly formálásokat gúnyol V^ersegi , 's

a' maga efze után hibásaknak hirdet: mi azokat

mind helyeseknek bizonyítjuk, hol itt, hol amott,

a' mint elófordiílnak, ezen tudós tsatáinkban.

Bélát élesen a* mi Értelmes Révaink a' nyelvnek

minden törvényeibe: 's jól tudja a' helyest a*. hi-

bástól megVvUafztani. Az illyen Nagy Tanító alatt ,

ki mindent erós okokkal világosan mutogat, mí Hív

Tanítványok, ezekben is jól látunk. A' Tudós

Világ elótt fzóllunk : látja t'igyünk igazságát ,

ebben is dorgálja velünk a' tudatlan nem igaz

mondót.

3. RÉVAINAK RFALAS BOLTJA

MIND TGAZ DRÁGA ÁKÜKRAL MtGRAKATOTT,
ABBA SEMMI SEM JÓ TSAR TETSZÉSEÓL,

HANEM MIND KEMÉNY PRÓBÁVAL.

Elkezdette már Vérségi, 's úgy kell végig

folytatnia, a' sok nem i^az mondást, tsúfolódva

is. Azt kívánja Révai , hogy azon dolgokban ,

mellyek neki tsak azért tetfzenek , mert boltjába

valók , egélzen a' régiekhez ragafzkodjunk : má-

sokban pedig az ösi könyvízerzöktol vele együtt

fzabadon eltávozzunk.

Boltossá tefzi Révait megvetóképen : mert

hitvány ennek az árúja., az ö bókjába való. Le-

gyen úsy, boltos a' mí Ktdves Révaink. Va-



l^yon boltja, vágatott kóveltból , er?-s ofzlopo-

lion , erös bolthajtásokkal , tágasán, és horzfían

rakatva. Az ékesízrzeretésiiek' orfzágából vette

hozzá a' tná fz ereket : maga Volt az'épító, mert

ezen tudományban is járatos nagy dltsc seggel.

Kellemeres fzép renddel vágynak benne az állá-

•ok > a' fiókok , az afztalok : alkalmas nagy ajtók

a' béjárati'a , és kimenetelre; fzép magas ablakok

' V, teljes világosságra. Az árúk ismét az ékesfz-

rzeretésnek böv orfzágából fzereztettek nagy

gondossággal, tartományok fzerént. Ott vagyon

a* teljes régiség tifzteletes igaz képében, kéz írá-

sokban , 's nyomtatott könyvekben : a* nyelvnek

minden története a' mi idnkig. Illó helyet fog-

lalnak, a' távolabb, és közelebb való atyafiságos

nyelvek, minden fzükséges kéfzuletekkel. Tal-

pon állanak, az éles fzemü, *s keményen visgá-^

ló két árlátók: a' böltselkedcs , az íléletértés^

Szüntelen forgásban vágynak az árútpróbáló efz-

közök, és igaz mértékek: a' meghatároztatott

)ó fzokás, a hasonlóság, a' fzóvisgálás , a' Tzéphang,

Itt ugyan semmi sem tetfzhetik, a' mi ezt a*

négy mértéket tökélletesen meg ne^m üti. Illy je-

les nagy bolt még soha sem volt a' Magyarság

Piatzán. ürül ezen a' DitsÓ Nemzet. Megjelent

itt a' többi sátorok között a' Vérségi sátora is ,

töredezett görbe sátorfákan , ringyrongy pany-

vával. Igen rázta a' fzél, meg nem állhatott. A*

fiatal árúlátók is megvisgálták rofz árúját; kihir-

dették, mi veízedelmes, 's tzre ítélték. Az iU



Ijen' íinrta áros tsak irigy bánatjálan rtftólja a'

nagy toltpst.

Ha kemény valaki a* megváhfztásoan, kí-

váltképen az a' rní Gondos Révaink. A' régisé-

gekbl nem akar mindent vifzfzahozni , hanem
tsak a'hoz ragafzkodik , a' mi bennek megállapo-

dott a' közönségesen megegyez állandó jó fza-

káson : a' mostanibi is tsak azt veti el, a* mi

ettl a' jó fzokástól elüt éktelenségével. A* for- >-'

málásokról forog leginkább köztünk a' pör, ne-

vezetesen az igékben. Most ezekben , a' rofz ,

és jó fzokás igen elzavarodott : 's a' régiségnek

közönségesen megegyez állandó jó fzokása vá«

lafzthatja meg a' jót a* rofztól. Ennék a betege

ha /negengednök , ezt a' jó fzóllást így is halljuk

ma: de rofz úl is mondják, enne a beteg y ha

megengednénk. A' jó megegyez a' mindenkoron

fentartalott régi jó fzokásnak fzóHásával , még a'

durvább formálásban is , mellyben változást telt -,

.lassanként, a' fzéphang. A' nyelv tó'iténete ezt \

így mutatja: enne-ik ^ enné-ek , enné-J-ek , enné.k i

a betege ha megengedne- ük , engedn'-ök , enged-

.no j-ök , engedn-h, PC formálás azon ^gy ^ mert

sC fzemélyeket formáló névmásai azonok , az ik,

cs ük, Tsak a' fzéphang tett berniek változást-;

clófzür, hasonló, és közép hangkövetéssel; azon-

közben a' fzéphan^'-gal foglaló / betnek is közbe-

vettetés^ével; végtére , ezt elhagyván , öfzvef9rra-

dással. A' formálásnak ezen öfzveforradott kc'-

pein megállapodott a' közönségesen megegyez
régi
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régi fzokás , ^s ugyan azokat úgy adta által ne-

künk is. Ezekhez ragafzkodik tehát a' mi Okos

Révaink, *s ezeket ajánlja. Az elóhbi képeket,

noha jók, fenkire sem tolja: tsak azt mutatja,

hogy raegvagynak »' nyelv történetében, 's vilá-

gosítják az öfzvefbrradással lett késbbi képeket.

Ezekben tehát, 's több iilyenekben, fzabadon

eltávozunk a' régi fzerzöktól : a' mostani fzo-

kásból pedig tsak azt hagyjuk jóvá, a' mi reánk

maradott a' közönségesen megegyez régi jó

fzokásból , 's ezzel még most is megegyez.

4. MÉLTÁN MEGRÍVÁNJUR ÍRÓINKTÓL,
HOGY AZ ÉRESSZÓSZERETÉSBEN JÁRATOSAK

LEGYENEK.
E' HOZZA HELYÉRE A' MAGYAR ATÉJíÁT.

Nem hagyhatjuk éfzrevételünk nélkül Vér-

séginek jelentését: mellyet igen is engedelmesen

megtett az ékesfzófzeretésbéii nyomozásokról , és

ezeknek helyes raegítéltetésökre izükséges tudo-

mányokról ; hogy ezeket mi nem várhatjuk , nejn

is kívánhatjuk, íróinktól.

a. AZ ÉKESSZÓSZERETÉSNEK SZÜKSÉGE.

Mi bizony várjuk , 's igen megkívánjuk.

Mert elófzör is ugyan abban foglalatoskodik az

ékesfzófzeretés , a' mi nélkül senki sem lehet Jó

író : a' nyelvnek terméfzetét , és fz épségét ma-

gyarázza, hogy annak segedelmével, külömb kü-

lömbképen, mind írásban, mind befzédben ki-

nyilatkoztathassuk gondolatinkat. Azután , vala-

Jii toUhoí nyúl közülünk, többire ^ mind] bátraa

F
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befzéll az ékesfzófzeretésnek tárgyairól : felnorfi)a

derék okait, mért ír Ó így j vagy amúgy; méri

,
külömböz a' többiektl, 's jobb úton jár, hogy

sem azok. És ugyan ezektói annyivc.l is inkább

megkívánjuk az ékesfzóízeretésben való járatossá-

got, a' mellyet már iigy is magok fitogatnuk ,

kcrkedéssel, sokfzor sértésekkel is: bogy arról

jie regézzenek, annak ne mutogassák tsak kül-

só héját , ide ""s tova kapdosó bizonytalansággal.

Jól értsék tehát azt^ és^ tudják velsen: a' mi-

lól a' Nagy Közönség elótt bátorkodnak fzóllani,

inint annak Tsalhatatlan Tanítóji.

b. ÍRÓINKTÓL NEM ESMÉRTETIK.

Szomorú állapat , hogy mind azokban, a'

kik erról hangosabban befzéllenek, igen t:^pafz-

taljuk mind e' korig a* nagy fogyatkozást. Egyik

•era tudja közülök az Igaz Magyar Ekesízóízeretés-

nek valóságos tzélját, teljes foglalatosságát, min-

den megkívántató segedelmeit, bizonyos fó tör-

vényeit, 'S az illyen meghatározatlanságban fel

'«alá futosnak, félre vagdalkoznak a* levegben,

hafzontalanál , az elóbbeni tudatlanságnak Öreg-

bedésére.

c. MEGMUTATJA ÉRDEMES TANÍTÓNK ,

MÍ IS UTÁNA.

Meghatározást mutat a' mi Fáradhatatlan

Révaink. Tsodálatos dolog gyzessél , 's belátó

nagy éfzfzel, 6 egyédöl azt teízi , sok vifzontag-

ságokkal h íborgittatott rövid életében , ennék tö-

kéiletes me|fbizonyodáj»ára : a* mit sokaktól ,



icedvezó • állapatban , késre is alig várhatnánk.

T:!gas ennek a' mezeje: de olly fzcp bei7ne , 's

olly könnji'í , mindenfelé a' feloíztás; hogy a' ieg-

fzük>;égesebb dolgokat mind közel érhetjük. Azon

meghatározást , a' mint vettük , mi is híven mí.v

megmutatok , fzükségesképen , a* felhevült per-

nek biíon/osabb eíigazúlásárá. Serkent Elöljá-

róinknak bóltsen fzóilásokra : hogy világosan

tudja kiki > mirl, meddig,, miképen tsatázzon.

Kellemetlen nekünk, a' mint már többlzör is je-

lentjük , a' mi tsatánk: minthogy ebben , nem
tsak az ellenkez okokra világosító megtzáfolást

adással , hanem még a* mostkolódó indulatokra •

is dorgáló feleletekkel kénteleni'il bnzgódnnkí Ber-

né vagynnk már, vegét kell fzakafztanünk a*

Nemzet Javáért. A' többi virágzóbb nemzetek ntl

is i1gy mentek az illyen tudós vitatások.

d. HELYÉRE HOZZA A' MAGYAR ATÉNÁT.

Megint lángodoz a' Ditsö Haza Nemzeti Nyel-

vünknek Méltóságáért. Bizonnyal úgy kívánja azt

is , valamint törvényeit , boldogulása alkotmá-

nyát, minden bétsfzött idegentl megválafztva,

eredeti tifzta fényében látni, betsi'ilni, 's fentar-

tani. IJgy mutatja azt a' feltámadó, 's magát jó-

zan értelemben ajánló. Igaz Magj'ar Ékesfzóíze^

retés (^Genuina PhiLoíogia Hungarica^' Ennek

elterjedésével bizodalmasan várjuk a' közönséges

megegyezést: 's meglátjuk végtére a' Magyar H.i-

xában a' Magyar Aténát. A' TifzameUékiek , ma-

gokat elhittökbeiij nem engedik az i a' Dunámul'

Fa
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Jékieícnei. Bizony pedig nálok sints igazán. Ná-

iok is éktelen hibák , ifzonyu nagy ízámmal ,

vágynak fzokásban : 's a' mit dalolnák , mago-

kat hányással » Dunán tál Magyarul $ Isten engem I

nem tanúi; bizony reájok is illik méltó fordulás-

sal azon pirongatás , Xifián tál Magyarul ^ Isten

engem ? n^m tanúi. A' Pápistát is kizárja belóle

a' Kálvinista : pedig Ó sem lakik benne, fzéljel

tanyáz a' Szoli pufztáká;! , 's az 6 befzédje is ^V."

XÚGn f^oliság f esméretesebb nevén soloecismus,

Éustachias után rzóUunk (ac/ Dionysii versum

^75)'. ,fAlunt etiam soloecismum inde (ex So-

,,1Í5) originem cepisse : quod Attici quondam

„homines íbi habitantes elegantiam Attici sermo-

„ nis mutilarint , et per habitationera in Solis

,, agrestres quasi facti sünt.** Nálunk ez a' y\.h'

gysiTjzoliság , mivel annak fzerentsétlen védje

Szolnoki, 's azt ezen vidéknek fzokásával is erói-

siti, ezek után Jzolnokiság lehet. A' dolog hason-

lósága a' névben is talál némti némü hasonlósá-

got. MináeniWt Jzolnokiság vagyon zavaros nyel-

vünkben: az ellenkez tifztátalanság nyomja az

igaz tifztaságot. Lappang a' fzegény Magyar Até-

11a , ebben a' pór támadásban. De a' tifztátalan-

ságnak elüzetésével, 's a' tifztaságnak helyreho-

zatásával , raellyet bizonnyal megtefzen az Igaz

Magyar Ekesfzófzeretés , azonnal raegtetfzik a'

ízépséges Magyar Atén^, 's mindenütt egyaránt

lefzcn a' Dítsö Hazában, *z íióknál, aVVárasak-
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T:an, a' Vármegyékben, ae Orfzág Gjálésén , az

láten Házában.

II. SZAKA S Z.

VÉRSÉGIT NEM RÖVETHEtÉSÜNRNEK
NYOMÓS ÓRAIRÓL.

s'zóUnnk már Verseginek raegtsalatkozásáról :

hoo-y írígj'kedö motskoldásival , 's tsúfolódva

felhozatott hitvány okaival , nem juthatott tzéi-

jához ; 'e hafznára volt inkább , hogy sem ártal-

mára , oktalanul megtámadtatott ellenségének ;

minket sem vonhatott magához idegen^tö moz-

gásával»

Révainak tekintetét Ö ugyan seramiben sem

kisebbíthette , hanem inkább Öregbítette. Betel-

jesedett az b fzerent^étlen törekedésével is ama'

teljes mondásucik valósága: contraria^ iiixta se

posita 3 magis clucescunt. Világosabban megtet-

fzik már az ellenkez nagy külömbség. Teljesebb

tündöklésében jelenik Révainak élesen látó Ne-

messége , józan okoskodása, egyenes úton járá-

sa, gyózó derék okokon megállapodott tanítása, -

áz eredeti ízép nyelvnek általa nap fényre hoza-

tott minden belsó titka, nagy lélekkel védelmez-

tetetttifzta épsége: ellenben pedig süraebb setét-

ségben borong Verseginek vakoskodása , minden

okoskodással vifzfzaélése, útatlan helyeken bot-

ló tévelysép^e, az elkortsosúlt rút nyelvnek általa

^ még nagyobb homályba keveredett tsúfos regéje,
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alatsonj'sággal bétolakozó tiíztátalan mcgroiigálta-

tása. A' Tudós Magyar Világ , a' ki mind a' ketlöt

most már figjelmetesebben fogja ízcralélni, mél-

tán gerjed eHeukezÓ indulatra : ettÖl való nagj^obb

irtózásra , megvet utalásra , ÓrízHedo gondos-,

ságra ; ama'hoz pedig buzgóbban ragalzkodó fzere-

tetre , többre betsülésre , bizodalmasabb követt-sre.

Hlyen állapatban minket-sem rontliatott rneg:

kik nem indulunk tsak vakon akármi t.íiiításra ;

mert tudunk efzünkkel élni, 's kivállképene' ket-

trl, nyelvünk méltóságához képest j, köz ja-

vunknak hozzánk tartozó igaz esméretére , ke-

ményebben ítélünk. Látjuk az éktelen külötnbsc-»

get , meg is mutatjuk belsö meggyö/ódésünknek

nyilván való bizonyságára: ezért Izól^unk most,

ezek után sem hallgatunk, ha ízükséges leízen, ,

nyilván kikel tudós tsatáinkban. Itt ugyan j, mi-

vel az idegenítö fzándékot dorgáljuk, tsak a ra

néz némelly okokkal jelentjük megtsalatkozását.

Egyenesen kimondó bátorsággal tudtára adjuk

tehát az egéí^z Tudós Mí^gyar Világ elótt: hogy

Kévaihoz , az Orf/áglástól bölts válafztással ada-

tott Érdemes Tanítónkhoz, híven ragafzkodunk ;

Vérségit ped/g , ai. illyen hivatalba mrigát beto-

ló Amítót, teljességgel nem követhetjük.

Mindpn Tanítóban , hogy tekintete legyen ,

's másokat követésre indíthasson , megkívántatik»

a' többi tehetségek , 's tulajdonságok közöl , ki-

váltképen e' három : hogy mindég igazat mond-

jon ; tanítása ne legyen magával ellenkez tsátso-



gís ; 's abban va"koskodó tudatlans'gát el ne árul-

ja. Ugyan ezek Verseginek fö hibái , mellyeket

egynéhány rzárv;isabb példákkal ezennel meg-

bizonyítunk; a' mellyektól azonban a* mi Ked-

ves Révrink olly ment, mint a' Világosság An-

gyala. Elttünk tehát hogyan lehetne amannak

tekintete , 's Ótet hogyan követhetnök: iraezt pe-

dig , igazán Mennyei rznket , hogyan hagyhal-

iiók el, hogy megint setétségben bolyongjunk?

1.5. A' SZARVASABB
NEM IGAZ MONDÁSOK.

Több hamis mondást, illetlen reáfogást, ál-

nok félretsavarítást, eléggé felhányt már Verse-

ginek, a' megbövült gyöker forma mellett ne-

mesen buzgódó. Öregebbik Társunk. Legtzégé-

resebb ott a' fzokásnak nem igaz felhozatása :

mellyet a' Nagy Közönség , a' maga tapafztc.lá-

sából , azonnal megdorgál vakmerségéért. Azon

egy ajakon járnak ott az újabb ellenvetések is.

Itt ezeket tsak említjük: mert ide valók, 's a*

rofz fogásokkal kapaf/kodó tekintetet alább fzál-

lítják. De gondosabb meghányatással egyebek-

hez látunk.

A. A' RÉGISÉGET MEGVETÉSBEN.
Szörnység , hogy Vérségi , Els Értekezé-

sének már kezdetén , a' régiséget megvet kérzti'

létében, nem igaz mondással tátja fzáját (a^ i la-

pon) : „ régi, és mostani könyvfzerzink között

,, nints talám kett, a' ki egymással a' Magyar

,, orthographiában , és a' izóknafc forraálásoX'ban,

•F 4
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„ 's Inflexiojoíban, tökélletesen megegyezne,**'

Elttünk bizony tsak ezzel is mindjárt megtsök-

kent tekintete: mert láttuk már, hogy nem já-

ratos a* dologban , meliyet tárgyúl válafztott ; 's

azt üztében nem fzóUhat egyebet, a' mint azu-

tán taparztaltuk, a' nem igaz úton tsavargó ékte-

lenségnéU Minket Érdemes Tanítónk példája an-

nyira gerjefztett: bogy mí is felbiijnók a' régisé-

geket teljesebb meggyözódésünkre, Szükséges óvá-

sokkal gondosan olvastuk , ""s tudjuk bizonyosan,

nem ialám fzóval , mit kell felölök mondanunk.

Azon felül megválafztjuk a' dolgokat is • a' mel-

lyekból áll nyelvünk bels valósága; 's a' meU
lyek tsak mellékesleg valók. Tudjuk annak mosta-»

ni állapalját is e' két nem dolgokban. ErrOt is,

jobban fzóUhatunk , *s az egybevetést igazabban

tehetjük.

1, A' HELYESÍRÁSRÓL,

Külön vefzrzük tehát a' helyesírást ( az pr-

thographiát) : 's arról adjuk elófzör fzükséges éíz-

revételeinket,

a, V A* HELYESÍRÁS
MELLÉRESLEG VALÓ DOLOG,

A' helyesírás nem fö dolog a' nyelvben; ha

fogyatkozása vagyon is , azzal nem rontja a' nyelv-

nek valóságát, írja bátran a' fzerzó akar mellyik

írással á' három közül ezeket az igéket, ne ha-

horc^d-j-am f ne háborodfj-ál , ne habarodj-ék ^

vagy ne háborod'gy-am y ne háborod-gy-áit ne há-

lorod'gy ék j va^^y pedig ne háborogy-g^-am ^ ne



háborogy-gj-áli ne háborogy-gy-ék : megmarad a'

nyelvnek épsége az ígehajtogatásban ; mert a

niegbóvilit gjökerü formának ide illó saját név-

másai vágynak benne. Megbomol azon épség,

njihelyest iSegen névmásaival esnek ezen fzemé-

lyek, vagy megtsonkiíhiakí" ha: mindjárt a' leg-

jobb írással is íratnak : ne háhorod^j-ak , ne hábo-

Tod'j , ne háborod-j-QH. Hasonlóképen megvefztó-

dött a' nyelv éhsége ezen ízókötésbeu, még a'

leghelyesebb írással is , a vitézek zsold-já-hoz

való a jó tartás : mert a' birtokosra nézö névmá-

sa az egyes fzámú ragafztékban nem egyez a' töb-

bes fzámú birtokossal. Ezt megtartván , nem ront

a' fzerzó a*nyelvnek épségében, akármcllyik írás-

sal éljen : a vitézek zsold-jok-hoz , zsold'gyok-hozy

zsol-gyok-hoz való a jó tartás»

b. A' NEM EGYEZÉSNEK OKAI.

Kellemetessé tenné azonban a' nyelvet mind

nálunk, mind pedig az idegeneknél, a^ írásnak

azon ^gy törvénye , ha inegegyezés lehetne beji-

ne. Nem volta' régieknél, nints a' mostaniak-

nál. De az a' mondás még sem igaz, sem ama-

zokra, sem imezekre nézve: hogy ebben talám

két író között sem volt tökéllefes megegyezés. A'

talám fzó ketségeskedés ; a' tökélletes pedig apró-

ságokat vadáfz ; p, c\. fíömöm , vagyfzemem*VoU

tak, most is vágynak, kettnél több fzerzók: kik

között Izembe ti'inií^ megegyezés találkozik. Eb-

ben ugyan mindég fzámosabb felekezet fzámosab-

bal ellenkezik. A' régiekben eltrhetjük A? «gjc-
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netlenséget: mert neliezebben esett arol^tiak a*

nem elegend Latán belüket minden hanfijo/aiink-

ra alkalmaztatniuk ; söt dits retet, 's haladást

érdemelnek tÓlünk , ^ogy a" megegyezésre több

módokat ij^en elmésen' találgattak. A' mostani k

abban vétkesek: hogy 6ket , még annyi világos-

ságban, a' mennyire jöttünk már, tsak a' kevély

megáltalkodás ofztja.

Mi azok el!en, kik a' közönséges kimondást

nyesik fzüntelenúl , gyözó okokkal fzóllunk a'

fjfófzármazás mellett : úgy még is , bogy minden

fzéphangot ki nem zárunk, meilyet a* kö2Ön5éges

állandó jó fzokás hozott bé , a' mássalhangzók-

nak némelly nehezebb «tközésökben. Ellenke-

zink mikor a' fzórzármazás ellen tsatáznak , a'

raelly bizony könnyebb hangot javasol , adja^

mond-ja ^ véd je ^ kérd-je: mint ha süketek volná-

nak, a' közönséges kimondásra sem hallgatnak,

meilyet annyira hánynak, ""s a'mellynek kényes-

JiedÖ restsége közép hangot ejt, a' gyökér, és

ragafzték megromlásával , agy-gya , mon-gya,

^'^SX'iy^ * ^^'''Sy^ 9 hanem velünk, magokkal is

ellenkez, harmadik erófzakosabb ejtési! írást tol-

nak helyébe, ad-gya t mond-gya^ véd-gye , kérd-

c. VÉRSÉGI APRÓSÁGORRAL VESZÓDIR.

Kéfz nevetség mitsoda apróságokkal mi na-

gyon vefzödik Vérségi (a' 9 lapon): kétséges

benne , mellyik írást válafzfza — a' régit e
,
gimilc

y^Sy g^^^^^ > '^"^ vagyyiw/71 , és nugulm , — vagy
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vagy fzem, nyugalom. Hol vagyon az Okosko-

dó , az Itéletértö , Nagy jÉkesfzófzeretÓ ? Mi az

oka, hogy a' régiek i^y írtak, tsak imént mon-

ddís ; a' raí lian^fozatinkra nem elegend Látán

betkkel való élés ; a'' mellyeket kezdetben ne-

hezebb volt mindenképen meghatározniok , talál-

gatva késbben jöttek erre. Az utóbbi idök, egéh

a'miénkig» ízépen mutatják, mi hangozattal ej-

tettek a' régi írású fzavak : illyen éfzrevéíelekkel

kérzül a' régi írásnak kultsa , 's mindenek nyil-

ván vágynak; nem fzükség illy gyermekes kétsé-

get támafztanunk. A' nyelvnek történetében min-

dent öfzve kell fognunk, egymással öfzvehason-

lítanunk , egyben a' másikra világosítást keresnünk,

*s ijgy jutunk a' bizonyos valóságra. Kinek kitso-

da kénteleníttetik illy oktatást adni ? Szomorú

állapat!

d. MÁSUTT IS JELENTI GYENGESÉGÉT.
Bizony nagy gyengeségét jelenti másutt is Vér-

ségi, Német nyelven íratott Magyar Nyelvtanítása

eltt, az Elöljáró Befzédben (*). „A' helyett, úgy
,, mond ó,,hogy a* régi, és áj fzerzóktóí tanátsot

„ kértemben , kétségeimnek igazra vezet felolda-

,, tásokat , \ a* bizonytalan ösvényeken világossá-

„got vehettem volna, eltébolyodtam, kiváltké-

ppen a' helyesírásra, és az idegen nyelvekbl

(*) Felhoztuk már Verseginek ezen fzavait Németül i$^

az clöbbeniekkel egybefoglalva (a' 67 lapöuV



„valö fordításra nézve , lion^á tovább mind bo-

„máljosabb mellékútakra." Elsó , 's kiváltképen

való nehe'zsége ízegénynek a' beljesírás. ÍJgy jár,

a' ki a' rofz közül kitetfzó sok jó okokra megál-

talkodásból nem hallgatt , 's mindég tsak ellen-

kez hallatlanra vágyik. Apróságokban i» rútul

bolorkáz.

Az idegen nyelvekbl való fordítás igazán

nehéz; de azt is könnyen gyözi, a' ki mind a'

két nyevct tökélletesen érti, a* mellybcl , 's a'

mellyre fordít ; 's tudja tovább , hogy az egyik-

bl nem fzót fzóra, hanem tsak az érelmét kell

a' másiknak tulajdonsága fzerént kifejeznie. Ezen

tehetségre fzépen vezet a' Magyar nyelvnek tá-

gas esmérete : mellyet a* mostaniakban is keres-

het, de bizonyosabban, 's bóvségesebben felta-

lál a' régiekben , még pedig az oUyan írókban is ,

kiket a' magát merefztö mostani fordító , tárgyaik-

ra, 's állapotjokra nézve , i^en alatsonyoknak

tekint,

2. A' NYELVNEK LÉTELÉHEZ TARTOZÓ
FQ DOLGOKRÓL.

Nyelvünknek valóságához tartozók, a* mint

már feljebb is megjelentök, a' fzóhajtogatások
,

*6 a' fzófzármaztatások , a' helyes fzókötésekhez

való fzükséges kéfzületek. Ezek valósággal nyo-

mós fö dolgok: méltán ébrefztik figyelmünket,

's felette igen megkívánják fzorgalmunkat. Iga-

zat kell bennek látunk. Ezekben mi ugyan a' ré-»

gieknplf több fz4z«^4oiíra feljebb mentünkkel,



mindenütt közönséges fzokáson bizonyosan meg-

állapodott egyezést találunk : a' mostaniaknál va"

vagyon az egyenetlenség, az éktelen zrzavar. Ha

tsak ezekrl fzóUana Vérségi, a' közönséges pa-

nafzfzal megegyezne mondása. De mikor a' régie-

ket is azon yádlással terheli : a' Tudós Világ elótt,

méltán vefzi vakmersége jutalmát , 's pirulhat

érette; hogy maga, járatlan, ég tudatlan lévén

mind ezekben, másokat is , kik elótt olly bátrán

fzóU, azonképen járatlan, és tudatlan, 's kö»»

nyen hívó, gyáva emberkéknek gondol. Itt ugyan

Ötct Tantiló Ifjak, Révainak Tanítványai, a' Nagy

Közönségnek helybenhagyásával , nyilván dor-

gálják nem igaz mondásáért, 's gondosabb éfzre-

vételekre tanítják.

a. A' SZÓHAJTOGATASOKRÓL-
A' fzóhajtogatásokat nem veheti egéfz térje- '

désökben ; hogy ezek a* befzédnek minden réfzei-

ben, egyenetlenek, és zavarosak volnának. Egye-

dül az igékben (^verhumokban^ ellenkeznek egy-

mással tsak a* mostaniak, de ezek is nem mind-

nyáján; nem pedig a* régiek. A' mostaniak gon-

dolatlanúl elvefztették az ígehajtogatásnak, kö-

zönséges egyenló fzokással, az igéknek külömb-

ségök után, jó okon megkülömböztetett hasonló-

ságait (^analogiáit'), E' miatt , noha tsak egyne-

m réfzekben vagyon a' zavaros egyenetlenség ,

még is nagy e^ ,- és igen éktelen , tsúfítja a' nyel-

vet : mert ezek az egynem réfzek felette fzámo-

sak; 's megkülömböztetett három hasonlóságaik-
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nak elkeveredésökkel a' hiba is felette sok min-

den befzédinkben. De az, a' ki derekán fogja a'

dolgot, ott foghatja pedig a' Jeles Ékesízóízere-

tö , a' mlllyennek hánjja veti magát az ellenke-

z , ezt az éktelen nagy fogyatkozást, tsak ha.

mar, és könnyen, kipótQlhatja» A' nyelvnek tör-

ténetét , a' régiséget, tudnia kell: elmiilathatat-

laniU fzükséges tudomány ez a' valóságos ékesfzó-

fzeretésben. És épen itt , ebben a' tiízteletre mél-

tó régiségben , ugyan az ígehajtogatás , a' meg-

külöraböztetett háiom hasonlóság fzerént, közön-

ségesen f és állhatatosan megegyez. Tudjuk már,

• mit kell a' mostaniakban jóvá hagynunk , a'hoz

tartó hívsv'ges ra^afzkodásunkkal : azt minden bi-

zonnyal ^ a' mi nálok a' magával olly fzépen meg-

egyez régiségbl azon épséggel fenmaradott.

Az el'enkezónek apróságokon kapdosó egynéhány

gyáva ellenvetéseire, együtt is másut is feleltünk

már, felelünk is még alkalmasabb helyen: a* hol

Ótet tudatlansága példáinak elóhozatásokkal külön

dorgáljuk.

b. A* SZÓSZÁRMAZTATÁSORHÓL.

Mefzfzebbre terjed a' mostani egyenetlenséL^

a' fzófzármaztatásokban , az igékre , 's a' befzéd-

nek többi réfzeire. A' józanabb fél ifzonyodik a'

megbódúltnak vakmerségén: hogy maga fejébl

költ új éktelenségekkel rútítja a' nyelvet, annik

közönséges fzokáson megállapodott hasonlósága

^llen , mindenbl mindent koholásával. Kárhoz-

Utja az újító törekedést; 's vele fzóUa' te-jes r«-
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giség. Mert abban megegyez minden író : egya-

ránt fzármaztatják mindnyáján a' fzavakat , meg-

ti'lömböztetett nemeikben mind saját hasonlósá-

gok Tzerént. Itt ugyan nints közöttük serami egye-

^ netlenség. Vérségi a' mostaniakból , rofzúl ítél,

's haüiisan fzóll a' régiekrl: kiket foha sem for-

gatott, söt távúiról is írtózott látni, kevély efzét

megelz bal vélekedése miatt. íme még ezt is

Tanuló Ifjak hányják fzemére ! Arról bizonyít ,

hamisan pedig, 's vakmeren, a' mit nem látott,

's nem tud,

B. AZ ESETEKRL SZÓLLÁSfiAN.

Ver?egi nem igazán hozza fel fa' Német Ma-

gyar Nyelvtanításban) (a' 4j lapon) a' mi Ked-

ves Révainknak állatását az esetekrl (cJ-w^oyíró/);

és í^y tovább is nem igaz mondással patvarkodik

hibákat mutató tsátsogásában.

1. RÉVAI ÁLLATÁSA AZ ESETEKRL.
Világosan fzóll a* mi Világos Révaink B-

vebb Nyelvtanításában (pag. 203), 's egyenesen

azt mondja: hogy a' mi nyelvünkben nintsenek

igazán esetek , abban az értelemben , a' raelly

f/erént más nyelvekben magyaráztatnak, hogy a'

végezeteknek pufzta változásaik; mert, a' miket

eseteknek mondanak, a' mi nyelvünnben, a' ue-

vezó esettol megválva, mind iiörnyülírások , más
jelent fzavatsk^knak , és többnyire ntóijárlók-

nak legedelmökkel. Ugyan errl bvebben t'^ólil

6 másutt is az utoljáruló i'zavatskáknak «redc^tö-

ket megfejtésében Qin ongmióus pG^^ífOfitionu/iA*
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A* másra nézés (relatio vníus ad ali'ud, baS S5ecí

^aítní§/) közönségesen a' nyelvekben esetekkel

Jelentetik, és elöljárúlókkal, egyéb különös mó-

dokon kivúl. De a' melly nyelvekben nintsenek

esetek, mint a' mienkben, erre tsak az elöljárú-

lók fzolgálnak , nálunk utóijárulók. Hlyen a' Zsi-

dó nyelv is , a' mellyról Schultens Albert így

ízóll ( Inst, ad Fund, Ling, Hebr, pag. 1/9 ) :

„ Casus y quatenus designant diuersos vocis exitus^

„ a nominatiuo ad ablatiuum vsque , apud Hebraeos

>, non dantur : quum vna tantura sit terminatio

,, singularium, dualium, et pluralium, fecundum

„ istas quidem relationes. l^is tamen , etpotestas

jfCasuum, vt a nulla lingua abest, ita ab Hebrae-

,, is non incuriose sane hab ita ; sed, quantum

,, forma vocum permittebat^ definita fit. — dtr-

,fCtiore constructione t
— perpraepositiones*lÚég

egyfzer mondjuk: a' mi Kedves Révainknak egye-

nes állatása ez, bogy a' mi nyelvünkbea nintse-

nek esetek (vagy casusok). De mivel a' Latán

nyelvnek segedelmével tanuljuk a' miénket, 's eb-

ben pedig vágynak esetek : azokat a* Magyar kör-

nyülírásokat, a' mellyek a' Latán esetekkel kö-

zel egyet jelentenek, tsak könnyebbség kedvéért

nevezi eseteknek, 's ugyan ezért még má* kettt

is így vefzen eló a' többi Magyar környülírásokból.

•2. DORGÁLÓ FELELETEK.

Ez igy lévén , a' mint igazán elóadók , nem

hagyhatjuk egynéhány dorgáló felelet nélkül Vér-

séginek garázdálkodó nem iga» mondásit.

a. ELSÓ



a. ELSÓ íELELET.

Beválnak ugyan a' Vérségitl felhozatott ese-.

leknek nem tsak fzámok nem tetfzett ; hanem még
az egetekrl való befzéd is egéízen álomnak lát-

fzott. Engedelmesen fzóUott még is felölök : mert

látta, hogy ezen elnevezésben fekvó tudatlanság

még nem njelvrontás. Vérségit nem is nevezte ;

mert jól tudta, hogy ez ugyan nem elsó találmá-

nya Verseginek tsak Magyar Hazánkban is. Ezt

Ó már 1778 efztentóben Váradon olvasta a' Biha*

ri Prédikátornak még kézírásban lévó Nyelvtaní-

tásában : mellyról Boldogult Károlyi Antal Gróf

Úrnak parantsolatjára ítéletet kellett hoznia. Ol-

vasta a' Lapp , és Finn , Nyelvtanításokban. De
ezekben is ollyan tudatlanság az esetekrl való

álmodozás , mint a' mienkben. Hijábaa valö a*

fzörfzál hasogató megkülömböztetés. Ugyan az

igaz ékesfzófzeretésnek titkai ( bíe (Se^eimníffe bee

c^tcn ^^ilologíe)/ mellyekkel Vesegi úgy kérke-

dik, hogy azokba mélyebben behatott (weítec c*
btungen) azt mutatják világosan mindenik példá-

ban, nem tsak egyben, kettóben : hogy ezek nem
esetek , hanem igazán mind környiülírások , a*

miknek tartja a' mi Értelmes Révaink, és nyilván

megmntatja.

h, MÁSODIK FELELET.

Az els nem igaz mondásra több nem igaz

mondást rakásol Vérségi, hogy Révait még inkább

gúnyolhassa: ez (úgy,mond Ö) hibásan tartja ese-

teknek a' mutatiuus casurt , a' sut^ftitutiuust , a'

G
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genitiuvst. Hogyan tarthatja hibásan , mikor tel-

jességgel nem is tartja eseteknek ? A' mit geniti-

uusnak neveznek, annak Révai bels6 titkát régen

látta, fzerentsésebben is fejtegeti fzegény Verse*

ginéi. Bvebb Njelvtanításában Cpag» 513); a'

tnelljet már elóbb is (pag. 204) jelentett, és elég-

gé megvilágosított. A' többiekrl is helyesebben

befzéll, az ékesfzófzeretésbéli derék okokra, a*

jiyelvnek bels titkaiba, élesen beható látással.

Tsak azt látja mindég; hogy ezek mind környül-

írások , több jelent Izavak. Némellyek másra-

nézést jelentenek. Némellyek ketts í'zolgálatot

tefznek , hol másranéz.ést , hol határozó mellék-

fzavat {^aduerhiumot^ jelentéssel. Másranézések

vágynak ezekben a' kifejezésekben : a halmot ha-

iár-rá tevké a halmot határ- ál vevók , a' Jeg-en,

a rét-en járánk. Az utóbbi ragafztékok azonban

határozó mellékfzavakat is tsinálnak : fzép-en akar-

tuk tenni, de rút-ál esett, Ime^ határozó mellék-

^zóh^w /zép-en azon <rn ragafzték vagyon , melly a*

másrané/ést jelent fzóban hallatik,y>^.e« : 's mind

a' kett azon egy módon igazán in pulchro , in

glacie. A' napkeleti nyelvekben , úgy a' mienk-

ben is, a' határozó mellékizavak többnyire utól-

járúlókkal Xthnok '.fi^p-tn áll, e'des-en Jzóll ^ nap-

pal t éj jel rajta vagyon, hajdan nap-val , ej-vei ,

igazán ezeket tefzik : in pulchro stat , in suaui /o-

quitur , cum die , cum nocte in eo est , a' miket

azonban a' Latán a' maga módja fzerént igy mond,

pulchre ftat , suauiter loguitur^ diu noctuque in
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eö est, így vagyon ez a' Zsidó nyelvben , a' mit

is Schroeder ízavai bizonyítanak (^inSyntax pag^

87) :' ,, Adverbia composita sibi píaeniissas habent

,, praepositiones tales, qnae, modum rei designan*

,,tes, nominibus vim tribuant aduerblalem : vt

^^bimhéráy in festinatione, id est, festinanter; 3í-

^ythármnti in integro , id est, integre ; elchinnám
^

,,ad gratiam, id est, gratís; alnekallá , secun*

,, dum leve , id est , leuiter* " Mire nem jövünk^

ha azt, a* min el nem igazulhatunk nyelvünkben^

az atyafiságos nyelvekben is megnézzük, nagyobb

világosság, és bizonyosság kedvéért*

c. HARMADIK FELELÉT.

Vérségi az eseteknek maga feje után meg*

határoztatott fzámókat még ezen éfzrevételévelis

erósíti ,: ha régóta datiuust formál a' nek , ablatU

uust a' töl; nem tudom t mért nem formálhat-

nak eseteket a' felhozatott végezetek is* Szaván,

fogjuk Vérségit. Valamint régóta datiuust formál

^ nek , ablatiuust 2l tol ^ azonképen régóta formát

genitiuust az é* ezt tehát mért tolja ki az esetek-

nek fzámokból ? Oka vagyon reá, , mellyet az Ér-

telmes Révai igazabban megmutat. Ez az é iga-

zán névmása , az esméretes o, itt vifzfzatér név-

másának jelentésével vagyon ( valote pronominis

reciproci^ : ez a' ruha az atyám- é, haec vestisf

est patris mei sua. A' mirdl vagyon a' hó , azt

juttatja efzünkbe: az a' ízép ló a' rzomfzéd-é, a*

a' rongyos Tzür a' koldús-é , pulcher Ule equusest

vicini'SUus f laccrum illudcausape est mendici-suum^

G *



Jelent fzö , néy helyett vagyon, névmása. Sziiu

tén úgy jelent fzó, «öt egyenesen név, a' neky

egygyen relatio , oppositum , adutrsum ; a* ío/

már foglaltatott képében ex obiecto} és így a*

többi ragafztékok is mind illyenek* £zek a^ kife-

jezések, Péter-nek , FáUnak t Péter-tói^ Pál-tál^

igazán környülírások, két jelent fzavakböl állók::

Petri ' relatio , Petri- oppositum ; Pauli- relatio ,

PauU' oppositum; ex obiecto Petri ^ ex ohiecto

Pauli, Igazán jelentó fzó a' nek , a' t6l: mert azon-

Jiépen bóvül bíratást jelent névmásaival, mint

akármi más esméretes fzó , p. o. név y és rét. Mond-

juk nev-em , ncv-ed, nev-c, nomen-mei , nomen-

tui , nomen-eius ; rét-em , rét»ed , rét-e , pratum"

mei
4^
pratum-tui , pratum-eius : fzintén úgy mond-

juk nek-em, nek-cd, nek-i, bizony ezen bvülc

jelenléssel relatio-mei , relatio-tui , relatio-eius ^

-vagy oppositum - mei f oppositum -tuiy oppositum-

eius ; hasonlóképen tl-cm , t6l-ed , tÖl-e , ex oh-

iecto^meif ex obiecto-tui ^ ex ohiecto-eius^ Jelen-

tó l^avak ezek, igazán nevek, oUyanok a' többi

utóljárúlók is , határozók is , valamint a' napkele-

ti nyelvekben , xxgy a' mienkben is. Schultens igy

fzóll ezekrl (pag. 237,): ,, Declinantur praeser-

„ tim, adverbia, ct praepositiones ^ vtpote veri

^, nominis substantiua % vei adiectiua^ maximam

,, partém , — in his , naturam , et vim linguae

„ statim agnoscent
,
qui ad mysteria grammatices

„se penetrarunt. ** Schroeder is azonképen kezdi

a' réizetskékröl^ az az ^ a' határozókról, 's az



utóljárúlókrl , fíóll tanítását (In Synt. pag. 33.):

„ Pariiculae feparatae cum fcrc omnes , origine^

^,et proprietate sua sint nomina : minim nonest^p,

„ intcrdun cas , vim , ct significationem propriam

„tenere, atqne planissime sequi nominum coii-.

„ stnictionem. ** A' melly okpn tehát kizáratik a'

geníeiuus az eseteknek fzá'raokból : ngyan azon ki-

záratik méltán á' datiuus , az ablatiuus ^ b." többi-

is cgytíl egyig. Egy fzóval, nintsenek eseteink,

hanem tsak utóijárulókkal kéfzült kOrnyÖlírásainlí

vágynak a' másranézést jelentésre.

Ezekbl ncmellyek régóta vétetnek már ese*

tek gyanánt , az idegen nyelvek miatt, a' mellyék-

kel egybevettetik a' miénk tanulás kedvéért, '•

a' mellyekben vágynak esetek. Ezekre az idegen

esetekre felelnek a' mi környúlírásainknak nemeiig

módjaik, de igazán nem esetek. így kellene fzól-

lanunk, 's ezekból a' módokból tsak annyit \e*

lentenünk , könnyebbség kedvéért, az eseteknek

rendjökben : a' mennyi megfelel az idegen nyel-

vekben'találkozó esetekre. Vagyon a' Német nyelv*

ben genitiuus , vagyon a" Latánban : erre felel a'

mí jelentó é ragafztékunk , a* tehát t" fzamból

el nem maradhat. \gy megyünk a' többiekre is r

de mindég világosító magyarázattal , hogy mi tör*

ténik igazán a' mi nyelvünkben. A' mik ide nem
tartoznak , alkalmasabb helyen magyaráztatnak

az utóljárúló fzavaknak rendjökben, annyival is

világosabban, hQgj ar idegen nyelvekben azoit
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ragafzt^kok mind olljan neraü fzavak , tsak hogy

iiálok elóljárlók.

C. EGYÉB MAGYARÁZATOKBAN.
Bátran elmondja Vereegi a' sok nem igazat,

hatalmas hanggal , mintha mind azon valóság vol-

na , a' többi magyarázatokban is. Ennek példái

á* vakmerséggel tudatlanságot is mutatnak : a*

mint ezt tsak eddig is már eléggé meglátok az

elbbiekben. *S a' melly példák itt következnek
,

oda is illenek, a' tudatlanság jelei közé , mellyek-

ból egynéhányakat utólfzor hozunk eló : azonban

mi ezeket itt fogjuk fel, a' nem igaz mondásban

megtetlzö nagyobb vakmeróségök miatt.

1. A* FÉISHÜSZIK íaÉ3EI^.

Nem fzenvedheti Vérségi a* vénhiiftik igét :

mert a' h lehellet, és a* süvölt üjz formáló, va-

gyon benne, Kikeltehát ellene (a' d^ lapon),

's irtóztató feles nem igaz mondással jelenti an-

nak eredetét. Elóvefzi azt másodfzor is (^a' 71

lapon) a* többi ezen némö igékkel,

„Egyik verse a' Rithmistának feküfúk fzó-

,, val végzdik. Cadentiának egéfz nyelvünkben

„nem talál mást, hanem tsak (ezt a fzói) eskü-

lyfzik. De ennek hafznát nem veheti. Nofza meg-

„ pödöríti tehát Rikóti módjára bajufzát, és oda

„írjae'fzót (^vénhüfzik^ a' helyesen formáltaíoíf,

j, és mindenütt fzokott váíw/ helyett, '•

Erre Tzorl a" régiségeket megvet Nagy Ékes-

fzófzeretó : hogy fzörnységesen elmondja a' nem

igazat, 's annak ersödésére még más nem igazat



is költ tenyéfzö fartsa efzével. Azt gondolja

Vérségi , hogy mind olly rövid lehetségfi , 's vers-

lioholásokkal keservesen kínlódó , gyáva ember-

kék eltt fzóU: kik, vele együtt, a* nyelvnek

mostani zavaros fzokásánál más tifztábbat , régieb-

bet, 's igazabbat nem tudnak.

a. A' NYELVNEK IGAZ TÖRTÉNETE
AZ ILLYEN FORMÁLASOK.BAN.

A' nyelvnek története ezen vénh-üfz-ik igé-

nek hel^^es voltát, fzármazásának igaz törvényét^

's a' többi ezen nem igékkel közös hasonlóságát,

világosan mutatja. Vagyon ennek a* tifzteíetes ré-

giségben , tifzta eredet , közelebb viló más tár-

sa is, 2l fek'üfz4k y és esk-iifi-ik ^ igén kívül, a'

kérk-üfz-ik ige , maga a' negyedik , vénh'üfz-ik.

Vágynak távillabb való társai., a' foanáló magán-

hangzójának tsak ill változásával , a/-?//z-/A- , alk-

ufz'ik , vaj'Ufi-ik. Ezeknek igaz társaik a' többi'

fzámos igék is : a' mellyek ngyan azon forn^áló*

val lettek , tsak hogy a' fzéphang ennek magán-

hangzóját gyengébb kerekséggel mondatta ben-

nek: tselek-efz-ik , meleg-efz^ik , kövér-efz-ik ^ düh-

öfz-ik ; ^yng-ofz-ik , rak-ofz-ik., nyomor- oft'ik ^ sa-

vany-ojz'ik. A' ízéphang illycn változást tétetett

rcii^^ az elskben is : fek-ejz-ik , esk-ejz-ik , kérk'

cfz-iky vénh-efz'ik ; al-ofz,'ik, vaj-ofz'ik, 'S ngyan

ebbl megtetfzik világosan, hogy az utóbb felho-

zatott igékben is e^y volt az els formálás: tse»

lek-üfz-ik , meUg-üJz-ik ; nyug-ufz-ik , rak-afz-ik ,

és így a' többiekben. Azon &^ ezekben a fot-

, ö 4
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jtnál, a* magánhangzónak változása azt nem ront-

ja 9 eredeti egé^z képeben üfz , ufz , ejz, öfx , ofz^

igaz jelentésével est
^ fit» Némellj igékben a' for-

málónak magánhangzójával felettébb valónak tet-

fzett a' hangosság (^nimia visa est vocalitas) ,

egyes mássalhangzók között; azt tehát ezekben

elhagyatta a' fzéphang követés , rövidebb , és eró-

sebb ejtéssel: al-fz-ik , nyug-/z-ik ; fel-fz-ik , tse-

leh-fz-ikf meleg-fz-ik*

A* nemzetnek jó réfze, a' maga fzóUásának

módjában , a* formálónak süvölt fogi betjét

nyelvi betvé tette (^literam dentalem mutauit in

linguaUm^ az fz bett d betvé; ugyan ezeknek

több nemzeteknél fzokásban lév könny eltse-

rélódésökkel í de itt már a* formálót betöfogá-

»0» tgéíz képében véve , a' magánhangzónak il-

16 változásával. \gy jöttek fzokásba illyen képek-

\>tn is azon igék nagy fzámmal: kérk-üd-ik , kérk'

td'ik , vénh-üd-i'k , vénh-ed-ík , tselek-ed-ik , meleg-

edik, kövér-ed'ik , dilh-öd-ik , és így a' többiek;

azonképen imezek is, alk-ud-ik , alk-od-ik, vaj'

md-ik , rak-od'ik t nyomor-od-ik , savany-od-ik , és

lígy a' többiek. Bizonyos nyomokra találunk , hogy

áme' változás meglett raég ezen igékben is :

fek-üd'ik , esk-Hd-ik , al ud-ik, nyug-od-ik,

K süvölt fogi b^t tsak a' jelent módnak
jelenvaló idejében hallatott; a' többi idkben,
és módokban, lehellet gyanánt vétetve, annak tör

vénye fzerént változott ; 's még ezen változással

is, a« illyen igékben , megkülömbörtetett nejnök-



höt képest, saját hasonlóságokra nézve, rendes

fzabású volt az ígehsí]togsítá.5 : fek-üveík , esk-üV-

ék, kérk'üV'é'kf vénh-üv-ék ^ tseUk-üv-é-k, és így

tovább ; azonképen al-uv-é-k , nyug-ov-é-k , alk-uv-

é-k y vaj-uvé-k , itt is fzintén úgy tovább. A* nyel-

vi betú, meí/fzebbre terjedvén , többekben meg-

erösödék ; minden változás nélkül megmarada min-

denik idóben, és módban, tökélleteíen rendes fzabá-

sú ígehajtogatással : kérk-üd-é-k , kérk-ed-é-k, vénh^

üd-é-ki vénh-ed-é-k t tsclek-ed-é-k ^ meleg-ed-é-k , és

igy tovább; hasonlóképen alk-udé-kf vaj-ud-ék,

rak-od-ék, nyomor-odrék, itt is fzintén úgy továbh.

Ezek a' nyelvben mind igazán megtörtént

dolgok : több fzázadok mind igazán úgy matat-

ják. Megvolt ezek között , azon egy formálással,

a' vénh-u/z-ik > a' kérk-üfz ik ige is , azon jóság-

gal. Azon egy jóságúak ezek, mind a* süvölt6

fogi , mind pedig a' nyelvi betvel : ha mindjárt

nintsenek is most egyaránt fzokásban. Ezekben

semmit sem tsinált, megfzorúlásában, tsak kín-

jából, a' nyelvnek hasonlósága ellen, az ízeve-

fzett verakoholó. Felhordotta ezekre a' mi Gon-

dos Révaink a' nyomós bizonyságokat Bóvehb

Nyelvtanításában (pag. g65 , et seqq.).

b. A' VÉNHÜSZIK, ÉS KÉRKÜSZIK
IGÉNEK FORMÁLTATÁSA.

A' vénh'üfz'ik , 's a' kérk-üjzik y társ igéknek

formáitatásokat úgy mutatjuk , a' mint történt va-

lójában. A' mostani vén fzónak valaha más képe

i* volt, vénht: a' nielly c' sapiglan megvafijoö
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a' Finn nyelvben, wanha. A' régi jó formálás

ebból lett, a' magánhangzónak, de nem a' h le-

helletnek , kitörletésével, az egéfz formálónak,

*s a' fzeraélyt mutató névmásának a' gjokérhez:'

való ^árulásával : vcnhe ,, senex ; vénh.üfz-ik , se-

ntx-fit'ille , senescit. Az Efzteknél megvagyon

még most, is a' kérk gyökér ; igazán (jcí)mt(?íg ^

toffactig f |lol$ f prangenö: Latánúl superbus^ elatus,

se osttntans , iactuosus: ebból lett azon formá-

lással a' kérk-üfz-ik ige , se ostentans-est-ille , ja-

ctuosus-est'iUe, E' tehát nem virzfzatero ige (ver-

bum rejlexum) : a* millyennek hibásan tíirtják

közönségesen illyen elválafztással kér-ked-ik;

mintha a' kér gyökértói fzármaznék. Késóbben

lett a* tifztább vén gyökérbl, üL farmálóval, a'

vén^iil ígfi : mellyel most némellyek inkább él-

nek; de a' vén/i-üfz'ik jó ige ki nem avult még,

annyival is inkább nem a* vénh-ed-ik, Moadank a'

fekete fzóbol épen illyen két fzármazatot, féket-

ül , és feket-ed-ik , 's mind a' kettót jóvá hf^gyjuk.

Ezekben vagyon talám valami külömbség is: mi

legalább érezzük , 's alkalmasént magyarázzuk.

3. A' GY HANGINAK D BETBL
VALÓ EREDETÉBEN.

Nagyon törekedik Vérségi a' gy hangnak

eredetét a' ^betClbÓl megmutatni : 's mivel e' réfz-

ról is igen megfogy az erösító okokban » nem igaz

mondással is támogatja állatását (a' /i lapon}.

,, Ezen irreguláris verbumoknak imperativusai/í*

^ból, igyál i idd) hi^él^ hidd , 's a' t, világo-



,, San kitetfzik , hogy a gy. hang d betílböl lett.'*

Kik elótt befzéll Vérségi? A' képtelen nem igaz

mondással azért keli e' ki oUy bátran : hogy tu-

datlanoknak tart másokat ; vagy bizony maga

tudatlan ? Hol vágynak az igaz ékesfzófzeretésnek

titkai, a' mellyekbe Ó olly mélyen behatott? Még
azt sem látja, mi történik ezen igéknek parantsoló

módjokban?

a. A' NYELVNEK IGAZ TÖRTÉNETE
EBBEN A' FORMÁLÁSBAN.

Ennek a' módnak formálója a'ybetö. A'pufz-

ta gyökerekhez járul , azoknak elvefzö lehelletök

kipótoltatására kettztetik , 's ezzel megersödött

vékony hangját vastagabban ejti. Az e-fr-ik, i-fz-

ik, igékben ez igy ment elsó formálással, e-J-j ,

i-j-j. Ezen közelebb való gyökerekbl lettek a'

izemélyek : egyenesen fzóllva, t-jj-ék^ i-jj-ék; t^

ji'éli i-jj-ál ; €-jj-em , i-jj-am ; mutatóképen pedig,

c-j)-e , i jj-a ; e-jj-ed, i-jj-ad ; e-jj-em , i-'jj-am* Utóbb

vastagabb hanggal ejtette ezeket a' közönségesen

megegyez fzokás i e-gy-ék , i-gy-dk , e-gy-él , i-

gy-ál; e-gy-em, i-gy-am : e-gy-e, í-gy^a : e-gy-ed,

i^gy-^df e-gy-em, i-gy-am, Azonképen ment a*

le-fz-en y te-fz-en, ve-fz-en , vi-fz-en , hi-fz-en igék-

ben is az els formálás: U-j'-j , te ^j-

j

, ve-j-f,

vij-j * hi-j-j ; vastagabb ejtéssel, az e magahangzo-

nak meghúzatásával , aVparantolás ereje njiatt,.

tsak egyedül ezen egy betüfogásá képekben, lé-rgy,

^^'87 y ^^''gyy ^i-gy* hi-gy* És ezek igaza»

*2í egyenes formában eze» igéktl a' paraiusolé

«



második cgjres fzeméljek, nem pedí^, a' mint

Vérségi tudatlanul regéz, le-gy-él^ te-gy-él, ve*

gy-éli vLgy.éL , hi-gy-él. Ezekbl lefznek, mint

közelebb val gyökerekbl, a' harmadik egjes fze-

ttiéljrek, le-gj-etii te-gy-en ^ ve-gy-en, vi-gy-en ^

hi'gy-tn; ezekbl az elsö egyes fzemélyek, le»

gj-ek, ie.gyek, Ve-gy-ek , vi-gy-eh, hi-gy-ek.

Vgy formáltatnak a' többes fzámu fzemélyek i»

a' közelebb való gyökerektl.

b. h* D BET ERED A' GY HANGBÓL.
'

Látók itt a* második egyes fzemélyeket az

egyenes formában : e-gy-él , i-gy-ál , té-gy , vé-gy^

^i'gy i ^^'gy- Látók azonokat a' mutató formában

cgéfz képeikben : e-gy-ed, i-gy-ad, te^gy-ed, ve-gy-

edf vi-gy-edy hi-gy-ed. Ezekben, valamint más igék-

ben is , a* fzokás rövidítést hozott bé , az ed névmá-

sának magánhangzój^át kitörléssel, más példákban

nagyobb tsorbával is : e-gy-d, i-gy-d, te-gy^d,

ve.gy-'d , vi-gy-d ^ hi-gy-d. De ezeknek kimondatá-

sokban nehezebb volt a' nyelvnek ütközése , vagy

erltetése: könnyebbség kedvéért tehát, melly-

nek azután fzéphang lett a' neve i d^ gy bett a*

következ d betvé tette bennek azon fzokás ,

e'd'd, i'd'd , te-d-d, ve-d-d, vi-d-dy hi-dd.

Nem tudatlaji e az, a' ki ezekben a' nyelv-

nek ezen igaz menetelét nem tudja ? Igazat mond

c tovább , hogy a' gy hang d betbl ered ? Meg-
fordítva mondana igazat : a' d bet a' gy hang-

ból ered, itt ugyan, ezekben a' példákban, i-gy-

ad, i-gy-d, Ud-d^ hi-gy-ed, higy-d , hi-d-d, és



jgy tovább. Ha feljebb menne a' gy betönek ere-

detére , melly itt/betüból lett; még azt is iga-

zán mondhatná, a' </betÜ a' / hangból lett, /-/)'

acf, i'gy-ad^ i-^y'^t i-d-d , hi-jj-ed, hi-gy-ed,

hi'gy-d f hi~d dm

Lefzen a* mi nyelvünkben d betöból ^betö*

de nem magából , hanem d és j betnek egy be-

tvé léteiébl : az is a' kimondásban kényesked^

restségbl esik , mellyet mi a' helyesírásban j<5-

vá nem hag^yhatunk. Szóeredet fzerént való for-

málások ezek ad-j-a y véd-j-e ^ a' parantsoló mód-

ban, azon egy hasonlóságot tartással, mint ezeij.

Igékben, ir-j-a^ kér-j-e» A' kimondásban kényes-

ked restség a' d és y bett nehéznek tartja kü-

lön kiejteni , ad-j-a , véd-j-e : azért a' kettö kzött

való harmadik hangra tér, a' ^betre ; *s annak

világos jeléül , hogy eztkettöból tsinálja, ugyan ezt

kettzteti, egyiknek is, másiknak is kipótoltatásá-

ra , a' hol nem jár elóre más valamelly mássalhang-

zó , mint ezen példákban, agy-gj-Of végy-gy-ti

3. AZ OSZTÓ, ÉS REND SZÁMOKBAN.

Nagy nem igazat mond Vérségi , saját bels6

érzése, és a' közönséges értelem ellen. Német

Magyar Nyelvtanításában , nevezetesen pedig Tifz-

ta Magyarságában ( a' 48 lapon), az ofztó, és

rend fzámokról. Méltó itt is az Ö fzavait felfog-

nunk, 's utánok vetnünk rövid éfzrevételünket.

a. VÉRSÉGI ÁLLATÁSA.

yylky az ofztó fzámokhoz, /wXoí/,c>íííí/, ht"

tfted, V a' t, függefztetvtn, rendfzámekaí tsi-



SS nál Tbelólök > második , ÖCÖc/ik , Hetedik , tizen-

^yCgyedik. A' comparatíviisokhoz , siiperlativusok-

„ hoz » és egynéhány protiomenhez ragafztatván ,

„ rendet jelent : mint add nekem 2^ fiehhikét , az

f^utóbbik héten, a* legjobbikát elvefztettera , mel-

^ytyikct akarod? egyiket sem.**

b. A' MÍ ÉSZREVÉTELÜNK.
Rend fzámok ezek, 's nem oTztók, elsó ké-

pökben, másod ^ ötód\ heted. így élnek ezekkel

e' napiglan a* Lappok, így eltek a' mi seink,

mi is \^y élünk még igen gyakorta : /tiíoí/ tsíllag,

öíöí/magzat, /zí/fí/nap \secundasteUa
^ quintapro-

les t septimus dies, Ugy mondjuk a' Hitvallásban:

harmad napon feltámada; tertia die resurrexit.

Rend fzámok ezek másod piegböviilt képk-

ben is t más-od-ik\ öt .öd'ik , het-ed-iki de az

értelmök is megbóviilt, a* renden kivül mutató

erÖ vagyon bennek , mellyet nem érzünk már,

secundus-ille y quintus-ille ^ septifniis-ille» Azon-

ban eléggé érezhetjük a' hasonlítókban > és feli'll-

haladókban , ix fzebb-iA^ di Icg jabb-ik'mext eze]^-

ben 2i fzcbby 2l leg-jobb , nem értetik rendben

lenni az ik által , Vérségi álmodozása fzerént ;

hanem a' töhhxfzép és jó közül tsak kimutattatik,

's azoktól megkülömböztetik
,

pulchrior-ille > 0/7-

timuS'Ule* ^^y esik ez a' többiekben is , még a*

névmásaiban is: utóbb -ik ^ más-ik^ egy^ik ^ igSLZ

)6\entésökke\
f
posterior-ille , alter.iile , vnus-ille.

Érzette ezt még a' Debretzeni Grammalica

i% (a lói lapon), mikor azt mondja ;,,//& —«
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„több közöl egy meghatározía/ott dolgot jelent,

s^minX fiehb-ik t fiáz-ad'ik ,
'% a' t. '* Homályban

is úgy érzette: mert nyalván vallja másutt (a' 47

lapon) , bogy bizonytalan, az ik hol vette magát;

's ugyan ott egyebekett is úgy zavar, hogy meg-

tetfzik annak igaz jelente'séról való bizonytalan-

sága. Ez az ik mindenütt mutató, azon példák-

ban is, pirosod-ik , fzaporod-ik , igdizin ruhescit'

ille t múltiplicatur-lile» Mutató névmása : egyéb-

bé nemiebet, akármint tsigázza Vérségi, min-

denütt, és mindég mutató névmása,

II. $. A* MAGÁVAL ELLENKEZ
TSÁTSOGÁS

TETEMES3 PÉLDÁKBAN.
Következik második altatásunknak megbizo-

nyodása : hogy Vérségi tanítása magával ellenke-

z tsátsogás ; mellyet az együtt járó sok nem igaz

mondás , a' nagy tudatlanság , annyival is irtóz-

tatóbbá tefzen. Elég Jefzen itt is tsak egy két te-

temesb példát elhoznunk.

A. ELSÓ PÉLDA.
A' NYELVET TETSZÉS SZERÉNT MEGVÁLTOZTATÓ

SZABADSÁGNAK
ELLENT ÁLLÓ SZÉP TÖRVÉNYBEN.

Felhozzuk fzóról fzóra Verseginek jeles tör-

vényét : mellyet munkája elején (a' 2 lapon) igén

is fzépen írt a* nyelvet tetfzés fzerént megváltoz-

tató fzabadság ellen ; hogy világosabban megtessék

a' reá következett ellenkezésnek fzörnyüsége.



A* SZÉP TÖRVÉNY.

„A' kik tovább , fzabad embereknek tartván

j, magokat, nemzeti jussaik közé fzámlálják azt

,,is, hogy nyelvünket tetfzések fzerént racgvál-

í, toztassák : azoknak megkellene gondolniok ,

„hogy, más ember is élhetvén e^ rofzúl érteíett

„ fzabadsággal , nyelvünkbl végtére , érthetetlen

,,/argon, és rendetlen zrzavar válhatne-í ; a' mi-

,, nek következése még az is lehetne , a* mit Her-

^yder megjövendölt, hogy nyelvünk a'földfzíné-

„ ról kevés idó múlva egéfzen elenyéfzik.

„Egy különös helységnek, vagy vármegyé-

dnek, fzokását a' nyelvben törvénynek tenni,

„hasonló következésú igyekezet volna. Just ad-

„ nánk így mindenik helységnek arra , hogy nyel-

,,vét tsínosnak, és tökélletesnek. tartsa : 's a' Pa-

,, lötzok dialectusoAat fzint oUy tekintet birdnak

y, kellene a* philologíában vallanunk , mint Nem-

), zetünknek akármellyikét. <*

ri. A' TÖRVÉNNYEL VALÓ ELLENKEZÉS.

Vallyon mért irta ezt Vérségi ? Hogy mások

megtartsák : maga pedig kedve fzerént bontsa , 's

tapodja. Hogy annyival is méltóbb legyen a' fzi-

dalomra , 's utálatra: mert tudja, mihez kell ma-

gát tartania, még is attól eltávozva,' egéfz taní-

tásában , mindenütt ellenkezt tefzen.

ö az egyenesen, ki a* mostani jó fzokást,

mellyet könnyen megkülömböztethetne , 's a' tifz-

teletre mélt teljes régiséget, és minden igaz se-

gedelmeket > '§ ékesfíófxeretégbéU józan törvé-

nyeket



nyéket Tbüfzkcn megvet , 's a' maga feje után , fza-

bad kénjére, változtatja, bontja , rendetlen zr-

zavarrá telzi ösi izép njelvünket. Ha foganatja

Ifehetne ártalmas törekedésének : beteljesítené nem

sokára Hsrder jövendölését , 's földünk fzínéröl

egéfzen clenyélztetné legdrágább kintsnket.

Szép törvénje eltt valamivel feljebb maga

jelenti; hogy, a' külömbözó útnak indult írók

küzött , „ némellyek , ama' vármegyének, vagy

,, helységnek fzokásával ofzlopolják hibáikat, melly-

„ ben nevekedtek.'* Ezek között bizony a'fö:

a' rofz következésü igyekezetben Ó öli magát. Szol-

nok vidéke, maga Szolnok , az Ö fzületése helye,

kéntelenül is ©rzlopa neki : mellyel támogatja a*

megbövült gyöker ige hajtogatásnak megbomlott

elkeveredéáét. Szegény Szolnok maga kárhoztat-

ja elfajult rolz fiát: 's igen fzégyenli, hogy ennek

fzédi'ilt fejébl költ éktsUnségek a' nyelvtanítás-

ban vciiv fzolnokiságoknak neveztetnek. Több ize-

netekkel, 's tudomány tételekkel , maga Szolnok,

's annak egéfz vidéke, hazudtolja abajdotz fzár-

mazatját : hogy anyai kebelében tsak a' rorz be-

ízédnek sepredéke ragadott reá ; hogy ,tsak ezt

hirdeti sok nem igaz mondással köíiönségesnek;

gonofz indulattal elhallgatja a' felesebb jó fzokást.

Annyira eltávozott Vérségi a' fzéptörvénytöl:

hogy már, nem vármegyéje, nem helysége, ha-

nem egyedül a' maga tetfzése után, mindazon
hibákból tsak magának öfzvetoldozta nyelvét tart-

ja tsinosnak , és tökélletesnek , a' Magyar világon.

H
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NáLi minden vífzrzaélés, minden éktelenség, ]ó

fzokás, nyelvfzépítés. Bizony a' Palótzoknál , ki-

ket Ó gúnyolva megvet, 's azonképen a' Götseiek-

' nél, sokkal jobb Magyar Oskolát találnak az ér-

telmesek. Ezeknél tsak a* kimondás irtóztató a'

mi kényes hallásunknak; de a' fzóhajtogatás , a*

^ Xzófzármaztatás , a'fzókötés, a' régi jó fzokáshoz

való ragafzkodásból , igazabb , helyesebb , és igen

világosító. 'S a' mint Érdemes Tanítónk jó okon

ízóll felölök: nálpk vagyon nyelvünknek élö le-

veles háza {^viuum linguae archiwtm),

B. MÁSODIK PÉLDA.

A' GYÖRERERRÖL , ÉS RAGASZTÉRORRÓL
VALÓ ÁLLATÁSBAN.

Elrémít bennünket , 's egéfzen elidegenít ,

Verseginek fzörnyü állatása a' gyökerekrl , és

ragafztékokról : a* mellyek nála elevenek , félele-

venek, holtak, némák, fzárazon , és vízben élÖk.

Míis ezekról fzóllottunk már valamit : de Jeles

Társnnk bvebben értekezik a' Megfogyatkozott

Ckoskodásban. Igazán ellenkezés , józan okosko-

dással 6Ízve nem férhetés Verseginek dolga : hogy

Ó homályból , és világosságból , még annyival is

inkább kettós homályból, tsak ugyan még is ket-

ts világosságot teremt» Ez a* világosság bizony

mindég homály , vagy felében , vagy egéfzen. Az

illyen tanítás mindég hibás, 's mind azon tévely-

gés : a' mit is utóbb a' tudatlanságnak jelei között

világosan megmutatunk. Ugyan e' miatt nyelvünk

hathatóságát, mellyet tsak homályosan értünk»



cgéfz erejében nem érezhetjük, *s nem láthatjuk

teljes világában : é» erról itt fzóilunk tsak egy hi*

bás , és homályos magyarázatnak, helyes, és vi#

lágos raeghanyatásában,

1. VÉRSÉGINEK ÁLLATÁSA,
A' LEG , ÉS A^EG FLÓRAGA^ZTÉhORRÓL.
Értelmesen befzéll Vérségi , a' maga mond*

ja fzerént, két értelmetlen elóragaíztékról ( a' 40

lapon). „ A' praefixnmok fzoros értelemben oUy

,, elóhangok , mellyek magokban semmit sem

,, tefznek, de a' ízónak értelmét , ba elejébe té-

„ tétnek , megváltoztatják. Hlyen a' Magyarban

,, tsak kettó van: leg* melly a' superlatiuusokat

„formálja, tí)\\\% Jegficbb ; és megy melly a' tse-

„ lekvés-jelentó verbumokból tselekedet-jelentö»

„ ket tsinál , mint Ö/, megölj

2. HOMÁLYT OSZLATÓ FEJTEGETf SEK.

Nálunk ngyan a* ragafztékok mind jelentöke

tehát ezek is ollyanok, s mí tudjuk jelentésöket.

És ha a' fzóhoz járulnak, annak nem változtat»

-)ák értelmét , mássá nem teTzik; hanem bóvítík,

annak saját jelentéséhez más mellekesleg való je-

lentést hoznak; hogy azzal már többet értsünk',

hogy sem elóbb ertettünkf Ezt elóre botsátváfl

külön veízTzük már mind a' két ragafztékot,

a. A' HASONLÍTÁSNAK HÁGÓIBAN,

A* hasonlítás {^comparatio^ '^g^" eleven a*

mí nyelvünkben , napkeleti környulírásával: d^

mivel ezt nem értik nyelvtanítóink , a' holt ragafz*

tékokat holtan rako^atva , holttá teí/ik nyelvünket,
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Az el -Ö , vagy alsö hágó tsak egyenesen mond-

ja a* mellekfzóval jelentetett tulajdonságot , p. o.

Jz/lk , és tág» A' második, vagy közép hágó azt

a' tulajdonságot öregbíti, v:^gy kisebbíti, egs^yel,

vagy többekkel lett hasonlításban : a' harmadik

pedig , vagy a' fyhö hágó azont tefzi mindenek-

'kel lett hasonlításban.

A* közép hágónak formálóját Vérségi , a' töb-

bi köz rend nyelvtanitókkal , tsak a' ketts ó6

mássalhan/óban helyhezteti, magánhangzótól meg-

f fztva » minden jelentés nélkiil. A' formálásban

.is azokkal tart. Többes fzámba tefzi elÖbb a*

fzavakat, fzükekf tágak: ezekben tovább a' k be-

•töt feltseréli a' kettós bh betvel , 's megvagyon
««' közép hágó, fíiíke-bb , toga-bb. Ennek elejé-

be tefzi végtére az értelmetlen leg fzót , 's meg-

vagyon így a* fels hágó is , legfzükelb , leg-

tágabb.

Homályos itt a' többes fzám , homályos mind

a' két hágóban az öregbedés , 's a* kisebbedés:

^ert , nem tsak értelmetlen , de még megfzaka-

dozott formálókból is lefznek. Nintsen ez a' nyelv-

nek saját menetele fzerént. Abban mind jelent

fzavak a' forniáló rigafztékok , betiifogásúak , a'

mássalhangzókkal v. gynak mindég magánhangr

zók is, ezek tsak a* foglalásban vefznek el, itt is

tsak némellyekben.

A' t?>bbes fzámnak formáló ragafztékja igazán

ök i ill változass. 1 , bizonyos törvények izerént,

«ki aki ^^*** saját jelentése multitudo ^ muUus -, a'



gyökerekhez egérzen járul , Jz/i^-eA , tagak. Es

így nálunk a' többes fzám is környúlírás : angu-

stus-multitudo , angustus-multus y loxus-multitucfoy

laxns multus. Világosabban mutatják ezt az állat

nevezk : gém-ek igazán ardea-mttititudo , ardea-

multa ; hai-ak igazán piscis - multitudo ^ pisvis-

multus,

A' közép hágnák formáld ragafztékja v:::id-

sággal öb t ilIÖ változással eb y ab ^ ob : maga a*

b Czó t lehellete elvefzésével ,
'& megfordulva,

abundáns , copiosus , himius , határozóképen vé-

tetve*, abundanter ^ copiose ^ nimiúm; a' b más-

salhangzót kettzteti tsak fzokásból nagyobb zen»

gés kedvéért. Ez is épen járul a' gyökerekhez,

fzi'ik-tbb ^ tágabb: tulajdonképen környölírást te»

/zen , angustus-nimiiim , laxus^abundanttr « laxfts*

copiose, Elvefzti még is magánhang/,óját némelly

mássalhangzók után , mellyekkel d! b könnyebben

fér öfzve : p. o. édes-ebb ^ nehezebb y így is jól

mondatik édes-b ^ nebez-b ^ igaz jeleutésael dulcis^

abundanter , grauis-nimhim»

A! feUÖ hágónak formáló ragafztékja leg : je-

lent fzó , rnellyel e' iiapiglan élnek a' Lappok ,

és Efztek, superfluus\ vltra modum nmltus j V(d-

de nimius. Az elbbi körnj'i'ilírás elejébe tétetve,

de ez is határozóképen, már nagyobb környtilí-

rással jelenti a' fÖ öregbedést , vagy az alsó ki-

scbbedést : leg-fzük-ebb ^ leg-tág-nbb , l^Rzin vltra

modum-angustus - nimium , superfiue - laxus ^ abun.

danter ; azonképen legédes-ebb ^ Ugneh^z-tbb , iga-
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tin fuperflae-dulcis-abundanUr , vltra modiim-gréí'»

uis-nimium^

Mi nagy hatliatóságát érezzük így nyelvünk*

íiek "ha ezek a' jelent5 ragafztékok világosan ma-

gyaráztatnak! Megvagyon a' mi hosonlításunkban,

több réfzekböl öfzveragadva , a' hatalmas kör-

nyülírás : hogy abban magát a* terméfzetet hall-

juk berz'illeni. Ide alkalmaztatjuk Schultens fza-

vait a' Zsidó hasonlításról: melly azonképen tör-

ténik, tsak hogy abban öfzve nem ragadnak a'

rérzek (pag. iSi*)* >>Hebraei comparationem ,

,, et soperlationem, per circumlocutiones , et si-

„ gn!5ntifsimas constructiones ita praestant : vt na-

>,turam loqui sentias. ** A' hasonlításnak is mód-
ját a' mi fzókötésinkben nyilván ú^y látjuk , a'

mint valósággal történik , hogy egy dolgot a' másik

mellé tefzünk. Ptter nagyobb Pálnál , Pál kisebb

Péternél , ezen fzóllásunk a' nál utóljárúlóval ,

mellynek jelentése penes ^ igazán igy esik: Pe-

trus magnus abundanter penes Paulum , Paulus

•paruus mimium penes Petrum ; 's titkon értjük a'

positus rérzesülót, penes Faulum positus
, penes

Petrum positus,

b. A* MEG RAGASZTÉRRÓL.
Vérségi nem ád külön a' meg ragafztéknak

jelentést : mert ez is magában, az ö állatása fze-

íréht, semmit sem teTzen. azonban még a' fog-

lalásban sem érzi annak értelmét , a' hol már
tefzen Valamit. Mert hogyan is mondhatna er-

rói olly semmi^jclentésü magyarázatot : meg tse-



lekvés-jelentö verbumokból tselekedet-jelentoket

tsinál ? A' tselekvés jelent, és tselekedet jelen-

tó úgy kiúömhöl egymástól, mini actionem sígni-

jicans 9 és auctum signijicans. Mind a' kettÖ egya-

ránt illik, az ö7, és megöl igére,
,

A' Debretzeni Grammatica a' meg fzót ugyan

többre tsigázza , és rofzúl , de annak értelmét,

a' mint vele élünk az illyen foglalásban, még is

tsak jól tapogatja (a' 277 lapon) : ,, meg-ette , meg"

,^ötte ^ meg-koronáztay mind tokélletességre valö

,, menést jelent. ** Ügy érti kétség kivül a' tökél'

letesse'get , mint a' régiek éltek ezen igével meg-

tökéilem , az az, perficio, Es bizony ezt jelenti a'

meg ízó a' napkeleti nyelvekben is : perfecit , com-

pleuit , consumauit , 's a' mi foglalásunkban ugyan '

ezen jelentés határozóképen esik, perfecte , com-

plete f consumate. Az dl ige tehát pufztán tsak

ölést jelent: de a' meg-l ígé az ölést lökélléssel

jelenti, perfecte , complete , consumate occldet,a.z

az , tökéiletesen öl , véghez vitelUL

Ezen ragafztéknak is bizonyosan meghatá-'

roztatott jelentésével ha igy magyarázzuk az il-

lyen foglalásokat ; vallyon nem látjuk e nyilván

ezekben is a' mi nyelvünknek nagy erej hatha-

tóságát ? Nem kedvesebb e a' világos tudomány

a' homályos érzésnél, a* tétovázó értelem találga-

tásnál, a' vakoskodó tudatlanságnál? Mind vilá-

gos réfzekböl terméfzet fzerént világos egé^z ké-

fzül , minden ellenkezés nélki'll. Napfény a* mi
Világos Tanítónknak magával megegyez miude«

£ 4
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oktatása: attól minket el nem tsábít a' magával

ellenkez homályos tsátsogás.

III. 5. A' VAKOSKODÓ TUDATLANSÁGNAK i

SÉRTÓBB JELEI.

Valóban bofzfzút állanak V"ersegin megsér-

tetett hatalmas három Méltóságok, az Ékesfz-

fzefetésnek Belsó Tanátsosai , Segító Hív Társai :

a' meggyúnoltatott, 's megvettetett Magyar Ré-

giség; a' fzorúlt határral megtsúfíttatott Szóvis-

gálás ; a' fitogatásra elhozatott, de hafználatos-

ságokban elhagyatott, 's megrntoltatott Atyafisá-

gos Nyelvek. Mert, ezeknek vezérlésök nélkül,

a' maga feje után lézegót nyomja mindenütt a*

méltó büntetés, a* vakoskodó tudatlanság. Meg-
mutogatjuk már ennek is némelly sértóbb jeleit:

mellyeknek fzörnyüségökre az Értelmesekben nem
támadhat egyéb bámulásnál , dorgáló ne vétség-

nél , 's méltó elidegenedésnél.

A. ELSÓ JEL.

AZ IGÉKNEK SZEMÉLYEIKET FORMÁLÓ
j^:k ragasztékban.

Azon egy formálónak tartja Vérségi az ék

ragafztékot mind a' három esetben , a' mellybea

clófordúlaz igéknek fzemélyekre való hajlásokbau.

1. , AZ ÁLLATÁSNAK MIVOLTA.

Elófzör is a' pufzta gyöker egyenes formá-

ban , az elsÖ múlt idnek, 's az óhajtó módnak,

els egyes'fzemélyeiben : Ul-cf: ^ fzán- ék , lel-n-ék,

fzán n-ck
f

r^peri , condolui, reperirem , condo-

ierera.



Azután a' mutató formilban , a* második mólt

idnek, 's a' píirantsoló módnak, harmadik töb-

bes fzemél^eiben : ves-t-ek , v/s-f-eÁ , caclarunt ,

caelent, obiectum demonstratum. Hasonlóképen az

elsó múlt idnek, 's az óhajtó módnak is, azon

harmadik többes fzeméljeibeu : ves-ék ^ vés.n-éfí í

caelarunt , caelent , obiectum demonstratum.

Végtére a' megbövült gyöker formában, az

elsó múlt idnek, az óhajtó, és a' parantsoló

módnak, harmadik egyes fzemélyeiben : e-v-ék ^

i-v-ék f e-nn-ék ^ i-nn-ék i e-gj-ék t i'gf-ék, edit,

"bibit, ederet , biberet , edat , bibat; /zün-ék,

Jzok-ék , fzi'in-n-ék t /zok-n-ék , fiün-j-ék , fzok-j-éky

desiit, consueuit, desineret, consuesceret, desi-

nat , consuescat.

Vakoskodik ezekben a' mélyen belátó Nagy

ÉkesfzofzeretÓ : 's ,a' ragafztékokat a' gyökerek-

tl pufztán elválafztó fzük tudományánál nem néz

több okokra. Bátran végez felölök, a' maga efze

után: 's teljes végzésébl, mivel már i^y nem

fzóUhat egyéb , fzóU a' vakoskodó tudatlanság*

vakmeró hatalmaskodással. Ollyannak kell a' nyelv-

nek lennie, a' millj^ennek Ó képzi: nem pedig ol-

lyannak , a' millyen magában. Azon egy ragafz-

ték nem lehet cUy külömböz formáló. Meg-

hagyja azt az els egyes fzemélyekben , lel-ék ^

fzán-ék , lel-n-ék^ fzán-n-ék. A' harmadik többe»

ízemélyekból , vés-t-ék , vés-s-ék , vés-ék , vés-n-tk,

örömest kitolná, mert az Ó belátása fzerént nem
ide való: de eltri még is, mert már ízokásbaa



. vagyon mindenelínél. Kig3'omHlja , másokkal is

Ili akarná gyomláltatni, a' harmadik egyes fze.

mélyekbl : e-v-ék^ i-v-ék , e-nn-ék^ i-nn-ék^ e-gy-ékt

ügy-ék ; jzÜTi'ék y ftok-ék ^ fíünn-ék t fiok-n ék ^

Jzün-j^ek 9 fzok'j-ek. A* fzokáson kapdos, a' melljr

már változást tett ezekben.

2. VILÁGOSÍTÓ OKTATÁSOK.

Meg nem állhatjuk, hogy világosító oktatást

re adjunk ennek a' vakoskodó tudatlannak. Azon-

ban ha ezzel rajta nem segíthetünk: legalább

megmentünk másokat a' terjedó hályogtól,

a. A' SZOKÁSRÓL VALÓ ÉSZREVÉTEL.

Elsó bíró a' fzokás : mi is a'hoz folyamo-

dtunk. A' harmadik többes fzemélyekben a' mosta-

ni f/okás közönségesen megegyez: ú^y kell te-

hát azokat meghagynunk. De külömböz a'mostíi-

iii fzokás a' harmadik egyes fzemélyekben. Hlyen

«setben , már megmutatok , mit kell tennünk. Ha

a' mostani fzokás nem elég eligaziilásunkra : a'

'régivel vetjük egybe a' mostanit, 's az a' jó a*

mostani külömbözóból , a' meliyikkel megegyez

a' közönséges régi. Mi ugyan ezzel gyzünk ki-

váltképen ezekben a' harmadik egyes fzemélyek-

ben , *s az egcfz megbövült gyökeri'i formában ,

a' mellyhez tartoznak ezek a' fzemélyek. Verse-

ginek nem tetfzik a' régiség , megveti a' vels

nyelvtudásnak ezen elsÓ fenekét, az ékesfísórze-

retésnek legfzükségesebb segedelmét. Ennek, fai-

jával mit várhatunk már egyebet tle a' vakosko-

dó tudatlanságnál; mellyel mcltáu báutetteük



megáltalko^ása , hogy még a* mostani fzokásból

is, a' izembe tünö jónak megvettetésével, tsak

a' rofzatváiaízija. Elhagyjuk a' többit, mert ele»

get fell^nytuk már. Elég a* nekünk, hogy a' fzo-

kás mind a' három esetben megállapítja a/. é&

rag lí'j&tékot.

b. ÖNRÉNYEKKN TÁMADHATÓ JOBB
GONDOLATOK.

Igen tsod^latos a' Vérségi feje: hogy Ó ezt

iz ék ragifztékot visgáltában nem jöhetett jobb

gondolatokra. Ugyan azért, hogy a' fzokás, még

pedig a* közönséges fzokás, ezzel a* ragafztékkal

olly külömbözó formálásokat tefzen, elsó egyes,

harmadik többes , harmadik egyes fzemélyeket,

nem lehet azt mindenütt azon egynek venni. Min-

denütt külöraböz annak jelentése : mert , noha

mindenütt tsak fzemélyeket formál , de még is

mások mindenütt a' fzemélyek. Három benne a'

jelentés : azon tgy a' hangozat. Vallyon mi titok

rejtezik ebben ? \gy eredhetett volna 6 az ékes-

fzófzeretésbéli helyes nyomozásnak : 's elvehet-

te volna az ékeslzóízeretésnek ide tartozó sege-

delmeit.

1) A' HELYES NYOMOZÁSRA VEZET
SZÜKSÉGES SEGEDELMEK.

Tanulta a* napkeleti nyelveket: mért nem
tudja hafznokat venni ? Azokban az igéknek fze-

melyeiket formáló ragafztékok mind névmásai

( mind pronomenek ) .• 's ezek talám azonok a' mi

iiyelvüiikben is. Vagyon ennek nyilvánvaló jeleit»
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fcege a' miitatá formában: ír-om , {r-od , ír-ja ,

ezen formálás teljességgel úgy esik i mint nap-onif

nap'od i nap-ja , Vallvon nintsen e ez i'igy a' többi

formákban is, 's a' többi fzemélyekben? De mit

kétségeskedem benne : ersít engem a' józan okos-

kodás is. Névmása az, a' mi fzemélyt jelent: de

az igékben az e' féle ragafztékok fzemélyeket je-

lentenek ; tehát ezek is mind névmásai. Ebben

az ék ragafztékban is, mivel fzemélyeket jelent ,

bizonnyal névmásai rejteznek. Be nagy dolgot tett

a* Szerentsés Révai: hogy 6, ezen az úton jártá-^

ban ,
á' Magyar nyelvben elforduló névmábait ,

oUy nagy fáradsággal , 's mély visgálással , mind

jnegfejtegette ! így akarnók mi Vérségit jó útbaa

vezetni: ha félre nem ragadná nyilvánvaló írígy-

kedése gúnyoló tsavargásokra. Menjen 6 , a mint

kezdette: megadják mások a' mi Kedves Taní-

tónknak a' halhatatlan ditsóséget.

Még Q^y segedelem vágyón hátra, a' legnyo-

mósabb t a' nyelvnek története. Ezen is elfutok,

i'jgy, fzóU tovább az; okos nyomozó > megvisgálom

benne a' nyelvnek menetelét ezekben a' formálá-

sokban. A' mint sajdítom, az ékeshang tette las-

sanként a' külömbözö fzemélyekben a' hajdani kü-

lön^bözó névmásait végtére e^y hangozatú ragafz-

iékká,. E,zt ugyan, a' mire itt illy f/épen és jól

mutatunk, nehéz Versegitól megnyernünk: a' ki

jk nyelvnek t<;rténetét , minthogy régiségekrl

lefzéll, 's azzal több helyes nyomozásokra vezet,

bÜA^ke gúnyolábokkal rútulja, 's teljességgel meg-



veti. De örömest hallgatnak erre , a* kiknek ked-

vkért dorgáljuk Vérségit,

A' régi példákat , a' mellyek most már fzo-

katlinak , 's régen kiaviíltak, mi nem azért hoz-

zuk elÖ , hoijy feltámafzfzuk : h.mem ts- k azért,
V"

hogy világosit sií'iik vélek az utóbbi közönségesen

megállapodott formákra, a' mellyektöl el nem áll-

hatunk már a' nyelvnek bomlása nélkül. Az iraád-

ságos , vagy akármi más apró könyvek , és kéz-

írások , olly tekintetben vágynak elttünk , min,t

a' többi akirrai nagy, könyvek,. Ezek mind fzé-

pen megegyeznék í hiységesen mind együtt mu-

tatják mindenik íz ;zadban az akkori nyelvnek

folyamat) it. 'S egyikben sem találunk a' mi mosta-

ni nyetvünklól olly igen elütÓ külömbséget: mint

a' Latán régiségekben volt, kisebb ídÖ köízel,

a,' virágzó nyelvtl. Azért a' mi nyelvünk tör-

vényeit azokból bátran ersíthetjük. Azonok vol-

tak akkor is a' formálások, a' mellyekkel most

élünk :;,tgak hogy azokat aLkori fzéphángjokban

a' késbbi fzéphang megváltoztatta, 's többire öfz*

ve forrafztotta , és ugyan ezeket kiváltkcpen, a'

mellyekröl itt fzóUunk.

3) A' SEGEDELMEK SZERÉNT TÉTETETT
OKOS FEJTEGETÉSEK.

Mi tehát ezen bizonyos segedelmekkel bá-

tran fogunk az okos fejtegetésekhez, az utolsó-

kon kezdve a* közcpsÓkr0l az elskig fclfelémen-

tünkkel» ,
' '
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a) A* HARMADIK EGYiiS SZEMFLTEK
A' MEGEÖVÚLT GYÖKER FORMÁBaK.

Elftre botsátjuk, hogy a' mélyebben belátó

okos fejteget , a' ragafztékokat a' gyökerektl

raegváiafztásában, éfzrevefzi, a' fzemélyeket for-

máló ragarztékokon kívül , az idknek , 's a' mó-
doknak is megkülömböztetó jegyeiket,

(i) AZ ÓHAJTÓ MÓDBAN.

Már az óhajtó módnak harmadik egyes fze-

mélyében, raellyet. legelöl fogunk fel a' nieg-

bóvült gyöker formáb: n , nyilván látjuk a' for-

málás menetelét: hogy az illyen igéknek, p. o.

efz'ih ^ i'fz-ik f fzün'ik t fzok'ik , pufzta gyöke-

reikhez e , /, fzün , fzok t járult elóbb ezen mód-

nak jegye, a' na^ illÖ változással ne i e-ne ^ i-na ,

a' lehelletnek kipótoltatására az n betónek kettóz-

tetésé.vel , e-n^ne ^ i-n na , azután fiin-ne^ f^^^^"

na. Tovább a* nyelvnek története elöfzör azt bi-

zonyitja, hogy ezekhez az i^y kéfzölt közelebb

való gyökerekhez, a' mellyek ezen képökben a*

harmadik fzemélyre tsak homályosan vétettek »

annak világosan mutató jeléül , a' fzemélyt for-

máló ragafzték , igazán a' névmása , az ik , melly

az els gyökerekhez járatos, eredeti épségében füg-

gefztetett: durván, a* mint nekünk most látfzik ,

t'n-nc'ik , i^n^na-ik , fzun-ne ik , fiok na ik ; azután

közép hangkövetéssel a' mód jegyének vastag ma-

gánhangzójára nézve tcn-n'-ik y i^n^ne-ik fíUnne*

ik, fzok-ne-ik^ 's annak meghúzódásával is , <?-/i-

nil'ih^ i'ji'Tié'ik tjiun^ne-ik t fzo^'né-ik* Azt is mu-



tat^a ralsodfzor a' nyelvnek története : hogy síZ

ik névmásának / magánhangzója , hasonló hang-

követéssel , az eltte valóhoz alkalmaztatta ma-

gát , e-n-nc-ek , i-n-né-ek , /zün-né-ek , fzok-né-ekj

's az egymást éró két magánhangzónak hasadását

cltávoztatásra közbevettetett a' fzéphanggal fogla-

ló / betli is, e-n-nt-j-ek , i-n-né j-ek , fiün-né-j-ek ,

fíoh-nt-jek. Harmadik valóság a' nyelvnek törte-

netében: hogy, az egymást éró , 's egyenlvé lett

magánhangzó, a' mód jegyének, 's a' névmásá-

nak magánhangzója, örzveforradott , e-n-né-k^

Un^nék , Jiün-ne-k , fiok-ne-k.

Az Ófzveforradás igen korán kezdett lenni,

még az elsó fzokásnak idejében, noha valamivel

jritkábban: ennek pedig elég jelei maradtak még

iitóbb is a' hasonló hangkövetéssel fzokottabb

élésben ; míg 'végtére egyedül lett uralkodó fzo-

kássá az öfzveforradás. Ennek az igazán meglett

három dolognak hiteles bizonyságait, több pél-

dákban , fzorgalmatosan elhozza a* mi Kedve*

Tanítónk a' Bvebb Nyelvtanításban (pag. 74,5,

et seqq. ): a' kik pedig ezek felól bizonyosabbak

ak^'rnak lenni magok tapafztalásával ; bátran búj-

ják fel a* teljes Magyar régiséget , fzámtalanokra,

találnak.

(2) AZ ELSÓ MÚLT IDÓBEN.

Az els múlt idnek jegye igazán va, 's ilI6

változással ve.' a* lehellet elmaradásával a, r.

Amazzal kéfzültek az elsó rendetlen igék, e'Ve 9

i'va» imezzel *' töfcfci rend fzerént vúókp/zün-e»
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Jtok-a , közeleLb való gyökere]ik,é. Minthogy ez

is magánhangzóval vsgzödik , a' magánhangzóval

kezdódó azon egy névmását azonképen vette ma-

gához : és noha nints példánk az elsó formálá-

sokból , mivel igen korán jött fzokásba az öfzve-

forradás, ezt még is bizonyosnak mondjuk a' ha-

sonlóság törvénye fzerént. Az öfzveforradott kép,

t-vé-k y i-vé.k
t fiün-é-k , fzok-é'k , lett az elftre

ment hasonló hangkövetésból, e-vé-ek , i-vé-ek y

fzi'in-é-eky fiok-é ek^ a' fzéphanggal foglaló / be-

tövei , e-vé-j'eky i-vc-j-ek , fzun-e-j-ek , fzok-é-j-ek;

«' pedig kéízült az elsó piífzta formálásból , e-vé-ik,

i'Vé'ik , i'vá^ik
^ Jzün-é-ik , fiok-é-ik , Jiok-á~ik»

(5) A* PARANTSOLÓ MÓDBAN.

A' parantsoló módnak jegye a' ybetü, a* hej

fzolló fzavatskából : mellynek süvöltését és ^' be-

tvé változását, helyesen mutogatja a' mi élesen

látó Kedves Tanítónk a' Bvebb Nyelvtanításban

(pag. 702 , et seqq. deinde pag. 8.53.). Ennek

a' pufzta gyökerekhez já^rúltával lettek a' köze-

lebb való gyökerek, e-gy , i-gy » fiiin-j ^ fzók-j :

a' mellyekhez ragadott az /A névmása, a' paran-

tsolásnak hathatóiságára meghúzódva, e-gy ik ,

i-gy-ik y fzün-j-ik f fzok-j'ík ; 's a' hofzú /és é

magánhangzóknak egymás közt való könyi'i eltse-

rélódésökkel , a' fzéphang kedvéért , fzokásba ment

'az utóbbi kimondás, e-gj-ék ^ ^'gy'^f* » fiün-j-ék,

fxok-j'tík^

b) A»
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b) A* HARMADIK TÖBBES SZEMÉLYEK
A' MUTATÓ FORMÁBAN.

Azon egy névmásaival lefzen , az cIs többes

fzemélyektói megválva, az igék fzemélyeiknek

formáitatások a' mutató módban, és a' fzeroéljek-

re néz biratásnak kifejeztetése a' nevekben : tsak

hogy a' formáló törvények valamivel Jtülöm-

böznek, kiváltképen a' harmadik többes fzeraéU

lyekben.

(1) AZ ELSÓ MÚT.T TDÖBEN,
'S ÓHAJTÓ MÓDBAN.

Elkéfzülnek itt is az igékben a' közelebb va-

ló gyökerek , a' felvétetett idnek , és módnak ,

a' mellyekról elbb akarunk fzollani , az elsö múlt-

nak , és óhajtónak, a' pufzta gyökerekhez ragaíz-

tatott jegyeivel : vés-e, vés-ne , vékony magán-

hangzóval zengó példákban ; a' mellyekhez vetünk

vastag magánhangzóval zengöket is, ás-a , ás-na.

Ezek magánhangzókkal végezödnek. A* nyelvnek

története bizonyítja: hogy ezekhez hajdan a* har-

madik Izemélyben , mind az egyesben, mind a'

többesben , azon egy törvénnyel járult az ide il-

l névmása , a' mellyel a* nevekhez járul e' na-

piglan is a' biratást jelentésre, pufztán, és lehel-

lettel: az egyes o,yá', hajdan vó ^ illó változás-

sal úf , <r , /í , Je , va , ve ; a' többes ók ,jók , hajdan

vk , ez is illó változással , ak , ek , ok y ökyjak ^jek,

jok^fók, vak, vek, vok , vök. A' nevekbl le-

|k^ gyének példáink ; balta , baltá-a , baltá-ja , balta-

W^k , baítá' ok , baltá-jakj balta jok ; fejfze , fejfzé-e,

I
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fejfzé'je , fejjzé- eh , fejfzé-öh yfejfzé-jek , fejfzé-j'ók,

Hasonlóúlvolt ez valaha az igében is wés-Cy vés-é e,

vés^é-'je , vés'é'tk > vés-é-jek ; vés-ne , vés- né-e , ves-

ne,j'e , vés-né^ek , vés-né-jek / ás a , ás-á-ay ás-á-ja,

ás-á-ak , ús'á-jak ; ds-na ^ as-ná-a, ás-ná-Ja , ás-

ná-ak ás-ná-jak» A* mi Kedves Tanítónk felhoz

illyen példákat a' tifateletre méltó régiségbl B-
vebb Nyelvtanításában (pag. 660, 73i> et 7i6.):

a' mellyek között vágynak némelljek a* hajdani

v névmásával is , hall-á-va 9 fe-Ud-é-ve ^ késbb
ejtéssel, hall-ú joy feled-é-je. A' kik többet kíván-

nak: forgassák fel magok a' régiségnek drága

maradványait. Utóbb az igékben, de nem azon-

képen a* nevekben, az egymást éró magánhang-

zók ^fzveforradtak . mind a' két Izámban : az

«gyesben vés-é-e y vés-é ; vét-né-e ^ vés-né ; ás-á-a

áS'á ; ás-ná-a ^ ás-ná ; hasonlóul a' többesben,

ve's-e'-eky vés-e-k ; vés»né-ek y vés-né- k ; ás-á-ak ,

ds-á-kt ás-nú^ak y ás-ná-k.

Ezekben a' legels durva ragafztás bizonnyal e'

volt: a' nevekben balta-Ó , balta-ók y ftjfzt- yfejfze-

á^,'uemkülömben az igékben is, vés-e-ÖyVés-e-ókf

vésne-^ vés-ne-Sk, ás-a-Ó , ds-a-Ók ; ás-na- ^ ás-

na-ök. Késbben a* fzépháng kedveilés hozta bé

a' hasonló hangkövetést, itt is \x^y y mint egye-

bekben. A' ní/fcutólfzavatskának saját magánhang-

zója a' vékonya; mellyet megtart fzemélyes név

másaival megbvülve, nek-eniy nek-edy nek-i.

Megtartotta ezt hajdan a* vastag magánhangzó-

val zeng nevekkel is öfzveragadva : pokolnek y



haUlneA: de utóbb, a' fzépbang kedvéért, ama-

zokhoz alkalmaztatta jpokol-nak , halálának. Azon-

képen a' ról utólfzavatskának saját magánhang»

zója a* vastag 6 , mellyet ez is megtart fzemé*

Ijes névmásaival nevekedve , róL-am , ról-ad^ ról-a;

de a' vékony magánhangzóval zengö nevekkel már

vékonyan ejti, étel-ról, levél -rol. A* mi egéíi'^

nyelvünk teljes az illyen hasonló hangkövetéssel ;

mért hozzuk tehát azt kétségbe az ó, és ók, név*

másaiban? Világos az öfzveforradás törvényei»

fzámtalan példákban j mért ne lásíuk azont ezek*

ben is.

A' nyelvnek történetébl bizonyítjuk még ezen

átlátásunkat , a' hangkövetésról , és öfzveforradás*

ról, igen világosító példával. Helyén tefzfzük ezt,

és haf/onnal: mert ide való ,
'$ ebben is nyelvünk,

tifztaságát védelmezzük a' mostani nyelvrontók

ellen,

Fenakadnak a' vakoskodó tudatlanok íme' ki-

ejtéseinken, akarók, akarnók a jót, keresk^

keresnk atyánkat, az elsó múlt idnek, '» a?

óhajtó módnak igaz elsö többes fzemé lyeln , a'

mutató formában ; a' raellyek helyett Ók , minkéi

külömb külömbképen gúnyolva , az egyenes for-

mából az ide nem illó képeket tollják erófzako»

san , akarónk , akarnánk a jót , keresenk , keres»

nénk atyánkat*

E' mellett viaskodunk mi elófzör a' régi kö-

zönséges egyenló fzokásnak felh zatásával: és ez»

^el ersítjük a' mo*tani közönséges egyenló ím*
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Jtást is , mslly fzépen uralkodik egéfz Erdéljrben,

's Magyar Orfzágnak jÓ réfzcn.

Viaskodunk másodfzor, a' háborgók, 's há-

borgatok ellen, a* hasonlóságnak törvényével. A'

mutató formának négy idejében «A, és illó vál-

tozással uk , n betö nélkül , nem pedig unk , és

"unk^ az elsó többes fzeméljreket formáló rrgafz-

ték: a' jelent módnak jelenvaló idejében,5eW-/-tí^5

ront'j-uk; második múlt idejében, scrt-ctt-ük ,

rontottuk ; a' parantsoló módban , sért^s-ük ,

ront-S'uk ; a' foglaló módnak jövend i.dejcben,

sért-end-jük , ront- and^j' uk. Ollyan példákkal

élünk , melljekben mind a' négy idó megkülöm-

böztetik. Mért bontjuk a' hasonlóságot tsak két

idnek, az els múltnak, 's az óhajtó módnak,
ama' néggyel ellenkez ragafztékot tartó fzemé-

lyével? Hallatik ezekben az n betü , sért-é-nk ,

sért-C'né'nk , ront-á-nk , ronta-no-nk. Az egyenes

formából valók; idegenek, nem ide illók. Tar-

tsu-k meg tökélletesen a' hasonlóságot: ezekben

is legyenek n betü nélkül az elsó többes fzemé-

lyek , sért-ö-k , sért-e-n-k ; ront-ó-k , ront-a-nó-k.

Segedelemül vefzfzük a' fzóvisgálást , ennek

a' formálásnak a' nyelv történetében feltaláltatott

nyomain jártunkkal. Ezekben a' két idkben, az

ók<t éi ók végezet n betú nélkül vagyon : és iga-

zán az ide tartozó, ük, és uk , ragaíztékból lett,

az eredeti nyelvbl fenmaradott névmásából. Az

els durva formálás ezekben így volt , az idnek,

és módnak jegyével elkefzült közelebb való gyö-



kerekbl : akar-á-uk > akar-ná-uk ; Jceres-é-iik % ke-

res né ük ; sért é-ük y sért^e-né-ük , ront--á'uk ^ ront-

a-ná-uk. Közbe vettetett az egymást éró két ma-

gánhangzó közé a' fséphanggal foglaló /' bet :

akar-á j- uk , akar-ná-j-uk ; keres-é'j-ük , keres- né-j-

ük; sért-é-jük y sért-e-né-j-ük ; ront-á.j-uk , rojit-

a-ná-j uk. Utóbb középhangkövetéssel az á é§ «i-

magánhangzóból lett 6 és ,• az é és i/ racigán-

hangzóból lett és ö ; melljeket a' fzéphanggil

foglaló /betú is azonképen egybe kötött, a' mint,

már látók az elöbbeniekben : akar-ó-ok y akar-nó-

ok\ keres o-ök y keres-nó-ök ; sért-o-ök y sért-e-n-

c' ; ront' ó-ok , ront-a-nó-ok : azután piádig akar-

ö-j-ok y akar-nó-j^ok ; keres-Ó-j-ök , keres-no-j-ök ;

sért-Ö-j ök^ sért-e-nÚ-j-ök ; ront-ó'j-ok , ront-a-nó-

j'ok. Azonközben a' fzokás , elegyesleg való élés-

sel , ezekben is már jókor kezdette öfzveforrafz-

tani az egymást éró hasonló magánhangzókat ,

's végtére ebben állapodott meg közönséges meg-

egyezéssel : akar-ó^k yokar-nó-k ; 'keres--k , kereS'^

n-k ; sért'Ó-k , sért^e-nö-k ; ront-ó-k , ront-a-nó-k.

Szokásban volt még az i% ezeken felül > hogy azr

ük ésuk ragafzték , épen maradván, az elótte va-.

ló magvánhangzót elnyelte , 's annak benne rej-

tezését meghúzatott hanggal jelentette, kipólolás-

képen: és így az elsó durva formálásból akar-á-

uk, akár-ná-uk y keres'é-ük , keres-né-ük y a' kö-

vetkez képek eredtek ö/í:flrr-/í/í-, akar-n-úky keres^

ük i keres-n-ük. Több c'féle példákat híven hoz

elÖ a' mi Gondos Tanítónk Bvebb- Nyelvtanítá-
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sában (pag. 664, deinde pag, 759.). Ezek mind

azon meglett dolgok, egyenes útra vezet való-

ságok , állatásunkat erósítö bizonyságok.

(O A' MÁSODIK MÚLT IDBEN ,

'S A' PARANTSOLÓ MÓDBAN.

,"' Vifzfzatérünk raég a' hátra maradott harma-

dik többes fzemélyekre a' második múlt idÓben>

*s a' parantsoló módban. Itt ezeknek a' fzeméljek-

nek formáitatásokra az elkérzült közelebb való

gyökerek a' harmadik egyes fzemélyek , a' magok

idejének, és módjának jegyeivel, 's a' harmadik

fzemélyt mutató névmásával , vés-t-e ^ ás-t^a^ vés»

s-e iáS'S'tt ; melly törvényt nyilván mutat a' nyelv

a' többi két idóben is, a' jelenvalóban a' jelentó

módban, *s a' jöv'-endóben a' foglaló módban, ho-

lott ezek az elkérzült közelebb való gj'ökerek,

véS'i ^ vés - end-i f ás^sa , ás-andja. Ezekhez já-

jriilt a' harmadik egyes fzemilyt formáló t) név-

másának a* többese , az ok névmása: elejentén

«pea, azután hasonjó hangkövetéssel , végtére öfz-

veforradással , a' mint most vágynak ezen fzemé-

lyek. Tsak imént látók ezt világosan a' többi fze-

mély formálásnak törvényeiben, magánhangzóval

végz6dÓ közelebb való gyökerekbl. Szemláto-

mást mutatja a' formálásnak ezen menetelét a' töb-

bes fzemélyekbcn megmaradóit /magánhangzó,

azután az «• éi m^gíírjhmg/óknak meghúzatásíok.

Hasonlóságra nézett ezekben is a' nyelv, 's azt

hívségesen megtartotta. I.y ment tehát az utób-

\ ti példáknak fcrmáltatáfeüK : vtf«i-éh yvds-i^ik ^
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vésúk; vés-end-i-ök i vés^end-i-ik , vés-end-i-k ; ás-

sa.dk, ás.saaky ás.sd-k ; ás-and-ja-ók , ds-and-

ja-ak y ásand-já-k. Azonképen volt az elbbiek-

nek formáitatások menetele : vés-t-e-Ók , vés-t-e-ek,

veS't-é-k ; véss-e-Ók , vés-s-e-ek ^ vés^s-é-k ; ás'4-a~

6k , áS't-a-ak , ás-t-ák; ás-s-a-k , áS'S-a-ak , a'i"-

s-á'k»

c) AZ ELS EGYES SZEMÉYER
AZ EGYENES FORMÁBAN.

Felérünk már az elsó egjes fzemél^^ekre , az

egyenes formának elsö múlt idejében, 's óhajtó

módjában , a* mcllyek így vágynak , lel-ék , fzdn*

ék 9 lel-n-ék y fián-n-ék*

Itt a' közelebb való gyökerek, ezen idónek,

cs módnak jegyeivel eikéfzült harmadik egyes fze-

mélyek , meghatározatlanul vétetve, lel-e yfzán.a,

lel'Ue y fxán^na. Az els fzemélyt formáló név-

mása azon t%y ^ a' maga eredeti magánhangzójá-

val épen maradó ék t minden hanjgfkövetés nélkül

éles hangjával, melly megegyez mind a* két rend-

béli , <? , ö , w , vék ony , és , o , « , vastag ma-

gánhangzókkal. Az elóttc való magánhangzót el-

nyeli öízveforradással , melly et , a' többi példák-

ból kitetlz hasonlóság fzerént, elejentén minden

tizonnyal ez is épen hagyott: lel-e-éky lel-ék;

Jzán-a-ék
, fzdn-ek ; leí-ne-ék , tel-fi-ek i /zán-zia-tA,

fzánn-ék. ^

Az elsó fzemélyre néz névmása ez , mert

azt jelenti , *s a' helyett vagyon. Azon névmása

ez, az eredeti nyelvbl, melly több más nyel-

I 4
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vekben is megvágjon , tsekélj változással : leg-

vilígosiibban a' Németben iá) ; azután, a' Görög-

ben , és Latánban , ego ; homályosabban a' töb-

biekben , az Olafzban /o , a' Tót eredetúekbén

fa, di Fantzban je; a' Zsidóban vifzfzamenö kiej-

téssel, khi^ókhi'^ mellynek társa a' másik ni, ani,

és ezzel egybefoglaltatva a' hathatóságra anókhi.

Kett a' Zsidóknál is a' névmása az elsó fzemély-

xe : annyi nálunk is azon egy kútfóból ,
'$ mind

a' kettó ugyan az , éÁ, és én. Az éi nálunk meg-

inaradott egyedül az igékben , valamint a' Zsidók-

nál is: tsak hogy ezeknél a' caph bet iav bet-

vé lett benne
,
pakadti, kezdetben pakad-khi »

az az , láttam , megnéztem» Az én névmásával mi

külön is élünk, 's azt megváltoztatva ragafztékiíl

is vefzfzük , a* nevekben, és igékben: azont tse-

lekfzik a' Zsidók is a' magokéval. \gy fejtegeti,

igy mutogatja, világos gyözó okokkal, a' többi

névmásait is a' raí Nagyérdem Tanítónk ; *s ötét

, ezekben tsak a' vakoskodó tudatlanság gúnyolhat-

ja ; a' Jvl látó Tudós Világ tsodálja , 's égig ma-

gafztalja.

3) SZÜKSÉGES RÖVETREZÍSEK.

Mire jöhet a' kétségesked az illyen nyo-

mozásokkal: a' mellyekben otet olly derék se-

gedelmek o'.ly bátorságosan vezetik, a' napkele-

ti nyelv története, a' f5 törvények, 's ezek fe-

lett a' meg nem vefztödött józan éfz ? Nem azon

tgy az ék ragafzttk a' három külömbözó formá-

lásokbah, noha azon egy annak hangozatja. A'



késbbi fzéphang követés telte egy hangozatúvá

a' külömbözó három formálót.

Az clsó éA igazán elsö fzemélyt jelent

névmása , eredeti épségében , bangkövetés nél-

kül, az eltte való magánhangzót elnyel er-

vel, a' pufzta gyöker egjenes formában, az

els múlt idnek , 's az óhajtó módnak elsö

egyes fzeméljeiben , lel-ék , /zári-ék, lel-n-ék y

fxán-n-éh.

A* másod ^k , a' mutató formának harmadik

többes fzeméljeiben , z;/^-^"-/^ , vés-né-k , vés-t-ék,

vés-s-é-k, nint«5 eredeti képében, nem ^^y'^^y^ t

két magánhangzó rejtezik benne , hasonló hang-

követéssel, 's öfzveforradással. Annak eredeti egyii-

gy'n képe Ók ^ igazán harmadik fzemélyt jelent

többes névmása : az eltte való e magánhangzó-

hoz alkalmaztatta magánhangzóját, e-dk , e-ek ;

's eizel utóbb e^%yi tette hofzfzú hanggal , e-ek, ék,

E^t is örömest kiirtaná Vérségi, mert egy-

nek tartja az elsvel, következképen nem ide

tartozónak : tsak az a' fzerentséje a' fzegény jó

fzavatskának , hogy mellette ízóll a' közönséges

egyenl fzokás. De a' vakoskodó tudatlanságnak

keménykedését bizony más közelebb való éfzre- .

vétel is enyhíthette volna , 's talám ezzel maga
is megmenekedhetett volna betegségétl. Vékony
magánhangzókkal zengenek ezek a' fzeraélyek :

vés-éky vés-n-ék ^ vés-t-ék ^ vés-s-ék. Ezeknek tár-

saik, a' vastag magánhang/^ókkal zeng5k, ás-ák ^

ás-n-dk , ds-t'ák , ás s-áA, efzébe Ötlethették vol-
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na : bogy ez az e-'A: társa az itt való a^ ragafzték-

iiak ; 's azt a' fzéphang törvénje, az eltte való

magánhangzókra nézve , változtatja , *s külömböz-,

téti ezen társától ; nem egy tehát azzal az elsö

ek ragafztékkal , nem is azt jelenti, hanem azt,

a' mit társa jelent, igazán a' harmadik többes fze-

mclyt. Valamit tapogatott Vérségi proludium

nevezet írásában: di' hol b (^ demonstratiua^ mu-

tató formálókat emleget. Jó fzikra tsillámlott elt-

te : kár, hogj meg nem fogta rofz taplója. Jám-

bor ! mitsoda az a' mutató formáló ? és mit mu-

tat ? Nemde nem fzemélyeket e? Mitsoda az,

2i mi fzemélyeket mutat ? Bizony névmása. De ,

bezzeg ! itt vngyon megint a* nagy homál^'. Eze-

ket a' névmás, it hogyan hozzuk, a' formálások-

bankülömbözöképen megváltozottképeikból , igaz

eredeti képeikre ? No ! ugyan azért azt a' Nagy

^érfiat , ki az egi^z Ditsd Nemzetnek ezekben

clly fzerentsésen világít , ne rátoljuk oktalan gú-

nyolásokkal, ne utáltassak; hanem betsüljük in-

kább, a' mint megérdemli, fzeressük,és híven

hallgassuiik okos fejíegetésire.

A' h^armad ék , a' megbóvült gyökeri'i formá-

ban , az elsó múlt idnek , az óhajtó , 's a' páran-

tsoló módnak harmadik egyes fzemélyeiben , ha-

sonlóul nints eredeti képében. Nem ^gyugyiX ,

két magánhangzó rejtezik benne, hasonló , és kö-

^(íp hangkövetéssel, 's öfzveforradással , az els

niúll idnek , 's az óhajtó módnak fzemélyeiben:

c-V€-k y i'Vé'h i e-n-né-k , i-n-né-k ', fiiín-é-A , fiok'



é-k ^ fxün-né'k , ftok-né-k. Annak eredeti egyi'ígyó

képe ik» igazán harmadik egyes fzemélyt jelen-

t névmása : az elótte való vékony e magánhang-

zóhoz hasonló hangkövetéssel alkalmaztatta ma-

gánhangzóját, e-ik , e-ek , e-ve-ikt e-n-ne-ik , e-ve-

ek i
e-n-ne-ek ; a' vastag a magánhangzóhoz pe-

dig közép hangkövetéssel jártatta, a-ik, e-ek,

i-va-ik y i-n-na-ik f i-ve-ek , i-n-ne-ek ; *s ezzekkel

végtére ^^^yé tette hofzfzú hanggal , e-ek , ék ,

e-ve-ek , t-vék ^ t-n-ne-ek ^ e-n-né-k , i-ve-ek , i-vé-k^

i-n-ne-ek y i-n-ne-k. Együgy ugyan, de eredeti

képétói clhasonlott a' parantsoló módban. Az ik

a* parantsolás hathatóságára meghúzódott / ma-

gánhangzójában , e-gy-ik, i'gyík ; a' fzéphang

utóbb mérsékelte ennekigen nagy élességét,c-^/-í?'A",

^i-gyek^

Ezek tehát i 's a' többi okos fefzcgetések , 's

valóságra vezet egyenes igaz utak, nem bizony-

talan fzabad felvételek , nem tudós elmefuttatá-

sok, nem játfzó enyelgések : '$ a' ki ezekre mo-
solyogva vonogatja vállait, 'i bennek a' tébolygó

Otrokotsit katzagja (a' 13 lapon) ; az ugyan , nem
tsak vakoskodó tudatlanságát, de ezzel együtt

irigyked gonofz indulatját is nyilván mutogatja.

B. MÁSOD JEU
A' NYELVTANIXÁSBÉLI FIGURÁKBAN.

Régen mondják már az Okoskodó Nyelvtau

nítók : hogy a' nyelvtanításbéli sok figurák (j%«-
rae grammaticar) , réízént hibákat, réfzént tu-

dnlaHíTígcrt fedez hitvány lepeletikék. Szórna-
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m állapat , hogy a' Magyar Nyelvnek Híres Szé»

pítójc, a' Nagy Vérségi, ezekre fzorúlt : 's olly

gyakran forog nyelvén kiváltképen az epenthesis,

a* p<2ragoge , az energia. Ezek bizony hatalmas

fzavak lehetnek, mert Görögök : alkalmasak, a*

tudatlanok clótt, a' tudatlanságnak tudós fzínt

adásra. Lássuk a' vélek játfzó gyáva fzerafény-

vef/.tést.

1. AZ EPENTHETICA BETK.
Felkapjuk elófzör is az epenthesist. Ezt több

betkre fogja Vérségi: kerefztül megyünk rajtok

három jelesebb ofztással.

a.
. AZ M BET.
Szokásunk fzerént felhozzuk saját fzavait (a*

4.0 lapon tétetett magyarázatból ) : ,, Az epenthe-

„ ticák (felesleg közbe járuló betíik , tsak a*

, ,, fzéphang kedvéért, minden jelentés nélkül), mel-

„lyek a' fzó és formativa közé tétetnek, mint m
„ e' fzóban/>/í.a/ra-ofl?-/A. *' \^y befzéll a' Debre-

tzeni Grammatica is ( a' 166 lapon): „Néha m
„ közbejárúlóv^al , \^y foly-am-od-ik , fiit-am-od-

ifikf vetemed'ik* **

Mi bizony, a' nyelv ^ történetének utasítás*

fzerént , inkább azt tapafztaljuk : hogy ezekben ,

's í>z illyenekben , az am ^ em^ betúfogás igazán

.formáló fzó, *s jelentése vagyon. A' foljTy fut ,

ifz , áf^ , tsüfz , fitt , él , vet , 's több illyen elsö

gyökerekbl, igazán anyafzavakból , elsó formá-

lással, bóvebb jelentés igéket tsinált, az //í név-

másának magához vételével 9 a' harmadik fxemély-



nek nyílván mutató jeléül: foly-am-ik ^ flaxum ,

cursunufacit-ille , fiuxum , cursum - ágit - iUe , az

együ^jrü jelentéssel ízólló yb/^ igébl ,7?«// , cur-

rit , és így a' többiekben , fut-am-ik , ifz-am-ik^

úfz'-am-ikt tsúfcam-ik , jitz-am-ik ^ él-em-ik j vet-

em-tk, lumenekkel igen élt a' teljes régiség. Er-

ílemes Taníiónk elég példákat hoz elo Bóvebb

Nyelvtanításának a' Szóízátmaztatást fejteget Ré-

fzében. A' mostani fösvénykedö világ hátrálja en-

nek kiadatását. Tudják ezeket, 's valóságokról

nem kétségeskednek a' régiségekkel örömest es-

inérkedÓ Jámborok.

Ezekbl utóbb, mint közelebb való másod

rend gyökerekbl, az elbbinél is bóvebb jelen-

téssel, .hoJzi'zabbra nyúlt igék lettek, az od , ed,

ismét jelent formálónak hozzájok járúlásávalr/b/;^-

am-od ik , cursum agens-Jít-ille , és i^y a' többiek,

fut-ani'Od-ik , ifz-am-od-ik , üfz-am-odik ^ tsüfz-

ani'Od-ik y fitz-am-od-iky éUem-ed'ik ^ vet-em-ed-ik,

A* késbbiek, ezeken a' megnyúltakan kap-

dosván , lassanként ízokáson kivül hagyták , 's

végtére egéízen elfeledték a' rövidebbeket, ide is

illenek Kedves Taníi ónknak Hensel éfzre vételével

támogattatott ízavai a' Bvebb Nyelvtanításban

(pag. 3t)8.). ,,Prolixiora deraura inualuerunt
,

5, simplicibus in desuetudinem venientibus. Vti

i^linguae assolent , quo illae diutius durant , eo

„ magis artffactas , et proiixiores voces., exauctO'

y^ratis simpUcibus ajfectare : quod praeclare no-

j, tat Henielius, et in nostraquoque lingua Hun^
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'

„ garica cumulatissima docent exempla.*' Az el-

s formálással kéfzült hajdan jó igék kegj-ed^

irg-at , már egéfzen kiavúltak; helyettök vágy-

nak mt^st a' bvebb formálással megnyúltak di-

vatjeií^an, Aegyel-m-ez, írg-al^m-az. Ugy esnek

már sokason kívül a' feljebb elhozattak /b/^-am-

íA, él-em-ik , 's a* többiek : helyökbe jónek na-

gyobb kelettel a' hofzfzabbak, yb/r-ö/w-oí/-/^, e'l-

em-td'ik , 's a* többiek. Jók ezek , de amazok is

jók: megvagynak mind ezek, mind amazok, a'

nyelvnek tárházában,

A' vakoskodó tudatlanság mit mondat még

is a' régiséget megvet Vérségivel : ennek a' mo-

stani emberkének feje után rofz az , a' mit a* tel-

jes régiségnek fzokása jónak bizonyít! ,,Az am ^

„és eniy végzést (úgy mond Ó a' d^f lapon) tsak

„az idegenekben találni ,, mint balsam ; és t^y-

„néhány rofzúl formálttfof í fzóban , mmtiífzam^

„futam , kellem / mellyekben az am , é% em ^ az

„anyafzókból ujza/noc/ik , futamodik, kellemet^

,,helytenill megtarta/ott epenthetica: mire néz-

,,ve formativának nézni semmikép<?/z nem lehet/*

Itt, a* sok nem igaz mondást, minden bizonyság

nélkül hatalmasan fzóUást , hogy foganatosán

megfedjük : elég a' régiségnek méltóságos tekin-

tetét ellene vetnünk. Mellékesleg tsak azt jegy-

zük még i« , vakoskodó tudatlanságának bvebb

megbizonyodására : hogy Ö, megfordult renddel,

a^ formálásokkal megfzaporodott fzavakat mon-

ja anyafzavaknak í '« azokból jelenti *' rövideb-
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beknek eredetöket. Erre a' mi Kedves Tanítónk-

kal ]6 okon emlegetjük Hensel fzavait a' Bóvebb

Nyelvtanításból (pag. o"^?^)' >,Nec aliquid omni-

,, no ipsi naturae ordini dici potest conuenientius.

„ Cum non minus in productione vniuersi huius

„ orta ex simplicibus fuerint composita. — Omni-

„ no rationi.consentaneum est, simplicia praece-

„ dere compositis. *^ '

b. AZ iV BET.
Halljuk még tovább Vérségit : az Ö cPze után

az n bet is epentbetica (a' 70 lapon). ,, Egy-

,, nébány verbumban az £t , vagy ét , formativá- "

,,ban n epentbetica van, mint emeUnt , érint ^

fyt'sapint : mellyek helyett e/wí//í , éríty tsapít ,

,,sem rofz. Tsak tekinti és tapint helyett nem
, -, mernék tekit , és tapit , verbumokkal élni : ta-

,, lám , mivel az elsÖ néma gyökérbl , a' másik

„ pedig a' Német toppt verbumból fzármazik. '*

A' minek Vérségi nem tudja jelentését, a'

neki mind epentbetica, ha bent vagyon a' fzó-

ban. Ha ezeknek az igéknek tsak homályosan is

értené mellékesleg való jelentésöket , mellyet az

i'n formáló ád : bizony magától is jobb gondola-

tokra jöhetne. Ezek az igék emelint , érint , tsa-

pint , 's több illyenek , kitsinyítók ( diminutivu-

mok ) .• minute y paulisj^ert leuiter leuat , leuiter at-

tingit ^ leuiter férit. Az in iormiXó minutus , par-

uiís
f

pusilius. Ki mondja ezt? A' nyelv titkaiba

élesen belátó Nagy Révaink lígy fejtette meg jd

pkon a' Szófzármaztatásban. Vajha láthatnók már
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mennél elbb ezen Réfzét is kinyomtatva Bóvebb

Nyelvtanításának ! !Soha nem fzóUott még valaki

oUy nyilván, és igazán, ezen fzövevényes dolog-

ról. Ott vezet Ó minket a' nyelvnek belsó rejte-

kébe. U'gyan ott világosan megválafztva adja élnk-

be az it y et , és a* pufzta t formálót is. Az it

jövid hanggal, közös a' Törökökkel, azon jelen-

téssel yac/í, it-mek a' határozatlan módban /í/ctf-

re. Ebben az / magánhangzó el nem válik a' t

mássalhangzótól, de 7 betvé változik , a' mint

utóbb fogjuk látni. Másik formáló az et , illó vál-

tozással et f
ez is jfacit , vifzfzamenó kiejtéssel ,

igazán te, a' megbövült te-^fz-en igének gyökere.

Harmadika* pufzta í, a* magánhangzónak kima-

radásával , igazán az elóbbi cí.

Ezekben mi tudatlanul vakoskodik Vérségi

T

Az it ^ vagy ét, formálót hoízízu hanggal vefzi,

a' mint a' formálásokban találja, épit , tagit ^ épét,

tágét; 's nem tudja, hogy ezekben a' hofzfzu /,

vagy é öfzveforradással két magánhangzót foglal

magában. Azután ezt a' megofzolhatatlan it for-

múlót ó megofztja , és közbeveti a' pufzta n be-

tt, i-n-t. Ezt mind roí'zúl tefzi, nem a' nyelv-

nek menetele fzerént. A' kitsinyítés formálója

igazán in, vigyen. E' járul elóbb az emel , ér
,

tsapi's a' többi gyökerekhez , emel-in , ér- in , tsap-

itt, vsígy emel-én
f
ér-én, tsap én, Kzekhez jó utól-

fzor a' pufzta t formáló, emel-in t , ér-in-t y tsap-

inrt , vagy emel-én-t , ér-én-t , tsap én-t : a' melly

képekben, a' három réfzekból már hármas az igaa

jelentés.



jelentés, a' gyökerelíet név gyanánt véve, /<fwa-

tionem •paruq.m facit , tactum paruuwfacit , ictupi

parimm facit ; közönséges kifejezéssel, Uuiter le*

uat
t

leuiter attingit ^ leait^r ferit, Á' rett-en ^

lohb-an fzármazások, a* rett , lobb gyökerekbl»

más jelentés , en , an , formáidval, teljességgel

tigy vefzik magokhoz a' pufzta t formálót a' má-

sod fzármaztatásban , rett^en^t y lobb-an-t» HogjT

igazán betüfogás , az in y én formáló , 's épen já-

rul az elsö gyökerekhez , és utána j6 a' pufzta t \

nyilván mutatják más megbövült fzármazások ,

ugyan ezekben az igékben, ér-ín-get
t
tek-in-gtty

v.igy ér-én-get y tek-én-get» E' már elég világosí-

" tás : az n ebben a' formálásban nem epenthetica.

A' vakoskodó tudatlanságból hasonló az utób-

bi állatás : „ emelint , érint ^ tsopint mellyek he-

„lyett emelit, ér it ^ tsapit , sem rofz. *' Igen is

rofz : a' régiség semmi példával sem támogatja.

De mit mond tovább? ,, Tsak tekint, és tapint

„helyett nem mernék tekit ^ és tapit , verbu-

„ mokkái élni : talám , mivel az els néma ^y^^

„kérbólj a' másik pedig Német tappt verbumból

„ fzármazik. ** Eltalálta fzarva között a' tölgyét»

vagy tsak találgatja , mert tatám fzóval mondja ,

vakoskodik tehát. Akár néma , vagy fzólló , akár

Német, vagy Magyar a' gyökík : ^^ az illyen ki-

tsinyító igéknek azon t^y a' formáló törvények ;

's e' miatt nem merünk raí, a' tekint ^ és tapint

helyett, tekit , és tapit ísLttyú igékkel élni. Itt

vagyon a' dolog veleje. Többet is mondunk mé^,

a
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Tsak Vérséginek néma a' tekint példában a' tek

gyökér; nekünk yid//(i. Szoll a' napkeleri nyel-

vekben : ez a' tek ott pupilla^ visus, így tehát a*

tek-ln-t ige igazán visum^minutum-facit , közönsé-

ges kifejezéssel spectat ; a' ítfy^-íVi-^-eíi gyakorlás-

sal vagyon már, visum-minutum-ittratum-facit

^

az az , adspectat , inspectat vicibus iteratis^ Ugyan

a* napkeleti nyelvekbl tudjuk, hogy a' tap gyö-

kér is az eredeti nyelvbl való , 's e' közös kút-

fóból jött hozzánk , *s a' Németekhez. Igaz jelen-

tése pálma i mostani fzavunkkal /cnj^er.* a' tap-in-t

tehát annyi, mint tenytr-in-t y hogy hasonló for-

málással éljünk világosítás kedvéért, palmam Ic'

uiter adhibet i leuitcr altrectat ^ leuiter palpat ; a*

mit bizony í'/7;7rZ, az Siz t tenyérrel t fzoktunk ten-

ni. E' mind azon napfény : a' megkívántató se-

gedelmek támafztják. De a' ki ezeket büfzkén

megveti, amazt sem láthatja. Rajta vagyon a*

-vi^éltó büntetés, a' vakoskodó tudatlanság,

c. A' / ÉS y BET,
Verseginéi tovább^ ^'

J * ^^ ^ bet is epen-

thetica (a' 45, és /o lapon). „A' két öfzveaka-

,, dó vocalis kö^e epentheticat kell tenni, mint

,,y-/-(i,yiö-i;-í, mellyeknekgyökéreik/tf, ésyzc.—

. ,,E' formativában a'
y' epenthetica, mint ^/////)>,

,, vagy slméjtt tsak a' köz néptól hallatik simít

„ helyett. **

A' világosító fzükséges tudományoknak el-

hagyatástikkal mindenütt tsak tudatlanságban kell

Vérséginek vakoskodnia. A' nyelvnek történeiej
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a* tífzteletes régiség, a* napkeleti nyelvek, bi-

zony másképen mutatják ^ ezekben, és hasonló

példákban, a'/, és v betket,

i) A' />"BETÚ.

Szóllunk elófzör is a' v beti'lról. Ez a' ;; betíi le-

bellet, a' többiy, és ^, társaival. Hajdan ez a' lehellet

kimondatott ezekben az igékben, yiöy , löv , növ ,

nyöv, hív, siv, riv , rov ; kimondatott a' nevekben is

lox> , hov y toVf lév ^ müv y nyüv» Idóvel nyugvásra

jött, a' mint a' napkeleti nyelvtanítók mondják,

az az, ki nem mondatott, de jelenléte jeléül az

eltte való magánhangzót meghúzta: yio , /o,

nÖ y TiyÖ ^ hiy stf rí ^ ró; 16 hó, tót lé, mii ^

nyü. Azonban mozgásba hozatott, ismét a' nap-

, keleti nyelvtanítóknak fzóllások fzerént , az az,

kimondatott; hiazonfzavak magánhangzón kez^

dödó ragafztékokkal megbövi'iltek , 's mozdulá-

sával az eltte való magánhangzót többire rövid

hanggal hagyta : yiöv-í , lövi, növ-ök , riyöv^rjk,

hiv-om , siv-ok , rív-ok , rov-ok ; lov-am , hav-am^

tav-am , lev-es , müv^es , nyüv-es, így már bizon»

nyal nem epentheiica ez a' f , nem közbenjárúló :

hanem a' gyökérnek saját betje , gyengén hal-

latott lehelletének jele. Ezt mi most a' pnfzta gyö-
kérben elmulattunkkal nem érezzük: de a' Izár*

mázatokban halljuk yif?rzatéresét. 'S mikor en»-

nek okát nyomozzuk, a' mostani h^cmalyban ho-

vá nem bolyonghatunk: ha a' régiség a' nyelv-

^ nek elónkbe adatott menetelével nem világit ?

ryengérv, vagy inkább nem is hallatik már befjíécl

K »
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közben a' h lehellel, melljet írásínkban. kíte-

fzünli még is íme' nevekben , méh , juh : halljuk

azonban, 's annyival is bátrabban kiírjuk , a' fzár-

mazásokban, mth-ek , juh-ok ^ méh-éfz y juháfz.

Ezekben nera epenthetica a' h lehellet. Vagyon

ennek hasonlósága, azon terméfzete miatt , a* i;

lehellettel: a' sem epenthetica tehát a' feljebb

elhozatott példákban.

i) A* / BET.
Már lássuk a' / beti'ít is. Ez itt a* felhozatott

példákban két külömbözó formálónak a' réfze :

€* fzerént tehát megválafztva kell azt magyaráz-

punk.

a) NÉVMÁSÁNAK A' RÉSZE.

Az egyik példa a' fá j-a fzó , mellyben a' /

epenlheticának mondatik, 's ennél fogva a' többi

hasonló fzavakban is, almá-j-a, fcjfzé-j-e. Az itt

a' vakoskodásnak igaz oka : hogy nem tudja a'

fejteget, mitsoda az illyénekben a' formáló. Az

6 névmása az, eredeti lehelletévei hö ^ v ,j y 's

3ih utolsó uralkodik most illó változással, ya, je.

Magánhangzón végzódó fzavakhoz ragad , és né-

melly mássalhangzóktól sem idegen bizonyos fza-

vakban , p. o. kard t kert. Magánhangzón végzd-

nek íme' fzavak /a, alma
^ fejze , rege; a' bírá-

lást jelent lehelletes névmása járul tehát hozzájok,

úgy a' kard , kert , fzavakhoz is : fá-ja , alma ja,

fejfzé'je , re^é.je , kard-ja , kert-je, Unnék réfzea'

J: és így már nem epenthetica.



b) IT FOMÁLÓNAR A' RÉSZE-

A* másik' példa a' símijt ige , 's ennél fogi

va a' többi hasonló igíik ,fzabadíj

t

, segijt , éde-

sijt j más kimondással á'/wíy'í, yiuoiZi/i^i , segéjt
^

r édeséjt: a' mellyekben a'y' azonképen epentheti*

ca Verseginek rövid látása fzerént. Feljebb kel-

lett volna itt is néznie a' nyelvnek menetelét nyiL

van mutató régiségekre. Azokban ez a' formálás

világosan megtetfzik minden változásaival ; a' mel-

ijeken lassanként ment által, míg végtére a' mo-

stani képében megállapodott.

A' formáló igazán it rövid hanggal : társa a*

mostani te/zen hófzízabb igének. Ennek az a' ter-

méfzete még most is, hogy a' fzókötésben a' vá,

vé , változást jelentó fzavatskával együtt jár :p.o.

tijztá-vá , sürü'Vé tefzen, di v lehelletet az eltte

való mássalhangzóhoz alkalmaztatva , /zö^aíZ-í/á,

édessé le/zen. Az it ige is ú^y járt ebben a' for-

málásban , tsak hogy a.' vá , vé , váltoí^ást jelent

fzavatskából elhagyta a' lehelletet
,
pufztán vette a'

magánhangzót, á, é, kerekebb fzájjal is-, 6,6:

fcabad á-it y édes-é-it
^ fzabad-o-it , édes-d-it ^zek'

ben utóbb az / magánhangzó y betvé lett: /za-

bád ó-jt ^ édes-Ó-jt.' Azon közben, hogy ez igy

történt, a' vastag hangozatú o is, közép hang-

követéssel, inkább köz-í^lített a' következ i ma-

gánhangzóhoz , az ó még annyivalis inkább ryza-

/jad*é-it, édeS'é-it , 's az i betnek / betvé Xéie"

\cvt\ y fzabad-e-jt yédtS'é-jt, Az éles í?' magánhang-

zónak nagy közelítésével az / niagánhangzohoz

K3
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idóvel az is ezzé változott, Jközösleg való fzokás-

%b\ , fzabad-[-jt , edesi-jt. Végtére^ az i betbl
ietty öfzveforradott az elótte való, e, és i, raa-

gánliangzóval : fzabad'é^t , edes-é-t, fzabad-i-t ;

édes'-i-t,

A' magánhangzón végzödó gyökerekben , inil-

13'^enek a' következk , sima , 's a' kiavúlt se§^e
,

a' változást jelent fzavatska az eltte való ma-

gánhangzóval öfzveforradott; 's úgj ment tovább,

azoji változásokkal, ezekben is a' formálás tör-

vénye : sima-á'ity sege'e-it ^ sím-áHt ysim-ó-it y segm

é'it / sím-ó-jt , sím-é-jt , seg'é-jt ; síni'i-jt , seg'i-jt ;

sim-é-t y seg'é-t i simáit y seg-í't,

így tehát ebben az ét , és it , formálóban a'

Bofzfzú hangozat-ú , e, és í, két magánhangzót

foglal most magában : egyike a' rövid /, sajátja

az it formáló igének; másika a' változást jelen-

tó fzavatskának magánhangzója, a' lehellettl meg-

vált á , é i melly miatt az elbbeni meghúzó-

dott,

í^y fejtegeti a* mi Kedves Tanítónk a' most

tiralkodó formálónak öízvevonatott képét : nem
fzabad felvételekkel, 's elmefuttató enyelgések-

kel ; hanem igazán a' nyelvnek történetében fog-

laltatott meglett dolgokból, mind azon valósá-

gokból; élesen nézÓ fzemmel , mélyen belátó

éfzfzel, bizonyos tudománnyal ; nem vakoskodás-

sal, nem zavaros tudatlansággal.

így mondja tovább a' köznépnél fenmaradott

régi fzokábban, a' ízabad-é-jt , é-des-é-jt , vagy



ftaharZ-í/t, édes-i-jt , 's több illjen képekben , az

/ beti'iból letty bett az <7V, tjt , épebb formáló

réfzének, nem pedig tudatlanságot fedez epén-

theticának.

2. AZ ENERGICA BET.
Mar az (^energiának^ hathatságnak mitso-

da értelmet ád Vérségi a' maga efze után? A'bc'

tnek kettöztetésében áll, a' mint Ö mondja, 's

példában mutatja, rázza ^ sokízor/ betvel p-
toltatik, minden bizonnyal írja y várja, 's több

illjen igékben ( a' 40 lapon ). Megint nagj bün-

tetés ez rajta , nevezetesen az ékesfzfzeretésbé-

li visgálásnak megkisebbíttetett határja miatt :

hogj így tébolyog vakoskodó tudatlanságában.

A'y bet az illyen példákban két okon jele-

nik meg. Elófzör is ez a' kiejtés ír-ja^ vár-fa,

a' jelent módnak jelenvaló idejében lehet : 's ak-

kor a' / beiü réfze a' harpiadik egyes fzemélyt

formáló v y jó , lehelletes névmásának; melly-

ben , a' fzéphang kedvéért , a', ragafztásban vál-

tozik a' magánhangzó, /t , az eredeti jö helyett;

eredeti formálással ír-Jó , vár- jó , iehellet nélkül

ír-d ; Vár-d»

Másodfzor azon kiejtés a' parantsoló módban

lehet , írj-a , vár-ja : 's akkor a' / bet a' paran-

tsoló módnak formálója; az a pedig a' harmadik

fzemélyt formáló , lehellet nélkül való, puízta ö

névmása, eredeti formálással ír-j-ö ^ vát-j-ó*

A' süvölt betk után ez a' / betii , mind a'

két esetben , akár réfze legyen a' jó névmásának,

K 4
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akár a' parantsol módnak formálója, maga is

süvölt: ráz-za, és ráz-z-a, hajdan ráz-Ja , ésráz-

/ö, az eredeti formálással ráz-jo ^ és ráz-j-.

Ihol a' bet kettöztetés, 's a' kettoztetésnek

klpótoltatása. Hogyan lehett erról azt mondani,

hogy (^^«<?rgía ^ hathatóság kedvéért esik: mikor

azt a' formálás törvénye úgy hozza magival ?

3. A' PARAGOGICA BETK.
Örömest vakoskodik Vérségi : azért marad

tudatlanságában. A' ragafztékokj ú^y mond Ö ,

magokban semmit sem tefznek ; és a' megmuta-

tásokra , hogy valóban mind jelentk, tsiifolódá-

sokkal felel. A' maga feje után fzóU tehát a' pa-

riígogica betkrl (^a' 40 lapon kezdetett magya-

rázatban ). „ A' paragogicák , mellyek a' fzó vé-

"„ géhez ragafztatnak. Hlyének lan , Un^ an, en ,

,,e' fz ókban: adaf/g/an , megleng majdan; vifzen,

,yhifzen , tefzcn, lefztn. A' paragogicák termé-

,, fzetöyí azt'hozza magával, hogy azokat t&tfzésünk

>» fzerént elhagyhatjuk. Tsak az ik syllaba lett

,, fzüksc-ges egynéhány verbumban, mikor vélek

„^impersonaliter , vagy quasi impersonaliter élünk,

„ m\\\\.efzik, esik i //i/^. ** Minhogy az ik névmá-

gával raegböviilt gyöker igékrl vagyon már a'

fzó : annak tgy folytában más jegyzést is hozunk

el (a' 7y lapról). ,, A' hat j het , syllaba min-*

„ den egyc'b formatiua után tétetik, mint /b/Vo-

„gfittaíLaf. Az ik paragogicat eltörli , mint : esik»

3, eshet , fázik , fáihat ; nem pedig eshetik
,
/z-



,,hatíA. Kivévén a' passivumokat , m'itíí olvastat"

ji,
hátik ,

jelentethetik, ",

A' mint mi tanultuk
,
gjözó okokkal, nints

a' mi nyelvünkben olly értelm paragogica , mint

Vérségi vefzi : felesleg utljáruló bet , vagy fzó,

minden jelentés nélkül. Mi , ha élünk is ezzel

a' ne^^ezettel, tsak fzokásból tefzfzük: azonban

mindég utóljárúló ragafztékot értünk alatta, bi-

sonyos jelentéssel. Ezen tehát az ellenkez ne kap-

dosson. Szöllunk az élnkbe adattakról.

a. A'Z.^iV, i^iV^, SZAVATSRA.X

Tudjuk vel sen , a' Bvebb Nyelvtanításnak

Szófzármaztató RéfzébÓl , a' len, és lan , í'zavats-

kának jelentését. Annak itt ezekben a' példákban

ersít értelme vagyon, igazán ersítés , ajfirma-

tio: a' mellyel akkor élünk, mikor ersen akar-

unk fzóllani ; okon tehát , és tzéllal , nem pedig

oktalan tetfzésünk fzerént, tsak fzrzaporításra.

Mikor azt mondjuk, holtomiglan y addiglan: er-

sen ízóUunk , sane, vsque ad mortem meam ^ eo

vsque sane. A' méglen nem ide való : míglen a*

)ó Izóllás , sane guausgue. Nem tud Vérségi kü-

lömbséget e' kett között: még annyi, mint ad'

huc , t\oá)'. /níg pedig annyi, mint quousque
^ f

lanj}. Adiink világosító példát is : el nem hagyott

még a' reménység ; bizom , míg élek. De viízíza-

térünk az elbbenire. ELveTztettük ezen ízavats-»

kának igiz éneimét : azzal tehát úgy elünk tu-

dc*tlanságunkbói , mini feieslegvalóval. Vérségit
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liek is így kell tehát botorkáziila tsodát támafz-

t nyelvfzépítésében.

b. KZ AN , EN, NÉVMÁSA.

Nem vefzódünk Vérségivel, el?g togj má-

sok értik Kedves Tanítónknak vels okait: mel-

lyekkel fejtegeti a' névmásainak eredetöket , vi-

lágosítja igaz jelentésket. Az en , illó változás-

sal > /i, on t mutató névmása, a' mint itt véte-

tik, foglalásban fzoígál nyilván való mutatásra:

némelly névmásaiban, határozó mellékfzavakban,

a' melljek eredetk fzerént mind azon nevejk, ne-

m nem hathatóságra ; az igékben harmadik

egyes fzemélyt jelentésre,

i) A' NÉVMÁSAIBAN, 'S HATÁROZÓKBAN.
Mikor hathatóságra tefzfzük a' mutatást , a*

névmásaiban , 's a' határozó mellékfzavakban
, jó

okon élünk ezen ragafztékkal : elhagyjuk ellen-

ben , ha illyen tzélra nem nézünk. Ezen névmá-

sai aty ez, könnyen mutatók, is, hic , ille y iste:

de megbövülve az-on, ez-en , már hathatósban

mutatnak, is ipse, hic ipse, ille ipse, iste ipse,

Azonképen a' következ határozók, majd^ most,

igazán mást a* ma fzóból , igy , úgy , imígy ^ amúgy,

pufztán mondatnak: mox , statim , e vestigio ;

nunc , hodie , höc die ; hoc modo , illó modo ; ec-

4ie hoc modo, ecce illó modo. De, ha megbvül-

iiek , majdan, most-an , ígyen, úgy-an , imigy-

en, amúgyan, már hathatósban esnek: e vesti'

gio ipso y ho ipso die y hoc ipso modo , illó ipso

modo y ecce illó ipso modo. Ide is fzolgál feljebb
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tétetett jegyzésünk, hogj, elvefztvén ennek is

eredeti valáságos értelmét , tudallanságunkbaii tsak

feleslegvalnak tartjuk, kiváhképen a' határozók-

ban ; mert a' névmásaiban tsak ugyan érzünk, ha

mindjárt homályosan'is,valamivel erosebb mutatást,

2) AZ IGÉKBEN.

A' nyelvnek története bizonyítja több fzáza-

dokra felmutató töbláján , az állhatatosan, és k^
zönségescn megegyez fzokást: hogy a' harma-

dik egyes fzemélyt jelent en névmása minden-

kor megtartatott ezen egynéhány igékben, le-fz-

en, te-fz-en , vt-fz-en , vi-fz-en, hi-fz-€n , azután

ezekben is metfz-en , vont-on, Tsak a' régiséget

megvet, 's az ösi nyelvet vakmeren rontó tu-

datlan f állhat ez ellen ; de ez is tsak fzégyení-

t hányat esésével, a' mostani zavarodásnak sö-
,

pedékében.

c. AZ IK NÉVMÁSA.
Nagy ellensége Veráegi ennek az ik névmá-

sának. De , akármint törekedjek , ertlen tsavar-

gásoknál egyebet nem hozhat fel a* mi Kedves

Révainknak ingadozatlan megmutatása ellen : mel-

iyet kiki lithat, és bátran megvisgálhat, mind

a' Magyar Deákság Régiségeinek ElsÓ Kötetjök-

ben, mind pedig a' Bvebb Nyelvtanításban. A*

megáltalkodottal, hafzontalanság, nem is méltó^

több okokkal külön viaskodnunk.

A' teljes régiség ellen tsak fzégyenére tusa-

kodik: mikor ezt az ik névmását már fzinte a*

jelenvaló idbl is ki akarja purztítaui. Mindé-



utitt egyaránt, valamint a' fzenvedö igékben, úgy

a' többi mivelókben, és középnemüekben, mel-

lyeket a' közönséges egyenl régi fzokás azzal

rtiegbövített, meg kell annak maradnia még ak-

kor is , mikor, ezek az igék tehetsökké lefznek.

Tehát, valamint ezen ígékból , e-fz-ih, i-ft-ik ^

tll ik , gyón-ik » fek-fz.ik , alfi-ik , es-ik , fáz-ik ,

elmeiked'ik gondol-kod-ik , kér-et-ik , ad-at-ik , fze.

ret - tet - ik , olvas -tat- ik ^ nyelvrontás nélkül sen-

ki sem hagyhatja el ezt az ik névmását : fzin-

tén ú^y akkor sem mulathatja el , mikor ugyan

ezek a', tehetós formalóval megbövülnek, e-het-ik,

i'hat-ik , eü-het'ik , gyón-hat-ik t fek-het-ik , aUhat-

ik , eS'het'-ik , fáz-hat-ik , elmél-ked-het-ik , gon-

düLkod-hat-ik , kér-et'het-ik ^ ad-at-hat-ik yfzeret-

tet^het-ik
f lvas-to.t'hat-ik»

Teljességgel ne.m igaz , tsak megfzédült f-

nek a' költése az: hogy a' hat , het y syllaba el-

törli az ik paragogicát. Nyelvfzépítö névvel átsol

G a' nyelven. De mentse meg az Isten mennyei

nyelvünket az illyen nyelvfzépítö átstól : kinek

símitó bárdja a' derék fából minden réfzról an-

nyit vagdal; hogy végtére semmi ép darabja meg

Jiem marad , 's egéfzen tzre való forgátstsá leí'zen !

C. HARMAD JEL.

A' RAGASZTÉRORNAR A' GYÖRERERTÓL
VALÓ HIBÁS ELVALASZTATÁSORBaN.

Vérségi fzoros határt vet a' fzóvisgálásnak

(a' 8, és 9 lapon). Nem engedi, hogy a' gyö-

kér ízavakiiak, és ra^^afztékoknak, eredetket, *s



jelentésöket fefzegesse. Tsak azt tartja valóságos

fzövisgálásnak : liogy a' gyökér f/avakat nyomo/,-

za, 's a' gyökerektl a' ragafztékokat elválafzfza.

Ha az ékesfzfzeretésiiek egyik fó foglalatos-

sága , a' többi között , a' fzavaknak eredetöket 's

íelentésöket visgálás : mikor így befzéll Versegl,

azt kell felle gondolnunk, hogy nem tudja, mi-

tsoda az ékes fzóízeretés , 's annak tsak fzínével

kérkedik. Nem tudja , mi a* fzó visgálás , a' fzd

eredet , az etimológia , az originatio. Eelejébe

kell adnunk Isidornak, több fzavakkal , értelme-

sen megfejt magyarázat) át. (^£)tf Origionibus Libr»

I.Cap, XJCVIIJ,^, ,, Graeci, cum notationes ,

,, et origines verborum inquirunt , etyma rimari

„ dicuntur; Latini proprium , et proprietates at-

„ tendere , id est, etymologias. Vnde Gramraati-

,,cí illi , qui de proprietate sermonum scripserunt,

,,vt Nonius , Marcellus , et alii , nibil aliud vo-

,,lueruntj, quam etymologias verborum, et veri-

. ,,ritates , et origines considerare. Apud illos haec

„ omnia eadem sünt: origó, proprietas , signifi-

„ catio
,
proprium , quae vno verbo Graecis Itu-

„ fji.o\oyíai dicuntur. '

'

Hallja, 's látja már fzemeivel is az eredete-

ket, a' jelentéseket. Es ugyan ezeknek megvis-

gáltatások oUy fzükséges : bogy ennek híjávai

tsak azt sem teheti jól ; a' mire Ó botsátkozik

kitsiny határral, hogy a' gyökerektl a' ragafzté-

kokat elválafzfza. Ettl a' világosító tudomány-*

tói megffztatva, nem tsoda, ho^y ezen kisebb
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foglalatossága is tele vakoskodó tudatlansággal.

Látók már ennek némelly jeleit, tsak ezen fo-

gyatkozásból is, az eddig megjelentett hibákban:
de innentúl az illjeneket egyenesebben mutatjuk.

1. A' SZIK RAGASZTÉK.
Kitefzi ( a' 7/ lapon ) a' fiiA formálót , rofz

elválafztással , és hamis állatással. y^ A' /zik for-

„mativa is elesik elle (a' hat het syllaba elól)

„az irregularisokból , mint, i-hat , e-htt y nyg-
,ihat y tseLeked.hety ad hat ^ fek-het,^^

A' két elsö ige egyenesen i^y vagyon , Ufz^ky
e-fzik. Itt fzemélyt formáló névmása az ik : az

fx, bet pedig az /, és <?, igaz gyökérnek süvölt
lehellete; melly , a' jelenvaló idónek fzemélyeit

formáláson kivül , egyebütt elfzokott egéfzen vefz-

ni. Ezt a' kétfélét, illyen örzvefogássalyí-//& , egy

formálónak, 's kiváltképen ige formálónak, itt

ugyan nem vehetjük,

A' többi közül a' három igének kétféle a* ké-

pe : az o/z , ufz , üjz , egéfx formálóval , nyg-
o/z'ik, al-ufz'ik y fek-üfz-ik ; \ a' formáló m:igán-

hangzójának kifzorúlásával, nyug-fz-ik , alfz-ik,

fek-fz-ik. A' negyediknek képe háromféle : az efz

formálóval, melly t^y az elóbbenivel, azután

itt is a' magánhangzónak elmaradásával , végtére ed

formálóval, a' süvölt yi betnek d betvé léte-

lével , tselek-efz-ik , tsclek-fz-ik , tseUk-ed-ik, A*

fzemélyt formáló névmása, millyen itt az ik y az

ige formálóktól mindég elmarad, és tsak maga

az ige formáló jelentetik: tehát itt is rofzúl mon-



datik az öfzvefoglaltátott fz-ik egy formáidnak ;

rorziil mond-itott volna még a' másik teljes kép-

pel is, ofz-ik, uft-ik i üfz'ik»

Kett ezekben a' jelentés : az öfz annjí mint

fit^ az ik pedig ille, Nyug-ojz-ik tehát, al-ufz-ik%

fek-üfz-iki tselek-efz'ih , tselek-ed-ik y az elsó ^jQ^

kereket név képében véve, igazán ezt jelenti:

quits-Jit-ille ,quuscit ^ somnus-Jit-ille y dorrnit ; si--

tus-Jít-ille y situatur, iacet ; opus -fit-ille , opera"

tur , agitifacit. A' formálónak kifzoTiilt magán-

hangzója a' jelentést nem rontja : mert megma-

radóit a"" mássallungzója , a* mellj'ben vagyon a'

Jelentés ereje.
,

Ezekrói a' rendetlen igékrl, a' harmadik

fzeméljt formáló névmásának elhagyatásával , tsak

azt kellett volna mondani, a' mit a* nyelv tör-

ténete nyilván mutat : hogy, az elsk lehelletök-

töl, a' többiek pedig, mind egéfz, mind betü-

fogás nélkül való formálójoktól megválva, tsak

eredeti, /, e, nyg, al y fek , gyökereikben ve-

fzik magokhoz a' tehets, hat y het y formálót, 325

ik névmásának vifzfzatérésével, i-kat-ik , e-het-ik

nyug-hat-ik , aUhat-ik
, fek-ket-ik. Különös a' tse-^

lek-^Jz-ik y ige, melly ezen képében nem lefzen

tehetssé, hanem tsak a* másikban, megtartatott

formálójával, tselek-ed-ik , tselek-ed-het-ik.

Nem igaz , ismét azt keli mondanunk , 's a'

közönségesen megállapodott mindenkori fzokás

ellen való állatás , hogy ezekben is a' kat , hct».

eltörli az /A névmását : mind Szolnoki nyelvron*
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t tsodák az illyen képek, i-haf. , e-het , nyug-hat,

al-hat , fek'het , tselek-ed-het.

Á' rendetlen igéket ha valaki látni akarja tel^'es

világossággal megfejtetve : olvassa Kedves Taní-

tónknak megbetsülhetetlen Bvebb Nyelvtanítását*

2. OZ, OZIK, ÉS Z/A' RAGASZTEK.
Halljuk, mit tsinál Vérségi az eredeti oz for-

málóval (a* ^^, lapon), „oz, ez, z, az, ez,

,, és vocalis nélkül z, sok actiuumot, és egyné-

„ hány neutruraot formál : aranyoz, ezüstöz, ál-

y,doz, ére2 , ellenez , ellent, aláz, sóz, elz. —
„ Ozik, ezik , özik , ázik , tzik , sok neutrumot for-

^, mái : távozik , fzármazik , dohányozik
^
gyökére-

„ zik, akadozik, repedezik^ -»• Sok neutrumok ik nél-

„ kúl olly jók , hogyha nem jobbak , mint ik para-

,, gogicával : távoz, dohányoz, gyökerez, öttöz ,

i, ágaz.— Zi.k egynéhány impersonalis verbumot és

,, sok neutrumot formál : ágzik ,/zemzik , rögzik.
*'

Mivel nem tudhatja Vérségi , söt tudni sem

akarja , mit jelentenek a' formálók : fzükségeské-

pen igy kell még a' világosokban is vakoskodnia.

Külön befzéll Ó az eredeti oz formalóról, melly-

nek magánhang/ója illóképen változik . ez, Vz;

vaég azt is jelenti , hogy sokfzor pofztán a' z ma-

gánhangzója nélkóT marad. Erre már okos válafz-

tást várhattunk volna tÖle : hogy ugyan ezen oz,

igazán igéket formáló ragafzték, egéfz képében,

és püfztán a' z magánhangzóját elvefztve , sok

közép nemú igékben , harmadik fzemélyt jelent

íi xagafztékkal í'zokott megbóvülni. Következké-

pen
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pen kett ez , 's nem egy. azonLan a' kettóból

kétlzer tsinál egyet, oz-ik , és z-ik külön tétetett

képekben.

Rajta a'^ megvettetett régi j fzokásnak ter-

hes büntetése: hogy még a" példákat is tud-itlaniU

zavarja. Mert némellyeket megfofzt az ik névmá-

sától , mint az áíd-oz igét; holott ezt a:' jó fzokás

állandóul megbóvítve xxíow^)?,^ áld-oz-ik : némel-

lyeket azzal bvít, akad-oz-ik , reped-ezik » hol-

^

ott ezeket azon jó fzókás mindenkor i^y ejtette,

akad-oz , reped ez* Illy vakoskodó tudatlanságá-

ban , hogy hol kellene mondania, és hol kelle-

ne elhagynia az ik névmását, a' maga tetf/ése

fzerént végez , hibájának fedeztetésére: hogy sok

közép nem igék , nem ts .k jók, de még jobbak

ik nélkül, hogy sem azz:il , távoz y dohányoz y

gyökerez y öltöz t ágaz. Tartsa ezeket magának az

Ó fzépítette Szolnoki nyelvében: mí a'^ mi DitsÓ

-Eleinkkel egyedül a* megbóvültek mellett mára-
'

dunk , 's ezekben is fentartjiik nyelvünknek tisz-

ta épségét ,íái;-oz-/yí, dohány-oz-ik
^ gjdker-ez^ik,

ölí'öZ'ik , ág-oz-ik , ág'Z'ik.

3. ÁSZ, ÉS ÖK RAGASZTÉK.
Helyesen vál.ifztja el Vérségi a' gyökerektl

a' ragafztékokat: ha mlndjirt nem is tudja azok-

nak jelentésket. Jeles bizonyságai meg nem bot-

ló tehetségének tsak ezen válafztások is: kal'áfs.

(az 5^) lapon ) ; üst-ök ( a' 62 lapon ),

, íme* fzármazatokban ^A/í/i, vad áfz ^ kert'

|\ éfz, méh-éfz y kettó a' jelentés: az elst adják a'

i - L
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gyökerek azon dolgoknak képzeleteikkel, a mel-

lyeknek neveik, hal^ vad y kert ^ méh ; a' másikat

támaíztja az áfzy iilÓ változással ^, ragarzték,

slz eredeti nj^elvnek igaz fzavatskája, és itt ugyan

réfzesülö képében, bánó
y
gondoló

^ foglalatosko-

dó ; mind a' két jelentést egybefoglalva, hallal-

bánó , váddal- bánó , kerttel - bánó , méhhel - bánó»

Ezen ketts jelentés megvagyon a' Latán fzavak-

ban is, piscator ^ venator ^ hortulanu,s , apiarius;

a' dolog , és a' dologgal bánó együtt értetik. A'

haláfz név, Latánúl arista , ^píca , tsak egyes

jelentéssel vagyon. Vérségi ^Iválafztja még is:

oüyan neki kal-áfz , mint hal-afz. Gyökér a' kaL

Ne kérdezzük tóle , mit jelent: mert erre azt

feleli, hogy néma gyökér. Az
áfi,

is néma. Két

némából Q^y fióllót tsinál Ó: elég a' neki, ne-

künk is megkell azzal elégednünk. Mire jut Ver-

Begi , mikor tsak a' pufzta válafztással foglalatos-

kodik! Vakon, 's tudatlanul még az el nem vá-

lafztatható fzöt is elváiafztja. Tt fzó ez , igazán

kláfz, azon jelentéssel spica ^ tsak egy betüfogá-

sií : a' Magyar aj?k öfztotta azt két betüfogásra,

könnyebb kimondással , kaláfi.

Ha ezen kal-áfi hót íme' válafztással a* í^ö/-

áfz., vad-dff. i 's több illyen fzavaknak liasonló-

ságokra fogja Vérségi: a' kir-ály fzót is azron ofz-

tással, a* dag-ály ^ afz-ály ^ 's több illyen fzavak-

nak hasonlóságokra foghatja. A' kir tehát gyö-

kér lefzen , az áljy ragafzték , még pedig mind a'

kelt néma külön vétetve, de e^yh^ foglaltatva



már fzó/M, Azonban bele fzllanak Itt is a' Tó*

tok. Egy bet fogása Ara/ fzavokat, azon jelentés-

sel , rea* , mi két beti'ifogísvá tettük, herály

^

király y tsak könnyebb kimondás kedvéért. Mind

a' két fzóról, valamint a' királyról, azotiképen

a' kaldfiról is, olvashatta ezeket Vérségi több

íróinkban: mi dolog. Hogy mé^ is ú^y vakosko-

dik , 's oliy tudatlan ?
,

Az üstök hónak eredetét még tsak kívánnunk

sem lehet tle : mert ez ugyan sokkal nagyobb

titok. Egyedül a' mi Kedves Tanítónk tudja ezt

megfejteni. Az üstök igazán egybe foglaltatott fz,

á/í, és tök, két külön álló fzavakból. Ezekkel e'

napiglan élnek az Efztek : üs nálok haj t í)oarC/

tök pedig tsómÓ , ^o^i^* A* réfzekkel nem élésünk

miatt régen elvefztettük már azoknak külön vé-

tetett jelentésüket: azért tsak homályosan értjük,

de még is bvebben Q^y jelentésnél , ho?y mit

tefzena' foglaltatott; hajat sem, tsomót sem man-

gán . hanem együtt mind a' kettt; közönséges

magyarázattal ca^jflfriV/ ^ comat

BEFEJEZÉS,
Alig vagyon Verseginek tsak Qgy levele is ,

akár Tifzta Magyarságát vefzfzük , akár Ncnjet

Magyar Nyelvtanítását ; a' mellyen éktelen fo?

gyatkozásai, vagy egyik, vagy másik, vagy har^

madik képen ki ne ütnének. Sokízor egy kis he-

lyen tsoportosan rohannak eló, egymással öfzve-

/zövetve , a' nem igaz n;iondás , a' magával elien^

1%
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kezes , 's a' vakoskodó tudatlanság. Ezekhez iá-

ról a* tsúfolódó roiz indulat, oktalan kérkedés,

[xörny vakmerség. Sokképen neveztük mt hi-

báit : de még sem írhattuk meg igazán. Az Am-
biai Pap fzédíilt fóvel úgy zavart valaha a' Zsidó

Nyelvtanításban ; 's úgy garázdálkodott másokon,

kik egyenes jó úton jártak. A' mint errÖl Izóilott

méltó neheztelésébena'Nagy Schultens (pfag. 23.) :

hogy vége legyen már világosan eligaziilt perünk-

nek, befejezésképen úgy kell nekünk is Versegiról

fzóUanunk. „ Quo nomine tantam adficiam temeri-

,, tatem , non inuenio. Hoc non est illudere tantnm

,, Orbi Erudlto , sed etiam insuUaré, Publicum
,

,, suamqne in eo famam ,
parum curent necesse est,

,,qui talia scribere audent. *' A' Nagy Közönség,

az Orfzáglás , meüynek hatalmával akarná ó rémí-

t éktelenségeit támogattatni, méltán megbúsult

méltóságának sérelmén. Kárhoztatja a' tévelyg-

nek , Érdemes Tanítónkra , reánk , és annak Men-

nyei Tanításári irigyül hányatott mostkolódásít.

Tapsol örömében nemes eltökéllésünknek: hogy,

megutálván az ámítót , állhatatosan hallgatunk va-

lósággal gyözó Kedves Oktatónkra. Kit nyomós ide-

igtartson a* Kegyelmes Isten jó egéfzségben, boldog

állapatban. Hazánk Nígyj.'inak kedvökben : hogy

Nyelvünk titkait , felséges tulajdonságait, igaz ere-

deti épségét, a' mint kezdette , olly Tzerentííésen

minden réfzeiben teljesén megmutathassa ; Gondos

Nemzetünknek tifztán megtért fó kintséból áradó

vigafztaiására , 's fenmaradó örök ditsóségére !



NEVEZETESEBB
BIZONYSÁGOK,

MELLEK
RÉVAI MIKLÓSNAK
FÓRÉPEN A' MAGYARSÁGBAN,

AZUTÁN EGYÉB TUDÓS ÍRÁSOKBAN IS,

JELESKED NEMES IGYEKEZETÉT,
'S HIVATALAIBAN

HASZNOSAN BUZGÓDÓ HÍVSÉGET

MAGASZTALJÁR.

o,ily állapatban vagyon a' mi Kedves Tanítónk,

• a' gcnolz írígjkedésnek törekedése miatt: hogy

a' mellette ízólló Jeles Bizonyságokat, kérkedes-

nek vétke nélkül , tekintetének védelmére , maga

is bátran felhozhatja, Pkitarknak józan tanítása

fzerént. Feddhetetlen tehát tselekedete : hogy

azokat a' mi kérésünkre nekünk engedte azon vég-

re. Mint e^y paizsúl elóre botsátjuk a* rágódok

ellen Plutarknak velós ízaváit: azután hozzuk elo

a' Nevezetesebb Bizonyságokat, három oíztály-

ban , a' mint a' tzíiiiben kiievök.

Cuius récte facta culpantur , is ea si laudat,

omnino veniam meretur, et reprehensione vacat:-

videtur enim.non exprobrare, sed defendere.

Quemadmodiim eos , qui inter ambulandum

sese erigunt , ceruicemque sublimem attoUunt,

stoiidos, vanosque putamus ;
qui in pugillatione.

La
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Vei pügna^ seipsos excitaiit, eos laudamus: sic

Vir, fortuna iniqua , vbi se rectum statuit , atque

Jrelactatur, tanquam pugil conferens manum; non

molestus, aut ferox , sed magnus esse videtur,

atque inuictus.

Seipsum absque culpa reprehensíonis lauda*

re aliquis potest, si calurfiniae , aut accusationis

depellendae gratia hoc faciat, vtPericles,: ac mi-

hi quidem vos iráscimini, ei víro, qui nemini

vestrura cedo vei peritia rerum , vei elocutione

intellectarura , vei amore patriae , veL pecuniae

despicientia. Non enim Crimen modo arrogantiae,

T^anitatis , et ambitipnis effugit tunc de se magni-

fice loquendo : sed et altitudinera animi , et vir-

tutis declarauit magnitudinem , eo ipso inuidiam

ppprimentis ; quod deiici se , et frangi , non est

passa.

Plutarchus de Sui Laude*

A* MAGYARSÁGBAN"
JELESKED NEMES IGYEREZETRÓt

S Z Ó L L Ó

BIZONYSÁGOK.

BARÁTSÁGOS LEVELEKBL.
E X

LITERIS FAMtLIARIBVS.

losephi Tumpacher , in Lyceo Episcopali Jau-

tinensi Liiiguarum Orientalium, et Sacrae Scrip-

liirae, nunc ver in Regia Scientiarum Vniuersi*
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taté Pestinensi , Lin£^uae , et Hermeneiiticae Noui

Testamenti Professoris Piiblici Ordinarii,

Qiiod opus, industia , eruditione, ingenio-

que tuo dlgnum raihi traiismiseris : ago tibi, quas

possum , gratias maximas Superasti exspectatio-

nem , quam non vulgarem dudum foui, de opere

hoc: cuius ante paucos annos velut prima linca

menta mihi adumbraueras. Miratus sum non mi-

ns tuam inhis salebrosis tractandisdexteritatcm,

ac stupendam liboris patientiam; prorsusquc mi-

hi e paucis hucdura delibatis persuadeo, nemiriem

fuisse in praesens : qiii seu linguae naturam tam

fuerit profunde scrutatus ; seu tantum adhibuerit

exterorumsubsidiorum apparatum. Quod cum non

postremum sit meritum , inde tamen maiorem putó

laudem tuo accedere ingenio: quod sterilé, et ple-

risque insipidum argumentum ita ornastijvt gram-

matices taedia , pbilosophica velut tractione condi-

res,acpropedepellerep. Vale. Jauriiii, 1804. 12 Apr.

Hebraeae Linguae salebris immoranti opiiiio-

ne citius Nicolai se obtulit dies : primis igitur Fe-

sti vesperis, qtiod praesentibus solura conueniat,

vota reddo absenti tibi. Incolumem te , atque bea-

tum , a primo amicitiae nostrae tempore optaui

semper ; idém ver nunc multo etiamcupio arden-

tius : quod rebus , et honestissimis , et vtilissimis

scio deditum esse te; quas, nisi te auctore in lu-

cem prodeant , aeternum sepeliendas haud vaiie

metuo. Deus igitur ter optimus maximus te bo-

narum artium , tara felicem , quam indefessum

L 4



68 !f!^oeftKi

cultorem quam dliitissime conseruet sospitem. -^

Jauriní , 1804, S Dec.

Aegre fero perpetuam aegritudinem tiiam ,

quem literis quam diutissime superstitem cuplo,.

et sospitem, atqiie illud miilto aegrius : quod nec

anlmo valeas, tibique , ciii otiiim maximé opus

est, communi hac tcmporis nostri cum calamita-

te, aemulorumque odio , et inuidia, perpetuo sit

conflictandum. Sed seculorum liic omnium mos

est: vt, absente licet inuidia, plerosque praeiu-

dicia praepediant ; ferantque moleste pro veteri-

bas, et solitis , noua sibi ingeri, quamuis me-

liora. Quantum ego rntelligo peregrinus in arte ,

eo rem iam perduxisti ;. vt apud posteros, qui,

sine ira , et odio iudicant , firmám laudem obti-

neas : quam in plerisque discipliiiis tribuere hó-

dié solemus summis quibusque Resíauratoribus ;

qui , arbitraria maiorum sancita repudiantes , prae-

sentem glóriám, firmitatemque in omni prope stu-

diorum genere , suo ingenio pepererunt. — Jau-

rini, 1803 , 2ó Apr.

Esaiae Budai , in Reformato Collegio Debre-

tzinensl Histori.e Vniuersalis, Graecae, et Lati-

náé • Literaturae Professoris, Inferiorumque Scho-

larum Inspectoris.

Örömmel vettem a* ^'^gy Ejdemú Professor

Urnák Magyar Régiségekrl íratott Munkájának

ElsÓ Réfzét ; mellyel engemet , esmérellen létem-

re, megajándékozni méltóztatott: de még nagyobb

ürömmel olvastam azt ; látván minden soraiban
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a' mgy fzorgalmatosságot, az egyenes, es erá-

njos ítéletet, a' réfzre nem li^jlást, az éles el-

mét , az ellenkez értelmek eráut való maga mér-

séklést; egy fzóval, látván abban egy Bölts Ma-

gyar Literatort, kivel a' Nemzet, most is , ezek

után is mindenkor ditsekedhetik. — Debretzen-

ben. Dec. 14 napján, i^oQ.

Mathiae Rát, Augustanae Confessioni Addi-

ctorum Ecclesiae Jaiirinensis Ministri.

Szégyenlem , hogy olly betsesen megájítta-

tott fzívességednek meghálálásátilly sokárahalaTz-

tottam. Betses vala , megelégedett voltodról, és

megtért egéfzségedról való tudósításod. Betses

az ajándék, leginkább, bogy jeles elmédnek, ez

orfzágban valóban tsodálásra méltó dits munkás-

ságodnak , gyümöltse.

Igaz, 's ugyan mértéklett ítélettétel az : bogy

a' Magyar Világ réfzre hajló, magával tusi.kodó ,

's ugyan azért semmire sem mehetó. De,még is

vallyon lehetnek e benne ollyanok , a' kik , ki-

vált hivatalodat tekintve, munkád ellen zúgolód-

nak , a' V3gy azt oltsárolják ? Ha vágynak , mond-
jad h41ádatlannak : *s megmondottad, a' tudo-

mányok, 's tudósok eránt való erköltsét. Réfzem-

röl utálnám > de nem illik
;
gylölném , nem fza-

bad. Holtomig fzánakodom rajta.

Érted mit ítélek ez utóbbi munkádról is. Ha
egy 's m.ís dologban másképen vélekedem , mi
fzükség fitogatnom? Jó az, a' mit írtál, 's an-

nyival is jobb, hogy jobbra, többre, nagyobbra
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mutat, öfztönöz, segít. Adjon Isten többre er&t,

és egéfzséget. De kérlek , felettébb ne bízzál ah-

hoz , bogy gyzöd a' munkát , valamint fzinte ifjan-

tan : hanem kémelljed magadat , hogy tovább

hafználhass. Ez az óhajtás legyen , fzüntelen fen-

maradó tiTzteletemnek, és fzeretetemnek jelensé-

ge. Iram Nagy Gyrben , Kis ATzlzony havának

23 napján, 1 804.

Georgii Aranka de Zágon , Assesoris ad Re-

giam Tabnlam Judiciariam Magni Principatus

Transiluaniac.

A' Magyar Grammaticának két elsÓ réfzét ,

egy darabba köttetve, igén is, a' mint írtam

volt, vettem. Ujrá köfzönöm is, hogy mély és

fzél^s tudományának az^zal a* klntses tárházával

engemet megajándékozni méltóztatott. Nem olvas-

hattam , és nem olvashatom , mert gyönyörilség-

ból elóvefzem sokfzor, sem ezt, sem az Anti-

quitásokat, megilletdés, és érzékenység nélkül.

Mert soha, a' mióta a' Magyar Nyelv fenvan ,

annak terméízeti tulajdonságainak kifejtetésökben

öllyan érdemessé nem tette senki magát , mint

a' Tirzteletes Ur. — Maros Vásárhely. Jan. 2:^

napján, I8OJ.

' Eraerici Sáfár , Juris Vtriusque Doctoris ,

Professoiis Politicarum Scienliarum, et Slili Cu-

ralis, in Regia Academia Magnó Varadinensi.

DuoVoluraina, Antiquitates quippe Litera-

tnrae Hingaticae , et Elaboratiorem Grammati-

cam ; vaa cum adnexis Nunciis mihl submissa
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percepi: qiiae horis succisiuis diligenter voluo,

et in admirationem rapior
; quomodo, tam bre*

iii temporis interuallo , haec praeclara Patriae Li-

teraturae opera elucubrare potueris ;
praesertim

cum diuersarum linguarum monimenta in auxi-

liura adhibere debueris. Mulli vna mecum Patriae

amantes longaeuam tibi precantur vitam : vt , quae

conpepisli aiiimo, ea ad exitum perducere valeas.

Vtiiiam Maecenates nancisc-ereris , qui industriae

tuae , temporum iniuria multa diíficultate labo-

ranti opem ferrent ! Sed. , proh dolor, pauci in

Patria reperiuntur nostra.— M. Varadini ,21 Ápri-

lis, 1805.

HAZAI , ÉS KÜLFÖLDI TUDÓS ÍTÉLETEK.
ÉRVDITAE RECENSIONES

DOMESTICAE, ET EXTERAE.

ZEITSCHRIFT VON UND FÜR UNGERN.
Jahrgang 1803. Auguft. i

Vierten Bandes zwej'tes Heft.

Antiquitates Literaturae Hungaricae. — Vo-

lumen I. quod complectitur dnas allocutiones í*u-

nebres
,
genuinae veteri pronunciationi restitutas ,

et commentario grammatico illustratas. Monumen-
tum inter Manuscripta Hungarica , quae sciuntur,

omnium vetustissimum. Studio , et opera Joan-

nis Nicolai Révai, Presbjteri Sec. Dioec. Jaur,

Linguae , ao Literaturae Hung. Professoris p. o.

in Reg. Se Vniuers. Petsinensi. Pestini , lypis

Math. Trattner. MDCCCIII. 360 pagg. in 8- mai.
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Mit vollem Rechte glaubt Ref. das vorliejren-

de Werk als eines der gründlichften , nnd wich-

tigíten, für die ungrirdie Sprachforrchung em-

pfehlen zu dürfen. Der in der Schriflftcller Welt

fchon lange rübmlich bekannte Vf. deíTelbeii ver-

einigte mit der ricbtigen Kenntnirs feiner Mut-

terfpracbe, undderdamit zu vérgleicberden ver-

wandten Spracben , aucb glücklicher Wtife ei-

nen beíTern Gefcbmack, ungemeinen "Scbarfíinn,

bejfpielloren Fleifs , und patriotifcbe Vorliebe

für diefe Gattung gelebrter Unterfucbungen.

Scbon vor zwanzig Jabren batte er eine kleí-

nc Abbandlung über denfelben Gegenftand , der

,in dem gegenwartigen Bucbe fo voUítandig aus-

gefübr ift; verfaft : aber wiederboblte Forlcbun-

gea , und fortgefetztes Nacbdenken darüber, bracb-

ten Ibn auf fo viele neue Ideen, und Refultate,

dafs jetzt ei» fo interelTantes Werk daraus ént-

ücben mufste.

Eigentlicb ift es alfo , wie fcbon .der Tlt^l

zeigt, ein vollftandiger gramm?itifcber Co'mmen-

tar über die zwey alteílen Hcbten Denkmaler der

ungrifcben Sprscbft , "die wir bisber aufzuwelfen

hab^n. Beyde íind liturgifcbe Forrpulare von Lei-

cbenreden, welcbe von demPjieíter bey Begrilb-

nilfen ara Sarge des Verílorbenen vermutblicb ab-

gelefen zu werden pflegten. Sie fteben hand-

fcbriftlicb in cinem pergamenen MííTalcodex , der

in der Collegiatkircbe des b. Martin zu Prefsbnrg

aufbewabrt wird; íind aber bereits von Sojnovits



in feiner Demonstratio Idioma Vngar, et Lapp»

idem esse ; von Koller in feiner Hist. Epp. Qulnque-

eccL ^ und von BeLnay , in áei Hist. liter, et bon,

art^ in Hung,^ aber nicht ganz richtig , in Druck

herausgegebcn worden. Nach allén innern und auf-

íern diplomaiiichen Merkmalen gehört jener Co-

dex , wie Hr. Probíí: KoUer beweift, und der Vf,

weiter ausführt, in dia Jahre von 1192 bis 1210.

Wie verfcbieden war dia damalige Mundart von

der in unfern Zeiten üblichen ! Sehr wenige Un-

gern würden es , auch mit dem angeílrengteíten

Bemühen , fo weit bringen, die erwabnten Re-

den voUkommen zu verftehen, und grammatifch

zu erklaren. Unfer Vf. hat daher diefe Mbe über

lich genommen , und zwar, wie Ref. glaubt , zum
grofsen Vortbeile der ungriíchen Sprache. Denn
esiíl bejnaheunglaublich, wie vieie Eigenthüm-

iichkeiten diefer Sprache , die jetzt fait gar nicht

mehr beachtet, oder gekannt werden, hier auf-

gedeckt, und erklart íind; und die uns nun auf

íichere Grundfatze leiten können, wornach die

weitere Bildung, und Bereicherung der Sprache

fortgefetzt werden follte. Was Gyarmathi , und

Beregfiáfiiy in neueren Zeiten fo glicklich begon-

nen habén, wird hier zum Erftaunen weit fort-

geführt , und naher ans Ziel gerückt.

Bey dem Reichthum von Bemerkungen, die

Ref. hier als vorzüglich , und fur Kenner interef-

faht , auszeichnen könnte , ift es unmöglích íich

in ein naheres Detail einzulaíTen, Kem ünger



174 í^oí^

dem gründliche Kenntniís , und Ansbildung fei-

ner fprache am Herzen liegt, wird diefs Buch
ohnehin ungelefen laíTeíi.

Nur das fügt Ref. nocli dazu : dafs unfer Va-

terland die Herausgabe dieies Werkes , das lange

fchon zum Drticke fertig lag , nur der edelmüthi-

gen Unterftützung des würdigen Probftes von Há-
tótk, Michael V, Paininer ^ zu verdanken hiibe;

dem es anch der Vf. in einer eleganten, herzli-

clien Zueignungsfchrift gewidmet hat.

L. S.

Num. 143.

ALLGEMEINE LITERATUR ZEITUNG,

Sonnabends , den 12. May, 1804.

Neuere Sprachkunde.

Pefth bey Trattner, Antiquitates Literaturae

Jiungaricac» Volumen I. quod coinpleclitur duas

allocutiones funebres genuinae veteri pronuncia-

tioni restitutas , et commentario grammatico illus^

tratas, monumentum inter Manuscripta Huugari-

ca, quae sciuntur, omiúum vetustissimum. Stú-

dió , et opera Jo» Nic, Révai. Presbjteri Secula-

,
ris Dioec. Jaurin. linguae , ac literaturae Hung.

Prof. P. 0. in R. Se. Vniu. Pest, 1803. 8.

Durch diefes Werk , eines der wichtigft n Pro-

ducteder Magyarifchen Sprachforrchung , erwirbt

fich der Vf. die gerechteftcn Anfprüche auf den

Jluhm , einer der erften ungriichen Philologen zu

X^eyru Die iiier meifterhaft erkiarten zwe^ \uú^



chenreden ílehen in einem handfchrífLlichen Mis-

sal in der Bibliothek des .Presburger Dumkapi-

tels, welches ehedem dem Altofner Kapitel ge-

hörte, und nach Fra/'*s Unterfuchung zu Anfang

des Xni. Jahrh. gefchrieben wurde. Beidé Lei-

chenreden habén fchon Sajnovícs j und Koller ,

bekannt gemacht; richtíger giebt íie aus dem Ori-

ginál derwürdige Vf. , und ganz ihm gehört das

Verdienít der jetzt hinzugekommenen vortreíTli-

chen Erlauterung. Man darf fein Werk als eine

fefte Grundlage zur Gefchiclite der Entfiehung,

Entwickelung, und Ausbildujig der ungr. Spra-

che anfehen; auf welche fodann in den folgen-

den Banden nach chronologifcher Ordnung fart-

gebaut werden kann ; fo dafs die ietzten Refulta-

te íowohl zur Begründung einés richtigen gram-

matifchen Sjftems der ungr. Spracbe , als zurBe-

reicherung des Wörtervorraths , und endlich zur

richtigen Scheidung und Analjfe deíTen führen

werden; was die ungr. Sprache mit den finni-

fchen urfpriinglich gémein habé ; wie fie in ih-

rera Bau , und in einzelnen Worten , an die orien-

talifcben Sprachen íich anfchlieíTe ; und was íie

nach und nach aus dem Slavifchen , und andern

europ. Sprachen, für Worte entlehnt, und lich

eigen gemacht habé. Vorzüglich merkwürdig ift

es , dafs der Vf. zur Erklarung altér ungr. Wur-
zelwörter, und fo gar altér Wortformen , lich mit

^.ío viel Vortheil der lapplándilchen , efthnilchen,

wd finjiifchen Sprachen bedi^tej indem er d«íjl



Spureii eines Sajnovics , und Gyarmathi , folgte.

Schade , dafs des Aboer Prof. Porthan veríchie-

dentlich herausgegebene Schriften überdie Spra-

che , Sitten , Allerthümer, und Herltuiifi der Fin-

nen, auíTerhalb Schwedifch Finnland fo íelten ,

und in Uiígern noch gar nicht bekannt , auch we-

der von dem Vf. noch von andern bisher zu Ra-

tlie gezogeíi find. In Rückíicht der von Slaven

entlehnten ungr. Wörter erklárt íich der Vf. auf

eine viel Uberalere Art, als andere magyarichen

Philologen, die fichs zur Schande anrechnen je-

né Entlehnung zuzugeftehen: daíiedoch im Grun-

dé, nur das hohe Altér, und die groíTe Simpliei-

tat der magyarifchen Sprache, ( i'o wie die vor-

hergehende durchaus nur nomadiíche , und krie-

gerifche Lebensart der Magyarén ) beweiH. So

z. B. ftammt das Wort malafzt ^ Gnade, offenbar

vom flavifchen ~m/Vo/? — und die Leichenrede aus

dem Anfange des XIII. Jahrh. hat gerade diefe

Fórra. Das heutige ungr. Wort tömlötz , Gefáng-

nifs , heifst in der altén Leichenrede timnuca,

iind kommt alfo der flaviíchen Uiforrn timnitza

augenfcheinlich ná^her. Wie übereilt man au& íbi-

chen altén, dem Slavifchen fich mehr nahernden

Forraen , fo wie ausdervor Alters üblichen , und

auch in der Leichenrede gebrauchten Form der

Dativen, und Ablativen , geTchloíren habé; der

Vf. der Leichenrede fey kein Magyar gewefen ;

erweift Hr. 72. augenfcheinlich. So z. B. iagt man

jetzt in Ungr, der Euphonie w^egen im Daiivo //</-

Iáinak ,
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Iáinak , dem Tode ; in der alten LeicKenredö

heiJst es aber halalnec, Der Vf. hatte iich hier

auf den Anonymus B* Reg, Not, berufen könnea

(^Vgl. Cornides Vindiciac Anonymi txz. p. 2lo.

)

welcher feine Dativen eben fo antieuphonifch b-
det. Merkwürdig ift , dafs maiiche alte Formen

noch heuc zu Tage im magyarifchen Sprachge-

brauch der Siebenbiir^en iich fort erhalten, So

z. B. lagt man in Ungarn : megnevetnénk Ókét —
in Siebenbürgen bingegen richtiger, und nach deni

áltern Gebrauch , megnevetnök
(^
wir würden He

auslacben) ; der Ungeríagt : mélnhtasson (er bélié-

be ) , der Siebenbürge richiiger, und aitförmig ,

méltóztassék. Ein aufmerkfarner Beobachlermüfste

bej den Gebirgs Széklern noch auf mehr folche

jetzt noch übliche alte Forraen ítoiTen. Ein glück'

licher Umftand far die Foríchimgen des Vfs. ift

auch diefer , dafs er das Hebrliifche veríleht, in

fo fern auch manchmal den Orientalismus zur Er-

lauterung des Magyarismus %u Rathe zieht; je-

doch bietet er hierin dem Hrn. Beregfiáfti weit

weniger die H ind , und findet weit gröfsere Hü!-

fe in den finnifchen Sprachen. Der zwejte, und

dritte Bánd dieí'es wichtigen Werks, deífen bal-

dige Fortfetzung Rec. von Hcrzen wünfcht, foll

eine noch ungedruckte , und wenig bekannte alte

ungr. Uberfetzung mancher Stöcke des Alt, Test, ,

die der Vf, dem Ladislaas Báthori zufchreiben *

und ins J, 1430 hinaufrücken zu können glaubt,

fammt eiher Eriauterurg enihalten. Mit filteressé

M
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licíl man die Reihe der dem Vf. bekannten altén

Deiikmüler der uugr. Sprache S. 21—34. in chro-

Bol^ Ürdnung. — Am wenlgílen gefiel Rec. das

vom Vf. vorgefchlagene neue Alphabet S. ^8» für

die magyar. Sprache. Wo noch viel neu zu bau-

en iíl, mufs man das vorliandene Gebaude nicht

wieder einreilTen.

ZEITSCHRIFT VON UND FÜR UNGERN.

Jahrgang 1804. Septeraber.

Sechsten Bandes Drittes Heft.

Elaboratior Grammatica Hiingarica. Ad ge-

nuinam patrii fermonis indolem fideliter exacta
,

afíiniumque linguarum adminiculis locupletius il-

lustrata. Studio , et opera Joannis Nicolai Révaiy

Presb. Sec. Diec. laurin. Linguae , ac Literatu-

rae Hang. Professoris p. o. in Reg. Scient. Vni-

uersitate Pestinensi. Duo Volumina intotidem To-

mos subdiuisa. — Voluminis I. Tomus I. et II,

Pestini, tjp. Math. Trattner. MDCCCIII. ^35.

pagg. in 8- mai.

Die HoíFiiung, bald allé , vier Theile diefes

v/ichtigen Werkes voUendet zu fehen , hatte den

Ref. bisher davon abgebalten, die einzeln erfchie-

nencn zwey erílen Theile íb früh , als íie es wohl

verdient hatten , ánzuzeigen. Alléin da der drit-

t« und vierteTheil , wegen belonderer UmítUnde,

noch fpater herauskommen dürfte , fo kann die

Zeitfchrift von und für Ungeru nichtlanger mehr



über das , was wír bereits vondiefera Werke ha*

ben , fchweigen.

Bej der ziemlich groíTen Anzahl von ungri-

fchen Sprachlehren , die wir íchon habén , fehl-

te es uns immer iioch aii einer Tolchen, welche

die Regein der ungiifchen, in fo vielen Stücken

von alIen andern europaircheii abweichenden Spra-

che , aus ihvtn e/ien Grundén, und Quellén , fo

viel möglich, philorophifch , und biítorifch enlwi-

ckelte, und herleitele, Nur dadurch wíirde d;is

Studiuni unrejrer Sprache wlirenfchaftlicb begrün-

det, manche grammalifche Streitigkeit in ibrep

BlöíTe errcbeinen , und manche Veríchiedenbeit

der SchriftReller in der Orthographie, Flexión,

Wortfügung , u. f, w, von felbü verfchwinden,

Diefen weTentlichen Dienít, der für die Cultur,

der ungrifchen Sprache in unferen Zeiten befon-

ders nothwendlg iít , woUte nun Hr. Prof. Révai

^ feiner Nation erweifen , und daherhatte er fchon

ange angefan^^n das vorliegende Werk auszuar-

Miten. Nach denb&ydén hieranzuzeigenden Thei-

len zu fchlieíTen, ift auch der würdige Vf. aller-

dings der Mann : von dem etvyas Vorzügliches in

diefem Fache zu érwarten- ift. Die genaue , aus-

gebreit'ete Kenntnifs feiner Mutterfprache , und

fiíft aller in derfelben verfafsten wichtigen Denk.-

maler, die notbwendige Einíicht in andere, vor-

züglich orientaiifche , und finnifche Spracben ,

der etjmologifche Scharffinn , der ausharrende

^Jeifs , und lejbbafte Eifer far diefe Art von Uij,



terfuchungén , find lauter Eigenfcbaften , die zur

^lücklichen Vollendng eiiies íolchen Werkes er-

fordert werden, und die auch unferm Vf. in bo-

hém Grade zukommen.

Der eríle Theil enthalt I. die JSinleitung , S.

11—,52. in welcher die allgemeinen Begriffe von

Sprache , Mnndart, Grammatik , derén Theilen ,

allgemeinen Gefetzen, und Hilfsmitteln, voraus-

geí'chickt werden. Cap. II. § 2. wird die Frage

aufgeworfen , welchem von den vier Grundge-

fetzen der Sprachlehre , dem Sprachgebrauch ^

der ^nalogíe , der Etymologie , und der EuphO'

nitt die eríle Stelle gebühre; und weiches alfo

im Colliíionsfalle vor allén andern zu beobiicb-

ten fey ? Der Vf. antwortet auf dieíe fchon oft

aufgeworfene Streitfmge, wle Ref* glaubt, fehr

wahr: dafs vqu dem ricbtig beftimmten Sprach-

gtbrauch, deíTen BegriíF, und ErforderniíTe, er

genau entwickelt , allé andern Spracbgefetze ab-

büngig íind.

Auf die Einleitiing folgt die Lehre von der

Rechtlefung , Orthoepia ^ S. 33— 146. die fehrvoll-

ftiindig bebandelt iít: weil íie in der ungrifchen

Sprache viele Schwierigkeiten hat , welche der Vf.

hier mit mufterbafter Genauigkeit zu bcbcn be-

mühet war. — Die Prosodie , als der zweiyte

Beftandtheil der Grammatik , flt nicht mehr als

fünf Seiten. — Die Orthographie ift aber deöo

aufcführlicher S. i^a— 187. auseinandergefetzt.



Die wichtigile Abtheilung aber ííl diejenige,

welche die Etjmologie enthiilt: wovon die vor-

liegenden Theile nur erfi: die Lehre von der Fle-

xión der Nennwörter, und Fiirwörter begreiífen.

Hier ift das Féld, wo die philologifche Gelehr-

famheit, und der Scharí'íinn des Vf's. in vorzüg-

iichftem Glanze erfcheint ; und wo-- die gründlich-

ften Erörterungen über das Unterfcheidende der

ungr. Sprache vorkommen ; wenn auch nicht al-

Je ungrifche Sprachforrcher in Allém feiner Mei-

nung ganz bejpflichten follten. Seine Verglei-

chungen der Formen uníerer Sprache mit den

orientalirchen ,und finnifchea, führenoft auf auf-

ferft ínterelTante Refultate. Die Granzen unferer

Anzeigen erlauben nicht , die i;/V/^/2, neuen^ wich'

tigen Wabrheiten , die wir den gelehrten For-

fchungen des Vf's. in diefem Theile zu verdan-

ken habén, hier auszuheben. Ref. behált íich

diefs auf eine andere Gelegenheit vor.

Mit Vergnügen bemerken wir, dafs der Vf.

befonders durch den Patriotismus, und die Frej^,-

gebigkeit, zwejer verehrten Maríner ans dem

geiftlichen Standé , des Hochw. Büchofs Dávid

von Zsolnai , und des Domherrn Caspar % von

fíertelendi , in den Stand gefetzt worden ift, die

erften Theile diefer Graromatik in den Druck zu

gebén. Möchten doch bald die übrigen Theile fq

grofsmüthige Gönner íinden.

L. S.

Ma
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* ALLGEMEINE LITERATUR ZEITUNG.

Freytags , den 29. Márz , 1805.

Neuere Sprachkunde

Pefth hey Trattner. Elaboratior Grammati-

ca Hurigarica ^ 3.^ genuinam patrii sermonis in-

dolem fideiiter exacta , aíTiniumque linguarura

adminlculis locnpletius iiiustrata. Studio , et ope-

ra Jo» Nic* Révai i Presbjteri Sec. Dioecesis lau*

rinensis , Linguae , ac Literaturae Hung. Prof. Publ.

Ord. in Regia Scient. Viiiuesitate Pestinensi. Duo

Volumina, vtrumque in tolidem Tomos subdiui-^

snm Vol. I. 18^3- 8« Tom. 1. et II* ^20 S. et

Conspectus Operis.

' Dem Vf. ift höhern Orts die AbfaíTung Ungri-

-fcber Graramatiken zum Gjy'mnasial, und Trivial

Schulunterricht aufgetragen. Um das Neue > und

vom bisher Angenommenen Abweicbende, wel-

clies feine Grammatiken , für Elementarfchulen ,

und' fiir Gymnafieif enthalten foUen zu begründen,

fcílrieb er eher eine weitliiuftige Grammatik für

Erwachfen*^ , oder vielmehr far ungrifche Spracb-

forfcher, und Philologen: in welche er feine Un-

terfuchungen, und derén Refultate, niedergelegt

Bit/'üm íle der befcheidenen Prufung der Sach*

ienher zu übergeben. Gewiefs ein lobenswerther,

nwd eines um die magyarifche Sprache, und Li*

teratur, fo hoch verdienten Révai würdiger Ge-

danke ! Der ungrifcbe Patriotismus unterílützte
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ihii bejdeireii Ausführiing : die Koften ziim Druck

des erften Baiides gabeii der Probít des Werspri-

mer Domkapitels JJavid Zsolnai , und der Wefs-

primer Domherr Cafpar Hertelendi, Möchten doch

folche BejTpíele immer mehrere katholifche Pra-

laten ermuntern , den Überflufs an zeitlichen Gü-

tern , womit íie die Freygebigkeit der ungrifcben

Könige ausgeíiattet hat, zum Beften des Vater-

iandes aiiziiwendeii í

Diéfe Grarnmatik- hat aber, nicht nnr für in-

lindifche , fondcrn auch für auslándifche Sprach-

f)rfcher cinen entfchiedenen Werth. Ihr Vf. iífc

nit allén atlen und neuen ungrií'chen ClaíTikern

vírtraut : 'von.feiner Bekanntí'chaft mit den altén

rrjagyariíchen Worlformen zengen feine in der A.

L. Z. 1804. Nr. 14^. aiigezei^ten yíntií/nítates Li-

tenturae Hungaricae ; von der Bekanntfchaft mit

dei neuern zeugen feine andem Werke. Eben í'o

voriheilhaft kommen ihm feine KenntniíTe , der

hebiaifchen , und andern niorgenlandifchen Spra-

chén, fo wie feine emíigen Forfchungen über die

íinnihhen , und nordíiberifchen Dlalecte zu ítat-

ten. Nerkwürdig iíi fein Glaubensbekenntnifs über

dielelbín, das er hier I. S. 45. f. aufgeítellt haí.

Er biete^ gleíchfam die eine H.ind dem Prof. Be-

regfzáfxi _ der die Sprache der Magyarén mit je-

ner derHebraern , und andern Orientalen, zufam-

men paart ; und die andre dem Prof, Gyarmathi^

der in der nagyarifchen Sprache eine Verwand-

tin der Finnii^hen erkennt. Nach Hrn. Révai 'í\x\<i

- M 4
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Ach beide Hjpotheren keinesweors entgegenge*

ietzt, und eine ichliefstdie andre nicht aus. Deii

Vereinigiingspunkt bejder Hypotliefen beflimmt

er folgender geftalt : Alt , fehr alt , íind die lie-

braifche Sprache , und ilire iSchweitern ; eben [o

alt aber auch die finnifchen Mundarten , und von

gleÍGhem Altér iíl auch die Magyariíche, Allé

drej Sprachgattungen íiiid der einfachen alteftea

einzigen Urrprache bejnahe erftgeborne Töchter/

oder Enkeliunen ; und müííen alIo durch ihreij

gemeiníchafilichen ürfprung vieles mit einandei

gémein habén , ohne dafs raan fagen kann, daí^

die eine Tochler oder Enkelin, von der anderí

abítamme. Die Zeit, das Klíma, die Nachbai-

fch.ift, die Begebenheiten eines jeden Volksftan-

mes habén diejetzt bemerkbaren Verfchiedenhii-

ten erzeugt. Die Finnen , in den Norden ziirütk-

geíloíí'en , habén mehr von der urfpünglichen Ein-

falt , und daher mehr Aehnlichkeit mit der he-

braifchen Sprache beybehalten, Mehrern 0rts ,

und andern Veriinderungen wareri die Magárén,

folg.ich auch mehreren Abweichungen von der

áltellen Urform , unterworfen. SoUte dieff Mei-

nung des Vfs. fiir Rudbekianismus erkláft wer-

den (S. i2.): fo hat er Tich doch deíTci keinea-

wegs zu fchamen.

Wenn nun auch Rec. diefer Meiiung noch

Vor der Hand nlcht entfchieden beyt^etten kann,

fo mufs er dlefelbe doch far fehr prifensweth er-

klüreiii Iíl je tiu Miuel glücklich ^ewalt ^ewe-



fen , derfeíben Kredit uiidEingang zu verfcliaffen:

fo ift es, die auíFallend treíFende, von dem Vf.

fcharfíinníg durchgeführte Vergleichung der he-

bráifchen , finnifchen, und magyarifchen Gram-

matik , und des innern Sprachbaues, Man fehe,

und lefe nur, die Kapilel, de vocalium et conso^

nantium mutationibus I. S. 97. 99. 119. ( wo das

Wort Jobágy ungezwungener , als nach andern

etjmologiíchenHjpothefen , aus dem hebraiíchen

^ö^ííí^abgeleitet wird ^ 122. De numero S. 197. f.

de casibus 8. 2oj. f. de gradibus comparationis

S. 213. f. de contractionibus S. 240. de halituum

neglectit S. 233. de inflexione numeraUum S. 'idj*

f. de origine pronominum S. 3^7* f. ^^ pronomini-

bus demonstratiuís S. 409. relatiuis S. 42o. intcr»

rogatiuis S. 429. redditiuis^» 433. de affixis pos*

sessiuis S. 44J. f.

Am wenigften gelungen ift dem Vf. das Ka-

pitel über die altén ungrifcben Schriftzüge ( S.

126— 128.) , woran vielleicht nicbt ein einziger

biftoriícb wabres Wort iít ; und unbegreiflich ift

es dabey, dafs auch derVf. Hunnen ung Ungern

S. 127, verraengt. Eben To niifsrathen , undüber-

haupt unnöthig, und verwirrend fcheint der Vor-

fchlag des yfs. zu einigen jetzteríl aufzunehmen-

den neuen Scbriftzügen S. 143.

Es ifi: bier übrigens der Ort nicbt, die Vor-

tbeile einzeln zu berecbnen : die , die magjari-

fcbe Recbtfcbreibung , die grammalifche , und

fyntakliíche Sprachrichtigkeit aus dem Buche zie*
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hen können. Iii den raeiften Piinkten dürften ihm

auch die íibjigen magvarifcheii Spracliforfcher Bey-

fall geJien ; und die Debate , die übenandre Punkte

entítehen köhnten , ja zum Theil i rzJiE.iüber die

Grundfátze derungrifchenRechtfchreibung , fchon

entítanden íind , werden am Ende zu íicbern Reful-

teten fíihren. Sowird denn diefs Buch immer Epo-

che in der ungrifchen Spracbforfchiing inacben.

Rec. wünfcbt die baldige Erfcheinung des zweyten

Biiides, ,

T E S T I M N T V M
REGIAESCIENIIARVM VNÍVERSITATIS

PESTINENSIS.

Admodum Reucrendiis, ac Clarissimns Do-

minns , loannes Nicolaiis Révay, Linguae » ac Li-

teraturae Patriae in bac Regia Scientiarum Vni-

uersitate Professor Publ. Ord. nos orauerat : vt de

sfe-i síiisqne literariis meritis, publicum ederemus

testiraonium. Itistae buic Viri Clarissimi petitip-

ni eo alacriore assentimur vohintate : quo id ma-

gis perspectum nobis est , eum a multis inde,

quos in literariis muneribas exegit, annis, coín-

pluribus praecl iris Operibns , in liicem editis , de

cultü*, et ornatu Linguae Patriae optime mefuisse,

sicque nominis celebritatem retulissé. Quaprop-

ter lubentes testamur, eum ab illó praesertim tem-

pore , qup Linguae , ac Literaturae Hungaricae

Catbedram in Regia b^c Scientiarum Vniu^rsitate

docendam consecutns est, summo studio , ac sin-

gulari prorsus industria id egisse : vt, Linguara
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Hungaricam genuinae indoli, formae proprlae

,

et natiuo decori restitueret. Laboris porro patien-

tia, et diligentia incredibili, primo qnidem Ser*

monis Hinigatici vsum perpetuum, et hodiernum,

«t qui prioribus sex fere abhiiic seculis viguit

,

explorare adnisxim esse ; tum vero ob manifestam

idiamatis nostri , cum Orientalibus , a£ Fennicis

Liiiguis consensionem , et affinitatem, bas inui*

cta assiduitate, et , iiiter necessariorum admini*

culorum penuriam , ,et impedimenta, laboré dif*

ficillimo ita taraen sibi notas reddere studnissei

vt inde naturam , formamque primaeuam Sermo-

nis Patrii partém maximam erueret , clare cogno-

sceret
,
penetraretque eo ; quo Patriorum Philc-»

logoriim nemini adhucdum accedere datum est,

Quo factum , vt perspicaci, ac philosophico in-

genio, et exiraia dexteritate, veram huius Liii-

guae rationem ad claras , definitasque reuocaue-

rit leges , ab hjpothesium nugis pariter , atque

a Grammaticorum salebris repurgauerit. Luculen-

ta conatuum istorum monumenta exstant in se-

quenlibus libris , a Viro C'arissímo recenter edi-

tis : i^ Antiquitates Literaturae Hungaricae» Vo-^

lumen T, quod complectitur duas AUocutiones

Funebres , genuinae veteri pronunciationi restitu-'

taSf et commentario grammatico illustratas. J\lo-

niimentum inter Manuscripta Hungarica^ quae sciunm

tur, omnium vetustissimum. Pestini. MDCCCIIL
8. — 2) Elaboratior Grammatica Hungarica , ad

gtnuinam Patrii Sermonis Jndolem fidtliter exa^
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cta , Afjíniamque Linguarum Adminicalís locuple-

tius illustrata. Voluminis I. Tomus /, et II, et

Voiuminis 11. Tomus /. Pestini. MDCCCIII. et

IV, 8« — Ad haec plura etiam Viri huius , dc

literis meritissimi, inedita adhuc, et typis iam

parata , Opera eo certiore augurio Auctorem suum,

honore , ac glória cumulatura sunt : quod ea tum

tdpristinam, Linguae , ac Literaturae Hungari-

cae decas recuperandum , anctius asserendum

,

sicque ad vtilitatem , ornaraenturaqiie Patriae per-

tinent ; tura vero ,
quod illius eiusdem ingenii,

ipiritus, et industriae partus sunt ; qui propter

tot iam publica specimina , ab doraesticis aeque,

ac exteris harum rerum peritis Censoribus, sum-

más , et commeritas laudes retulit.

bignatum Pestiiii die lo Febr. an. i8o6.

Rector m, p,

et

Magistratus

R. Sc. Viiiuersitatis Hung.

Ferdinandus Carolus Stipslis m. p.

B, Vniuersitatis Hungaricae \^*^*)

h. t. Rector.



EGYÉB TUÜÖS IRÁSORBACí

SZERENTSÉSEN ADATOTT JELERRÓL
SZ ÓLL Ó

BIZONYSÁGOK.

HAZAI TODÓS ÍTÉLET.

ZEITSCHRIFT VON UND FÜR UNGERN.

Jahrgang 1302.

Eríten Bandes Erfies Heft.

Carmina quaedara Joannis Nicolai Révai »

Dioecesis laurinensis Presbjteri Secularis , Artis

Delineatoriae, Architecturae, et HumaniorumPro-

fessioris Emeriti. Accesserunt Amicorum Judicia

Recentiora, Sopronii tjpis Antonii Siess. 1801.

pagg. 48. in 8- min.

Die Zueignung diefer neueften lateinifclien

Producte des als glücklichen Dichter gefchátzten

VerfaíTers, welche an feine Freunde in Lapidar-

ftil gerichtet ift , zeigt die VeranlaíTung zur Her-

aiisgabe diefes Werckes an. Herr Révai hatte ei~

ne l'chwere Krankheit glücklich überftanden ; die

Freudé , welche feine Genefung hey den Freunden

deíTelben erregte , die Güte, womitiie ihn wett-

eifeind zu íich einluden , dann aufnahmen, pfleg-

ten , und zur Wiederherítellung feiner völligen

Gefundheit allesbeyzutragen íich bemühten , weck-

te das reinfte Gefühl des Dankes in dem Verfaf*

fer , welcheg fich nun durch dieíe Gedichte ^uí-^



férte. Aus diefer aclitpoetirclien Quelle floíTen nun

die fchöiicn Elegien an die zwey würdigeu Pra-

latén , den Birdiof von Siebenbürgen Jofeph Már-

tonfi , und den Probft von Rátóth Michael PainU

jicr , fo wie das Carmen Phaleuaium an den Pro-

feíTor des birchöflichen Lyceums zu Raab Jofeph

Tumpacher ; die allé der lateinifchen Muíe des

VerfaíTers, derén Producte fchon unter den Ti-

tel. Joan, J^icolaí Révai Latina ( laurini l/P'i.

194 S. 8.) mit vielera Bejfall aufgenommen wur-

den , nicht unwürdig íind. Ueberhaupt gehören

die meiften Elegieen diefes unfers Landsmannes

unter die gelungeíten Veríuehe der neuern latei-

nifchen Poesie. Wie ganz ina Geifte der Altén ,

wie ácht dichterifch iíl die Elegie auf dem Tod

des Kaifer Leopold II ! Wie v^'ahr der Aífect des

bittern Schmerzens ausgedrückt ; der den gefühl-

vojlen Untertfhan bey den uneí"warteten Nachricht

von dem plötzlichen Todcsfalle diefes groífen

jMonarcben ergreiffen mufste ! {Latina pag, 133.)

Quis te furtiuam tcmerarjus exciit error!

Impia mors , ausu, proli! nimis atra tuo.

Ne lacrimis inhibere suis te dira minantem^

Promta forent , quae nunc faueia regna gemunti

Scilicet hoc id erat , cur non praeuisa vcnires,

Nec so]itas faceres gentibus ante minas,

Insidiis breuibus , ne quid nocitura puteris,

Heu! quanta subito caede cruenta tumcs.

ctcct.

Aufser der erwabnten Gedicbten, fügte Herr

JiévQi in,dem verliegenden Werkglien jiooh ew
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Trauergediclite auf deii iii September igoo er-

fülgten Tod des kaif. Hofraths , und Billloiliekars,

Denis , bey : welches auch dem Het rn Probit PainU

ner , als einera vertrauteften Freunde ieiies Ge-

' lehrten , zugeeignet iit ; und worin die Eigenfchaf-

ten^ und Verdienfte des Veiftorbenen fcliön aus-

éinander geletzt werden. Aus den diefem Gedich-

te bejgefügten Noteii lenien wir auch die lite-

rariiche Neuigkeit; dafs der wiirdige Probit Píwí-

ner bereits ein fcbiitzbares , und auch für die

ungrií'che Literatur wichtiges Werk, zum Druck

béreit liegenhabe, unter folgendem Titel: Bibli-

otheca Scriptorum Societatis Jesu, olim Prouin-

ciae Austriacae , quae complexa est Hungáriám ,

Croatiam , Slauoniam , Austriain , Transiluaniiim,

Styriam , Carinthiam , Carnioliam , Comitatum Go-

ritiae , Istriara Austricam , ac ad annum MDCXIX.
Bohemiam quoque , Morauiam , et Silesiam. Ab an-í

noMDLlV. ad annum MDCCC.Dieíes V/erk enlhalt

die Anzeige von mehr als 1400 Schriftftellern, unter

denen über 500 Ungern , Siebenbürger, und Kroaten

íind, von denen. im Jahre 1800 nocli 70 lebten.

Noch ifl: bejgefügt ein ungrifches Gedicht

über das neue Jahrhundert , an das auch eine deut-

, fche Ueberfetzung angefchlofPen iíl ; beyde dem
Bifchof von Siebenbürgen gew^idmet. Am Ende

íind noch kleine Gedichte einiger Freundc an Hrn.

Révai ; unter denen íich das Epigramm von Hrn.

Probft Paintner durch eine lebh 'fte Einbildungs-

kraft , feiiien Witz , und afíhetifche Eiaheit , íb vor*
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züglicli auszeichiiet ; dafs ich mich nicht enthalten

kann, meineLefer daraufaufmerkfam zu machen.

Strauit Révajuin manans per viscera tabes

,

Exangncm , et fractnm membra laboré graui.

lamqae^vdia varia nil proficientc medela,

Intendere feras vltima fata minas.

IUe lyram increpuit vel langacns blanda sonantem,

Carmen vt cxtrcrnum concioat aibns olor,

Mors smpnit; rctulitque pcdem spffiisa pudore

;

Excidit vt saeua falx nocitnra mann.

Nanc vetercs reparat viiiato in pcctore vires

Herbis ipse Pater pronatus Apolló suis.

BARÁTSÁGOS LEVELEKBL.
E X

LITERIS FAMILIARIBUS.

Augustini Karába, e Scholis Piis , Professo-

lis olim iii Poesi longe meritissimi.

Progralissimo munere lucubrationum tuarum,

qao me nihil tale cogitantem beasti, grates tantas

tibi ne agere quidem possum , mi Nicolae ! quantas

et tu mereris , etego volo : tantas igitur ago
,
quan-

tas possiim ;
proElegia nomini meo inscripta pecu-

liares : in qua nempe me, vltra meum omne me-

ritum , honestissimae laudis tuae , magnis , et

muitis laboribus tuis quaesitae, tam liberaliter

fecisti participem , omnium , quosquos aliquando

institui, meorum discipulorum , secundum omnes

et numeros , ct raodos, et mihi , et erga me gra-

tissime. Legi , relegi, perlegi, a capite ad cal-

cem, omr.ia summa cum volupt:ate: promtam in-

geiiii



geniitui facilitatem, vberera foecunditatem, suaueiri

amoenitatcm tibi ex intimo corde gratulatus.— Vi-

ue , miNicolae! ad Dei. glóriám, Patriae felicita-

tem , nostri Instituti honorem , tui norninis laudem,

quam diutísáime : vale quam proiperrime ; esto me-

mor mei quam saepissime , qui te diligo quam te- .

nerrime , aeitimo quam maximé ; tibi vt omnia ex

tua succedant sententia , cupio vehementissime.—
Priuidiae, anno 1793 » «exto kalendas Martías.

Samuelis Hiros , e Scholii Piis, Directoris

Localis Regii Archigyn^naaii Posoniensis.

Nac tíKi Minerua, Musaeque omnes iratae

merito fuissent: si tua Latina in tenebris latere,

quam eraergere foras , atque in lucem prodire ,

maluisses. Interire enim tam praeclaro» , ingeiiii

tui , et huminatis fructus aequum non erat. Itaque

et iilis, qui tibi, vt ederes , auctores exstiterunt,

magna profecto gratia habenda est. Quod quidem

tuum munusculum maximi muneris loco scitp me
habere , mirificeque eo delectari , cum per se, tum

quodin eo meum etiam nomen obliuioni velut ex

manibus extorquere, ac memóriáé sempiternae

adserere studuisti. In quo tamen vereor, ne tu

plus animo erga me tuo singulari, quam quod es-

set aliquid in me magnopere laudanduna , tribue-

ris. Quare
,

quid egeris, quidue molestiae tibi

- mea caussa ipse eonsciueris , vide. Nam, si qui

erunt
,
qui de me dubitent , rainusque mihi , ve

plerisque, qui laudantur, axicidit, quam tu prae-

dicaris, tribuant ; túr» tuum érit, ea, quae axiki
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tam llberaliter trlbuerls , non meum , defendere.—

•

Posonii, 20 Junii, 1793.

lóannis Chrjsostami Hannulik , e Scholis Piis,

Directoris Localis Gymnasii Magno-Karoliensis.

Ante tridiium in manus meas venit, molis

quidem non magnae, sed venustatum Poeticarura

plenus Liber loannis NicoJai Révai : quem qnod

prodiisse ignorauerim, vehementer doleo. Prae-

fatio eius os obstruet illorum , qui reuera putant

,

et calumniautur, scribere tantam eos lingua Pa-

tria ; qui nullo pulchri et venusti sensu , ex lite-

ris Latinis hausto, sese excoluerunt. Révai cuni

politus sit Romanis Gratiis, propterea maximo
cum fructii literaturam promouet Patriam, Sanus

ergo sis , et incolumis, mi Révai! et illum ex

Latinis literis tbesaiirum , pnlchrique gustum , iii

Patrias literas inferre raemineris , quod et facis.

In Praefatione attingis vtilitatem Classicorum ;

quam id belle ! quam ad rem ! vt omnino amarc

te etiam bac caussa debeam ; qiiod ad hunc fru-

ctum, qui colligi ex illis debet, monendo ducas.

Saepe enim lector vna alteraue buiusmodisenten-

tia docetur id in libris obseruare
,
quod obserua-

r« nescierat. Gaudeo itaque tuum hunc Librum

in lucem venisse. — Karolini, 4 Julii, 1793.

Tibi sane precor ex animo, vt consequaris,

quod optas. Ceterum amoenitates Latinas Patriis

iungere ne desinas : ex illis enim tam caste scri-

bere, ct viuide sentire didicisti ; et res etiam Pa-

tria» bojoyis dulcibusqus sensis ditare;, ac lin^uam
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promouere , tunm Ingeniura consuefecistí. Si ego

quidem delicato sensu non careo , si »venustateni

rerum discerno , eam in tuis scriptis inuenio. Hoc

ineum de illis est iudicium, Qui familiaritate Ro-

maiiorum vsi non sünt, neque se penitus ad eos

adpliciierunt, iudicent, vti sciunt. — Vale. Da-

bam pridíe Paschalium , 1794» Karolini.

Eiusdem ad Ignatium Egervárium , e Scho-

lis Piis , Collegii PestinensisRectorem , nunc Or-

dinis eiusdem Praepositum Proulncialem Dignis-

simum.

Dicito Révaio : enm omnes leges versionisk

tenuisse. Prudenter factum , quod hunc is labo-

rem susceperit. Certauit mecum Versor spiritu ^

arte , sententiis , et totaPoesi. Exclamaui , vt lé-

gi» et exclamaui tundens pede terram : bénei

recte! Révai est; nam altér vtramque linguam

praeter hunc non possídet sic , vt Horatii mqre
exultare possit. Da ei meo nomine plenam lau-

jdem: quam ego nostris Poetis Hungaricis tribuo

paucis. — Odas et id commendat editás
, quod

prorsus sine errore sint tjpico. Sed vt iterura re-

petám : Révai! Révai! bene! recte! Profé ct o tri-^

, bus , vei quatuor in locis eas habuit imagínes , sic-

que vocabulo vno rem pinxit, vt At non

proferam laudis expressionem , ne multum dixis-

se videar: id est, ne plus dicis caussa, quam
veritatis

,
protulisse existimer, Qui si sic meas

odas in Hungaricum conuerteret: omnes igni da-

^ifem raeas , ne quid earum supersir. Tanti Uunc

N a



«gregium laborem aestimo. — Karolini, 3 Mártii;,

1803.

A' Latán Éneknek » a* mellyröl vagyon itt

a* fzó , ez a' tzíme : Eucharisticon ad Inclitos

Status et Ordines in Cómitiis Posonii cong rega^

tos , qiiodInstituturn Scholarum Piarum Regi Apo-

stolico conímendandum censuerunt lUDCCCII,

Ezen Jeles Költnek íme' fzerentsés Szüleményét

Magyarra fordította a' mi Kedves Révaink : hogy

a* Kegyes Oskoláknak Háláadatosságok annyival

is több jelekkel megbizonyíttatnék az Orfzág elótt.

Wolfgangi Tóth , Emeriti Directoris Localis

Regii Gymnasii Soproniensis.

Redditae mihi sünt vtriusque ordinis literae

taae , vna cum elegantissimis tuis versíbus. Quos

fi sibi ipsis comparaie licet, cum vtrique pul-

íherriraorum sensuum sintplmi, tum illi de Mu-
nificentia singularl Excellentissimi Domini Comi-

tis Szécsényi rotundiore quodam numero ad au-

res videntur accidere: quod, haud scio , an ipso

genere heroici metri integri dimidiatique eueniat.—
In Sacro Monté Pannóniáé, 2 Mártii, I803.

Ennek a^ Latán Éneknek ez a' tzíme: Biblío-

theca Hungarica Patriae Consecrata a Pio , et

Immortalis Meriti Optimate , Rxcellentissimo ,

et Jllustrissimo Dominó Comite Francisco Szé-

chényi,

Georgii Aloysii Szerdahelyi, ad Excelsura

Consilium Regium Locumtenentiale Hungaricum

in Commissione Studiorüra AssessQjií Referentis.



Admod. Reuerende , et Clariasime Páter Professor !

Pro Mimére Literario , Erudito, et Eleganti ir

mihi nuper subraisso, habeo gratias huraanissi-

mas : et proíiteor me eo admodum delectari , eft

obstringi. Opto , vt possim seruire Admodum Re-

tierendae Paternitati Vestrae : quod certe , data

opportunltate , libenter facerem propterea
; quo^

íciam ex emolumento , honoreque Paternitatiií

Vestrae, commodum pubiicum in Re Literaria

nasciturum. Commendo me pprro beneuolentiae ,

ct amicitiae
,

qui certe sum , et maneo serapec

Studiis, et Conatibus,

Admod. Reuerendi , et Ciarissimi Patris Professoris'

3udae 13 Alig. 1792^

Addictissimus Seruus

Georgius Szerdahel^'i m« p*

Alexandri Bártzi , ad Nobilem Turmam
Praetorianam Vigiliariim Magistri Primarii,

Véltem , KedveS' Barátom í verseidet , mellyek

betsületettefznek mind neked, mind a' cathedrának*

Úgy esmérvén gondolkodásod nddját , mint a' men-
nyiben magam esmérem, kevesebbet nem vártara

nemes elmélkedésedtl. Hanem azt igen bánom,

hogy tsak egy darabot küldöttéi, — Havalamelly

bizonyos alkalmatosságot találfz , küldj fel egy

kis tsomötskát : minthogy mái úgy is ki vagyon

nyomtatva; — Hogy ott, a' hol illik fordíthas-

sam hafznodra. A' gyertyát nem azért gyújtják

meg , hogy a* véka alá rejtsék. Fogom örömmel

olvasni a' Német Verseket is Magyarban; mint*

Na



hogy reményiem, togj ezen a* nyelven Is fzépen

fognak fzöllani.

Alexandri Besenyei , Equitum Magístri in

Légioné Equestri Magni Ducis Hetruriae.

Apollóban Barátom !

A' világ nagy játék nézö piatzárl , harmintr

efztenddk alatt lett hányatásom után , leléptem.

A' Rajna vidckéról a' napokban , Kedves Hazámba ,

vidéketekre elérkeztem. Külsó nemzetek közt több- j

Jiyire vándorolván , azoknak charactereket meg- I

esmértem, megtanultam: bennek a' léleknek azt

a' nagyságát , mint bennetek igaz Hazámfiaiban ,

nem találtam. Azt mondatja velem tapafztalá- •

som, minden philautia nélkül: mintha ti Magya-

rok volnátok remekjei az igaz emberiségnek , és

máz nélkül való tudományoknak. Ne vedd hát

to£z nevén. Kedves Földim ! ha én is, mint

belletek kipattant fzikra, ismét Lángoló Lelke-

tek nagy tüzébe viízfzatérni kivánok, és társal-

kodástokat óhajtom. Lelkedet munkáidban fze-

mélyed nélkül esmérem : mert fzép gondolatidat,

emberiségedet, igaz Magyarságodat, sokfzor phi-

losophusi magánosságomban olvastam, éreztem,

é» magaméivá tettem. Szomjú a* lelkem ugyan

azon fzép gondolatokat, érzékenységeket, egy

fzóval emberi fzívedet ékesít virtusaidat tennen

magadtól hallani, és arról tÖled értekezni, mi-

ben áll most a* Magyar Literatura. Jöjj hozzám,

vigafztald, tökélletesítsed tudni vágyódó kíván-

ságát igaz Barátod Besenycinek. Az Új Kávéház-



h%, 3 drakor dél után. GjÖrött, Apr. 2« napján ,

EXCELLENTISSIMI, ILLVSTRISSIMI

QVONDAM DOMINI, ^

x

COMITIS ANTONII KÁROLYI
DE NAGY KÁROLY

Capitanei Turmae Nobiliura Praetoreac >

Protectoris Benígnissirni.

Bizodalmas Kedves TifztelendÓ Uram!

Nemes Hazánknak tsak el nem kortsosodott

anya nyelve körül tétetett sok , ditséretes , ós hafz-

nos fáradozásának, négy Kötetben foglaltatott^

kellemetes gyümöltsét fzinte azon gyönyörködte->

to kedvességgel izemlélem : a' niellyel mint a*

valóságos Tudományokhoz , mind pedig a* Tökél-

letességre vezérl Erköltsökhöz , és ezeknek elbb-

re mozdítóikhoz viseltetem. Innét fzármazik, hogy

ditsóségre méltó Hazafiának esmérem Atyaságo-

dat is : á' ki hanyatló haza nyelvünknek ögyét

érzékeny fzívére vévén, nem sajnálja fáradságát,

annak fogyatkozásit jobbitgatni , 's közébe fura-

kozott durva idegenségit irtogatni. Valóban fzép ,

és érdemet fzülö munka ez : 's méltó , hogy to-

vábbi folytatását két kézre fogván, mind addig

félre ne horgadjon menésében ; míg feltétetett

fzándékának tzélját el nem éri. A* józan értelem-

mel bíró böltseség, és módjával bátorkodó fzív,

kívséges kalauzi Iffznek útjában , 's gyorsan se-
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tort f^.fS^

gító társai munkálódásában. Én pedig régi fzíves

hajlandósággal vagyok

Atyaságodnak

Bétsben, Mart. 13 napján, lysS»

• Köteles Szolgája

G* Károlyi Antal m. k.

ÉXCELLENTISSIMI ILLVSTRISSÍM

DOMINI COMITIS

SAMVELIS TELEKI DE SZÉK,

Transiluanici Cancellarii Aulici*

Tirztelendft Úr!

Mennél tsoportosabbak az akadályok a' jó

fzándéknak véghez vitelében : annál ditséretescbb

azoknak meggyzések, és a* feltétetett tzélnak

«lérése. Mi lehet pedig e^y jó Hazaíia , iparko-

Itodásának , törekcdéiének nemesebb tárgya : mint

a' köz hafzonnak elmozdítása , a* Nemzetnek

boldogsága , és abban a' Tudományoknak kiter-

)efztések ? Mellyre nézve leghathatósabb eízköz

lévén a' Nemzet nyelvének gyakorlata, gazda-

gítása, és a' Tudományokhoz való alkalmaztatá-

sa, elejétl fogva nagy érdemet tulajdonitottam

azoknak : a' kik munkás fzorgálmatosságokat , és

Jó igyekezeteket , ennek efzközlésére fordították.

Kik közül elsó helyet érdemel Atyaságod Magyar

Gyjteményével : és hogy els6 darabjaival Köny-

ves Tárházamat fzaporítani kívánta , igen nagyra



betsiUöm. Továbbra megkülümböztetctt tekintet-

tel maradok

TifztelendÖ Atyaságodnak

Bétsben, April. 17 napján, 1788.

Kéfz ]ó akaró Szolgája

G. Teleki Sámuel ro. k»

ÍLLVSTRISSÍMI DOMINI

lOANNIS NEPOMVCENI SOMOGYI
DE MEDGYES ,

Ad Excelsam Cancellariam Hungaricam

Consiliarii , et Referendarii Aulici.

TifztelendÖ iTr sok fáradozásának — n^^iigo-

dalmas jutalmát — a' maga tetemes érdemeinek,

és a' legkegyesebb Felséges Urunk kegyelmének tu-

lajdoníthatja. Én tsak azt kivánor^ , hogy fzámos

efztendökig azt egéfzségben jó kedvel tölthesse,

jés igy mindenkor líungaricos concinat iile módos.

Mivel pedig épen errl vagyon a' fzó , ki nem
mondhatom: melly igen tetfzett Méltóságos Er-

délyi Püspök Úrnak ezen ékes gondolatjának Deák

versekben való elöadatása. Méltóságos Rozsos

Püspök ür is álmélkodva olvasta. Én tsak attóí

félek: hogy, ha a' Deák Szüzek a' Phoebus sen»

tentiáját feljebb appellálják, y^^gy ismét új port

kezdenek ; az illyen daraboknak bemutatásokkal

hasonló just a' Magyar Szüzekkel ne nyerjenek.

Mert lehetetlen, h o^y TifztelendÖ Úr betegen ír«



ta volna azokat. Azonban mint ezért , mind a*

többi legékesebb darabokért igen különös köfzö-

netet mondok. — Denisröl igen méltó volt olly

ékesen emlékezni: kinek neve» és ditsérete, a'

meddig a' fzép tudományok fenmaradnak , min-

denkor megmarad.— Posonban, Mart. 14 napján,

I801.

El nem hagyhatjuk azt az ékes gondolatot:

iogy az ékesen érz Szebb Világnak áltálunk is

teljék abban kedve.

Lisfait, Hangaricaí inter , LaliasqueSororcs:

Pars haec Révaiam dixit, ct illa, sunm.

Acrior, ac dccuit, rapuit contcntio Dinas :

Et iam pngnaccs conscrucrc manus.

lam decora eunltis sparsim iacuere capillis:

Hic dulces Chorei , Pyrrichiiqae Icues ;

Dactylns ; et ccler hic Anapaestns ; tardus ct illic

Spondaeus ; reliqui , tianala túrba , pedes.

Phoebus vt haec vidit , litcm sic ipse diremit,

Vatcm vt diniso inrc tenere vclint :

Aeger cum fucrit , lacso vei pectore moestus ;

Sit Latíus querulo carmine Révaius :

At bene si valeat, iucanda ct fronté screnns

Ridcat ; Hnngaricos concinat illc modns.

Ezen Méltóságos Úr már régen Jó Barátja a*

mi Kedves Révainknak: 's ennek jeles tehetségé-

rl, még Püspöksége elótt, 1784 efztendóben,

fzépen jelentette ítéletét gyönyör verseiben.

Régi setétségnck rettent ház^ keblében

Rab vagy ugyan még te , o Magyar Euriditzel

Dc Bízzál , kivefzcu lantjának gyenge fzayával

^évai Orfeusank ; tsak tova viízíza ne nézz.



LITERAE BENIGNISSIMAE -

SERENISSIMI HAEREDITARII REGII PRINCIPIS

ALLEXANDRI LEOPOLDI^
ARCHIDVCIS, ET REGNI PALATINI.

Honorabilis Pater!

, Gratanter accepi Literas Paternitatis Vestrae^

«iib 30 proxime praeteriti Mensis Mártii ad me
exaratas : quibus diiplicis argumenti Carmen per

Eandem eleganter compositum , mihi submittere,

vna vero Supplicem Suura Libellum ad Suam

Maiestatem Sacratissimam directum accludere ,

eundemque interpositione mea falciendum flagita-

xe voluit.

Pro erudítis illis Versibus
,
qiios non medio-

cri cum delectatione legi , Paternitati Vestrae gra-

tes repono. Supplicem vero Eiusdem Libellum

Suae Maiestati Sacratissimae cum Commendatio-

ne exhibui : gratulaturus , si Paternitas Vesra vo-

ti sui compos reddi potuerit. Cui tantisper iugem

incolumitatem precor, et maneo

Paternitatis Vcstrae

Viennae , 3 Április. 1792.

Beneuolus

Leopoldus Palatinus m. p»

Vienna ex Cancellaria Palatinali»

Honorabili Patri Nicolao Revay , Ordini^ Scho-

larum Piarum Clerico Regulari^ Artis Delineato-

liae Professori.

ex Oificio Iaurini«
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Olvashatja ezen Verseket , valaki a' Latán

Költésben gjönyörködik. Kedves Tanítónknak

Gyrött 1792 efztendoben kiadatott Munkájában

(^loanm's Nicolai Révai Latina^ a' 133, é$ 137
lapon.

A' HIVATALOKBAN

HASZNOSAN BUZGÓDÓ HIVSÉGRÓL
S Z Ó L L Ó

BIZONYSÁGOK.

Infrascriptus testr Admodum Reuerendum

Patrem Nicolaum Révai e Scholis Piis eo tem-

pore , quo in Acadernia Regia M. Varadinensi

Philosophiae Professoris Extraordinarii vices su-

stinuit, ita numeris sui partes omnes expleuisse :

vt indefessae industriac , acrisj et profundi in-

genii, eruditionis itcm non vulgáris luculenta de-

derit specimina. Porro morum suauitate , amo-

rem, ct aestimationem aliorum, sibi mirum in

modum conciliauit. Quod mei iudicii testimoninm

tanto libentius illi praesto, (jpanto maiori dolo-

re abitum illius prosecutus sum. Sign. M.. Vara-

étini , die, 2^ Julii , 1783.

( L. S. ) Micbael Horváth

Director Acad. Localis m.p.



Perillustrís Do;nine Director Localis !

In nexii praestitae ,
pro I. Semestri anni i/^f

^

de Scholis Primariis, et Capitalibus Relationis

intimat Excelsum Consilium LocuratenentialeRe-

gium datis die 21 Junii a. c, sub N. 13944 Li-

terig.

Patrem Nicolaum Révay, Graphídis Magí-

strura , qui singularis prorsus zcli, et distlncta©

applicationis suae Specimina in Delineationibufr

suorum diuersae Religionis Schoiarium de Seme-

stri in Semestre cum satisfactione exhibet, nomi-

ne Excelsi Consilii Locamtenentialis Regii col-

laudandum esse.

guod ipsum Praetitulatae Dominationi Ve-

strae fine congruae Executionis hisce communico.

Praetitulatae Dorainationis Vestrae

Dátum guinqueecclesiig die 28 Julii 1793,

Seruus obligatissimus

loannes Bachmann m. p.

Inspector Regius.

23748*

Admodum Reuerende ,

Reuerendissime Domine nobis obseruande !

Erga remonstrationem Suae Maiestati Sacra-

tissimae circa peculiarem Industriam per Profes-

sorera Graphidis laurinensem , Patrem Nicolaum

Révay> ad promouendum hocce Institutijm impen-

sam , abbinc factam , Eadem Sua Maiestas Sa-

cratiíssima elementer rescribere dignata est': vt



.406 i^Oti^

Kegiumisthoc Locumtenentíaie Consilíum niemo-
rati Professoris , propter laudatos Eiusdera Co-
natus , occurrente occaslone iustam reflexionem

habeat.

Quae Benigna Resolutio Regia Praetitulatae

Dominationi Vestrae , ad praestitam Eiusdem de

dato 6 Augusti a. 1. in hocce Merito Relationem ,

fine edocendi praelaiidati Professoris hisce inti-

matur ex Coiisilio Regio Locumtenentiali Huiiga-

rico, Budae u Octobris 1793 celebrato.

Praetitulatae Don>inationis Vestrae,

Beneuolus

ad Offlcia parati

C. losephus Haller m. p.

C. Franciscus de Nádasd m. p.

Domlno Superiori Studiorum Directori Di-

atrictus Literari guinqueecclesiensis.

ludicium Caesareae Regiae Academiae Viennensis

Artiura Imitatricium

de Schola Graphidis laurinensi,

tí(í)tun9 fcetfelbcn / ttoctcejíicí) : bie 46 ©turf ÚD^ifdjiá^

tet "iÖíiiiíecjeíc^nung^n fínt) fc^r fcí^Ön / bíe Dtbnung un*

tetbeffec(íc^/''fcec (íifec Ué íe^rcrS unecmübet/ öcc

Síu^cn unauSblciblic^; unb cé bieibt nut ber 53unfcí>

übcig/ bai Me ®ef(í)icílíc()Ccít/ unb bie raílíofe 93e(ireí

Í)unj M £e(?tct ^otjcí Dctcn m'óá)U btmixUtf unb



Mcfe ©c^uíc aQert úUi^in SRtíonfc^uícn ium Wlw^a

QufacflcQít trftl)cn. -

S3ich/ tien 29' g)?acj/ ^^95*

gecbinonl) ton í)^ení)cvb íDíccÉtot m.p.

33injené gtfc^ec m. p.bec e. t 'UtaUmU

Slati^/ unt) ^tofcffcöec SSaufunjT*

0íat^ / unb ^tofefifoc l>er 23üufun(i.

Infrafcriptus testr Admodum Reuerendum »

et Clarissimum Dominum Nicolaum Revay , Alma©

Dioeceseos laurinensis Presbyteriim Secularem , ae

in Regio Gymnasio Strigonieiisi Primae Humanita^

tis Professorem , ab anno 178/ vsque finem anni

fcholastici i/pj- in Primaria Nationali Schola Re-

gia laurinensi ea sui commendatione Graphidis

Magistri Munus obiuisse : vt ob indefessum discir

pulorum suorum progressus promeuendi stúdium ;

ob insignem conficiendis omnigenis Delineationum

formularibus impensam operám, ab Excelso Con-

silio llegio Locumtenentiali Hungarico iteratis vi*

cibus laudatara , quin ct Sacratissimae Suae Ma-

iestatl Benigno-gratiose commendatam > ab Incli-

ta Bellaium Artiiim Caesareo - Regia Academia

Vindobonensi honorificentissime praedicatam; et

in genere ob solidam suam scientiara , tam prae-

claram sui Artium Cultoris feruentissimi memó-
riám , (juam ardens desiderium laudatissiraarum



siiarum Delineationum apud nos reliquerit. Dá-
tum laurini die 24 lanuarii, 1798.

( L. S. ) Michael Dió m. p.

Primariae Nationalis Scholae

Director Localis.

Tifztelendó ProfessorÚr!

Bizodalmas Drága J Uram!

Dió Mihály Úrnak, a' Gyóri Nemzeti Fö Os-

iiola Igazgatójának , e' mai napon vétetett tudósí-

tásából örömmel értettem : hogj Tifztelendó Ura-

ságod az ugyan ott lévÖ Rajzoló Oskolának 151

forintokat, és 2a krajtzárokat ér6 Könyveket,^

rézre metfzetett, és rajzoltatott Képeket ajándé-

kozott.

Valamint a* Felsóbb Helyeken ma tefzek

jelentést erról a' Közhafzonra tzélozó , 's ritka

pél^ájú , Hazafiúi fzívbói fzármazott , Nemes Ál-

dozatról : fzinte úgy érzem magamat kötelesnek

azért teljes háládatosságomat kinyilatkoztatni.

Már ezen betses ajándékon kivül is méltó tifz-

teletben volt a' Gybx'i Nemzeti Fó Oskolában a'

TifztelendÖ Ur emlékezete : érdemes Nevét sen-

* ki sem említette buzgó háládatosság nélkül , tud-

va lévén közönségesen , hogy a' Tifztelendó Úr

volt az; a' ki azt a' jó ízlésnek gyarapítására, a'

kézi mesterségeknek tökélletesítésökre , és a' ha-

zabéli kereskedésnek virágoztatására rendeltetett

Oskolátj a' maga zsengéjétl kezdve, a' Felsbb

Helyeknek



Helyeknek ditséretekre érdenjes úllapatba hely--

heztette ; a' ki ezt tulajdoa költségeivel , fárad-

hatatlan buzgósággal , és nagy tehetségeivel , íz^m-

talán akadályok között, vitte a' tökélletességre,

és önnön érdemei által dií'zesítette. Ezekhez já-

rulván az elöl ditsértetett ajándék, méltán állit-

hatom: hogy, az idónek, és gondolkozásnak sera-'

mi vifzontagságai sem fogják azoknak fzíveikböl

a' TifztelendÖ Ur drága emlékezetét kitörülhetni ;

a' kik az említtetett Rajzoló Oskolát közelebbrl

fogják ösmérni. Fogadja el Tirztelendó Uraságod

itt az én hív köfzönetemet , ezen sok érdemeire

nézve, 's legyen meggyzetve a* felöl, hogy a'

legtökélletesebb hálaadó liíztelettel vagyok

A' TifztelendÖ Úrnak

Pétsett, Sept. 3 napján , I800.

Leköteleztetett Szolgája

Vitéz Imre m- k.

A* Nemzeti Oskoláknak

Királyi Fóigazgatójok.

Infrascripti praesentium vigore recognosci-

mus , Admodum Reuerendum , et Clarissimum Do-

minum Nicolaum Révay, Presbyterum Seculaiem

Dioeceseos Jaurinensií , nunc in Regio Gymnasio

Comaromiensi Secundae Humanitatis Professorem,

ac olim in Primaria isthac Vernacula Schola Regia

Oraphidis Magistrum , ab excellenti artis huius pe-

ritia per quam laudatum , Publicoque huiati aesti-

matissiraum , in perpetuam eius rei memóriám,



quod inliocce Instítiito Literario prímus Graphidis

Institutiones cum adplaiisn communi occeperit
,

Adparatum ad Artem Delineatoriam spectantera,

propriis olim sunitibus in priuatum siium vsum com-

par^tum , sub 2 lunii anni iS^o, pro augmento

praeexistentiura iam subsidiorum, motuproprio,

Primariae hiiiati Scholae cessisse , donasse, cum-

que omni proprietatis iure in Graphidis Scholam

transtulisse. Et quidem

1. Libros. '
'

fi. X,

A. Albertolli Ornamenta in folio rega-

li, ac valore - - - - 33» —
B. Caroli de la Fosse Icbnoloífiara Hi-

ftoricam , duobus Tomis distinctam,

in folio - - - - - 30 *
—

*

C. Adparatum Mobilium Auctore Bou-

cher in folio - - , - - 24» —
D. Perspictiuam Pictorum , atque Ar-

chitectorum , ab Andrea Pozzo , in

folio - - - - - 4 > 30.

E. Diuersa Ornamenta Mobilium Jo-

annisHagenauer , Tomis III. com-

pacta, in quarto - - - 18, —
F. Architecturam Ciuilem Sebastiani

le Clerc, Tomulis II. compactam,

in quarto ... - 4, 30,

G. Architecturam Vignolae , solum in

cupris , in quarto - - - 3 , —
Summa 117, —



H. Cupra,

A. Cupra Delafosseaiia in folüs 4, — , 24.

B. Cupra Nenforgeana in folüs 66 ,

pleraqiie Architectonica - 6» 24»

C. Cupra CaiUoutana in folüs 32

,

Príncipia Ornamentorum , rubri ^

coloris - - -~ - - 3,12»
D. Cupr^ alia Diuersorm in folüs 23. 1 > -^

E. AntiquitatumlSanssoucianaruaiPar-

tem lí. - - - - 1
j 30^

F. Cupra quaedam iterum Delafosse-

ana in foHis 10 - - - 1, —
G. Cupra Graberiana in folüs 4, pro

Fabris Serarüs. Accsdit frustura

1 in folio regali - - - 1, —

.

H. Cupra quaedam Blainclairiana in

folüs 4 - - - - — ,24.

Summm 14, ^4.

III. Delineationes Viennenses.

A. 2 ^ttufá)tt íauber / N. 1 , 2. - 2 , 40,

B. 2 getufc^te/ unö gefaibte iauhn /

N. 9, 10. - - - - 3, —
C. 2 Arabesque, 1 gtn / uní> i flcu^-

facb/ N. u , 12. - - - s, —
D. 4 Antique Rosetten, N. j, 6>

7,8.- - - - - 6, 48.

Summa 19, 28«

Summa Summarura 131, 22«

2



91$ ^oi^

Sígnatum ín Consessu iiostro lauríni die if

lunii anni igoo habito.

Michael Dió m.p. (L. S.) P.Gabriel Halles m.p.

Primar. Vern. Scholae IlI.Classis Prof.etSen.

DírectorLocalis Michael Halper m.p.

P.IUuminatus Konaiderm.p. IV. Classis Professor.

ex Ordine Carmelitarum , StephanusTörök m.p.

Catecheta. II. Classis Proressor.

StephanusVátzy ni.p, 4

I. Classis Professor. .

loannes Verner m.p.

Graphidis Prof.

Infrascriptu^ per vígorer/i praesentiiim fidem

facio , et testr : qiiod Admodura Reuerendus Do-

minus NicolausRévaj, Almae Dioecesis laurineii-

sis Presbj^ter Secularis , niinc in Regio Gjmnasio

Comaromiensi SecundaeHumanitatis Professor, a

prima Regiae Primariae Scholae Nationalis Magno-

• Varadinensls anno i/Z/facta introductione, in ea-

dem Munus Graphidis Professoris vsque anniira

j 78o ea cnm peculiari solertia obinerit ; vt , supera-

tis quibusnis in exordio siraills Instituti euenirc

solitis impedimentis, ea conatus sui specimina edi-

derit , qnae publicam semper laudem tulerunt. Prae-

lerea anno 1778 Catechetae etiam Munus , per de-

iursura íntegrianni scholastici , in defectu distin-

ctiCatechetae, diligenter suppleuit, exposita, vt

ordo túlit, per omnes Scholae Classes Doctrina

Christiana ; Sacroque Missae Sacrificio, postquam



T-iifiofS^ fl4

iam Sacerdosordinatus est, stata hora ,proIuuen-

tute Scholasticacelebrato. Praeter haec porro toto

eotempore, quo in hiiiate Regia Primaria Schola

N tionali Professoris Munere functns est, in ple-

risque Libellis Scholasticis, vel Hungarice redden-

dis, vel ad Linguae Hungaricae Indolem , prae-

scriptamqiie docendi Methodum accommodandis,

opera eius fuit adhibita. gui quidem Libelii nomi-
,

n ilim sequentes sunt.

a. Ipse Libellus A!ph:ibetlcus , qiii cum adiecto tex-

tu Germanico iatn anno 1777 Posonii in Tjpog-

rapheo Landereriano , vrgente Reuerendissirno

Canouico, et Inspectore Posoniensi, Casparo Pál

de Ehrenfels , primiim ex Manuscripto editu»

est. Postea repetito saepius Vniuersitatis prae-

lo in hunc vsqiie diem in vsu est. AR C K'ouy-'

vetske a JS/emzeti Oskoláknak hafznokra,

b. Orthographla , et Recta Proniincialio Hunga i-

ca ad Indolem Lingnae methodice accommoda-

ta. Edita est Budae primum anno 1778. A' Ma-
gyár Nyelvnek Helyes írása , és Kimondásafe-

li való Ketts Tanúság»

«. Calligraphiae Elementa Hungaririce proposita.

Edita Budae primum anno 1778, poí^tea sae-

piu?. Az Ékes írásnak a' Nemzeti Oikolakra

alkalmaztatott Eleji,

d. Architecturae Ciuilis Elementa, compendiose

excerptaex Probatioribus Fontibus , et metho-

dice proposita. Edita Budae primuai anno 17SO.

yí' Várasi Építésnek Eleji,

03



c. Oeconomla Ru3tica, ex Versioné Szilágjiana,

in receptam apud Scholas Nationales Merho-

dnm reducta. Edita Budae anno 1780. A"* Me-
zei Gazdaságnak Folytatásáról a Nemzeti Os-

koláknak Módjokhoz alkalmaztatott Tanúságok.

f« Concinnauit idem Vir , iubenlibus Superiorlbus,

in vsum hamm Scholarnm et Gramraaticam

Hiingaricam,. et Doctrinae Christianae Libel-

kiHi, atqne hunc quidem Venerabilis Consisto-

rii Varadinensis ludicio pro tjpo iam tiinc pro-

"batum. Etlicet postea pro vtroqne horum, Al-

tiore Voluntate, alii introducti sintLibelli ; me-

moratiih tamen Professor, cnm expeditam ad

tales labores dexteritateni , tum proratam Pub-

líco inseruiendi voluntatem suam , his etiam

lucnbrationibus siiis satis- óstendit.

In quorum fidem basce vsuali meo Sigíllo ,

«t propriae manus subscriptione miinitas, erga

reqnisitionem supranominati Admodum Rene-

rendi Domini , extradandas esse duxi Literas Te-

stimoniales. Signatum Mr.gno- Varadini die 22

lunii, 1800.

(L. S. ) .lacobiis Verner m. p.

Incl, Comitat. Bihariensis,

et Sathmariensis Tabulae

ludiciariae Assessor,

et Regius per Literarinm

DistriciumM.Varadinensem

Scholarnm Natlonalium

Inspector,



Lecturis Salutem a Dominó,

Infrascrip.tus praesentibus recognosco, ette-

«tor , Admodum Reuerendum, ac Clarissimum

Dominum Nicolaum Révay , Almae Dioecesis lau-

rinensis Presbyterum vSecularem , in Regio Gym-

nasio Strigoniensi Primae Humanitatis Schoiae

Professoiem , anno superiore scholaático 179^ , ea

contentione animi in implendis olFicii sui partir

büs versatum esse : vt is in adeundis Scholis exa-

ctam accurationem , in conseruanda disciplina as-

siduam vigilantiam , in prouehendis suorum Di*

scipulorum literariis progressibus indefessam se-

dulitatem , ciim multae , et solidae iectionis ad-

probatione , ac singulari sui etiam commendatio-

iie prodiderit. Móres itena Statui suo per omni»

conformes , ac in^exenipla luuentutis ^Scholasticae

apprime compositos constanter exhibuerit. In quo-

rum fidem haec Gymnasii Sigillo munita , com-

muni Suadente lustiiia, dedi Strigonii, die iz

Decembris , 1797,

Idem infrascriptus eundem Dominum Admo-
dum Reuerendum Nicolaum Révaj , eodem feruore

animi, in Schola sua anno 1/9 1> versatum fuisse, lir

beás recognosco. Strigonii , die 24 Sept. anno 1798»

^L. S.) losepbus Andaházy m. p.

Gjmnasii Strigoníensis

Diíector Localis,

4



Lecturis Salutera a Dominó.

Praesentium exhibitorem , Adraodum Reue-

rendura , et Clarissimum Dominum Nicolaum Ré-

vaj , Almae Dioecesis Jaurineiisis Presbyterum

Secularem, in Regio Gjmnasio Strigoniensi Pri-

toae Hiimanitatis Scholae Professorem Emeritum,

Altiori Voluiltate ad Commodiorem Stationem

dispositum, hi'ice libens comitor, et testata de

eo facio sequentia. Primum , quod eura vt Presby-

terum spectat , non modo immunem esse ab omni

censura, proinde , ad quos pernenerit, vbiuis lo-

corum ad celebrandum Missae Sacrificiiim adrait-

ti possit : verum totó etiam eo triennio, quod

apud nos exegit, ob vitae probitatem , morum-..

que integritatem , statui suo per omnia confor-

mem , nobis vniiiersis non mediocriter accep-

tum fuisse ; eundemque
,
quantum publícum Pro-

fessoratus OíFicium , et valetudo admisit > cele-

b^andis stato terapore Missae Sacrificiis, exci-

piendis Fideliiim Confessionibus , aliisque rau-

jiüs Ecclesiasticis , cum in Parochiali Liberae

Regíaeque Ciuitatis Strigoiensis Ecclesia ad

Sancios Apostolos Petrum, et Paulum, tum in

Sacello Arcönsi ad Beatam Virginem Mariam An-
nunciatam, in Vinea Domini , Animarum Cura-

toribus promte , ac diligenter auxilio venisse. Dein,

quod Pfofessoris partes concernit, DirectorisLoca-

lis 1 udabile de eo testimoiúum confirmari etiam

famapriblica , etbona Ciuium existimátione :' apud

quos memoratus Professor magnum reliquit^ suae et



in conseruanda disciplina assiduae vigilantiae , ét

in prouehendis discipulorum literariisprogressibus

indefessae sedulitatis desiderium. Quem proinde his

dotibus conspicuum, feriis autumnalibus negotio-

rum caussa Budám , indeViennam, et vltraexcur-

rentem, dum ad destinatam demum Stationem re-

deat, omniura , ad quos eura venire necessum fuerit,

Graliis , et Beneuolentiae tanto irapensius commen-

do. Dátum inLiberaRegiaqiie Ciuitate Strígonien*

si^ die 27 Aug. 1799.

(L. S.) loannes Szilym.p.

Liberae Regiaeque Ciuitatis

Strigoniensis Parochus.

Lecturis Salutem a Dominó.

Infrascriptus praesentibus recognosco , et te-

str, AdmodumReuerendum, et ClarissimumDo-

minum Nicolaum Révay , Almae Dioecesis laurinen-

sis Presbjterum, Regii Maioris Gymnasii Comaro-

miensis Secundae Humanitatis Professorem , in

explendis ad amussim oíFicii sui partibus praecla-

ra cum ingenii, atque eruditionis suae, industriae

item, et vitae probitatis com-.nendatione versari.

Naqa quamuis afíllcta sit valetudine, cuius mani-

festa in vultu ipso atque oculis indicia frequenter

circumfert; diuturna etiam , atque acerba tussi,

hjberno praesertim terapore, vexatus fuerit: in

adeuudis tamen scholis accuratiim, et diligentera ;

in tradendi* dilucide, rectoque ordine , fcholae

suae studiorura argumentis, exiinio cum suorum
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discipnlorum profectii , feruidnm ; in conseruanda

inter iuuenes scholastica disciplina, moriim pro-

bitate, et; pietate promoaenda , indefesse sedu-

lum se semper exhibult. Extraordinariis etiara

persaepe horisi vei praescripta cum siiis studia

vrsit, vei praestantiores quosdam adolescentes in

Lingua Patria, Poesi Latina, Graphidis arte , et

Calligraphia exercuit. Atque ita semper honestissi-

mis conatibus, studiisque occupatus, illius vitae

probitatis , morumque integritatis famam , quam
Strigonii publico eiusdem Liberae Regiaequae Ci-

uitatis Parochi testimonio loquente collegit, Co-

xnaromii quoque semper adhuc conseruauit. In

quorum fidem , communi suadentc iustitia , has

eidem OíFicii Sigilio Publico munitas dabam Co-

naromiij dia 20 Maii, anno 1800.

([L.S.) SigismundusSchwartzel m.p,

e Scholis Piis
,

Gjranasii Comaromiensie

Director Localis.



A' MUNKÁNAK TARTALMA,
'S MUTATÓ TÁBLÁJA.

A-'évezetés Lap«

I. Szaka fz. Az illetlen raotskolóda'sokról 7»

I. §. Személyeinket ilíet motskolódások 8«

A. Rülöijös patvarkodás 8«

1. Révainak méltó buzgódása 9..

'2. Verseginek fzi'neskedó hamis panafza 10.

3. A' mostkolódásokra izgató fo okok 12.

4. Hitvány árúnak felhányatása 13.

5. A' végtelen tsúfolódásokról futólag fzól-

ló Jegyzés 14.

B. Rözös motskoliatások 35.

1. Révai méltósággal mostani író 16.

2. Révaiban tsak az irigy ízem lát hibá-

kat , 6 valóságokkal gyzi tifztelöit 17.

3. Inkább Révaival hibáznak az o Tanít-

ványai , hogy sem Vérségivel igazat tar-

tsanak lg.

4. Plató Révai , Cicerók Tanítványai 20.

^. Nem egy ember Révai, a' teljes Régi-

ség , nagy Tudós Sereg fzóli belle az

egéfz Nemeet javára 25.

6. Vérségit, az eroí nagy lelket, az orpfz-

lánt, megtzáfolják a' gyenge lelkek, az

Ostoba Juhok 24.

II. §. A' Jó Tanítást gúnyoló tsúfolódasok 23.

A. Az Ekesfzófzeretésnek igaz értelme 30.

1. Révainak oktatása fzerént 31.

a. Az Ékesfzófzeretésnek magyarázatja 31.

b. A' megkívántató segedelmek 32.

1) A' Latánban 32.

2) A' Magyarban 34.

c. Rözöníéges f törvények 36.

2. Verseginek meghatározása fzerént vg.



a. Kihagyja Vérségi az Ékesfzóretésnck

derek fenekét 40.

b. Nem nevezi nyilván imc' fza'mban [a*

böltselkedést, és ítcletértcst 40.

é. A' mit elsnek tefzen , azzal nenn él ;

4' többivel pedig nem élhet 41,

d« Hallatlan példával a' musikát is ide

ízámlálja
. 44.

B. A' Jó Tanításnak védelme 4Ó.

1. A' Régiség jól vétetik fenékül a' nyelv

tanításban 47.

a. A* mostani nyelv mer5 zrzavar, a'

rofz , és jó fzokásnak egymással való

ellenkezése miatt 47.

b. A' Régiségnek bizonyos a* megegyezé-

se ; maradványaiban tudós író nyel-

vet hagyott 48.

•. Jól maradunk tehát, 'sjól buzgódunk

a' Régiség mellett ^1,

t. A* ragafztékok , valamint a' gyökerek ,

mint jelent fzavak : megkülömbözte*

tésök igen világosít a' törvényekben ,

*« matatja nyelvünk hathatóságát ; oda

«egitenck az atyafiságos nyelvek 53.

a. A* fzóvisgálásnak jó okon , és nagy te-

kinteten , megállapodó valósága 53.
' b. A* fzóvisgálásnak hafznai 56.

ly A' gyökerek , 's a* ragafztékok mind

jelent fzavak 36*

í) Meghatározó külömböztetétökben

srgítenek. az atyafiságos nyelvek 59.

3) levezetnek a' nyelvnek eredetére ó^,»

4) Mcgbizonyodott tötvényekct ad-

nak élnkbe 63.

jjl)
Matarják a' nyelvnek hathatóságát,

*• egyéb tulajdonságait 64«



C. A' giínyoló tudatlan rofz értések^ *s nem

igaz mondások 6$*

1. A' Réj^iségrket nem terjefzthetjlik , hogy

cgyf^er's mindne crefzkedjünk az Ékes-

fzófzerctésbe : 's mi nyelvet nem fzcpí-

tünk , hanem tsaTc tanuljuk , 's védelmez-

zük a' fzép nyelvet 66.

a. A' Régiséget terjefztésnek rofz értelme 66,

b. A* nyelvfzcpi'tés rofz igyekezet 67,

1) Vesegi nem talál fzép nyelvet, az-

ért rutát tsinál 6/»

a) Mí a' fzép nyelvet tanuljuk, 's vé-

delmezzük 68»

^) Vérségi fzép nyelvet nem tanulha-

tott , nem is tanúihat 69.

4) Értelmes mondással , kettSs fzégye-

nére, nyelvtanulásra kötelez má-

sokat 6g»

£) A' fzép nyelvek között ragyog a'

miénk: tsafc nyelvtanításaink rofzak 73.

í. Nem irtóztató fzabad felvételek Révai-

nak tudós fejtegetései : nyelvünknek sa-

ját alkotmányát igazán mutatják 74.

a. A' fzabad felvételeknek miben létok 75,

b. Tudósak, megegyezk, nem irtóz-

tatók 76.

c; A* nyelvnek saját alkotmánya nem
fzabad felvétel 76.

d. Mind helyes formálásokról fzóllunk 73.

3. Révainak kofalas boltja mind igaz drá-

ga árúkkal megrakatott: abba semmi

sem jö tsak tetfzétböl , hanem mind

kemény próbával 78,

4. R^éltán megkívánjak íróinktól , hogy az

Ékesfzófzeretésben járatosak legyenek:

e* hozza helyre a' Magyar Aténát gi.



a. Az Ekcsfzórzcrctésnek Tzükségc gi.
b. íróinktól nem esmcrtetik Si-
c. Megmutatja Érdemes Tanítónk , mi

is aía'na r,^.

d. Helyre hozza a' Magyar Aténa't 83-
II. Szakafz. Vérségit nem követhetésünknek nyo-

mós okai. o,

I. S* A' fzavasabb nem igaz mondások 87.
A. A' Régiséget megvetésben 27.

1. A' helycsirásiól ^a

a. A' helyesírás mellékesleg való dolog 88-
b. A' nem egyezésnek okai £9.
c. Vérségi apróságokkal vefzödik 1^0.

d. Másutt is jelenti gyengeségét 91.

í. A' nyelvnek lételéhez tartozó f dol-

gokról p2.

a. A' fzóhajtogatásokról 93.
b. A' fzófzármaztatásokról 94.

B. Az esetekrl fzóllásban ^5.
1. Révai állatása az esetekrl 95.
2. Dorgáló felelcteJj

9(5,

a. Els felelet 67.
b. Második felelet 97.
c. Harmadik felelet- 99,

C. Egyéb magyarázatokhan
, loa,

1. A* vénhufiik igékben 102.

a. A' nyelvnek igaz története azillyen

formálásokban 103.

b. A' vénhufzik^ és kérhiifzik igének for-

máitatása 105,

2. A* ^y hangnak d betbl való erede-

tében 106.

a. A' nyelvnek igaz története ebben a'

formálásban 107.

b. A' d bet ered a' gy hangból 308.

3. Az oíztó, és rend ízámokban 105;,



a. Vérségi állatása 109*

b. A' mi éfzvevételünk iiO.

II. §. A' magával ellenkez tsátsoga's tetcnnesb

példákban iil»

A. Els5 péida. A' nyelvet tetfzés fzerént meg-

változtató fzabadsigiiak ellent álló fzép

törvényben ili.

1. A' fzép törvény 112.

2. A' törvénnyel való ellenkezés 112.

B. Második példa. A' jzyökerekról, ésragafz-

tékokról való állatásban , 114.

I. Verseginek állatása * a' le^ , és weg

cloragafztékokról 11^.

t. Homályt oízlató fejtegetések 115,

a. A' hasonlításnak hágóiban 115,

b. A' meg ragafztékról iig,

III. 5. A' vakoskodó tudatlanságnak sértbb jelei 120.

A. Els jel. Az Igéknek fzcmélyciket formáló

^k ragafztékban 120.

1. Az állá^tásnak mivolta 120.

2. Világosító oktatások 122.

a. A' fzokásról való éfzrevétel 122.

b. Önkényeken támadható jobb gon-

dolatok
'

123,

1) A' helyes nyomozásra vezet
fzükséges segedelmek

'

123.

2) A* segedelmek fzerént tétetett

okos fejtegetések 12^,

a) A' harmadik egyes fz€mélyek

a' megbovült gyöker forma

ban 126.

(1) Az óhajtó módban 126.

(^2) Az els múlt idben . 127.

(3) A» parantsoló módban 128.

b) A' harmadik egyes fzemélyck

«' matató formában 129.



' (i) Az els múlt idóben, *s

óhajtó módban 129.

(2) A' második múlt idben , 's

a' parantsoló módban 134.

c) Az els6 egyes fzemélyek az

egyenes formában 135.

3) Szükséges következések 136.

B. Második jel. A* nyelvtanításbéli figurákban 139.

1. Az epenthetica betk 140,

a* Az m betú 140.

b. Az n béta 143,

c. A* J és V bet 146.

1) A* V bet 147.

2) A'/ bctü 143;

a) Névmásának réfze tf^.

b) It formálónak a' réfie 149.

2. Az energica betú 151.

3. A' paragogica betk 152.

a. A* lan , len , fzavatska 155.

b. Az an f en ^ névmása 1^4.

1) A' névmásaiban , 's határozókban 154.

2) Az igékben 15 j
c. Az ik névmása 15^.

C. Harmadik jel. A* ragaPztékoknak a' gyö-

kerektl való hibás elválafztásokbanj 156.

1. h* Jtik ragafzték 153.

2. Oí , otik , és zik ragafzték 160.

3. A/í , és ök ragafzték i6i.

Befejezés 163.

Nevezetesebb Bizonyságok 165.
' A' Magyarságban jelesked nemes igyekezet-

rl ié5.

Egyéb Tudós írásokban fzerentsésen adatott

jdekröl 189.

A* Hivatalokban hafznosan bnzgódó hívség-

röl. 204.
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