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Előtudósítás
a ' T udományos Mesterszavaknak folyó Gyűjte

ménnyérűl.

„A z észnek derítésébűl és a’  szívnek nemesítésébűl áll— 
ván az emberi tehetségeknek ama’ tökélletessége, mellyet 
humanitásnak, emberségnek, tárgyügyelőleg pedig cultú
rának nevezünk; és e’ tökélletességet, melly egész az Iste
ninek hasonlóságáig majdnem ellentállhatatlanúl felemel
kedni törekedik, a’ Természet’ Alkotójának bölcs egyszer
smind és atyai rendelése szerint meg nem eszközölhetvén 
egyébkép , hanem öntapasztalásunkonn és önnyomozásun
konn kívül, kiváltkép az emberi nyelvnek segedelme ál
tal , melly azt, a’ mit kiki rideg fáradozásai által a’ vi
lágnak elejétűl fogva tapasztalt vagy kinyomozott, má
sokkal is úgy közli, hogy valamint eszeket az igazságnál 
meggyőzze, azonkép szíveket is a’ jóhoz édesítse, hódítsa, 
elragadgya; nem tagadhattyuk, hogy mindenik emberi 
nyelvnek, hogy e’ két felséges hivatallyát szerencsésen 
tellyesíthesse, az igazságok’ közlésében értelmesnek, a’ jó
nak ajánlásában érzékenyítőnek, érdeklőnek kell lenni.“  

„Vajha dicsekedhetnénk már egyszer a v v a l, hogy 
nyelvünk, mellyet még Őseleink e’ két felséges hivatalra 
alkalmatossabbnak tenni, nem annyira kívántt előmene
tellel a’ számtalan akadályok m iatt, mint dicséretes buz
gósággal iparkodtak, ’s mellyet a’ legközelebb múlt negy
ven esztendőbül álló üdőkorban hívatlan, de jó szándé
kok miatt még is tiszteletre méltó Nyelvművelőink egy
más’ kezébűl szinte kiragadván, ’s az imént említett hiva-
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talokra való Szoros alkalmaztatása helyett, már a' rég i
ségnek , már a’ felekezeteknek, már a’ rideg képzéseknek, 
már meg a’ zabolátlan kénynek is értelmességvesztegető , 
’s érzékenységhidegítő boldogtalan rámáira feszegették ; 
vajha dücsekedhetnénk, mondám, már egyszer a v v a l, 
hogy e ’ magában kellemetes hangú, ritka hajlékonyságú , 
eszünkhöz hazai rokonysággal férkező , szívünkbe anyai 
édesgetéssel ható nyelvünk említett szent tisztyeire olly a l
kalmatos lett, hogy koronkint előkerülő kis inségeinn kí
vü l, mellyekkel a’ mindent érezhetetlenül emésztő üdő 
még a’ legmüvelttebb nyelveket is Szüntelen kísirtgeti, 
semmi egyéb tisztogatás és élesítgetés nélkül ne szűkölköd
gyön ."

„Nemzeti és emberi cultúránknak e’ mennyei eszkö
zét, ammint szintannyi Századnak Világos tapasztalásából 
tudgyuk , a’ mennyit Nemzetünk bölcsőjétől fogva elélt ,  
lehetetlen bizonnyára, akár közönségesen értelmesnek, 
akár minden Magyarra nézve érzékenyítőnek egyébkép 
tenni, hanem csak a’ Magyar T udós Férjfi aknak —  hogy 
ha nem emberikép, legalább hazafikép lehetséges —  meg
eggyézése által. Á mde azokot, kiket eddig a’  Vármegyék, 
mellyekben Születtek; Vagy a’ vallások', mellyekben neve
kedtek ; vagy  a’ régi — azaz: a’ Nemzetnék és nyelvnek 
gyermekkorában v agy ifiúságában költt —‘ Magyar írások 
és K ö n yvek , mellyekhez, mintha a’ tiszta Magyarságnak 
legzavaratlanabb forrásai volnának,  m ennél tántorítha
tatlanabb , annál nevetségesebb bízodalommal ragaszkod
tak ; vagy ama'  goromba büszkeség, mellyel az egész Nem
zetnek kincsét, a’ Magyar nyelvet ,  rideg sajáttyok gya
nánt bitanglották; vagy ama’ helytelenül értett szabadság, 
mellyel az emberi nyelvekben uralkodó észtöryényeket 
minden tekintet nélkül megtapodták; vagy csak a’ csupa 
önkény és öntetszés is, mellyel másoknak, kik ellenkezők
ben gyönyörködő Szabad kénnyeket szintazon jussal kö
vethetnék, nyelvtörvényeket Szabni akartak , —  kiket , 
mondám, ennyiféle ’s egymással útálatosan küszkodő tekin
tetek ugyan annyiféle részekre csavartak., ’s ugyanannyi 
féle felekezeteknek felállítására csábítottak, lehetségese 
máskép öszvemunkálkodó testbe szorítani,  hanem a’ józan



ész által, m ely  minden tudós férjfiúnak tulajdona? —  
A z emberi józan ész bizonnyára, melly a’ nemzeti nyel
veknek Születésénél az első Nyelvalkotókot Szinte tudtok 
n élkü l, —  mert eszek még akkor zsengéjében elrejtve és 
kifejtetlenűl feküdt —  arra b írta , sőt az értelmetlenség
nek minduntalan előkerülő ezer veszedelmei által arra 
kén yszerí tette, hogy a’ hasonló szavaknak, ha mindgyárt 
egyébaránt valaha önkénybűl, vagy vak esetből Származ
ta k  is , hasonló képzőköt, és hasonló ragasztékokot adgya
n ak , mihelyt azokkal hasonló eseteknek és értelmeknek 
jelentésére élni kívántak: e’ józan emberi ész tehát a’ 
nyelveknek magosabb kiművelésénél is annyival bátorsá
gosabb vezérünk, annál bizodalmasabb dajkánk lehet, men
nél bizonyosabb, hogy zsengéjébül kifejtődvén, most 
m ár a’ fénynek ama’ pontyára jutott, mellyrül az efféle 
ügyekezeteknek setét, göröngyös és járatlan úttyát déli 
nap gyanánt megvilágosithattya."

„Vessük el tehát Szívünkről ama' hállókot -  bár csu
pán csak pókhállóknak mondhatnánk! ama’ súlyos, és 
nemzeti cultúránknak előmenetelét irígykedő zabola gya
nánt tartóztató bilincseket, mellyek minket mindeddig a’ 
nyelvre nézve külömbféle felekezeteknek rabszolgaságában 
kötve ’s a’ többiektűl elzárva tartottak. Felejtsük e l , hogy 
akármelly  tekintetben némellyek Pálé, némellyek Képhásé, 
némellyek Apollóé' vagyunk:, ’s eggyesüllyünk meg- köz 
kincsünknek, a’ nemzeti nyelvnek, a’ józan ész szerint 
való olly tisztogatására és végképen való meghatározására, 
hogy mindnyájunknál egyaránt érthető, mindnyájunk’ 
szívébe egyaránt beható nyelvre változzon.  K i tudgya! 
-  eggy reménysúgár fogja el e' Szempillantásban eszün
k ö t, ó h ! melly édesen gyújtya szíveinket, hogy a’ nyelv
eggyesűlés Fejedelmünknek, Hazánknak, Nemzetünknek 
köz hasznára,- fényes dücsősségére' válandó más örvendetes 
eggyesüléseket is szülend valahára."

„ Ím e ! megtesszük mink erre tiszta szívvel, minden 
önkereset nélkül, az első lépést, midőn Tudós Férjfiaink’ 
elejébe, úgymint valamennyiek között legkedvesebb Ha
zafitársaink’ , legédesebb Véreink’ elejébe terjesztyük a’ 
Tudományos Mestersz avaknak Folyó G yűjteménnyét ̂  —
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nem a’ végbűl , hogy a’ Felekezeteknek pártoskodás utánn 
esdeklő szokástörvénnye szerint, valakit azoknak elfoga
dására kényszeríteni vagy csábítani kívánnyunk —  N e m ! 
nem vagyunk mink olly büszkék, hogy még a’ józan ész
nek vezetése szerint magunk köztt meghatározott mester
szavakot is ollyanoknak tartsuk, mellyeknek az egész Ma
gyar Nemzet, mihelyt, azokot hallya, térgyet, fejet haj
tani köteleztessen. A’ talpigazságok, mellyekre munkálko
dásunkot kezdetétűl fogva építtyük, szintazok ugyan, mel
lyeknek segedelmével a’ most virágzó tudós Európai nyel
vek a’ tökellétességnek ragyogó bérczére emelkedtek: d e  
embereknek ösmervén magunkot, nem állíttyuk lehetet
lennek azt i s , hogy e’ bizonyos eszközöknek alkalmazta
tásában hibázhatunk, Czélunk az, hogy e’ törekedés á lta l 
a’ Tudós M agyar Férjfiakat arra bírjuk, hogy szinte o lly  
egyenes szívű nyomozáshoz, olly tudományos serényke
déshez,  o lly pártotlan hazaszeretethez kapcsoltt elm ével 
és szívvel m egitéllyék, megválasszák, és vagy helyben 
haggyák, vagy jobbakkal ugyanazon talpigazságok szerint 
kipótollyák mesterszavainkot, ammint mink azokot meg
rostáltuk, s’ végtére vagy elfogadtuk, vagy elvetettük, 
értelmesebbeket, vagy az érzékenyítésre alkalmatosabba
kot tévén helyeikre. Észrevételeiket tehát kérjük atyafiságos 
szeretettel, és bevárjuk mindenik esztendőnek végével a ’  
Tudós Férjfiaknak böcsös neveivel eggyütt; mert a’ név
telen írások egyenes gondolkozású elméinkkel és n yíltt 
szívű iparkodásunkkal meg nem férnek;  bevárjuk, de a ’  
nélkül, bogy a’ beküldésért való költségeknek terhét 
magunkra vállallyuk, azt ígérvén , hogy a’ beküldendő 
jegyzéseket a’ mesterszavakkal eggyütt a’ Gyűjtemény’  
Szakaszinak sarkaihoz ragasztyuk, feljegyezvén mindenik 
szóhoz a’ beküldő Tudós Férfiaknak nevét, ’s észrevé
telei vagy új mesterszavai iránt való véleményünköt.“

,,A ’ L ogica, avvagy az Észtudomány minden egyéb  
T udománynak kulcsa lévén, ezzel kezdgyük az I. Szakasz
ban munkánknak kiadását kivált azért is, mivel az új Phi
losophia a’ régi Logicának mesterszavait részént megbővi
tette, részént megváltoztatta, részént más értelműeknek
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tette, mintsem a’ minők hajdan voltanak. A’  M agyar Tudós 
Férjfiakat tehát arra kérjük bizodalmasan, hogy mikor 
e ’ mesterszavaknak definitióit, avvagy értelemhatáro
zásait, és értelmeik szerint szorosan tett magyarításait 
o lvassák, a’ definitiókot és a’ bennek elhintett új princí
pium okot, avagy talpállításokot nekünk ne tulajdonítsák. 
M ink ezeknek csupán csak fordítói lettünk a’ végbül, hogy 
ezen új Philosophiának véleménnyeit a’ Magyar Tudósok 
is Magyarúl határozottabban ejteni, könnyebben megválasz
tani, a’ helyteleneket sükeresebben megczáfolni,; a’ helyese
ket pedig hazafitársaikkal, kik az új Philosophiának anya
nyelveit nem beszéllik, értelmesebben közleni képesek legye
nek. A ’ Logicának vannak még ezekenn kivűl számtalan 
egyéb mesterszavai, mellyek a’  következendő szakaszokban 
a ’ többiek között szemenkint elő kerülnek: mert hisz e’ 
munka nem lessz a’ Tudományokra úgy felosztva, hogy 
mindenik Szakasz eggyeggy Tudományt egészen kimerítsen. 
F o lyó  munka lévén , helyt ád a’ mester szavaknak akármi
k o r, ’s akármelly Tudományhoz tartozzanak, mellyek 
egyébaránt is szoros rokonyságban vannak.“

„Mindenik Szakasznak végénn elő fognak állíttatni a’ 
M agyar Mesterszavak, m ellyek abban előre a’ Deákok 
utánn foglaltatnak, utánnok vetett Deák és Német értel
meikkel eggyüt , azutánn pedig a’ Németek. Világosabban 
szóllván : a’ fő  munka a’ betűrendbe szedett Deák mester
szavaknak Magyar fejtegetésébűl á ll; és ennek  végénn ta
láltatik két rövid lajstrom , mellyeknek elsejében a’ Ma
gyar mesterszavak állanak elől, másodikéban pedig a’ N é
metek. E ’ lajstromokbúl, ha egyszer e’ nagy Munkának 
végét érjük, hasonlóképen nagy lajstrom támad, melly 
valamennyi Szakaszokra fog szolgálni, ’s melly szerint eggy 
kis Encyclopoedia válhat, melly nyelv ünk’ cultúrájának 
H istóriáját, mivel ennek emelkedése a' rideg szakaszokból 
ki fog világosodni, dücsőségesén befejezze.“  ,

,,E ’ munkálkodásban pedig magamat e’ következendő 
Regulákhoz tartottam:
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A ' Magyar Mesters zavaknak készitését igazgató

Regulák.
Akármelly Tudományos Magyar Könyvnek czéllya egyéb nem 

lehet, hanem hogy az Olvasót valamely igazságokról meggyőzze. 
Ama’ tulajdonság tehát, m ely nélkül az efféle könyvek tellyes
séggel nem szűkölködhetnek,  az értelmesség. Az emberi ész 
tudni illik meg nem győződhet semmi egyébről, hanem csak a'  
mit világosan és egészen átlát.

Az úgy nevezett Szép Mesterségek, melyek között a' Be
s z éllők, úgymint a’ Költés és az Ékesenszóllá s , legfelségesebbek 
és leghasznosabbak, az éíszel való bajlódást, úgymint az igazsá
gok* terjesztésének hosszasabb és szárazabb úttyát, elmellőzvén ,  
a' szívet ragadgyák meg, ' s a' képző erőnek és az általa fellob
bantott indúlatoknak segedelmével arra bírják, hogy az igazságot, 
ha mindgyárt olly világosan át nem érti is , mint az ész , mivel 
annyival hathatósabban érzi, ne csak elfogadgya, hanem még fo
glalatosságában zsinórmértéknek is vegye. A' Szép Mesterségek
nek müveiben tehát az értelmességenn kívül, mint fő tulajdon
ság, mell y  nélkül el nem lehetnek, az érzékenyítő erő is meg
kívántatik.

Az olyan könyvek, m ellyek egyszersmind az észt is oktat
ni , 's a' szívet is kívánnyák nemesíteni, szükséges bizonnyára,  
hogy mind a' kettőt, az értelmességet tudni i l lik , és az érzé
kenyítő erőt egybe kapcsolyák. I l lyenek kiváltkép a' Religyió
rúl értekező írások: mert ezek a' Religyiónak igazságait nem 
egyedül csak azért adgyák előnkbe, hogy azokot tudgyuk vagy 
hidgyük, hanem azért is egyszersmind, hogy tellyesítsük.

E' röviden előadott talpigazságokra kell nekünk ama' Regu
lákat építenünk, melyek a’ Religyiórúl értekező Magyar Köny
vekben az úgy nevezett mesterszavaknak készítését, és meghatá
rozását igazgassák. A' Magyar Muzéumtúl tett négy első Jutalom 
kérdésre való Feleletemben bővebben előterjesztettem már én 
ezeket:  itt tehát röviden csak a' jelenvaló czélhoz alkalmaztatom,

Első Regula
Az Egyházi Magyar Könyvekben az idegen nyelvekbül köl

csönözött mesterszavakot, ha mindgyárt meg vannak is korcsosít
va, szentül meg kell tartani, mihelyt a' következendő két t ulaj
donsággal bírnak : úgymint hogy a' nyelvnek ifiúkorában támad
tak, és igy régiek; azutánn pedig, hogy onnantúl fogva egész 
a' mostani korig a' közönséges és állandó szokás által felszentel
tettek, és a' nemzeti szavaknak mindén jussaival megajándékoz
tattik. Ilyenek a' kereszt , keresz tség , keresz tény, melyek, ha
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egyenesen a' Tótbul támadtak is , léteket még is minden bizon
nyal a' crux gyökérnek köszönik;  bérmálás; confirmatio , (f ir
ma , birm a, bérma, firmál , bérmál) ;  püspök, episcopus ; ka
r ác so n y , incarnatio; kántor,  quatuor tempora;  pünkösd, pen
tecoste , és száz efféle. E ' regulának indító okai a' következendők.

a) A’ fellyebb említett Feleletnek 32. §ban, a' 85. old . meg
bizonyíttatik,  hogy az új szavaknak szaporítása a' nyelvnek és 
nemzetnek most virágzó férjf ikorában mindaddig tilalmas., még 
s z okott régieket találunk, ha ezek idegen nyelvekbül kölcsönö
zött és megnemzetesitett szavak volnának is.

b) Az idegen nyelvekbűl kölcsönözött régi és s z okott sza
vak helyett soha sem állíthatunk mink e lő  olly nemzetieket, 
mellyek a’ tárgyakot tökélletesen hasonló értelmességgel kifejez
zék: mivel magok a' tárgyak is idegenek, mellyeket Nemzetünk 
nem maga szült, hanem másoktól kölcsönözött. De ha állíthat
nánk is elő illyeneket, haszontalanok volnának bizonnyára, és 
a' Religyióbéli tárgyaknak foganatos terjesztését akadályoztatnák in
kább, hogysem megsiettetnék: mert arra, hogy ollyan értelmes
séghez jussanak, a’ minővel a’ kölcsönözött régiek díszeskednek, 
több száz esztendő kívántatik;  ( Felelet 34. §. 3. szám, a’ 92. old.) 
a’ szokás pedig még az ösmeretes idegen nyelvbűl csak imént 
kölcsönözött és megnemzetesitett szót is, mint példának okáért P a
trologia, Hermeneutica , könnyebben járásba hozhattya, mint 
a’ helyette imént alkotott nemzetit, bármelly helyes legyen is;  
mivel amaz már az idegen nyelvbűl is ösmeretes ama’ tudós Ol
vasók előtt, kiknek a' Patrologiárúl és Hermeneuticárúl Magya
rúl írunk, 's kikenn kívül másoknak ezen Egyházi Tudományok
ról nem is írhatunk.

c) Egyébaránt, hogy a’ nyelvnek cultárája nem a’ nemzeti 
Szavaknak szaporításából áll, megbízonyíttatik a’ Feleletnek 48.
2. Szám. a) alatt a' 168. oldal, valamint a' 23. §. 6. szám. az 58. 
old. és a’ 26. §. a' 65. old. az is , hogy az idegenekkel való ve
gyűlés a’ nemzetekben és nyelveikben a’ cultúrára való alkalma
tosságot sem még nem rontotta, sem meg nem rontya.

d) Az idegen ugyan, de a’ régi szokás által felszenteltt , 
megnemzetesitett, és közönségesen értelmességre jutott szavakot, 
kivált mellyek a’ Religyiót illetik,  annál buzgóbban kell nekünk 
fenn tartanunk, mennél gyanúsabbak azoknak igyekezetei, kik 
a’ nemzeti nyelvekbül a' Deáknak minden legkisebb nyomdokát 
ki akarják irtani. Lásd errűl a' Feleletnek 48. §, 1 . szám. a) és 
b) a’ 162. és követ. oldal, azutánn az 54. §. 4. szám* mind végig 
a’  200, és követk. oldal. _

Második Regula.
Ámde ha az idegen nyelvekbül kölcsönözött, akár ép, akár 

korcsosított szavak régiek ugyan, de nem igen szokottak, akkor 
vagy nemzetieket kell helyekbe tenni, ha könnyen lehet, de 
helyeseket és értelmeseket; vagy legalább a' korcsoktól megtisz-.



togatni, hogy ama’ nyelvnek segedelmével, melyből kölcsönöz
tettek, értelmesebbek legyenek. Így a’ baptismálisok helyett 
( literae baptismales) a’ keresz tlevél minden bizonnyal jobb 
valamint a’ Szentség a' Sacramentom helyett. A’ Kardinál el
lenben , jóllehet Pázmán’ Munkáiban olvastatik , nem olly ösme
retes, és járatos név még is a’ M agyaroknál, mint az Apostol 
és Prépost nevek. E’ két utolsóban tehát a’ Deák végzést bíz
vást el lehet,  sőt,  mivel a’ régi szokás úgy akarja, el is kell hagy
ni;  de a’ Kardinál szóhoz ellenben a’ Deák is végzést oda kell 
függeszteni, hogy ösmerősebb legyen. E ’ regulának okai a’ kö
vetkezendők.

a) Valamint az idegenektől kölcsönözött Szavakot még akkor 
i s , mikor helyettek értelmes és törvényesen formáltt nemzetie
ket nem találunk, a’ nyelvbűl erőnek erejével kiirtani, üdőtlen 
buzgóság, vagy talán titkos okokbúl származó embertelen ügye
kezet is : úgy ellenben az idegen szavak helyett kész nemzetiek
kel, mellyek azokot tökélletesen kifejezik, és egyébiránt a’ for
mátiónak reguláit sem sértik, élni nem akarni, méltatlan röstség, 
és anyanyelvűnkhöz való alacsony hidegség volna.

  b) Az idegen szavaknak korcsosítása a' Nemzetnek és a' 
nyelvnek ifiúkorában nagyon természetes volt, ammint a’ Fele
letnek 26. §búl a’ 65. és követ. old. kitetszik: de ugyana
zon §ban, és a’ 62. §nak d ) utána álló 1. számában bővebben 
elő adatik eggyszersmind ama’ szégyen is, melly Nemzetünkre há
rúlna, ha mostani férjfikorában az idegen szavakot megkorcso
sítaná. A’ régi megkorcsosított és most már mindenütt szokott és 
ösmeretes szavakkal úgy kell élnünk, mint az ifiúkornak a' Szo
kás által felszenteltt maradékival, mellynek a’ korcsosítást senki 
a’ világonn vétekül nem tulajdoníthattya. Lásd a’ Felelet* 292. 
old. 1 )  .2 .)

c) Minekutánna mind Religyiónkot, mind Törvénnyeinket 
a’ Deák nyelvnek dajkakezébül vettük, át nem. látom, mikép 
irtózhatnánk az alacsony hálaadatlanságnak gyalázatos béllyege 
nélkül a’ Deák neveknek nállunk már régen ösmeretes, és még 
a' köz népnél is járatos végzéseitűl. A’ Németek, mivel nállok a' 
Deák nyelv soha sem volt olly közönséges, mint a' Magyaroknál, 
kik azt még most is második anyanyelv gyanánt beszéllik; ’s 
mivel a' Reformátiónak alkalmatosságával a’ Deák Anyaszentház
túl nagy részént elszakadtak, nem csuda bizonnyára, hogy helyt 
nyelvekben a' Deák végzéseknek nem igen adtak, és hogy azokot 
még most is üldözik. De mink, kik még nemzetiségünknek fenn
tartását is a' Deák nyelvnek köszönnyük, farba rúgjuke e' régi 
dajkánkot ama’ gyáva v égbűl, hogy a’ Németeket majmozhassuk? 
Egész nyelvünkben sem nem formállyuk mink, sem nem decli
nállyuk, sem nem conjugállyuk a’ Szavakot a’ végzéseknek elha
rapása, vagy inflexíója által; és így nyelvünknek e’ nemzetisé
gétűl akkor sem kell eltávoznunk, mikor az idegen neveket be
fogadgyuk, vagy megnemzetesíttyük; kivévén, ha az idegen név
nek végzése a’ Magyar ragasztokoknak vagy szóképzőkhek jelfogadé-



sára alkalmatlan volna, a’ mi a' Franczia szavakban legkönnyeb
ben megtörténhet, mint Nuance, mellyet ekképpen kell meg
magyarosítani: Nüánsz .

d) A’ Deák végzéseknek elharapása által ollyanok támadnak, 
mellyek sem nem Deákok, sem nem Magyarok, és így a’ tiszta 
Magyar fület nagyon sértik. Példának okáért az á l, mint, a’ fran
cziásan vagy németesen ejtett nevekben Cardinál , és Admirál, 
a ’ Magyarban olly ritka, hogy eredetiképen nemzeti gyökérne
vet vele csak négyet találok: á l, nyál, s zá l, tá l; származékot 
csak eggyet- fonál;  a' kan ál, és csanál, olly habzó nevek, hogy 
sokaktól helyettek inkább talán , és csalán mondatik. A' töb
biek idegen nyelvekbül kölcsönözött nevek, és tudtomra, csak 
ezek: bál, (Ballett) mál , mellybűl a’ hölgymál lett, flos pictus 
(em ail) , korál,  (corallum. ) De még két l betűvel is ritka nál
l unk a’ neveknek áll végzése, mellyel többet ezeknél nem talá
lok : á ll, váll és belőllök öszvetett ingváll  és sz akáll. Az ár 
végzés csak egynéhány Magyar gyökérszóban találtatik , mint ár, 
k á r , nyár, sá r , szá r , tá r , z á r , v á r , (W a rte) p ár, (pár); 
a’ származékokban Tót eredetű Szóképző gyanánt szolgál, és csak 
alacsony hivatalokot jelent, mint bodnár, csaplár, kádár, mol
n á r ; vagy más nyelvekbül kölcsönözött és megkorcsosított ne
veknek a’ végzése, mint dandár, handzs á r , mészá r , mozs ár , 
(mortarium), oltár, (altare) ,  polgár, (B ürger) sz amár , 
(Olaszúl samaro) tatár, ( tartarus ) trágár, (T rager) ’s 
a’ t. Lásd a' Felelet. 294. old. Ezen okokra nézve a’ mi férjfias 
nyelvünkben sokkal szebb és jobb az efféle nevekben Cardinalis, 
Admiralis , Cancellarius, Referendarius nem csak a’ Deák be
tűköt is megtartani, mintsem a’ Kardinál, Admirál nevekkel 
a’ Francziát és Németet, a’ Kanczellár, és Referendár végzések
kel pedig a’ Tótól majmozni:

Harmadik Regula.
Mikor valamelly új, vagy legalább eddig mind Magyar 

mind magyarosított név nélkül szűkölködő tárgynak helyesen for
máltt, határozott értelmű, és világos nemzeti nevet nem talá
lunk, a’ mi kivált a’ naponkint gyarapodó tudományokban, és 
szép m esterségekben felette sokszor megtörténhet; tartsuk meg 
annak nevét az ollyan idegen nyelvbűl , melly a' tudós Magyar 
Olvasók előtt ösmeretes, és nemzetesítsük meg, ha szükséges, 
úgy, hogy a’ Magyar szóképzőknek és ragasztékoknak elfogadására 
alkalmatosabb legyen, a' nélkül mindazáltal, hogy azt nevetsé
gesen megkorcsosítsuk.  I l lyen nevek az én ítéletem szerint az 
Antifóna, a’ Canon, a' Parallaxis ’s a’ t. E ' regulának okai 
a’ következendők.

a ) Hogy a’ nemzetiségnek nincs másutt helye, hanem csak 
a' gyökérszavakban, a’ ragasztékokban, és szóképzőkben, a’ szó
járásokban, és a' culturának alsó ágaiban, a’ Feleletnek 33. §, 
a’ 87. old. világosan kitetszik. A' szép Mesterségeknek müveiben
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Szembetűnő még a' nemzetiség; de theoriájokban, mivel ez m ár
a' tudományok közé tartozik, nemzetiség többé nem uralkodhat, 
ammint az imént említett 33. §phusnak 4. száma alatt a’ 89. old. 
megbizonyíttatik. A’ Tudományoknak tárgya tudni illik az eg
gyetlen eggy igazság lévén, az igazság pedig olly annyira 
az egész emberi nemnek eszéhez tartozván, hogy akármelly 
nemzetnek, mint nemzetnek, tulajdon birtoka nem lehet: v i
lágosan következik, hogy a’ Tudományokban nemzetiséget oko
san nem kereshetünk. Felette üdőtlen iparkodás tehát az, m elly 
a’ Tudományok’ mesterszavainak fordításával bajlódik: sőt én ezt 
inég igazságtalan kérkedésnek is tartom; mert a' tudománybéli 
tárgyaknak kötelesek vagyunk meghagyni ama' neveket, mellyek
kel azokot feltalálóik és kinyomozóik a’ többiektűl megkülömböz
tették. Lásd a’ Felelet. 290. old. a) b) c) és 292. old. d), és 277. 
old. 4).

b) A’ mi az igazságrúl, úgymint a’ Tudományok* tár
gyárul, áltállyaban bizonyosan igaz, az még bizonyosabban igaz 
a' Religyiórúl: most valamint lehetetlen, hogy a’ tudományos 
igazság csak eggy nemzetnél legyen igazság, a' többieknél pe
dig nem; úgy lehetetlen, hogy az igaz Religyió csak eggy 
nemzetnél légyen igaz, a' többieknél pedig hasonlóképen nem. 
Az igaz Religyióhan , akár természeti, akár kinyilatkoz
tatott legyen, a' nemzetiségnek olly annyira nincs helye,  
hogy egyenesen az egész  Emberséghez tartozik. A' Keresztény 
Religyiónak az, hogy közönséges, nem pedig nemzeti, szinte 
külömböztető jelei közé tartozik: mert valamint a’ Természetnek 
Alkotója a’ táméntalan sok emberi csoportot, mellyekbűl a' né
pek és nemzetek váltak, a végbül kívánta a’ vándorlások által 
megvegyíteni, hogy bellőllök eggy Egész vállyon, mellyet Em
ber i Nemnek nevezünk: ( Felelet 21, §. 47. és köv. old.) úgy 
a’ Keresztény Religyiónak mennyei Szerzője vadságszéllesztő, em
berségnevelő , és szívnemesítő tanításival, mellyeket példájával 
megerősített, halálával pedig lepecsételt, oda czélozott egyedül, 
hogy az egész emberi nemzetet még ezen életben az eggy men
nyei Atyának ölébe mint testvéreket öszveédesítse, és eggy Egész
be öszvekapcsollya, melly közönséges Anyaszentegyháznak ne
veztetik. A' ki tehát a’ Keresztény Religyiót akármelly útonn 
módonn nemzeti vallásnak akarja tenni, vagy nemzetinek hiszi, 
az bizonnyára e’ mennyei ajándéknak felséges czéllyával egyene
sen ellenkezik. A' mi nemzeti, az természet szerint a' népeknek 
egymástúl való elidegenítésére czéloz; mert a' mi eggy népnél 
nemzetinek tartatik, azt a’ többi népek az egész világonn mind 
idegennek nézik. Ne irtózzunk tehát még a’ religyióbéli oktatá
sokban és értekezésekben is a' Deák nyelvbűi kölcsönözött ne
vektől és kifejezésektől, melly Európában a' népeknek mind 
emberi, mind polgári, mind egyházi eggyesülésére majdnem 
eggyetlen eggy eszköz gyanánt szolgált, és nagy részént még most 
is szolgál. Lásd a’ Felelet. 164. és következ. old. a) és b).
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c) De arra, hogy a' tudományos könyvekben, ha mind
gyárt Egyházi tárgyakról értekeznek i s , az idegen Szavaktól ne 
irtózzunk, vannak még egynéhány egyéb okaink is. Azonn ki
vűl tudni illik, hogy e’ szavak mibelénk idegen nemzetiséget 
nem oltanak, egyszersmind az idegen idiotizmusokot is értelme
seknek teszik. ( Felelet 34. §. 99. old. és 48. §. 2. Szám. d) a’ 169. 
old. ) Bizonyos tovább, hogy a’ Tudományokban és a? Religyió
ban még a’ helyesen formáltt nemzeti szavak sem teszik a’ T u
datlan előtt a’ tudományos tárgyat vagy oktatást értelmesebb
nek , mint az idegenek; a’ tanúltt Olvasónak pedig alkalmatlan 
unalmat okoznak. Akár a' Tisz tító tűznek, akár a’ Púrgató
riumnak nevével éllyünk a' lelki tanításban, mind a’ kettőt meg 
kell előbb tanítványinknak magyaráznunk, kik azutánn a’ gya
korlás által az eggyiket szinte olly könnyen megtanúllyák, mint 
a’ másikot. Hisz azt csak nem gondolhattyuk okosan, hogy a' 
Magyar Keresztény a' Purgatóriumot egyébkép el nem kerülheti, 
hanem ha Magyarul Tisz tító tűznek nevezni tudgya. (Felelet. 
48, §. 3. szám, b) a’ 171. old.)

d) Mivel a’ religyióbéli könnyvek czéllya az észnek oktatá
sából, és a’ szívnek nemesítéséből áll; az idegen mesterszavak 
pedig, ha a' szokás által meg vannak nemzetesitve, az értelmes
séget nagyon segítik; (Felelet. 49. §. 1. szám, 174. old.) kétel
kedni nem lehet, hogy ezekkel élni sokkal foganatosabb, mint 
még a ' helyes, de nem elegendőképen szokott nemzetiekkel is. 
( Felel a’ 17 4  old. d.)

Negyedik Regula.
Tegyük már, hogy az eddig előadott Regulák valamely 

esetben tellyes tetszésünkre haggyák az előkerülő mesterszónak 
Magyarra való fordítását: könnyű bizonnyára átlátni, hogy a' 
választandó nemzeti szónak mindenkép alkalmatosnak kell lenni, 
arra, hogy a' tárgyat értelmesen kifejezze. A' Magyar Olvasó
nak , ha egyébkép a' tudományban, mellyhez az efféle új nem
zeti mesterszó tartozik, nem egészen járatlan, képesnek kell len
nie arra, hogy az általa jelentett tárgyat magában könnyen és 
tökéletes határozással képzelhesse. Magyar mesterszavaknak te
hát semminémű esetben sem lehet akár új gyökérszavakot, akár 
kiavúlt régi sz avakot választani, a' következendő okokra nézve.

a) Új gyökérszavakkal eggyáltallyában nem élhetünk a’ 
nélkül, hogy a’ nyelvet érthetetlennek, magunkot pedig ne
vetségeseknek ne tegyük. A’ régi gyökérszavakban találni ugyan, 
kivévén az imitativumokot, elég nemzetiséget:  ( Felelet. 17. §. 
1 . Szám. a) a' 26. old.) de újakot alkotni a' nyelvnek és nemzet
nek férjfikorában az értelmességnek kész és tellyes veszedelme 
nélkül többé nem lehet. Ezek csak a’ nemzetnek fészkében, a’ 
nyelvnek dajkaszobájában támadhattak, és most már, minekutánna 
a’ Nemzet meggyarapodott, messzebb elterjedtt, és az idegenek
kel megvegyűlt, még a' könyvek által sem terjedhetnek úgy el,
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ammint az emberi nyelvnek Szükséges, gyors, és közönséges ér
telmességére megkívántatik. Lásd a’ Felelet. 27. §. 1. szám. 68. 
old. és a’ 34. §. 3. szám, 92. old.

  b) A' kiavúltt régi szavakkal sem élhetünk többé sem 
tudományos, sem a' többi könyvekben, legkevesebbet pedig a' 
religyióbéli oktatásokban a' nélkül, hogy mind nyelvünkét, mind 
magunkot nevetségesekké ne tegyük. Az efféle szavak bizonnyára 
szokatlanságok és ösmeretlenségek miatt szinte olly érthetetlenek 
és terjeszthetetlenek, mint az új gyökérszavak. (Felelet. 46. §. 
154. old.)

Ötödik Regula.
  Valamint mindenik tárgynak, ideának és árnyékozatnak kü

lönös nevet adni üdötlen szőrszálhasogatás, melly a' nyelvet sok 
haszontalan szóval megterheli, 's mellyhez az atás, etés, tatás, 
tetés, szóképzőkkel formáltt nevek, mint íratás, veretés , ol
vastatás, sz enteltetés, az írás, verés, olvasás, sz entelés helyett 
különösen tartoznak: ( Felelet. 50. §. 1. és 2. Szám a) és b) a' 
180. és köv. old.) úgy ellenben ama’ szabadság is , mellyel né
mellyek valamelly szokott és mindenütt ösmeretes szónak új ér
telmet adnak, a’ nyelvnek értelmességét szörnyűképen megvesz
tegeti. Ez történt az igaz szóval, mellynek háromféle szokott 
értelménn kívül, úgymint verus , justus, és sincerus, még eggy 
szokatlant akartak adni némelly nyelvművelőink, vagy inkább 
nyelvreformálóink, de kívántt foganat nélkül; mert e' mellék
név , avvagy adjectivum, a’ jus fő nevet, avvagy substantivumot 
nem is képes kifejezni. Lásd a’ Felelet, a’ 281. old.

Hatodik Regula.
Az új Származékokkal, avvagy formáltt Szavakkal, nem 

csak a' tudományos könyvekben, hanem egyébaránt is bízvást 
élhetünk, csak helyesen formáltassanak; mert a' nélkül érthe
tetlenek, vagy legalább homályosak lesznek, és így a' beszédet 
haszontalan és nevetséges csevegésnek teszik , ammint a’ Mondo
latnak friss eszű Szerzője szemlátomást megmutatta. A' helyes 
szó formálásnak anyanyelvünk’ épűletébül kinyomozott reguláit 
az Etimológiának avvagy Szónyomozásnak felette fontos tudo
mánnyábúl tanúllyuk, melly az Analyticában és legújabb Ma
gyar Nyelvtudományomban bőven elő terjesztetik. E ' regulák  

közűl a’ legjelesebbek ezek: a) A' homályos vagy egészen ért
hetetlen szóképzőköt szorgalmatosan el kell kerülnünk, b) Azok
kal, mellyek új szavakot csak az igékbül szülhetnek, a' ne
vekből új származékokot ne alkossunk, és viszontag. c ) 
A’ puszta végzéseket, mellyek minden értelem nélkül szűkölköd
nek, mint az ák az írák , tudák és több efféle szószörnyetekben, 
szóképzőknek az emberi nyelvnek 'szónyomozásában járatlan 
emberek gyanánt ne nézzük. d ) Eggyáltallyában a’ szavaknak



formátiójáhán a' nyelvnek se mivolti tulajdonságait, se nemzeti 
járását meg ne sértsük. Lásd a' Felelet. 29. §. a’ 75. old.

Fő oka e’ Reguláinak az, hogy a’ Szóképzők mindennémű 
emberi nyelvben a’ szavaknak új meg ú j határozott értelmeket 
adnak, melly hivatal felette fontos, és kényes egyszersmind; 
(Felelet. 27. §. 2. szám , 70. old. és 57. §. 2 . szám , e )  222. old.) 
azutánn pedig,hogy a’ Szóképzők minden emberi nyelvben fon
tos és határozott nemzetiséget szülnek, melly a’ helytelen szó
formálások által irgalmatlanul megvesztegettetik. ( Felel. 15. §. 
1 . Szám, c) a’ 21. old.) Véres könyekkel sírattya a’ bölcs Magyar 
anyanyelvünknek mély sebeit, mellyekkel az Etymologiában já
ratlan és csak a’ zabolátlan képzésnek reptei utánn indúltt Szó
koholók eggy üdőtűl fogva elborították; mire nézve szíves kér
leléssel javaslom, hogy a' ki magában az új szavaknak alkotására 
akár nemes geniust, akár alacsony orexist érez, a'  Szónyomo
zásnak tudománnyát éjjel-nappal forgassa;  amaz ugyan, hogy a' 
nyelvet hasznos szüleményekkel meggazdagíthassa;  ez pedig, 
hogy beszemetezésétül magát megtartóztassa.

Hetedik Regula.
Az öszvetett Szavakkal a’ tudományos tárgyaknak neveit 

legszerencsésebben kifejezhettyük , mint Erkölcstudomány, Nap
fo rd ító , Napfordulás , J eltartó,  Éjnapegyenlőség , 's a ’  t. De 
itt is Szemünk előtt kell tartam az öszvetevésnek h ivatallyát, és 
erre épített reguláit, mellyek a’ Felel. 27. §. a' 68. old. és 30. 
§. a' 79. old. pontosan elő adatnak. Ha valahol, itt valóban fe
lette szükséges ama’ fontos intés, hogy a' tudományos neveknek 
fordításában ne tartsuk magunkat szolgaragaszkodással csak eggy 
idegen nyelvhez : mert a’ régi és újabb tudós nyelvek közül eggy 
és ugyanazon tárgynak nevét már az eggy ik , már a' másik feje
zi ki szerencsésebben. Lásd ennek példáit a' Felelet. 288. old. 
tj) alatt.

Nyolczadik Regula.
A ' mesterszavakot felette ritkán tanácsos betű szerint, vagy 

ha öszvetett szavak, szórul szóra fordítani, mint hajlítás , bekép
zéserő;  hanem meg kell előbb visgálni az idegen szónak határo
zott értelmét tudományos definitiójábúl, és e' szerint kell azutánn 
Magyarul kitenni. Ennek okát és példáját lásd a’ Felel. 258. old. 
b) alatt.

2 ) Megtörténik némellykor , hogy ugyanazon Szó az eggyik 
nemzetnél másféle tárgyat jelent, mint a’ másiknál; illyenkor 
tehát o ly  nemzeti szóval kell azt fordítani, melly a' honi tár
gyat jelenti, vagy inkább idegen nevénél megmaradni, mellynek 
nállunk már régen honi értelme van. így a' Magyar Nemzetnél 
a’ Prímás név nem csak egyházi, hanem világi hatalmat is je-
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lent : azt tehát sem az első Pap,  sem a' Főpap helyesen ki nem 
fejezheti.

3) Megtörténik az is , hogy az idegen szó nem is fejezi ki 
a’ tárgyat, mint a’ Deák Grammaticában a’ Genitivus név;  vagy  
hogy már magában is barbarismus , mint Compossessorium, és 
Condominium. Az első esetben tehát nem a’ mesterszót betű sze
rint, hanem a' tárgyat kell voltakápen kifejezni; a' másodikban 
pedig inkább az idegen szó mellett megmaradni. Lásd a' FeleL  
286. és köv. old.

Kilentzedik Regula.
A' Mesterszavaknak fordításában legfőbb fig y elmünköt arra 

kell függesztenünk, hogy az idegen szójárásoknak avvagy idio
tismusoknak értelmes kifejezésére alkalmatosak legyenek: egyéb
aránt nem csak tanácsos,  hanem az értelmességnek fenntartására 
még elkerülhetetlenül szükséges is, hogy inkább az idegen szó 
mellet megmaradgyunk. Mikor mink e’ Deák mondásokat jus 
habet in r e , és jus habet in r em Magyarúl akarjuk kifejezni, 
és a’ jus nevet az ig a z , vagy igazság szóval fordíttyuk, beszé
dünknek , azonnkivül hogy szokatlan,  tökélletesen határozott,  és 
világos értelme sincsen. E ’ mondások: neki igaza van a' do
logban , vagy a' dologhoz, és neki igazsága van a' dologhoz a’ 
mi nyelvünkben járatlanok, és homályosak; ez pedig neki igaz
sága van a' dologban elég szokatlanul ugyan, de még is in
kább az igazmondást illeti, mint a' j ust. De ha víszontag a' jus 
nevet megtartjuk, a’ velejáró Deák tudós idiotismust is in r e , 
in r em szóról szóra bízvást megtarthattyuk az értelmesség
nek minden legkisebb veszedelme nélkül: jussa van e' dologban,  
jussa van e' dologhoz. Hasonló példát a' delegál ige is ád 
ammint a' Felelet. 290. old. kitetszik;  és a' testál ige, melly 
helyett nemzeti igét nem koholhatunk, mihelyt a’ testamentom 
név helyett a’ végső intézet, a' végső rendelés nevekkel élünk. 

Oka e' Regulának az, hogy noha nyelvünkbe valaha idegen 
szójárás avvagy idiotismus, kivált a' Relígyióhoz és az Országlás
hoz tartozó tárgyakra nézve minden bizonnyal becsúszott, és, 
hosszas szokás által meg is nemzetesíttetett; (Felelet 19. §. 44. 
old. és 23. §. 4. szám, 56. old.) és noha ezeket, úgymint nyel
vünk' ifjúkorának szent maradékait, most már, minekutánna férj
fikorát elérte, az értelmességnek kész veszedelme nélkül sem meg 
nem változtathattyuk, sem fel nem cserélhettyük: ugyanazon 
férjfikora még is meg nem engedi többé, hogy újakat kohollyunk, 
vagy az idegenektül kölcsönözzünk. ( Felelet. 31. §. a' 83. old. 
és 32. §. a’ 85. old.) Mikor tehát a' Tudományokban új idegen 
idiotismusokra akadunk , lehetetlen valóban, hogy magunkonn 
egyébkép segíthessünk, hanem ha az idegen mesterszót, mellytül 
az idiotismus kiváltkép függ, anyanyelvűnkbe befogadgyuk: 
mert ehhez azutánn az idegen idiotismust is bízvást odafüggeszt
hettyük. Mennyit kínlódunk mink az influxus szónak amaz értel-
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mével, mellyrül a’ régi Romaiak, ha nem hibázok, semmit sem 
tudtak, ’s melly helvett Cicero a’ tactus névvel él; aJ mit mink 
erőnek nevezünk. Mikor tudni illik a’ barbarismus így Széli: 
ego in hanc rem influxum non habeo: a' Német is ímígy: íd) 
babé in biefe ©acfye fclncn €lnfli|; az utánnok indúltt mostani Ma
gyar pedig illyképen: nekem ebbe nincsen befolyásom, lehetet
len valóban, hogy a’ régiebb Magyar meg ne undorodgyon , ki 
a ' Tudós Magyarok köztt inkább csak megmaradt az influxus 
szóval: nekem ebbe nincsen irfluxusom; . a’ köz emberrel pedig 
imígy beszéli: nekem ehhez semmi k'ózom% vagy ez éntollem nem 
J ü g g ; vagy ehhez én semmit sem szollhatok ; vagy ammint a’ 
környűllállások megkívánnyák. — Budánn Február. 7. napjaim 
Í819.

Rövid Előszó

Veszprémi Barátimhoz,
kik e’ kézírást critice olvasni fogják.

E ' munkácska nem szabadon repdeső ésszel, nem a’ za
bolátlan képzésnek önkénnye szerint, de viszontag nem 
is ama’ szolgai majmozással, melly maga nyomozni nem 
m ervén, az egymással ellenkező tekintetek, és a’ vaktá
ban, kivált egynéhány imént múltt esztendő alatt ter
mett sz oká sok utánn kapkodik; hanem fáradságos elmélke
dések és okoktól vezérlett válogatások által született : jussa 
is van tehát, I télő Bíróit arra kérn i, hogy vele csínnyán, 
akarom mondani, bölcs emberhez illő mértékletességgel 
bánnyanak, melly mindent szorosan m egvisgál, és helyes 
ok nélkül semmit meg nem vet. Schmid’ szókönyvecskéje 
arra kényszerített engemet, vén Logicust, ki 1 7 7 1/2 esz-
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tendőtűl fogva a’ régi Logicával keveset bajlódott, az ú ja t  
pedig ex professo tanulni, más tárgyakra függesztetvén a ’ 
sorstúl elméje, szükségtelennek tapasztalta, hogy elősz ö r  
articulúsrúl artieulusra áttanúllyam; másodsz or hogy a ’ 
főneveket az értelemhatározások (definitiók) szerint M a 
gyarra fordítsam, és betűrendbe szedgyem;  harmads z o r  
hogy e’ betűrendbe Szedett neveknek segedelmével m a g o 
kot az articulusokot, a’ mennyire Szükségesnek lenni lá t
tam , úgy fordítsam, hogy a’ Német vagy Deák mester
szavakot mindenkor ugyanazon Magyar mesterszavakkal 
fejezzem k i ; negyeds z er végtére , hogy az így elkészített 
Magyar articulusokot betűrend szerint tisztán leírjam.

Azt tehát, a’ ki e’ munkácskát ítélete alá veendi, a r 
ra kérem , hogy a’ mesterszavaknak magyarítása iránt se 
ne hirtelenkedgyen, se a’ fellyebb említett tekintetek és s zo
kások utánn ne indúllyon; hanem ha mindgyárt az első 
articulusokban ollyanokot talál, mellyek szokatlanságok 
miatt szemébe tűnnek, keresse fel azokot saját helyei
kenn, és ott visgállya meg az okokot, mellyekre nézve a' 
többfélék közül ezeket választottam. Példának okáért, mi
kor az Absolute szó alatt a’ conditiót alkunak, a’ re la 
tiót vis z onynak olvassa, ne vesse meg e’ neveket, minek
előtte a’ Conditio és Relatio alatt okaimat meg nem fontollya.

Tudom én előre , hogy a' sz okás lessz a’ legfőbb fegy
v e r , mellyel e' munkácska ostromoltatni fog: azért Szük
ségesnek  tartom, hogy itt ezen ostromlásoknak elejét 
vegyem. A ’ közönséges nyelvben a’ közönséges szokás sok 
névvel é l , mellyek a’ gyermekkornak béllyegét viselik 
magokonn, mint az égi sz ivá rvány, melly vizet sz íni gon
doltatott; vagy legalább az ifiúkorét, melly az idegen ne
veket nagyon megidomatlanította, mint. püspök, kará
csony, keresz t , vagy a’ Tót szerint keres z t y , mellybűl 
a’ keres z tyén támadt a’ helyesebb keresz tény helyett, bér 
málá s (firm álás) a’ Deák f irmatióbúl ’s a’ t. Ezeket, mi
vel az egész Nemzetnél közönséges szokásban vannak, 
még a’ tudományos könyvekben is meg kell minden k é t
ség kívűl tartanunk. De a’ tudományos mesterszavakrúl , 
mellyek csak a’ régi és újabb könyvekben lappanganak,
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' s  mellyek közűl allig lehet talán egyre kettőre mutatni, 
mellyek csak a’ Tudósoknál is közönségesen bevett,  vagy 
egyébaránt helyes szavak volnának, egészen máskép kell 
gondolkodnunk. Mert

ha igaz elős z ör az,  hogy a’ világ’ elejétől fogva a ’ tu
dós vetekedések, az ezerféle vélekedések éggy és ugyana
zon tárgyról, sőt magok is az eretnekségek többnyire ab
b ú l származtak, mivel a’ tudós nyelv, a ’ mesters zavak
nak s z oros értelme, meg, nem volt elegendőképen hatá
rozva ;

ha igaz másods zor az is,  h ogy mink is Magyarok 
mindaddig, még tudományos nyelvünköt és a’ mestersza
vaknak értelmét meg nem határozzuk, sem a’ vélekedé
sekben meg nem eggyezhetünk, sem a’ tudományokot 
Nemzetünknél közönségesebben el nem terjeszthettyük ; 
mind örökké csak a’ nevekrűl  vetekedvén, vagy miattok 
egymást tökélletesen meg nem érthetvén;

ha igaz harmadsz or az is, hogy mind régi; mind újabb 
tudós könyveinkben olly mesterszavakot találunk, mellyek

a) az észt a’ mesterszónak igaz értelmétől még mes
szeb csábíttyák, mint a’ fellyebb említett s z ivárván y hév; 
a ’ minő az á lla t , anim al az egész Nemzetnél, mikor vele 
a ’ Magyar Tudós a’ substantiát jelenti,  és így még a’ tisz
ta lelket, az angyalt, még magát is az Istent állatnak 
nevezi;

b) vagy mellyek más könyvekben megmeg máskép 
fejeztetnek k i, sőt némellykor még ugyanazon eggy könyv
ben is minduntalan változnak;

e) vagy mellyek a’ helytelen formatio miatt nevet
séges törpék, vagy idomatlan barbarizmusok inkább, mint 
sem igaz és tiszta Magyar szavak;

lehetetlen, hogy a’ két következendő igazságban meg 
ne nyugodgyunk:

1 ) Hogy sem a’ rég i, sem az újabb könyveknek te
kintete utánn nem indulhatunk, ha azt akarjuk, hogy a’ 
tudományos nyelvenn egymást megértsük-, azaz, hogy 
tis z ta és értelmes mesterszavakra szert legyünk. A ’ régi 
rossz mesterszavakot ki kell avíta n i, valamint már egyéb-
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félék is , mint a ra  a’ mostani meny helyett, önként k ia
vúltak; az újakot pedig , ha ezt megérdemlik, haszonolha
tatlan szerszámok gyanánt félre tenni.

2 )  Hogy a’ mesterszavakot, mellyeket a’  régi és szo
kott helytelennek' helyébe akarunk tenni, ne fordítsuk 
erőszakosan az idegen nyelveknek mesterszavaibúl b e tű  
szerint, hanem mindenkor igaz és világos értelm eik 
szerint. Kicsoda értené meg a’ leoldott mesterszót , ha az t 
az absolutus szóbúl betű szerint fordítanánk? vagy a’ be
képzéserőt, a’ dárdafényt (vagy dárdaüveget), a’ N ém et 
Einbildungskraft, és Spießglas nevekbűl?

A’ régi és újabb helytelen mesterszavak szoros criti
cája a’ jelenvaló munkácska utánn fog II. Szakasz gyanánt 
következni, ’s mivel ebbűl a’ helytelen szavak is betetet
nek,  mint helytelenek, helytelenségeknek okaival eggyütt 
a’ Veszprémi Egyházi Lexiconba; ’s mivel azonnkivűl az 
én plánumom szerint, e’ Lexiconnak végéhez is oda fog
nak csatoltatni betűrend szerint a’ kimustráltt mestersza
vak , azokkal eggyütt, méllyek helyettek választatni fog
nak: lehetetlen valóban, hogy e’ nagy Munka ellen még 
azok is panaszra fakadhassanak, kik a’ régi és szokott 
helytelen mesterszavak mellett erővel megmaradni akar
nának. Feltalállyák ők ezeket a’ mi fegyverházun kban , 
legalább a’ haszonolhatatlan zsíbszerek között, és ha az 
észt hallgatni nem akarják, élhetnek is velek tudós köny
veikben tetszések szerint, még a’ jövendő világ , m ellyre 
mink munkáinkkal kiváltkép ügyelünk, üdővel ennek az 
önkényes tarkaságnak korlátot nem vet.

Ha ezeknek megfontolása utánn I télő Barátim még is 
találnak e’ munkában, mint gyarló embernek ügyekeze
tében, dolgokot, mellyek az ő itéletek szerint változta
tást, vagy jobbítást kívánnának, kérem szeretettel, írják  
fel külön papírosokra, ’s a’ könyvvel eggyütt küldgyék el 
nekem, hogy azokot a’ következendő Szakaszokban, úgy
mint az előbbenieknek jobbításait, methodusom szerint 
felírhassam, a’ változásra itéltt helyeket pedig az elsőben 
keresztül vonhassam jelűl , hogy kimaradgyanak; de még 
is ú gy, hogy olvasni lehessen. A’ correctúrák magában az 
írott könyvben nagy zavarodást okozhatnának.
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E ’ munkában mindenik articulus utánn feljegyzettem 
Schmid’ könyvének oldalát a’ végbül, hogy vele a ’ Ma
gyart öszve lehessen tartani.

Végképen még eggy fontos kérést függesztek ide I télő 
Barátimhoz, Valamint tudni illik nagy bizodalommal va
gyok az iránt, hogy a’ mesterszavaknak magyarításában 
semmit sem mulattam e l , a’ mi azoknak tökélletességé
hez tartozik, úgy ellenben a’ s zavak utánn Schmidbűl 
tett fejtegetésekben, mellyek mély figyelmetességet és szor
galmatos combinátiókot kívánnak, könnyen megtörténhe
tett, hogy az originálisnak értelmét el nem találtam , vagy 
legalább ki nem merítettem. De azonkívül Schmid sem 
csalatkozhatatlan, ’s valamint én magam több szembetű
nő botlásait vagy elhagytam, vagy megváltoztattam, úgy 
nem lehetetlen, hogy maradtak még imitt amott olly dol
gok belőlle, mellyeknek helytelenségét észre nem vettem, 
vagy át nem láttam, E ’ részrűl tehát, kérem criticus Ol
vasóimot, hogy e’ kézírásomot különös figyelmetességgel 
megrostállyák, és ha szükséges, az imént említett mód 
szerint különös papirosra írván jegyzéseiket, meg is job
bítsák. Veszprémi Barátimnak illy öszvemunkálkodására 
támaszkodhatván, szabadabb elmével és gyorsabb kézzel 
folytathatom a’ többi rideg szókönyveknek kidolgozását, 
mellyekbűl végtére a’ nagy Lexicon a’ következendő Plá
num szerint támadni fog.

Plánum az Egyházi Szókönyvnek készitésérül és kiadá
sárúl.

Ama’  belső meggyőződéstől lelkesíttetvén, hogy a’ Vesz
prémi Egyházi Értekezéseknek mind Kiadója, mind Segítői a’ 

középszerűnél megnem állapodhatnak; de még a’ környül
állásokbúl is látván,  hogy szinte csak ezen Kiadó és Segí
tők vannak, az Isteni gondviselésnek különös rendelése 
á lta l, abban a’  helyeztetésben, melly az illy fontos és
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mind a’ Religyióra, mind a’ Hazára nézve felette hasznos 
könyvnek kiadásához megkívántatik: a’ következendő 
Plánumot terjesztem elő megítélésnek okáért, azzal a’ v i
tatással, hogy csak a’ szerint jöhet ki mennél hamarább 
és kevés mellékköltséggel a’ régen kívántt tökélletes Egy
házi Szókönyv,

Fel kell ezt tudni illik osztani öt részre, de úgy, hogy 
mindenik Rész előtt kétféle titulus legyen, éppen ú gy , mint 
Braunnak Universalis Német Lexiconnyában, mellynek 
2. Része Veszprémből nállam van , ’s melly Igen Tiszte
lendő Spreitzenbart Professor Úré.

A’ fő és köz titulus legyen e z :

Az Egyházi Értekezésekben munkálkodó 

Veszprémi Tudós Társaságtúl 

készíttetett és végképén megitéltetett 

Deák, Magyar és Német 

Értelemmagyarázó

Mesterszókönyv,
mellyben az Egyházi Tudományokban, és a’ hozzájok tar
tozó Világiakban, úgymint a’ Logicában, Psychologiá
ban , a’ Magyar és Papi törvényben, az Egyházi Rheto
ricában és a’ hozzá tartozó Aestheticában, ’s a’ Theologiá
nak minden ágaiban előkerülő

Mesterséges Szavak,
az É kesenszólláshoz tartozó szójárásokkal eggyütt megfej
tetnek, és a’ leglehetségesebb határozással Magyarra for
díttanak.

A’ különös titulusok pedig ezek legyenek Deákúl rö
viden , Magyarúl pedig bővebben.
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I. Lexicon Logicum et Psychologicum.

II. Lexicon Theologicum (vagy Dogmaticum) et Exo
geticum.

III. Lexicon M orale, Patrologicum et Liturgiáim.

IV. Lexicon luris Patrio -  Canonici.

V. Lexicon -Rhetorico -  Aestheticum.

Mindgyárt az első R észre , mihelyt kész lelsz, prae
numeratiót kell kívánni, és ha ez elejénte nem gyűlne 
is be bőven, eggy csöppet sem kételkedek, hogy mihelyt 
a ’ Publicum az I. Részt olvassa, a’ többiekre eggyenkint 
praenumerálni nem késedelmeskedik.

Írtam Budánn, A prilisnak harmadik napjánn, szinte 
mikor az Isten’ kegyelméből életemnek hatvannegyedik 
esztendejébe léptem, 1820.

Verseghy Paulai Ferencz.

E z  volt az eredeti dicséretes ügyekezet, ’s hazafiúi nagy 
Intézet. De mivel a’ környűlállások az üdötűl fogva egé
szen megváltoztak, szükséges le tt, hogy az is megváltoz
tasson, és mind a’ két Szakasz, mellyben több Tudósok 
fáradhatatlanúl dolgoztak, és már vagy elhaltak, vagy 
helyeztetések egészen megváltozott, csak azért is egybe 
kapcsoltasson, ne hogy e’ szép törekedés a’ M agyar Haza 
előtt ösméretlen maradgyon, vagy ; éppen füstbe men-
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nyen. Tehát addig is, még valamelly Tudós s’ buzgó Hazafi e’ 
jeles Intézetnek tellyesítésére magát feláldozza, a’ K irá ly i 
M agyar Universitás’ Typographiája, melly a’ M agyar 
Müdarabokat mindenkor kész volt nagyobb áldozatokkal 
is elősegíteni, eggy nagy érdemű Hazafinak adakozásából, 
ki amazoknak Társa és Ösztönözője v o lt , a’ két rendbéli 
Szókönyvet Kézírásban megkapván, és azokat egybe ol
vasztván, tulajdon költséginn es betűivel kinyomtatta, el 
hitetvén m agával, hogy mind addig, még Valaki jobbat 
nem készítend, ezzel bátorságosabban élhet, mint sok új
donat új erőszakos ’s természetlen szavakkal. —  K öltt 
Budánn a’ Királyi M agyar Universitás’ Typographiájá
ban Aprilis’ 5-dik napján 1826 .
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Abbas, Abbatissa. Lásd alább

Monzalis.
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mirűl; letenni, mint a tifztsé
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bérlegen, mie cim 2(mt. Hibás és

magyaratlan e helyett a hátra

Zagynz ige, mellyel Pázmán él:

Áedvét, akarattyát hátra kell

/tagynž Ura /zolgálattyáért.

A'red. Ezekrűl le kell mondania
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véért; mert az ért suffixum itt

csak annyit tehet, mint a Deák
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zze : csalatkozás, ziußbung. Error

helyett annyi mint tévelygés ,

Srrt011m. Eredete az ő tévelygé

seknek. Telegdi.

AMó/ecze: alacsonyan, megve

éssel, alávalóképen: veräd)tíid).

4” Cozz/essio az elvetettül fzóval

:l 3 de ez a Deáknak fzolgás for

tünk helyett a gondolkodunk ,

vélekedünk a helyes kifejezés.

Ablativum suffixum : fofztó

ragafzték, a túl, tül vagy tól, től

a Magyar nyelvtudómányban.

9tchmcnbung.

Abluere. Lemosni, abmafd5cm.

Pázmán a mosogatni frequenta

tivummal él, és így a Deák ígé

nek ab előfzócskáját ki nem fejezi;

mert a'/zennyet mosogatni, és

a /zennyet lemosni között nagy

a külömbség. Szent Vére húl

lásával mosogatá bűneink rút

ságát. Pred.

Ablutio. Lemosás. 2(6mafd)ung

A lotio mosás, és gyakorlólag

(frequentative) mosogatás. A ke

ret/ztségben, úgymond Pázmán,

a vízzel való mosogatás. A'

mosás elég és helyesebb is.

Abnegare. Eltagadni: a6Íäug

nem. Megtagadni; verlättgmen Idug=

nem. Sőt ezzel emberi termépze

tét megtagadgyák, és Isten

séggé változtattyák. Lethenyei.

Abnegatio. Megtagadás (Le- -

thenyei), eltagadás, tagadás : baš

Berfäugnen, 246fdugnen Qiugmen

Abolere. Elrontani, abfd5affen,

vertiIgen. Gánótzi Antalnál fel

bontani : ez a törvény, ű y

mond, felbontatott a gyüleke

zetben : de ez csak többnyire a'lítása - A Szentekről, úgymond,

:lvetettül nem értünk. Az ér külömbféle réfzekbűl öfzvetett
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egéfzre illik. Élnek némellyek a'

kiavítani és megavítani igékkel

is: de jóllehet az evolesco ígé

nek a megavúlni megfelel, az

abolesco ellenben illy értelem

ben nem vetetik, mellytül az

aboleo activum még jobban ide

genkedik. Mind a kettőnek a'

gyökere olesco annyit teíz, mint

nöni.

Abominanda res : éktelenség,

cine a6fdbgulid)e &adbe. Pázm.

Hodeg. Én itt megmaradnék az

zútálatos dolog, vagy útálatosság

mellett, mivel az éktelenség csak

annyi, mint indecorum, incon

cinnitas. ,

Abortus. Éretlen fzülés, unici

tige ($c6urt. Abortum inferre: a'

méhgyümölcsöt elvefzteni, a'

gyermeket a méhbűl elűzni: baë

Simb aÉtrci6cm. Pázmán és Gánó–

tzi gyermekve/ztésnek nevezik:

de ez a megfzültt, érett és ele

ven gyermekre is illik. Páriz Pá

pai üdőtlen/zülésnek mondgya ;

de ez az éret/entül, és a méh

gyümölcsnek erőfzakos elűzésé

tül külömbözik. A barmokrúl az

elvetélés névvel élünk; nem

mondhatnánké az emberrűl el

Jzülésnek ? és akkor a procu

ratus abortus, kéfztetett elfzülés

volna. Hasonló értelmet az el

Ízócskának másfzor is tulajdoní

tunk, mint mikor azt mondgyuk,

hogy az étel elfőtt, elsült. Gá

nótzi a procuratus abortust így

magyarázza:""""""
annya' méhében okozása. -

Abradere, levakarni, a6fd5a6cm,

dbfraßen. A ki elvakar vala

mit a Király levelében. Páz

mán. Ide a kivakar, eradit job

ban illene. -

Abscondere, elrejteni, verber

gem Pázm. Préd. és Mono/zlai

az elrekkenteni ígével , élnek.

Eleit (elejét) vevé Jákob, úgy

elrekkenté az idegen isteneket.

Az elrekkenteni annyi mint ob

s/ipare, 's a rekken neutrumá

val eggyütt a reked gyökérbúl.

fzármazik, mellynek a rejt gyö

kérhez semmi köze sincsen. Lásd

absconditus, melly már Páz

mánnak is nem annyi, mint el

rekkentett.

Absconditus, elrejtett, verőer=

3cm. Pázm. Predik.

Absentia, távúllét. 2(6wcfcnbcit.

Páz. Hod.

Absolute. Az absolvo igének

[zokott értelmeinn kivűl, úgy

mint feloldani , feloldozni, és

elvégezni, befejezni, az absolu

tus, és absolute zavaknak a tu

dományos Deák nyelv több más

értelmeket is tulajdonít, mellye

ket a Magyar és a Német kény

telen másmás fzavakkal kifejez

ni, mivel a feloldott és elvég

zett participiumoknak a közön

séges fzokás olly értelmeket nem

tulajdonít, a minőköt a Deák az

absolutus participiumnak. Az

Absolute tehát annyi 1 ) mint

magában, belsöképen: am fid)

fel6t, innerfid). 2) mindenkép ,

minden tekintetben, in alter öt=

şichung. 3.) alkutlanúl, minderz

alku nélkül mikor az alkusnak

(conditionatumnak) általellené

ben áll, unbcbingt, ebnc alter Söc=

bingung. 4.) határatlanúl, un=

cingcfdbrünft. 5.) vi/zonyatlanúl »

mikor a vifzonyosnak (relati

vumnak) általellenében áll, ebne

alter öcsicbung, 9tücffid,t. 6.) eggy

általlyában, fdbfcd)terbindë. 7.)

tellyesen tökélletesen: pellfemmen,

velítünbig, veIfcnbct.8.)hasonlítha

tatlanúl : ebmc Berg[cid), unver

g[cid){id). –A Magyar Írók közül

némellyek Pázmánnak ezen íge

határozójában okvetetlenül ke

resik az absolute [zónak értel

mét. Okvetetlen igaz az a val

mond az utóbbik, mert mind lás, mellyben 's a' t. lgy V. M
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is okvetetlen ahhoz hozzá kell

adni s a' t. De ezt Páriz Pápai

imígy fordíttya: absque delibe

ratione, absque causae cogni

tione ; én pedig, a nélkül hogy

a deliberátiot, és causae co

gnitiot ezen ideábúl ki merjem

tiltani, imígy ejtem : guin con

zradici possit : ebne 28iberreNc.

Pázmán másutt az absolute ad

verbiumot az általlyában [zó

val adgya. A mit, úgy mond ,

a /zent Irás általlyában mond,

conditio : alá vetett mondássá

ze/zik. Hodeg. Itt tehát az ab

sölute annyi mint alkutlanúl :

a' mit a' fzent Irás alkutlanúl

vagy alku nélkül mond, azt ők

alku alá vetett, vagy alkus

mondásnak tefzik. Molnár Al

bert az általlyában helyett a'

czikornyás és helytelenűl költött

általán fogva phrasissal él.

Kri/ztus , úgymond, általán

fogva bizonnyal eljő az itéletre.

Itt ő talán azt akarta mondani,

hogy tel/yes bizonnyal, tel/ves

bizonyosan, kétségbe vehetet

len bizonnyal eljön. Másutt Páz

mánnak az absolute annyi, mint

határozás nélkül, és ez bizonyos

esetekben helyes is a határo

zatlanúl helyett. Sárvári Pál

is az általlyában [zóhoz folya

modik, melly helyett az egy

általlyában , fd)lcdbtérbingë az ab

solute adverbiumnak jól megfe

lel. Ember Pál az egyáltal/yá

ban [zót a magánosan adver

biummal némellykor felcseréli,

de ezzel az absolute fzónak ér

telmét ki nem fejezi. Fejér az

eggyáltallyában adverbiummal

helyesen él.

Absolutio. Feloldozás , Q08=

fpredbung. Pázmán oldásnak, a'

bűntől való oldásnak, bűnbo

csátásnak, papi oldozásnak ne

vezi, kivált Hodegussában. A'

bitnoldozás, vagy bűnoldás a'

papi absolutiót legrövidebben és

legértelmesebben kifejezné. Gá

nótzi feloldozásnak mondgya.

A' Confessio csak oldozásnak

nevezi. Illyésnél feloldozás. Le

-t/tenyeiben e mondást olvassuk:

A házi cselédek között táma

dott egyenetlenségekért, 's en

nek felette a magán való ol

dozatnak is elhagyásáért : de

az absolutio propria a' fzent

ségenn kivül önbünetlenítésnek

helyesebben mondatik. A' fzent

ségben a' fzokott fzójárás fzerint |

az önoldozás volna az igaz ki

fejezés.

Absolutus, à , um. Comple

tus helyett annyi, mint tellyes,

tökélletes: volttämbig, veIÍfem

men. Absolutum subjectum :

csupa való. Lásd Ego. A tel

lyes, tökélletes az, a mi ma

gában foglal mindent, a mit

magában foglalnia kell. – Lásd

absolute alatt. Itt lássuk e' fzó

nak fordítását Íróinkban. Csere

tel/yesnek mondgya, és ennyit

tefz is némellykor. Mikor annyi

mint Conditione carens , az al

Kutlan fordítás leghelyesebb.

Lásd "" A Ízent

ségben feloldozott, 908gefpredjen,

a'" előtt/" 3"

megbünetlenített fre) ebér (cbig

gefprodjen. Mikor annyi mint

perfectus, akkor tökéletes, volt

fommen. Mikor annyi mint in

dependens, akkor független ,

ttna6bängig. Mikor annyi mint

consummatus , finitus , akkor

tellyes, befejezett, veIÍÍtünèig,

volfcnbct. Ha Substantiát tefz ,

annyi mint magavaló. Márton

Istv. általánosnak, Fejér pedig

által/yánosnak nevezi. Mind az

általán, mind a birtokos ál

tallyán ragafztékos,vagylegalább

helytelenül formáltt név, mel
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lyek az analogia fzerint az effé

léknek nyomdokit akarják kö

vetni : ti/ztán, pure, vagy a'

zi/ztánn super puro; bénnán,

mance ; , a bénnánn , super

manco ; de.mikép lehessen ezen

ideábúl általa per eum, vagy

helytelenűl általlya akár adver

biumot általán, általlyán, akár

ragafztékos nevet általánn, ál

tallyánn formálni, az én Logi

cám meg nem foghattya. Ha to

vább az ílly fzófzörnyetbűl még

adjectivumot is csinálunk, úgy

mint általános, általlyános ,

csak megmeg új fzörnyetet

Ízülünk. Némellyek az általán

utánn a fogva névhatározót

tefzik, de ez mindenkor a fofz

tó ragafzték utánn áll, mint

žegnaptúl fogva, vagy a mel

léklő utánn, mint hajánál fog

va; az állapító utánn, mint

tagonn fogva, orránn fogva

értelmetlen. Fejér elvégezte

tettnek mondgya, elvégzett,

vagy befejezett helyett; másutt

#" általjában valónak, mi

or az alkusnak , Conditiona

tumnak általellenébe tétetik, és

annyit tefz , mint alkutlan.

Lásd Relativus. A syntaxisban

az absolutus vocis status annyi,

mint a' fzónak magányos álla

ottya, melly a társaságosnak

Constructusnak ) általellené

ben áll. –Absolutaomnipotentia,

határatlan, határozatlan, vagy

alkutlan mindenhatóság. g)ic un

cingcfd6rünfte 2(ÍÍmadót. Medgyesi

magában valónak mondgya, de

ez itt helyénn nincsen. – Abso

luta potentia, határatlan hata

lom. Lásd Potentia.

Absolvere, feloldozni, Ioëfpre

djén. Pázmán már az oldozni ,

már a megoldozni ígével él. Az

igaz pásztoroktól oldoztatnak

~

's büneik bocsánattyát nyerik.

Hodeg. A házasságtörésbe e

sett a//zonyt megoldozá. Pred,

Az oldozni magában csak annyi

mint solvere, és így valamint

a nyerik íge is meg vagy el

előfzócska nélkül csak cselekvést,

nem pedig végbevitt cselekede

tet tefz. A feloldozni nem csak

fzokottabb mint megoldozni,

hanem azonnkivül az igaz ér

telmet erősebben is kiffejezi.

Absonus, a, um, férhetetlen,

ungercimt,

Abstemius, a , um vini sci

licet, bornemifza, bcr fid, von

2Scin enthäÍt. Nem vehetik két

/zín alatt Kri/ztust a bor

nemi/zák, úgymond Telegdi.

A bornemi/za még a nyelv

nek ifiúkorában helytelenűl for

máltt név ugyan, de a közön

séges fzokás által régtűl fogva

meghelyesíttetett, és mindenütt

ösméretes.

Abstinentia, tartóztatás. (#nt=

ÚjaÍtttng. Pázmán hústúltartóz

tatásnak mondgya, de ez lati

nizmus a hústúl való tartóz

tatás helyett, Másutt megmeg

Pázmán így fzóll: bornemi/za

ságrúl való fogadásra nem

kötelez Isten : de ha a bor--

nemi/za név, ammint abste

mius alatt mondottam, járatos

is, a belőlle formáltt nevek a'

közönséges fzokás által hasonló

jusra nem emeltettek; azért a'

bornemi/zaság helyett minden

kor jobb a bortúl való tartóz

tatás, vagy borneművás ne

vekkel élni. Pázmán mondásá

ban azonnkivül mind a bor

nemi/zaság, mind az Isten e

lőtt az a és az articulusnak

kell állani. Másutt Pázmán így

fzóll: mindenkor voltak /za

bott tartóztatások. Telegdi pe

dig ímigy: böjtben a húsétel



tül voltt maga megtartózta

tása az Apostolokrúl /zárma

zott: hol a hústúl való tar

tóztatás elég volt volna. Illyés

is megtartóztatásnak mondgya;

de a meg előfzócska itt tellyes

séggel fzükségtelen,

Abstinere. Lásd Continere se.

Abstractio, elvonás. 2(65itíjung.

Fejér is él vele.

Abstractus, a , um, elvontt,

a69e3egen. Abstractè conceptus:

elvontt"" a63e30gent

$5egriffk. 1) Általlyában az ol

lyanok, mellyek más éfzfogás

ban foglaltattak, 's ezektűl el

válafztatván, különösen visgáltat

nak. Ezen értelemben minde

mik éfzfogást elvonttnak lehet

nevezni ez egybe foglaltt (con

cretus) éfzfogásokra nézve. Még

a tifzta fzemléléseknek és érte

lemfogásoknak , avvagy érte

ményeknek tudásához is az ál

tal jutunk mink, hogy az egy

befoglaltt érzeményes ( empiri

cus) fzemlélésektűl (intuitio)

elvonnyuk, elválafztyuk; mint

a köznek (spatium) fzemlélé

se tudásához, mikor a benne

lévö terjedtt testektűl elvon

nyuk; vagy az okság (caussa

litas ) érteménnyének tudásához,

mikor a terméfzetben előkerü

– lő 's rendkövető változásoktúl

elvonnyuk. –2) Szorosabb ér

telemben elvontt éfzfogásoknak

azok neveztetnek, mellyek csak

érzékeny elválafztás, elvonás

által támadhatnak, és így az a

dott fzemléléseknek előbb meg

történtt öfzvekötését (synthesis)

előre tefzik, mivel magok is

valami ollyast állítanak előnkbe,

a mi csak, érzékeny érdeklések

bűl Ízületik, azaz , valami érez

hetőt. Illyen a veres fzínnek

éfzfogása. Ezen értelemben a'

tifzta Ízemléléseket, mint a kö

|

zét vagy az üdőét, úgy fzinte

a tifzta érteményeket is, mint

ok ; magavaló (substantia) és

egé/zség (totalitas) elvonttéfz

fogásoknak nevezni nem lehet;

mert ezek az érzékeny tárgyak

| nak egybefoglaltt éfzfogásaiban

nem foglaltatnak, mint érezhe

tőképen adott mivolti réfzek;

hanem inkább ezen éfzfogáso

kat előbb lehetségeseknek te

[zik, mint alkuk, mellyek ma

gában az ösmerő tehetségben

vannak a végbűl, hogy tőlle

érzeményesen fzemléltessenek,

vagy gondoltassanak. – Más ér

telemben fzóll imígy Márt. Istv.

mivel az a testi megfogha

tástúl igen elvontt; kiben ta

pafztalhatni, hogy az idegen

nyelvbűl fzórúl fzóra [zeretett

fordítani, a helyett, hogy a'

mondásoknak értelmét magya

rosan kitette volna. In abstra

cto: elvonva , Fejér elvonólag.

– Abstracta unitas , elvontt

egység. Fejér abgc3egent Siml)cit.

","", ". elvá

la/ztani : a65icben, abÍtrabicren. A'

chemicus az eggyik. Ízert vá

lafztya el a másiktúl: de a fi

lozofus nem von el valamit,

péld. ok. az éfzfogást(conceptust)

mint közös jegyet; hanem csak

valamitül. Az ő elvonása tehát

csak abbúl áll, hogy az éfzfo

gásnak bizonyos hafzonvételé

nél, annak külömbségét, a mi

az éfzfogásban foglaltatik, te

kíntetbe nem vefzi. Csak üdővel

vonnyuk el ezeket magunknak

a velek (való) élésbül kifor

máltatásunkra. Fejér,

Absurditas. Pázm. Hod. ék

telenségnek, Lethenyei pedig

képtelenségnek nevezi. 11n3t

rcimtcê 28cfcm, $borbcit.

Absurdus, a , um , éktelen,
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képtelen: ungereimt , tbérigót. É-ra, megvontt betű, accentuirter

telen, mikor a nyelv felsége

sen be/zél, és a kéz hivalko

dik. Páz. Pred. Lethenyei kép

želennek mondgya. -

Abundans, bővelkedő, überflica

fenb. Pázmán bévesnek mond

gya:nem is egyaránt bévesek ,

úgymond, jó könyvekkel. Pred.

A gyökér bő, nem pedig bé

vagy bév; mert a v csak köz

bevetés, mint a köves adjecti

vumban. A kifejezés azonnki

vűl deákos, és a Magyarban

&

Ígét kíván: nem is eggyaránt

bővelkednek jó könyvekkel. –

Abundare facere , bőviteni ,

bővelkedtetni, überfliefcnb ma

dben. Mono/zlai a bővesíteni

igével él; ámde a bö adjecti

vumbúl az es formativa csak

– kisebbítő melléknevet Ízülhet ,

mint a kékes, fejéres ezekbűl:

kék, és fejér ; itt pedig a'

Bitd)[tabc. – Accentu cârens li–

tera, vonatlan betű, accentlefer

Söud)[tabe. -

Acceptare, elfogadni, annel)=-

men. Pázmán a venni és be

venni ígékkel a Deáknak értel

mét ki nem meríti. Moysest,

úgymond , az Isten mennnyi

bölcsességgel áldotta (meg);

még is a pogány pap Icaro'

tanítását és tanácsát örömest

vette és követte. Ki tilthat

minket, hogy a jót a pogá

nyok”#" ki # /zedg"

A Magyar syntaxis itt illyen

változtatást kíván: még is az

Icaro pogánypapnak tanítását;

mert a termélzetes rend azt kí

vánnya, hogy a tulajdon név

a hivatalnak nevét megelőzze:

Ferencz Csá/zár nem pedig

Csá/zár Ferencz. Azonnkivül

a tilt íge nem a fzemélynek,

kisebbítő

értelem nem lehet. A bővíteni

elég, a bővelkedtetni leghelye

sebb.

Abusus, viflzaélés, bal (zokás.

90tifibraud, Pázmán ro//z /zo

kásnak mondgya.

Accedere, járúlni, menni,

közelíteni, bin3tt geben , fid) ma

ben. Minden ember minden ü

dőben Isten eleibe (az „Isten”

elejébe) mehet. Pázm. Pred.

Accedere ad Eucharistiam: az

oltári Szentséghez járúlni. Gá

ziótzi. Járú//yunk a kegyelem”

fzékéhez. Pázm. Pred.

Accendź, felindíttatni, ange

rci3t merben. (A') felebarát

Zyokkal tett jöért /elindíttat

nak (az) isteni mala/zta/ (ma

/a/zt által) az igaz peniten

cziára. Pázm. Pred.

Accentus, betűvonás, cin 2[c=

cent. Rhetoricus : hangemelés:

{l

mondásnak czéllya, hanem a dolognak Accusati

vussával construáltatik: táltya

neki a játékot. Az eltílt ellen

ben a' fzemélynek Accusativus

sát kívánnya: eltíltya ötet a'

játéktúl. Itt is tehát vagy így

kell fzóllanunk: ki tilthat el

minket attúl, hogy ; vagy im
| | * * * -

így: ki tilthattya nekünk azt,

/iógy. Másutt Pázmán a beve/z

ígével él: az Isten akármely

fogyatkozott elégtételt bevehe

tett (elfogadhatott) az ember”

bünéért. Predik.

Acceptatio, elfogadás, 2(nnel)=

mun8. Az acceptatio persona

rum a Magyarban fzemély

válogatás.

Accessoriae res. Mellék dol

gok. 9teßenfad5cm. Accessoria »

accidentia : függelékek, eseti

ségek: 8ufäßc 3ufälligfriten. Szi

lágyi Ízerint: más dolgoknak

ragadványi : de ez alacsony ki

9ibctorijd). – Accentuata lite

*

fejezésnek átfzik.
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+

másutt

Accidens. 1) Mikor a fzük

ségesnek - általellenében áll ,

annyi mint eseti ,, 31tfültig.

Lásd Casuale. – 2) Allít

mány ; $c[timmung im (jc

genfag bcr (25u6Itani. Fejér mú

/ó/ág való jelenségnek nevezi,

pedig , értelmesebben

esetbéli jegynek, melly kifeje

zés a praedicatumhoz, mellyel

én állítmánynak nevezek, na

gyon közelít. Medgyesi hozzá

járúltságnak mondgya. Az

Istennek állat /zerint való tu

/ajdonsági , úgymond, nem

hozzájárúltsági annak. Itt az

esetiség substantivumnak van

helye.: nem esetiségei ahnak.

Az Allítmány háromféle. a) Ez

tudományosan (logice)

annyi, mint az eredeti éfzfogá

sokbúl álló itéletben az állít

mány (praedicatum) a talpva

lóhoz való élztudományos vi

fzonnyában. (In judicio cate

gorico praedicatum in sua lo

gica ad subjectum relatione.)

b) Annyi másodfzor az állít

mány, mint valóságos vifzony

mak eredeti éfzfogása: (catego–

rža realis relationis); való

ságos állítmány, esetiség, téte

ményesen (positive) meghatá

rozott módgya a magavaló lé

tének.– Az állítmánynak vi

Izonnya az ő talpvalójához (re

Zatio accidentis ad suum sub

jectum) inhaerentiának,füg

geménynek neveztetik; a minő

a' fzerben a mozgás. A taga

dások nem állítmánnyok, mivel

a magavaló nemlétének mód

gyát fejezik ki. c) Megérzéke

nyítve, a jelenés állítmánnya;

a változékony a változhatat

lanhoz, a tartóshoz képest. Ez

belső lehet, mint a gondolás ,

és a mi ehhez hasonlít; vagy

külső, mint a' fzerben a von

véve |

zás és a távoztatás, (attractio

et, repulsio.) Az állítmányok

felyáltyák egymást úgy, hogy
mikor az "" "" 3.

akkor a másik kezdődik. Ez ál

tal magok a substantiák is vál

tozásokat fzenvednek. Ha vala

melly valótúl az állítmányokat

(praedicatumokat, accidense

ket) gondolatunkkal mind el

válafztyuk, akkor magunkban

csak magát a pufzta valót(sub

stantiale) képzellyük; melly te

hát minden téteményes állít

mány nélkűl fzűkölködik, melly

által azt az éfz gondolhatná. –

Lásd errú! Accessoriae res.

Accidentalis , e, eseti, vagy

állítmányos, sufá(Iig, 6c[timmungë

artig. Pázmán tagadólag nem

mivolthoz tartozónak nevezi

Hodegussában. Medgyesi pedig

itt is a hozzájárúltsághoz folya

modik: az isteni eggységben,

úgymond, a többség nem hoz

zájárúltságbúl való; nem eseti,

nem állítmányos. Lásd Accidens.

Lehet az accidentalist, ha fzük

séges, esetiségesnek is mondani.

Accidere, contingere, fieri,

megtörténni, megesni, fid) 3u

tragen, begegnen, gcfdbcbcn. Paz

mán a' lenni ígével él a Deák

fieri által elcsábíttatván: melly

elválásnak, úgymond, semmi

útonn nem (semmikép sem)

kellett volna lenni. A meg

lenni még tűrhető volna,

Accipere, vagy inkább re

cipere, vi[Izafogadni, mieber an

mcbmen. „Azonn (arra) „kért,

liogy vi//zafogadta/sék (viflza

fogadtafson) az ő annyának

kebelébe. Pázmán Hod. Az az

ö fzavak fzükségtelenek.

Accipiter, ragadó, vagy rab

ló madár. 9taußvegcI. Melly /za

badgyában az öreg hal a*
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aprókat, a körmös madár az

apró madárkákat e/zi. Pázm:

Pred. A körmös adjectivum a'

rablónak nem synonimuma. A'

melly /zabadgyában előtt ar

ticulusnak kell állani, a' melly

's. a'. t. egyébaránt a' melly

névpótoló kérdést jelent. A ma

dárka diminutivum az apró mel

léknevet [zükségtelennek tefzi.

Acclivis humo, földre homo

rodott, gegen bic & rbc geneigt.

Pázmán földre hajlónak neve

zi. Pred.

Accolythus. Illyés e nevet a'

Magyarban is megtartya; Gá

nótzi pedig gyertyahordozónak

nevezi; de a gyertyahordó rö

videbb is, elég is.

Accommodare, alkalmaztatni,

fzabni, mad) etmaè rid,ten 2 óc

quemcm, 6cquem madben. /ala

Finek értelméhez (vélekedésé

"} /zabni tanítását. Pázm:

Hod. Azért nem arra (azonn)

igyekeznek, hogy tanításokat

a hallgatók értelméhez /zab

ják. Pázm. Pred. -

Accommodatio, alkalmaztatás,

fzabás. 9tid,tung, Beducmmung

mad) ctma3, 5cquemmad)ung. Más

vélekedéséhez (való) /zabás.

Pázm. Hod. Példát hagyván

a hitbéli igazságnak próbája

aránt (iránt) való maga al

Átalmaztatásával arra, Ember.

E” mondást a tifzta Magyarnak

nagyon nehéz megérteni.

Accumulari, meggyülni, meg

torlódni : 3ufammen-ober aufge

bäufft merben. Pázmán ezt a'

megtorlani ígével fejezi ki:

megtorlott, úgymond, benne

a /zent Irással ellenkező sok

/iamisság. Hod. Ámde a tor

lani annyit tefz, mint ulcisci ,

vindicare , és így, ha Pázmán

utánn indúlunk, ezen ígét azok

közé kell vetnünk , mellyek

neutrumok is, activumok is egy

Ízersmind : megtorol, ulcisci

tur, megtorlik , congeritur,

mint áldoz, offert, sacrificat ,

áldozik, communicat; vagy a'

naprúl occidit; vagy átfolyik

a mezőnn, és átfollya a me
zöt 's a' t. sokkal tanácsosabb

pedig a mellett maradni, hogy

megtorlani , ulcisci : és torlá

nž , accumulare , congerere

activumbúl a' fzokott formati

vának segedelmével csinállyunk

neutrumot : torlódik, congeri

tur, accumulatur.

Accuratio. Lásd Adcuratio.

Accusativum suffixum, [zen

vedő ragafzték. 2Sírfenbung.

Accusator, vádoló. 2Infíäger.

Lehet,vádnak is mondani. Méd

gyesi vádosnak nevezi, az ac

cusatust pedig vádolttnak. A'

vádosnak a vádatlan felel meg;

a vádolttnak pedig a vádoló.

74cedig: A jóra való röstség.

Illyés, g)ic $rágbcit.

Acediosus, piger, röst a jóra,

trög šum Guten. Pázmán kése

delmesnek is nevezi, melly tu

lajdonképen annyi, mint tardus.

Acerbus, keserű, kegyetle

bitter, grimmig.. Pázmán a Ho

degusban a gyűlölséget egyfzer

keserűségesnek nevezi; de e'

hollzú fzó a keserűnél keveseb

bet tefz.

" megnyugovás,

megelégedés. Berubigung, Sufrie

btn%cit. Az Istenben való meg

nyugovás. Márt. Istv.

Acquiescere, megnyugodni,

megelégedni, fid) berubigen, 5ufrica

ben ftpm. Az Isteni gondvise

lésnek rendin (rendgyénn vagy

rendénn) megnyugodni. A ren

delésénni, vagy rendeléseinn ér

telmesebb volna, mint Páz

mánnak imint előadott mondá

sában a rendin , ki ugyanazon
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Predikátzióiban másutt még a'

Magyar syntaxistúl is eltávozik,

hogy a Deáknak kedvezzen.,

mikor így fzóll : megnyugot ál

lapottyában, hol még a meg

nyugot íge is helytelen a meg

nyugodott helyett; mert ennek

gyökere nem megnyug, hanem

megnyug/zik. Az igaz Magyar

Ízóejtés itt ez: az állapottyánn

megnyugodott, vagy megnyu

govó ember.

Acquisitio, megfzerzés,meg

efzközlés; a törvényben : fzer

zés, fzerezmény , kereset, ke

resmény. §rlangung , &rmerbung.

Szilágyinak a titulus acquisi

tionis annyi, mint/zerzésnek ti

tulussa. Én a titulust kút/önek

kútforrásnak merém nevezni,

mert ezeket: titulo mutui, ti

tulo : salarii imígy ejti a Ma

ar : kölcsön fejében, fizetés”

#, Acquisitio originaria

et derivativa cognitionis. Va

lamelly ösmeretnek eredeti vagy

fzármaztató megfzerzése, megefz

közlése. Ebbéli értelme Néme

tül így ejtetik: 1lrfprúnglide unb

abgeleitete $rmerbung einer Bortel

Iung.

Acroamaticus annyi mint dis

cursivus. Lásd. Argumentum.

Actio, cselekedet, tétemény.

3ambIung. Munkálkodás, okozat. |

${Sirfung. Actio Dei transiens

ad extra : az Istennek, úgy

mond Pázmán, magánn kivül

való cselekedete, melly a kül

sö állatok (állapotok”) válto

zásával fzokott lenni. Actio

immanens ad intra megmeg

Pázmán [zerint annyi, mint az

Istenben maradó oselekedet.

Hodeg. Az Istennek kiügyelő,

múlékony, vagy ellenben ma

át illető és bennmaradó mun

álkodása a Deáknak helyesebb,

gondolnám, és értelmesebb ki

fejezései volnának. Hodegussá

ban imígy fzóll: a végvacsora'

üdejénn /zerzett cselekedet ,

tudniillik a Kenyér megál

dása, meg/zegése, vétele ál

dozat. Hodeg. Én itt a csele

kedet helyett a foglalatosság

(#8efdjáfftigung ) névvel élnék.

ctiones immanentes, et trans

euntes , Fejértűl belső és külső

munkáknak neveztetnek: de

ezek internae, és externae :

subjective pedig a transzens is

interna. A bennmaradó , és

múlékony helyesebb kifejezések
nek lát[zanak lenni. Mikor az

immanens a transcendensnek

avvagy tapa/ztalhatatlannak,

vagy, ha tetfzik, fellengőnek

általellenébe tétetik, honinak

leghelyesebben mondatik. –

Actio in distans. Lásd Con

tactus. -

Active, művelőleg , cseleke

dőleg , munkálkodólag : tbát{id),

tbátig, mirfcnb. A' Confessio a'

cselekedöképen igehatározóval

akarja kifejezni.

Activitas, hatalom, tehetség,

tehetőség. 9)tadt , $bátigfeit.

Fejér munkásságnak nevezi,

melly a lelki tehetségekre nem

látÍzik illeni,

Activo-neutrum verbum, cse

lekvő középrendű íge, cin banö

fenbuntbätigc8 8citmert.

Activum verbum, müvelő íge,

tin tbátigtë 8eitmort.

Actu , mikor annyit tefz, mint

reapse, reipsa , in bcr Cíjat ,

mirf(id), akkor Pázmán a vol

taképen [zóval ejti. Quod actu

facit: a' mit voltaképen cselek

/zik. Hodeg. De a valóban ér

telmesebb és fzokottabb.

Actuale. Lásd Peccatum. Em

ber Pál cselekedet /zerint va

lónak nevezi. Az actualis , vagy

4
l *
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inkább actuosa omnipotentia

Medgyesinek annyi, mint mun

káskodó : de a munkálkodó

helyesebb, mert a munkás név

vel nagyon Ízereti a Magyar az

operariust , a kézmüvest je

lenteni.

Actus, cselekedet, foglalatos

ság, tétemény. $5ambIung, $bat.

A bünt megbocsátani, vagy

megtartani (fenntartani), nem

csak az Evangyéliom olvasá

sát jegyzi ; havem nagyobb ha

talom cselekedetét. Pázm. Ho

deg. Itt a nagyobb hatalom

nak gyakorlását, értelmesebb
volna. Actus cultus divinz

Fázmánnak annyi, mint (az)

isteni /zolgálat cselekedeti : de

az efféle fzófordúlatos befzédek

(tropica, locutiók) „helyett ta
nácsosabb a termézetes és tu

lajdon értelmű , kifejezésekkel

élni, és legalább ennyibűl a'

Deáktúl eltávozni : az isteni

/zolgálathoz tartozó foglala

tosságok. – Az ő külsö böre

juhnak böre (juhbőr); de az

ő belső cselekedete farkasnak

téteményi (farkas tétemények)

Mono/xlai.– In actum erumpe

re: A kívánság , úgymond

megmeg Mono/zlai , melly a'

cselekedetre ki/zármazik. Én

így mondanám , melly cseleke

detre lobban , articulus nélkűl,

mivel a befzéd határozatlan.

Actus juridicus Szilágyinak an

nyi, mint törvényt /zülő cse

lekedet : de ez actus legislati

vus. A juridicus csak jusvá

la/ztó (jusmondó) jushatdrozó,

vagy ammint a köz befzédben

mondgyuk, törvényes: az illyen

cselekedetnek vagy inkább fog

lalatosságnak tehát a már előre

megfzfi}tt, megfzerzett törvé

nyek fzerint kell történni. –

te, Pázmdn Hod. Az actus fidei

annyit is tehet, mint hitbűl

eredő, a hitnek fzinte javallá

sábúl , történő cselekedet, és

ezt én hitbéli vagy hitcseleke

detnek mondanám ; tehet tovább

annyit is, mint a hitnek meg

újítását; és illyenkor hitgya

korlásnak mondgyuk. Az actus

spei et charitatis e' fzerint an

nyi, mint a reménységnek és

a'./zeretetnek gyakorlása.

Aculeatus, a , um, fzöges;

[tad)elid)t , fpigig, ftcdjenb. Pázm.

már hegyesnek, már fúlánkos

nak mondgya ; de most már a'

/zöges fzokottabb. Hegyes írá

sok , úgymond Hodégussában.

Lásd scissio. – A fúlákos (fú

lánkos ) , nyelvnek /zidalmát

nagy alázattal viselte. Pred.

Az alázat humiliatio ; az alá

zatosság pedig humilitas.

Aculeus, fúlánk. &tadjcl. Páz

mán fúláknak mondgya: Kri/z-

tus győzte meg, úgymond, a'"# 8y

Acumen mentis, elmeél, el

meélesség. 25d)arffinn. Minden

elmés erejekkel vitattyák, úgy

mond Pázm. Hodeg. Elméjek

nek minden erejével, mondanám

én, vagy elméjeknek egéfz élé

vel, élességével. -

Acutus, a, um, 1);hegyes, ge

" 2) "" " elmés.

fd)arffinmig. Hegyes kérdés:úgy

mond" a' #2

ák utánn betű [zerint: de ide

az éles vagy elmésjobban illik.

Az acuta vocalis a Magyar

Grammaticában magos hangú

hangzó. Az első értelembeni

mondgya Csere az acutust éles

" és maga is Pázmázz

Actus fidei, a hit cselekede

" az éles elméjü mellék

névvel él: acutus ingenio,
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Adaequatus, a, um, eggyen

lített: gicid, gemadót. Tellyesen

eggyenlő: vol(fommen gIeid). Tel

lyes, vollftánbig. Adaequata de

Jfinitio : tellyes mivoltkorlát, tel

lyes értelemhatározás; adaequa

za : notio : tellyes, értemény.

Fejér amazt jól mérséklett meg

határozásnak, ezt pedig jól

mérséklett értelemnek nevezi.

Adiaphorum, középvaló. 9)tit

telbing. Adiaphoron morale. Er

kölcsi középvaló, cin moralifbc8

90'ittelbing. Ez olly cselekedetet

vagy fzívbéllyeget (charactert)

tefz,melly az erkölcsösségre nézve

sem nem jó, sem nem gonofz ,

sem nem helyes, sem nem hely

telen. Amde ez csak az erkölcsi

középvaló nevének magyará

zása. Mivoltára nézve a sem

nem jó, sem nem roflz erkölcsi

cselekedet az, melly csupán csak

a terméfzetnek törvénnyébűl

fzármazik; mellynek tehát az er

kölcs törvénnyéhez semmi köze

sincsen, és így nem is téte

mény ,, factum , és

sem parancsolat, sem tilalom ,

sem engedelem álatt nem áll.

Sok egyházi rendelések paran

csolat nélkül adiaforák, /za

badosok voltak, úgymond Páz

mán. De a rendelések nem le

hetnek adiaphorumok, és így

középvalóügyelők. Lásd In

differens,

Adjectivum nomen, mellék

név: Brymort. Ezt Magyarúl az

# képzővel nem lehet képtelen
barbarismus nélkül kényünk

Ízerint, formálni, mint aranyi,

fai 's a' t. aureus, ligneus.

Analyticae Part I. §. 43. pag. 64.

de kivált p. 62.% Lásd Popu

laris.

Adimplere, tellyesíteni, be

tellyesíteni, erfüllen. Nehezebb

felindítani az akaratot, hog

kívánnya és cselekedettel "

lyesítse, a mivel tartozik.

A'ázmán Pred. Mikor igére

tét meg akard tellyesíteni Kri

/ztus, Pázm. Hodeg. A meg

előfzócska ezen íge előtt [zokat

lan ; a be vagy a pufzta íge já
ratosb. - -

Aditus, járúlás, menetel. 8us

gang. Szabad menetele van (az)

Istenhez, úgymond a' Confessio.

De az illyen deákos mondások

helyett a Magyar inkább az í

gékkel él, az igenevek helyett:

/zabadon járúlhat az Istenhez,

Adjuncta rerum seu circum

stantiae , környűlállások, 1lma

ftánbc, Pázmán környülálló dol

goknak mondgya. -

Adjuratus. Lásd Authenti

catus. - -

„Adjutor, segítőtárs, cin, Sca

büffe in einem 2(mte. Kit „/zent

Pál segítő társnak mond Jézus

Kri/ztusban. Lethenyei.

Adjuvans caussa. Lásd Caus=

S(l«

Administrare, kifzolgáltatni

quèfpenben, Pázmán Hodeg. a

ki előfzócskát elhaggya ; a'

/zentségeket/zolgáltatni. De a'

/zolgáltat műveltető tíge annyi,

mint servirefacit, és a ki nél

kül az administrare (zónak meg

nem felel. -

Administratio, kifzolgáltatás,

2{ušfpenbung. Pázmán Hodeg;

sáfárkodásnak mondgya : a'

/zentségek és egyéb lelki dol

gok sáfárkodására adatik ha

talom. A sáfárkodás névnek,

valamint az ígének, mellybül

fzármazik, müvelő értelme nem

lehet, mivel ez neutrum. A'

Deák administratio activum,
3% -
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mivel az administrare activum

búl fzármazik. A Deák azonn

kivűl a verbalis neveket io kép

zővel formállya, mellynek mind

művelő, mind fzenvedő értelme

lehet, mint inflammatio, mi

vel mind az inflammat activum

búl, mind az inflammaturpas

sivumbúl fzármazhat, és így a'

Magyarban kétfélét tefz, úgy

mint gyújtást is gyálladást is.

Következik ezekbűl, hogy va

lamint helytelenül volna Magya

rúl mondva, a várasnak gyúl

ladására hatalmat adott kato

náinak, a gyujtására helyett:

iúgy a' fzentségek” sáfárkodá

sára való hatalmat nem helye

sen mondgyuk a ki/zolgálta

tasára helyett. Másutt maga is

A'ázmán legalább /zolgáltatás

nak nevezi: /zentséges dolog,

úgymond , a „ kere/ztségnek

Jzolgáltatása. Pred. Ennek ne

vezi Illyés is. De a ki előfzócs

ka nélkűl e' név mást tefz, am–

mint már administrare alatt
mondottam. •

Administrator , kifzolgáltó.

2{uê[pember. Mert a prédikátor

(a') mennyei titkok sáfára, (az)

angyali kenyér” j""""
Pázm. Pred. A sáfár a Német

G5d3affen névbűl lett, melly an

nyit tefz, mint be/zerző, mivel

a' fzükséges eleségeket befzerzi:

ide tehát éppen nem illik.

Admiratio. 4

" A várakozást ha

ladó újságnak képzettyébűl ere

dő indúlat. 2) Csudálás, öt

munbcrung: Ez olly álmélkodás,

melly az újságnak eltünésével meg

nem fzünik, és így még akkor

is minduntalan megújúl, minek

utánna kétségünk, ha a dolgot

jól láttuké, helyesen ítéltüké

Álmélkodás.

"" vagy sem? egéfzen eltű
IllK•

Adnutus, tet/zés, helyben

"" 2Gc6Igefallen. I.) Által

lyában annyi, mint megeggye

ző vifzonnya a tárgynak az ér

zéssel, a talpvalóval. II.) Külö

nösen 1.) az éfznek helybenha

"" olly tetfzés, mellyet va

amelly tárgy” létének képzettyé

vel öfzvekötünk; melly nem csu

pán csak a tárgynak képzettyei

által határoztatik meg, hanem

egyfzersmind a talpvalónak az

ő létével való egybekötése által

is; mire nézve a vágyó tehetség

re is ügyel. Ez kétféle: a' fzen

vedékenyül alkus (pathologice

conditionatum) annyi, mint az

érzékenységeknek réfzvétele a'

kellemetesben. Ez ingerek által

(stimulus 2(nreibt) határoztatik

meg. A másik a gyakorlásű

gyelő (practicus) tetÍzés, az éfz

nek réfzvétele a jóban: akár efz4

köztelenül (immediate) jó, és

így hafznos, akár ellenben min

denkép, és így erkölcsi jó legyen.

2.) Az éfznek helybenhagyása

nélkül, a fzabad, hafzonkereset

len érzésbéli tetÍzés, az ízlésnek

tetfzése, melly csupán csak a'

tárgynak képzettye által határoz

tatik meg; és sem a tárgynak

létére, sem a valóval ( subje

ctum) való egybekötésére nem

ügyel, és így a vágyó tehetsé

get nem illeti. Ez téteményes tet

Ízés (positivus) a' fzépnél: taga

dó pedig ("" felséges

nél.Az élznek helybenhagyásával

való tetfzéşrűl lásd Adnutus ra

tionis.

- Adnutus rationis, éfztetfzés.

Sntereft., Igy neveztetik az éfz

nek ama helybenhagyása; mel

lyel valami iránt tetÍzését bizo

nyíttya, 's mellynek általellené

ben a csupa érzékeny hajlandó
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ság áll. Ezen éztetfzés öfztöntol

la az akaratnak, és bizonyítása

egyfzersmind annak is, hogy a'

vágyó tehetség efzes képzetek

tül függ. Különösebb értelem

ben az éfztetÍzés kétféle, 1) Az

érzeményes, e/2közös (mediatus)

éfztetfzés az, mikor az éfznek

helybenhagyása, mellyel vala

melly tárgy vagy cselekedet

iránt tetÍzését mutattya, nem

csupán csak a tifztán efzes for

mátúl , hanem egyfzersmind

valamelly érzékenységtűl is függ.

Ez kétféle: a) A fzenvedőleg ér

zékeny (pathologico sensibilis)

éfztetÍzés a cselekedetet vagy

esetet érzékenyen kellemetes kö

vetkezései miatt haggya hely

ben. Illyen éfztetfzéssel hagyatik

helyben a jövendő életrül való

képzet, a mennyire csupán csak

terméfzetes életößztönünknek a'

következése. b) Az éfztudomá

nyos (logicus" az el

mélkedő éfznek helybenhagyása

vifzontag mindazokot illeti, a'

s mik éfzderűlésünköt előmozdít

tyák, és értelemügyelö gyö

nyörűséget igérnek. Erre van

nak építve az éfznek valamennyi

elmélkedésügyelő maximái, av

vagy sarkregulái. 2) A ti/ztán

e/zes, és e/zközetlen (imme

diatus) éfztetfzés az, melly sem

mi egyébtűl nem függ, hanem

csupán csak az éfztűl. lllyen ama'

magyarázhatatlan, tifztán erköl

csis, gyakorlásügyelő éfztet[zés,

mellyel az akarat valamelly cse

lekedetet, nem ennek tárgya,

czéllya és következése miatt, ha

nem efzessége avvagy az éflzel

való megeggyezése, 's kútforrá

sának formája miatt helyben

hágy. A belső kéfzség ezen ha

fzonkeresetlen és minden érzé

keny hajlandóságtúl független

tetfzésre kötelességünk iránt er

kölcsi érzésnek neveztetik. (Sen

#us moralis, moralifd)të ($tfúbí.)

Lásd Inclinatio. -

Adoptio, fiúfogadás. 2(ufncb=

mung an Stinbeöjtatt. (Az) Isten

4 vála/ztottaknak fogadság

/zerint attya. Medgyesi A'fo

máltt nevek közé tartozik, mel

lyek nyelvünknek ifjúkorában

Ízülettek, de a közönséges fzo

kás által fel nem fzenteltettek,

mint egynehány egyebek, úgy

mint múlatság, imádság, ki

vánság, lehetség: ve/zteség ,

eleség, gyülölség 's a' t. Ha az

igékbűl fzabadon formálhatnánk

a ság, ség , képző által neve

ket, hamar megtelne nyelvünk az

efféle fzófzörnyetekkel, mint ir

ság ,faragság „felség, fakad

ság, /zenvedség, engedség,

mellyek helyett az írás , fara

gás, félés, fakadás, fzenve

dés, engedés mindenütt ósme

retes nevekkel fzokott élni az

egéfz Nemzet. Lásd Analyt. Part.

I. §. 53. p. 80. és kivált p. 81.

d) alatt, Medgyesi mondásá

ban a fogadás fzónak kellene

állani, és még így is deákos ,

vagy inkább a Deákbúl fzórúl

Ízóra fordított volna a befzéd.

A Magyar ezt tífztán így ejti:

az Isten a vála/ztottaknak

fogadott attya.

Adoptivus, a, um , fogadott.

2{ngenommen. Medgyesi. Nem
/zabadmindazonáltal Kri/ztust

Istennek fogadott fiának mon

dani ; mert ö termé/zet /ze

rint való fia. Itt az Istennek a'

Deák genitivus helyett áll, mert

noha magában dativus, a fiának

possessivum által igaz genitivus

nak tétetik: „Analyt. Part, I., §.

85. pag. 152. Hogy pedig két

gadság ama helytelenül for
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egéfz dativuseggy befzédben öfz

ve ne akadgyon, az Istennek

dativust," articulust is kí

ván, meg kell kurtítani: nem

/zabad Kri/ztust az Isten fo

gadott fiának mondani. Analyt.

" II. pag. 11, sub e), et

pag. 31. sub a). -

Adscensio Domini, Urunk”

mennybemenetele. $immelfahrt

Ébrifti. Páz. Hod. Másfzor

mennybemenésnek és mennybe

menetnek is mondgya ; de az

utóbbik helytelen formatio;

mert a regulahagyó ígékbűl a'

nevek al, el képzővel formál

tatnak, mint hivatal, viadal,

létel, étel, ital, hitel, vitel,

Zövetel, menetel 's a' t. Analyt.

Part. I. pag. 112. . :

Adtrzbutum. A' mivolthoz

"" 28cfcn) avvagy az éfz

ogás lehetségéhez tartozó jegy,

mellyet a' mivoltbúl, fzükséges

és elégségesen sükeres folyamat

anánt, lehet következtetni. A'

feltagoló ( analyticum) tulajdon

ság az, melly az ellenkezetnek

sarkállítása" (principium

contradictionös, G5a6bc82Gieber

fprudb8) úgy állíttatik elő, mint

az éfzfogáshoz tartozó dolog.

Péld. ok. E tulajdonság felo/zt

ható ezen itéletben: mindenik

iest felo/ztható, feltagoló tulaj

donság; mert az ellenkezetnek

sarkállítása fzerint az ofztékony

ságot (divisibilitas, 2btiIbarfeit)

Ízükséges következtetés gyanánt

lehet kihozni a talpvaló (sub

jectum) éfzfogásának eggyik mi

volti réfzébűl, úgymint a terjedt

öfzvekötö itéletben. Péld. ok. A'

tartósság (duratio, 35c0arr[id,f.cit)

fzükséges állítmánnya ugyan a'

talpvalónak, (subjectumnak}
vagy akármelly magavalónak,

(substantiának), de ennek pufz

ta éfzfogásábúl amazt feltagolás

által ki nem lehet hozni, követ

keztetni. Az éfztudományos tu

lajdonságok (adtributa logica)

azt foglallyák magokban, a mi

valamelly tárgynak é[zfogásában

fekÍzik. Az éreztető tulajdonsá

gok (adtributa aesthetica) va

lamelly tárgyban ama formák,

mellyekbűl nem éfzfogásának e

lőterjefztése áll, hanem mellyek,

mint a képző tehetségnek mel

lékképzetei , a vele egybekö

tött következéseket, és annak má

sokkal való rokonyságát fejezik

ki, mint Jupiter” sassa. Ezek

csak arravalók, hogy az elmé

nek tehetségeit felelevenítsék.

Adtritio, töredelmesség. 9tette,

A nem tökélletes (tökélletlen)

töredelmesség. Gánótzi... Nem

jobb volnaé ezt./zolgai, a con

tritiot pedig fiúi töredelmes

ségnek mondani?

Adventus, eljövetel, elérke

zés. 2[nfunft, Pázmán már jö

vetelnek, már jövésnek nevezi.

Jövetelekor, úgymond, elveze

tik a birodalom. Hod. A De

ák ad praepositio miatt az el

jövetel pontosabb és helyesebb
Urunk jövése " a” #"
Z2(Z J”62/26 ( aZ } 07"(l007262 ZO/-

"'" 2" itt is jobb

az eljövetel; mert a jövés, in

ségbül, (extensio, , 2íu8bcbnung)

Az öfzvekötő (syntheticum) tu

lajdonság"" ugyan,

és így tapafztaláselőzőleg (aprio

ri) ösmeretes, fzükséges állít

mány, (praedicatum ) de az

kább advenitio. Molnár Albert

eljövetelnek nevezi. Az egyhá

ziefztendőnek ama réfzét, melly

deákúl adventusnak mondatik,

Magyarúl még a köznép is Ad

ventnak nevezi.

«*
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Adverbium, igehatározó, Jłt

Étmoort.

Adversus , a, um, általel

lenbe fordított, vagy fordúltt,

tgenúber , gegen einen Qrt gcfebrt.

llenes, mostoha,bal,vifzontagsá

gos. 3Gibérmártig. Elöllévö, elöl

fekvő: va* von vorn ift. Adver

sa contraria Cserének annyi,

mint haragos ellenkezök. Lásd

errűl Contrarium. Adversae res

Pázmánnak ellenkező dolgok :

a világonn , úgymond, olly ál

lapotban vagyunk, mellyben le

/tetetlen, hogy sok ellenkező dol

gok belénk ne ütközzenek. Pred.

A vi/zontagságok, balságok

elég és talán helyesebb is.

Adversari, ellentállani,ellen

kezni, ellenzeni. 99iberfteben , ju

miber fepn, mibertrcben. Pázmán

az állanz helyett a tartanz

Ígével él: a Romai Tanács,

úgymond, ellent tarta benne,

Ebbűl és az ellent állani ígé

bűl lát[zik, hogy az ellen nem

csak postpositio avvagy névha

tározó, hanem főnév is nyel

vünkben ; de a melly járatos az

ellent állani íge, olly fzokat

lan ellenben az ellent tartani.

Az ellenkezöt tartani közön

séges Ízójárás. Sokan ezt a ta

nítást ellenzik és kárhoztat

tyák, úgymond Pázmán Hodeg.

ásutt a vi//zát vonzani ígé

vel él Hodegussában : de e'

helyett az újat vonni fzokottabb

Ízójárás 3 csak hogy a véleke

désekrűl, kivált a hit dolgá

ban eggy keveset alacsony. Sibi

adversatur, contradicit: ellenez

magával, úgymond Mono/zlai

hibásan: mert jóllehet az ellen

zeni ígével ki lehet az adver

sari verbumot fejezni, de syn

taxissa az utóbbikétúl nagyon

külömbözik, Az ellenez tudniil

lik, vagy ellenz művelő ige ,

és így accusátivust avvagy fzen

vedő ragafztékot kíván, mint

péld. ok, ezt ő ellenzi. A sibi

adversatur mondást tehát neu

trummal kell kifejezni: ellen

kezik magával, Másutt Mono/z-

lai az ellenkedik ígével is él:

de ez nem olly helyes formatio,

mint az ellenkezik, és nem is

olly járatos. Analyt. Part. I.

pag. 306. Nota.

Adversarius, ellenkező. 98is

bcr[adber. Így nevezi mind Páz

mán Hodeg, mind Gánotzi;

" pedig ellenkedőnek; de

mivel az ellenkedik íge nem he

lyesen formáltt, és nem is jára

tos , ré/zesülője avvagy parti

cipiuma az ellenkedő sem jobb

nállánál.

Adversativa coniunctio, el

lenkező kapcsolat a Grammati

cában; cin Binbemort, veld):8 ci
men Gegenfa6 qnbeutet, ' •

Advicinativum suffixum in

Grammatica, közelítő ragafzték.

Stad)enbung. ,

Adulter, házasságtörő. &bt=

6red)er. * A házasságtörő nem

magzatot, hanem gyönyörűsé

get keres. Pázm. Pred.. Lásd

ezen , allegoriárúl jegyzésemet

Tendere alatt.

Adulterare, hamisítani, meg

rontani, megvefztegetni, verfäí

fdjen. Adulterare verbum Dei:

házasságtöréssel fertőztetni

az Isten igéjét, úgymond Pázm.

Fred. E”# ideát egybefzerkez

tetni lehetetlennek tartom. Ci

cero bizonnyára az adulterare

ígét, metaphorice csak akkor

vefzi , mikor nem a házasság

rúl van a' fzó, és illyenkor an

nyit tefz, mint meghamisítani,

megrontani. *_ ! * A

2fdulteratio, hamisítás , meg



16

rontás , megrongálás, megvefz

tegetés. Berfáífdjung: Lethenyei

megmarczongásnak nevezi: Ja

kob András vallására való vál

toztatása és megmarczongolá

sa. A megrongálás helyesebb

is, fzokottabb is. A marczong

csak neutrum avvagy középren

dű íge lehetne, ha fzokásban

volna , mellybűl az activum

marczongol fzármazik, melly

valamivel ösmeretesebb, és an

nyit tefz, mint dilaniare, fe

raciter dinnordere , a' mar

czong , ferocire, ígének értel

méhez képest, mellyet a' mar

czona feroculus,, gyökér

nyelvünknek ifjúkorában fzült.

De vallyon maga a marczona

nem a' martialis, Mars Deák

fzavakbúl támadtö?

Adulterium , házasságtörés.

Gócbrud). Így nevezi sok helyenn

Ízmán, valamint Illyés is.

De Márt. IStv. synonimumot ke

resett neki: ha pedig, úgymond,

a házasságban történik, nös

paráznaságnak vagy házasság

törésnek mondatik. Lásd Scor

fatio. A parázna Tót fzó; a'

nö pedig általlyában a//zonyt

tefz , akár legyen férje, akár

nem. Csak a né formativa jegyzi

a férjes affzonyt, mikor a férj

finak vezeték neve utánn tetetik,

mint Magyariné. Házasságtörő

}" nem csak a nős avvagy

ázas férjfi, hanem a nőtelen

is, ha férjes aflzonnyal közlődik.

Hát az adultera a(zonyt, vagy

a házas férjfival közlődő leányt

lehetë vallyon nős paráznának

mondani? E synonimummal te

hát nyelvünk semmi acquisitiot

nem tett, semmi bővítést nem

nyert, bár, mennyit fenteregjen
fzemünk előtt a Lexiconokban

és némelly felekezeteskedő köny

vekben.

Advocatus, fzófzólló. Sűrípre

d)er. Telegdi.

Adumbrare, rajzolni, árnyé

kolni, árnyékozni, képzeni, ábrá

zolni, abbilNem, emtmérfen, gfcid)=

[am, mit im &dbatten bricid,nen.

Molnár Albertnál talállyuk

ábrázolni, Pázmánnál Hodég.

árnyékban jelenteni, melly a'

Theologiában még az árnyékol

ígénél is helyesebb kifejezés,

Kri/ztus Urunk igen /zépen ki

képezi és ábrázol/ya ezeket.

Lethenyei. Mellyekkel Krifz

tusnak Istenségét és Krifztus”

/zeméllyének eggy égébe (ígébe)

felvett emberi termépzetét ké

pezik és ábrázollyák. Lethenyei.

Adumbratio, rajzolás, árnyé

kozás, képzés, ábrázolás. 2(6bi(=

bung , $ntmourf, Sötjeid)mung. E

zek az ó testamentomban csak

példázatok 's megárnyékozások

volnának. Molnár Alb. Az ár

nyékozás meg nélkűl helyesebb.

Lehet árnyékolatnak vagy ár

nyékolásnak is mondani.

Adurere, megégetni, meg

sütni, megpörgölni , brennen,

anbrennen, vérfcnfcn. A ki/zélte

nyúl a csallyánhoz, megsüti

kezét. Pázm, Préd. A csalán

vagy csanál fzebb hangú és kön

nyebb kimondású. Ha a /zélte

a /zéltében helyett áll, annyi

mint oldalaslag. De állhat a .

/zét előízócska helyett is.

Aedificatio, építés, épűlés,

Šrbauung. Az ájtatosságnak er

kölcsi következése a subjectum

ban, az emberben. Ez tehát

nem pufzta illetődésbűl, hanem

az embernek valóságos jobbúlá

sábúl áll, melly benne erős és

tartós erkölcsi talpállításokot és

jó indúlatokot okoz, sőt ezeket

még a hajlandóságoknak aka

dállyaitúl is megoltalmazza.
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Fá/ztorokot rendelt az Isten az

Ecclesia épületére. Pázm. Hod.

Az építés helyett nem igen le

het venni, mert az épület már

annyi, mint aedificium ; de ha

neutraliter akarunk fzóllani, az

épülés a helyes név : az Ec

clésia épülésére. A rendtartá

sokot a hívek épületihez"
léséhez) fzabattya az Ecclesia,

Fázm. Az épületihez annyibúl

is hibás, mivel pluralis az épü

letéhez helyett. Telegdi is az

épület névvel él a helyesebb

epülés helyett: micsoda épület

következik, úgymond, a község

fölött efféle kérdezkedésbül? A'

fölött helyett a községre magya

rosabb volna.

Aemulari, követni, valakivel

buzgón vetekedni az elsőségért,

fifern , mad)tbun, vortíjun , cifrig

madbalmen. Pázmán Hodegussá

ban találunk eggy ígét, mellynek

annyit kellene tenni, mint per

verse, inverse,praepostere imi

tarž, aemulari, úgymint vi/z-

fzakövetni. Wi//zakövetik, úgy

mond, az Apostolokot; mivel

az Apostolok megelevenítették

a holttakot ; ezek pedig kivé

ezik a világbúl az élököt,

/#//zakövetni annyi mint re

poscere, jurücfferbtrn. Ide a fo

ná kúl követni, vagy ví//zájárúl

követni illik. *

Aequabilis, eggyenlő, eggya

rányú , gIeid). Ha az Isteni

igazságnak mérő serpenyője

eggyaránsu , mi az oka. 's a' t.

úgymond Ember Pál. Itt ő azt
akarta kétség kivűl mondani : à'

fontot eggyaránt nyomó, és így

eggyarányú, vagy eggymérté

tékű. A su, sü formativát a Ma

gyar nem ösmeri. Az analogia

mutatē vallyon nekünk az arány

vagy arán fzóhoz hasonló ne

vekbűl e formativával (zármazé

kokot? Mondgyaë valaki csak ál

mában is: arany bálványsu,

hofIzú dolmánsu, czifra pár

kánysu, gazdag z/ákmánysu ?

de mondgyuk ellenben mindnyá

jan : bálványú, dolmányú, pár

kányú, z/ákmányú. A só, ső

formativa csak a helyjelentő fza

vakbúl fzül egynehány adiecti

Vumot, mint első, belső, alsó,

hátúlsó 's a' t. Lásd a Felele

tet a 78. old. Ehhez tehát Em

ber Pálnak su , sü formativájat.

kapcsolni nem lehet.

Aequalis , eggyenlő , g[cid).

Pázmán eggyarányúnak is

mondgya; de ez annyi, mint

ejusdem directionis.

Aequalitas.eggyenlőség.GjIeid)=

Útit. Szilágyi.

Aequilibrium, eggymértékű

ség. (Síeid)gemid,t. Márt. Ist , ,

eggyarányúságnak nevezi; de

az arány annyi mint directio,

*Rid)tung. A testi hajlandósá

gok köztt lejendő (lëendő) edgy

arányúság megtarthatására ,

úgymond. Az efféle deákos mon

dásokot mindenkor jobb a hogy

conjunctióval resolválni, mint

péld, ok, hogy a testi hajlan

dóságok közti leendő (vagy va

ló) eggymértékűségfenntartas

son, fennmaradhasson.

Aequinoctium, éjnapeggyen

lőség. $agunbmad,tg[cidje.

Aequipollens, eggyetérő, eggy

értékű: 9[cid)gúítig, gleid,geítenb,

Fejérnek az aequipollens Judi

cium annyi, mint eggyettévő

itélet; de ez csak azt teheti,

hogy ejusdem significationis 3

a' mi az aequipollensnek a Lo

gicában járatos értelmét ki nem

fejezi. Másutt Fejér az aequi

pollentia ratiocinža eggyenlő

kihozásoknak mondgya. Igazabb

nevek az eggyértékű okosko
dások, -
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Aequipollentia , eggyértékű

ség. Gícidgültigfrit.

Aequitas,1)egyennesség,GÍtid =

beit. 2) Igazság, jusügyelés:

3Billigfeit, Geredytigfeit. Ellenke

zője az iniquitas : 1) igazságta

lanság, jussértés, 1lnbilligfeit, lim

geredtigfeit. 2) Egyenetlenség, tln

gleid,beit, mint Liviusnál iniqui

tas loci. 3) Roflz állapot, go

nofzság; fd5(cd)ter 8uftanb, 95c3=

btit. Márton Istvánnak az ae

quitas eggyenes /zivüség, az

iniquitas pedig""/zí

vüség; de amaz inkább rectitu

do, ez pedig pravitas cordis.

Aerarium , tárház, Göd,a6fam

mer. Telegdi. – Aerarii tri

bunus, fizető mester. 8a0Imciter,

A jó pénzt örömest ve//zük,

noha mocskos a fizető mester'

keze. Pázm. Pred.

Aesthetica, Erzéstudomány,

Gőinncnfcbrt. 4) A lélektudo

mányban (psychologiában)annyi,

mint az ízlésnek criticája, meg

itélése. 2)A filozofiában annyi,

mint az érzékenység regulái

nak tudománnya; és ezen érte

lemben az éfztudománynak (lo

gicának BernunftIebre) általel

lenében áll. A tifzta és tapafz

sialáshaladó (transcendentalis)

Aesthetica az érezhető éfzképze

tekben azt nyomozza ki, a mi

a tapa{ztalást tifztán megelőzi,

és így a mi nem a tárgyakbúl

(objectum) megy át a talpva

lókba (subjectum), hanem inkább

ezeknek belső [zerkeztetésébül

a tárgyaknak képzeteibe, mint

péld. ok. hogy közben és üdő

ben jelennek meg. – Aesthe

tica perspicuitas, érzésügyelő

értelmesség. 2feftßctifdbc g)cut(id)=

fcit. Ez példák és hasonlatossá

gok által vitetik végbe, mellyek

az elvontt éfzképzeteket és ité

leteket fzemlélhetőknek tefzik.

Ez a logica avvagy éfzügyelő,

é/zillető, és fejtegető (discur

siva) értelmességnek általelle

nében áll. – Aesthetice per

fecta cognitio, érzésügyelőleg

tökélletes ösméret. L, Cognitio

aesthetice perfecta. – Aesthe

ticum judicium , érzésügyelő

itélet, 2fcffbctifd)cê urtbtit. Ebben

a határozó ok valóilletö lehet,

az az, csak a talpvalót, a sub

jectumot illetheti, mint vala

melly tárgy gyönyörködtet, e”

tárgy /zép, ez kellemetes, ez

felséges. Itt tudniillik csak ama'

vifzony, vagy arány adatik elő,

mellyben az adott élzképzet, az

előállító, képző tehetséggel, 's

az életnek érzeménnyével által

lyában áll.

Aestimatio, tekíntet. 2(dbtung,

Ez általlyában annyi, mint efz

közetlen (immediatus) hely

benhagyása a tifzta éfznek ;

magátúl az éfztűl efzközlött, nem

pedig az érzeményes hajlandó

ságoktúl vett erkölcsi érzemény

vagy érdeklés; éfzképzete vala

melly böcsnek, értéknek, vagy

érdemnek, melly önfzeretete

met rövidséggel illeti, vagy et

tűl legalább nem függ, 's melly

engemet valamire sem hajlan

dóság sem félelem által nem bír.

– Aestimatio legis. A tör

vénynek tekintete, böcsülése,

2(d)tung fúrë (Sefc6. Ez annyi,

mint tudása és megösmerése

annak, hogy akaratunk egye

nesen a törvény alá, és a'

törvény által való határozás alá

van vetve. E tekintet, vagy in

kább böcsűlés, nem csak ma

gára a törvényre, hanem egy

Ízersmind azokra is kiterjed, a'

miket mink törvényes és erköl

csi dolgoknak tartunk, mint

péld. ok. a kötelességbéli csele

kedetekre, a jámbor és bölcs Íze
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:

kölcsi

mélyekre, a mennyire tehetsé

geiknek kiművelését a' fzabad

ságokkal való törvényes élésnek

tulajdoníttyuk. Ezen érzemény

nek lehetsége ama' fzövetségtűl

függ, melly ugyanazon valóban

(subjectum) az efzes akarat és

érzékeny vágyó tehetség között

van. Maga az érzés az érzékeny

ségben ugyan, de az éfz által

sokoztatik ; bizonyos jele pedig

az, ha magunkot, mihelyt csu

pán csak érzékeny öfztöneink

nek hódolunk, efzesen megvet

lyük. Ezen érzés máskint, sőt

még a reá való képesség is er

érzésnek is neveztetik

(sensus moralis , ba3 moralifdje

{$cfűbí, ber moralifdje Činn ).

Ezen érzés maga az erkölcsös

ség, sőt maga az erkölcsnek tör

vénnye, a mennyire a valóban

(subjectum) az érzékenységet

mint öfztöntoll érdekli, Az er

kölcs törvénnyének tekintete,

böcsűlése annyi, mint böcsűlése

és tekintete a' mi érzéshaladó

felségesebb terméfzetünknek és

czélunknak. E tekíntetnek ama'

nevekedő erejébűl, melly éle

tünköt igazgattya, ama jóság

fzármazik, mellyet erkölésnek

nevezünk (virtus, $ugenb).

Aestus, hőség, hő. $5i6e. Lásd

Heros alatt. Aestus poëticus, he

yűlés. 33tgeifferung. Ezt eggy va

laki a Németbül betű [zerint el

lelkesülésnek fordíttya , melly

nállunk semmit sem tehet, mint

a beképzéserő a Német Simbil

bung8fraft névbűl.

„Aetas, kor. 2(Iter. Könyörög

jünk, minden korokért, úgy

mond Telegdi. Aetas adulta,

*irilis : férjfikor, baš mánnfidje

2ÍÍter. Gánótzi emberkornak ne

vezi, de ez aetas hominis. A'

kik emberkorban (emberkorok

ban)azt fel akarják venni. .

Aeternitas , örökkévalóság.

Gmigfrit. Medgyesi. Aldgyuk és

maga/ztallyuk véghetetlen örök

üdökig. Lethenyei.

„Aeternus, a , um, örök, emig.

Orökkétartó, aeternum durans.

Pázm. örökkévaló, Molnár Alb.

Pázm. Pred. Aeternum perdu

rans , permanens , örökké ma

radandó. Pázm. Pred. Ab ae

terno : öröktülfogva. Idem. In

aeternum : örökké. Idem. Le

thenyeinél hibás az örökkén va

ló; mert az örökké a' fzokás ál

tal közönséges lett.

„Aevum , üdő, 8tit. Kor.2([ter.

Elet. 9c6cm. Ollykor örökkévaló

ságnak is vetetik: immerműbren

be 8cit. Ebbűl lett a Magyar év,

mint a capio, verbero igékbúl

a kap, ver Magyar ígék. Az

idegen fzavaknak első silabái

búl az Anglus is magának sok

Ízót csinált, mikor még nyelve

ifiú volt. " .

Affectio: Lásd Functio. Affe

ctio animi : érzés, érzemény,

($mpfinbung. Lásd Sensus. Affe

ctionis pretium. Bonum.

Affectus, indúlat, (Scinútbö

6cmorgung, Pázm. Pred, Fejér

A gyönyörűségnek, kéjnek ,

vagy ellenben az útálásnak,

undorodásnak, undornak, olly

erős, és hathatós érzése, hogy

még az értelemnek, az élz

nek, és így az okosságnak

és erkölcsösségnek uralkodását

is meggátolhattya; a' fzívnek »

az elmének olly zavartt állapot

tya, melly azt tehetetlennek te

fzi arra , hogy magát valamire

okfontolás és fzabad válafztás

által meghatározza. Az indúlat

túl megkülömböztettyük a pas

siót, úgymint a vágyó tehet

ségnek határozását, és olly haj

landóságot, melly az önnön ma

gunkon való uralkodást tehetet

*
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lennek tefzi. Így péld. ok, a'

bollzonkodás , a harag índúlat;

de a gyűlölség, a „boflzúvágy

passio. Az indúlatháborgó, hír

telen, tökélletelőző, akaratgá

zoló, a passio pedig tartós és

eltökéllett. A passiót a Deák

és Német neve Ízerint titre

ménynek lehetne első tekintet

tel nevezni; de definitiója fze

rínt a vágyrögzés legigazabb

neve, Ezeknek általellenében áll

az apathia, mellyet Schmid

Deákúl phlegmának mond in

significatu bono ; de, melly u

gyanezen jó értelemben indo

lentiának helyesebben nevez

tetik. Lásd errűl Analyticae

Institut. Linguae Hung. Part.3.

§. 76. pag. 295. Magyarúl az

apathia annyi, mint indúlat

lanság, 2íffectIefigfeit. Roflz ér

telemben az apathia, indolen

tia in sensu pravo, insensibi

litas annyi, mint érzéketlen

ség, tlmempfinb[id,feit. Némel

lyek az indúlatok közűl meré

" , ( animi strenui, pom ber

mafcrm 2(rt) mivel erőnkhöz

ama bizodalmat ébrefztik fel

bennünk, hogy az akadályokonn

győzedelmeskedünk. Illyen a'

harag. Némellyek csüggedők,

(animi languidi, vom ber fd)mel

3cmbcn, fd)mad,tenben 2frt) mel

lyek magát az ellentállásra va

ló ügyekezetet az unakodás tár

gyának és így kellemetlennek

tefzik, mint a félelem, a kétség

beesés.

Afficere, érdekleni, illetni,

megérdekleni, megilletni, rúb

rcm, 6cncgen. – Affècere ani

mum. Az elmét ... az éfzt

érdekleni. baš (Semútb affia

cirm. Ez annyit tefz, mint va

lamit az elmében, az éfzben,

támafztani, a' mi az előtt benne

nem volt; vagy röviden, az el

mében, az éfzben nyomadékokot

(impressiones, &intrúdfc) okozni,

Annyit is tefz,mint ingerleni, rei

#en, avvagy az érzékenységet efz

közetlen érdekléssel illetni, és így

a képzetekre vagy vágyakra

okot adni. Lásd Impressio.

Affinis, rokony, vermanbt. Só

gor. Q5dymáger. -

Affinitas, sógorság , rokony

ság,$5dbmpägerfd5aft, Bermanbtfd5aft,

–Affinitas analytica notionum,

Az ösmereteknek tagolásügye

/ö ( analytica) rokonysága.

2{nalytifóc Bermanttfdaft Ser Be

griffe. . Ez amaz . éfzügyelő vi

fzonybúl áll, (logica relatio)

melly az ösmeretek között je

gyeiknek eggyenlőségébül (idén

titas) támad. – Affinitas phoe

nomenorum. A jelenéseknek

rokonysága: 23ermanbtfd0aft ber

(#rfdjeinungen, I. Ez előfzör a'

jelenéseknek közönséges és re

gulakövető öfzvefüggését jelen

ti, mint tárgyügyelő ( objecti

vus) talpokát annak, hogy kép

zettyeiket is rendkövető folya

matban és fzövetségben lehet

előállítanunk, mint péld. ok.

hogy a czinnabaris ( 8ineber)

mindenkor veres fzínben és vi

fzonyos (specifica) nehézséggel

jelen meg előttünk. Mivel ma

gok is a jelenések, csupa kép

zetek, öfzvefüggéseknek oka pe

dig a mi elménkben fekhet,

rokonyságok réfzfzerint a mi

képző tehetségünknek a' fzüle

ménnye, melly a jelenéseket

mind úgy rajzollya le magában,

hogy a külömbfele érzeményes

(empyricus) éfzfogásokbúl olly

egység támadgyon, mellyben

minden öfzvefügg; réfzfzerint

a categoriáknak, avvagy ere

deti éfzfogásoknak a követke

zése , mellyek öntudásunknak
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külömbféle formái és nyilat

koztatásai. A rokonyság érze

ményes (empyricus) mikor éfz

re vétetik, tapafztaltatik; vagy el

lenben tapafztaláshaladó, (tran

scendentalis) ha neki tapafzta

Háselőzőleg Ízükségesség tulaj

doníttatik. II. A jelenéseknek

rokonysága másod/zor folyton

folyást is tefz. ( Continuitas ,

G5tűtigfeit). Illyen az, hogy az

éfz nem gondolhattya máskép a'

valókat, 's ezeknek tulajdonsá

gait és tehetségeit," dZ

eggyik felekezetbúl ( species)

a másikra garádicsonkint át

emelkednek, s mellyekben fzin

te olly kimondhatatlan külömb

féleség mint egyneműség, egy

formaság uralkodik. Affinitatis

vel continuitatis formarum logi

carum principium: az „atyafi

ság principiuma. Az éfzügyelő

formák ronkonyságának vagy

folytonfolyásának sarkállítása.

Lásd Anticipatio. -

Affirmare, vítatni, bejaben.

A régi Magyar könyvekben az

affirmare fzintúgy, mint a sta

tuere az állatni, és állítni igék

kel fejeztetnek ki: de az áll

igébűl activum helyesen csak át

képzővel formáltatik; és így az

állat már magában is alkalmat

lan e' kifejezésekre, annyival is

inkább, mivel a Magyarban

substantivum és annyit tefz ,

mint animal. Az állítani helye

sen formáltt íge ugyan, de az a

közbevetést ki nem kell belőlle

hagyni, mert ezt a Magyar

hangrend nagyon megkívánnya

a könnyebb és kellemetesebb ki

mondás végett. - ~ ~

Affirmatio, vítatás, 8cjabung.

Az állítás tudniihlik, annyi

mint thesis; &a6; a bizonyítás

pedig annyi mint argumentum,

36cmcië. A Filozofiában 1) Az

éfztudományos, vagy éfzügyelő

vítatás (affirmatio" {lZ

eggyik éfzfogásnak a másikhoz

való vifzonnyát, aránnyát illeti,

melly valamelly vítató állítás

által fejeztetik ki. 2) A tapafz

taláshaladó (transcendentalis)

vítatás annyi, mint létség (re

alitas) , dologság, (Q5ad6bcit

lét, valóság és a gondolatokna

foglalattyát illeti. Így van a'

dolog a tagadással""
val ) is. – Affirmative, víta

tólag, bcjqbcnb. Lásd Affirma

tio és Affirmare. Ember Pál

nál állatásképen: melly fzinte

olly roflz adverbium, mint az

állat íge, mellybül formáltatik.

Lásd #ffirmare alatt. Fejérnél

magyarosabb az állítólag, csak

hogy ez annyit tefz, mint sta

tutive, thetice, a mi amannál

több. – Affirmativus, vítató,

Útjabenb. - -

4" öntés, Oa82(ufgicffen:

A kere/ztségben , úgymon

Gánótzi, történni /zokott le

mosás háromféleképen megyen

végbe, t. i. az elmerítés, meg

öntözés és a meghintezés ál

tal. A lemosás helyett elég a'

mosás; az elmerítés helyett pe

dig elég a merítés , noha meg

kell vallanom, hogy e névnek

merítés értelme nagyon habzó »

és a Deák immersio fzónak ha

sonlatosságábúl támadt, vala

mint a merít, merül gyökerek

is a Deák mergo ígének első

betűibűl. A merítés névnek tör

vényes és közönséges értelme

haustus, és helyette sokkal iga

zabb volna a süllye/ztés, sub

mersio. A megöntözés frequen--

tativum, és így az öntés helyett

helytelen. Szintazon okbúl, és

azért is, hogy a hintez nem

törvényesen formáltt íge a hin
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teget helyett, a meghintezés is

helytelen a hintés helyett. „

Agape, 1) fzeretet, 9icbt. 2.)

Szeretbűl adott alamisna : 2(Imo

fen auš 9icóé gegeben. Innen Aga

pae, arum : fzeretetvocsora, gie

bcêmabí, a régi Kerefztények

nél az Úr vocsorája utánn. Dio

Cass. Az ollyan Q/ztogatás;

úgymond Gánótzi, Agapénak
hivattatott (hívatott), (l/3 (b2

/zeretet” a/ztala, , -

Agendi modus, bánásmód, a'

cselekvésnek módgya. JSírfungë=

art, bie 2(rt, ctmaš žtt tbun. Mo

zo/zlai ezt így ejti: cselekedete'

járása a Sátánnak cselekedete

3/zerint. Mondgyuk, tudni illik

/zava járása, melly possessi

vum nélkűl/zójárásnak általlyá

ban nem roflzúl mondatik. E”

Ízerint a cselekedetjárás sem

volna helytelen, ha fzokott volna.

Agens, mikor annyit telz,

mint caussa : ok, llrfadje.

Aggregatio , öfzvesereglés.

" "" Az öfzve

kötésnek eggyik módgya, mellyrül lásd Synthesis. gy y

Aggregatum , csoportozat,

2Íggregat. 1) Ez általlyában több

dolgokbúl öfzvetett halmozást

jelent; olly sommát, melly az

öfzvekötésnek ( Synthesisnek)

félbefzakadatlan folytatásábúl

támad; több réfzekbűl [zülető

sereget, péld. ok. 13. tallér, a'

mennyire e somma általellené

be tétetik az ollyan mennyi

ségnek, (quantumnak) melly

a minduntalan félbefzakadó egy

bekötésnek megújításábúl fzüle

tik, mint péld., ok. ha a 13.

tallért egységnek (unitas, &in=

beít) nézzük. 2) A csoportozat

különösebben az ösmereteknek

egység nélkül fzűkölködő fogla

lattyát jelenti, melly „görögűl

rhapsodidnak neveztetik, és a'

/

systemának, avvagy tudomány

épűletnek általellenében áll,

Csoport gyülekezet nem Apo

stolz"" úgymond f"

mán. De itt az egybe csoporto

zó vagy ö/zvecsoportozottgyü

lekezet, vagy csupán csak a'

csoportozat világosabban volna
mondva. •

Agonizare, agonem agere,

vagy inkább animam agere:

haldoklani, a halállal tusakod

ni vagy küfzködni , vonaglani:

mit btm $obe ringen , in ben Ítéten

Sügen ficgen. Pázmán, ki egyéb

kép a halállal tusakodni fza

vakkal él Predikátzióiban, egy

Ízer Hodégussában így fzóll i

a kik halálok órájánn jelen

voltak vonyagodó ágyóknál,

Da a vonyagodni fzörnyű roffz

íge a vonaglani helyett. A'

" tudni illik nem vony,

anem von, mellybűl a nyelv

nek ifjúkorátúl fogva a vonag

lik kétféle útonn támadhatott;

vagy a vonog frequentativum

búl tudni illik, vagy a vona

gol igébűl , mellyben az ag

intoly" közbevetés , mint

a lovagol ígében. Analyt. Part.

I. §. 193. pag. 314. és S. 194.

pag. 319. Á vonalog igérűl lásd

Analyt. Part. I. p. 343. e) A*

von ígébűl helyesen támad a'

vonakodik fzármazék is, melly
bül hihetőképen a helytelen

vonyagodik rongálás által Ízüle

tett. Az odikképző előtt ag köz

bevetést sehol sem találni. Ana

lyt. Pan. I. §. 189. p. 306. et

Seqq. • * * - - -

Álea, tulajdonképen, ostábla

játék; tágasabb értelemben akár

melly játék, mellynél az ember

a vefzteség vefzedelmében fo

rog, in britni, aud; allerIep

(#pici, babty man ctma* maát. A–

leae committere, discriminz
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objicere: a vak esetre bízni,

koczkára tenni: magtm. Pázmán

két más kifejezéssel is él, úgy

mint: /zerencsére vetni a lel

kek üdvözségét. Hod. de ez a'

Magyarban nem igen [zokott

Jzójárás a Német utánn : bcm

(5Iútfe überfajfen, A másik ma

gyaros ugyan, de alacsony, és

csak a köz népnek fzavajárása:

úgymint farkaskg/zára vetni

vagy bocsátani. /allyon, úgy

mond, ezek közül pana/zolko

dikè valaki, hogy nem böcsüli

ötet Fejedelme ? hogy farkas

ka/zára veti, és ve/zedelembe

ta/zítja ? Pred. •

Algebra, betűvetés. Sud,fta

ßenred)mung. Ez a /zámvetéstül

főképpen abban külömbözik ,

hogy a fzámjelek helyett be

tűkkel él. -

Alimentum, táplálék, eledel,

étel. Jtabrung, GZptift. Pázm.

red.

Aliquid, valami. &tma3: A'

mi tudniillik képzelhető. A va

dami magában annyi, mint res

in se, $tma8 an [id).Lásd Res

in se. - -

Aliunde, máshonnan, máson

nan, egyébünnen , ambermob«r.

Pázm. Pred. másunnan, melly

a Tifzamellékben még most is

járatos. A másonnét, máshun

nat 's a' t. kellemetlen hangú

és rongáltt [zavak. Molnár Alb.

egyébünnet, az innen gyökér

bűl; de accentus nélkül, melly

egyébaránt törvényes, az egyéb

ünnen lágyabban és kelemetes

sebben hangzik.

Allegata, az előterjefztett ta

núságok, bizonyítások, bizony

ságok, bit angefújtte 35cmcife. Se

cundum allegata et probata: a'

Bizonyságok utánn : úgymond

Medgyesi ; de az előterje/ztett

tanúsdgok és bizonyítások /ze
rint leghelyesebb, y /

Allegoria , értelemmásítás ,

jelbefzéd, verblúmmte 95ebcutung.

Lásd alább Metaphora. A má

sított értelmű egéfz befzéd is al

legoriának mondatik, mellyet én

valaha jelenséges mesének ne

veztem : de valamint a symbo

lum jelképnek, úgy az illyen

allegoria is jelbe/zédnek legjob

ban mondatik. Illyen Horátius

nál az I. könyvnek 14. ódaja,

mellyben a Romai respublicá

rúl mint hajórúl belzéll. Illyen

nel él Virgilius Eclogáiban, mi

kor Augustust kölcsönözött név

alatt dicséri; és Horatius a II.

könyv 10. ódájában: saepius ven
tžs 's a' t.

Alligare, valamihez kötni,

kötözni, ámbinben , anfnüpfen.

Pázmán a kötelezni ígével él

némellykor, de nem helyesen 3

mert ez annyi, mint obligare,

" subjicere ; verpflidjten.

Senki eggy olly nincs, úgymond,

az """"*" *

kihez úgy taztozzunk kötelezni

(kötni) hitünköt, hogy semmi

képen az ö tet/zésétül el ne me

hessünk, ha csak magán (ma

gánosan, különösen, maga) ta

nít a közönséges értelem (ér

telmenn) kivül. Hodeg. Senki

eggy olly nincs deákos és czi

kornyás a senki sincs helyett.

Doctori között, nem pedig kö

zül ; mert a között fekvést, a'

közül pedig helybűl való moz

dúlást jelent, melly e mon

dásba nem illik. A semmiképen

ígehatározó, avvagy adverbium:

az ígétűl tehát meflze nem kell

tenni: hogy tet/zésétül sem

miképen el ne mehessünk. Az

az ö a tet/zésétül előtt, melly–

ben az utólsó é a harmadik

fzemélyt a nélkül is jelenti,
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tavtologia. A magán, akár ma

gánn helyett vegyük, akár ad

verbiumnak, mindenkor hely

telen. A magánn annyi, mint

super seipso, és ide nem illik ;

a magán pedig, mint adver

bium helytelen agyfzülemény:

mert az emberi nyelvben fze

mélyes névpótolóbúl (ex pro

nomine personali) adverbiumot

formálni semmikép sem lehet.

Szeretnék én az ille, ipse vagy

suž , sibi , se névpótolóbúl,

melly annyit tefz, mint maga,

Deák adverbiumot látni. Még

mikor a maga csak határatlan

pronomen is , solus , a , um ,

akkor sem fzülhet adverbiumot.

Vallyon mondgyaë, vagy mond

hattyaë a Deák sole ? Pázmán

mondásában hiba kivül előtt

az értelem nominativus is az

értelmenn helyett. A kivit/

előtt csak eggy nominativust ta

lálunk nyelvünkben, úgymint

kétség kívül: de én ezt kurtí

tásnak nézem kétségemn helyett,

a minő a vasárnap is e' mon

dásban: az atyám vasárnap

érkezett, vasárnaponn helyett.

Másutt, megmeg. Hodégussában

IPázmán így Ízóll: Senki sem

akarja máshoz kötelezni ma

gát, hanem kiki mind (csak)

azt követi, a' mi neki tet/zik.

Ide is a kötni jobban illik. Meg- gy

mert ebben két /z találtatik.

Az altercans Pázmánnál an

nyi is mint pántolódó ; de ez ,

úgy látfzik,

ÉdntcIn ígébűl fzármazott, mel

lyel a köznép él. Hogy az efféle

németes vagy német eredetű

fzavakot Pazmán a vele egy

korú vagy régiebb Magyar Pro

testans könyvekben találta, ké

telkednünk nem lehet. A Pro

testans Magyarok

fzázaddal hamarább kezdettek

meg másutt: közönséges úgy

mond, mert nem köteleztetett

"" eggy Nemzetség

"ez, mint a Synagoga.

Alludere ad aliquid, vala

mire arányozni, czélozni, auf

ctmaš brutcm. Moyses könyveire

arányoz Esaiás, úgymond Em

ber Pál: ha meg nem akarta a'

Vulgátábúl az Izaiás, vagy Isaias

nevet tartani, hanem e helyett

inkább Zfidó textushoz folya

nodott, mi okra nézve hagyta

*

el az első jod betűt, és minek

adgya hozzá az s végső betűt?

A Zfidó Ízerint e név Jesaiah

myU"

Altercans, vetekedő, patvar

kodó , villzálkodó, 3ánfifd5, 3anfa

fid,tig. A hamis tanítót, úgy

mond Mono/zlai, hamar meg
ösmérhetnz

tudománnyábúl. Itt a vi//zás

a helyes kifejezés: mert vi/zál

ni annyit tefz elő/zör, mint

közbe /zöni, ammint Szabó Dá

vid Kisded Szótárjában a 275.

old. második kiadásban magya

rázza: valami vá/zonba, dik

tába ( vá/zon neme) más /zint

vi/zálni. /i/zállott fondl, a'

mit én vi/záltt fonálnak mon

danék. A vi/zálni másod/zor

annyit is, tefz, mint dörgölni,

kivált a' fzőrnek fekvése ellen,

A vi//za gyökér nállunk annyi,

mint retro, re, praepostere; és

ebbúl támad a vil/zälkodni ige,

melly annyit tefz, mint veze

háborgó , vi/zált

kedni, egyenetlenkedni, újat

vonni. Ugyanazon gyökérbül

[zármazik a vi/7zás, azaz el

lenkezö, újatvonó, vetekedni

/zeretö adjectivum is, és ebbúl

a vi//záskodni íge. A vi/zál

ni, vi/zon, vagy vi/zony, és

vi/zont, vi/zontag a vi//za

ökérbűl nem fzármazhatnak,

ogy a Német an

egynehány
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a Német és Franczia Protestán

sokkal barátkozni, és tőllök még

neveket, ígéket, idiotismusokot

is kölcsönözgetni, mint a Ca

tholicusok. »

Alternatio, felváltás, QGcd5fel,

Lásd Mutatio. – Alternativum

judicium. Lásd Disjunctivum

judicium.

Ambages, tekergés, csavar

gás, kerengés. 1lmfd)meif, llinmcg.

Mond meg magyarán 's keren

gö be/zéd (kerengés) nélkül.

Ambitio, tifztkeresés, tifzt

vágy. Bemer6ung um &brenteilen,

Illyésnél , ti/ztrevágyódás ;

Pázmánnál ti/ztességkívánás

Hodeg. A hiúságos dücseke

déstül és ti/ztességkívánástúl

iüresek legyenek. Pázm. Pred.

A hiúságos csak betűfzaporítás

a hiú helyett. A ti/ztesség an

nyi mint honestas, decorum. de

centia, mellyet minden kerefz

tény embernek kötelesség, gya

nánt kell ajánlani, az üresek , va

cui fzembetünőképen deákos ,

melly helyett a Magyar a ment

tek vagy /zabadok nevekkel él,

Másutt Pázmán Hodegussában

már ti/ztségkívánásnak helye
sen nevezi.

Ambitiosus , tifztrevágyó 3

tifztkereső, tifztkívánó, ber nad,

ébrenítetlen ftttőt. Pázmán ti/z-

tességkívánónak nem helyesen

nevezi, ammint már Ambitio

alatt mondottam. Tefz azonn

kivűl annyit is, mint bü/zke,

kevély , hegyke , és ammint

Pázmán mondgya, dölfös, vagy

Lethenyei fzerint negédes,mel

lyet ő talán csak a nyomtatás'

hibája által megéndesnek mond.

Az ifiú negéndes indúlat, úgy

mond. * -

Ambitus, környék, kerítés,

kerület, timfrcië, timfang. Hely

©trtben nad) ébrenteilen ébráci9.

Amor , Ízeretet , Qiebe. Ez

kétféle, úgymint 4) a /zenve

dékeny (pathologicus), melly

hajlandóságbúl ered. Ez csak az

érzékenységnek tárgyait illethe

ti, és nem parancsoltathatik.

2) A másik a gyakorlásügye

lő (practicus) Ízeretet, mell

a tifzta éfznek sarkállításibűl

ered. Igy az Istent Ízeretni annyi,

mint parancsolatit örömest tel

lyesíteni; felebarátunkot fzeret

ni annyi, mint iránta való kö

telességeinket örömest tellyesí

teni. A fzeretetnek törvénnye az

örömest cselekedést efzközetle

nül (immediate), vagy ammint

a köz befzédben mondgyuk,

egyenesen nem parancsolhattya:

hanem csak azt, hogy ama' fzív

hajlékonyság utánn esdegél

lyünk, melly az örömest cse

lekvést fzüli. – Amor propri

us, maga/zeretet. (2ef6ftlicbt.

1) Ez általlyában annyi, mint

valamennyi hajlandóságoknak

sommája, 's ugyanazoknak meg

elégítése utánn, az az, a' bol

dogság utánn való esdeklés. Ma

gában foglallya ez az önmagunk

hoz való jóvoltot, és az ön

tetfzést. 2) Különösebben kétfé

le, úgymint a terméjCzetes, és

csupán csak gépelyes (mecha

nicus) magafzeretet, mellyhez

semmi éfz sem kívántatik. Ma

gában foglallya ez az önfenn

tartásra, a nemfzaporításra, és

a társalkodásra való öfztönt.

A másik megmeg terméketes

(" ) de már egyfzersmind

egybehasonlító is, mellyhez te

hát éfz kívántatik. Illyen ama'

hajlandóság,hogy másoknak véle

kedésében magunknak böcst Íze

rezzünk. 3) A magafzeretet az er

kölcsösségre nézve háromféle: a)

az erkölcstelen és efztelen magatelen tifztvágy : unred)tmáfiigeë
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Ízeretet, melly önbírálásnak,

énezesnek neveztetik. (solipsi

smus: GőcIbítjudyt) Ez ama kéfz

séget jelenti, mellyel hajlandó

ságunkot akaratunk legfőbb tör

vénnyének tenni fzerettyűk; 's

mind az ön/zeretetet, (philautia

Gigenliebt) mind pedig az önbö

csülést ( arrogantia , Šigen=

búnfeI) magában foglallya. Az

ön/zeretet az önnön magunk

hoz való mértékletlen, sőt min

dent felmúló jóvoltbúl áll. Az

önböcsülés pedig az, mikor ön

nön magunknak, mint fzenve

dékenyen (pathologice) meg

határozható valók, minden egyéb

felett tetÍzünk. b) Az" IIla

gafzeretet, avvagy a boldogság

utánn való esdeklés, a mennyi

re ez az erkölcsi törvénynek te

kíntete által, úgymint legfőbb

tárgyügyelő alkuja által meg

határoztatik, az, mikor a bol

dogságnak talpregulái, (maxi

mái) az erkölcsi törvény Ízerint,

minden egyéb efzes valókra is

kiterjefztetnek, és így alkalma

tosaknak tetetnek arra, hogy

belőllök közönséges törvények

vállyanak. Lásd arrogantia,

philautia , és beatitudo. c) Az

erkölcsi magafzeretet, önnön

magunknak efzes fzeretete, éfz

fzeretet annyi, mint az önelé

gedés utánn való esdeklés , (con

#entus secum animus, G5cI6ft

3ufriebenbeit) érzékenységünknek

az erkölcsi törvény alávaló tellyes

hódítása által.–Amor sui ratio

nalis, E/zes maga/zeretet, éjz

/zeretet gycrmunftfitótfeiner35ef6ft.

Amphibolia, kétértelműség

3mcybéutigfeit. A) Általlyában va

lamelly éfzfogásnak kétértel

műsége. 2) A tapafztaláshaladó

( transcendentalis ) , kétértel

műség az, mellynek oka tapafz

taláselőzőleg (a priori) magá

ban az ösmerő tehétségben van,

Illyen kétértelműség támad, mi

kor a tifzta éíznek tárgyait az ér

zékeny tárgyakkal felcseréllyük.

Ampliare , megöregbíteni ,

megnagyobbítani: vérmebren, vera

grófkrn. Mikor az ő institutiós

könyveit megöregbítette , és

megváltoztatta, úgymond Le

thenyei.

Amplificare, bőviteni, crmci

term. Pázmánnál kiterje/zteni,

Fred. de ez annyi, mint exten

dere, auêbebnem. * * -

Amuletum , Lásd Fetissum.

Amussis, zfinórmérjék. 9tidyta

fdynur. Noha a /zent Irást iga

zító sineg gyanánt kell ven

nünk, úgymond Pázmán. A'

z/inórmérték fzokottabb, noha

a z/inór a Német (25d)mur fzó

búl van véve. De azt tartom,

hogy a sineg sem igen kérked

het eredeti magyarságával. Lásd

alább Transportorium.

Anabaptista, Pázmán, Gánó

tzi, Veresmarthy vi//zakere/z-

telőnek nevezik; pedig az Ana

baptisták nem kerefztelnek vi/z-

/za; retro, retrorsum, a mi

tulajdonképen annyit tefz, hogy

az új kerefztséggel az elsőt meg

rontyák, vagy hogy a kerefzt

séget viflzájárúl adgyák. Ök csak

újra, ismét , iterum kere[zte

lik meg a meglett, vagy hoz

zájok tértt embert, mivel azt

hifzik, hogy a gyermeknek ke

refztelése foganatlan. A hiba on

nan eredt, hogy a Deákoknál

a reverbalepraefixum némelly

kor annyit tefz, mint meginz ,

ismét , némellykor meg annyit,

mint vi//za. Így a renasci an=

nyi mint újra ismét /zületzzz

nem pedig vi//za/zületni ; , a

repercutere pedig annyi, mint

vi//zaütni, nem pedig ismét üt

ni. Azt tehát, ha a rebaptisa
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re ígénél a vi//za vagy az újra,

megint, ismét értelmet kellë

Magyarúl kifejezni, az Anabap

tistáknak tanításábúl kellett, vol

na meghatározni. Az Anabapti

sta valóságos újrakere/ztelő,

vagy ismét kere/ztelő, nem pe

dig vi//zakere/ztelő. -

Anagogicus seu , spiritualis

sensus. Lelki értelem : gtiftige

$Bebeutung. A' mit betü /zerint

Chánaán földgyének igéreté

rül tanúlunk az ó testamentom

búl, (azt) lelki értelemmel(ér

telemben) /zent Pál az örök

életre való vála/ztásra fordít

zya. Pázm. Hod.

Analogia , "" »

GSIeid)férmigfrit. /zent Irás'

Zitkait a bevett megerősödött

bitnek folyása /zerint kell ér

teni. Pázmán. a hitnek egy

.formasága /zerint. Mikor (az)

Isten hasonlítás /zerint oro/z-

lánynak, kö/ziklának monda

tik. Medgyesi ; de ez inkább as

similatio. Fejér eggyezésnek,

megeggyezésnek nevezi; de ez

annyi mint consensio, concor

dia; másutt pedig hasonlóság

nak : annál nyomosabb a ha

sonlóságnál fogva való kiho

zás : de ez meg annyi, mint

similitudo. – A Mathésis

ban analogiáknak neveztetnek

a két egyforma mennyisé

ges (quantitativa) vifzonyok

nak formulái, mellyek által az

arányzatnak (proportionak )

két adott tagjábúl a harmadik

meghatároztatik. A' Filozofiában

analogiáknak, avvagy egyfor

maságoknak, vagy hasonlósá

goknak neveztetnek a két egy

forma minéműséges (qualita

tiva) vifzonyoknak formulái,

" minők a talpigazságok és a'

következések köztt, vagy az

láltatnak. Itt már a három adott

tagbúl nem a negyedik tag, ha

nem csak az ehhez képest való

vifzony nyomoztatik ki. Péld.

ok. A' melly vifzonyban a'

gyermekeknek boldogsága a' fzü

lőkhöz való Ízeretettel áll: u

gyanazon vifzonyban áll az em

beri nemzetnek boldogsága az

Istennek fzeretetével. Vagy: a'

mi az óra az óráshoz, az a vi

lág az alkotójához. – Analo

gia experientiae, a tapa/z=

" egyformasága.".
gic btr érfahrung. Ez ama re

gulákbúl és talpállításokbúl áll,

mellyek fzerint mink az éfzre

vételekbűl támadó itéleteket,

mellyek az üdővifzonyt illetik,

tapafztalásbéli itéletekre változ

tattyuk, és így a jelenéseknek

bizonyos vifzonnyait (relatióit

a' fzükséges egység alá fzorít

tyuk, ha egyébaránt tárgyü

gyelő"" ösméreteik

lehetségesek. Az illyen tapafz

talásbéli egyformaságok az ál

tal támadnak, ha a vifzonynak

három categoriáját (eredeti éfz

fogását) fzemlélésekre fordít

tyuk. 1) Az első categoria, a'

magavalót, a substantiát ille

ti. A jelenésekben tudniillik,

úgymint a tapafztalásnak tár

gyaiban, tartósnak kell vala
minek lenni: mert ha minden

változna, lehetetlen volna ma

gunkban a mindent átölelő ü

dőt érzeményesen (empyrice)

képzelni, mellyben a vifzonyok

csak egyedűl magában lehetsé

gesek. – Ez a tartósság” sark

állításának neveztetik. (princi

ium durationis ; Grunbjag bér

3cbarrid,frit.) 2) A második

categoria az ok. A mi csak tör

ténik, az mind valami ollyas

által határoztatik meg, a mi

okok és az okozatok között ta előtte már megvolt. Egyébaránt
24.
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az éfzrevételeknek folyamattya

csak valóbéli (subjectivum) vol

na; és tárgybéli (objectivum)

üdővifzony nem volna közöttök.

Ez az okozásnak a sarkállítá

sa. (principium efficientiae Yel

caussalitatis ; Grunbfat ttt ér

*ugung).3) A vi/#onlás(régeti,
#szd felvirfung) a harmadik. A

másra

vifzontag munkálkodik. Egyéb

mi eggyütt van, az, egy

aránt az éfz akármelly tapaíz

taIásbéli itéletben nem képzel

hetné magában lehetségesnek az

eggyüttlétet. Ez a közösségnek

sarkállítása. (principium

communionts; Grunbfa6 ber St=

a”

mcinfd)aft ) E három sarkállítás

méltán neveztetik analogiának,

egyformaságnak, vagy hasonló

ságnak; mert ők soha sem ha

tározzák meg, mi és melly nagy

a tartós, az ok, a'"
hanem csak micsoda vifzonyban

áll a változóval, az esettel és

az eggyüttlévővel,
{

Analogus , a , um , eggyfor

ma, gleid,férmig. Fejér megegye

zőnek mondgya; a mi annyi

mint consentzens, concors.

Analog a cognitio, hasonlatos

ösméret. 2(naIcgifdje Gtfenntnifi,

Valamelly egyformaságbúl vontt

ösmeret; ama vifzonynak, arány

nak, hasonlatosságnak az ösme

rete, melly valamelly magában

ösmeretlen való és más vala

mellyik ösmeretes között talál

tatik. Illyen az Istenrül való ös

meretnek az antropomorphis

mussa, avvagy emberítése, melly

az emberi hasonlatosságbúl ha

tározza meg – nem azt, mi

magában az Isten, – hanem

csak micsoda vifzonyban (rela

tióban) kell őtet az erkolcsi és

terméfzetes világhoz gondol

nunk. – Analoga exhibitio,

hasonlatos előállítas, előadás.

~

2ínaIegifdje bartellung. Lásd Ex

hibitio. – Analogum artis ,

vitae, rationis, a mesterség

nek, életnek, épznek hasonlat

tya. 2(nalogon bct Stunt , be3

9c6cm3, ber 3Bernunft. – Ana

logum , vagy analogon : ha

sonlat. Analogon rationis : éfz

hasonlat. Analogum rationi az

é/zhez hasonló, úgymond Fejér:

Analysare, feltagolni, 3crgIic=

bern. Fejérnél /zétfejteni ; de

a fejtés, fejtegetés a Logicá

ban mást teßz. – Az éfzfogást

(conceptum, Begriff) feltagol

ni annyi, mint megtudni (ap

percipere, bemufit verben) tu

dásba hozni a külömbfélesége

ket, réfzképzeteket, és jegye

ket, mellyek az éfzfogásban fog

laltattak ugyan, de az előtt csak

homályosan és zavarosan gon

doltattak. Ez által"" a”

feltagoló (analytica) itéletek.

Az éÍzfogásnak feltagolása tehát

az értelemnek ( intellectus )

munkálkodása, melly nem fzül

új ösmereteket, hanem csak a'

jelenvalóknak ád nagyobb értel

mességet; nem az éfzfogásnak

talpfzerét ( materia ) tágíttya

meg, hanem csak formáját kép

zi ki tökélletesebben. -

Analysis, feltagolás, tagolás:

8erglitettung. Csere elbontás

nak, Szilágyi és Fejér fejte

getésnek, az utóbbik pedig el

vála[ztásnak is mondgya. Páz

mánnak e' mondásában: magok”

saját magyarázattyokbúl el

nem igazodnak, és a külöm

böző fejtegetések között nem

tudhattyák, mellyik értelmet

kell követni, Hodeg, a fejte

getés csak annyi, mint inter

pretatio ; a' Logicában pedig a |

fejtegetés annyi, mint explz

catio , 95c3cid)mung, mellytül az

analysis nagyon külömbözik.
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– Analysis notionis, az éfz

„fogásnak feltagolása. Dit 8er

glicberung tintô ötgriff". Igy ne

veztetik az éfzfogásnak ama je

gyekre való (nota , 9)terfmaI)

felofztása, mellyekbűl öfzve van

téve, hogy ez által az ösmeret

(cognitio, &rfenntnif) nem u

gyan tökélletesebb, hanem csak

értelmesebb legyen. Lásd Ana

lysare. -

Analytica általlyában annyi,

mint az ösmeret” formájának és

ama reguláknak tudománnyal,

mellyek fzerint azt visgálni és

fontolni kell. Ezen Analytica,

avvagy a Feltagolásnak tudo

mánnyal, a közönséges éfztudo

mánynak (logicának ) eggyik

réfze, és az igazságnak tagadó

próbaköve. Általellenében áll a'

Dialectica avvagy a Lát/zat

tudomány. 2) Különösebb érte

lemben a transcendentalis av

vagy tapafztaláshaladó Analyti

ca annyi, mint a tifzta éíznek,

vagy élztehetségnek amaz ele

mentumira, z[engeréízeire való

feltagolása, mellyeknek sege

delmével minden gondolat vég

be vitetik. Réfzei ezek: a) az

é/zfogásoknak feltagolása av

vagy a tifzta, éfzfogásokot fzü

lő tehetségnek visgálása. Meg

mutattya ez, mellyek legyenek

a tápafztaláselőző éfzfogások,

(a priori): megmutattya létek

nek módgyát, és az ítéletekre

való alkalmasságokot. b) A talp
állításoknak "", aV

vagy a tapafztaláselőző itélésre

való tehetségnek visgálása. Ez

minket arra tanít, micsoda ta

pafztalás előző közönséges ítéle

tek támadnak a hasonló éfzfo

gásokbúl. 3) A tifzta gyakor

ló é/znek feltagolása a tifzta

a következendők: a) A tifzta

gyakorló talpállításoknak felta

golása, avvagy az erkölcsi tör

vénynek megfejtése. b) A tifz

ta gyakorlásügyelő éfzfogások

nak feltagolása," azt

ügyelik, a mi az imént emlí

tett talpállítások fzerint jó vagy

gonofz. c), A tifzta gyakorlás

ügyelő éfz öfztöntollainak fel

tagolása, avvagy ama módoknak

felfejtése, mellyekkel a tifztán

efzes és gyakorlási llető talpigaz

ságok és éfzfogások az érzékeny

séget íllethetik, 's ez által valóil

lető" (subjective)tehetősek le

hetnek. – Analyticus, a, um,

feltagoló, tagolõ, analytifd) 3er

gIiebercnb. Fejér fejtegetősnek

mondgya, és /zétfejtegetönek,

sőt még./zétfejtösnek is; de ez

a logicában annyi mint discur

sivus, acroamaticus. A metho

dus és unitas nevek előtt ezen

adjectivumnak értelmét lásd itt

nyomban. –Analytica affinitas,

tagolás ügyelö rokonyság, 2ína

Iptifdje 3Bertrambtfd5aft. –Analyti

ca methodus, a tanításnak a'

vi//zatérő módgya , vi//zatérő

tanításmód, másoknál fejtegető

mód 2[nalytifdje 9)tetbebe, Regres

siva methodusnak is neveztetik,

mivel a következésekrűl az al

kukra, a resultátumokrúl avvagy

folyományokrúl a talpokokra

vißzaemelkedik. A synthetica

methodus, avvagy a tanításnak

előremenő módgya az ellenkező

útonn jár. – Analytica unitas,

az é/zügyelő vagy éjztudomá

nyos egybekötésnek egysége.

Ginbeit cimer Icgifd5cm 23crfnúpfung.

Lásd Unitas. – Analyticum

iudicium. Lásd judicium ana

lyticum. - -

Anathema, átok, fzámkive

akaratot ofztya fel elementuma

ira, zfcngerélzeire. Ennek réfzei

tés. &Iud), Bann, Atkozott, Ízám

kivetett : verfiud)ter, 23trßannter
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A' iek olly embert értettek

e”" 3 # a föld alatt va

ló Istenségeknek Ízenteltetett fel,

hogy a népnek bűneiért eleget

tegyen. Hoflzú e betűvel az ana

thema annyi, mint a templom

ban felfüggefztett adomány ,

templomékesség. Régi Íróink az

elsőt csak az átok névvel fejezik

ki, noha könnyű átlátni, hogy

a Conciliumokban az anathema

inkább csak annyit tefz, mint

/zámkivetett, az Anyafzentegy

házbúl, tudni illik, vagy leg

fellyebb annyit mint átkozott,

melly utóbbik értelmet az egy

begyűlt lelki Atyáknak csak tü

zesebb buzgóságával lehetne

megeggyeztetni. Atok alatt sok

rendeléseket /zabott , úgymond

Pázmán. Ha az angyal/zólla

na is mást , átok legyen ! Te

legdi. A mit a Tridentom?

gyülekezet átok alá vetett ,

Gánótzi.

Androlepsia , fzemélyletar

tóztatás. Szilágyi. 2Berbaft einer

%)erfom.

Anima , lélek. Gőcefe. 4) Ál

tallyában a gondoló és akaró én,

önség. Lásd Ego. 2) Kölönösen,

ugyanezen én vagy önség, mint

életforrása, éltetője a' fzernek.

Lelkünkben jár, hogy az igazság

mellett kitámadgyunk. Pázm.

Hod. Lelkünk vefztesége alatt

tartozunk vele. Az Apostól mon

dásábúl megtet/sik, mellyfel

séges dolog a lelkek segítése.

JPázm. Pred. – Animam sal

vare: ( a') lelket üdvöziteni.

Idem. Animae mala: (a') lel

ki gono/zak. Idem : de itt a'

ro//zak értelmesebb kifejezés.

Animaepericulum; lelki ve/ze

delem. Idem Anima plus quam

corpus: a lélek becsületesebb a'

testnél. Idem. A höcsűletesebb

helyett, melly annyi mint ho

nestior , helyesebb kifejezés a'

böcsösebb. Animae tranquilli

tas: lelki békesség. Pázm. Pred

A csendesség vagy nyugoda

lom helyesebb kifejezés: mert a'

békesség a hadakozásnak, nem

pedig a belső nyughatatlanság

nak vagy háborgásnak általel

lenében áll.

Animalitas , állatiság , baš

tbicrifdje 2Gefen. Az embernek

mint élő valóságnak (valónak)

állatisága. „Márt Istv. Csupa

állatiságnak tartaná, Fejér,

De a' Logicában , animalitas ,

éltetés, életség, 2(nimalität. Ez

által a léleknek a gépelyes (or

ganicum) testtel való fzövetsé

gét értyük, melly ezt eleveníti,

1) A közönséges kettősség av

vagy dualismus fzerint annyi,

mint két külömbnemű magava

lónak (Substantiának), öfzve

függefztése. 2) A legújabb ide

alismus [zerint, melly a' lelket

és testet úgy képzi, mint jele

néseket, annyi, mint két kép

nemnek, a belső és külső érzé

kenységnek eggy öntudásba va

ló öfzve függefztése, mellynek

tulajdon talpfalát nem tudgyuk,

mivel e két jelenésnek tapafz

taláshaladó tárgyai nekünk nem

adatnak. +

Animus , lélek, elme, kedv,

bátorság , GőceIe, Gemút0, 9)tut6,

9aunc. Jó kedvbül : ro/z kedv :

változó kedv. Pázm. Hodeg.

Illyen értelemben az Aesthetica

animus helyett a humor név

vel él. IIlyenkor /z/vnek is

mondgyuk: jó/zívvel legyetek,

Moln. Alb. Re aliqua affici: va

lamit /zívére venni ; [id) ctmáë

3u (Semútbe fűbren 2, 5ieben , ne6=

mcm. Az üres (hiú) lelket csa

lárdúl ját/zodtattyák. Pázm.

Pred, hol az íge imígy van ír

va: jáczotattyák. Lásd Ludere
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Animum despondere, abjicere:

elhagyni magát: ben 9)tutbfallen

Iaffen. Pázm. Pred. Animi

praesentiam habete: e/zetekenn

járjatok : 6c0aftet bit, Gegenmart

bcë ($città. Pázm Pred. Ani

mo recipere, e/zébe venni.

Fázm. Pred. A' fzívére venni

helyesebb.

Annulus, gyűrű, 9čing. –An

nulus sponsalisticus, jegygyűrű,

Pázm.–Annulus Piscatoris: a'

haláfznak gyűrűje, Gánótzi ;

inkább talán csak halá/zgyürü.

Annutus. Lásd Adnutus.

Antecedens , előmenő, elől

menő, előző , felmúló, felül

haladó: vorgebenbe, vorangebében=

be, úßertreffenbe, A' Logicában

Fejér már előlállónak már elé

tételnek mondgya. Mint prae

missumnak Német neve is vor

bergebenbe, 3tterftftebenbe. Mivel

tehát a kurtított okoskodásban,

avvagy enthymemában, az an

tecedens mind a fö , mind az

al állítást magában foglallya,

valamint a praemissákot hom

lokállításoknak, úgy az aniece

denst az enthymemában hom

lokállításnak legjobban nevez

hettyük. Az előállítás tudni

illik, mivel annyit tefz, mint

exhibitio vagy repraesentatio,

erre nem alkalmatos. Antece

dentia , praemissa Pázmánnál

elöjáró mondások ; de ez na

gyon általlyában való név, hogy

sem az okoskodásnak praemis

sáit határozólag jelenthesse. A'

Hermeneuticában az anteceden

tia és consequentia Mono/zlai

nál : előtte való és követke

zendő sententiák. En ezeket

előzeteknek és következeteknek

mondanám, mivel a' fzent Írás

nak magyarázás alá vett mondá

sát megelőzik és követik, 's erre

valónézve meg is világosíttyák,

Antecessum. In antecessum,

előre, 3um vorauê, Márt, Istv.

és több régi Magyar Írók az

eleve Ízóval adgyák : de én nem

tudom, miféle formatió által

támadhat az eleve az elő név

bűl? Hasonló [zármaztatást nyel

vünkben nem találok; de ké

nyem fzerint eleget koholhatnék

a dücső, erdő, erö , merö,

tüdő, üdő 's több efféle nevek

bűl: dücseve, erdeve, ereve,

mereve, tüdeve, üdeve; és per

analogiam az apró, bimbó,

| borsó , méltó 's a' t. nevekbűl

ezeket: aprava, bimbava, bor

sava. Vallyuk meg magunknak,

hogy a legrégiebb könyvekben

mikor még a nyomtató mű

helyek az ö, ü , é betűk és az

accentusok nélkűl Ízűkölködtek,

az előre fzó imígy nyomtatta

tott: elere; a nyomtatók gon

dolatlanságábúl azutánn (mutato

r in v) eleve : a mit a későbbi

írók helyes fzó gyanánt felkap

tak, a' fzónyomozásnak tudo

mánnya nélkül fzűkölködő mos

tani imitátorok pedig fzent ré

giség gyanánt fitogtatnak.

Anthropologia , embertudo

mány, 9)tenfdbcnfcbre, Fejér em

berzsmértetésnek nevezi; de ez

csak notitia hominis,9)temfdjen=

fenntnif. melly ha tudományos

rendbe volna is fzedve , az an

thropologiátúl külömbözne. –

Anthropologia empyrica, ér

zeményes embertudomány, &m-

pirifdje 90lemfdjenIebre. 1) Ennek

elméügyelő réfze (pars theore

tica), az érzeményes lélektudo

mány. Psychologia empirica,

empirifd5c 3ccfcnfébre. 2) Gya

korlásügyelő réfze (pars pra

ctica) az erkölcsöknek alkal

maztatott érzeményes filozofiája,

a tulajdon erkölcstudomány.
(Moralis, scientia virtutum :



32

21igenblebre, 2itten[ebre). Ezen

utóbbik tudomány az erkölcsi

törvényt visgállya, a mennyire

az emberi akaratot, hajlandó

ságokot és öfztönököt illeti, tel

lyesítésének akadályival eggyütt.

ámafzkodik pedig e tudomány

réfzént a tifzta Morálisnak, av

vagy az erkölcsök metafizikájá

nak talpigazságira, réfzént az

elmeügyelő lélektudománynak

tanításira. Antropologia practi

ca. Lásd Philosophia.

Antropomorphismus, emberí

tés. Ez általlyában az érzékeny

világnak tulajdonságait olly va

lónak tulajdoníttya, melly ezen

érzékeny, világonn kivűl van.

Annyi tehát, mint az éfzképnek

meg érzékenyítése, mint mikor

az Istenségben emberi tulajdon

sagokot gondolunk. Az emberi

tés kétféle ; úgymint a) az ága

zatos (dogmaticus), mikor az

érzékeny tulajdonságok magának

az érzéshaladó valónak tulajdo

níttatnak, mint, ha azt monda

nánk, hogy az Istennek fzoros

értelemben vett e/ze, akarat

tya 's a' t van, Ízíntúgy mint

az embernek. b) A másik em

berítés csak jelképes (symboli

cus), mikor" az érzésha

ladó valónak az érzékeny világ

hoz való vifzonnyait (relátióit,

23erődítmife) akarjuk kifejezni,

mint mikor azt mondgyuk, hogy

az Isten ollyan a világhoz ké

pest, mint mesterművéhez, az

efzes való. Emberi formán ,

úgymond Medgyesi, /zem,fül

's a' t. tulajdoníttatik az Istennek.

Emberítöleg helyesebb kifejezés:

Anthropopatia, emberi mód

/zerint , úgymond Medgyesi,

vidámság , öröm, gyűlölség

tulajdonníttatik az Istennek. E'

Görög név az indúlatokot illeti

» ugyan, 's annyi mint, emberi in

dúlattulajdonítás,de azért az em

berítés, mikor az Istenrül van a'

kérdés, fzintúgy illik reá, mint

az anthropomorphismusra.

Antropophobia, Emberkerű

lés, fzilajság, 9)tenfd)cnfd)tut.

Anticipatio perceptionum, .

tr9oknipus, előzés, az élzrevéte

leknek előzése annyi, mint az

éfzrevétel tárgyainak tapafzta

láselőző ösmerete, melly tehát

magát az éfzrevételt is megelőzi.

1) A jelenéseknek megelőzése

a legtágosabb értelemben an

nyi, mint azoknak ösmerete,

fzemléléseknek tifzta formája

fzerint, mellyre nézve mindnyá

jan a közben és az üdőben

vannak, és így valóságos terjedtt

(extensiva ) nagyságok. 2) Az

elözés /zorosabb értelemben

annyi, mint tapafztaláselőző (a

priori) ösmeret a jelenéseknek

az érzésnek talpfzerérül, nem

minéműségére nézve, mellyet

csak , tapafztalásbúl (a poste

riori" megösmerni,#"
ho e/zültt ( intensiva ) nagv

""" E”"
tás tehát: „ mindenik érzemény

„ nek, és mindenik,
,, a mennyire magában érze

» ményt foglal, van garádiccsa,

e sarkállítás, mondám; az elö

zés sarkállításának (principi

tum anticipationis) neveztetik,

mellynek következése a foly

tonfolyásnak sarkállítása (prin

cipium continuitatis).

Antidotum, a méreg ellen va

ló orvosság, vagy általlyában az

orvosság, ellenfzer. Gegengift,

obcr aud) 2tr3ney, Gtgenmittel, Fe

jér ellene/zköznek mondgya a'

Német Görgenmittel fzerint.

Antilogia ellenbefzéd , fzó

ellenkezés. JGiberfpred)ung , 9Gi

berfprud). Pázmán Hodegussában

csak ellenkezésnek nevezi, de



| 33

#|

csi,

*

ip:

#

ülj:

ri

vi

14"

#

d d

#

bű"

dt

a”/zóellenkezés, vagy a /zóellen

" , vagy"
zottabb. Midőn valamelly /zá

nes ellenkezést (látfzatos vagy

véltt fzóellenkezést ) találunk,

úgymond, a /zent „Irásban.

És másutt: az Isten /zavaiban

igaz értelem /zerint ellenkezés

nincsen : de néha olly tettetes

./zíne, (tetfzetes látfzattya) van

az ellenkézésnek 's a' t. Mono/z-

lai ellenkedő helyeknek mond
3.

"latinomia rationis, az éfz

törvénnyeinek ellenkezése, 2(n=

tinomie ber 3Bernunft. Ezeket meg

eggyeztetni a Filozofiának leg

fontosabb foglalatosságai közé

tartozik. Az antinomiáknak av

vagy törvényellenkezéseknek

visgálása, tapafztaláshaladó El

lenkezéstudománynak trat/2-

scendentalis Antitheticának )

neveztetik. + -

Antithesis, ellentétel, ellen

állítás, Contrast." Ennek

külömbségét a dissimilitudótúl

Lásd az Analyticának III. Part.

ag. 65. num. 3. Fejér el

}"""""""""" ülömb

ségnek nevezi; de ez inkább

contrarium, vagy diversum ,

disparatum. Másutt ellentétel

nek mondgya. – Antithetica

transcendentalis , tapa/ztalás

haladó Ellenkezéstudomány.

§ramfcembentale 2(mtitbetif. Lásd

Antinomia rationis.

Antitrinitarius , Szenthá

romságtagadó. Pázm. Hodeg.

Apathia jó értelemben Indo

lentia , Indúlatlanság, 2(ffect

Ígfigfrit; roflz értelemben pedig

Insensibilitas, Érzéketlenség,

!!ntmyfinblid,frit. Lásd Affectus.

Apertus, a, um, nyitott ,

nyíltt, nyilvánvaló, effen, fíar,

fzóval, mint melléknévvel él:

a csudák olly nyilvák (nyil

vánvalók) voltak. Hod. De ha

volt is e' fzó, mint melléknév,

valaha fzokásban, most már a'

kiavúlttak közé tartozik. A nyil

vánvaló, vagy világos helye

sebb. A nyilva, akár miké

fejezze azt ki a Deák, minál

lunk mindenkor csak fzenvedő

állapotjegyzője ( gerundiuma

a'"k,""

I. p. 378. b). Illyés nyilvánsá

gosnak nevezi. De a nyilván

adverbiumbúl a nyilvánság

fzinte olly fzörnyetfzó, mint a'

ti/ztán, méltán 's több efféle

adverbiumokbúl a ti/ztánság ,

méltánság volna. A nyilván

való fzokott adjectivumbúl tá

mad a nyilvánvalóság he

lyes név. -

Aphaeresis, kezdetkurtítás,

9Bcgmerfung eine8 Bud)[taben8 ober

einer Q59[be am 2Infang: bc33Bort3.

Illyen a Magyar 's az és helyett.

Apocalypsis, nyilatkoztatás,

{)ffenbabrung. De nállunk a Tit–

kos látás már régen fzokásban

van. Említi János Titkos látá

sában az Ur napját: és más

utt: írva vannak János' Látá

sában. Pázmán.

Apocope , végkurtítás. 98Seg*

merfung einer Q59I0e am &nbt ci=

nt8 28ortě. Illyen nállunk az az

névmutatónak, vagy a vasár

napon fzónak a' és vasárnap”

kurtítása e' mondásban: a'/zol

ga vasárnap érkezett haza.

Apocryphus, a, um , titkos,

titkoltt, félretett, verborgen. Il

lyennek mondatik a Hermeneu

ticában az ollyan könyv, melly

a canonban nincsen, és így nem

egyenesen az Istentúl sugarlott

könyvnek ösmertetik, 's a' fzent"
" az isteni fzolgálatnál

tin{cudjtenb. Pázmán a nyilva
nyilván nem is olvastatik. /e
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resmarthy dl könyvnek nevezi.

De az ál annyi, mint falsus, si

mulatus, spurius, adulterinus,

a' mit mindennémű értelemben

az apocryphus könyvekrűl csak

nem lehet még is állítani. A'

görög apocryphus adjectivum

nak értelmei közül a félretett

az apocryphus könyveknek

imént előadott definitiójával leg

terméfzetesebben öfzvefér. A'

félretett könyvek; libri apo

cryphi. Lásd authenticus. –

Apodicticus, a, um , éfzkény

Ízerítő , vernunftnötßigenb eber

3mingenb. – Minden tekintetben

helyes, és a' fzükségességnek tu

dásával egybe fzőtt. Fejér egy

Ízer /zükségkép valósítónak,

azutánn pedig ellenmondhatat

lannak nevezi; de amaz annyi,

mint necessario realisans , a'

másik pedig, mint cui contra

diež non potest.

Apogogicus, a.um, nem egye

nes, vagy mellékes megmuta

tás. Fejér.

Apostata, hithagyó, hittaga

dó, 2(6trünniger 9cm (5Iauben,

Pázmánnál hivatal/zegő pri

bék, ; de ez első nem azt jelen

ti; a ki hivatallyát vagy hitét

elhaggya: a másik pedig több

nyire a' fzökevény katonákrúl

mondatik. A hitpribék itt helye

sebb volna, ha a pribék fzo

kottabb fzó volna, a /zökevény

helyett. Követője ezeknek Lu

ther, úgymond Gánótzi, hittül

/zakadott (eggy) barát; és ez

helyes kifejezése az apostata név

nek, mellyet Molnár Albert még

rövidebben ejt: hittül/zakadtt.

Apostrophus , hiányjel. Gin

frummeš (žtridjeid)en am , Íegtem

35udjíta6cn beö 3Sortcê 3um 3cidjen,

bafi ?tma8 meggémorfen fcy. Illyen

a Magyar a névmutatóban a'

betű utánn álló horgacska, az

helyett, mellybűl a z elhagya

tik. - -

Apparens, látfzatos, tetfzetes,

fdbcinbar. Pázmán. tettetesnek

mondgya. Tettetes újságotmü

veltek, úgymond. Es alább :

Kri/ztus, nem tettetes, hanem

valóságos testet vett magára

Hod. Megmeg ugyanazon köny

vében: Urunk nem csak tettetes

testben, hanem valóságos test

/zerint /zületett (a') Boldog

A//zonytúl. E négy rendhagyó

ígébűl: hi/z, vi/z, vě/z (acci

pit), és té/z a „factitivumok

csak eggy betűvel formáltatnak:

hitet, vitet, vètet , tëtet; nem

pedig kettővel : hittet,vittet,vět

tet,tëttet. Az/z betűt tudniillik *

betűre változtattyák, és azutánn

az első fő regulát követik, melly

fzerint a monosyllabumok a'

factitívumokot csak at, et kép

zővel formállyák, 's mellytűl

egéfz nyelvünkben csak ezen öt

rendkövető íge távozik el: vet »

vettet ; nyit, nyittat; köt , köt

tet ; süt, süttet ; üt , üttet

Analyt. Part, I. p. 273. A'

tetteies Ízóban tehát az eggyik

hiba a dupla t. A másik hiba

illyképen lefiz világos: ama'

rendhagyó ígékbül tudniillik,

mellyekben az /z végzés gyökér

betű, (Analyt. Part. I. §. 264.

" 425.) neveket, at, vagy et

épzővel nem formálhatunk,

hanem csak ás, és, vagy al, el

képzőkkel, úgymint: ivás, ital;

évés, étel ; " létel vagy

röviden lét ; hivés , hitel, hit;

tévés, tétel ; (itt a tett per

fectum participii, mint a lett,

evett, ivott, hitt, és így mint

melléknév ide nem tartozik):

vèvés, vétel ; vivés, vitel,

A régi tettetes fzóban tehát a'

tettet, vagy törvényesen tetet

*
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név nem lehet; mihelyt pedig

nem név, nem is lehet belőlle

az es képzővel a tettetes, vagy

zetetes adjectivumot formálni.

Analyt Párt. 1. §. 65. pag. 108.

et seqq. Ámde ellenben a há

rom rendhagyó íge közűl : tet

/zik, lát/zik, met/z, mellyek

ben az fz, a z betű helyett áll,

(Analyt. Part. 1. §. 272. pag.

441.) a két neutrumbúl, mel

lyek factitivumokot nem Ízül

hetnek, (Analyt. Part. 1. §.

171. pag. 274.) neveket, az at

és et képzővel helyesen formá

lunk: lát/zat és tet/zet, mel

lyekbűl tehát a lát/zatos és tet

../zetes adjectivumok is törvé

nyesen erednek, és a Deák ap

parens, speciosus adjectivumok

nak értelmét legvilágosabban

kifejezik.

Apparentia, látfzat, tetfzet:

(25d)čin. Jelenés, külső tekíntet,

fzínmutatás: Grfdbcinung , áufer

Iid)e8 2ínjcben. Pázmán a /zín

mutatással él, mellyet a kép

mutatástúl meg kell külöm

böztetni.

Apparere, megjelenni, fel

tetÍzeni: erfdbcimem , fid)tóar mcr

ben. Mikor patet, liquet helyett

áll, kitet/zik, nyilvánvaló: cë

ift f{ar, offenbar. Ezekbül meg

tet/zik. Molnár Albert. Él a'

megtet/zik ígével Pázmán, és

Lethenyei is, ki így fzóll: , de

e dücsekedése a Calvinista

Uraimnak mint lehessen ál

landó (sükeres, helyes) és bí

zonyos, megtet/zik a követ

kezendő írásomban. De a'

megtet/zik annyi, mint com

placet. Lethenyei mondásában

azonnkivűl az a névmutató mund

a kétfzer helytelen az utánna

következő Uraimnak és írá

spmban possessivumok miatt.

"" végtére a Magyar

syntaxis, sőt a mondásnak ter

méfzete fzerint is helyesebb,

mint írásomban – Apparere,

annyit is tefz, mint érzeménye

sen (empirice) fzemléltetni.
Lásd Phoenomenon.

Apparitio, jelenés, &rfdbci

nung. Pázmán Hod. Szaka

dással, hasonlással le//z ki

jelenése , hol a megjelenés

vagy érkezés helyesebb volna.

Minden hitet, úgymoud Le

thenyei, az emberekben a'

/zent Lélek /zerez, vagy a'

mennyei tudománynak /zózat

tya által, vagy e/zköz nélkül

való (efzközetlen immediatus)

megjelenés által. - -

Appellabilis, fellyebbvihető,

maš man 3um béberen 9tid)ter

übertragen fann. Inappellabilis :

fellyebbvihetetlen. Szilágyi

Appellativum nomen , közös

név, Gjcfdbfcd)tëname.

Appendix, toldalék, 2injang.

Gánótzi.

Apperceptio, tudás, vagy a'

tudásnak tehetsége, a tudóte

hetség. Bemufitfeyn, obcr baš 33cr=

mégen beö 35cmuftfe9n8. 1) Ez

általlyában annyi, mint előál

lítás, képítés , éfzképzet (re

praesentatio, 23orítet(ung), vagy

a képítő, előállító tehetség,

(facultas repraesentandi, Bor=

[teÍÍungèvermógen. 2) A tudás to

vább határozottabb értelemben

annyi, mint ollyan éfzképzet,

mellyben az, a ki magában va

lamit képít, attúl a' mit képít,

megkülömböztetik. 3) Ide tar

tozik az öntudás, (Q5cf6f6cmufit

feyn) vagy az öntudásnak tehet

sége, mely kétféle, úgymint

az érzeményes (empirica) és a

tapa/ztaláshaladó (transcen

dénialis). 4) Apperceptio, é/*-

revétel. 9Babrnebmung. Annyi :

mint tudással való érzés, vagy
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az érzeményes fzemlélésnek tu

dása. Az éfzrevételes itéletrűl

Lásd Experientia, és Sensus

intimus. -

Appetendi facultas, appeti

tio, vágyó tehetség. 5tgebrungë=

vermögen. 1) Általlyában az aka

rat a legközönségesebb értelem

ben. Olly tehetsége tudniillik

az eleven valónak, mellynél

fogva saját . éfzképzettyei által

oka leflz kívántt tárgya való

ságos létének, vagy mellynél

fogva magát legalább annak meg

efzközlésére meghatározhattya,

ha mindgyárt termérzetes ereje

nem volna is elegendő arra,

hogy a kívántt tárgyat valósá

gos létre segítse. Talpfzere(ma

teriája) avvagy tárgya a vágyó

tehetségnek.az, a' mire vágy,

a mit útál, és így a kelleme

tesnek vagy a kellemetlennek

képzettye. Formája pedig a vá

gyásnak módgyábúl támad, mel

lyet a vágyó tehetség maga ha

tároz meg. Péld. ok. ha vala

mire csupán csak érzékenyen

vágyunk, vagy egyfzersmind

efzesen is. 2) Különösebben a'

vágyó tehetség kétféle; a tifzta

érzékenyes tudniillik, és az efzes.

a) A ti/zta érzékenyes vágyó

tehetség az, melly csupán csak

a , belső érzékenységnek ama'

rideg és érzékeny érdeklései ál

tal, az értelemnek vagy az éfz

nek minden közbejövése nélkül,

határoztatik meg, mellyek a'

kellemetesbűl és a kellemetlen

bűl fzármaznak. Illyen vágyó

tehetség a barmoké. b) Az e/zes

vágyó tehetség az, mellyet az

éfz igazgat; melly a regulák

nak és a czéloknak képzettyei

által határoztatik meg, 's melly

ben a kívánásnak és a kívántt

nak külömbfélesége egységre

jut, úgymint az akarat. Ez

kétféle. Elö/zör az érzékeny,

érzeményes (empirica) és/zen

vedőleg határozható akarat ,

(pathologice determinabilis vo

luntas) az alsó vágyó tehetség

az, mellyben a közönséges ér

telemben vett éfz, vagy ínkább

csak az értelem (intellectus) a'

már tifztán találtt érzékeny vá

gyakot, kívánságokot rendbe

Ízedi, és a bennek uralkodó

külömbbfélének egységet fzerez,

Itt mindenkor előre tetetik,

hogy a legfzomfzédabb határo

zó ok a belső érzékenységnek

gyönyörködtető vagy idegenítő

érzeménnyébűl áll. Péld. ok. ha

boldogságomnak okáért, az az,

hogy valamennyi hajlandósá

gimnak foglalattyát, a mennyi

re csak lehet, megelégítsem, va

lamit cselek[zek, vagy nem cse

lekÍzek, akkor érzeményes aka

ratom munkálkodik. Másod/zor,

A ti/zta akarat ellenben, a'

gyakorlásügyelő ti/zta é/z, a'

felső vágyó tehetség az, melly

csupán csak a fzükséges regu

láknak, törvényeknek tifzta és

érzéstelen képzettyei által a gyö

nyörnek, vagy az undornak

minden előre mentt érzeménnye

nélkül határoztatik meg, és így

általlyában csak az éfztűl függ;

mellyben az akaratnak fő re

guláira (maximáira) nézve csu

án csak az efzességnek formá

ja munkálkodik, és maga a'

talpfzer a forma által határoz

tatik meg. Péld. ok. ha vala

mit csupán csak az erkölcsös

ségnek képzettye miatt, a kö

zönséges törvényességnek kedvé

ért vifzek végbe, a nélkül hogy

fzándékom valamelly érzékeny

hajlandóságomnak megelegítését

tárgyazza. - -

Appetitio, vágy, vágyódás.

3tgicrbe, baë 35tjtre6cm nad) ctma8.
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Rendetlen kívánásnak mondgya

Illyés. -

|Appetitus, vágy, kívánság,

vágyódás. 5tgierbe, Quft, Ber

Iangcm. Facultas . appetendi in

animo nostro : vágyó tehetség.

35e3ebrungèpermègen. Pázmán ki

vánságnak_ mondgya Hodeg.

úgyfzínte Predik. is. A kiknek

kívánságát, úgymond , _jóra

akarjuk indítani, gerje/zteni

kell akarattyát.

Applicare , , alkalmaztatni,

Izabni, fordítani, anmcffen, nad)

ctivač rid)tem. animemben. A bi

zonyságokot a levélhez, könyv

""" Pázm. ##"
ez talán accommodare. A mise

a kere/ztfánn lett (tett) véres

áldozatnak erejét hozzánk kap

csollya. Pázmán Hod. reánk

alkalmaztattya , - ha/znunkra

fordíttya helyesebb kifejezések,

Mikor a kere/zt jelét bitbá

jos babonaságra térítik (for

díttyák) az emberek. Illyés.

Applicatus, a, um, Applica

ża scientia , alkalmaztatott tu

domány. 2ngemantte Qtbre.

Apprehendere phenomenon”,

a jelenést felfogni. Die &r-

fdjeinung auffaffen. #z annyi, mint

a jelenést az érzeményes tudás

ba elfogadni, efzre venni.

Apprehensio, megragadás,ba8

Approbatio tacita, tacitus

consensus, , Ízótalan, vagy né

ma helybenhagyás, bic[tilÍfómci

gtmbt (jutbcif[ung. Pázmán ezt

imígy fejezi ki: A melly csu

dát hallgató javallással igaz

nak tartott a kere/ztény világ.

Es megmeg: a hallgatás, (a')

nemellenzés javallást jelent.

De a javallás annyi, mint con

silium , svasio ; a hallgató pe

dig tefz ugyan annyit, mint

silens, de csak mellesleg (indi

recte); egyenesen pedig annyi,

mint audiens, auditor. A' melly

csudát /zótalan vagy néma

helybenhagyással 's a' t. Azu

tánn a /zőtalanság, a nemel

lenzés helybenhagyást jelent.

Lehet a hallgatás helyett né

mellykor az elhallgatás névvel

is élni, melly annyi, mint dis

simulatio. -

Approbare, helyben hagyni,

billigen , gutócif[th. Pázmán a ja

vallani, helyesnek"jó

vá hagyni kifejezésekkel nem

helyesen él. Az egyházi embe

rektül vála/ztatott (válafztott)

pá/ztor, úgymond, addig he

lyére ne állyon, még a Király

nem javallya ezt a vála/ztást.

Hodeg, de a javallani annyit

tefz, mint" »"
FHelyesnek ha úgymond,

, "" a'" 3

§rgreifen. Az elfoglalás, mellyel vagy helyeseknek ide jobban

Ázilágyi él, annyi mint occupa- illik. A jóvá hagyni azért is

tio. Lásd occupatio. A Logicában helytelen; mivel az á, és é ad

Apprehensio. Felfogás. 2(uffa[- verbialis képző mindenkor vál

fung... A képző tehetségnek tozást jelent; a hagyni tehát

munkálkodása, mellyel á rideg hozzá tellyességgel nem illik,

fzemléléseknek külömbségeit öfz- mivel értelme minden változtató

yeköti; 's bellőllök képeket al- cselekvésnek ideáját kirekefzti:
kot. Meg kell itt megint a' fel- Porrá lenni, vagy tenni jól

fogásnak tilzta öfzvekötését (syn-van mondva, de porrá hagyni

thesim) az érzeményes (empi- helytelenül a pornak hagyni

ricus) felfogástúl külömböz- helyett. A jónak hagyni tűr

tetni. | hető volna, ha fzokásban volna
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A' Confessio is a javalni ígé

vel nem helyesen él ezen érte

lemben. Ebben a dologban,

úgymond, javallyuk (helyben

/taggyuk, vagy követtyük, meg

ösmerjük, elfogadgyuk) [zent

Agostonnak mondását.

Apricus, a mi, a naponn

fek[zik, ma8 am bcr Gőcnnc liegt.

Világos, nyilvánvaló: offenbar,

flar am Šage liegenb. In apricum

venire: kitudódni. Pázm. Pred.

Nincs olly rejtett titok, melly

akkor ki ne tudódgyon. Idem.

Másutt dél/zínnek mondgya:

az Isten minden /zemérmes

vétkeket dél/zínre hoz. De a'

napfény fzokottabb. A /zemér

mes vétek olly idea, mellyet

egybe férkeztetni nehezen lehet.

Arbiter, köz bíró , válafztott

bíró, közbenjáró. Q5dbicběmann,

miÍÍfübr{id)cr 9tid)ter. Lásd Judex.

Arbitrium. Kény. 28iIfübr.

Az akarat és akarattet/zés,

mellyekkel Pázmán él, voluntas

és voluntatás assensus,placitum.

Akarattyok tet/zésein megkö

tik magokot, úgymond Hodeg.

Tágassabb értelemben a liberün

arbitrium /zabad akaratnak is

mondatik. Pázm. Hodeg. A'

Logicában arbitrium, oksága

a képzeteknek. (Caussalitas re

Presentationum). Lásd Liber

tas. 1.) Az álláti kény, arbi

trium brutum az, mikor a cse

lekedetet az efzközetlen á imme

diatus ) érzékeny érdeklések

Ízükségesnek tefzik. 2.) A /za

bad érzékeny kény, avvagy a'

gyakorlásügyelő fzabadság , li

bertas practica az, mikor az ér

zékenyekenn kivűl efzes kép

zetek is réfzt vefznek a' "

kedetre való határozásban, mint

az embernél. 3.) A tellyesen

tizta /zent akarat, mikor a'

cselekedetet egyedül maga a'

tifzta éfznek képzettye határoz

za meg.

Arca foederis. A frigy' fzek

rénnye, bit öunètàlabe. Páz

T72(t77 »

Arcana Theologia, a titkos

Istentudomány, bie gebcime Gict=

tcë{ebre. Pázmán titkon, rejtve

tartott tudománynak mondgya

Hodeg. - - -

Areanž disciplina, titoktar

tás. 35cmabrung ber (Sebeimmife.

Arcanum, tulajdonképen csak

a termézetnek titkairúl monda

tik. Arcanorum conscius: min

den titokban tudós, úgymond

nagyon a Deák Ízerint Pázm.

Pred. a minden titokkal meg

hitt helyett. –Arcanum natu

rae, a termépzetnek titka. Gin

(Šebcimmif , cinc 33erborgeníjcit ber

9tatur. Külömbözik ettűl mind a'

Secretum, mind a Mysterium.

Lásd mind a kettőt.

Archaeologia naturae, ter

mé/zetnyomozás, földnyomo

zás, melly tudni illik a föld

nek hajdani állapottyát visgállya.

Közönségesen a föld theoriájá

nak, elmetudománnyának ne

veztetik. Lásd Physica.

Archidiaconus, Esperes. Gr3=

bcdjét. Pázmánnál, és most is

többnyire Esperest ; melly fzó

énelőttem amannak accusativus

sa. E” Magyar névnek eredetét

én az Archidiaconusnak, hogy

ha nem mostani, legalább régi

hivataIlyában keresem, melly

hez kiváltkép az is tartozott,

hogy ös, avvagy nagy atya gya

nánt az egyházi fzemélyek kö

zött támadott pörököt megitél

lye, és megválaflza. Mivel pe

dig a régi nyomtató műhelyek

ben ö betűk és accentusok nem

voltak, az öspörös helyett az Es

peres jött fzokásba. Archidia

conus Episcopi vicarius erat in
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ecclesiasticis causzs; nam non

solum eas Clericorum regio

nalium , ubi non residebat pro

Aprius Diaconus regionalis, ju

dicat , sed etiam ob non bene

administratam justitiam a

ADiaconibus regionalibus in

gradu appellation is ad eum re

currebatur, ut ex ordine Ro

mano cap. 7. de offic. Archid.

et 25. dist. can. perlectis li

et.

Architectonica: Építő mes

zerség. 38aufunft. Ez éfzképeit,

ideáit az ollyan dolgoknak,

amellyek csak mesterség által le

hetségesek, s mellyeknek for

máját nem a termézet, hanem

a fzabad akaratbúl válafztott

czél vagy fzándék határozza meg,

ugyanezen czélra az érzéstudo

mánynak törvénnyei Ízerint ál

líttya elő [zerkezteti öfzve. –

Architectonica systematum ,

a tudomány /zerkezetek mes

zersége , tik baufunft bcr &yíte

me. Így tehát a tifzta éíznek ar

chitectonicája annyi, mint a tifz

ta Filozofia systemájának raj

zelattya. – Architectonica rá

tio. Épitékeny az éfz annyi

búl, mivel ösmereteit systemá

ba avvagy tudományépületbe

akarja fzerkeztetni.– Archite

ctonica unitas. Épitékeny av

vagy fzükséges egységnek mon

datik az, mellynek réfzei és e

zeknek öfzvefüggése nem mes

terségesen, (technice) az az,

eseti tapafztalások fzerint hatá

roztatnak meg, hanem tapafz

taláselőző (a priori) talpigaz

ságokbúl. *
Argumentum , bizonyítás,

38cmcië. Egyébaránt annyi is,

mint ok, okoskodás, következ

tetés. Grunb , &dbIufi, 98cmcif=

tbum. Tárgy , Gegenftant. A'

bizonyítás helyett a bizony

ság névvel is élnek Íróink, no

ha ez inkább annyi, mint testi

monium. A mély bölcsességek”

fundamentomibül eredett bi

zonyságok, úgymond Pázmán

Hodeg. Es bizonyságot táma/zt

a világ vezérlésébül. Ugyan

ott. El az erősség névvel is;

talán az erősítés, confirmatio

helyett. Más erősségekkel tá

mogatni a hitet. Hodeg. –

Sine argumento Lásd Nude.

Hitetö oknak is mondgya. Ezek
kel a hitető okokkal elhetnénk.

Hod. Molnár Albert funda

mentumnak mondgya. Lásd a'

példát Invincibilis alátt. Lehet

az argumentum annyi is, mint

jel, vagy ammint némellyek

mondgyák jelenség, melly in

kább a jelenlétnek synonimuma,

mivel a jelen gyökérbűl támad.

Udvözítőnk Pétertül, úgymond

Pázmán Pred, bizonyos jelen

séget kívánt /zeretetérül; ta

núsagot, tudniillik, vagy /zere

tetének jelét. A régi erössége

ket is felhozta , úgymond Sár

.vári Pál. És / eresmarthi :

Szükségesek, úgymond azoknak

elhitetésére valami termé/zet

felett való erősségek. A mos

baniak a várakot fzeretik

erősségeknek nevezni. Káldi

a firmamentumot mondgya

erösségnek. – A Logicában

Argumentum , bizonyitás. Be

meié. 1) A bizonyítások által

lyában a tárgybúl vontt ösmer

tető okokot jelentik. Bizonyíta

ni tehát annyit tefz, mint a'

tárgybúl vontt éfzügyelő (logi

cus ) okokkal elegendőképen

megmutatni, éfzt győzni, vagy

legalább az éfzgyőzésenn ipar

kodni.k" ebbúl, hogy

a hitetés az éfzgyőzéstúl nagyon

külömbözik : mert a hitetés a'

helybenhagyást csak valóillető

|
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subjectivus) és így érzésügye

í"" határozó okok

kal fzokta megefzközleni. 2.) A'

bizonyítások különösebben vagy

érzeményesek, (empiricum) vagy

tapafztaláselőzők. (a priori) Az

érzeményesek a tapafztalásbúl

vonatnak, és""
"} soha sem lehet

nek; mivel a példagyüjtés,

(inductio) és az egyformaság

(analogia) tellyes közönséges

séget és fzükséget nem fzülhet

nek. A tapafztaláselőző bizonyí

tások az éfzbűl erednek, és több

félék. a) Az Agazatosak, (dog

maticus) fejtegetök (discursi

vus, acroomaticus) csupán csak

éfzfogásokbúl vonatnak. Az állít

mány (praedicatum ) a felta

golás által a talpvalónak (sub

jectumnak) " ásábúl nyo

moztatik ki. Ezek éfzkényfzerí

tők; de hafznokot csak a felta

goló állításoknál lehet venni. Ál

talok tehát új igazságot nem le

lünk, hanem az éfzfogásnak fel

tagolása által csak az ösmeretest

világosíttyuk meg. b) A tapa/z-

zaláshaladó helyesítések (tran

scendentales deductiones) azok,

mellyek a tapafztaláselőző (a

priori) éfzfogásokbúl lehetséges

nek következtetik az érzeménye

sen adott tárgyaknak tapaztalás

béli ősmeretét.Így bizonyíttatnak

meg az okságnak (causalitás

nak) és a magavalóságnak (sub

stantiálitásnak ) tifzta éfzbéli

sarkállításai. Ezek öfzvekötő(syn

zheticus) állításoknak nem ad

nak fzemlélhető, hanem csak éfz

kényfzerítő bizonyosságot. c) A'

ma' fzemlélésbűl (#utuitio) vóntt

bizonyítások, melly az éízfogás

Ízerint tapafztaláselőzőleg adat

hatik, megmutatásoknak (de

monstratióknak) neveztetnek.

Ezek az öfzvekötő (syntheticus)

állításoknak nem csak éfzkény

Ízerítő bizonyosságot, hanem

még nyilvánvalóságot (eviden

/zát) is adnak; de hafznokot

csak a Mérőtudományban (Ma

thematicában) lehet venni, mi

vel az ollyas nagyságokkal bán

nak, mellyeknek tifzta fzemlé

lését a közben és az üdőben ta

pafztaláselőzőleg lehet előterjefz

teni. d) Ide tartoznak még a'

rideg emberre illö vagy rövi

debben ember/zorító bizonyí
tások, (argumenta zai öv5goztov,

ad hominem) mellyeket tulaj

donképen nem is nevezhetünk

bizonyságoknak, mivel nem e

gyebek, hanem csak megfejté

sei, magyarázó előállításai amaz

okoknak, mellyek a' talpvaló

ban (subjectumban) bizonyos el

mélkedő, vagy gyakorlásügyelő

éfzérdeklésekre építtetvén, gon

dolkozásának különös eggy, a

rányt és módot adnak. A lét

tudományos és a czéltudomá

nyos bizonyításokrúl Lásd On

tologica és teleologica argu
J72enta. • -

Argutatio , elmefuttatás, a

gyaskodás,SifügeIcy,fpi6finbige86c

fdjuvág. Pázmánnál elmefutta

tás; azutánn agyaskodás is. E/z-

telenség, úgymond, ezt a bá

torságos Tanítót magunk bz

zonytalan agyaskodászért meg

vetni. Hod. Jobb értelemben

Pázmán %zeskedésnek mondgya

Bodeg. Vefzi végtére csevegés

nek is, (3efd)mä6. Noha , úgy

mond a pogányoknak /szúsá

gos (hiú) vagy ártalmas cseve- '

gésit írásomba nem egyelítem;

de a' hol kere/ztény em

berhez illendő jóságokrúl és

dicséretes erkölcsökrűl ti/ztes

séges mondásokot és cselekede

teket találtam 's a' t.

Argutiae , jó értelemben
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urcsasdg, elmésség. &pi6fin

" ". Roflz"

agyafúrtság, csalárdság, 3er

fdbfagenbeit, Qift. Az illyen agya

fúrtságokot, úgymond Pázm.

Hodeg. vallyon jóvá hagynáké

az ellenkezök? Még a jókká

hagyni sem volna olly helyes,

mint a helybenhagynáké. Lásd

Approbare. -

Armiger, fegyverviselő, fegy

verhordó, apród. JBaffentráger,

(25dbi[bfnedyt, Snappe. Pázmán

nál fegyverhordozó. Pred.

Arrogantia, vana de suis me

ritis persuasio, öntet/zés, ön

böcsülés. GigenbünftI. , Aga az

önfzeretetnek avvagy hajlandó

ságink” sommájának, a mennyi

re a gyakorlásügyelő (practica)

éfz alá nincs vetve; olly hajlan

landóság, melly minket arra bír,

hogy önnön magunkot böcsül

lyük, önnön magunknak min

den egyéb felett tessünk, a nél

kül hogy magunknak a mora

. litás által fzemélyes érdemet, ér

téket fzerezni ügyekezzünk.

Gyakorlásügyelő efzünk az egéfz

fzemélyes érdemet, értéket ,

böcst a moralitásban helyez

teti, 's ez által az egéfz öntet

/zést, önböcsülést megalázza.

Tágasabb értelemben kevélység,

nagyra, vágyás, $offart, $od

mut). Márt. István önnönbü/z-

keségnek nevezi. Minden ke

vélységet , 's önnönbü/zkeséget

egyedül e' (*) ront ö/zve. De

az önnön a bü/zkeség névvel

nem illik öfzve, mivel a büfz

keségnek értelme nem recipro

cum, nem önmagára ügyelő.

Az ez mutató névpótoló (prono

men demonstrativum) csak ak

kor vefzti el a z végzést, mel

lyet hiányjellel kell kipótolni,

nánt [zolgál; ige előtt pedig,

a minő itt a ront, articulus

semminémű , emberi nyelvben

nem állhat. Így van a dolog az

az pronomennel is.

Ars, mesterség. Stanft. 1)

Legtágasabb értelemben annyi,

mint önkény által való alkotás,

előre mentt képzetek fzerint. 2)

Szorosabb értelemben annyi,

mint fzabadság által, azaz, oll

önkény által való alkotás, melly

foglalatosságit az éfzre építi. A'

mesterség felofztatik a bérmes

terségre, (9obnfunft) azaz, ké

zi mesterségre, ( ópificium ,

$ambmert) mellyet munka gya

nánt lehet parancsolni; azutánn

a /zabad mesterségre, (ars li

beralis, freve Stunt ) mellynek

czéllya és bére az emberi fziv

nek nemesítése. Felofztatik to- ,

vább a mesterség czéllyára néz

ve a gépelyesre, (mechanica)

melly bizonyos munkáit arra in

tézi, hogy valamelly tárgyat, ös

merete Ízerint, megvalóságosí

tson ; és az érzékenyítőre ,

"" mellynek legfzom

zédabb czéllya a kéjérzésnek

ébrefztése. Az érzékenyítő mes

terség kellemetes," a kéj

az érzeményeket illeti: /zép pe

dig, mikor a kéj a képzeteket

mint az ösmeretnek bizonyos,

módgyait illeti. A' fzép mester

ségek végtére imígy ofztatnak

fel. 1) Némellyek a gondolatok

nak kifejezését #"#" és ezek

be/zéllöknek neveztetnek, mel

lyeknek eggyike az Ekesen/zól

lás, "" uentia), a másika

a Költés (Poêsis). 2) A töb

biek a' fzemléléseknek kifejezé

sét illetik, vagy formájok fze

rint, mint a képző mesterségek,

a Plastica tudni illik, avyagy

a Képfaragás, és az Epítő

mikor névmutató (articulus) gya ****, és á' Rajzolás; a'
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Képírds, a Kertépítés; vagy

talpÍzerekre, úgymint az érze

ményre nézve; melly tekintet

bűl az érzeményekkel való fzép

játéknak is neveztetnek; a Mu
sika tudni illik és a Színmes

terség. – Ars systematica. L.

Physica.

Arsis , felütés a Musicában

és a Poézisban: 20uffd)lag. Illyen

felütés mindenik jambicus vers

ben az első syllaba, mellyel a'

versnek lába nem kezdődhet:

a Musikában pedig a gyenge

üdő, mellyet a' tactusadó kéz

emeléssel jelent.

Articulatio scientiae, tag

zerkeztetése a tudománynak.

(5litberbau cincr 28iffenfdyaft. Ez

annyi mint tudományépületi

systematicus) egysége.

(" , iz,, , Sinč

djcI, 26fdinit, Pázmánnál czik

kely. Articulus fidei, a hitnek

ágazattya, hitágazat, Pázm. Hod.

Molnár Albertnál is ugyanazon

nevét olvassuk,úgyfzinte Teleg

dinél. – Articulus a' Gramma

ticában névmutató, a Néme

teknél pedig nemjegyző, (Sc=

fd5(cd,tèmert. -

Artifex, műmester, művéfz.

SRúmftIcr. -

Artificiosum , mesterkéltt,

verfünftelt.

Artisperitia, müértés. Sunft

1)ermanbt.

Ascetica pura. Lásd Metho

dus.

Ascitas , magátúlvalóság, ba8

930n fid) fc10ftfc9n. Ezt úgy értyük,

hogy az Isten nincs úgy más

túl, mint az alkotmány#"-
zúl. Pazmán Hod.

Aspergere, meghinteni, be

[prengen. Illyés hintezni mond

gya, de ez, még mint frequen

tativum is helytelenűl van for

málva hinteget helyett.

Aspersio, hintés , 3cfpren=

gung. Gánótzinál meghintezés,

mellyrül Lásd Affusio. -

Assecla, követő, 2(nl)änger.

Arius” követöi, úgymond Te

legdi, Pázmán Hodeg- meg

vetésbűl czenknek nevezi: eze

ket, úgymond, mesterséges

csavargással kerengék Arius'

czenkei, A kereng neutrum |

lévén, az ezeket accusativussal

nem helyesen construáltatik. A'

czenk annyi tulajdonképen mint

ebkölyök. llly megvetésbúl régi

Iróink az efféle követököt iva

dékoknak is nevezték, a mi tu

"" a halnak fajzatit

jelenti. Lásd mind a kettőrűl

Szabó Dávid Szótárkáját czenk

és ívni alatt.

Assecuratoriae literae , ke

zeslevél, menedéklevél. Bürg

fd0aftëßrief, (Sc{cit6rief, Q5idjerbtitè*

brief, Pázmány ál hitlevél: hit

levéllel ment Prágábú! Hu/z.

PHod. De ez kétes értelmű fzó.

Asserere, állítani, vítatni,

Útbaupten. Pázmán. az állat

ni helytelen ígével él: a hamis

tudományt, úgymond, vakme

röül állatták. Hodeg. Lásd As

sertio. Ugyanott más helyenn a'

vitatni ígével fordíttya: Ez

olly , hihetséges, úgymond ,

mintha valaki azt vitatná ,

hogy halála óráján baráttá

lett. A ság, ség képző csak ke

vés régiebb neveket formált va

laha ígékbűl, (Analyt. Part. I.

p. 82. d) legkevesebbet pedig

tehetős igékbűl, avvagy acti

vumokbúl. A lehetség és tehet

ség járatosak lettek; de a hi

hetség nem : amazokot tehát,

úgymint nyelvünk ífiúkorának

fzent maradékit, mivel a' fzokás

felfzentelte, meg kell tartanunk,

de a hihetség és a többi efféle

nevekkel az ellenkező okra néz
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ve nem élhetünk. Lásd a Fe

Zeletet 29. §. a 75. old. és ki

vált a 76. old. b) vége felé, és

a 78. old. Ha pedig a hihet

ség helytelen fzó, a hihetsé

es [zármazéka sem helyes a'

#e" vagy legfellyebb hihetös

helyett, melly, amannál , ke

. vesebbet tefz fzinte azonkép,

mint a sárgás, feketés, a sár

ga, fekete adjectivumoknál,

Assertio, állítás, vítatás, öt

Íjauptung, Betáttigung. Pázmán

állatásnak mondgya: a bizony

ságok állatásában újítást te
/hetnek. Hod. De mivel állat fő

név , és annyit tefz, mint ani

mal, az áll ígébűl pedig fzár

mazék íge át képzővel, formál

tatik: állít, statuit, asserit ,

az assertio névnek helyes for

dítása csak állítás lehet. Ana

lyt. Part.1. pag. 269. az át,

és pag. 273. az at formatívárúl.
Allításnak nevezi Ember Pál

is; Fejér pedig állítmánynak:

de ez már annyi, mint asser

tum, praedicatum , accidens.

Assertorium judicium, víta

tó itélet, behauptembe8 t{rtbeil.

Assertorium contingens : ese

tőleg vítató, 3ufálíig 6ebauptemb.

Fejérnek az assertorium annyi,

mint valósító, de ez inkább re

álizálót tefz.

Asservatorium , pyxis. Az

oltári Szentséget , úgymond

Mono/zlai, hordozzátok erek

"" ; és másutt: ti/ztesség

en , és böcsületben tartani

ereklyében a betegekért Kri/z-

tusnak /zent testét; a' mit én

inkább így mondanék: ti/ztes

séggel és böcsülettel a betegek'

/zámára vagy a betegeknek,

Az ereklye a Deák reliquiae

Ízóbúl rongálás által lett, és

mindenkor annyit tefz a' M"

gyarnál, mint maga a' fzent te

tem ama tokocskával, vagy rá

mácskával eggyütt , mellyben

tartatik. Magát a rámát vagy

tokocskát a [zent tetem nélkűl

ereklyének soha sem nevezzük.

A köznép azonnkivűl az olva

sókrúl függő kerek vagy fzóg

letes ólomképecskéket is így né

vezi. Az oltári fzentségrül tehát

vagy azon edényekrúl, mellyek

ben fenntartatik vagy hordozta

tik, e névvel élni nem lehet,

jóllehet igaz, hogy a Deák

monstrantia mind a' fzentség
nek, mind a' fzent tetemeknek

mutató edénnyérűl mondatik.

Tegyük meg itt az idevaló el

nevezéseket. A tabernaculum

/zekrény; a ciborium födeles

kehely, tárt kehely, vagy mi

vel a ciborium a cibus névbúl

kölcsönöztetett, e kehelybúl

pedig, mint egy tárházocskábúl

az áldozók Krifztus testét ve

fzik, legrövidebben és legértel
mesebben tárkehely; a lunula

holdacska : a Pyxis vagy ca

psula, mellyben a [zentség a'

betegekhez vitetik, vagy a fzent

olaj tartatik: /zentség/zelencze,

olaj/zelencze; mert a berben

cze nekem nyájasságbúl koholtt

névnek látfzik lenni; a mon

strantia SS. Sacramenti /zent

ségmutató; a monstrantia re

liquiarum pedig ereklye, vala

mint a többi tokocskák is, mel

lyekben a' fzent tetemek tar

tatnak.

Associatio idearum , képfzö

vetkezés, 23cr3cfcfffd5aftung ber

2Borítellungen. Némellyek a' tet

syllabával, nem tudom minek?

meghofIzabbíttyák : kép/zövet

keztetés, livévén mikor az as

sociatiót active akarjuk venni.

De mikor az idearum associ

atiót mondgyuk, neutraliter
24
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fzóllunk, mivel az éfzképek ön

kint öfzvekapcsollyák magokat,

úgy hogy mikor az eggyik e

Ízünkbe jut, a többiek is azonnal

megújúlnak - emlékezetünkben.

– Így neveztetik a képzetek

nek rendtartó folyamattya ,

ammint a talpvalóban (subje

ctumban) fekfzik. A képfzövet

kezésnek talpfala a' tifzta képző

tehetség.

Assumtio, subsumtio, fzerkez

tetés,baë (25u6jumiren. Lásd Subsu

mere alatt. Csere felvételnek ne

vezi; de ez elégtelen. Assumere,

vagy subsumere annyit tefz,

mint a minort a major alá

Ízerkeztetni, 's ez által azt je

lenteni, hogy a minor némű

néműképen a major alatt áll,

a' mi az okoskodásnak legne

hezebb foglalatossága. Syllogis

mum assumere a disputatió

ban annyit tefz, mint az okos

kodást, mellyet az oppugnator

(az ostromló) tefz, Ízórúl Ízóra

elmondani , a végbűl hogy a'

defendens (a védő) megmutassa,

hogy a benne fekvő ellenvetést

helyesen vefzi fel, és tökélle

tesen átérti; a mi nélkűl a fe

lelet helyes semmikép sem le

hetne. Illyenkor az assumtiót

lehet, ha tetfzik, felvevésnek,

vagy elfogadásnak mondani.

Astrologia , csillagjósolás ,

csillagvarázflás, csillagjövendö

lés , ©őternbeuterey. En valaha a'

Német fzerint nem helyesen

csillagjelentésnek neveztem.

Astronomus , csillagvisgáló;

Gőternfunbiger, Gőternfcber. Valaha

égvisgálónak helytelenül mon

dottam ; mert az ég aèr, vagy

legalább ama térség, mellyben

a csillagok állanak vagy for

ganak. A Poéta veheti a con

*inenst pro contento.

*

-

Asylum, menedék, menedék

hely, fzabadhely, 8uffudbt , &rep

btitēort. Noha a menedék nem

a ment, hanem csak a megy

ígébűl eredhet, az asylum név

nek még is, legalább a' fzokás

által, legjobban megfelel. Lásd

Salvus conductus.

Atheus, istentagadó. Gjotte8*

Íäugner. Pázm. Hodeg.

Atomus, z/enge/zerecske.2(=

tom. Eggyügyű és terméfzetiké

pen felofzthatatlan zfengéje az

öfzvetett Ízernek. Így tekíntetik

az együgyü a második törvény

ellenkezésben avvagy antinomiá

ban. A zfengefzerecskének gon

dolható réfzei olly erővel függnek

öfzve, mellyet a termérzetnek

semminémű mozdító ereje meg

nem győzhet. A ridegen (spe

cifice) meghatározott termetű

zfengefzerecske z/engetestecské

nek neveztetik. (Corpusculum

primum ; crftcê Siórperden.) Ma

gyarázása ama külömbségnek,

melly a' z/enge/zerecskékbül

támadt testek köztt, és a z/en

geteskecskék köztt, Democritus

és Cartesius fzerint találtatik,

a Terméfzet gépelyes Filozofiá

jának (mechanica naturaephi

losophia), Atomist cának, vagy

a zlengetestecskék'Filozofiájának

neveztetik. A terméfzetnek Lét

illető (dynamicus). Filozofiája

ezen külömbséget a vonzásnak

és távoztatásnak ( attractio et

repulsio) eredetiképen mozdító

erejétűl [zármaztattya. Az eggy

ügyű az öfzvetettre való tekin

tet nélkül, melly képző erővel

bír, Monasnak, Eggynek ne

veztetik.

Attributum , tulajdonság. &i=

genfd5aft, Pázmán Hodeg. Az

Isteni tulajdonságok, úgymond

Medgyesi, az Isten állattyának

az Irásban vékony elménk/ze
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rint kiadattatott(kiadott) elönk

ben írása. Az állat , animal ;

itt pedig ő substantiát , valót,

magavalót akar mondani. Az

előnkben írás nagyon helytelen

kifejezés, kivált e mondásban,

mellyett én így adnék elő: az

isteni tulajdonságok a fzent I

rásban az isteni valónak vékony

elménkhez alkalmráztatott rajzo

lása. Többnyire lásd Adtribu

tu771. -

Auctor, fzerző, kezdő, alko

tó. (25tifter, 2(nfänger, 1lr6c6er ,

-G5döpfer. Könyvfzerző: @drift

[telfcr. Pázmán, Gánótzi, Csere.

Auctoritas, tekíntet. 2fmfcben.

Pázmánnál méltóság; de ez

annyi, mint dignitas. Az Anya

Jzentegyház ád, úgymond, a'

/zent Irásnak méltöságot. Ho

deg. Medgyesi is méltóságnak

nevezi. De már Gánótzi meg

válafztya, így fzóllván: az Isten

nek méltósága vagy tekintete

/zerint hi/zünk. Márt. Ist. te

kíntetnek mondgya Azon

(azonn) volt, úgymond, hogy

a Mosesi positiva törvényté

vöségnek tekintetét mind in

kább megerötlenítse. E mon

dásban több akad elő, a' mit [zó

nélkül nem hagyhatok. Azon

volt annyi, mint idem fuit:

azonn volt pedig annyi, mint

in eo fuit. Az i képző a tulaj

don nevek utánn, mint Mósesi

türhetetlen_Latinismus. (Ana

lyt. Part. I. pag. 63. a törvény

žévőség fzónak helytelenségérűl

Lásd Legislativa potestas. Au

ctoritatis majorzs : böcsülete

sebb (nagyobb tekíntetű) a ta

nítás, ha mások is taníttyák.

Pázm. Pred. Auctoritas criti

co-historica : itélöleg történet

tudományos tekíntát ; critico

grammatica : itélőleg nyelvtu

mányos. Fejér amazt histórias

*
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méltósdgnak, az utóbbikat pe

dig grammaticai – tekintetre

méltóságnak nevezi; melly ki

fejezes, ", ha egyébaránt helye

sek volnának is, a való fzócska

nélkül tekintete utánn fzüköl

ködnek. -

Augere, öregbíteni, fzaporí

tani, nevelni: vtrmebren. A hi

tet nevelni. Gánótzi. Mono/z-

lai a /zájnosítani, és /zámo

sodni igékkel él, mellyek a Deák,

multiplico ígének felelnek meg

inkább. Megengedte (az) Isten,

úgymond, /zármosodni e vilá

gonn az eretnekeket. Es másutt

ott semmi /zamosítás, avvagy

erősítés az igazságban nem

/zükség (fzükséges). Mono/zlai.

Augeri : nevekedni. Pázm.

Pred, úgyfzinte öregbedni,/za

Porodni, gyarapodni.

Augmentum , öregbedés, fza

porodás, nevekedés. Bérmebrung:

A bérmálás pedig, úgymond

Gánótzi , a' mala/ztnak neve

kedését adgya. Ezt a Magyar

rövidebben , Ízebben, és értel

mesebben mondhattya, ha a'

Deákot fzórúl fzóra nem követi:

a mala/ztot öregbíti, gyara

píttya. Pázmán öregbülésnek

mondgya Hodég. de az öregbül

nagyon erőltetett és fzokatlan

formálású ige az öregbedik he

lyett, és így a belőlle fzárma

zó öregbűlés név sem törvényes.

Augurium, madárjósolás, jö

vendölés , jelmagyarázás. Bogel

bruterep, 2Sabrfagung , 8cid5cmbcu

tung. Illyés varáslásnak mond

a •

Authentia, hitekesség. Gjfau5=

múrbigfrit. Fejérnél az igaziság

helytelenűl formáltt, vagy lega

lább fzokatlan név. Az igazi csak

a köz népnél járatos az igaz,

valóságos helyett; mert az igaz

már magában adjectivum lévén
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az i adjectivalis képzőt el nem

fogadháttya. Az authenticitas

annyi, mint authentia.

Authenticatus , hitelesített,

glau6múrbig gemad)t. Adjuratus

helyett /eresmarthy hitezte

zettnek mondgya; de az esküdtt,

vagy legfellyebb megesküdtetett

helyesebb és járatosabb.

Authenticus, a, um, hiteles.

glaubmürbig. Scriptum authenti

cum: az eredeti írás , mivel ez

leghitelesebb, bic 1lrfdjrift. Tefz

annyit is, mint különös tekintet

tel péld..ok. /zol/ani: úv9evruzös

loqui. Cicero mit einem fonber

barcm 2(mfcben fpredben. Igy az

igaz, valóságos 's több efféle

melléknevek helyett, mellyek

kel Íróink ezen esetben élnek, a'

/iiteles adjectivumot mindenkor

bízvást tehettyük. Melly köny

2 ek volnának igazak a Bib

liában, mellyek hamisak. Mo

ao/zlai, mellyek hitelesek, mel

lyek hitelet/enek, vagy ammint

az apocryphus alatt mondottuk,

mellyek félretettek.

Autocratia materiae, a' fzer

nek nemző ereje, mellyel ma

gábúl olly, gépelyezett (orga

Zlicus) valókat önkint fzül, mel

lyeket efzünk meg nem foghat

egyébkép , hanem csak mint

czélokot. Ezen éfzfogás üres ;

mert lehetetlen meggondolni ,

mikép foglalhassa magában,

a sok, magavalónak (substan

ziának) csupa csoportozattya

(aggregatum) a belső és czél

iügyelő formálásra, termefztésre

Ízükséges principiumnak, talp

forrásnak egységét.

Autoenergia , öntehetség ,

GöcÍbittbátigfeit.Lásd Caussalitas.

Autoenergicus, a , um , önte

hető, 25cÍbíttbätig. Lásd Caus

salitas.

Automaton , gépely, 907afdji

mt. Olly ""*" é

*

pűlet, mellynek okozattyai az

üdőben az okságnak (caussalz–

tásnak) Izükséges törvénnyei Íze

rint, határozott renddel történ

nek. Az illyen alkotmány két–

féle: a valóságos gépely tudni

illik , avvagy /zéralkotmány

(automaton materiale), mikor

az okozatoknak indító okai tes–

tiek, és így mozdítások, mint

az órában, a' pecsenyeforgató

ban. A másik a lelki alkotmány

(automaton spirituale), melly–

ben, a Izükségképen határozó

okok érzékenyen vagy efzesen

gondoltt képzetekbül állanak.

Illyen Leibnitz' systemája Ízerint
az ember.

Autonomia, öntörvény/zer

zés, cigcnc Gjcfc6gebung. Az aka

ratnak saját törvény[zerzése által

az efzes akaratnak ama tulaj

donságát értyük, melly által

önnön magának törvény gyanánt

Izolgál, önnön magát meghatá

rozza, a nélkül hogy ebbe a'

hajlandóságok belé avatkozza

nak. Függetlensége az akaratnak

minden hozzá tartozó fzertúl,

úgymint az érzékeny vágyako

dásoktúl és ezeknek tárgyaitúl;

az elzes akaratnak csupán csak

önnön magátúl, az az, az éfz

nek, formájátúl való függése. Ez

gyakorlásügyelőleg (practice)

elkerülhetetlenül Ízükséges éfz

kép (idea) arra, hogy az al

kutlan, (conditione carens) pa

rancsolatnak, és az ollyan cse

lekedeteknek lehetségét gondol

hassuk, mellyeknek jósága, er

kölcsössége (moralitássa) sem

minémű jövevény hafzontekín

tettül nem függ. Ezen idea az

"Ízes „akaratnak csak formáját

foglallya magában, nem pedig

tárgyát, és így előre tefzi a'

gyakorló, (practice) követke

zendőképen a tapafztaláshaladó

(transcendentalis) fzabadságot
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is. Az ollyan törvény, mellyet

az efzes akarat önnön magának

(zab, valamennyi érzékenyen

érdeklett efzes valóknak paran

csol,mivel magábúl az éfzbűl fzár

mazik. A heteronomia ellenben,

avvagv az idegen törvény/zer

zés"""
ratot nem az éfz , hanem vala

mellyik hajlandóság határozza

meg , annyiféle véleményes,

vagy alkus (hypotheticus, con

ditionatus) parancsolatokat fzül,

valahányféle hajlandóság, vagy

egyéb hasonló indító ok az

emberben találtatik. -

Avaritia, fösvénység. Gti6.

JPázm. Hodég. Illyés.

Ayiticum , ősi, maë von ($ref=

eItern berfómmt. Pázmánnál ösz

zöl keresett ; az őseitül helyett.

A monosyllabumok a rövidi

tést a possessivumokban meg

nem fzenvedik, ha consonával

végződnek. Így , roflzúly van

mondva házim , házid, házi,

"", házitok , házik ; he

gyim , hegyid, hegyi, hegyink,

/hegyitek"" * ""

zendők helyett: házaim, há

zaid, házai, házaink , házai

tok, házaik; hegyeim, he

gyeid, hegyei, hegyeink , he

gyeztek, hegyeik. Csak a több

mint eggy sylabábúl álló, és

consonával végződő nevek fo

gadhattyák el az efféle rövidí

tést: or/zágim, or/zágžd, or

/zági 's a' t. ellenségim, ellen

ségid, ellenségi 's a' t. kivé

fzemélyt, melly mindég egéfz:

or/zágaik, ellenségeik, nem

pedig or/zágik, ellenségik.

Avioma , sarkigazság, sark

valóság, sarkállítás, $auptgrunb

fa6. Némellyek tudatnak mond

gyák; de ez íge, és annyit tefz,

mint scire facit; azért van nyel

vünkben ezen ígébűl formálva

a tudomány scientia ; és a tu

dás, apperceptio, Bemutfeyn,

az at képzővel nevet belőlle

csinálni nem lehet. A Filozo

fiában az „Axioma olly öfzve

kötő (syntheticus) és tapa{zta

láselőző (a priori) talpmondás,

mellynek bizonyossága efzkö

zetlen (immediata), az az, fzem

lélhető, és így a tifzta fzem

lélésbúl (intuitus) vontt, melly

nek még csak visgálásra, nyo

mozásra, az az, igazságának bi

zonyítása iránt való figyelme

tességre sincsen fzüksége, 's

mellynek igazságárúl még csak

közelebbrül való jegyet sem le

het mutatni azonn kivűl, mel

lyet önmaga kifejez. Az illyen

sarkigazságot vagy talpmondást

minden ember átláthattya, és

senki a világonn, mihelyt csak

megértetik, sem kétségbe nem

veheti, sem meg nem támadhat

tya. Tulajdon értelemben vett

Axiómák csak a Mathematicá

ban találtatnak, a minők ezek:

két egyenes lineával közt zár

ni nem lehet; az eggyik pont

túl a másik pontig csak eggy

egyenes lineát lehet vonni.

vén a többes fzámú harmadik
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B.

Baccari , dobzódni, torkos

kodni: tc6cm fd)mármen. Molnár

Albert. tombolni, másoknál

tobzódni , melly ha d betűvel

íratik: világosabb az eredete a'

dob/zó névbül, melly a' kurjon

gó korheloknak legkedvesebb

musikája, mivel a dobnak hang

ja még fzavaikonn is áthallik.

Baptisandus, kerefztelendő,

ber getauft merben folt. Gánótzi.

Baptisatus, kerefzteltt, át

tauft. Pázm. Hod. nem pedig

megkere/zteltetett.

Baptismalis fons, kerefztelő

kút. $auftein. Gánotzi. Baptis

malis stola : kere/ztelő tudni

illik adomány, Pázm. Hod.

Baptismus, kerefztség; $auft.

Fázm. Hod. Betü /zerint való

értelemben, úgymond Gánótzi,

annyi mint ablutio, lemosás ;

egyházi értelemben"
Baptismus/luminžs: vízkerefzt

ség. 28affertauft, Pázmán víz

ben való kere/ztségnek mond

a Hod. azutánn pedig víz

által való kere/ztségnek. Így

nevezi Gánótzi is: Illyés pedig

vizbélinek. A vízkere/ztség ezt

legrövidebben és legigazabban

kifejezi. Baptismus sanguinis :

vérkerefztség, 8[uttaufc. Páz

mán vérbenkere/ztelkedésnek,

Gánótzi, a vérontás kerefzt

*

ségének, Illyés pedig vérke

re/ztségnek nevezi. Baptis

mus flaminis : vágykere/ztség

QGumfd)tauft. Gánotzi a kívánás”

kere/ztségének , Illyés pedig

/zeretetbélinek mondgya. Bap

tismi collatio : kerefztelés , ba3

3aufen. Pázm. Pred. Ex bap

tismo levare: Gánótzz az e

melni ígével fejezi ki: paran

csoltatik, úgymond, hogy csak

eggy emel/ye a kere/ztségbül

a kere/ztelendőt. A Deák kife

jezés levare amaz üdőkbűl fzár

mazott reánk, mikor a kerefzt

ség per immersionem, süllyefz

tés által adatott. Most a Magyar

így befzél: kere/ztvízre tartani,

kere/ztségre vinni. LásdAffusio.

Beatissimus Papa, boldogsá

gos Pápa Pázmánnál Hodeg.

Hogy beatissimus és sanctissi

mus, mint tifzteletnevek, mel

lyekkel Deákúl a Pápát illet

tyük, eggy és ugyanazon értel

műek, kiki tudgya. De mind a'

kettőt ezen esetben a Magyar

csak az eggy /zentséges, tifzte

Ietnévvel (titulus) [zokta kifejez

ni, a Boldogságos névvel pedig

csak az Istennek. Annyát tifzteli.

Beatitudo, boldogság, (5Íűf

feligfeit. Tellyesen jó dolga a'

véges és efzes valónak; olly tu

dás, mellyel e' való az életnek

ama kellemetességét tudgya ,
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melly egéfz életét félbefzakadat

lanúl kíséri. Támad ez vala

mennyi hajlandóságinak meg

elegítésébűl, 's az érzékenység

tűl feladott valamennyi czélok

nak elérésébűl. A boldogságot

megkülömböztettyűk 1) az önn

elégedéstül (contentus , secum

animus,""
annyi, mint saját fzemélyünk

nek tekintete, önnön létünkkel

való megelégedés, mellyhez er

kölcsünknek tudása, a hajlan

dóságainkonn való fő hatalom,

akaratunknak tőllök való füg

getlensége, 's a'"
fzabadság kapcsoltatik. Ez csu

pán csak tagadó (negativum)

s az erkölcsi érzéshez tartozik.

2) Megkülömböztettyük tovább

a boldogságot az üdvözségtül

is , (salus , &e(igfrit) avvagy az

önnelegendőségtül (sufficientia

suž Čef6ff3cmújfamfrit). Ez annyi

mint tudása annak, hogy nem

csak akaratunk, hanem boldog

ságunk is, a' hajlandóságoktúl,

inségektűl, 's ezeknek tárgyai

túl tellyességgel nem függ. Ama'

talpállítás (principium, Grumb=

fag ), melly saját boldogságunkot

az akarat legfőbb határozó oká

nak tefzi, a maga/zeretet” talp

állításának neveztetik. (princi

pium amorzs proprii , Grunb

ja6 bcr 2cf6ftliebt). Az erkölcsi

boldogság ama bátorságos tu

dásbúl áll, hogy félbefzakadat

lanúl , olly fzívhajlékonysággal

bírunk, melly a' jóban fogla

latoskodni és előmenni meg

nem fzünik. A terméŐzeti (phy

sica) boldogság pedig ama bátor

ságos tudásbúl áll, hogy valóban

és álhatatosan megelégfzünk ter

méfzeti állapotunkkal; röviden: a'

minden roflztúl való menekedés

bűl,'sa' mindenkor nevekedőkéj

nek éleménnyébül. (Fruitio, (5t

A

muf.) – Beatitudinis scientia,

Boldogságtudomány. (j{útfélig

fcitëÍelyre. Az minket ama' módok

ra és efzközökre" SQittel)

tanít, mellyeknek segedelmével

a boldogsághoz juthatunk, és

két réfzre ofzlik. 1) Az eggyik

a terméfzeti, és tulajdon érte

lemben vett Boldogságtudo

mány, melly közönséges Okos

ságiudománynak is neveztetik.

(scientia prudentiae univer

salis , allgemeine StIu0btitë{ebre).

Ennek úttya a boldogsághoz

efzközetlen, (immediatus), ter

méfzetes, érzékenységünk és a'

reá ügyelő dolgok terméfzeté

hez fzabott törvények; maga

pedig a tudomány csupán csak

érzeményes (empiricus), és így

csak hasonlítólag közönséges

talpállításokra van építve, mi

vel mink a dolgoknak érzékeny

vágyó tehetségünkhöz való vi

fzonnyát, csak tapafztalás által

fzoktuk megösmerni. A regulák

vagy inkább tanácskozások ,

mellyek e tudományban elő

kerűlnek , háromfélék. a) Né

mellyek útat módot mutatnak

arra, hogy magunknak érzé

keny javakot fzerezzünk, mel

lyek hajlandóságinkot megelé

gítsék. Illyen javak a gazdagság,

böcsűlet, Ízeretet, jó barátok.

b) NémeIlyek arra tanítanak

minket, hngy ugyanezen javak

nak befzerzése végett erőnköt,

tehetségünköt öregbítsük. Illyen

öregbítés a léleknek culturája,

a testi gyakorlások. c) Némel

lyek végtére arra oktatnak min

ket, mikép kellyen az érzékeny

éleményre való *fruitio, Gjtnuf)

képességünköt nagyobb erőre

"" a fájdalom érzésére

való kéfzségünköt pedig meg

gyengíteni. Illyenek péld. ok.

e regulák: „ fzoktasd magadot
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„ az elkerülhetetlen roßznak

,, békességes tűrésére, valamint

„ Ízinte a terméfzetben előke

„ rülő kellemetességek iránt va

„ ló fzemes figyelmetességre is."

2) A Boldogságtudománynak

második réfze arra tanít min

ket, hogy magunkot, erkölcsi

utakonn , a' akorlásügyelő

éfznek tifzta."

rint, a boldogságra méltóknak

tegyük. Ez erkölcsi Boldog

ságtudománynak, az az, a Re

ligyiónak talpállításival egybe

kötött Erkölcstudománynak ne

veztetik (Scientia morum, 2it=

ten[ebrc). - *

Benedictio, áldás, baë &cg=

mem, bcr (Zegen. Dicséret : 4'ob.

Ez a /zentség Kri/ztus igé

jének áldásával /zereztetik :

úgymond Pázm. Hodeg, Ki

azonban másutt nagyon fzeret

az áldomás Ízóra botlani, melly

roflzúl formáltt név, és most

csak annyit te[z, mint merci

potus. Lásd fellyebb a hallo

más fzórúl Auditio és Auditus

alatt. A páfztorokra lelki áldo

mással (áldással)/zállott a mél

źóság. Pázm. Hodeg. Külömb

ségnek okáért a consecrátiót

/zentelésnek kell nevezni, mert

a kenés a Magyarban alacsony

kifejezés; jóllehet ellenben a'

kenet az efféle alacsonyságtúl e–

géfzen mentt. A benedictio vagy

introductio mulieris post par

žum már Telegdi”"" (U-

avatásnak neveztetett, az avat

ni, elegyíteni gyökérbűl. Páz

mán Predikat. igy fzóll egy

Ízer: mennyei áldomással hí

zik lelke; de jóllehet a' fzent

rásban az inpinguari nem fzo

katlan kifejezés, most csak még

is e metaphorát a lélekrül ala

csonykának kell vallanunk. Min

den lelki és mennyei áldomá

Íze-|

sokkal tellyesek vagytok. Pázm.

Pred. Dicséretnek vefzi e mon

dásban: sem (a ) dicséretek fel

nem fuvalkodtattyák (fújják);

sem (a' ) rágalmazó /zidálnák

le nem nyomják. Predik. Be

nedictum, i , annyi, mint ál

domány , Naš (Seftgurtt.

Beneficium , jótétemény, jó

tétel, jótett. 28ebftbat, Pázmán.

Hod. a jótét névvel él. emlé

kezzünk (meg) az Isten jóté

térül. Ama rendhagyó igékbűl,

mellyekben az /z végzés gyökér

betű, neveket csak ás, és, vagy

al, el képzővel formálhatunk,

am-mint már Apparens alatt

mondottam. Az ital, étel, lé

tel, hitel, tétel, vétel, vitel

nevek közül pedig csak a léte/

és hitel rövidíttetnek meg vég

kurtítás (apocope) által: lét,

hit. A többiek kurtítva fzófzör

nyetek: it, ét, tét, vét, vit.

A tett participium. – Benefi

Cium ecclesiasticum.. Egyházi

jövedelem. 3)frünbe. Pázmán.

Beneplacitum, tetfzés. gGebí

gefallen. A mivel senkinek adós

Isten kedves kegyelmességébül

o/ztogattya. Pázm. Hod. E”

mondást két latinismus és a Deák

Ízórendnek fzoros követése egé

Ízen érthetetlennek tefzik. A'

senkinek utánn a Magyarban a'

sem tagadást el nem lehet hagyni,

előtte pedig az Isten név miatt

a névmutatónak kell állani:

a senkinek sem adós Isten. De

mivel e' mondásban az a mivel

pronomen előre küldetik, az

o/ztogattya mutató formájú mű

velő ige pedig accusativus nél

kűl fzűkölködik, a mondást

kettőre kell ofztani: a' mit az

Isten, noha vele senkinek sem

adós, ingyen kegyelmébűl vagy
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ingyen tetfzésébűl, vagy csupa

jóvoltábúl olztogat3 vagy imígy:
a mit a vele senkinek sem adós

Isten ingyen kegyelmébűl ofzto

gat; de már ez , .. mivel eggy

mondásba fzoríttatik, nem oll

világos, mint az előbbeni. Mol–

nár Albert pedig így fzóll: az

mindenható jó kedvü akarat

tyábúl, vagy a mostani tifztább
f" Ízerint: a mindenhato

nak jó kedvű akarattyábúl. De

minek a jó kedv latinismus, mi

kor a mindenhatónak tet/zé

sébül a Magyarban sokkal ter

méfzetesebb. Hasonló latinismus

Ember Pálnál a jotet/zés,

melly a' beneplacitum - Ízónak

betű fzerint való és ugyanazért

érthetetlen fordítása.

Benevolentia , jóvolt, jóaka

rat. (Sunft, J80bIgemoegenbeit. Il

lyésnél a kegyesség annyi, mint

pietas, vagy benignitas.

Bestialitas, baromság, baë

tbierifdje 28cfcm. A Morálisban:

baromvegyülés : vicbifdje lInjudyt.

Illyésnél bestyesség; de ez nem

Magyar Ízó. - -

Biformis forrnativa, két ágú

Ízóképző, 5mtváltige Söilbenbung.

Illyen az ás, és ; vagy at, et ,

az írás, égés, árat, kéret fza

vakban. -

Bi/anx , serpenyős mérték.

Gödújfélmaage. Pázmánfuntmér

téknek nevezi Pred. De ez a'

libra névnek felel meg inkább,

melly genericum. 2Gaage.

Biographia, életírás. Qcfeng

" Biographi: életírók,

A /zent Atyák életeknek (éle

tének) Irói arrúl sem emlékez

nek. Gánótzi.

Blasphemia , káromlás, ká

romkodás, fzitok. 9ăterung, (jet

ttělálterung. Pazm. Hod. Azt

mondani, hogy Kri/ztus az

Istennek csak jele, nyilvánva

ló káromlás, Telegdi. Pázmán

/zitkozódásnak is mondgya. Mo

no/zlainál káromlás, Illyésnél

karomkodás. Káromkodással

való esküvés, úgymond, mi

dön (az) Isten ellen való bo/z-

/zúságos /zóval eskü/zik.

Bonificatio, indemnisatio,

kárpótolás, káratlanítás. 2dbab

[oëbaltung. Szilágyinál kárkipó

tolás; de a' ki e Ízóban hafzon

talan.

Bonum , Jó, Gut. A jó nem

az, a mi a hajlandóságokot

megelegíti mint a kellemetes,

a kedv, a kéj, a gyönyörűség,

hanem a mit az élz helyben

hágy , és , gyakorlásügyelőleg

Ízükségesnek ösmer; a' mi az

éfznek valamelly talpállítása [ze

rint a vágyó tehetségnek [zük

séges tárgya; eggy Ízóval, a'

minek böcse van. Ez kétféle:

1) úgymint a vi/zonyosan jó,

(relative bonum), közösleg jó,

(mediate bonum), valamire jó,

úgymint a boldogságra nézve.

Illyen jó az, a mi az érzemé

nyes (empiricus) és gyakorlás

ügyelő élznek talpállítása Ízerint

jó; a' minek, böcse más vala

mire mint efzköz ügyel, a mi

az állapotnak (nem a' fzemély

nek) böcsét gyarapíttya; vala

melly cselekedet, mint efzkö

ze vagy oka a kellemetesnek;

a ha[žnos. Péld. ok. a mér

tékletesség, mint efzköze, oka

az egésségnek; a' fzolgálatra va

ló kéfzség, mint efzköze az ön

kedveltetésnek. Annak, a mi "

ez által megefzközöltetik, csak

vifzonyos böcse, az az, ára van,

(Pretium, prcif), melly vagy

vásári (pretium fori , 9)tarft

prčiš) vagy önkényi (Pretium

affectionis). Az előbbeni olly

dolgoknak az ára, mellyek az

"ek közönséges inségeit
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enyhítik; az ntóbbik ollyanoké,

mellyek csak valamelly különös
ízlés előtt kedvesek. 2) Az ál

itallyában , vagy alkutlanúl,

vagy mindenkép jó (bonum ab

solutum) az, a' minek belső

efzközetlen (immediatus) és ha

sonlíthatatlan böcse van: a mi

a' fzemélynek érdemét fellyebb

emeli; a' mi minden efzes va

lónak itélete Ízerint a vágyó

tehetségnek tárgyai közé tarto

zik. Kölcsönözött értelemben

efzközetkenűl és általlyában jó

nak mondatik az is, a' mi a'

kedvnek, a kéjnek érzeménnye

it magával hordozza; de ennek

igazabb neve a kellemetes ,

(svavžs, angenehm). Tagadólag

jónak (negative bonum) az mon

datik, a mi az erkölcsi tör

vénnyel nem ellenkezik. „A”

legföbb jó annyi, mint a tifz

ta gyakorlásügyelő éfznek, al

kutlan és egéfz tárgya. Áll ez

az erkölcsbül, (virtus, Eugent)

melly a talpvalót a boldog

ságra méltónak tefzi; áll azu

tánn a boldogságbúl magábúl.

a mennyire ez a boldogságra

való méltósággal egybe kap

csoltatik. Ez tellyes jónak mon

datik, mellyet háromféleképen

tekíntünk: a) mint legfőbb ja

vát az ollyan fzemélynek, ki

jó erkölcsérűl bizonyos lévén,

boldog, és fzerencsés. Ez leg

főbb jó az emberben. b) Úgy

tekíntyük tovább, mint legfőbb

javát a' (legjobb) világnak. Ez

az erkölcsi törvénynek közönsé

ges tellyesítésébűl áll, és ama'

boldogságbúl, melly a' tellye

sítéssel egybe kapcsoltatik. Ez

legföbb ugyan, de következ

tetett és függő jó. c) Ugy te

kíntyűk végtére, mint eggy
terméfzetiképen és erkölcsiké

pen legtökélletesebb valótúl ere

dőt, melly ama legfőbb, ere

deti és független jó, az Isten,

ki a terméfzetvilágnak az er

kölcsvilággal való harmoniáját,

eggyezését meghatározza. Lásd

Malum, Svavis , / alor.

Bonum supremum mundi , a'

legfőbb világi jó. 28eft6cffc8.

Az efzes valóknak ama bol

dogsága, melly az erkölcsi tör

vényeknek tellyesítésével meg

eggyez. *

Bonus , a, um, jó , gut. –

Bona fides, igaz lélek. Ma

la fides: hamis, roflz lélek. Bo

nae fidei possessor : igaz lelkii

birtokos. Ma/ae fidei possessio:

hamis lelkű birtok. Szilágyi
amazt ártatlan birtokosnak

mondgya, de ez innocens; a'

bonae fidei possessor pedig az

igaz birtokosnak, ha nem akart

va is, de csak árt. Bo

num opus, jó vagy jóságos

cselekedet, eine gute $bat, (jut

that. Pázm. Hod. Bonum su

remum hominis : az ember

nek fő (legfőbb) java. Molnár.

Alb. Legfőbb jó. Medgyesi. Eb

bül ered az embernek az ő iga

zi méltósága (az embernek

igaz, méltósága ) /zerencséje,

legfőbb java. Fejér. -

Bravium , brabeum, bra

bium, bajjutalom. Nic Gaße im

"Sedtem. Megmásolhatatlan ál

:lomással (bajjutalommal), örök

kévaló áldással tellyesek le/z-
tek ennekutánna. Pázm.
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Canna musica : hangha

nyatlás. 9)tuff - Raben3. Cadentia

poética : Ízózathanyatlás: %t-

tifdje = Gaben3.

Caesura , Ízózatemelkedés.

(šinfájnit.

Calcar , sarkantyú. (25porn.

Metaphorice öfztön, inger, biz

tatás : 24mreigung, 2íntrit6. Cal

car addere: öfztönözni, biztat

ni: antreiben, anrci5cm. Mert vas

tagon sarkantyúzza és ö/ztö

nözi a kere/ztény lelket az a'

gondolat. Pázm. Pred. Fő re

nla az, hogy a metaphorák

"" fzokásban legyenek;

mert a mi az eggyik nyelvben

metaphora, az a másikban nem

mindenkor, sőt felette ritkán

érdemli meg e nevet: Kicsoda

ne kaczagja ki azt, a' ki a Ma

gyarban így fzóll: a vasnak fe

küdt, ferro incubuit, e he

lyett: megölte magát. A lélek

nek sarkantyúzása illetlen ki

fejezés, a vastagon pedig na

azonnkivűl annyi némelly me

gyékben, mint hurczolni.

Calix, kehely. Stefd). A Deák

névbúl támadt a Magyar, melly

a lélek, teher, és vehem ano

malumok közé tartozik Ana

lyt. Part. I. pag. 144. 4. Plu

rálissa kelyhek per metathesim,

mint a teher és vehem , ne

veké terhek és vennhek. A kely

he tehát, mellyel Pázmán #_

deg. a calix nevet ejti, tulajdon

képen annyit tefz, mint caliv su

us vagy ejus. Calicem obtegere,

et detegere Gánótzinál a kelhet

(kelyhet) befödni és lefo/ztani.

De miért nem inkább felfödöz

ni? Gánótzi másutt kehelynek,

Pázmán pedig Hodég."
nek is írja; , melly utóbbiknak

kimondása a' hangrendet- sérti.

Calumnia , hamis vádolás,

ál vád , falfájc BcfdjuIbigung. Rá

galom, megfzóllás, gyalázás, ki

sebbítés, Izidalom : Berläumbund.

©ődjmad), 9.áterrcben. A fzóna

gyon alacsony. Erősen , hatal

masan, hathatósan sürgeti, ö/z-

tönözi, ké/zteti, "nyivel kel

lemetesebb kifejézések?

Calceus, czipő vagy czipe.

Gödju6. Pázmán czipelletnek

mondgya; de amaz rövidebb és

fzokottabb neve. A czipelni

balmagyarázása, Ízócsavarítás, a'

régi Magyaroknál patvar: fal

fdbc 2fušícgung ber 2G9rte, gGort

verbrebung. Errűl Páriz Pápaiban

calumnia alatt ezt talállyuk:

calumnia , litium : (Cic) csa

lárd pörfolytatás; cavillatio

alatt pedig ezt: juris cavilla

tiones : törvénybéli patvarkodó



54

kifogások. Pázmán pedig így

fzóll: ha a bizonyításban te

továz a vádoló, minden pat

varának vége/zakad. KitetÍzik

ezekbűl , hogy a patvar és

gyalázás nem synonimumok,

ammint valaha magam is hely

telenül véltem, mikor így írtam:

a' mit a Deákok calumniának

neveznek, azt mi (mink) Ma

gyarok patvarnak ; 's gyalá

zásnak mondgyuk.

Calumniari , megfzóllani.

Pázmán Pred. verIcumben. Egyéb

értelmeit Lásd Calumnia alatt.

Calumniator, patvarkodó,

9Gortverbreber. Egyéb értelmeit

Lásd Calumnia alatt.

Calumniosus, patvaros, 3ur

9Gortverbrehung gtbérig. Egyéb

értelmeit Lásd calumnia alatt.

Camisia vagy Camisile Fes

tusnál alsó férjfi ruhát jelent.

/arro subuculának , Tertulli

anus interulának nevezi, melly

egyfzersmind ümögöt is tefz.

A Franczia ebbűl két fzót al

kotott: chemise, ümög, és ga

mzsole, Olafzúl Camiscivola,

alsó ruha. A Magyar Szerze

tesek , kik ümög helyett vé

konyabb fzerbül kéfzített tuni

cellát viselnek, ezt Kámsának

nevezik. Azért mondgya Pázm.

Hodeg. Papi öltözetet és kám

sat ve/znek magokra. -

Candor, nyílttfzívűség. Márt.

Istv. 2(ufrid,tigfrit. Egyéb értel

meit Lásd Wagnerban.

Canon a Logicában éfzregu

la: 33ernunftregel. Ez általlyában

olly tudomány, melly minket

ösmerő tehetségünkkel helyesen

élni tanít. Ama tudomány ellen

ben, melly minket a helytelen

velevaló élésnek meggátolására

oktat , é/zvezetésnek avvagy

disciplinának neveztetik. Kü

lönösebb értelemben a Canon

elő/zör annyi, mint az éfznek

és értelemnek regulája általlyá

ban, formájok fzerint. Ez kö

zönséges tifzta E/ztudománynak

Logicának, vagy tifzta Ana

/yticának is neveztetik. Lásd

Analytica, Másod/zor annyi,

mint a tifzta értelemnek regu

lája, az az, a tifzta értemények”

avvagy categoriák hafzonvéte

lének theoriája, melly , tapafz

taláshaladó Analyticának mon

datik. Harmad/zor annyi, mint

a tifzta éfznek regulája, avvagy

az éfzképekkel (ideákkal) való

helyes bánásnak theoriája. –

Canon librorum, /zent köny

veknek lajstroma. Pázm. Hod.

Canon Concilii, gyülekezet

végzés; a gyülekezet” végzése.

Gánótzi. Lehetne hitregulának,

hit/zabásnak is mondani.

Cantillatio a declamatióban :

hangczikornyázás , baš (žingen

im RSertrage.

Capere, fogni , megfogni:

fangen , faffen. A helyrűl annyit

tefz, mint magában foglalni: in

fid) faffen. Az éfzrűl comprehen

dere, megfogni, begreifen, melly

értelmét. Lásd comprehendere

alatt. Pázmán ezen értelmeket

a Magyarban meg nem külöm

bözteti ammint kellene, mikor

így fzóll: a világ sem foghat

ná azokot a könyveket. Pred.

Ez tudniillik annyi, mint non

posset mente comprehendere :

begreifen. Az igaz értelme a' fzent

Irás ezen fzavainak a követ

kezendő : az egé/z világban

sem férhetnének el e könyvek.
Ioann. 21. v. 25.

Capitale, tőkepénz, Capital

Csere , főpénznek mondgya.

Másnak, úgymond, főpénzé

bül ered nyeresége, Telegdi

nél derékpénz. A tökepénz

ezeknél mind helyesebb, mind
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ösmeretesebb: mert a fő és

derék neveknek másmás értel

meik vannak, mellyek az ide

tartozót meghomályosíttyák.

Szilágyi tőkepénznek nevezi.

Capitalis, e halálos, halálra

méltó, főbenjáró, brô tobcê mert).

A Magyaroknál e' Deák fzó an–

nyit is tefz, mint fő, legföbb:

baupt. Mit mivelnétek (művel

nétek), ha fejetekben járó pe

retek folna ? (pörötök folyna)

Pázm. Pred. A fejetek a kö

vetkező peretek miatt fzükség

telen, sőt hibás possessivum :

/ha főbenjáró pörötök folyna.

A másik értelemben Pázmán

a derék névvel él: ezek a /ző

béli (fzó) külömbözések semmit

sem ártanak ; mert a derék

értelem mindenik mondásban

zmegtartatik. Hodeg. Itt is a'

fő helyesebb és értelmesebb,

mint a derék. A fö annyit is

jelenthet, mint fundamentalis,

radicalis. Lásd fellyebb Capi

tale. -

Capitium , főtakaró , Stepf

betfe. Lásd Cappa.

Cappa , Kápa , time 2(rt von

SRÍcibung , Sappé. A kis kápába

voltak öltözve az Isteni fzolgá

latnál az Eneklők. A nagy ká

pával élnek még most is a Püs

pökök, mikor a templomban

az Isteni Izolgálatnál nyilván je

len vannak. E nagy kápának

hátúl főtakarója és alól erefzt

vénnye (syrma) van. A főtaka

ró, melly rajta van , a' fzerze

tes csuklyához (cucullus) ha
sonlít.

Capsula, "Ízekrényke, skatu

lácska , tokocska , ládácska ,

Stújtdjen, ein fIcineš șutteraI, 8c

báÍtnif. Fejér-buroknak nevezi,

de a burok Páriz Pápainál an

nyi, mint secundae, darum,

vagy galea infantum. Jtadb9c6urt.

Tefz burok Szabó Dávidnál an

nyit is, mint gally, leveles ág,

" talán csak" , mikor #

földművelő Aflzonyok a lepedőt

mellyben csöcsömös gyermekeik

fekzenek, reá függefztik. ,

Captus , fogás, Saffung. Át

látás , átértés. Begriff. Ertelem:

3Bertamb, Efz: 23crnunft. A Lo

gicában conceptus helyett an

nyi, mint éjfzfogás : Begriff.

Captus auditorum: a hallga

tók értelme. Pázmán Pred.

Lásd Conceptus: Orator, qui

dictionem captuž auditorum ac

commodat: a Szónok, ki be

fzédgyét a hallgatók e/zéhez

alkalmaztattya.

Capucium annyi, mint Ca

pitium.

Cardialgia , Ízűfájás, fzűfzo

rúlás , (fzűfogás Pázmánnál)

melly , többnyire fzűdobogást

okoz {"""""" cordis ).

Nevezik a Magyarok Plautus

utánn cordoliumnak is.

Cardinalis, e,a mi az ajtó sar

kához való: maš bie ChitrangeI an=

gebet. Sark vagy fő dolog : ba3

vornehmitt , baupfäd){id)ftc. Car

dinalis virtus, lew, praeroga

tiva : sarkerkölcs, sarktörvény,

sarkízabadság, mivel ezekenn a'

többiek úgy fekfzenek, mint sar

kainn az ajtó. Cardinales venti,

plagae, fő fzelek, fő vidékek.

Cardinalis , mikor egyházi

méltóságú fzemélyt tefz, a Ma

gyarban is csak, Cardinálisnak

neveztetik, jóllehet Pázmánban

és Gánótziban az is végzés nél

kűl olvassuk. Pallavicinus Kar

dinál, úgymond Gánotzi , a'

Tridentomi gyülekezetnek his

tóriájában. Mikor nem a Deák

búl vefzük az efféle neveket,

hanem más ollyas nyelvbűl ,

mellyben azokot Deák végzések

nélkül mondgyák, mint Maré
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chal vagy 9JtarfájaII, Admiral (az

Arabiai Amir, hadi vezér, ti/zt

vagy 2bmiral, akkor valóban

nincs jusunk, sem okunk, hoz

zájok Deák végzéseket függefz

ténünk: Marsal, Admiral, ha

nem úgy kell azokot ejtenünk,

ammint fekfzenek. De a Deáko

kot is úgy kell ellenben hagy

nunk, ammint vannak, annyi

val is inkább, mivel egyébaránt,

mint suták, érthetetlenek, sőt

némellykor még, nevetségesek is.

Ha a suta nevek, Merkúr , U

ran , Polón, Bohém (még a'

mindenütt fzokott Lengyel és

Cseh helyett is) Wulcán , Apol

linár, Terge/zt, Lágdún s' a'

t. helyesen magyarított nevek

miért ne mondgyam én Vénus

a//zonyt is hasonló magyarí

tással Vén a//zonynak? A Car

dinalis nevet nem tanúltuk

mink sem a' Némettűl sem a'

Francziátúl, hanem a Deáktúl:

haggyuk meg tehát, ammint a'

Deákban van.

Cardo, sark, ajtósark. 25űr

angcI. Fő tulajdonság, fő do

log: bie vornehmte 35efd5affenbeit

cincê Qingt3, 3aupt[adje, Qaupt=

merf. Cardines coeli obambu

lare: az egek sarkainn sétálni.

Pázm. Pred. Melly hiúk, ért

hetetlenek és nevetségesek legye

nek az idegen nyelvekbűl köl

csönözött # nállunk fzokatlan

metaforák és allegoriák, kitet

Ízik e' Deák mondásnak: car

do rež in eo vertitur [zórúl{zó

ra való fordításábúl. Ebben fo

rog üdvözségünk , sarka ; és

másutt: ezek sarkai mai tanú

ságunknak , úgymond Pázm.

Pred, ki ebben mindeddig ke

vés követőt talált, kivévén ol

lyanokot, kik még öfzvetett ne

veket is, mint beképzéserő &in=

bilbungëfraft betű fzerint fordít

ván, a nyelvet egéfz fenékig

megkorcsosíttyák. Meg kell u

gyan vallanunk, hogy a culti

váltt Európai Nemzetek között

eggy sincs talán, melly anya

nyelvével, a terméfzet Alkotó

jának ezen elegendőképen bö

csülhetetlen adománnyával, olly

alacsonyan és útálatosan fzere

tett volna játfzani, mint a mi

Nemzetünknek eggyik réfze,

melly csak maga egyedűl akar

Magyar lenni, elejétűl fogva

mind ekkoráigjátfzik. Lásd Cre

dere. Ennek tulajdonítom én

Páriz Pápaiban az imént emlí

tett Deák mondásnak ezen for

dítását: ez a bökkenője : ea

put rei. Hoc opus, hic labor

est. Hinc illae lacrymae, a'

bökkenő Ízó alatt; noha cardo

alatt így fzóll: in hoc vertitur

rei cardo: ez a veleje a do

lognak. Cardo caussae, litis:

a ve/zekedésnek fundamento

ma; a' mit én a pör talpfalá

nak mondanék. Az említett mon

dásnak: in eo vertitur cardo

rei helyes fordításai külömbfé

lék, ammint a környülállások

megkívánnyák: ebbül áll a fö

dolog , ezen nyug/zik főképen

vagy az egéfz dolog; ezek maz

tanúságunknak fö czéllyai vagy

ré/zei, ettül függ az egéfz

dolog. 's a' t.

Carnalis, testi, fícifd5Iid). Mo

no/zlai testbélinek mondgya;

de még a carnalis homo mora

lis ertelmet is helyesen lehet a'

testi ember fzavakkal kifejezni,

vagy ha tetfzik, a testügyelő,

test/zerető, testkövetö adjecti

vumokkal. -

Carnificare, kínozni, méfzár

lani, hohérolni, életét venni,

peinigen , quälen, jenfermäfig 6e=

bambeln, binrid,ten. Mint a po

kolvar a testet, úgy a vétek,
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a lelkiösméretet /züntelen hó

/térollya. Pázm. Pred,

Castitas, tifztaság, fzűzesség,

fzeplőtelenség. Steufdb6eit , 8udyt,

9\cinigfeit. Pázmánnák ti/zta

ságnak nevezi, valamint Illyés is.

Casuale, accidens, acciden

tale, Eseti, 3ufällig. Ez a fzük

ségesnek általellenében áll, és

kétféle, úgymint 1) az érthe

tőleg eseti (accidens intelligi

bile) a tifzta éfzfogás (catego

ria) fzerint, mellynek nemlétét

gondolni lehet, 's mellynek el

lenkezője lehetséges: a) vagy tud

niillik csak élzügyelőleg lehet

séges, (logice possibile) úgy

hogy valaminek nemlétét gon

dolatomban létre változtathas

sam, a nélkül hogy önnön ma

gammal ellenkezzek; és ez éfz

igyelő esetiség (logica casua

litas); b) vagy valóban lehet

séges (realiter possibile),úgy

hogy a lévő magavaló (sub

stantia) nemlévö lehessen. Ez

tárgyügyelő (objectiva) esetiség,

Az éfzügyelő esetiség mindenik

magavalónak tulajdona, a nél

kűl hogy ebbúl a tárgyügyelő

esetiséget következtetni lehetne.

2) Az érzeményesen eseti az,

(accidens empiricum) a mi lé

tére nézve alkus; (conditiona

tum) és a mi csak úgy lehet

séges, mint másnak következése.

– Casualitas, esetiség , okat

lanság, czélatlanság. 8ufällig

feit, önmet" , 8metf[ofigfeit.

Lásd Necessitas. – Casuistica,

Esettudomány , Gafuitif. A'

lelkiösméretnek dialecticája av

vagy látfzattudománnya; a cse

lekedeteknek, úgymint törvény

alá vetett eseteknek megitélése.

Casula, házacska, vagy fze

krényke, Šâuêdben, ein Stäftdben.

2.) Misemondó ruha, misekön

tös, 9)tefgemvanb. Pázmán papi

A

»

öltözetnek mondgya Hodegus.

Gánótzi pedig misemondó ru

hának.

Casus, eset. SaII. Véletlen eset:

SufaÍÍ. Casus reservatus: vifza

tartott. Gánótzi megtartózta

tottnak nevezi : semmi közön

séges Pap, úgymond, kivált

", )/zabadság

nélkül fel nem oldozhattya a'

megtartóztatott eseteket. A'

"" : CasizS rectus et

obliquus: egyenes és egyenetlen

"" F,é" eset.

Sötgebenbeit. A' mi történik, a mi

lenni kezd; olly , lét, mellyet

üdő előz meg: üdőfolyamattya

a'"" mennyire

tárgyügyelőleg (objective) gon

"Az""

lóügyelő (subjectiva) folyamat

tya nem eset, mivel ennek tárgy

ra kell ügyelni. Mikor casuale

helyett vetetik, vak eset Obm

gefábr. Lásd Casuale, Casu

alitas.

Cataphracta, vasderék, egéfz

pánczél. Stúraf, (cuirasse ) gan

3er $armifd), , Brut, unb 9tű

(fen = $arnifd). A lorica csak

melyvas, pánczél, panžer, 45ar

mifd5. A pánczél melly az egéfz

testet befödi, vasköntös, pán

czélköntös, $arnifdj-Stícib , 5ar

mifijanjug. A fegyverderék csak

annyit tehet, mint a fegyver-,
nek dereka. -

Catechumenus, kerefztelendő.

A kerefztelendőknek miséje.
Gánótzi.

Categoria. A categoriák 1)

általlyában eredeti értemények

(notiones , Bérítanbcèbegriffe),

mellyek valamelly , itélet eg

gyügyű formájának felelnek

meg: tárgyakra általlyában al

kalmaztatott épzügyelő mun

kálkodások (logicae functiones)

4
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2) Különösebben, a mint velek
kétféleképen élünk » " két

félék is. a) Az elmélkedő épznek

tudni illik, avvagy a termé

/zetnek categoriái, eredeti ér

teménnyei, a mennyire tudni

illik az érzékeny fzemléléseknek

külömbféleségeire ügyelnek,

hogy azoknak valamelly tapafz

talásbéli itéletben, valamelly ter

méfzeti ösmeretesen tudásegy

séget adgyanak. b) A gyakor

lásügyelő épznek categoriái ,

eredeti érteménnyel, a men

nyire az értelemnek munkálko

dásai (functiones intellectus) a'

vágyaknak, kívánságoknak kü

lömbféleségeire ügyelnek, ho

azoknak az erkölcsösség élz

fogásában egységet fzerezzenek.

Categoricus, a,um, eredeti, ur*

[prúnglid). Fejérnél egyenes vagy

eggyáltalyában való ; de ez

csak távúlrúl sem fejezi ki a'

Logicának e mesterfzavát. –

Categoricum judicium. A ca

tegoria annyi, mint eredeti ér

temény. Lásd Categoria. Az

itélet is tehát, melly efféle érte

ményekbűl áll, eredetinek leg

jobban neveztetik.

Cathedra, Predikálló [zék,

Ízónokfzék, erk. Stan5cI, %)re

tigtítul I. Tanító [zék., 9cbrftubI.

Ex cathedra docere: hivatalbúl,

kékbül tánítani Pázm. Itt a'

hivatalbúl, vagy tifztkötelesség

bűl tanítani leghelyesebb és leg

illendőbb kifejezés.

Causa, ok.tlrfad)t. Pör, ügy.

9ted,těbanb:I. Dolog , foglalatos

ság. Gjcfd)áft. Mentség. &ntfdul

bigung. Alkalmatosság (3cfcgen=

beit. Állapot: 8uflamb. Szinfogás,

látfzat. (Zd)čin. Hafzon. Jugen.

Mivel táma/ztanák az ő ügye

ket. Telegdi. Eggyenlö a mi

ügyünk. Pázm. Hod. Az egy

házi dolgok és /zem flyek ü

gyében, Ugyanott. Ügy Mo

no/zlainál is Lásd. Negotium

A grammaticában agens helyett

ok. A Logicában is causa annyi

mint ok. Az ok az, úgymond

Csere, a' minek erejétül vala

mi vagyon. En ezt igy ejteném

az ok az, a minek erejé által

létre jut valami. Csere mon

dása érthetetlen Latinismus. –

Causa efficiens. Csere /zerző

oknak mondgya, mellytül a'

cselekedendő dolognak /zerzé

sére való indúlat és cselekedés

kezdődik és végződik.… De a'

/zerzésnek értelme az effectió

nak meg nem felel. Inkább mü

velö ok tehát, mellytűl vala

mint a müvelendő dolognak

művelésére való hajlandóság

vagy öíztön, úgy maga annak

művelése is mind kezdetét vefzi,

mind végét. Medgyesi is /zer

zönek nevezi az efficienst Em

ber Pál hasonlóképen. – Cau

sa procreans," annmint

Csere befzéll, azt cselek[zi,

" valami legyen, lehet a'

Deák Ízerint, mind terme/ztö,

mind termö, mind pedig, am

mint ő nevezi, teremtő is. Szo

rosan a creans teremtő, a pro

creans neutraliter termő, active

pedig termefztő. – Causa con

servans, Csere megtartónak

mondgya : de a fenntartó he

lyesebb. – Causa solitaria,

Csere egyedül valónak nevezi;

de a magányos vagy társatlan

ok értelmesebb és rövidebb. –

Causa socia. Cserénél és Med

gyesinél társok ; de a társasá

gos ok, vagy oktárs helyesebb.

– Causa principalis, fő vagy

legfőbb. Cserénél első; de ez

primus. – Causa adjuvans ,

segédok. Cserénél segitő ok. –

Causa instrumentalis. Csere

e/zköznek mondgya, de az e/z
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" "solitaria causátúl, mellyet egye

és köz nevekbül lévén öfzvetéve,

annyi mint medium. Az instru

mentumnak igaz neve ellenben

Jzer/zám. Itt tehát a /zer/zá

mok, vagy ok nélkül a pufzta

„/zer/zám a causa instrumenta

lis nevet legjobban kifejezi. Le

thenyei e/zközi oknak nevezi:

mindazáltal, úgymond, a kül

dő és parancsoló Atyára nézve

a Fiút mondgya efzközi ok

nak lennyi (lenni). Lásd. Con
causa. – Causa secundaria.

Medgyesi másod oknak mond

gya. De az od képző csak ofztó

Ízámneveket fzül, mint hatod

ré/z, és ezen értelemben a má

sod réfz fzokatlan, mivel fél
nek mondgyuk. A másod csak

e különös fzójárásban ösmere

tes másod magával, és illyen

kor sem nem ofztófzám, sem

nem rendfzám , a' minőnek itt

lennie kell: mert secundaria

vagy secunda annyi, mint má

sodik. A Logicában az okrúl a'

secundaria tulajdonképen a'

subalterna helyett áll: melly Ma

gyarúl al rendü vagy al ok. –

Causa per se. Ezt Csere ma

gánvalónak mondgya, és így a'

diž/valónak nevezett, meg nem

külömbözteti. A magán, ha ad

verbium , agyfzülemény, am

mint Alligare alatt megmutat

tam; ha pedig magánn helyett

áll, és annyit tefz mint super sei

pso a per se ideát csak mefIzérűl

sem fejezi ki. A causa per se

a Logicában ollyan ok, melly

önnkint vagy magátúl fzokott

támadni, és így igazán önkint

való ok. – Causa accidens,

Csere történetinek nevezi; de

ez historica causa volna. Az

bül cselekvö ok. De nem rövi

qebb és helyesebbé vallyon a'

kény/zerített ok ? – Causa

materialis, tévő ok , úgymond

Csere; a mibül valami van.

be mikép lehet az tevő, a mi

bűl valami csak van ? A ma

teria nállunk /zer ; a /zerok

de kivált az ok/zer ezen ideát

leghelyesebben kifejezi, melly

helyett, ha fzükséges, a /ser

ügyelö ; /zerillető , /zërbéli
nevekkel is lehet élni. – Cau

sa finalis, Csere végső oknak

nevezi; de ez annyi, mint po

strema, ultima. A végok a Né

met &nburjadje Ízerint értelme

sebb volna. A tárgyok mind

azáhal, vagy a'/zándékok, czél

ok, sőt még a tárgy , /zán

dék , czél is némellykor még a'

végoknál is tanácsosabb kife

jezések. – Causa formalis,

Csere állató oknak nevezi, a'

miben, úgymond, valami áll.

Az állat helytelen ígérűl Lásd

Assertio : az állat névrűl pedig

Substantia. A causa formalis

annyi mint formaok, formaü

gyelő ok. A forma nállunk ter

metet tefz; de a termet név

vel metaphorice a testetlen dol

gokrúl olly annyira nem fzok

tunk élni, hogy illyenkor a'

forma helyett javasolni nem

merem. Egyébaránt a formális

causát termetoknak, termet

adó oknak, lehetne mondani.–

Causa sufficiens. Elegendő ok.

Surcid)ember Grunb. Lásd Causa

ditas.

Causale suffixum, a Gram

maticában: okmutató suffixum,

ragafzték, melly az ért.

Causalis- conjunctio a syn

taxisban: okmutató kapcsolat,

eseti ok sokkal helyesebb és vi

lágosabb. – Causa coactione

cin Grunbanšcigcnbc8 3inbemert.

Causalitas, okság, Causalität.

agens , Cserénél kény/zerítés-Fejérnél az okozat törvénnye
N 4 24
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nem lehet causalitatis lex, ha

nem lex effectus; mert az okozat
annyi, mint effectus. A Cau

salitas magában függést - és

"" foglal.

1) éfzügyelöleg (logice) annyi,

"""

"nctiója) a véleményes (hy

" itéletben,""
amaz éfzügyelő vifzonynak, (lo

gica relatio), melly az eredet

és a következés között van. 2)

Annyi másodfzor, mint e mun

kálkodásnak megfelelő ti/zta e

redeti értemény, avvagy cate

goria: ama valóságos vifzony

nak éfzfogása, melly külömb

féle tárgyak köztt egymásra

nézve találtatik; valami létének

más, tőlle külömböző, hasonló

vagy másnemű valami által va

ló" meghatározása; né

műnémű öfzvekötés, (synthesis)

mellyben valamire, mint okra

más egéfzen külömböző valami,

egyáltallyában közönséges re

ula fzerint, és olly fzükségesen

#, , ho ennek létét

amannak létébűl lehessen kö

vetkeztetni. 3) A megérzé

kenyített okságot, melly már
a' Valóságos határozást is elfo

adgya, 's mellyet tárgyakra is

#" fordítani, az üdőben lé

vő külömbféle valóknak regu

lakövető folyamattya által kép

zellyük magunknak éfzfogás

gyanánt. – Az okság és így az

# is (causa, i" a követ

kezendő felekezetekre ofztatik.

A) Munkálkodásának módgyára

és characterére, avvagy nem

béllyegére nézve: 4) alkus (con

ditionatus, bebingt) avvagy al

rendbéli (subalternus); mikor

más valamelly oknak foglalatos

ságátúl függ. Ez termépzetok

nak is neveztetik, a vifzony

pedig, melly közötte és oko

zattya (effectusa) között van,

termé/zet/zükségnek. E ter

mé[zetok (Jtaturur[adje) gépelyes

(Mechanicus), ha testi mozgás

által és ennek törvénnyei Íze

rint munkálkodik; belsö pedig

avvagy lélektudományos, lélek

ügyelö : (psychologicus) ha olly

képzetekbül áll, mellyek egy

mást határozzák meg. illyenek

az ö/ztön (instinctus) és a /za

badság. 2) Az okság, vagy ok

másodfzor alkutlan , (conditio

ne carens, unbebingt) első, ere

deti, munkálkodására nézve lét

ügyelö, (dynamicus) melly tel

lyes öntehetségbűl avvagy ön

kénybűl , tapafztaláshaladó

(transcendentalis) és vilagü

gyelö (cosmologicus) értelemben

vett fzabadságbúl munkálkodik,

a nélkül, hogy valamelly más

oknak előre történtt munkálko

dása által meghatároztasson. –

" ok tovább saját létére és

valójára nézve, a) vagy eggy

általlyában/""

kutlan létű eredeti való; b) vagy

érzeményes (empiricus) értelem

ben eseti, mellynek léte alkus ,

(conditionatus) és más valamitül

függő. – C) Az ok, vagy okság,

melly valamelly valóban valamit

okoz, de egyfzersmind ettül is

valamelly okozatot fzenved, vi

/zonlónak, egyébkép pedig vi

/zonlatlannak mondatik. – D)

Felolztatik végtére az okság : 1)

Czélokságra (nexus finalis) mi

dőn tudniillik a czélok, mint

okok, egybeköttetnek, mint a'

mesterségben. 2) A gépelyok

ságra"" effectivus) midőn

az okok a terméfzetnek gépe

lyezete (mechanismussa) által

köttetnek öfzve. 3) A termé[zet

okságra, mellyá czéloknak re

gulája [zerint munkálkodik. 4) A*

terméfzetnek sarkokságára,
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Causatum , effectus, okozat

ba3 (Semirtte, bit 9Birfung. Cse

re lett dolognnk nevezi; de a'

le//z íge neutrum ; és így a'

causo, efficio Igéknek activitás

sát ki nem fejezheti.

Cautio, kezesség, bizonyítás,

bátorság , búrgfbaft , Berfidc

,|mivel annyit tefz , mint illo

raesente, inspiciente, nagyon

elytelen az elöl helyett,

elebrare, sokfzor és fzámo

san meglátogatni : 0ft unb [tarf

befudjen. Unepelni, ünnepet tar

tani, ülni, feperfid) 6tgeben, fey

trn, ballen. Dicsérni, dücsőite

rung. Szilágyi jótállásnak ne-ni, hirdetni, magafztalni: Ioben,

vezi a Német köznépnek ala

csony kifejezése utánn baš (Sut

[teben, melly nélkül amazt a'

Magyar nem értheti. De még a'

Német fzerint is helytelen a'

jót állani, (bonum stare); mert

a Németben a gut accusativus

a ftcben neutrum íge mellett

nem lehet; és így csak adver

bium: jól, bene. Az áll ígene

utrum nállunk, és így az accu

sativust maga mellett meg nem

Ízenvedheti a józan Logicának

sérelme nélkül. Csak a kiprae

fixum utánn jut a művelő igék

nek sorába az efféle mondások

ban : kiállya a sarat ; kiál

lotta büntetését.

Cedens, átengedő , 1ltbergeber.

Szilágyi általengedőnek mond

gya. De Grammaticámban meg

mutattam már, hogy az által

minállunk postpositio, melly a'

per Deák praepositiónak felel

meg: az át, pedig praefixum

verbale, melly a hasonló trans

Deák praefixumot fejezi ki. Az

át Ízócskába bele fótozták Eleink

emphasisnak okáért az l betűt,

valamint a /zét praefixumba is:

ált adom; /zélt mentek ; mel

lyekbűl az utóbb czikornya az

által,/zéllyel, /zéjjel praefi
xumokot fzűlte.

Celare, occultare, elrejteni,

eltitkolni, eldugni, elhallgatni,

verbergen, beimlid) balten , verbeb

Ien , verfdyneigen. Dugogatni ,

úgymond Pázm. Hodeg., rej

tegetni valaki előtt. Itt az elött,

rúbmen , 6cfannt madben, erbcben.

Pázmán az ülleni ígével fejezi

ki: vasárnapotot üllni. Hodeg.

Ugy látfzik nekem, mintha már

régente különös ígét, akartak

volna tudósb Magyarjaink, a'

celebrare fzónak kifejezésére ke

resni, meg nem elégedvén az

ülni, sedere és így quiescere

Ízóval. Hifz a dies quietis , a

labore legterméfzetesebben je

lentetik az ülés által. Ebben a'

fzorgalmatos és fzörfzálhasoga- .

tó megválafztásban talállyuk an

nak okát, hogy az üll, és az ül

ígék"" némelly réfzei

ben elhatalmasodtak. De az ül

csak azért is, mivel rövid, sok

kal kellemetesebb, mint az ül;

az ül pedig nem múlhattya fel

az ül ígének kellemetességét ,

mivel ü utánn az l betűnek meg

duplázása a kimondást megne

hezíti. Tágít ugyan# keveset

ezenn némelly ragafztékok előtt

a közbevetés, mint ülleni , ül

lenék 's a' t. de bezzeg a múltt

üdőben fzinte a közbevetés el

is csúfíttya és fzinte megdur

víttya az íget, mint üllöttem ,

üllöttél 's a' t. Páriz Pápaiban,

az eggy üllök ünnepet, és az

alacsony fzármazású üllő- süllő

Ízót kivévén, az ül ígének fzár

mazékai mind accentus nélkül

és eggy l betűvel állanak : ül

dögélek, ülővas, hihető mivel

a még fél vad és így röst ko

vácsok az ülővas körül ülve

pőrölyöztek, azutánn ülök, ül
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tetek 's a' t. Hogy az ünnep az

ülő nap még nyelvünknek ifiú

korában támadt, kételkedni ne

hezen lehet. Celebrare conci

lium Pázmánnál annyi , mint

gyülekezetet /zolgáltatni ; de

ide a tartani , íge legjobban

illik. Másutt Pázmán a vasár

napot innepelni kifejezéssel él,

hol az ülni elég, sőt helyesebb

is, Celebrare missam, misét

Jzolgálni. Pázmán. De másutt,

mikor gy ír: a holttakért ál

dozatokot „/zolgáltatni , , ezen

ígét, nem hagyhatom helyben

a tenni helyett. A /zolgál

tatni ígének, hogy értelmes

légyen, a miséket, vagy mise

áldozatokot utánn kell állania.

Celsus , excelsus , felséges.

JPázm. Pred. crfjaben.

Censere, vélni, tartani, gon

dolni , itélni, böcsülni. balten ,

mepnem , ad)ten , fd)ä6cm. Az

Apostolok illetlennek találták.

Pázm. Pred. A találták íge

germanismus : fúr umfdjüffid) fin=

tcm, mellyet Pázmán hihetőké

en a Németekkel már a Re

#" kezdetében meg

ösmerkedett Protestansoknak

Magyar könyveibűl tanúlt több

hasonló német és franczia idio

tismusokkal eggyütt. Az Apos

tolok illetlennek itélték, tar

tották, vélték 's a' t.

Censor. Lásd alább Con

scriptor. *

Censura , itélő hatalom , gen

fur. Olly critica avvagy itélés,

melly hatalommal bír.

Centrum, középpont, 9littel

yunft, Pázmánnál /zékpont ,

/zék ; közép. A tojás sárgáját

mondgyuk ugyan fzéknek; de

mivel a /zék egyébaránt a kö

zépnek, nem synonimuma , a'

Azékpont sem fejezheti azt ki,

a mit a középpont tefz. Fejér

is /zékpontnak, másutt pedig

közönséges /zéknek nevezi; de

az utóbbik olly Ízéket jelent »

mellyet a Deákos, Magyarok

communia névvel illetnek.

Cerebrum, agyvelő, baš (Se=

birn. Pázmánnál agyavele

Pred. Ez is nagy jele annak,hogy

a Magyar nyelvvel régi Iróink

nagyon is könnyen bántak, és

" minden nyomozás nélkűl

csak egymást követték. E' fzó

agyavele nem tehet egyebet »

mint cranium ejus cum ipso.

Cerimonia, egyházi rendtar

tás, Ízertartás, fzokás az Isteni

fzolgálatnál. Siird)engebraud), Göt=

prängt bei'm Gottcébitnft., Szer

tartásnak nevezik Pázmán ,

Telegdi, Illyés ; rendtartás

nak pedig Lethenyei. Minden

/zertartásoktúl, ceremoniáktúl

idegenek, úgymond, Pázmán

Hodeg. E rövid mondásban a'

minden utánn a pluralis, va

lamint az idegen névnek abla

tivussal való öfzvefüggefztése is

latinizmusok. O énhozzám ide

gen, nem pedig éntöllem idegen

Cerimonialis, fzertartásügye

lő, rendtartásbéli, rendillető.

Ember Pálnálczeremoniástör

vény; de a czeremoniás olly

adjectivum , melly a' subje

ctumot illeti, mint czeremo

niás mise: a törvény is tehát

akkor czeremoniás, mikor cze

remoniával, solennitással fzerez

tetik. A cerimonialis lex pe

dig olly törvény, melly a' cere

moniákot illeti, és így itt a ce

rimonialis adjectivumnak értel

me tárgyügyelő (objectivus).

ertamen, viadal, harcz: tu

sakodás, bajvivás, vefzekedés,

csata. Stampf, ©őtreit, Striegö

fd){ad)t. Versengés: 2Gettftreit,

Buzgóság," serénység. Bcciferung,

§ltif. Pázmán viaskodásnak is

/



63

#

|

#

/zemlélő (aut discursiva aut

mondgya Hodeg, a' Confessio

kötődés , melly Ízó a köz nép

nél pörlekedést jelent. Midőn

eltette a jutalmat, úgymond

Telegdi, mindeneket ingerel

a győzködésre. (mindnyájokot

a győzedelemre). -

Certitudo, Bizonyosság, Gjt

mifbeit. Ez annyi, mint tárgy

úigyelőleg elegendő okok által

való meggyőződés. A hitbéli

meggyőződés csak kölcsönözött

értelemben lehet erkölcsi bi

zonyosság , , mivel valóügyelő

"" okokra építtetik.

alpfalára nézve a bizonyosság

1) vagy fejtegető lehet, vagy

intuitiva): „A” fejtegető bizo

nyosság éfzfogásokbúl való kö

vetkeztetések által támad , a' nél

kül, hogy az éfzfogások öfzve

alkottassanak. L. Construere.

2) A /zemlélő bizonyosság az

é[zfogásoknak a tilzta Ízemlé

lésben való öfzvealkotásábúl ered

és annyi mint megmutatás (de

monstratio). De ha érzeményes

(empiricus), fzemlélésbúl vagy

éÍzrevételbűl támad, akkor ér

zeményes bizonyosságnak ne

veztetik. Mind a fejtő, mind a'

megmutató bizonyosság - éjz

kény/zerítő egyfzersmind, (apo

dictica) mivel az ellenkező

nek, minden lehetséget elzárja.

JNoha igen vitattyák bizonyos

ságokot; de" azt hallók,

/iogy 's a' t. Pázm. Hod. Így

nevezi Ember Pál és Illyés is.

De, Pázmán másutt bizonyság

nak és bizonyos lételnek is

mondgya. Ezen igazság bi

zonyságára néz./zent Pál. Ho

deg. De a bizonyság annyi

mint testimonium. E” bizonyos

tételnek eredete abbúl vagyon,

hogy az Isten meg sem csalat

senkit. Pázm. Hod. A bizo

nyos létel annyit tefz, mint evi

stentia certa. -

Certus, bizonyos, hiteles :...

gemifi , #uverläffig , fidjer, glaub

múrbig. Igaz, hű, mabrbaftig, treu,

reblid). Lásd Kerus. A többi ér

telmeit lásd Wagnerban, / eres

marthi bizonynak nevezi: bt

zonynak tartyák, úgymond. De

a bizony nállunk adverbium :

-vere, profecto; és legfellyebb

substantivum, mellybúl a bi

*" adjectivum ered. -

'essatio, fzünés, vefzteglés,

csillapodás. &ti[[jtanb. Halafztás,

2Ber5ug. Henyélés, hivalkodás,

nyugovás, dologtalan élet ,9)tú{*

figgang , 9tubc, múfigcê Qcben. A'

fzántóföldnek nyugovása : ba3

95rad)liegen vom Selbe. Soha (az)

igaz Páz/torok/zünete nem le

het az Ecclesiában. Pazm. Ho

deg. *

Cessio, engedés, odaengedés,

átengedés, átadás, kézbefzolgál

tatás, lemondás, 1ltberIaffung ,

1ltbergebung, ?(6tretung, Ginräu*

mung. Szilágyi általengedésnek

nevezi ; de az által Ízórúl át

helyett Lásd cedens alatt,

Cessionarius, a kinek vala

mi átadatik, átengedtetik, kéz

befzolgáltatik: bcm ctma8 abgetre

tem mirb , btm bic 1ltbergabt ge

fdbicbt. Szilagyi általengedést

elfogadónak nevezi; de ezt rö

videbben lehet ejteni, ha áten

gedésfogadónak mondgyuk.

Chaoticus, zavartt, zavarék,

unorbent(id), vermengt. A mellet

tek és utánnok valókkat ö/zve

tolttak, azaz vegyülttek, úgy

mond Fejér. A melettek helyett
előttök helyesebb volna, mert a”

mellett az utánnak általellené

bén nem áll. -

2haracter , jegy, jel, bél

kozthatik, 's meg sem csalhat lyeg, ein eingetrucftcê 3cid)en »
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98ranbntal , JtaaIjeid)en, 9)terfs

1" Stennjeid)en. 1) általlyá

ban annyi, mint valaminek tu

lajdon minéműsége: eigentbűm=

1ídje 5cfd5affenbeit. Ez eggy és

ugyanazon dolognál külömbféle

lehet, ammint tudniillik vagy

úgy tekíntyük, mint jelenést,

vagy úgy, mint valót. 2) Cha

racter causae : okbéllyeg 3 Gba

racter ciner urfade , annyi mint

munkálkodásának módgya , re

gulája. Ez kétféle, úgymint a)

érteményes

mikor az okot úgy tekíntyü

ammint magában van, mint

magában lévő, pufzta dolgot,

rem in se; b) azutánn érze

ményes (empiricus) charactere

a dolognak, ammint a megje

lenő okozatoktúl elvonatik; az

okozatoknak törvényessége az

érző világban; a jelenés, mint

érezhető jele az érthetőnek. 3)

""caussalitatis arbi

trariae; /zivbéllyege a /za

bad okságnak é""
miÍÍfübr{idjen GaufaIitát. Ez an

nyi, mint a' fzabad okság” kén

nyének, akarattyának minémű

sége, és hafzonvétele az erköl

csi törvényre nézve. Magában

foglallya ez a gondolkozásnak,

és az érzésnek módgyát. (90cm

fungsart, és &inntëart.) A gon

dolkozásnak módgyábúl , áll a'

fzabad okságnak ösmeretlen és

csak érthető fzivbéllyege; az

érzésnek módgyábül pedig ér

zeményes fzívbéllyege , úgy

mint magaviselésének érzemé

nyesen kiösmerhető regulái,

valóbéli maximái avvagy fő fza

básai, mellyek nékünk megje

lenő belső, és külső foglalatos

sági által elárúltatnak. Páz

mán is béllyegnek, ösmertetö

bélyegnek nevezi" Má

sutt meg jelnek : jegynék. Az

utolsó /zent kenet, úgymond

Gánótzi, nem nyom bélyeget

az ember lelkében. (lelkébe).

Es másutt megmeg Gánótzi így

fzóll: Az (a') hdrom /zentsé

gekben (fzentségben) bélyeg,

az az eltörülhetetlen jel nyo

matik a lélekbe. A jel helyett

"","" itt a jegy; mert

a jel signum, a jegy pedig
stigma. A' jzentségnél bizo

nyos bélyege a /zeretet: Em

ber Pál. Illyésnél a character

("" » jegynek mondatik. – Chara

cter innatus, velünk /zületett

/zívbéllyeg : 2Ingeborner Gbara

cter. Ezt a köz befzédben ter

mé/zetnek (indoles) mondgyuk.

Némelly emberben jónak, má

sokban roflznak, de velünk fzü

letettnek nem azért mondatik,

mintha annak oka a' fzületés

volna, hanem csak annyibúl,

mivel a' fzabadságnak bizonyos

gyakorlásátúl ugyanannak ta

pafztalásbéli gyakorlása, úgy

mint, ennek legfőbb alkujátúl,

megelőztetni gondoltatik.

Character moralis. Szívbél

lyeg. Marton István tzimer

nek nevezi, imígy fzóllván: a'

Jézus és Apostolok erkölcsi tzi

mereiknek igaz esmérete. De

keressük ki a tzímer fzónak

eredetét és értelmeit. A méfzár

Ízékben neveztetik az ökörnek

eggyik réfzc czimernek, mel

lyet Páriz Pápai deákúl armus

nak mond. Armus, úgymond,

első tag vagy tzimer a mar

hában, /kúgy, /zegy, váll. Ha

a tzimer igazán fzügyet tefzë,

vagy sem, nem tudom,mert Hüb

nerben (98atur-Lexicon) ezeket

találom : 3immer, 3immel, 3ei

met, 3ämmer ift baš Šintcrtbcií

auf ben 9tútfen bc8 5irfdbc3, von

mcldjem bit Siculen abgelőfct, unb

mrld)tő bač Befte am Širfd)en ift.
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G3 gebet aber btrfcfbe fo mtit, al?

bie šiëbcine reid)en , unb mo_fid)

ber 9túdfgratbéfnod)en anfängt.Meg

lehet, hogy a Magyar ellenben

a' fzügyet tartotta valaha a'

marhában nem csak első tag

nak, ammint Páriz Pápai mond

gya, hanem még legjobb hús

nak is. Vallyon nem az első

ségnek ezen ideájábúl támadté

a tzímer fzónak másik értelme,

mellyre minket Páriz Pápai így

vezet: crista, melly itt a sisak

nak tollbokrétáját" dZU1

tánn stemma, melly nem csak

virágkofzorút, hanem genealo

giát, nemzetséget és nemtörzfö

köt is jelent, insignia úgymond

tovább, signum scutarium, gen

tis symbolum , gentilitia scuti

tessera. Ezekbűl könnyű meg

itélni, micsoda lélekkel lehet Jé

zusnak és az Apostoloknak mo

rális charactereit erkölcsi tzi

mereknek nevezni. Az Analyti

cának III. Réfzében a 84. olda

lonn a 2) fzám alatt a chara

cter hiteles Írókbúl imígy ma

gyaráztatik meg : sensus animi

per crebras iterationes in habi

ium transiens, et quo demum
certae act1OneS tam Internae

uam externae scaturiunt. mo

iralis dicitur. Sic sensus hone

statis, probitatis, gratitudinis ,

qui in nobis a quibusdam obje

ctis crebrius excitantur, adeo in

valueruat tandem, ut perceptis

fortuito similibus objectis, pro

tinus suscitentur, nosque velut

praedominantes stimuli ad actio

nes sibi congruentes impellant.

Evaria hujusmodi sensuum mo

ralium permistione oriuntur va

rii hominum characteres. Ha a'

Jzívbéllyeg név, mellyel már

a character Magyarúl többek

tűl jelentetik, nem tefz eleget

várakozásunknak, tartsuk meg

inkább a character nevet a Ma

gyarban is: csak írjuk úgy am

mint a Deákban iratik.

Characteristicum signum. Ez

legyen bélyege annak a nép

nek, mellybül a Messias /zár

mazik. A'ázmán Pred.

Charisma, kegyelem , ado

mány, ajándék , jótétemény,

Gnabengabe , G5cfdjenf, Gutthat.

Telegdi áldomásnak mondgya.

Kri/ztus /zületése altal, úgy

mond, átok helyett áldomást,

bűnünk bocsánattyát adván. Az

áldomás névrűl Lásd Benedi

ctio. -

Chemia, chymia, Válafztó

mesterség vagy tudomány. (25dci

befunft.

Chemicus, a, um, Válafztó.

Cbvmifd5. Subtantive Fejérnél

eldválá/ztó mester. – Che

mica operatio, vála/ztó mun

kálkodás, G6emifdbc Jßirfung.

Ez olly munkálkodás, mel

lyel a testek, ha mindgyárt

nyugodalomban vannak is ,egy

más réfzeinek kapcsolattyát

megváltoztattyák. Ennek által

ellenében áll a gépelyes mun

kálkodás (mechanica operatio),

melly a mozgó testekben ak

kor történik, mikor mozgásai

kat egymással közlik. A válafz

tó munkálkodás kétféle, úgy

mint a) a bontakozás (solutio

2{uflöfung) mikor a fzernek ré

fzei önkint elválnak egymástúl,

minden külső oknak öfzvesegí

tése nélkül. Altalellenében áll

ez a gépelyes o/ztásnak, (me

chanica divisio) a minő az,

melly ékkel vitetik, végbe. Mi

kor a' tifzta Ízernek valamen

nyi réfzei más valamelly fzer

nek réfzével olly arányzatban

eggyesülnek meg, a minőben

# *
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magok az egéfzek vannak, ak

kor a bontakozás tellyes (so

lutio absoluta), válafztó áthat

hatósság (penetrabilitas che

mica d)emifdje ©urd)bringlid,frit).

b) A másik válafztó munkál

kodás a válás, a vála/ztás

(separatio , ©ődjeibung), mikor

az önkint fzétbontakozott fzerek

elkülönöztetnek. – Chemica

penetrabilitas, vala/ztó áthat

hatósság, d)emifdje 3Durd)bring=

Íid)feit.

Chemice, válafztólag, $bcmifd).

Chiliastae, Millenarii , Eze

resek. Gânótzi. Ezresek sem

helytelen név.

Chimaera , agyfzülemény ,

Širngefpint.Tárgyügyelőleg (ob

jective) annyi, mint a képző

tehetségnek csupa játéka által

a kénynek tetÍzése Ízerint nem

zett képzetek, mellyeknek sem

a tapa[ztalásben, sem az éfz

ben semmi legkisebb sükerek

Slll CSCI1.

Chirographus, kézírás, Šamb

fd)rift. Kézírással kell ezt bi

zonyítani, úgymond Pázmán.

Hodeg. -

Chorepiscopus. Gánótzi kar

püspöknek nevezi, de az alpüs

Apök helyesebb, mert a chor

episcopus a Püspöknek, vicari

ussa volt a falukonn. Gánótzi”

fzavai ezek: a karpüspökök ,

kik éppén a IX. saeculumig

(virágzottak. Görögül Yogsitugxo

stos annyi, mint a helységnek

inspectora, és így a név nem

a Yogós gyökérbűl fzármazik,

hanem a xognyéo, suppedito,

sumtum praebeo ígébűl, melly

nek gyökerei zeug és áro. Akár

a' fzónak ezen eredetét tekin

tsük, akár a chorepiscopusnak

hajdani , hivatallyát, Magyarúl

alpüspöknek leghelyesebben ne

Veztetik, -

*

Chrisma, bérmaolaj, beiligtő

G5aI6ébI , SirmungëčbI. Gánótzi

nál a bérmálásra való olaj.

Lehet balsamolajnak is nevez

ni, mivel balsammal van meg

vegyítve. Jelent a chrisma ke

nést is, melly bérmálásnak

neveztetik : e kenetben, úgy

mond Gánótzi, a krismának

avvagy , bérmálásnak sacra

mentomát magyarázza. Magát

a kenetet, avvagy olajt is chris

mának mondgya Gánótzi: mi

képpen kellessék (kellyen) úgy

mond, a krismát, avvagy a'

/zent kenetet megképzíteni.

Christianismus, christiani

tas, Kerefzténység, Sbriftentbum

Oltalmazzák a Kerefzténység”

egyenetlenségének gyújtogató

žt. Pázmán Hodeg. A ki meg

veti a kere/zténységnek meg

rögzött eggyenlő értelmét, az

egé/z kere/zténységet megveti,

Ugyanott. A megrögzött fzó

val csak roflz értelemben fzok

tunk élni ; a begyökerezett

helyesebb. Mikor láttya, hogy

a terméketbe oltott okosság”

vezérlésébül azt tanították a'

pogányok a jó erkölcsökrül,

a mit a kere/zténység kíván,

töllünk. Pázm. Predik.

Christianus, kerefztény, cin

Gbrift. Adjective kerefztény :

djrifHid). Pazmánnál adjective

kere/ztényi ólvastatik; de ez

helytelen formatio, mert vala

mint a Deák christianus, úgy

a kere/ztény is eredeti képen ad

jectivum ; mellyel mind a két

nyelv substantive is él. A Ma

gyarnak kivált fzámtalan adjecti

vuma van, mellyekkel substan

tive is él, mint árva , pu/zta,

bölcs, vad, Jövevény, orvos,

gyilkos, nyerges, üveges, a/z-

talos 's a' t. A régi Magyar

könyvekben kere/ztyén akad elő
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a' kerefztény helyett. Amaz

egyenesen a Tót kre/zty fzóbúl

támadott, mellyhez a Tót án

végzést, a Magyar pedig a k

és r között titkon hangzó e mi

att én végzést függefztett. A'

hasonlóképen tót eredetű, de

megmagyarosított kere/zt név

bűl ellenben a sokkal fzokottabb

és magyarosabb ény végzés által

a kere/ztény támadt. Gánótzi

nál kere/ztény olvastatik.

Chronologia, üdőtudomány.

3citred,nung. A Német utánn va

laha helytelenül fordítottam

üdő/zámlálásnak. * *

Ciborium, tárkehely. Lásd

Asservatorium.

Cicatrix, sebhely, vak seb.

9Rarbe , 9)taal , 28unbenmaal ,

Gödjram. Most is ezen sebhe

lyeket megtartya. Pázmán.

Cinerarius. Lásd Superfi

cialis. - - * *

Cinis. Hamu. 2{fdje. Cineres

spargere : hamvat hinteni.

A'ázm. Pred.

Circulus, kör, kög, 1lmfrei3,

SRrcië. Czirkalom : GirfcI. Társa

ság, körben álló emberek: Gjc

feÍÍjd,aft , $cute bit im Streift bcrum

ftcben. Kerület, a tartománynak

iréfze: Streië , gemijer Q5trid) Qama

beë, Circulus vitiosus: kerengés,

Girfel a Logicában. - Pázmánnál

a”#"" hibás csavar

Agás, kerengés, kerengő bizonyí

" Hod.""""

rengőbon járni , úgymond in

circulo vitioso versari. Más ér

telemben keréknek mondgya

APredik, de ez rota. A vitiosust

Ember Pál is kerengőnek neve

zi 3 úgy Ízinte Veresmarthy is,

A világi nyughatatlanságok,

úgymond Pázmán, kerengőbe

járások. Predik. Fejérnél in |

circulo (logico) versari annyi,

mint kerekben/organi; a cir

culus pedig általlyában annyi,

mint kerek/to//zú; melly helyett

a kerekhof/z, linea rotunda tűr

hető volna. De a mi kerék és

így gömbölyű, azt hollzúnak ne

vezni talán csak nem lehet.

Circumcidere, környülmetél

ni, 6cfdjmciben. Circumcidž: kör

nyűlmetéltetni, befdbmitten mcr

ben; vagy környülmetélkedni :

fid) 6cfd)neiben Iaffen. Pázm. Pred.

Circumcisio, környűlmeté

lés. … Befûneibung. , Környűl

metélkedésnek is olvassuk,

Pázmánnál, Telegdinél, Mol

nár Albertnál. - Festum cir

cumcisionis Domini az Ur'

környülmetéltetésének napja

vagy ünnepe ; vagy Kis Kará

csony. Pázmán Hodeg. baő

§cft bcr 8tfájncibung G6riti.

Circumcisus, végre Constan

tinápolyban Muselmanná lett ,

azaz,környülmetéltetett Török

ké. Lethenyei. Az á és é. ad

verbialis képzők helyett fzeb

ben hangzik a lett előtt a no

minativus, egyébkor pedig a'

dativus: Muselmann lett ; kör

nyülmetéltetett Töröknek.

Circumscriptus, környéke

zett : eingefd)[offen, umgegeben.

Hellyel van környékezve. Pázm.

|Hod. Egyéb értelmeit Lásd Wa

gnerben circumscribo alatt.

Circumspectus, okos, fzemes,

flug, vorfid)tig, madbfam. A ki

nek ellenségi vannak, /zeme

sebben jár. Pázm. Pred.

Circumstantiae, seu adjun

cta rerum, környülállások. llma

[tánbc., Pázmánnál környülálló

dolgok. Egyfzer a circumstan

tiát körülálló ré/znek mondgya

Predik. Ember Pál is környül

álló dolognak nevezi. -

Civilisatio, erkölsösödés,

erkölcsösítés , Gimi{ifirung. A'

civilisatio a Moralitásnak ide
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áját az erkölcsöknek ama réfzé
re korlátozza, "" a külső

tifztességet és a böcsűletnek

kedvellését illeti. A Magyar név

mind a Moralitást általlyában,

mind ennek imént említett ré

fzét a civilisatio kifejezi.

Civis, polgár. Söúrger.

Claritas, világosság StIarbtit.

Ez a Logicusoknál többnyire

annyi, mint a képzeteknek tu

dása : de Kantnál a képzetek

mek olly tudása, mely a kép

zetek külömbözésének tudására

elegendő. Pázmán fényesség

nek mondgya: a /zent Irás

nak nyilvánvaló fényessége.

És másutt: A' maga fényes

ségével ki nem mutattya igaz

értelmét. De a fényesség, an

nyi, mint splendor, és Illyés
utánn csak akkor lehet clari

tas helyett venni, mikor a meg

dücsőültt testnek tulajdonsá

gát jelenti. * *

V Clarus, világos. tíar. Vilá

gos igékkel Pázm. Pred. Clara

notio : világos értemény. Lásd

Notio alatt, mellyet Fejér vi

lágos értelemnek nevez.

Classis, rend, ofztály, kar;

Staffe, Gintbtifung. Harmad(a'

harmadik) karbéliek, ú ond

Pázmán. Hodeg, kik tettetett

(tet/zetes, apparens, vagy te

tetett simulatus) ajtatosság”

/zine alatt mocsáros förtöbe

/zállanak. A tettetes fzórúl

Lásd Apparens. A harmadofz

tó, a harmadik pedig rendfzám

név. Három rendre lehet ,

úgymond Gánótzi, azokot fel

o/ztani. Az első, masodik 's a'

t. karban azok vannak... Páz

má t. Hod.

Clausura : rekefz. GÍaufur im

$fojter. A klastromok reke/zi

ben élnek. Pázmán. Hodeg.

Clausus, zártt, verfájloffen.

Pázmánnál zárlott. Mert ha

Kri/ztus , úgymond Predik.

öreg korában úgy ment tanít

ványihoz zárlott ajtókonn ál

tal. A zárol íge zár helyett,

melly mind íge, mind név gya

nánt fzolgál, csak azért is elé

helytelen, mivel fzükségtelenü

fzaporíttya a betüköt ; az által

pedig postpositio. lévén helyte

lenül áll az át praefixum helyett.

Clemens, Kelemen. Pázm.

Hod. • •

Clerus. Lásd Hierarchia.

Coactio , kényfzerítés, melly

kényfzorítás helyett mondatik.

3mang. Altallyában annyi, mint

valami ollyasra való kénytele

nítés, a' mit nem örömest cse

lekfzünk. Különösen a külsö

kényfzerítés olly módokkal vi

tetik végbe, mellyek kivűllünk

vannak 3 a belső pedig annyi,

mint önkény/zerítés, (coactio

sui 25eI0It;mang) mikor hajlan

dóságinkot olly okokbúl győz

zük meg, mellyek saját termé

Ízetünkben, úgymint efzünkben

fekfzenek. Ezen"
az erkölcstűl elválafzthatatlan.

– Coactio moralis practica,

erkölcsi gyakorlásügyelő kény

/zerítés )totalifdje practifdje 9tó

tbigung. Ez annyi, mint kötele

zés, kötelesség; éfzokok által

való meghatározása az ollyan

akaratnak, melly valóügyelőleg

(subjective) mást akarhat; av

vagy gyakorlásügyelő fzüksége

valamelly akarásnak , mellyel

a terméfzetes hajlandóság ellen

kezhet. A /zent akaratnál te

hát a kényfzerítésnek nincs he

lye. Lásd Dependentia. Lehet

ké/ztetésnek is nevezni. Causa

coactione agens. Lásd Causa.

Coactus, kénytelen, a kinek

t. i. kénnye nincsen; kénytele
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nített, gt3wungen. Hogy a'fzük

"" ké-kéntelen*"
ritö állapottyában 's a' t. Le

zhenyei. A kén annyi a Né

met utánn Sinn, mint sulphur,

mellybűl a kéngyertya fetetett

öfzve. A régi Magyar Iróknál

kín, cruciatus helyett is áll. A'

"kény ellenben annyi mint lubi

tus, és ebbűl ered mind a kény

telen adjectivum privativum,

mind a kény/zerét íge a Ma

gyar euphonia Ízerint , kényt

Jzorít helyett. Coactum : kény

Ízerített, ge;mungen.

Coaevus, eggyüdős, eggyko

rú, eggyüdőbéli, 8[cid)3eitig ,

8eitgencfe. Péld. ok. az eggyü

dös írokot többre böcsüllyük.

/Veresmarthz

nevezi, valamint Fejér is.

Coagulatio, meghegedés, bač

#3ufammenftcben. Fejér ö/zveme

netnek nevezi, mivel a tejrűl

mondgyuk, hogy ö/zvemegy.

De ezt akkor mendgyuk, mi

kor a tűznél megtúrósodik.

( confluit, coit, 3ufammemrinnt )

A megheged helyett a coagu

latur ígét a köz befzédben a'

tuk kifejezni.

Codex, tőke, a fának dereka,

ter (3tamm cber Q5t0cf an einem

95aume. Könyv. 3ud). Codex le

gum : törvénykönyv. Szilágyi.

Gefe66ud).

Coelebs, nőtelen, hajadon,

umvereblidyt, ebefe8, febig. ***

házásságtalan olly név, melly

mind a két nemre illik. Lásd

A házas

talan /zemély Gánótzinál nem

helyes, mert a talan adjecti

vumokot az s képzővel formáltt

lennek nevezi Pázmán is.

nuptias celebrare.

adjectivumokbúl nem fzülhet;

*mint, sóstalan, nyomostalan,

hatalmastalan, irgalmastalan,

azonüdőbélinek

znegal/zik metaphorával fzok

hanem egyenesen a fő nevek

bűl, avvagy substantivumokbúl,

sótalan, nyomtalan, hatalmat

lan, irgalmatlan 's a' t. A nö

telen, férjetlen vagy/zabad Íze

mély legfzokottabb , és leghe

lyesebb adjectivumok. Telegdi

nél a coelebs nőtelen. Pázm.

él a házasságtalan névvel is

Hodégussában. -

Coelibatus, nőtelenség, há

zasságtalanság , &belcfigfrit . tbt

[ofer Gőtanb. Pázmánnál azonn

kivűl nőtelen élet. Hodeg. Il

lyésnél is nötelenség. Lex coe

libatus: a Papok nötelensé

gérül való törvény. Gánótzi.

A papi nőtelenségnek törvénnye.

Coemeterium, temető, Stird)«

bef, (Settešacfer. Pázmán Pred.

czínteremnek mondgya, melly

név a Deákbúl rongálás által

támadt, és sok helyenn még most

is fzokásban van.

Coena ultima, coena, Domi

ni , Eucharistia, Az Ur” va

csorája, baš beilige 2(benbmabl.

Fázmán úrvacsorának nevezi.

Az úrvacsorárúl , úgymond ,

nincs emlékezet. Hod. A coe

na Domini , mikor napot tefz,

AVagy Csötörtök : ber grüne ©on

merëtag. A vég (végső) vacso

ra előtt nagy alázatossággal

megmosd tanítványi” lábait,

úgymond Pázmán Pred.

Coetus, gyülekezet, 9Berfamm

Iung. Molnár Albert. Lásd

Wagnert.

Coexistentia , eggyütlét, baë

8ufammenfe9n , 8ugleid,fe9n. Fe

jér „egykoriságnak nevezi ; a'

kép/zövetkeztetés (képfzövetke

zés) törvénnyez' egykoriságok.

Az egykori az egykor, ali

quando, einft adverbiumbúl tá

|

mad, és így az egykorú adje

» gyon külömbözik.

Illy külömbségnek kell lenni

ctivumtúl na
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az egykorúság nevek között is.

Az egykorú annyi, mint ejus

dem aetatis; az egykori pedig

quod aliquando fuit ; péld. ok.

ollyan vagy te, mint az egy

kori ember , ki a lovát keres

te, és rajta ült. Lásd Simul

taneitas.

Cogitabilis , , gondolható ,

Benf6ar. A' mi a gondolásnak

tárgya lehet , ha mindgyárt

meg nem ösmertetik is.

Cogitandi modus, gondolko

dásmód, gondolkodás, Géfinnung.

Minden cselekedete, gondolko

dása (talán még gondolattya is)

örök halált érdemlő undokság.

Fázmán Hodeg. – Cogitan

dź scientia , vel ars, (a') gon

dolkodás tudómánnya. Fejér.

bie Stumft 3u benfen. – Cogi

zandi vis, a gondolkodó erő,

ba8 9Bcrmögen 3u benfen, g)en=

fungőfraft.Az ember gondolko

dó erejének kinnüvelésénn volt

eddig minden törekedés. Fejér.

Cogitare, gondolni, benfen.

1) Ez általlyában az értelemnek

ama foglalatossága, melly által

a külömbfélének öfzvefüggefz

tését a tudásnak egységére eme

li; mint péld. ok., mikor két

éfzfogást eggy itélétbe, vagy

több fzemlélést eggy éfzfogásba,

vagy több éfzfogást eggy mago

sabb éfzfogásba, vagy több ité

letet, eggy magosabb, itéletbe

öfzvekapcsolunk. – 2) Szoro

sabb értelemben a gondolás

kétféle. a) Egybe függefztve a'

fzemléléssel /zemlélő gondolás

nak mondattk. Munkája ez az

értelemnek, a mennyire arra

úigyel, a' mi az érzékenységnek

adatott, és az ösmerettül (co

gnitio , $enntnif) nem külöm
#ozik, IIlyen fzemlélő gondolás

az, mikor valamelly embert é

rezhetőképen efzrevehető prae

dicátumi által gondolunk. b) Az
értelemnek (intellectus) tifzta

munkálkodása megfelelő fzem

lélés nélkül , előállítása, vagy

képzettye az egységnek, az adott

külömbfélének egybekötése nél

kűl, annyi mint pu/zta, és ü

res gondolás, melly az ösme

réstül (cognitio, &rfennen) na

gyon külömbözik. Péld, ok. Az

ember, mint valami, a' mi ma

gában van, nekünk csupa gon

dolat, az egységnek csupa eggy

pontya , mellyre mink jelené

séne külömbféle "eit igazít

tyuk, a nélkül, hogy nekünk

valamelly érzéshaladó állítmány

(praedicatum) adatott volna,

melly az egybekötésre megkí

vántatik. KitetÍzik ebbűl, hogy

sok dolog, ha gondolható is ,

egyfzersmind még is nem ös

merhető (cognoscibilis), mivel

a' fzemléléshez fzükséges ado

mányok (dátumok Gaben) nél

kűl fzűkölködünk. A világe

gé/zet gondol/yuk : mikor min

denik lévő dologhoz az öfzveve

tésnek éfzfogását oda függefz

tyük; de csak akkor ösmerhet

tyük meg, ha réfzeit egymás

utánn elővefIzük, 's a többiek

kel való öfzvefüggését kitanúl

lyuk, és így elménkben az öfz

vetevésnek foglalatosságát vég

be vifzük. Hogy eggyügyű av

vagy ré/ztelen valótgondolhas

sunk, nem kívántatik egyéb,

hanem hogy efzünkkel tőlle

minden öfzvevetést elhárítsunk;

de hogy azt megösmerhessük,

(cognoscere) arra fzükséges vol

na , hogy réfzeit lassankint vagy

igazán vagy legalább gondola

tunkban mind végig elbontsuk,

és tőlle elválafzuk. Ide terjefz

tem még a csupa gondolás és

az ösmerés között való fon

tos külömbségnek rövid képét.
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4) A csupa gondolás az éfz

fogásnak pufzta éfzügyelő (lo

gicus) lehetségét kívánnya meg,

az az, hogy önnön magával ne

ellenkezzen. Az ösmerés pedig

a tárgyban létbéli (realis) le

hetséget kíván, mellyet vagy a'

tapafztalásbúl (a"" és

így a valóságos létbűl, vagy

legalább tapafztaláselőzőleg (a

" akár az elmélkedő, akár

a gyakorlásügyelő éfznek sege

delmével meg lehessen ösmerni.

2) Az értelem (intellectus) a)

tifzta értelemfogásokot, avvagy

érteményeket fzül; b) olly tár

gyakra mutat, mellyek állítmán

nyaikra (praedicatumaikra)

nézve határozatlanúl maradnak;

c) , 's olly éfzügyelő (logicus)

valamire arányoz, mellynek csak

éfzügyelő böcse, értéke van.

Az értelem és érzékenység pe

dig a) tifzta- éfzfogásokot (con

ceptus, Begriff)) és fzemlélése

ket (intuitio 2nfdauung) ter

jefztenek előnkbe; b) olly, tár

gyakra mutatnak, mellyek fzem

lélhető állítmánnyaik (praedi

cátumaik) által határozottan ös

meretesek; c) 's olly valóságos

valamire arányoznak, a minek

tárgybéli (objectivus) böcse és

értéke van.

Cogitatio, gondolat, Gtban

ft. Ez nem egyéb, a tudásnak

csupa egységénél, ha mindgyárt

valamelly adott fzemlélésre a

rányoztatik is. A fzemlélés ál

tal a pufzta gondolat valamelly

határozott tárgynak ösmerettye

lefIz; az éfzkényfzerítő (apodi

cticus) törvény által pedig a

maz ösmeretre változik, hogy

az ösmeretnek van tárgya, jól

lehet ez közelebbrül meg nem

határoztatik. Az üres gondo

lat az, mellynek semmi tárgya

sincsen. -

Cognatus, rokony, atyafi az

anyai ágrúl: agnatus pedig az

atyairúl. Cognata cognitio vagy

inkább affinis cognitio : rokony

ösmeret, eine vermambte ($rfennt=

mif, Fejér atyafi értelemnek

mondgya. Lásd affinitas alatt.

Cognitio, ösmeret, Srfennt

nif. Régi Iróink, mivel akkor

öntött ö és ü betűk nem voltak,

esmeretnek, és későbben esmé

retnek írták. Az Isten esme

rete Telegdi. Pázmánnálesmé

ret. – Cognitio sui: önnönös

meret. (25cI6Itfenntnifi. Cognitio

a priori, tapaßztaláselőző ös

meret; a posteriori ; tapafzta

lásbúl eredtt. Minden esméret

nek /zükség ( fzükséges) maté

riájának és formájának is len

ni. Fejér. A Filozofiában

Az eggy tudásba öfzvekötött kép

zetekbűl támadó egéfz; az adott

képzeteknek (repraesentatio ,

" valamelly tárgyra

ügyelő határozott vifzonnya.

Lásd Cogitare. Az ösmeretek

három felekezetre ofzlanak. A)

Forrásokra nézve 1) Erzemé

nyesek, (empirican) tapa/zta

lásbéliek , (a posteriori) tárgy–

ügyelőleg történetiek ; (obje

ctive historicae) adományokbúl

eredők (ex datis). Ezek talp

fzerekre nézve (ratione mate

riae) a tárgyaknak érdeklése

itűl függnek. Ollyan ösmeretek

eggy fzóval, mellyek egyenesen

és efzközetlenűl (immediate) a'

tapafztalásbúl, tanításbúl vagy

tudósításbúl támadnak. 2) Ti/z-

ták, tapa/ztaláselözők, (a pri

ori) tárgyügyelő , értelemben

éfzösmeretek, efzeskedő (rati

onalis) ösmeretek , mellyek

talpigazságokbúl való következ

tetések által támadnak, és a'

képítő tehetségnek törvénnyel

által határoztatnak meg. Az a
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által

*

dott éfzfogásoknak, feltagolása

támadók feltagolóknak

(cognitiones analyticae) nevez

tetnek; azok pedig, mellyek a'

tapafztaláselőző éfzfogásoknak

új, és tulajdon öfzvekötése ál

tal fzármaznak, ö/zvekötőknek

(syntheticae) mondatnak. A ta

afztaláselőzőleg öfzvekötő ös

meretek lehetségének, és lété

nek vítatása Rationalismusnak

vagy Purismusnak is monda

tik. Mink Ti/ztaé/zvétatásnak

nevezhettyük. Ugyanazon ös–

meretek lehetetlenségének ví

tatása az Empirismus, vagy
_Erzésvitatás. A tifzta ösme

retek tovább mérőtudomá

zlyosak (mathematicae), /zem

lélók, (intuitivae) mikor az éfz

fogásoknak alkatásábúl (con

structio conceptuum) támadnak ;

az éfznek tudniillik ama mun

kálkodása által, mellyel a köz

nek és az üdőnek tifzta fzemlé

léseit megefzközli. Ezen ösme

retck az érzékenységnek törvén

nyeitűl függnek. A bölcselkedő

ösmeretek (cognitiones philo

sophicae) végtére azok, mel

lyek alktatás nélkűl, fejtegető

leg (discursive) csupán csak az

értelemnek törvénnyei által fzár

maznak. Ezek közül a forma

iügyelők, (cognitiones formales)

a Logicát [zülik, a /zerügye

lők pedig (materiales) a Phy

sicát és Metaphysicát.– B)Fel

ofztatnak tovább az ösmeretek

tárgyaik Ízerint: 1) Elmeügyelő

(theoreticus) ösmeretekre. Ezek

bűl áll tudománnya azoknak, a'

mik vannak vagy történnek, hol

az éfz az egyébkép adott éfzfogást

tárgyával eggyütt, saját törvén

nyei Ízerint, tapafztaláselőzőleg

határozza meg. Ezek tágas érte

lemben terméfzetösmeretek, a'

mellyek közüllök elmélkedök

(speculativae), terméfzethala

dók (hyperphysicae), mikor

valami ollyasra ügyelnek, a'

mi nem a lehetséges tapafz

talásnak tárgyai közé tartozik:

Némellyek terméfzetösmeretek

fzoros értelemben; a tapafz

talás , tárgyainak tapa{ztalás

előző (a priori ) ösmeretei. 2)

Tárgyaik fzerint az ösmeretek

tovább gyakorlásügyelők. (Co

gnitiones practicae) Osmere

tei azoknak, a miknek lenni és

történni kell; amaz okoknak,

mellyek az akaratot meghatá

rozzák. Itt az éfz semmit sem ta

núl, hanem tanít. A gyakorlás

ügyelő ösmeretek háromfélék,

úgymint a) a gyakorlásügyelő

regulák , mellyek a' vágyó te

hetségnek külömbféleségeit"
meghatározzák, hogy bellőllö

egység támadgyon. ;) A talp

állítások (principia, Gruntját)

" több gyakorlásügyelő

reguláknak eggy közönséges állí

tásban, mondásban egységet fzer

zenek. c) A törvények, mel

lyek a gyakorlásügyelő talpállí

tásokot, valamennyien vannak,

úgy meghatározzák, hogy belő

lök legföbb és alkutlan egység

vállyon. C) Az ösmérésnek mód

gya fzerint, valóügyelőleg (sub

jective) tekintve, az ösmere

tek történetbéliek (cognitiones

/iistoricae), mellyek tudni illik

éÍzrevételbűlés tanításbúl támad

nak; vagy„e/zeskedők, (ratio

nales) mellyek saját efzünkbül

Ízületnek."" ösmeret

nek van talpfzere, foglalattya,

(materia) az az valami tárgyas

sága, (objectivitas) melly az

előállított tárgyaktúl fzármazik.

Van azonnkivűl mindeniknek

formája is, melly ama határo

terméfzetnek metaphysicája. Né zott módbúl áll, mellyel az a
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dott talpfzert a képítő tehetség

fogadgya és öfzveköti. Ez az ös

meretben a valóügyelő (sub

jectivum), avvagy az, a mi a'

képítő talpvalónak (subjectum

nak) minéműségétűl, az érte

lemnek (intellectus) és az élz

nek érzékenységétűl függ; amaz

egybekötés, melly által a talp

fzerbűl képzetek, és a képzetek

bűl ösmeretek válnak. Lásd Po

sterior avvagy a posteriori, és

Repraesentativa facultas. –

Cognitio aesthetice perfecta,

érzöleg tökélletes ösmeret : cinc

dÍÍÍjctifd) vo[fomment (#rfenntnif.

Fejérnél érzékikép tellyes es–

méret. De a tellyes csak annyi,

mint completus, a, um : „ az

érzékiképpedig helytelenűl for

máltt fzó; mert az érzék ver

bum , és annyit te[z, mint sen

tiebam; valamint tehát az írék.

lelék 's a' t. imperfectumokbúl

áréki , leléki adjectivumokot

formálni nem lehet , úgy az

érzéki is olly fzó, melly ér

telem nélkül fzűkölködik, melly

bűl tehát az érzékikép adver

biumot sem lehet formálni. –

Cognitio discursive perfecta ,

fejtőleg tökélletes ösmeret, eine

discursiv vo[fomment (#rfenntnif.

Fejérnél a discursiva cognitio

értelmi esméret; a discursive

perfecta pedig értelmesen tel

lyes. De az értelmi annyi, mint

intellectualis , az értelmesen

pedig intelligibiliter, dilucide,

clare; a tellyes pedig comple

tus. Cognitio hevristica:

leleményes , ösmeret. Lásd

Ostensiva Cognitio. – Co

gnitio intuitiva , fzemlélő ös

meret. Šine amfdbauenbe $r-

fenntnif. Fejérnél látományos,

De a látomány annyi, mint

phantasma , Göd)cinting ; a lá

-

mint phantasticus, phantasma
tzcus. Cognitio intuitive

perfecta, fzemlélőleg tökélle

tes ösmeret, cine anfd)autnb vol[=

fontment êrfenntnif. Fejérnél lá

tományosan tellyes; de ez an

nyi, ammint imint láttuk, mint

p/iantastice completa. – Co

gnitio logice perfecta, éfzü

gyelőleg tökélletes ösmeret, ci

ne fogifd) po[fomm.cnc &rfenntnif.

Fejérnél gondolkodáskép tel

/yes ; mert a Logicát gondolko

dástudománynak nevezi, mell

é/studomány , 23ernunftfcbrc ,

mellynek a gondolkodástudo

mány legfellyebb csak réfze le

het. A tellyes pedig annyi ,

mint completus. – Cognitio

naturalis , termépzetes ösmeret.

Staturfenntnif. Annyi, mint a'

tapafztalás tárgyainak elmeá

gyelő (theoreticus) ösmerete. –

Cognitio omnimoda , minden

némű, vagy minden módú, vagy

tellyes ösmeret, cint vélÍigc ($r-

fenntnifi, Fejérnél mindenséges,

mikor így fzóll: valakinek es

mérete mindenséges volna, ha

ki annak minden lehetséges tár

gyait és kitételit tudná. De a'

mindenség annyi, mint uni

versum, 28tItall, mellynek min

denséges adjectivuma, itt felette

sokat tenne. –Cognitio ostensi

va , ösmertető ösmeret. – Co

gnitiophilosophica. Lásd Cogni

tio, és Philosophica cognitio.

Cognoscere, ösmerni, ($rfcn=

nem. 2) Itélni. A' Püspökököt

illeti, úgymond Pázmán Hod.

a hamis tudományrúl itélni.

E latinizmust elkerülhettyük

vagy így: hogy a hamis tu

dományokot megitéllyék, meg

vála//zák; vagy imígy : a hamis

tudományoknak itélése a Püs

pökököt illeti. A Deák omissiók

-

tományos tehát annyi volna , nak (mint itt az ut conjunctióé)
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fzolgás követése a Magyarban

rút termélzetlenségeket Izül. –

Cognoscendi facultas inferior,

az alsó ösmerő tehetség 2, taš

untert &rfenntnifvermógen. Fejér

így fzóll: azon dolgok, mel

lyeket al esmérkedő tehetségnél

ögva megtudunk.

Cognoscibilis-, ösmerhető,

erfemm6ar. Pázmán Hod.

Cohaesio , öfzvefüggés, 8ufama

menbang. A' fzernek özvefüg

gése annyi, mint vi/zontag va

ló vonzása (attractio mutua),

melly éréntésébül (contactus)

következik. Az egymást éréntő

Ízereknek ellentállása, hogy el

ne vállyanak. A' fzernek e tu

lajdonsága nem metafizikabéli,

az az, nem tapafztaláselőzöleg

a' fzernek éfzfogásához tartozó,

hanem termélzetes, (physica)

mellyet csak a tapafztalás által

lehet megösmerni.

Cointelligentia, Ízövetség jó

értelemben ; roßzban pedig czin

kosság. Pázmán értelemnek

nevezi, melly a' Deák névnek

semmikép sem felel meg. Nem

zudván , úgymond , felesége
s" shai Mahomettel való

értelmét. Az eggyetértés (zolgai

értelemnélfordítás, de az

még is értelmesebb volna.

Cojudex. Fejér köz bírónak

nevezi; de ez annyi, mint ar

biter, avvagy köz akarattal a'

pörösöktűl válafztott bíró. A'

Cojudex vagy társbíró,vagy tag

bíró, de legterméfzetesebben csak

bíró mihelyt valamellv Táblá

rúl van a' fzó, mellynél az egéfz

Magyar világ tudtára több bíró

ül. A Deák barbarismus a coju

dex névben meg nem érdemli,

hogy betű [zerint fordíttasson.

Collatio, öfzvehasonlítás, öfz

vetartás. "Bergleidung, Gjcgentina

amberhaltung. Pázmán egybeve

tésnek is mondgya. Lásd Coms

paratio. Lethenyei pedig már

ö/zvevetésnek, már egybeho

zásnak, mikor így fzóll: má

sodik ré/ze penig(pedig) meg

bizonyodik mind a két tudo

mányoknak ö/zvevetésébül ;

és alább : méltó megbizonyíta

nom az Augustana Confesszo

nak megvžsgálásábúl és a Cal

vinista tudománnak azzal va

ló egybehozásábúl.

Collective, gyűjtőleg , colle

ctiv. Collective loqui : gyűjtő

leg befzélleni. -

Collectivus, a , um , gyűjtö.

Collectivum judicium : gyűjtő

itélet. Fejér ö/zve vagy egy

befoglalónak nevezi.

Collectus , egybefzedett, öfz

vefzedett, gefammelt. Egybe/ze

dett elmével járúlni az Oltári

Szentséghez : collecta mente.

Gánótzi egybeállapodott elmé
nek nevezi.

Collisio , öfzveütközés, 8us

fammenfteffen. A kötelességek

ö/zveütközése. Márt. Istv.. A*

küzdés Ember Pálnál inkább

talán conflictus, mikor így fzóll:

az a küzdés, mellyrül az I
rás emlékezik.

Collocare, helyeztetni, fc8cm,

[tellen. A többi értelmeket Lásd

/1/agnerban. Pázmán h betűt

vet a közepébe helyheztetni;

de a formatio Ízerint a he

gyeztetni , hímeztetni 's a' t

ígéket is imígy kellene ejtenünk:

hegyheztetni , , hímheztetni.

Megmeg Predikátzióiban az

ültetni igét is olvassuk, melly

ezen értelemben germanizmus

volna : fc6cm. – Collocatio,

dislocatio, helyeztetés, G5tcía

Íung. Pázmán Hodeg. a he

lyezés ezt nem teheti; sőt min

den értelem nélkül ÍzűköIködik.

Colloquium, belzélgetés, tlnter
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rebung, Sefprád, Pázm. Hod.

a' Ratisbonai be/zélgetést említi,

Colorare, festeni, fzínesíteni,

fzínt adni, hímezni : anÍtreid)en,

für6cm , cime Sarbe geben... Soha

olly undok eretnekség nem volt,

melly /zent Irással nem hímez

te volna rútságát, Pázm. ki il

lyenkor a /zínesíteni ígével is
él. Lásd Oblinire.

Combinare. Lásd Conferre.

Cometa, üstökös csillag: Go

met. Molnár Albert bújdosó

csillagnak nevezi ; de, noha a'

Cométa is a bújdosók közé tar

tozik, e név alatt még is kü

lönösebben csak plánétát értünk.

Comma, horgacska, Bevitrid).

Commater, kerefztanya, ko

ma aflzony: Saufpatbin (Gobel),

Gjevatterin. Lásd Compater.

Commendare, ajánlani, ja

vallani, kedvesnek tenni, kel

letni: empfehlen , angenehm ma

djem. Az isteni tudomány fel

sége czifra /zók nélkül maga'

Jzépségével kelleti mágát. Páz

mán Predik.

Commensurare , accommo

dare, exigere, fzabni, alkal

maztatni: rid,tem. Pázmán ezt

imígy fejezi ki: a büntetésnek

mértékét a vétek mellé kell

vetni. De ezen latinizmus helyett

nem értelmesebben fzóllunkë

imígv : a büntetést a vétek

hez kell/zabni?

Commentarius, magyarázat,

magyarázás, fejtegetés : 2(uêIc

ideája közlödést, communi

cátiót magában foglallya. A mu

tita conjunctio annyi, mint vi

/zontagvaló barátság.

Commisceri, vegyűlni, köz

lődni valakivel : 6c9fbIaftm. Lásd
Commixtio.

Commissarius. Gánótzi ezt

imígy fejezi ki : Kri/ztusnak

különös megbírálttya. De bírál

ni valakit annyit tefz, mint su

umjudicem agnoscere: ide tehát

ezen íge tellyességgel nem illik.

A meghitt, vagy biztos a he

lyes kifejezés.

Commissio , , praeceptum,

mandatum, hagyás, hagyomány,

parancsolat: ötfcbI. Egyéb ér

telmeit. Lásd Wagnerban. A'

/zolgák az ő uroknak hagyo

másábúl müvelik, a mit mü

velnek, Telegdi. A hagyomás

a hagyás , helyett hafzontalan

Ízóhollzabbítás, melly azonnkivűl

fzokatlan nevet is fzül. Illyenek

az áldomás, és hallomás is az

áldás, és hallás helyett. Lásd

Auditio, Benedictio, Commis

sionis peccatum Lásd Pecca

tum commissionis.

Committere, bízni, hagyni:

anvertrauen, übergeben. Egymás

ra ingerleni, hufzítani : an ein

amber fejen. Arra hagyni az ité

letet. Pázm. Pred. Az Isten a'

Fiára bízott minden itéletet.

Ugyanott. Lícentiátusokra kell

bizni sok helyeket. Ugyanott.

Mikor érünk véget a megha

-

-

gung. Lásd Wagnert. Szent|sonlott /züveknek keserves ha

János látására és egyéb köny-dakozással egybe bocsátott baj

vekre magyarázatot írtak ,|vívásokban? Pázmán. Itt va

úgymond Pázmán, ki ezt má-lóban az egybebocsátott a De

sutt magyarázó írásnak nevezi.|ákbúl betű Ízerint van fordítva:
Commercium, fzövetség: (je- de a Deáknak igaz értelmét ki

mcinfd5aft. E helyett a közlődő nem" az egymásra inger

barátság, mellyel magam is él- lett helyett. Latinizmus azonn

tem, nem helyes kifejezés, sőt kivűl ez is: a bajvívásokban

tavtologia, mert a barátságnak véget érni, vagy legalább nem
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Magyar Syntaxis e helyett: a'

bajvivásoknak végét érni.

Commixtio, egyelítés, vegyí

tés: 9)tifd6ung. Egyéb értelmeit

Lásd Wagnerban. Neutraliter

együlés , „ vegyülés , közlödés,

"" gono/z_/zemélyekkel való

ölgyődés ; Telegdi , és másutt:

Kri/ztus teste minden férifiúi

magnak_ölgyülése nélkül /zü

letett. Ugyanaz. Gánótzinál

elegyítés és így a neutrum ele

gyülés. Mono/zlainál ölgyülés.

f" az ölgyülés a helyes e

ülés fzóbúl támadt, annyival

is világosabb, mivel az egy né

mely megyékben még most is

ögynek mondatik. Az l betű e ré

gi fzóban vonáspótoló, avvagy

ált, olt, ölt, vált 's a' t. fzavakban

az át, ót, öt, vdt helyett. Az öl

gyödik íge helytelenűl formáltt

az együl helyett , vagy ammint

másutt Telegdi írja , az ölgyül

helyett; valamint hogy a /zé

" vénül 's a' t. helyett nem

élünk a /zépődik, vénődik fzo

katlan és így csak azért is hely

telen formátiókkal.

Commodans, kölcsönadó: ber

ctma8 jcmanben (tibet , borgt. Szz

lágyi adónak mondgya:

Commodatarius, kölcsönve

vő, ber auf Borg nimmt. Szilágyi

ha/zonvételre vevőnek nevezi.

Commodatum, kölcsön, köl

csönözet, kölcsönvett, vagy köl

csönadott: baë ($cborgte, baë §nt

Icbnte. Szilágyi ha/zonvételre

2való adásnak mondgya, a mi

legfellyebb a commodatio név

nek felelhetne meg, ha egyéb

aránt helyes mesterfzó volna.

Commovere, mozdítani, ráz

ni: bemegen , crfdyúttern. Megha

ragítani , erjúrnen. Ingerleni, an=

reißen. Birni, indítani, rá venni:

babin bringen. Lázítani, 5um 2(ufa

ítantt, rtiben. Megilletni, meg

érdekleni, rúbren. Lásd Wag

nert. Gerjedez /zívünk belé,

Molnár Albert. A belé községes

kifejezés. Megindúl /zívünk.

Maga Molnár a commovere

Ígét a megindítani ígével feje

zi ki másutt. Mono/zlainálmeg

bolygatni nem helytelen íge.

A községet feltáma/zták elle

ne. Pázmán Predik. Mivel a'

táma/zt ígének más értelmei is

vannak, és ezt nem fejezi ki

tifztán, a fellázítani, felbuj–

tatni 's a' t. ígékkel inkább élnék.

Communicabilis, kozölhető ,

maš mitgetbeilt wcrben fan. Med

& Yesz. - -

Communicare, közleni, ré

emphatica, éppen úgy, mint az fzesíteni: mittheilen. Közlődni ,

közösködni, közösödni, réfze

sűlni: tíjci[nehmen. Áldozni, {1Z

Oltári Szentséget magához ven

ni: ba3 bcilige 2(6cmbmabl geniefen.

A Római Ecclesiával min

den rendtartásban közösködtek.

Pázm. Hodeg. Aldozni: U

gyanott. Az Apostoli /zékkel nem

ré/zesültök Mono/zlai. A hívek

áldoznak. Gánótzi és Illyés.

Communicatio, közlés , ré

Ízesítés. 9)tittheilung. közlődés ,

közösködés, közösödés, réfze

sűlés: $beilnehmung, Cbci(mábme.

Ezt közlés által vette. Páz

mán. Communicatio idioma

tum. Lásd Idioma. Isteni em

beri tulajdonságok közlése.

Fázmán Hodeg. Az „Atyátú/

való /zemélyek /zemélyi álla

pottyokra nézve, az egéfz is

teni valóságot közöltetés (köz

lés) által vették az Atyátúl

öröktül fogva. Medgyesi. A'

közöltetés annyi, mint com

municatio per agentem secun

darium procurata.

Communio , közösség , (je

mtinfd)aft. 1) Az éfzügyelő (lo
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ica), közösség, annyi, mint a'

Ízétválafztó itéletben, a több

egymás köztt rendesen elintézett

állításoknak egymáshoz való

vifzonnya, melly által ugyanezen

állítások öfzveséggel mindnyá

jan , valamely tárgyra nézve,

valamelly lehetséges ösmeret

nek egéfz körét betöltik, elfog

lallyák, mindenik rideg állítás

pedig a többieket mind elzárja,

mint ezen ítéletben: „ a világ

„ vagy csupa eset által, va

3*"" által, vagy"
„ teremtő által lett.“ 2) A'

képzett (idealis) közösség, av

vagy a helyközösség (commu

nio spatii) annyi, mint a tér

ben és az üdőben való eggyüt

lét (coexistentia). 3) A való

ságos létügyelő (realis, dyna

mica) közösség annyi, mint a'

magavalóknak (substantiáknak)

vifzonyosan munkálkodó ereje,

egymásba való erőhatása (in

fluxussa) vi/zonyereje (in/luxus

mutuus). Az illyen közösségnek

a neve commercium /zövetség,

bynamifd)t (5cmcimfd5aft. Lásd In

fluxus mutuus. Áldozás, áldozat:

Gemiefung bt8 beiligen2(6cmbmabÍ8.

Szövetség, eggyesség: Gefellfd5aft,

Gemeinfbaft. Gyakorolni az Ol

tári Szentség” vételét. Páz

mán Hodeg. E latinismus he

lyett járatosabbak e mondások:

az Ur a/ztalához gyakran

járúlni; a /zent áldozatot gya

korolni. In alicuius communi

one esse: valakinek, ú ond

Pázmán , (Péld: ok. a Pápának)

társaságát tartani. A Magyar

Syntaxis fzerint ezt így mond

gyuk; magát valakinek társa

ságához tartani ; de itt helye

sebbnek tartom a következendő

kifejezést : valakivel péld. ok.

* Pápával eggyességben lenni,

*§§yességet tartani. Commu

Jus

nio sub dnplici specie Pázmán

nál két /zínvétel; de a két fzín

alatt való áldozást helyesebb

nek tartom. Valaki az Anya

/zentegyháznak . eggyességét

tartani nem akarja, úgymond

Mono/zlai. A communio Szi

lágyinál köz jus , mellyet két

félének mond ; az eggyik ere

deti, originaria; a másik pedig

világkezdetz, primaeva. A kö

zös jus itt helyesebb, mert a köz

us annyi, mint jus omni

bus commune. Communio femi

narum , Szilágyinál az a//zo

nyok közönségessége; de ez

universalitas, 2(Ilgemeinbeit. A'

nő közösség helyesebb. Com

munio Sanctorum : a Szentek”

eggyessége. Gánótzi és Illyés.

Mivelhogy az Ur vacsorája”

ki/zolgáltatását mindeniktül

(mindnyájoktúl) eltiltotta vol

na. Lethenyei.

Communis , e, köz, közön

séges, közös: Gemein, allgemein ,

gemeinfd5aftIid). Hogy e Magyar

és Német fzavakot meg kell, ki

vált a Logicában válafztani, a

zonnal megláttyuk. A' köz Ízó

val a következendő mondások

ban meg nem elégedhetünk. Ez

a” jelenség köz a többivel is.

Pázmán Hodeg. Ez többekkel

köz , úgymond Csere, a Deák

fzerint. Valami (a mi) (az) Is

tenben essentiale, (az) Isteni

terméfzetnek tellyes voltához

tartozik, eggyenlőképen köz

mindenik/zemélynek, úgymond

Pázmán. Azonnkivül hogy va

lami Istenben annyit tefz, mint

in aliquo Deo, e mondás is

köz mindenik /zemélynek, ért

hetetlen Latinizmus: commune

est cuilibet personae. A köz mi

nállunk sem az al, el ragafz

tékkal, sem a Dativussal nem

construáltatik , olly annyira,
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Istenben essentiale, az

gyenlöképen mindenik/zemé

megértelmesíteni : e'

bekben közös ;

nek köz, vagy"özö

séges dorgálásnak helyesen

mondatik. E mondásban: eggyik

ti/zt a több Apostolokkal köz

Ízinte olly hibás a Magyarság,

mint „az első példákban: az

eggyik ti/zt a többi Aposto

lokban közös, vagy világo

sabban: az eggyik a többi

Apostoloknak is közös vagy köz

ti/ztye. Az eggyik a Magyar

*

ezen esetekben határozott

m nélkül marad, a' mint

az imént előadott példákbúl lát

tyuk. A köz tulajdonképen fő

név, úgy hogy az illyen mon

dásokban: köz kézre bízni ,

vagy inkább ere/zteni a jó/zá

got, a pénzt 's a' t. (commu

ne reddere); köz mondás, köz

katona , köz ember, köz nép

's a' t. csak per apocopen kö

zönséges helyett áll. Az emlí

tett példákban a commune an

nyit tefz, mint közös. Próbál

lyuk csak ezen adjectivumhoz

a tulajdonság fő nevet tenni,

nem de a Magyar Ízójárás Páz

mánnak utólsó mondásában illy

syntaxist fog kívánni : a mi az

620"-

i

nek köz tulajdonsága. Illyképen

kellene tehát tulajdonság nélkül

possessivummal a köze, vagy

közösse adjectivumokot is mon

dani: az mindenik /zemélynek

köze, vagy közösse. De bezzeg!

igy, az értelem eltéved, vagy

egéfzen elvefz. Pázmán mon

dását tehát imígy kell rendbe

Ízedni: az eggyenlőképen közös

mindenik /zemélyben. E' fzerint

a két első példát is így kellene

jelenség

4özös a többiben is; és ez töb

ez többek

F s tulajdon

sága 's a' t. A communis cor

reptio Pázmán Predik. közön

ban articulus" nélkül meg nem

állhat, mivel határozott értelme

van ; illy tulajdonsága van a'

másik" is az ik

képző miatt. A több articulus

nélkül áll, és annyit tefz, mint

" de a többi articulust

íván, és annyit tefz, mint re

liqui Communis consensus Ve

resmarthynál eggyező értelem;

de itt a communis ki nem fe

jeztetik; és így a közönséges

eggyezés helyesebb. Communem

facere alicuius rei ideam Fejér

nél annyi, mint megközönsége

síteni valaminek képét ; de ez

annyi, mint universalem face

re. A másik mondást így kell

kifejezni: megközösíteni vala

minek éfzképét. Maga Fejér

másutt a communis notiot kö

zös értelemnek (értemény); a'

communis notát pedig közjegy

nek mondgya. Lásd Notio és

Nota. A commune az Aesthe

ticában annyi, mint közönséges.

A Német gemein általlyában an

nyi mint nállunk a köz : cim

gemeiner 9)tann, köz ember; az

allgemein annyi, mint közönsé

ges ; a gemeinfdyaftlid) pedig an

nyi, mint közös

Communitas, populus , köz

ség : Gemeinbe. Pázmán Hod.

és Predik.

Communiter , közönségesen,

iněgemein. Lásd Wagnert.

Commutare, változtatni , ver=

ámbern. Felváltani, felcserélni:

vermed){t{n , umtaufdjen 2 vértatl=

fd5cm. Pro , redimere kiváltani,

megváltani, auêIöfen , erlöfen.

Ha (az) ember az ideig tar

tó /zörnyü „büntetésre való

kötelességet fel nem váltand

gya jó cselekedetekkel. / eres

marthy Lásd Redimere.

Compages, Foglalat, kapcso
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lat, kötelék: 5ugt, Alkotmány,

öfzvealktatás: 8ufammenfúgung ,

ba3 8ujammengefügtt. A hamis

ságnak erös alkotmányit le

rontani. Pázm. Hodeg. Márt.

Istv. alkotványnak mondgya :

/iogy pedig a Jézus tudo

mánnya illyen, azt az ö, egé/z

alkotvánnya bizonyíttya. Az al

kotvány inkább adjectivum ,

hogysem substantivum. Ide az

alkotmány illik. Lásd_Analyt.

Part. 1. §. 51, p. 77. Jézus

előtt a határozó articulus na

gyon fzükségtelen -

Compararé, conferre, öfz

vehasonlítani, öfzvetartani: vers

g[cid)en, gegemcimamber halten. Páz

mán és némelly egyebek az egy

be vetni, vagy mellé vetni ala

csony kifejezéssel fzeretnek élni.

Comparate , képest, vagy

hasonlítólag : in Berg[cidung, bci

Gegemcimamberhaltung. Ember Pál

nál ö/zvevetésképen. A vet ide

alacsony íge.

Comparatio, öfzvehasonlítás,

9Bergleidung. A Grammaticában

hasonlítás, az Aestheticában

öfzvetartás. Pázmánnál egybe

2vetés, mellyel a vet ezen eset

ben alacsony értelmű íge miatt

meg nem tudok alkudni: a ma

gunk ösmerete lehet, úgymond,

egybevetéssel. Pred. hol az ar

ticulus is fzükségtelen., Ember

Pál is így fzóll: ha egybeve

zést te/zünk két három

gyermekek között ; melly lati

nismus helyett a deáktalan Ma

gyar igen, Ízépen és röviden im

ágy befzéll : ha két három gyer

meket ö/zvehasonlítunk. Com

parationis tertium Fejérnél az

ö/zvehasonlításnak feje , mel

lyet én harmadikának, ammint

a Logicusok befzéllenek, mon

danék. Lethenyeinél a com

paratio ö/zvehasonlítás; noha

a collatiót a Deák betű [zerint

még egybehozásnak is nevezi.

Lásd Collatio.

Comparatus, a, um, öfzve

hasonlított, öfzvetartott, ver

3lidben. Csere egybevetettnek

mondgya. Lásd Comparatio. E

gyéb értelmeit Lásd Wagnerb.

Comparativus, a, um. Lásd

/Wagnert. Comparativum no

men a Magyar Grammaticában

hasonlító név : comparativa con

junctio hasonlító kapcsolat.

Comparitio Lásd Apparitio.

Comparticeps, consors, ré

Ízes társ. Medgyesinél. Lásd

Farticeps.

Compater; kerefztatya, ke

refztkoma, koma : $aufpatbt ,

(Štvatter. Commater, kerefzta

nya , komaallzony , kománé ,

Gánótzi. A koma név a Com

pater fzónak első silabájábúl tá

madt, mint a kap, vér, /zer

a capio, verbero, series [zai

vaknak elejébűl. Illy fzóhegy

csipkedéssel az Angliai nyelv

kiváltkép bővelkedik.

Compedire, nyűgözni. Páz

mán Pred. bie &úffe 3ujammen

binbcn. Némellyeknél békózni.

De a nyüg honiabb Ízónak lát

fzik, mint a békó, legalább

tudtomra. -

Compeditus, nyűgözött: beffen :

§úfc #ujammen gebunbcn finb.

Fázmánnál vasra veretett rab.

Pred. a vasra vertt rab elég

és helyesebb. -

Compendium, rövid foglalat:

fur3er Snnbalt. Lásd /Wagnert.

A' ki maga is rövid rajzola

tot adott ki a Morálról (Mo

rálisrúl , erkölcstudományrúl)

Márt. Istv. A Deák Ízóvégzé

seknek elcsípésérűl Lásd Car

dinalis. -

Compensare Pázmánnál"

re vinni. Predik. De a hely:
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rehozni a Magyarban fzokot

tabb fzójárás, sőt még a kipó

tolni is ösmeretesebb. Lásd

//agnerban Compenso.

Competens, incompetens, va

lakire vagy valakihez illő , nem

illő : gebührenb, mid)t 8cbúbrenb.

Nem csak illetlen böcsületet

nem kíván , hanem örömest

/zenvedž, ha érdemlett böcsü

Jetben sem tartatik. Pázmán

Pred. Az illetlen annyi, mint in

decens : itt tehát jobb körülírás

sal,vagy az érdemeletlen névvel

élni: hozzá nem illő vagy érde

meletlen, vagy meg nem érdem

lett böcsületet nem kíván 's a' t.

Competere, illeni, eggyezni:

fid) fügen, fdjidfcn. Hoc illi com

petit, vagy inkább hoc in eum

competit: ez reá, vagy hozzá

illik; ez vele megeggyez. Páz
mánnál ez őtet illeti csak an

nyit tehet, mint hoc ad illum

spectat , hoc illum respicit ,

iangit. Lásd Attribuere.

Complacentia. E deáktalan
névnek értelmét a Lexiconok

óblectatio által fejezik ki. Páz

mán kedveskedésnek mondgya :

dücsösséget 's embereknél va

ló kedveskedést vár belölle.

Hod. A megtet/zés itt értel

mesebb volna : mert a kedves

- kedik ígének Magyar syntaxissa

ez : kedveskedni valakinek va

lamivel, és annyit tefz, mint

gratificari ; a nál vagy nél

ragafztékot tehát, mint itt e'

névben az embereknél, meg nem

fzenvedi. Alicujus complacen

tiam quaerere a Magyaros De

ákságban annyi, mint valakinek

4edvét keresni : álicui compla

cere velle, pedig annyi, mint

valakinél kelletni magát.

"Complanare, egyengetni, sí

kítani: ebmen. Végezni, befe

jezni, lecsillapítani : auêmadben,

volfenben , btfünftigen. Pázmán

a le/zállítani ígével él, melly

ezen értelemben nagyon fzokat

lan: két nemzetségnek gyökeres

gyülölségét, úgymond, és vér

ontásokkal tellyes ellenkezését

eggy ti/ztes házassággal le

/zállíttyák. (lecsilla pittyák, lé

csendesítik," Pred.

(Complecti, magában foglalni:

in fid) faffen. Egyéb értelmeit

Lásd Wagnerban. Pázmán, a'

kapcsol ígével él: olly dolgokat

kapcsol magába. Hodeg, , A'

foglal sokkal fzokottabb és he

lyesebb is.

Complementum , tellyesítés :

tellyesség: $rfúűung, őúűt. A”

tökélletességnek tellyességére

/** tanácsot adott. Pázm. Hod.

Complere spatium, a tért,

közt betölteni: ben 98aum auêfú{*

[cm. Lásd Spatium.

Completus , a,

lyes : wolfftánbig,

erfüllt, vel(enbet. – Comple

tus, confertus status , tel

lyesség: 330IÍtánbigfrit. A jó

/zerencsének tellyessége. Páz

mán Hodeg. – Completa no

tio, tellyes értemény : veliftán

biger 93crftanbcèbegriff. Fejér ele

gendö értelemnek nevezi, a'

mi annyit tefz, mint sufficiens

sensus, veI intellec>s. – Com

pleta inductio, tellyes példa

gyűjtés. Fejér tellyes kiveze

lésnek nevezi; vagy ha talán a'

deductiót akarta kifejezni, tel

lyes helyesítésnek kellett volna

mondania. Lásd Deductio.

Complex , czinkos, czinkos

társ, Scr 9litfdjuíbige. Pázmán

és Veresmarthy latortársnak,

Mono/zlai pedig vétkes társ
nak mondgva. Latortársat

(társt) keres. Pázm. Hodeg.

Complexus, us , foglalat: Snm

um , tel

tellyesített :

ÍjaÍt. – Complexus cognitionis.
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Az ösmeretnek foglalattya.

3mníjaIt ter &rfenntnifi. Annyi,

mint talpfzere, mint tárgyára

való ügyelése. Lásd Cognitio.

Complicatio, obscuratzo ,

meghomályosítás, öfzvezavarás,

értehmetlenítés : 33erbunftlung.

Pázmán , úgy látfzik, hogy

ezt a hálolds névvel akarja ki

fejezni : a Doctorok, úgymond,

nyilván fedezgetés és hálolás

nélkül írják. A fedd középső

é betűvel mondatik és így íra

tik is, a föd pedig ö vocális
sal: és ezen utóbbikbúl fzár

mazik a födözgetés. A háló

annyi, mint pernoctans a hál

ígébűl; a hálló pedig annyi,

mint rete. Ebbűl a hátolni

helytelen íge; a hállóz pedig

nem igen [zokott, noha értel

mesebb. A hállózás tehetne te

hát annyit , mint irretitio,

complicatio.

Componere, öfzvetenni: 8u

fammenfc6cm ; végezni , 6cilegen.

kibékeltetni : verjébnem. Egyéb

értelmeit Lásd /Wagnerban.

A vi//zavonást, versengést le

./zállitotta , (kibékeltette, le

csillapította). Pázmán Hodeg.

Lásd Complanare. Componere

manus : a kezeket ö/zvekul

csolni. Molnár Albert : mikor

tefz a ro[Iz Deáknál, mint com

arare, conferre: öfzvehason

ítani, öfzvetartani. Az Irást

így kell ö/zvehordani. Páz

mán Hodeg. -

Comportatio , öfzvehordás:

ba8 8ujammentragen. Olly dolog,

mint valami eggyenlő /zok

nak ö/zvehozása. Lethenyei.

Az ö/zvehozás tulajdonképen
collatio.

Compos. Compotem sui esse,

magával birni : [timer fel6ft mäd)-

tig feyn. Pázmánnál magát

birni olvastatik; de ez anvni,

mint se possidere, fid) 6cfi6cm.

Compositio, öfzvevetés, öfz

vehelyeztetés, öfzve[zerkeztetés:

Sufammenfc6ung; vegyítés , )ti

fibung. Fejér ö/zvesztésnek

mondgya, mellynek helytelen

ségérűl Lásd componere. „A”

Filozofiában annyi, mint való

ságos /zövetsége (commercium)

a magavalóknak ; egybekötése

az egymásonn kivűl és még is

egyfzersmind lévő substantiák

nak. Az egéfz, melly ez által

támad, valóságos ö/zvetettnek

(compositum reale) neveztetik.

Lásd Conjunctio. Mikor conci

liatio helyett vetetik, békellés,

békelltetés , eggyezés , eggyez

tetés. Lásd a többit Wagner

tudniillik fájdalmat, kesergést

mutatunk. Fejér, az ö/zveten

ni helyett az ö/zvesíteni ígé

vel él; de az ö/zves adjecti

vum fzokatlan, és így igét be

lőlle formálni nem lehet. Az

ö/zveség fzokott név, és sum

mát tefz; de ebben a ség a'

formativa , és így az s nem gyö

kér betű. Az ö/zvesítés, ha he

lyes és fzokott volna, csak an

nyit tehetne, mint summatio,

Summálás.

Comportare, öfzvehordani :

3ujammtntragen. Mikor annyit

ban conciliatio és concilio alatt.

Az Isten /zavaiban néha olly

tettetes (tetfzetes) /zíne vagyon

az ellenkezésnek, hogy ezek”

egybebékeltetési a' tudós em

berek elméjét is alkalmatosan

megfára/ztyák. Pázm. Ide a'

megeggyeztetései név jobban

illene. Áz alkalmatosan helyett

most már alkalmasint van Izo

kásban. -

Compositus, a , um, öfzve

tett: júfammengefc6t. Egyéb ér

telmeit Lásd Wagnerban. Cse

re elegyesnek mondgya ; de ez
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mixtus. Lásd Propositio.. Fe

jérnél ö/zvesültt : de a hely

telen ö/2ves adjectivumbúl, va

lamint az ö/zvesét, úgy az

ö/zvesül íge is helytelen, és

olly (zokatlan, hogy participi

umát kiki így olvassa: ö/zve

sült. Megmeg Fejérnél; a com

posita propositio annyi, mint

többes, vagy egyberakott ki

tétel; a perspicue composita

pedig annyi, mint nyilván

egyberakott. De a többes an

nyi, mint pluralis; az egybe

rakott cumulatus , coacerva

Zus; a nyilván publice, palam:

a kitétel pedig expositio. A'

composita propositio : ö/zve

tett állítás vagy mondás; a'

perspicue composita pedig : ér

„télmesen""

Comprehendere , megfogni :

begreifen. Annyi, mint lehetsé

gének talpokát átlátni, sőt kö

vetkeztetések által a tapafzta

lásbúl megösmerni. Lásd In

želligere.

Comprobare , bizonyítani ,

Écmeifen. Egyéb, értelmeit Lásd

//agnerban. Oreá, úgymond

Molnár Albert, senki semmi

bűnt nem bizonyíthatott. Az

öred itt az örólla, vagy öellene

helyett magyaratlan syntaxis.

Compunctio, [zúrás , fzúr

dogálás, (az oldalrúl nyilam

lás). Itt töredelmesség. g)aë (25te

d)cm. {5icr 19\cute , 8crfnirfdjung.

Allyésnél töredelmesség.

Conari , ügyekzeni, iparkod

ni, törekedni : fid) Útitrcben, 6c=

műben. Ugy ügyekezzünk fele

barátunk megnyerésére. Pázm.
/*red.

Concausa, társok. Coclenius is

az Atyát, Fiút és a /zent Lel

ket a teremtésnek társokainak

../zokta hánnya. (hinni.) Lethe

Ilyei. Lásd Causa.
|

Concentrare, a középpontra

gyűjteni, torlani : in einem 9)tit

téípunft 3ufammenbringen. Fejér

nél csak bizonyos pontra olvas

tatik, melly tehát középpont le

het is, nem is. Concentrari.

Ha valamit, úgymond, Fejér,

lól akarunk elhatározni, lelki

esméretünknek mind egy (mind

eggy) ö/zve/zedödni /zükség.

(Ízükséges ). Ez annyi, mint

colligi, és az Asceticában helyes

kifejezés. Concentrari annyi,

mint „a közzéppontra gyülni ;

némellykor ö/zve vagy egybe

foglaltatni, vonatni.

Conceptio, foganás, foganta

tás. &mpfängnifi. Pázmánnálfo

gantatás Predik. Gánótzinál

is. Születésében, foganásában,

úgymond Mono/zlai, külömbö

zönek tette ötet a többitül. A'

foganás a foganó a(Izonyrúl

teÍz annyit, mint conceptio; a'

méhgyümölcsrül pedig a fogan
"" efféle neveink

vannak, mellyek eggy és ugyan

azon Deák""

nek meg a müvelő, máskép a'

fzenvedő értelemben, mint per

turbatio háborítás , és hábo

rodás:

Conceptus, fogás, éfzfogás.

35tgriff. Az értés Pázmánnál

intellectio. Hodeg. Másutt így

fzóll: az ő itéletébül nem egyéb

az igaz hit, hanem (az) Isten

nek hozzánk valójó akarattyá

nak erős és bizonyos értelme.

Az itéletébül latinismus az ité

lete/zerint helyett. Itt az ér

telem helyett az ösmeret , co

gnitio, &rfenntnifi, talán jobb

volna. A Régiek, mikor captus

helyett áll, némellykor megér

tésnek nevezik; de ez is csak

intellectio. A captum meum su

perat a Magyar csak így ejti:

e/zemet felmúllya. Az irást,
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úgymond Weresmarthy, kiki az

ö értéke és itélete /zerint ve

/zi ; de az érték annyi, mint va

lor, és a léleknek tehetségét

" munkálkodását alig ha

csak gyanítólag is jelentheti.

Fejérnél a conceptus értelem.

Az értemény annyi, mint Notio.

Másutt Fejér a conceptust fo

ganatnak mondgya, és imígy

magyarázza : „ nevét ve/zi az

ideák ö/zvefogásoktúl. De ha

igaz is, hogy mind a foganat,

mind az éfzfogás a fog igé

bűl , mint első gyökerébűl

támad , igaz egyfzers mind

az is, hogy a fogan íge csak

a nővötényekrül és az állatok

rúl testiképen tefz annyit ,

mint concipit; az éfzrűl ellen

ben mindenkor a megfog íge

mondatik, és megmeg annyi,

mint concipit. A conceptus tes

tiképen foganás; mert a foga

nat annyi már, mint efficacia

általlyában; lelkiképen pedig an

nyi, mint éjzfogás, vagy meg

fogás. – Csak mikor a conce

ptus intellectus megkülömböz

tetik a conceptu rationis, ta

nácsos a'" is amazt

érteménnyel (2)tritanbe86cgriff)

emezt pedig éps/ogással jelente

ni. (33ernunft6tgriff). – Conce

ptus mentis, é/zfogás. Begriff.

1.) Legtágosabb értelemben an

9Boríttűung) és így a rideg kép-,

zetnek, a rideg (singularis,

cin5eIn ) fzemlélésnek, általelle

nében áll. Az illy éfzfogás nem

aránvoz | e/zközetlenül ( im

mediate ) valamelly tárgyra,

hanem csak olly jegynek (nota

9)terfmaI) képzéttye által, melly

végetlenűl sok dolognak közös

jegye lehet, mellyeknek képzet

tyét az éfzfogás nem magában,

hanem maga alatt foglallya. Az

é/zfogás névnek a megfog ígé

bűl való fzármazása arra emlé

keztet meg minket, hogy ma

gában több tárgyaknak több kép

zettyeit foglallya. Az éfzfogá

soknak példái a tulajdonságok

nak, vifzonyoknak, minéműsé

geknek 's a' t. képzettyei. Azál

tallyában képzeltt rósa éfzfogás;

ugyanannak ridegje, (indivi

dunna ), mellyet magamban

efzközetlenül képzek, fzemlé

lés. De mikor a' fzemlélés

nek külömbféleségeit, mellye

ket, csak eggy rideg tárgyban

találok, eggy képzetbe öfzvefog

lalom, akkor megmeg rideg

ugyan, de ollyan éfzfogást nem

zek, mellyet csupán csak, ezen

rideg tárgyra lehet egybefogla

lólag (in concreto) alkalmaztat

ni. A többi béllyegeket, mel

lyek által az éfzfogást a' fzem

léléstűl megkülömböztettyük ,

nyi, mint a képítő erő mun-llásd Intuitio alatt. Ide függefz

kálkodásának akármellyik fzü

leménnye, melly által a kü

lömbféle egységhez jut. Ezen ér

telemben mindenik tulajdonké

pen való képzet, még a baromé

is, néműnéműképen fogás, mi

vel magába külömbfélét foglal.

2. Határozottabb értelemben a'

Jejtegető é/zfogás (conceptus

iscursivus), annyi, mint több

Ízemlélésektűl elvontt közönsé

ges képzet ; ( repraesentatio,

tem, még az éfzfogásoknak kü

lömbféle felolztásait, mivel ezek

ben több mester[zavak kerülnek

elő. A) Az érzeményes é^zfo

gás" empiricus) olly

jegyeket foglal magában, mel

lyeket vagy külsőképen, vagy

belsőképen érzeni lehet. Ez te

hát a külső vagy belső érzé

kenységektűl vonatik el, és ér

zeményes fzemlélésre van építve,

Illyen a testnek, a' fzernek, a'
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kéjnek éfzfogása általlyában. B.)

A vegyített avvagy az érzemé

nyes alkuval ö/zvekapcsoltt é/z-

fogás réfzént ugyan tapafztalás

előzőleg (a priori) ered, de ma

gában egyfzersmind érzeményes

jegyeket is foglal, mint a kö

telességnek érzfogása, mellyben

az erkölcsösségnek (moralitás

nak) tifzta éfzfogása a gyönyör

nek, a kéjnek, az undornak,

a vágynak, vagy a hajlandóság

nak érzeményes toldalékai által

tifztaságát elvefzti. C.) A ti/z-

ta é/zfogás semmi érezhetőt sem

foglal magában, és nem a ta

pafztalástúl kölcsönöztetik, jól

lehet mint ennek alkuja , (con

ditiója, 95ebingung) tapafztalás

előzőleg hozzá tartozik, és tár

gyát benne talállya. A tifzta

élzfogásoknak valóbéli létsége

(subjectiva realitas) a legtá

gasabb értelemben vett tifzta

éfznek, vagy az általlyában vett

ösmerő tehetségnek terméfzeté

ben fundáltatik. Tárgybéli lét

ségek (objectiva realitas) a

maz érzeményes fzemlélésekenn

nyugfzik, mellyekre ügyelnek.

A tifzta éfzfogások négy feleke

zetre ofzlanak. 1) A tifzta éfz

fogás, mikor ti/zta érzékeny,

ti/ztán érezhető, mérötudo

mányos (mathematicus), olly

éÍzfogás , mellynek tárgyát, ta

pafztaláselőzőleg (a priori) a'

tifzta fzemlélésben elő lehet ál

lítani, mint a háromfzögnek,

( triangulum) a jobbnak, bal

nak éfzfogása, mellyet érezhe

tőleg elő lehet állítani, de kö

zönséges jegyek által megértel

mesíteni nem lehet. 2) A tifzta

értelemfogás legtágasabb érte

lemben, az értelembéli é/zfo

gás, vagy legmagyarabban ér

temény (notio, conceptus in

tellectualis , Bertamöcébtgriff)

olly éfzfogás, melly magában,

minden érzeményes vagy tifzta

fzemlélés nélkül, csupán csak a'

gondolásnak formáját, azaz, az

értelemnek (intellectus) mun

kálkodását foglallya, melly ál

tal ez a külömbségeknek,

mellyeket a képző tehetség (i-

maginatio , &inbi(bungëfraft)

rendbe fzedett és egybekapcsolt,

egységet és fzükséges öfzvefüg

gést ád. Illyenek az okságnak,

(causalitásnak) és az öntehet

ségnek (avtoenergiának, ©őel6ft

tbátigfrit) érteménnyei , tifzta

éfzfogásai. 3) Felofztatnak to

vább a tifzta éfzfogások erede

tekre nézve: a) eredeti ép2fo

gásokra, mellyek a követke

zendő neveket is viselik: talp

fogásók (Grunb6cgriffe), törzfök

fogások (QZtaminbegriffe), zfen

gefogások (QIementarbegriffe),

a tifzta értelemnek állíthatósá

gai (puri intellectus praedica

menta), viflzaügyelő éfzfogások

(conceptus reflexi) , tifzta ér

telemfogások, értemények fzo

rosabb értelemhen, categoriák;

eggy fzóval, eredeti, tifzta éíz

fogásai az öfzvekötésnek, (syn

thesis), az értelem formáinak,

modificátióinak , munkálkodá

sainak , mellyekkel valamelly

tárgyat gondol. b) Felofztatnak

tovább a /zármazék, alrend

béli (derivatus , subalternus)

értelemfogásokra, érteményekre,

a tifzta értelemnek állíthat

mányira. (praedtcabilia). E

zek külömbféleképen támadhat

nak, úgymint: több categori

áknak , eredeti élzfogásoknak

öfzvefüggefztése által. Így ezen

élzfogások: foglalatosság, /zen

vedés , erő, a causalitásnak

(okságnak, öntehetségnek) ca

tegoriájábúl fzármaznak; az el

lentállás a közösségnek éfz
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fogásábúl; a változás, az e

redés, az elmúlás a modali

tásnak categoriájábúl. Támad

hatnak azutánn az értemények

nek a tifzta fzemlélés”

gyaira való arányzása által , mel

iyek (schematd categoriarum)

az eredeti éfzfogások vagy ér

temények rajzolattyainak ne

veztetnek. Támadhatnak tovább

a categoriáknak egéfz a legfőbb

egységig, az alkatlanig való fel

emelése által, mellyek ideák

nak, tifzta és zártt éfzfogások

nak, az okoskodás formáinak

is neveztetnek. Az éfzfogás le

het vagy e/zeskedő, és a tárgy

ra nézve üres (conceptus ra

tiocinans), mellynek létét, va

lóságát az éfz meg nem mutat

hattya ; vagy ellenben létes,

valóságos, (conceptus realis ,

vel ratiocinatus) melly, vala

melly ösmeretnek a talpfala,

és az éfztűl már helyben ha

gyatott. Támadhatnak végtére

az értelemfogások, az értemé

nyek e képzeteknek a tér, vagy

köz és az üdő képzettyeivel való

éfztudományos (logicus) öfzveha

sonlítása által. Ezek vi//zaügye

lö érteményeknek ( Reflexions

3Begriffe) hasonlító éfzfogásoknak

neveztetnek. 4) Felofztatnak vég

tére a tifzta éfzfogások ,_

meikre, értékeikre, és hafzonvé

teleikre nézve két felekezetre.

a) Némellyek tudni illik tapa/z-

tatásbéli, vagy terméjzetes éfz

fogások, avva éfzfogásokra

fzolgáló formák, mellyeknek te

hát a' fzemlélésben talpfzert, és

így valóságos tárgyat adni, 's

mellyeket a lehetséges tapafzta

lásban (a terméfzetben tudni

illik) fzemlélhetőknek tenni le

het. Illyenek a categoriák, ere

deti éfzfogások, mellyeknek

fzemlélései és tárgyai az érzé

mód

keny világban feltaláltatnak. b)

Némellyek ellenben tapa/zta

láshaladók ( /ranscendentales),

mellyeknek formái talpfzert

(matériát ) a' fzemlélésben és

""an, és tárgyat az ér

zékeny világban nem találnak,

és így a tapa[ztalásnak lehetsé

gét mindenkép felhaladgyák. –

Conceptus abstractus: Lásd Ab

stract/ conceptus. – Conceptus

analytice universalis , feltago

lólag közönséges élzfogás. 2(na

lytifd) allgemeiner Begriff. Ez ol- ,

lyan éfzfogás, melly alatt a'

különös foglaltatik, Synthetice

universalis: az ö/zvekötőleg kö

zönséges ellenben az egéfznek,

az éfzfogása, melly a különöst,

a réfzeket tudni illik, magá

ban foglallya. A mi emberi

efzünk a feltagolólag közönsé

gesrül megy át a különösre, és

errevalónézve fejtegetőnek av

vagy discursivusnak neveztetik.

De gondolhatunk magunknak

ollyan éfzt is; melly /zemlélő

( intuitiva) lévén, az öfzvekö

tőleg közönségesrűl megy át a'
különösre. – Conceptus cosmi

cus. LásdF" Con

ceptus limitans, határfogás,

/határértemény. Gördn56cgriff.

Olly éfzfogás, melly a valósá

gos, létbéli (realis) éfzfogások

nak határait kijegyzi, de magát

megvalóságosítani (realizálni)

nem haggya. Így a valamiség–

nek (noumenonnak) éfzfogása,

melly az érzékeny ösmeretnek

határait Izorosan kijegyzi, de

magát valóságos tárgyakra for

díthatónak tetetni csak nemér

zékeny [zemlélés által hagyná ;

a' minek sem létét sem lehetsé

gét át nem láttyuk.– Conceptus

primarius, talpé/zfogás, talp

értemény. Grunb6rgriff. Igy ne

veztetik az első éfzfogás, mel

#



86

lyet magunknak valamelly ité

letben a talpvalórúl (subjectum

rúl) csinálunk, 's melly magá

ban csupán csak azon"
foglallya, mellyek megkívántat

nak arra, hogy a talpvalót a'

többi dolgoktúl megkülömböz

tessük. – Conceptus naturalis,

-"" é/zfogás. Jtaturbt

griff. 4.) Olly éfzfogás, melly a'

tapafztálásbúl eredvén, képes ar

ra, hogy a terméfzetre fordít

tasson, 's ez által megvalóságo

síttasson (realizáltasson). 2) Az

ollyan éfzfogás, melly a ter

méfzetnek talpfzerére, a jelené

sekre ügyel ugyan, és azoknak

öfzvefüggését illeti, de tapafzta

lást még is nem fzülhet, tapa/z-

talhatatlan termépzetfogásnak

neveztetik. – Conceptus ratio

nžs practicae, gyakorlásügye

lő é/zfogás. Gin Begriffber prat

tifdjén 23crnunft. Ez általlyában

az ollyan tárgynak képzettye,

mellynek létét saját cselekede

tünk által megefzközölni kíván

hattyuk, akár legyen erre ele

gendő terméfzeti erőnk, akár

nem. Lásd Appetendi Facultas.

– Conceptus universalis dis

cursivus , közönséges fejtegetö

é/zfogás. &in, allgemeiner biècur

fiver Begriff. Igy neveztetik az

ollyafí éfzfogás, melly alatt más

éfzfogások, mint tárgyai, foglal

tatnak, 's melly tehát más éfz

fogásokban, mint azoknak mi

volti réfze, elő akad, mint péld.

ok. az emberrűl való éfzfogás.

Amaz éfzfogás ellenben, melly

több olyan jegyeket, mellyek

más valókban is elő akadnak,

nem foglal magában, nem kö

zönséges. Illyen az üdőnek kép

zettye. – Conceptuum gradus.

Az é/zfogásoknak garádiccsai.

©őtuffenleiter bcr 25cgriffe. Ezek a'

következendők. 1.)Mikor az éfz

fogás a tapafztalásnak valamel

lyik valóságos tárgyát ügyeli,

akkor érzeményesen valóságos

(empirice realis). Illyen a'

napnak éfzfogasa. 2). Mikor az

éÍzfogás, mint formá, a tapafz

talásnak lehetséges tárgyát ügye

li, akkor valóságos ugyan, de

ti/zta és a'""függet
len. Illyen a közösségnek vagy

az oknak éfzfogása. Az éfzfogást

megvalóságosítani (realizálni)

annyi, mint azt valóságos tárgy

ra alkalmaztatni, fordítani. 3)

Mikor efzes akarásunknak vala

mellyik tárgyát, ügyeli, akkor

gyakorlólag valóságos (practi–

ce realis). Illyen a' fzabadság

nak éfzfogása. 4) Mikor az elmél

kedő éfznek valamellyik fontos

inségét ügyeli, akkor vélemé

nyesenvalóságosnak lehetne ne

vezni ( hypothetice realis ).

Mikor ollyan tárgyat ügyel,

mellynek sem lehetségét, sem

lehetetlenségét nem ösmerhet

tyük , 's mellyet valóságos

nak gondolnunk Ízükségtelen

is, mivel erre sem a gya

korló, sem az elmélkedő éfznek

semminémű insége által nem in

díttatunk ; akkor az éfzfogás

üres és kérdékeny, (problema

ticus), mint a téteményes (po

sitivus) értelemben vett vala

miségnek (noumenonnak) éfz

fogása. 6) . Mikor az éfzfogás

nak sem a tapafztalásban, sem

az éfzben nincsen sükere, ha

nem csak kényünk fzerint köl

tött, akkor bitanglott éfzfo

gásnak mondatik (conceptus

usurpatus). Illyen a' fzerencsé

nek, a sorsnak éfzfogása. 7.)

Mikor az érzékeny fzemlélésnek

terméfzetével ellenkezik, akkor

ö/zvekötöleg lehetetlen ( syn

thetice impossibilis). Illyen a'

két"" bezártthely
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képnek az éfzfogása, 8.) Mikor

- #" nézve önnön magával

elsőképen ellenkezik , akkor

feltagolólag lehetetlen. (ana

lytice impossibilis). Illyen az

éfz nélkűl [zűkölködő emberrűl

való éfzfogás. – Conceptus u

surpatus, bitanglott é/zfogás.

Gin ujurpirter Begrif. – Conce

ptum construere. Lásd Constru

ere conceptum.

Concernere, látni, fzemlélni:

fc0cm, crftben. Concernit pro at

itinet barbarum est, és még is

betű [zerint fzeretik Íróink for

dítani. En reám néz ama mon

dás, úgymond Pázmán a Ma

gyar Ízóejtés helyett; ama mon

dás engemet illet. Ugy Molnár

Albert is, a mi, úgymond, az

első ré/zre néz e hellyet: a'

mz az első ré/zt illeti. Lásd

a Feleletet p. 85.

Concertare , vetekedni, vi

askodni, fzembe fzállani, vil

longani : [treiten, fámpfen. El

küldé (az) Isten Moysest, hogy

IPharaóval /zembe /zállana.

(fzállyon). Pázmán Pred. Itt

a /zállana optativus a Ma

gyarban a parancsolattal meg

nem fér, melly az ígében pa
rancsoló módot kíván.

Concertatio, vetekedés, vi

askodás, [zembefzállás, villon

gás: 25treit, &ampf. Lásd Di

Sputatio. Pázmán, ezt így ejti:

pörlődésre bocsátkozni. Hod.

A pöröl íge neutrum lévén, a'

pörlödik, passivo - neutrumot

nem fzülheti; egyébaránt pedig

fzokásban sincsen, mivel a pö

röl ígénél többet egy csöppel

sem tehet. Az illyen ígébűl te

hát a pörlődés igenév avvagy

nomen verbale is helytelen. A'

pörlés, vagy pörlekedés helyes

nevek, de mindenüvé nem ille

nek. Molnár Albert, villongás.

Concessus, a, um, engedett:

gelaffen. Pázmánnál a reá ter

je/ztett javak. Predik. talán

kegyelembűl adott , engedett

javakot jelentenek.

Concessiva - conjunctio a'

Grammaticában engedő kapcso

lat: cin 3ufaffcnbc5 8inbemort.

Conciliare, megeggyeztetni,

öfzvealktatni: vertinbarcm, ver

cinigen. Lecsillapítani, megeny

híteni, megengefztelni, öfzve

békéltetni: ftilfen, verfóbnen , vers

0[cid)en, vertinigen. Egyéb értel

meit" """, Ezen

igazságbúl /zépen egybe bé

"" # 77207Z

dásával /zent Jakab tanítását.

Pázmán Hodeg, Mono/zlai is

az antilogiákrúl így fzóll: az

ellenkedő értelmet enge/ztel

ni, másutt pedig ö/zvebékél

tetni. De az antilogiákrúl mind

a békéltet, mind az enge/z-

tel íge nagyon erőltetett és majd

nem illetlen metafora, a meg

eggyeztetni, vagy ö/zvealktat

ni helyett. Conciliari: megbé

kéllni. Pázmán Hodeg.

Conciliatio antilogiarum ,

az ellenbefzédeknek , vagy a'

fzóellenkezeteknek megeggyez

tetése. Lásd Compositio , és

Antilogia. -

Concilium , gyülekezet: 23tr

fammlung. Némellyek Z/inatnak

nevezik, megrongálván a sy

nodus Görög nevet: de a Z/Z-

nat inkább csak a törvénytelen

gyűlésekre látfzik illeni. Con

cilium generale Pázmánnál kö

zönséges gyülekezet. Hodeg

Gánótzi is így nevezi; kinél a'

nationale nemzetbéli (nemzeti

jobb); a provinciale tarto

mánybéli; a dioecesanum püs

ökségbéli ; mellynél a me

gyebéli helyesebb,

~ *-*
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Concinere, eggyütt énekelni:

ufanmcnfingen. Megeggyezni :

" Az"i

ni, eggyet érteni, vagy vala

kihez fzítani is helyesen feje
zik ki a concino értelmét."

(e) népecskéhez hangicsálunk

mi (mink) is, úgymond, Mol

/tár Albert. A hangicsál ige,

mellyel némellyek élni még

most is fzeretnek, a köz nép”

nyelvének fzemettye közé tar

tozik. A Magyar verbumokban

az ź és cs betűk, sem mint kép

zők, sem mint közbevetések nem|

állhatnak. Vagy talán azt gon

dollyák a' fzókoholók, hogy a'

kisebbítő neveknek a'""

kölcsönözött cs képzőjét, mint

ócska, házacska, kövecske, ko

csicska az ígéknek formátióira

is fzabadon lehet alkalmaztat

ni ? Lásd Analytic. Part. I.

p. 297. g) és h), és pag. 405.

§. 63. és a Feleletet a 73. old.

Concio, predikátzio : prebigt.

Molnár Albert. Egyéb értel

meit Lásd //agnerban.

Concipere, Foganni, „meg

foganni: empfangen. A fogan

/zik, mellyel Pázmán is él

Hodeg, vagy fogano/zik , a fo

gan ígének mind hafzontalan,

mind idomatlan hofIzabbítása. Az

éfzrűl a megfogni ígével élünk:

az emberi elme azt meg nem

foghattya. Molnár Alb. –

Concipere, megfogni. E fog

lalatosság az éfznek fzinte olly

tulajdona, mint ellenben az ér

telemé (intellectus) az értés,

megértés , avvagy valamelly

tárgynak , meggondolása. E

fzünkkel akkor fogunk megva

lamit, mikor alkuját (conditio)

ösmerjük, és így létének le

- hetségét tapafztaláselőzőleg leg

- alább hasonlításképen átláttyuk,

Tökélletesen pedig akkor fo

*~

gunk meg efzünkkel valamit,

mikor azt tapofztaláselőzőleg

egéfzen átláttyuk, azaz, mikor

annak alkutlan alkuját tudgyuk.

Igy péld. ok. megfogjuk efzűnk

kel az erőt, mikor azt más e

rőtűl fzármaztathattyuk; tökél

letesen pedig akkor fogjuk meg,

mikor annak talperejét ösmerjük.

Concitare, ingerleni, öfztö

nözni, gerjefzteni, lázítani. rei

fen, aufwicgcím. Nem elég/zik

(meg) azzal , hogy a bűnös

embert örök kárhozatra ta

/zittya, hanem az egéfz vi

lágot (is) rá táma/stya. Páz.

Pred. A neutrum támad ígé

nek van ezen értelme, mint:

rá támadt a báttyára; de mi

kor a meg p" által a

ctivummá lefTz, ugyanezen ér

telmet még jobban kifejezi meg

támadta a báttyát. Ezt a tá

ma/zt activnm ki nem fejezi;

és így a lázítani, vagy búj–

tani ígéhez kell folyamodnunk:

az egé/z világot rá lázíttya.

A táma/zt annyi, mint ful

cire. A Pharizéusok , úgymond

Molnár Albert, Kri/ztust és

Jánost egymásra táma/ztanz

ügyekeztek. Itt a helytelen í

génn kivűl, a' hogy kapcsolat

nak elhagyása is terméfzetlen

latinismus: a Pharizéusok a

zonn voltak, hogy Kri/ztust

és Jánost egymás ellen fellá

zítsák , felbújtassák , felbíz

gassák. A Deákban az omissio

ut conjunctionis fzépség, a Ma

gyarban terméfzetlenség.

Concivis , polgártárs : 90lit*

bürger. Mi (mink) a Szentek”

polgártársai vagyunk. Páz

mán Hodeg. -

Concludere, befejezni, vé

gezni, következtetni: 6efd){iefcn,

embigen , fd){iefen. Zalame//y

vallásnak az Apostolok üdejétűl

*
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fogva minden üdőben, Páfztori

nem voltak, ottan , (legottan,

azonnal) erős következéssel be

fejezték, hogy az nem lehet

igaz tudomány. Pázmán Hod.

Itt két Latinizmus akad elő;

az eggyik az, hogy a mondás'

" a ha #" elha

gyatik, és így az értelmesség

megnehezíttetik ; , a másik a'

Átövetkezéssel befejezték a rö

vid és Magyaros következtet

ték helyett. Concludere Fejér

nél kihozni ; de a következ

tetni helyesebb,

Conclusio, befejezés , vég ,

végzés: 5efd)[uf , &nbe. Bezárás,

berekefztés: Činfdjieffung, (Sin

fd)ränfung. Következtetés: 25dbIuf.

Cserénél bereke/ztés , Fejérnél

kihozás : a mellyenn , úgy

mond az utóbbik, épül tehát a'

kihozásnak egé/z ereje : de az

okoskodásban a következtetés

legterméfzetesebb neve a con

clusiónak, sőt legfzokottabb és

leghelyesebb is. Conclusio ora

itionis Molnár Albertnál bé

" de itt is fzokottabb

és helyesebb a befejezés. A'

gyülekezetek végzését a mi

illeti. Pázmán Hodeg.

Concordantia a syntaxisban:

eggyeztetés.

Concordare, eggyezni, eg

gyet érteni, megeggyezni: úÉcr

cintimmen. Egyéb értelmeit lásd

//agnerban. Hát eggyez az

Augustana és Helvetica Con

Jessio : et per consequens eggy

vallásonn való atyafiak va

gyunk, és így eggy sinatot is

tarthatunk. Lethenyei.

Concordia , eggyesség, eg

gyezés : $infelfigfeit, Gimigfeit,

3ufammenftimmung.

Concors , megeggyező, eg

gyetértő, békességes: cintrádb

tig » cimmüti)ig , tini tűig. Nem

/zolgájok, hanem eggyezöjök

vagyok a' """
mán Pred. E” Ratinismus a'

Magyarban [zokatlan, hogy ter

méfzetlennek ne mondgyam ;

mert ezt a Magyar inkább í

gével ejti: megeggyezek velek.

IIlyen latinismus van Mono/a-
lainak e' mondásában: kik az

ördög” hatalma alatt vannak,

nem eggyesek ; mellyet a' de

áktalan Magyar így ejt: nem

eggyeznek meg egymással. Itt

azonnkivül az eggyesek helyett

az eggyek helyesebb volna.

Concretum , egybefoglaltt. In

concreto : egybefoglalva, egybe

foglalólag. Fejérnél ö/zvevéve;

de ez annyi, mint conjunctim,

simul sumtim. A' Filozofiában

annyit tefz, mint a valóságos

terméfzetben, a tapafztalásnak

valóságos tárgyainál. Az egybe

foglalásban tudniillik, máskép

lehetnek némelly dolgok, mint

az elvonásban (in abstracto),

mikor tudniillik a dolognak

csupán csak tifzta éfzfogását vef

fzük fontolás alá, a nélkül ,

hogy azt tekintetbe vegyük, a'

mi még azonnkivűl a tárgynak

érzékeny fzemlélésében fekfzik.

Concubina , ágyas, 35c9fd)Id=

ferin. Gánótzi.

Concubinatus, ágyasság : un=

cbclide3 25:plager. Szilágyinál

ágyastartás,

Concupiscentia , vágy, kí

vánság, vágyódás, vágyakodás:

35tgicrbc, 33cr[angen, 4'ult. Páz

mánnál vágyódás. Pred. „A”

vágyódásrúl, és kívánásrúl a

dott tilalom nem lehetetlen.

Pázmán Hodeg. Lehetetlen,

hogy vágyódások ne indúllya

nak (gerjedgyenek) (az) ember

ben. Ugyanott. Az a kíván

ság tiltatik , melly a csele

kedetre /zokott ki/zármazni -

6
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Mono/zlai. In actum erum

pere: cselekedetre lobbanni.

Concupiscere, kívánni, vágy

ni: beftig 6tgebrem » Segitrbe tra

gen. Megkívánni : fid) 9cfűjten

Íaffen. A test a lélek ellen vi

askodik : concupiscit adversus

spiritum , úgymond Pázmán

red. Káldi ezt Galat. 5. v 17.

így fejezi ki: a test a lélek

ellen kíván. Tifzta Magyarság

gal így lehetne ejteni: a test

nek vággyai a lélekével meg

nem férnek.

Concurrentza, öfzvetartozás,

Concurrenz. Ez által valamely

systéma réfzeinek az egéfzhez ,

vagy az ollyan dolognak egy

máshoz való vifzonnya, arányo

zattya èrtetődik, mellyek eg

gyütt fzoktak előállíttatni. Így

a levegő az emberrel concur

rentiában áll , azaz , öfzvetar

toznak, mivel egymást módol

lyák (modificállyák); öfzve

tartozásban vannak a planéták

is, mivel mindenike, mint réfz,

a napsystémához tartozik.

Condemnatio , kárhoztatás.

3creammung. Böcsülletlen (ta

lán böcstelen) kárhoztatással

illetni. ) Pázm. Hodeg. A bö

csűletlen az, a' mi nem böcsűl

tetik; a böcstelen pedig annyi,

mint gyalázatos,

Condicere, megigérni, fza

vát adni: verbriffen, 3ufagen, öfz

vebefzélleni : fid) 3ufammcnrcben.

Pázmánnál az ö/zve/zóllani

kevesebbet tefz , hogysem az

ö/zvebe/zéllést kifejezhesse. A'

zóllás csak eggykét fzóbúl is

állhat: de a be/zéd a tanácsko

zást jobban kifejezi.

Conditio , alku." 95cbirtgnif.

Egyéb értelmeit Lásd //agner

- ban. Pázmán bizonyos határo

zott oknak nevezi. Hodég.

Másutt pedig így fzóll 3 okot vet

az engedelmességnek (az) Isten,

midőn azt mondgya , 's a' t.

conditionem apponit : alku alá

veti vagy tefzi az engedelmessé

get. Fejérnél határozó, vagy bi

zonyos határok közé /zorítő föl

vétel. Az alku név a conditiónak,

tökélletes kifejezésére legalkal

matosabb, leghelyesebb. A felté

tel ellenben, mellyel a mosta

ni Nyelvreformátorok verseng

ve élnek, erre tellyességgel al

kalmatlan. Lássuk a' Conditió

nak definitióját. Conditio est

circumstantia, a cujus existen

tia vel non, tamquam incerto

futuro eventu , aliquid depen

det. Kelemen Instit. Juris

Hung. L. II. §. 51. pag. 78.

Edit. secundae. A feltefz és

a belőlle fzármazó feltétel Iza

vaknak külömbféle értelmeik

vannak, mellyek a' conditió”

értelmétűl meflze távoznak. A'

kalapot feltenni ; feltenni ma

gában, melly értelem a jöven

dő kimenetelnek bizonytalansá

gával, cum incertitudine even

tus futuri, mellyet a' conditio

magában foglal, egyenesen el

lenkezik. Hát a' conditiones

scripto apponere mondhattyukö

Magyarúl ekképen: a feltéte

leket írásban feltenni. De lás

suk ellenben az alku nevet. Al

kudni , alkudozni semmit sem

tefz egyebet, hanem mind a'

két alkuvó réfzrűl a' conditió

kat előterjefzteni , elfogadni ,

vagy megtagadni: a conditio

tehát annyi, mint alku. Minek

utánna e foglalatosság végbe

megy, a Magyar azt mondgya:

megalkudtunk, az alkuban ,

alkudozásban megeggyeztünk,

és ezt, ha ammint a tudomá

nyos előadáshoz illik, [zorosan

és praecisióval akarunk fzólla

ni , alkukötésnek , kötésnek ,
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/zövetségnek, {"" vagy

megeggyezésnek kell nevez

nünk. A' contractust a köz be

fzédben per metonymiam al

kunak mondani, annyira meg

fzoktuk, hogy eredeti értelmét

(conditio) el is felejtettük. A'

hasonló trópusokkal tömve van

nak az emberi nyelvek. Lám

minállunk is a nap annyit is

tefz, mint sol, annyit is mint

dies; a holnap pedig már an

nyit mint cras, már meg an

nyit, mint mensis. De lássuk

már most, micsoda hafznát ve

Ízi a conditio, alku, Begin

bung Ízónak a Logica. Az alku

által, melly névnek a Bebin

gung, 5tbingnifi, és a bingen

verbum tökélletesen megfelel,

a Logicában ollyas dolgot ér

tünk, melly arra, hogy más

valamit megértsünk, megfog

junk, előre megkívántatik, e

őre tetetik, előre értetik. Az,

a' mit efféle alku megelőz, al

kusnak mondatik, adjective; al

kudványnak pedig ( conditio

natum) substantive. Lásd Judi

cium analyticum. Ennek éfz

fogásában fekfzik, feltagolólag

(analytice), az alkunak éfzfo

gása. Ofzvekötőleg (synthetice)

egybe függefzti vele az éfz az

alkutlannak éfzfogását is, melly

alkutlan alkunak is mondatik,

mivel olly talpdolog, melly más

talpdolog nélkül nem fzűköl

ködik. 4) Mikor az alku vala

minek létét illeti, létalkunak

neveztetik. (Ratio essendi, 9tt

aI6ebängung). Így a' fzabadság

létalkuja az erkölcsi törvény

nek, mivel ezt ama nélkűl

magunkban fel nem találhat

nánk. 2) . Mikor pedig az alku

valantinek tudását illeti, akkor

ösmereta/Áunak mondatik. (Ra

grunb). Illyen ősmeretalku az

erkölcsi törvény, melly által

a' fzabadságnak tudásához ju

tunk. Az alkudványnak és al

kujának élzfogásai az emberi

értelemhez, értő tehetséghez

tartoznak (intellectus); de az

alkutlané éfzkép (idea mentis,

2Bernunftibet). Az elmélkedő (spe

culativus) éfznek háromféle

módgya van, az alkudványt,

az alkut, és az alkutlant gon

dolni. Elő/zör tudniillik"j"
geményre (inhaerentiára) néz

ve. Lásd errűl Accidens. Itt a'

talpvaló (subjectum) alkuja az

állítmányoknak, (praedicatum)
és az utólsó alkutlan való al

kutlan alkuja valamennyi acci

denseknek. Másod/zor a füg

gésre (dependentiára) nézve.
Itt az ok az okozatnak mint al-"

kudványnak az alkuja; a tel

lyesen fzabad és független ok

pedig az alkutlan. Harmad/zor

az ö/zvetartozásra (concur

rentiára) nézve. Itt a réfzek

bűl áll az egéfznek alkuja , e

géfzségekbűl (totalitas) pedig,

ha eggyetlen eggy éfzfogásban

gondoltatik, az alkutlan. - Ezen

alkutlan alku érzékenynek ne

veztetik, (sensibilis finnfid) ha

az érezhető világhoz tartozik.

Illyen a világnak első kezdete,

és határa. Erteményesnek, vagy

értékenynek mondatik ellenben

(intelligibilis), ha csupán csak

a tifzta éfztül gondoltathatik,

és így a jelenéseknek sommá

jánn kivűl fek[zik, mint vala

minek a' fzabadsága, ha azt ma

gában úgy gondollyuk, mint

a jelenések közé tartozó csele

kedeteknek alkutlan, alkuját.

A gyakorlásügyelő Filozofiában

4) a gyakorlölag alkus (pra

ctice conditionatum) az, a mi

fio cognoscendi , Érfenntalfa

• •

•^

terméfzetes hajlandóságok és
4.

/
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fzükségek által határoztatik meg,

mint péld. ok. a'""
arancsolati, mellyeknek érté

" , erejek "csak amaz alku a

latt van, ha valaki hajlandósá

got, öfztönt érez valamihez,

vagy fzükölködést valami nél

kül. 2) A gyakorlólag alkut

lan (practice non conditiona

tum , practifű) unbcbingt ) csak

magátúl az élztül, azaz, az er

kölcsi törvénytűl függ, mint

éld. 'ok. a tifzta és minden

afzonkeresettűl mentt jámbor

ság, hűség, közhafzonkereset.

Communis boni consectatio,

icmcinnúbigfrit).– Conditiona

turalis, terméfzetes vagy érzé

keny (sensibilis) alku, melly az

értékenynek (intelligibilis) ál

talellenében áll, és talpok gya

mánt a jelenésben fek[zik. -

Conditionalis , e, hypotheti

cum, quod conditionem sibi ap

positam habet : alkus; quod con

ditione jaun stabilitum est : al

kudtt. Conditione carens , ab

solutum : alkutlan. Ez Németül

un6tbingt, amaz 6cbin3t. Condi

tionalis conjunctio a Gramma

ticában alkuvó kapcsolat: cin

bebingenbtë Binbemort,

Conditionate, alku alatt, mit

$bcbingung. Pázmánnál ok. - Bi

zonyos ok alatt adatott az en

*" parancsolat ,

úgymond. Es másutt: ok alatt

volt a kötelesség. Megmeg más

utt, ok alatt vetetik. Az alku

alatt lehet némellykor az alku

san adverbiummal is élni. Ho

az ok a conditiót csak távúlrúl

sem fejezi ki, könnyű átlátni.

Gánótzinál e' mondást talál

lyuk: kénytelenségben fzabad

luggal vagy más effélével ke

re/ztelni, hanem ok alatt (al

kü alatt). A kénytelenség co

actio, a kény libitus gyökér

*

t

bül, mellynek első fzármazéka

a kénytelen, libitu carens, coa

ctus. De ez ide a /zükség” üde

jénn, vagy a /zükségben he

lyett nem illik. A lug annyi,

mint fornix e vitibus forma

tus, mellybűl a lugas kert fzár

mazik; a lúg névtúl teliát meg

kell külömböztetni, melly annyi,

mint livivium, 's mellynek ad

jectivuma lúgos. Amannak plu

rálissa tudni illik, mellyhez ma

gokot a többi formátiók alkal

maztattyák, lugak, ezé pedig

lúgok. Pázmánnál, mikor így

fzóll: nem /zabad a hitben

talámmal ( talánnal) /zöllani;

a žalánnal annyi, mint conje

ctive, per conjecturam.

Conditionatum , alkus. Söt

bingt , adjective. Substantive pe

dig Alkudványbač Btbingte. Lásd

Conditio, és judicium Analy

tzcum. . .

Conditionatus, a, um, alkus,

Éttingt. Substantive alkudvány,

ba8 bcbingte. Fejérnél határo

zott 3 de ez annyi, mint limi

tatus, vagy determinatus.

„Condividens, ofztozó, ofz

tályos; ber einen 2(mtbciI am cimer

§ beilung bat. /Ré/zek vagyon ,

mint Q/ztály atyafiaknak az

egymás javaiban , úgymond

Fázmán. C/ztály substantivum,

és annyit tefz, mint divisio ; az

atya/i névvel tehát öfzve nem

lehet tenni ezen értelemnek ki

fejezésére. Q/ztályos atyafi ,

vagy csak o/ztályos annyi, mint

condividens. Egymás előtt a

névmutató az helytelen; mivel

e névpótolónak már magában is

határozott értelme van.

Condivisio , ofztályosság,

§ßtifungőantótiI., Fejérnél eg

gyütt való felo/ztás, melly

annyi, mint simultanea divi
SZO•
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Condonatio, ajánlás, ájándé

kozás: Berebrumg, 35efdbánfung.

Megbocsátás, megengedés : 3er

ge6ung , Bešcibung. A Cálvi

nisták a kere/ztségben a kis

dedeknek (a') hittel való mega

jándékoztatását (megajándé

kozását) tagadgyák. Lethenyei.

Conductor, bérlelő, fogadó:

3bingen , 90Rietbmann. Kísérő ,

vezető; (Selcitēmann. Szilágyi

nál kibérlő, mellyben a ki na

gyon hafzontalan. A bérlő elég.

- Conductus. Lásd Salvus con

ductus,

Conduplicatio , kétfzerezés :

28itberbobIung. Lásd Repetitio,

Conferre, külömbféle értel

meit Lásd Wagnerban. Eggy

helyt a másikkal egymás mel

lé kell vetni. Pázmán. A vet

ni ígérül ezen értelemben fzóllot

tam márcomparare alatt. Lásd e

zenn kivűl;Comportare.Pázmán

nak imént előadott mondásában

az egymás mellé vetni annyi, |

mint combinare. Azonban a'

tavtologiát, melly benne talál

tatik, ímígy lehet megjobbíta

ni : az eggyik helyt a másik

kal, vagy még rövidebb a he

/yeket #/zve kell tartani.

Confessarius, gyóntató atya:

93cid,twater. Pázmán gyóntó a

Zyának nevezi. Hodeg. Igaz u

gyan, hogy a gyón,vagy gyó

nzk ígével active is élünk, mint

meggyónta vétkeit; olly vét

ket is gyónt, melly 's a' t. de

"d" csak neutrum még

is; mire nézve activumot tat

képzővel kell belőlle formálni.

Analytzcae Part. I. § 170.

pag. 273. et " 274. c) Vannak

egynehány felette régi ígéink,

mellyek egyenesen a néma vagy

még eleven gyökérbül is a pufz

ta t által activumoknak, más

|
tetettek, mint bánt, fo/zt,

o/zt, gyút, vagy gyújt, nyút

vagy nyújt, hajt, nyit, vált,

vagy vát, olt, vagy "ót, ejt ,

fejt, vefzt, félt, dönt vagy dőt,

4ölt , vagy kelt, tölt vagy töt,

gyűjt vagy gyüt, mellyek kö

zül azokban, mellyek kétféle

" mondatnak, a j, l és n be

tűk csak emphaticák. Ezen a

ctivumoknak illy hasonlóképen

régi neutrímok felelnek meg:

bánik, fo/zlik, o/zlik, válik,

al/zik, esik,{" ve/z , fél,

dől, kel, telik, gyül, mellyek

valamint activumaik is közön

séges fzokás által eredetektűl

fogva világos értelműek lettek.

Meglehet, hogy Pázmán' üde

jében a gyónik neutrumbúl ha

sonlóképen csak az eggy t be

tűvel próbálgattak Eleink acti

vumot csinálni, gyónt : de a'

közönséges fzokás a gyóntat

helyett el nem fogadta.

Confessio, vallás, vallástétel:

35cfűnntnifi, Geftánbnif. Sacra:

/zent gyónás : bie beilige Beid)t.

Így nevezik régi Íróink is. A'

Confessio nevű könyvben im

így fejtetik meg a Deák név:

azaz a kere/ztyéni hitről va

ló vallástétel 1567, és most u

jonan kibocsáttatott Colosvá

ratt 1679. E/zt. Márton Istv.

a közönséges Anyafzentegyház

túl elfzakadott gyülekezeteket,

mellyek Confessióknak nevez

tetnek, hitfelekezeteknek mond

gya: úgy lehetne, úgymond,

a kerefztény hitfelekezeteket

azon tifzta 's eredeti eggyü

gyüségre vif/zavinni. De ezen

esetben a vallás fzokottabb,

helyesebb és értelmesebb. Gá

nótzinál a' Confessio Augusta

na Lutheranus vallás.

Confessio auricularis, vagy

képző által pedig neutrumoknak

*

inkább occulta, mivel a haj
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dani nyilvánvalónak""
általellenébe tetetik: titkos gyó

nás , gebcime 35tid)t. Pázmán

sugvavalónak nevezi; de a sú

gőgyónás magyarosabb, a'fül

<gyónás pedig leghelyesebb ki

fejezés volna, ha én az auri

cularis és Qbrenbeid)t neveket

gyanús eredetűeknek, akarom

mondani, megvetésbúl támadtt

fzavaknak nem tartanám. Ez az

oka, hogy helyettek a titkos

gyónást javaslom, melly helyes

is, "d" is. Gánótzinál fül

bevaló gyónás, Molnár Albert

nál fülbesúgott , Márton Ist

ván pedig a fülbegyónás ma

gyartalan fzó öfzvekötéssel él a'

iülbevaló helyett, mikor így

fzóll: kikre (a mikre) a fül

begyónás adott alkalmatossá

got. Confessio frequens, Gánó

tzinál gyakori gyónás ; de mi

nekutánna a gyakor adjecti

vum, nem látom okát, minek

kellyen hozzá i képzőt adni ,

melly a helynek és az üdőnek

adjectivumait formállya.

Confessor, gyónó vagy val

lástévő, valló: btr beid)tet , ober

Útfenntt. Az Istennek megval

lói, úgymond Molnár Albert,

hol a meg praefixum a nevet

meghomályosíttya. Vallói he

lyesebb. Ezen Író eggyáltallyá

ban különösségeket látfzik a'

praefixumokban keresni.

Confidenter, bátran, meré

fzen, bizakodva, bizodalmasan,

mufbig, getroft, utraulid). Dur

ván, konokúl: tro6ig. Vakmerő

en: vcrmcffcm. Pázmánnál a bá

torságosan audacter. Pred.

Confidentia, meréfzség, bá

torság. 9)tutb 2 Stúbnbtit. Bizoda

lom: 2Bertraulid,feit, 8uverfid)t,

#rciműtbigfcit. Vakmerőség. Ber

meffenbeit. Szemtelenség. &red)=

btit. Az Istenhez való bi/ztá

ban (biztában) mondgya /zent

Pál. Telegdi. Bizodalmában

törvényesebb név...

Confidere, bízni, bizakodni :

vertrauen. Egyéb értelmeit Lásd

Wagnerban. Ne bizzék (bíz

zon) senki elméjében. Pázm.

Pred. Irgalmas a mi Istenünk;

és a benne bízókot el nem hag

gya. Ugyanott s

Configere, öfzveakfztani, 3u

fammen éber aufbcftcn. Atdöfni,

át/zúrni, átütni : burdôítedjen,

burd5fdjieffen. Valamire függeíz

teni: auf ctmaè rid)ten. Pázmán

nál"" Predik. Van

egynehány ígénk, mellyeknek

frequentativumai két g betűvel

mondatnak per syncopen, mint

aka/ztgatni helyett aggatni,

faka/ztgatni helyett faggatni:

de illyen rövidités csak azokban

helyes, mellyeket a' fzokás min

denütt felfzentelt. A luggatni

íge is helyes a rövidítésre néz

ve; de elől y hijával van : lyug

gatni a lyuka/ztgatni, helyett.

A hol a gyökér lik, ott ezen

Ígét liggatni betűkkel ejtik.

Másutt Pázmánnal általlöni az

átlöni helyett. Pred. De most

már a löni csak a golyóbisrúl

és a nyilrúl mondatik. Az át

lökni hellyette a configere ér

telmét ki nem fejezné; azért csak

legtanácsosabb az átdöfni, át

/zúrni, átütni, igéknél maradni.

Confinium , határ, fzél, vég.

Grányt. Határkő, határhalom.

9)tarffdjeibung, 9)tarfittin. Lethe

nyeinél a végházak, azt tartom,

a végsö,a'/zélső házokot jelenti.

Confirmare, megerősíteni ,

bizonyítani : 6cftättigen , befräf=

tigen. Igaznak bizonyítani, ví

tatni: btjaben. Lásd Wagner

ban egyéb értelmeit. Pázmán

nál ezt olvassuk: azzal is vas

tagíthattyuk ezt az igazsá

got. Hodeg. De a vastagítani

fannyi,mint incrassare, és a hiz
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lalni ígének synonimuma ; még

metaphorice is, tehát alacsony

kifejezés , mellyel - legfellyebb

a comicumban élhetünk. Másutt

- már maga is Pázmán az erősí

zeni ígével él. Predik. Neu

trumát Mono/zlai megbizonyúl

ígével fejezi ki; de a bizonyúl

inkább adverbium, mint bi

zonyúl mondom, melly az a

jándékúl , , emberül, vitézül

adverbiumoknak analogiáját kö

veti. Helyes, neutruma, mel

lyel a Confessio is él, meg

bizonyosodik, vagy legfellyebb

megbizonyodik , melly íge am

annál járatlanabb. A confirma

re annyit is tefz, mint bér

málni. Pázmán Hodeg. Egy

fzer a megerősíteni, helyett a'

bevenni ígével lát[zik ezen ér

telemben élni; de nem helyesen.

Confirmatio, bérmálás, Sir

mung , őirmcluug. Pázmán ,

Gánótzi, Illyés 's a' t. Erö

sítés, bizonyítás : 35títättigung.

Bátoritás: $rmunterung. A gyü

lekezetek megerősítése, úgy

mond Pazmán ; de itt talán a'

helybenhagyása jobb volna.

/Hogy maga is tudgya megbér

ználtatását, Gánótzi ; de minek

e”. Ízóban a sok hafzontalan syl-fo

laba: bérmálását egéfzen és

helyesebben kifejezi magyarúl

az értelmét; hifz a Deák sem

mondgya itt suam confirmari

curationem. - -

Confiteri, vallani, megval

lani: 6tfennen, geftcben. Gyón

ni : beid)ten. Magárúl vallást

zé/zen, hogy ré/ze van a bün

en. Pázmán Predik. de miért

nem rövidebben és így fzebben

is: megvallya magárúl, hogy

's a' t.

Conformis, eggyforma , il

lendő, alkalmas, hasonló, fza

bott : gltid,förmig, fdjitf(id), Éc

quem, ábnlió. (A ) /zent Írás

zerint való tudomány. Mol

nár Albert. a /zent Irás

hoz /zabott, alkalmaztatott,

vele megeggyezö, 's a' t. A'

Filozofiában Conformis, egy

féle : gicidjartig. Az éfzfogás

egyféle a' /zerkeztetendő

(subsumendus) tárgynak kép

zettyével , ha magában a

maz valami ollyast foglal, a'

mi az utóbbikban hasonlóképen

képeztetik, gondoltatik, vagy

fzemléltetik. Így a körnek (cir

culus, Girfel) földmérő (geo

metricus) éfzfogása egyféle u

yanazon körnek érzeményes

#") éfzfogásával.

Confugere , öfzvefzaladni :

3ufammtenlaufen. Folyamodni ,

Suffudyt nehmen. E”" a'

folyamni ígével él Pázmán ,

Molnár Albert 's a' t. e régi

Írók utánn némelly újabbak is.

Az Istenhez folyamni. Páz

mán, Molnár. Egynehány eggy

fzótagú ígékbűl az odik, èdik,

ödik Ízóképző am , . va 62772 :

közbevetéssel fzül új „ ígéket,

mint csu/zamodik, folyamo

dik, futamodik, ficzamodik,

élemedik , vetemedik. Ha a'

lyamik az od és ed fzóképző

nélkül helyesen képzett íge vol

na, helyeseknek kellene ezeknek

is lenni: csu/zamik , futamik ,

ficzamik , élemik , vetemik ;

ha pedig ezek valóságos fzófzör

nyetek, a folyamik sem jobb

nálloknál. A régi Magyar Írók

nál nagyon fzokott az a hiba,

hogy az értelemváltoztató fzó

képzőköt „elhagyogattyák ; az

értelem nélkül Ízűkölködő köz

bevetéseket pedig végzéseknek

vefzik. Hifz a közbevetés a'

gyökérnek semmi új értelmet

nem adhat, hanem csak az eu

phoniának fzolgál. E hibákot
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azonban Eleinknek kötelesek

vagyunk, megbocsátani, mivel

akkor még az Etimologia, vagy

fzónynomozásnak tudománnya

meg sem fzületett. De a mos

tani fzókoholóknak vétke an

nyival súlyosabb, mivel a tu

dománybúl, a , közbevetéseket

a' fzóképzőktűl , megválafztani

kevés fáradsággal megtanúlhat

nák. -

Confugiens , öfzvefzaladó ,

ma8 3ufammenlauft. Folyamodó :

mač 8uffudbt nimmt. Nem kár

hoztattya a hozzá folyamókat

(folyamodókat) a ki /ző/zól

lóné. Pázmán Pred. A folya

mik ígének helytelenségérűl

Lásd Confugere alatt.

Confusa notio, zavartt érte

mény: vermirrter Bcrítanbc5bc

griff. Egyéb értelmeit a confu

sus adjectivumnak ki lehet ta

núlni VVagnerbúl Confusio alatt.

Fejérnél a confusa notio za

varodt (zavarodott) értelem.

Congregare, öfzvegyűjteni,

öfzvefzedni: verfammcím. Páz

mánnál ö/zvegyőjteni. De a'

gyöl, és gyöjt palóczos fzóej
tés a gyül, és gyüt vagy gyüjt

helyett.

Congregatio , gyűlés vag

gyüjtés , mikor a gyűlőkne

vagy a gyűjtőknek cselekvését,

foglalatosságát jelenti; egyéb

kép gyülekezet , 2BerfammÍung.

Pázmánnál gyöjtés Lásd con

gregare. – Congregatio Car

dinalium , a' Kárdinálisoknak

gyülekezete: bie Berfammlung

ber GarbināÍcm. Gánótzinál a'

Kárdinálisoknak congregatiójok

vagy gyűlések. – Congrega

tio Immunitatis Ecclesiasticae,

az Egyházi Szabadságra ügyelő

gyülekezet. Gánótzinál az

Egyházi Szabadság” gyülé

se. – Congregatio S. Officii.

}

seu Inquisitionis , a hitnyo

mozó gyülekezet. Gánótzinál

a /zent ti/ztség” gyülekezete

– Congregatio de propaganda

fide, a hitterje/ztő gyüleke

kezet. Gánótzinál a hit ter

je/ztése gyülekezete. – Con

gregatio Rituum , Szertartás

ügyelö gyülekezet. Gánótzinál

a /zent /zertartások gyülé
S62•

Congruentia , megeggyezés

az Aestheticában: 1lc6ertinftim=

mung.A Logicában, ö/zveillés ,

Congruenz, azaz tellyes eggyen

lőség és hasonlóság, a men

nyire ezek a fzemlélésben meg

ösmertetnek. Így két mozgás

öÍzve illik avval, melly mind

a kettőbűl, ha egybe köttet

nek, támadni fzokott.

Conjectura critica, critica

béli, vagy bírógyanítás. Fejér

nél kriticaž hozzávetések ,

melly kifejezés alacsony meta

forábúl áll. -

Conjugatio , ígeragafztás a'

Magyarban; a Déák és Német

nyelvben pedig ígehajlítás. 216

ámbcrung bcr 8citmörter.

Conjugium, házasság: bie & be,

bcr ($bcítanb. Gánótzinál egybe

való köteleztetés : de az #,

köteleztetés a házasságonn ki

vűl is lehetséges ; illyet pedig

a Deák conjugium soha sem

jelent, mivel a házasságnak tu

lajdon neve.

Conjunctio, barátság: Sreumb.

fd5aft. Rokonyság , atyafiság :

3erwanbtfd5aft, BÍutěfreunbfd5aft.

Öfzvefzerkeztetés, öfzvefoglalás,

öfzvebarátkoztatás : 8ufammen

gefellung, Berfnúpfuug , 93ereini

gung, Berlinbung. A Gramma

ticában kapcsolat: ""
Pázmánnál egybekapcsolás , egy

befoglalás.*: "",
ö/zve/zerkeztetés. Conjunctio
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mutua Lásd Commercium. Con

junctio a Logicában ö/zvefüg

ge/ztés: 3erbinbung. Lásd Syn

zhesis. Az öfzvefügge{ztés ál

tallyában annyi, mint a kü

lömbfélék egységének képzettye.

Ez elő/zör é/zügyelö (logica),

feltagoló (analytica); avvagy

az eggyenlőség (identitas) által

való ö/zve/zövés (nexus, Ber

fnúpfung) valamelly feltagoló i

téletben. Másod/zor valóságos

ö/zvekötő ö/zvefügge/ztés ,

realis synthetica conjunctio).

Ez annyi, mint a külömbfélék'

öfzvekötő (synthetica) egysé

gének képzettye, előállítása va

lamelly éfzfogásban, vagy öfz

vekötő itéletben; melly megmeg

kétféle, úgymint 1) Áz ö/zve

fevés (compositio , 3ufammen

fe6ung). Ez ollyas külömbfélék

nek öfzvekötése, mellyek eggyü

vé nem fzükségképen tartoznak,

hanem öfzve csak önkény Íze

rint tetetnek, és mérötudomá

nyosnak (mathematica) is mon

datik. Altallyában annyi, mint

az egyfélének hasonló nemü

nek synthesisse. Ide tartozik a'

csoportozásnak

( synthesis aggregationis ) ,

mellybül támad; és az ö/zve

hegedésnek (coalitio) öfzvekö

tése, mellybűl fe/zültt (inten

siva) nagyság ered. 2) Az ö/z-

vetés, (nevus , Berfnúpfung),

mellyben a külömbfélék eggyü

vé tartoznak. Ez a külömbne

münek synthesisse, avvagy lét

igyelő (dynamica) , synthesis,

melly termépzetesnek (physica)

neveztetik, mikor a jelenéseket

köti öfzve; bölcselkedőnek pe

dig (metaphysica) , mikor a'

jelenéseket tapafztaláselőzőleg az

ösmerő tehetségben köti öfzve.

Conjunctivus verborum mo

dizs , in Grammatica : kapcsoló

ö/zvekötése , |

mód, Berbinbenbt 2írt. – Cozt

junctivus, vel constructus vo

cis status in Syntaxi : a' fzónak

társaságos állapottya, 23cr6in »

bungőtanb bt3 28ortc3. -

Conjungere, öfzvefüggefzteni,

öfzveállítani, öfzvefoglalni, öfz--

vekötni, öfzvefzerkeztetni : 3u

fammenfúgen , ft6en, tel(en , - bin

btn.""""(a') kettőt.

eggyüvé ( egybe ) /zerkezteti.

" "" A' ) Confessióban

/zerkeztetni. A Logicában con

jungere, ö/zvefügge/zteni, vers,

6inben. Annyi mint a külömb

félét egység gyanánt előállítani."

Conjuv , consors, házastárs,

vagy csak házas, férj vagy nő,

feleség. &begatte, &bcmann ober

baè êbemei6. Házasak: conjuges,

Gbelcute. Kinek házassa beteg.

A'ázm. Hod. Szilágyinál há

zasak. - 4

Connectere, öfzvekötni, egy

befűzni, öfzvehurkolni: 3ufam=

men binben, fnúpfen, beften. E'

sacramentom (/zentség) Kri/z–

tussal ö/zvefoglal minket. Gá

nótzi. Ide a megeggyesít job
ban illik. geggy ]

Connivere , fzemet nyitni

és húnyni; hunyorítani, hunyo

rogni , hunyorgatni a hofIzabb

hunyorítgatni helyett; pislogni,

blin5cím, bit 2(ugen auf unè jutßna.

Elnézni , eltűrni: burd) bit Sim

qer ftben, úÉcrfe6cm, nad,fcbcm.

Rá állani : einmif(igen. Nem fér

az igaz tanítóhoz , hogy hall

gatói fogyatkozásit födözges–

se, vagy azokra hunyorítson.

Pázm. Pred. : : :

Conscendere, felmenni, fel

hágni, felülni, felmáfzni : auf =

[teigen , binaufgeben, auff6en, bin*

aufffetern. Pázmán egyfzer illy

kifejezéssel él: az egeket meg

hágja ; conscendit coelos: a mi

még a Deákban sem igen fzo
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kott, mikor az egekrűl van a'

Ízó. Nállunk az Ascensio menny

bemenetelnek neveztetik. A'

meghágni obscoenum; az egek

refelhágni, ad coelum adscen

dere, Deák tropus, melly nál

lunk [zokatlan. Az egekbe fel

menni, felemelkedni leghelye

sebb, és legtifztességesebb Ma

gyar kifejezés. … . -

Conscientia , , Lelkiösméret.

Geniffen. Pázmán Telegdi. 1)

Mikor annyit akarunk általa ér

teni, mint a Logicában zokott

apperceptio, Magyarúl akkor

tudás, a tudás tehetsége, tu

dó tehetség, 35cmuftfcyn. Apper

ceptio alatt. - Fejér megtu

dásnak mondgya ; de a meg

zudni annyi, mint rescire ex

aliquo; ven jemanben béren ,

crfahren ; és igy . az apper

ceptióra nem illik. 2) Annyi,

mint amaz erkölcsi érzés, melly

saját foglalatosságira ügyel. 3.)

Annyi mint amaz erkölcsi itélő

tehetség, melly maga magát ité

li és feddi ; ama magában al

kutlan, és kötelességkövető tu

dás, hogy a cselekedet, melly–

hez fogni akarunk , igazságos.

/elkiösméretünk” vádolásit é

rezzük, Pázmánt Hodég; és ez

nagyon [zép és fzelíd kifejezése

is a Deák remorsusnak, mel

lyet maga Pázmán másutt fur

dalásnak, és per exaggeratio

, nem még marczongásnak is

mond, melly művelő (activa)
értelem nélkűl Ízűkölködő név

azonkép, mint a gyökere mar

czong; mivel az orig, èng, öng,

és og , ég, ög, igeképzők olly

annyira neutrumok, hogy eg

gyetlen eggy müvelő igét sem

Ízülhetnek: villong , /zorong,

tolong, /zállong, buzog, ,-

bog, forog , ropog, eseng, ke

reng, piheg, remeg fötröng,

dörög, csöpög 's a' t. mellye

ket activumok gyanánt accussa

tivussal construálni tellyességgel

nem lehet. Mindgyárt mardos–

tatik a lelkiösméret, Pázm.

Pred. itt a furdaltatik is elég,

és Ízokottabb. Magok lelkiös

méreti”, /zaggatása elég ve

/zély volna. Pázm. Pred. Ha

itt a magok, melly apostro

phus nélkül áll, a lelkiösmé

reti genitivusnak a genítivussa:

világos tavtologia és latinismus

eorum conscientiae vel consci

entiarum remorsus; a Magyar

possessivum lelkiösmerettyek–

nek, vagy lelkiösmerettyeiknek,

vagy lelkiösmereteiknek, lelki

ösméreteknek /zaggatása a'

Deák eorum pronoment világo

san magában foglallya; és így

a magok hafzontalan Ízó a mon

dásban ; ha pedig a /zaggatá

sa névhez tartozik, a singula

risban kell állania: maga lelki

ösméreteiknek /zaggatása elég

ve/zély volna : ipse remarsus

A /zaggatása nem olly fzokott,

mint a furdalása. A furda/

ígével maga is él Pázm. Pred

lelkiismérete furdal/ya. Con

scientiae forum. Lásd Forum.

Conscientiae casus : Márton

Istv. különös ritka eseteknek,

és másutt a lelkiösméret” ese

tinek mondgya. Mint keljen t.

i. az embernek magát a külö

nös 's ritka esetekben viselni.

Ez nagyon betű [zerint van a'

Deákbúl fordítva, és ugyanazért
értelmetlen is. A lelkiösméret

nek külömbféle helyeztetései

azok, a' miket a' Theologusok

Casus conscientiae neveznek. A'

keljen ígében a második l be

tűt el nem kell a Tsétsitűl ki

gondoltt helytelen j kedvéért

hagyni: a kel annyi mint ori

tur , surgit; a' kell pedig an
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nyi, mint oportet, placet. Ebben

az e középső, amabban zártt:

Conscriptor, censor. Ollykor
Jzületék úgymond Pázmán Pre

dik. Kri/ztus, mikor a pogány

Csá/zár Ravóitúl mindenek

beirattak. A ravó roflz Ízó a'

rovó helyett, mert a gyökér ró,

a rovó pedig ide nem illik:

mert róni, és írni kétféle. A

censor , conscriptor itt annyi

mint /zámbavevö, vagy /zá

moló. Az ollykor annyi mint né

mellykor, és igy az akkor vagy

az ollyankor helyett nem állhat.

A /zületék az 1. fzemély , na

scebar; a' /zülete vagy /züle

lett a nascebatur, vagy natus

- est. Illyen a másik mondás is:

../zületésekor a ravótúl beira

ték (beirata, vagy magyarosan

beíratott). Pázm. Pred. A ma

gyar imperfectum a Franczia

és Német nyelvnek példája Íze

rint támadt, mellyeknek fordí

tásaibúl vagy legalább nyomkö

vetésekbűl támadtak a hajdani

magyar könyvek, mellyek a' Re

ligyiót illetik.

Conscriptus, a, um , öfzve

írtt, felírtt, beírtt: befdjric6cm ,

aufgejeid)net. Felfogadott, bér

bevett: aufgenommen. A Con

scripti Patres Pázmánnál fel

žratott (felírtt) Atyák : de a'

Zála/ztott Atyák helyesebben

kifejezi e' titulust, avvagy tifz

teletnevet; mert ama Tanács

bélieket jelenti, kik a vitézek

és a nemesek közűl e hivatal

ra válafztattak. Mikor a Pa

zres és Conscripti között et ér

tetődik, a Patres az ollyan

Tanácsbélieket jelenti, kik Patri

ciusok voltak, a Conscripti

pedig azokat, kik Brutus ren

delése fzerint e hivatalra a vi

tézrendbül kineveztettek.

Consecrare, Ízentelni: mti

ben, beiligen. Az igaz Pd/zto

roktúl /zenteltetik az Urva

csora. Pázmán Hodeg. Az

úrnak vacsorája a helyes ki

fejezés; mert a Magyarban a'

birtokosnak és a bírtoknak ne

veit nem tehettyük egybe : a'

/ ármegye háza ; a Püspök'

megyeház, a Püspökebéd.

Consecratio , fzent kenet ,

felfzentelés, megfzentelés: 28ci

bung , $ciligung. A Püspökök,

elkenése nem hiúság. Pázm.

Hodeg. Leghelyesebb kifejezés

itt a fel/zentelés ; ha pedig

unctiót akarunk mondani, a'

felkenés helyett elég a kenés,

helyesebb pedig, vagy inkább

illendőbb a kenet , /zent kenet.

Az Urvacsora /zentelését ál

dozatnak tartották. Pázmán.

Hogy itt az Ur vacsorájának

kell mondani, megmutattam

consecrare . alatt. Több igék

nem kívántatnak a bornak

meg/zentelésére. (felfzentelésé

re) Gánótzi. A kenyér meg

nem marad a /zentelés (fel

fzentelés) utánn , hanem Kris

tus testévé változik. Pázm. –

Illyen értelemmel, hogy a'

consecratio, azaz meg/zente

lés utánn a kenyérnek látható

/zíne jelenti a Kri/ztus tes

tét. Illyés. A Kri/ztus név e

lőtt az articulus Ízükségtelen.

"Consecratorius, a, um , fel

Ízentelő, a felfzenteléshez tar

tozó: maš šur ${Seibung gebért.

Consectarium , következet:

§olgerung. „Fejérnél folyadék ;

de ez fluidum. -

Consecutio, követés: Radyfela

ge. Következés : Selgc.. Követ

keztetés: 25d){uf. Rend: Orbnung.

Pázmánnál és Fejérnél követ

kezés. Tulajdoníttatik némel

lyektűl a consecutio névnek a'
\"

ebédgye; nem pedig a Kár

-
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középső fzázadoktúl fogva, a'
megnyerés , elnyerés értelem

is. Consecutio salutis : üdvöz

ség nyerés. Pázmán Hodeg. Az

iüdvözülés mindent kifejez.

Consecutiva conjunctio, kö

vetkeztető kapcsolat: baë folge
rémbe $5inbem00rt. - A *-

* Consensus, ráállás, Bermi{=

Iigung, Qinmilligung. Eggyetér

tés: 1ltóerein[timmung. Eggyes

ség, eggyezés : Sintrad)t , &in=

műtbigfeit, &inbeIfigfeit. Magok

között eggyező értelmek. Ve

resmarthy. A magok között tav

tologia; mind öfzve annyit akar

talán mondani, mint eggyetér

zések, vagy még jobban eggye

zések. A házassághoz a férj

fiúnak és az a//zonyállatnak

(aßzonynak, nőnek) eggyetér

tése (eggyezése) /zükséges.

Gánótzz. Az illyen mondás í

gével terméfzetesebb: a házas

sághoz, megkívántatik, hogy

a férjfiú és az a//zony eg

gyetértsenek, megeggyezzenek.

Az a//zonyállat, vagy a//zo

nyi állat nem nagy böcsületé

re válik ama kornak, melly

ben a név koholtatott. Miért

nem mondgyuk tehát a férj

fiút is férjfiállatnak ? vagy az

aflzony lelke nem váltatott meg

úgy Krifztus vérével, mint a'

férjfiúé, és így csak állati lélek ?

A régi homálynak efféle nyo

mait nyelvünkben, de kivált

(fzent nyelvünkben nem tudom

elfzenvedni. Szilágyinál sem

/sus expressus nyilvánvaló eg

gyezés, a tacitus pedig hall

gatvavaló; de ez helytelen fzó,

mert a va gerundiummal a'

való participiumot öfzvetenni

nem lehet. A tacitus annyi,

mint /zótalan, vagy néma. A'

praesumtus , nálla feltett meg

eggyezés ; de a gyanított he

lyesebb. Lásd Praesumtio. A'

kere/ztyéni "") /izt

nyilvánvaló állhatatos eggye

zése a /zévnek. Confessio. Con

sensus communis : közönseges

eggyetértés Fejérnél; de az

eggyezés jobb. -

Consentiens, eggyező, űber

cin[timmenb. Lásd A/otiones. Con

sentientia judicia megeggyező

itéletek Fejérnél; a consentien

tes vagy convenientes notae pe

dig megeggyező vagy egymás

sal ö/zveférö jegyek. De az

eggyező mindenütt, helyesebb

és értelmesebb. * -

- Consequens, következő: mad

folgenb, öfzvefüggő: maè mobí šu=

fammenbängt. Egybelánczoltt kö

vetkezés. Pázm. Hodeg Fejér

következetnek is mondgya; de az

annyi mint consectarium. Lásd

azonnkivűl Antecedens.

Consequenter, következőleg,

foIgIid). -

Consequentia, következés. So[-

ge. Következtetés. {$olgerung. A”

syllogismusban végállítás,C5db[uf

fa6. Az emberi elmének mühe

lyében csináltatott következé

secske. Pázm. Hódeg, csináltt

következéske rövidebb és helye

sebb. /eresmarthinál követke

zés, úgyfzinte Gánótzánál is,

ki így fzóll: ezekbül illyen kö

vetkezést hozok ki; melly mon

dás helyett magyarosabb ez :

ezekbül ezt következtetem. Fe

jérnél kihozás az illatio utánn.

Az ö/zvefüggés , úgymond ,

mellynél fogva a következő

foly és kihozatik, következés

nek neveztetik. Mindezekrenéz

ve a kihozást következtetésnek

is mondhatnánk.

Conservans causa. Lásd Cau

S(Z CO72S6/"7)(l/2S,

Conservatio, fenntartás, ol

talmazás, őrzés. Grbaltung, 35c
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id)irmung. A világ megtartá

sa, úgymond Pázm. Hodeg.

/Megtartásnak nevezi Csere és

Gánótzi is; de a megtartani

íge ezen értelemnek meg nem fe

Iel, mivel vele többnyire csak

a parancsolatokrúl, vagy a bir

tokokrúl fzóllunk: tartsd meg

a parancsolatot ; a kettő kö

zül ezt tartom meg magamnak.

Conservator, fenntartó, ol

talmazó, védő , őrző: $rhalter,

S5efd)irmer, 8cfd)úger. Minden

látható és láthatatlan állatok

nak teremtője , és megtartója.

Lethenyei Hogy a megtartó

ezt nem teheti, Lásd Conserva

tio alatt. - -

Conservus, fzolgatárs, 9)tit=

fmcd)t, 9)titbitner. A Szenteket,

mint /zolgatársainkot csak a

zonn (arra) kérjük, hogy (az)

elött való könyörgésekkel segit

senek. Pázmán Hodég.

Consideratio, seu meditatio,

elmélkedés, visgálás. Söctrad)tung.

Fontolás. &rmágung. Tanácskozás

35tratb[d){agung. Vigyázás, Íze

messég. Bebadjtfamfeit. Efféle

Jzép tanúságok elmélkedését

elhagyván, úgymond Pázmán

/Hodég. De mivel az elmélkedik

neutrum intransitivum, mellyel

active soha sem lehet élni, a'

belőlle (zármazó elmélkedés ne

vet sem lehet a tanúságok ge

nitivussal egybe függefzteni ?

mert a tanúságok nem elmél

kednek. Ezt tehát így kell ejteni:

az efféle/zép tanúságokrúl va

ló elmélkedést elhagyván. –

Considerationis punctum.. Ezt

Márton Istv. /zempontnak dere

kasan nevezi: Éppen ezen/zem

Pontbúl nézetik, úgymond. Fe

jérnel látópont. A' visgálásnak

Pontya, vagy visgáláspont sem
rofJz.

Consiliarius, tanácsnok, ta

nácsadó, tanácsbéli, és perme

tonymiam tanács. 9tatßgeber, 9Natí).

A tanácsos (tanácsbéli) Urak

napestig fáradnak és fötöréssel

munkálkodnak, mikor a gaz

ság (a') korcsmákonn (korcs

mákban) i/zik, és kerékben áll

vánn trágárkodik. Pázm. Pred.

A Tanácsbéli fzokott neve a'

Senátornak ; a tanácsos annyi

mint consultus, a , um, péld.

ok. ezt cselekedned nem taná

csos. A nok képző a főbb tifz

ségeket jelenti, mint tálnok, tár

nok • pohárnok, és így a Ki

rályi Consiliariusnak is legma

gyarosabb és legillendőbb neve

a királyi Tanácsnok. Még a'

Királyi Tanács is per metony

mium helyesebb neve volna,

mint az újabb üdőkben felka

pott Királyi Tanácsos. A Ta

nácsos a Magyar analogia fze

rint legfellyebb annyit tehetne,

mint consilium habens, nem

pedig annyit, mint consilium

dans. El nem kell azt is felej

teni, hogy a Táblák és a Di

casteriumok is Senatusok, csak

hogy a várasiaknál főbb ren

dűek. A Kiralyi Tánácsbéli is

jobb neve volna tehát a Consi

liariusnak, mint a Tanácsos,

Consilium , tanács. Jtat), E

gyéb értelmeit Lásd /1'agner

ban. Consilia Dei Illyésnél"
nek tanácsi ; de itt a' consilium

annyit tefz, mint végzés. A'

tanács, tanácskozás 's a' t. az

Isteni tökélletességgel és min

dentudással, 's végetlen bölcses

séggel meg nem fér. Consi

lium Locumtenentiale, Hely–

tartó Tanács, :

Consimilis, igen hasonló, febr

ábníid). Eggyenlő. Síeid). Páz

mánnál hasonlatos; de mivel a'

hasonlat nem igen fzokott név»

a hasonlatos adjectivumot is ta

i

4



102

mácsos kerülni; jóllehet a be

lőlle fzármazott hasonlatosság

nagyon járatos. a/

Consistentia, állandóság, ba3

25efteben. Tefz azonnkivűl an

nyit is, mint felzesség , zomok

ság, sűrűség: @teiffe, 3Did,tigfeit,

3Dift. Szükséges, úgymond Páz

mán Hodég, a magas (magos)

épület” maradására az erös

fundamentom. A fennmaradás

- tűrhető volna; de az állando

ság leghelyesebb. A magas fzó

rúl magos helyett Lásd az Ana

lyt. Part. 3. pag. 70. Cserénél

a velelétel coexistentiát akar

jelenteni, mem pedig consisten

tentiát. De amazt már eggyüt

létnek neveztük, baš žujammen

fryn,

Consistere, megállapodni ,

[tiftc, ftcben, fid) aufbalten. Pázm.

Pred. Tefz annyit is, mint ál

lani, betében. Nem abban áll,

úgymond Pázmán. Pred. Egyéb

értelmeit a Consisto igének

Lásd Wagnerban. Pázmán

nál olvassuk Predik e' kifeje

zést is : abban függ, de a függ

nem synonimuma az áll igének,

és ablativust kíván: attúl függ.

Consistorium , Ízent Szék,

ber beiligt &tubI. Egyházi Tör

vényfzéknek is lehet mondani:

ein geitlid)cë (Scrid,t. Molnár Al

bertnál az Egyházi Kének ta

72(ICCS(l. -

Consociare, társúl adni, öfz

vetársasítani , megeggyeztetni ;

šugtfel(en, vertinigen. Én tehoz

zád, úgymint Péternek /zéki

hez (fzékéhez) az eggyesség

ben társalkodom, úgymond Mo

no/zlai. De e latinismus tel

lyességgel érthetetlen. A Ma

gyar e helyett így fzóll: én

magamot az eggyességben

(communio) tehozzád kapcso

lom; a te réfzedre állok, hoz

***

zádadom magamot; veled tar

tok. Ide a társ, socius, a Ró

mai Ízéknek primátussa miatt,

nem is illik.

Consolidari , megerősödni,

megzõmokodni, bcfcftigt verben.

/astagodik valamiben az aka

rat, úgymond Pázmán Pre

dik. de ez a megerősödik he

lyett alacsony metaphora.

Consonans , màssal hangzó

betű. Jtitlauter. Én hangtalan

nak is merném mondani, mivel

hangzó nélkül nem hangzik.

Consors. Lásd Conjux.

Constellatio, csillagzat. (5e

[tirn, Gőtanb bc8 (Sejtirm3. Mol

nár Albertnál csillagjárás ;

de ez annyit tefz, mint stella

rum motus 5 a constellatio pe

dig egynehány csillagot jelent,

mellyek mindenkor egymás mel

lett és ugyanazon fekvésben ál

lanak, 's a többi álló csillagok

kal eggyütt mozgani úgy láttza

nak, hogy egymásra nézve he

lyeiket soha. se változtassák ,

mint a planéták és a cométák

változtatni (zokták. A csillag

csoport sem rollz neve a con

stellatiónak, a minők a fias

tyúk, a három kafzás, a nagy

és kis gönczöl Ízekere.

Constitutio, alkotmány, or

fzágalkotmány: Ginrid,tung. Lásd

Compages. Azonnkivül annyi

is, mint rendelés , végzés :

2Bercrbnnng, Q5a6ung. Állapot ,

egésség : 8ufianb bc8 Qeibe8, (Sc

funèbtit. Lásd /Wagnerban. Szi

lágyinál a constitutio, orga

nizatio, Polgári alkotvány; de

az alkotvány inkább adjectivum;

az alkotmány pedig mindenkor

substantivum. Pázmán a Pred.

a termékzet állapottyának ne

vezi; de még is ide jobban il

lik az állapot, vagv még az al

kotmány is; noha maga a ter
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mé/zet sokfzor elegendő. Lehet

a termépzet gépe/yezetének is

mondani. Az Ecclesiának ha/z-

nos rendelései vannak, úgy

mond, Pázmán ; és másutt így

fzóll : rendeléseket /zabni ,

mellyek az ember lelkiösmere

tét kötelezik. Apostolicae con

stitutiones: Apostoli rcndelé

sek. Pázmán.

Constitutivum, tárgyhatáro

zó: beltimmtb. Illyennek mon

datik 4), az ollyan talpállítás,

melly a tárgyra úgy ügyel,

hogy valamit rajta, vagy inkább

képzettyénn meg is határoz ,

vagy okoz, úgymint tudni illik

vagy a tárgynak fzemlélését,

mint a mérőtudományos (ma

thematicae) talpállítások, vagy

a tapafztalásbéli éfzfogást, mint

az értelemnek (intellectus) lét

ügyelő (dynamicus) talpállítá

sai. 2) Tárgyhatározó valamelly

éfzfogásnak hafzonvétele is, vagy

elmeügyelőleg (theoretice), mi

kor az éflzel a tárgyakot meg

ösmerteti, mint a mérőtudo

mányos éfzfogások; vagy (/-

," 3"""

mutattya, hogy valamelly gya

korlólag fzükséges czél lehetsé

ges és végbevihető. A tárgy

határozónak általellenében áll

a tárgynyomozó, avvagy re

gulativum. Lásd Regulativum.

– Constitutiva, essentialia,

mivolti ré/zek: 8eftaneitúcfe,

mcfentlidje čtúdfc. Ezek olly ál

lítmányok (praedicatumok) ,

mellyek a' talpvalóhoz (subje

ctumhoz)," képest,

tapafztaláselőzőleg (a priori)

Ízükségképen tartoznak, 's mel

lyeket az ugyanazon éfzfogás

ban foglaltt állítmányoknak eg

gyikébűl sem lehet következ

tetni. Sommájokbúl támad az

éfztudományos mivolt (essen

*
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tia_logica). Lásd Adtributum.

Constructio, a Logicában al

kotás, öfzvealkotás , alktatás,

3ufammtenfe6ung. Construction.

A Syntaxisban mondás: &a8.

Constructus status nominis

a' syntaxisban: társaságos álla

pot. Illyenben áll a Magyar

Dativus , mikor a Deák Geni

tivus helyett áll, mint a Her

czegnek lova. A magányos (ab

soluta), állapotban áll ellenben

e mondásban : a Herczegnek

/zép lovat hoztak.

Construere . alkotni: , con

struirem , fel6fi mad)en. E[zfo

gást alkotni annyi, mint vala

melly rideg tárgyat, azaz, fzem

lélését Ízinte termefzteni, és

úgy meghatározni, hogy a kö

zönséges éfzfogással tökéletesen

megeggyezzen. A tárgy fzem

lélést kíván; érzeményes, (em

piricus) [zemlelést mínk ma

gunk nem alkothatunk; csak a'

tifzta lehetséges a priori , av

vagy tapafztaláselőzőleg. Ebben

azutánn, a közben tudni illik,

és az üdőben, alkothatunk ma

gunknak bizonyos határozáso

kat, és ezeket a tifzta képzés

ben ( imaginatio, &inbißung)

öfzve is Ízerkeztethettyük, mint

péld. ok. az eggyenlő oldalú

három fzöget; az arányzatnak

(proportionak), két adott tag

jábúl a harmadikot. A válafz

tó tudományhoz (chemia) tar

tozó éfzfogásokot nem lehet ek

képen alkotni, azaz, a válafz
tó munkálkodásoknak törvén

nyeit nem lehet a köznek tifz

ta fzemlélésében tapafztaláselő

zőleg fzemlélhetőknek tenni,

hanem eggyáltallyában /fzüksé

ges, hogy azokot tapafztalás

búl tanúllyuk. Az alkotás tehát

csupán csak a jelenéseknek for

máit illeti. Ezekbúl már kitet
*
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fzik, hogy közönséges értelem

ben az alkotás annyi, mint az

é[zfogásnak a neki megfelelő

és önnön tehetségünkbűl ter

mefztett fzemlélés által való

képzettye, előállítása. Az alko

tás kétféle, úgymint 1) Az ér

zeményes (empiricus, és mes

iterséges" alkotás,

melly fzerfzámok által vitetik

végbe, és így tulajdonképen az

éfzbéli alkotásnak nevét "

sem érdemli. Illyen alkotáso

a földmérésben azok, mellye

ket czirkalommal, és hollz

mértékkel (lineale), csinálunk;

a'"" azok ,

1 mellyeket más, fzerfzámokkal

vifzünk végbe. 2) A ti/zta raj

4:olatos (schematicus) és tulaj

clonképen úgy nevezett alkotá

sok azok, mellyek csupáncsak

a” képző tehetségtűl (imagina

trio, čin6iIbungëfraft) valamelly

lapafztaláselőző (a priori) éfz

fogás : fzerint vitetnek végbe.

Ezek is kétfélék; úgymint a)

az ösmertető (ostensivus), föld

mérős (geometricus) alkotások,

mellyek a tárgyaknak nagysá

gát, mennyiségét illetik; b) az

utánn a jelképes (symbolicus)

alkotások, mellyek a tárgyak

túl elvontt nagyságot, mennyi

séget ügyelik, mint 1 + 2 = 3.

Az ösmeret, melly az éfzfogá

soknak öfzvealkotása által efz

közöltetik meg , mérőtudo

mányosnak neveztetik. (ma

z/tematica cognitio); a fejte

getö ösmeret pedig (cognitio

discursiva); melly csupáncsak

az éfzfogásokbúl támad, böl

cselkedőnek (philosophica co

gnz tio).

Consubstantialis. Ez a Görög

Ízerint óloéolog vagy őuévuog ho

mousius annyit te[z, mint ejus

dem essentiae; mert az ónő, si

mul, eggyütt, és az övta essen

tia mivolt [zavakbúl támad az

ónosuta vagy önmot« név, melly

annyit telz, mint eadem essen

tia , vagy essentiae identitas ,

vagy a mint közönségesen ne

veztetik consubstantialitas. Én

tehát e Magyar neveket leghelye

sebbnek tartom consubstan

tialis : eggymivoltú; consub

stantialitas : egymivoltúság. A'

kik a Deák mellett akarnának

fzorosan maradni, azoknak csak

az eggymagavalóságú, és az

eggymagavalóság neveket ja

vasolhatnám, mellyeknél a' "

fejezésre nézve még az eggyma

gavalóú, teggymagavalóúság ,

vagy eggyva/oú, eggyvalóúság

is helyesebb volna, ha ellenes

hangjaik az euphoniát, olly na

gyon nem sértenék. Tudom én,

hogy még a Catechismusban is

imígy befzéllünk: eggy az Isten

állattyában, három pedig /ze

méllyében 2 és hogy Telegdi u

tánn régi Íróinknál a consub

stantialis annyi mint eggyenlő

állatú : a Fiú az Atya Isten

nel, úgymond Telegdi, eggyen

lő állatú ; hol az eggyenlő is

hibás, mivel inkább annyi, mint

aequalis, mintsem ejusdem. Tu

dom azt is, hogy a név állat

az egéfz nemzetnél annyit tefz ,

mint animal ; és hogy csak né

melly Tudósok vették fel bol

dogtalanúl a substantiának ki

fejezésére; méltónak tartom,

hogy itt a Religyiónknak nyel

vére nézve e nevet mélyebben

megvisgállyuk. Az áll gyökér

miatt, mellybűl támad, jobban

közelít az állat név a hyposta

sis, persona , subsistentia ne

veknek értelméhez, mint a szub

stantia, vagy éppen essenzza

nevekéhez. „Homoypostata sunt,

» úgymond Damascen, in log- c
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„ 32. cum duae naturae in una

„ hypostasi uniuntur, et unam

„ tenent hypostasim composi

,, tam, et unam personam , ut

„'anima et corpus." Tegyük

azt, a mit állítani nem merek,

hogy a baromnak párája, kü

lömb terméfzetű a barom tes

tétül, a Magyar állat név nem

oda lát[zikè czélozni, hogy a'

kétféle terméfzetnek eggyesűlé

sét, fzinte az emberi /zemély

nek mint egy árnyékát, kife

iezze ? Nem ok nélkül rémű

ök tehát, valahányfzor az ál

lat nevet az Istenségrűl hallom,

költeni, eltékozlani, elpazarla

ni : burd)bringen, verfd)menben.

Azért fogya/ztá életét sok ké

nokkal. Pázmán Pred. Nem

annyit kellene az isteni /zol

gálatban fogyatnunk. Ugyan

ott. Ha Páriz Pápai a fogyat

ni íge utánn ki nem tette vol

na a' consumo, absumo értel

met , a' fzokott fogya/zt he

lyett nem vehettem volna Ma

gyar ígének. Csak felette kevés

neutrumbúl Ízülhet az at, et

activumokot, mint lógat, o/z-

lat, éget, tet/zet ; az a/zt,

e/zt is csak egynehánybúl, mint

melly még itt is inkább a per-forra/zt, fülla/zt, vála/zt.,
sonának, mint a substantiá

nak vagy terméfzetnek értel

méhez fzít. Ha a régiségnek

illy, nyelvhibáit meg kellyeně

gazdálkodásbúl tartanunk, vagy

sem ? nem az én dolgom meg

határozni. - -

Consuetudo, fzokás: (5cmcbm=

jeit. Akár a gondolkodásban,

akár a foglalatosságokban tá

madtt olly valóbéli (subjectiva)

mellyek közé a fogya/zt is
tartozik. Mind a két felekczet

re nézve a közönséges fzokás

hoz kell magunkot alkalmaztat

ni, nem pedig a régi köny

vekhez, mellyeknek sok fzavai

megavúltak. Valamint nevetsé

gesek volnának a lóga/zt, o/z-

la/zt, ége/zt, tet/ze/zt ígék,

úgy nevetségesek ellenben ezek

is : forrat", fúllat, válat, és

fzükség, melly eredetét a kép-fogyat. Egyébaránt jegyzés nél

ző tehetségben - (imaginatio ,

Gin6iIbungëfraft.) lévő éfzkép

zetek fzövetkezésének (associ

atio) köfzöni.

Consuetum az Aestheticában

fzokott : űbfid).

Consultatio , tanácskozás

3cratbfd)[agung. Pázmán Hod.

-és Pred. Meditatio helyett an

nyi, mint elmélkedés, gondol

kodás. Gondolkodásom utánn

azt végeztem, úgymond Páz

mán Pred. - -

Consummatum, perfectum,

tellyes , tökélletes : pollenbet,

We({fommen.

Consumere, meg vagy fel

eméfzteni: ver3ebren. Fogyafz

tani - aufhebren. Eltölteni: 3u

*tin&n. Fordítani: wcnbcn. Él

kűl azt sem hagyhatom, hogy

Pázmánnak utóbbik mondásá- .

ban a fogyatnunk helyett hi

hetőképen a fogyatkoznunk í

gének kellene állani, melly an

nyit tefz, mint negligentem

:| esse, pigritari : faumfelig fcon

Contactus, éréntés: 95erülje

rung. 1) Mérőtudományos (ma

thematicus) értelemben annyi,

mint két köznek ama közös

határa, melly sem az eggyik

ben, sem a másikban nincsen.

Két egymáson kerefztűi menő

linea meg nem érénti egymást:

mivel közös pontyok mind a'

kettőhöz tartozik. De az "

nes linea, melly a' körre érén

tő (tangens) gyanánt vonatik."
eggy pontban érénti meg a' kört.

7
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Ez történik akkor is, mikor az

eggyik kör a másik mellé te

tetik. A síkok (plana, superfi

cies, 3Iädje) eggy líneában é

réntik meg egymást, a testek

pedig síkjaikban, föleikben. 2)

Termé/zettudományos értelem

ben az éréntés annyi, mint vi

fzontagvaló munkálkodása a'

távoztató erőnek két köznek

közös határiban : efzközetlen

(immediatus) munkálkodása és

vifzontmunkálkodása (reactio,

Gegemmirfung) az áthathatatlan

ságnak. Meg kell ezt külömböz

tetni a mef/zemüveléstül (a-
" # distans ," " bic

crmc), avvagy az eggyik Izer

nek a'" való"",""

dásátúl , minden közbevetett

fzernek segedelme nélkül, az

üres közön kerefztűl. Mikor az

eggyik Ízer a másikhoz közelít,

éréntéseknek kezdete, ta/zítás

nak (impulsio, G5tof), folyta

tása pedig nyomásnak (pressio,

3)rutt) neveztetik. -

Contegi , elfödöztetni, beta

kartatni: 3ugebetft, verbctft mér

ben. A bocsánat által eltöröl

tetiké a bűn, vagy csak elfe

deztetik? Pázmán Hodeg. A'

törül a helyes Magyar ige, nem

pedig a töröl; mert az úl kép

zőnek társa öl nem lehet; ha

nemha úl helyett is ól képző

vel akarnánk élni: újól , piról,

bámól a mindenütt fzokott ú

júl , pirúl, bámúl helyett. Lásd

Analyticae Part. 1. §. 175.

# 282., és kivált S. 30. pag.

7. b) A födöz is ékesebb,

mint a fedez, a föd gyökér

bűl, melly a' fedd objurgat

ígétűl nagyon külömbözik. Lásd

a Feleletet az 57. §. 209. old.

de kivált a 211. old. c) alatt.

ung, &eűjtbetradtung. Hogy ök

a /züntelen való maga /zem

lélése által magokat minden

ro/ztól megti/ztíthassák. Már

ton Istv. A maga /zemlélése

nem lehet öfzvetett Ízó, és így

a maga, a magának geniti

valis dativus helyett áll. Lásd

a Feleletet §. " pag. 366. 1)

Mihelyt az ök pluralis nomina

tivus előre küldetik, az egéfz

mondást igazán, Magyarúl így

kell elintézni :, hogy ők mago

kot magoknak /züntelen va

ló /zemlélése által minden 's

a' t. De legtifztábban, és a'

maga pronomennek elkerülé

sével legfzebben így ejtetik :

bogy ök magokat /züntelenva

ló ön/zemlélés vagy önvisgálás

ön/zemmeltartás által

's a' t.

Contentus , a, um, foglaltt,

tartott: behalten. Megelégedett:

#ufricbtn , vergnügt. Nem elég

/zik meg azzal, hogy. Páz

mán Predik. Sorsával, álla

ottyával megelégedett em

er; de nem sorsában, ál

lapottyában. – Contentus se

cum animus , önnelégedés.

8ufriebenbeit , GőcÍÍtöttfriebenbeit.

1) . Ez általlyában ama tet

fzésbűl, gyönyörbül áll, mellyel

létünkhöz viseltetünk, mellyet

azért érzünk, hogy vagyunk. 2)

Különösen az érzésügyelö elé

gedés, önnelégedés az, mely

nek hajlandóságink megelégíté

sébül kellene támadni, a' mi a'

vágyó tehetségnek terméfzete

Ízerint lehetetlen. 3.) Az érté

keny (intellectualis) önnelége

dés ama tudásbúl áll, hogy a'

hajlandóságoknak kényfzerítésé

tül nem függünk, és hogy sem

mi nélkül sem fzűkölködünk.

Contemplatio sui , önfzemlé

„lés, önvisgálás: Zt1bítan{d)au

Ez kétféle. a) A tellyes ( abso

lutus) önnelégedés az olly efzes

~ ~––
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valóé, melly hajlandóságoktúl

nem is érdekeltetik, és semmi

inséget nem fzenved. Illyen önn

elégedés az Istenségé. b) A vi

J(zonyos (relativa) ama' tudás

búl ered, hogy a hajlandósá

gok, ha mindgyárt érdeklik is

az érzést, csak nem fzükségképen

határozó indító okai még is a'

cselekedeteknek. Ennek talpfala

a gyakorlásügyelő fzabadságnak

a tudása. Ez a nevekedő erköl

csel maga is emelkedik ; de va

lamint ezen alkuja, úgy maga is

soha sem tökélletes. Az erkölcsi

cselekedeteknek csak következé

se, nem pedig határozó oka.

Lásd Beatitudo, -

Contextus, befzédkötés, va

lamint a syntaxis fzókötés, vagy

be/zédfolyamat, melly helyett

a”/zófolyamattal is lehet élni;

mivel más egyebet, mint a'

/zókötés nem tehet. A contex

tusnak egyéb értelmeit Lásd

/Wagnerban. Pázmánnál /za

vafolyása az Irásnak; de mi

ért nem legalább /zófolyása

az Irásnak? mivel itt e' fza

vakot törvényesen egybe lehet

tenni. Urunk /zavának folyá

sábúl megtet/zik. Pázm. Hod.

C/runk /zavának folyamat

tyábúl, vagy Urunknak be

fzédkötésébül , „ , be/zédfolya

mattyábúl, /zófolyamattyábúl.

Mono/zlainál az Evangyéli

ornnakfolyása (fluxio, fluxus).

Méltó éfzre venni Monofzlaiban,

hogy ő a genitivalis dativuso

kat, mint itt Evangyéliomnak,

felette ritkán kurtíttya meg ,

és hogy Pázmán ellenben e'

rövidítést, sokfzor még az ér

telemnek költségére is, keres

ten keresi. E rövidítés nem

mindenkor fzabad ; Analyticae

Part. II. §. 24- pag 26. et seqq.

de mikor fzabad , a' fzómér

téktűl (numerus oratorius) kell
iránta tanácsot kérni.

Contignatio, gerendázás, fza

ruzás: öalfemmerf, G5parremmerf.

Padhat, padolat, emelet: 25fccf="

mcrf, Gefdbcf. Padlás: ber 8cbcn.

Continens, substantive anny1

tulajdonképen mint tartomány;
de mivel ez már nállunk pro

vinciát tefz, amazt /zárazf"-
nek vagy csak/záraznak nevez

zük. Adjective: határos, tős: an

cinanber bängenb, ftoffenb. Foly

tonfolyó, fzünetlen: ununterbro

djen. Mértékletes, magát vilIza

tartóztató, öntartóztató: bcr fid)

cntbalten fann, cntbaItfam. A' Püs–

pöknek józannak, magameg

tartóztatónak kell lenni. Gánó

tzi. Az öntartóztatónak elég.
-

|

„Continentia, mértékletesség.

9tdfigfeit. Tartóztatás.: &ntbaits

famfeit. Határosság , tős fzom

fzédság, ba3 2(neinanberftoffen, Sie

9tadjbarfdyaft. Continentia Gánó

tzinál megtartóztatás, Veres

marthynál megtürtetés, ma

gamegtartóztatás; az utóbbik

Illyésnél is. A maga helyett

mindenkor helyesebb a compo

sitiókban az ön, mint öntartóz

tatás. A megtürtetés erőltetett

formatio, és csak annyit tehet,

mint meg/zendvedtetés: mint

másnak türni , /zenvedni ha

gyása, a nélkül hogy neki se

gítséget nyujtsunk. Continentia

intra limites Pázmánnál határ

bantartás, a határban való tar

tás helyett. Az illyen főnevek

helyett mindenkor jobb a hatá

ratlan módú ígével élni, mint:

a heveskedöt határban, vagy

korlátok között tartani /züksé

ges; nem pedig a heveskedő

nek korlátban tartása, vagy ha

tárbantartása/zükséges; kivé

vén, ha a való közbevettetik:
7 24 -
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a heveskedőnek korlátok között

való tartása /zükséges.

Continere, "" tartani:

beifammen baItem. Magában fog

lalni: in fid) balten, enthalten ,

6tgreifen, faffen: Viflzatartani,

tartóztatni : jurúdfbaften , verbal

ten. Zabolázni: in 3aum balten.

Tartani: balten. Házastársoktúl

elfogják magokot. Pázm. Pred.

Az elfogni a megtartóztatni

helyett nem járatos. Melly ígék

ben öt külömbféle dolgok foglal

tatnak. Gánótzi. Az öt kü

lömbféle dolog foglaltatik

magyarosabb ; mert az öt

fzóbúl a Magyar a pluralitást

átlátni már régen megfzokta.

„ Contingens , eseti ; ;ufällig.

Éréntő, berúbrenb. Lásd az Acci

dens. A mulandó Pázmánnál

caducus, transiens, melly he

lyett a múlékony még helye

sebben kifejezi a Deák caducus

nevet, melly nem történő mú

lást, hanem csak múlásra való

hajlandóságot jelent; a trans

iens tulajdonképen múló; a for

tuitus esékeny, esedékeny. Cse

re meglehetönek, megtörténhe

tönek mondgya. A többi álla

tok , úgymond, Isten kivül (az

Istennen kivűl) csak meglehe

tök, megtörténhetök, Az Isten

kivül csak annyi, mint Deus

Joris; a meglehetö, melly he

lyett a lehetséges helyesebb,

csak possibilis a megtörténhe

tö csak evenibilis, quod aeci

dere potest. Mikép lehetne te

hát ezt az állatokrúl, melly név

alatt Csere substantiákot ért,

mondani, mellyek már meglet

tek, megtörténtek, és vannak?

Csere mondását így kell helye

sen elő adni: a többi valók, az

Istenenn kivűl , csak múléko

nyok, esékenyek, változók. A'

contingens, mikor a necessa

riumnak általellenébe tetetik,

/zükségtelen. Lásd Propositio

A testi, az empiricus ö/ztön,

úgymond Márt. István, múló

lag való, feltételes, és igy nemz

erkölcsi. De minek kelI előbb a'

múló participiumbúl a múlólag

adverbiumot, és ebbűl azutánn,

a Magyar etymologiának ter

méfzetes járása ellen, a való

által adjectivumot koholni ,

mellynek világos értelme nem

lehet. A múlékony itt az igaz

kifejezés. A feltételesrül Lásd

a' Conditionatum- és Hypo
theticum fzavakot. A con

tingens notio Fejérnél annyi,

mint esetiképplévő; pedig az e

seti maga is elég. A contingens ,

iudicium assertorium Fejér

" annyi, mint esetőleg való

sító itélet ; de azonnkivűl ,

hogy az assertorium vitató,

az esetöleg fzó felette helytele
nűl formáltt agyfzülemény: A?

lag, leg csak a participiumok

búl és egynehány adjectivumok

búl # adverbiumokot, mint

támadólag , védőleg, és közös

leg, felesleg, oldalaslag. Ér

zette ezt a' fzófzerző, és azért

vetemedett hihetőképen arra,

hogy még az eset substantivum

búl is esető participiumot tá

maflzon: a mi semminémű em

beri nyelvben meg nem történ

het. Az esetö fzónak a Deák ca

susans , casusantis felelhetne

meg, ha a casus névbűl úgy

lehetne participiumot csinálni,

mint az amo ígébűl az amans,

amantis, formáltatni fzokott.

Fejérnél másutt a contingens

annyi is, mint esetbéli, melly
türhetőbb az előbbenieknél. A'

béli Ízóképzővel akkor fzeret a'

Magyar élni, mikor valamit va

lamibe vagy valamihez tartozni

jelent, mint várbéli , physicabé

li, elmebéli 's a' t. Az i többnyire

üdőt vagy tulajdonságot jelent.
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Contingenter, Fejérnél ese

tesen ; de mivel az esetes járat

lan és értelmetlen, a belőlle for

máltt adverbium esetesen sem

jobb az annyánál. Itt a Magyar

nak az esöleg, tőrténőleg, tör

zénetbül, esetképen, 's a' t. ad

verbiumokhoz kell folyamodni.

Continuare, folytatni, fort

fe6en. Ezzel Ember Pál meg nem

elégedett, új igével akarván ta

lán nyelvünköt bővíteni. Azon

./zent Irásbéli /zaka/z magya

rázatya vitetik elébb (conti

nuáltatik) 's a' t. Ha még is a'

parenthesisben magyarázás gya

nánt, a continuáltatik helyett a'

profertur ígéttette volna! mert

e' Deák_metaphorát akarta ő Ma

gyarra fordítani. Az elébb vitetik

azonnkivűl annyi, mint prius

fertur, az előre, vagy elöbbre

helyett, *

ontinuitas , folytonfolyás,

©őtáttigfeit. Ez csak az ollyan

nagyságnak tulajdona, mellynek

semmi réfzecskéje nem alkutla

núl és tellyesen legkisebb és

eggyügyű , 's mellynek felbon

tásánál soha határozott utólsó

egységekre nem jutunk. Foly

tonfolyók tehát 1) a köz és az

üdő, mellyek közekbűl és üdők

bűl, nem pedig pontokbúl és

fzempillantásokbúl, vagy, am

mint nevezzük, üdő perczekbül

állanak; mert ezek a köznek és

üdőnek nem réfzei, hanem csak

határai. 2) Folytonfolyók mind

azok is,a'mik a közben és az üdó

ben vannak, a jelenések, mind

fzemlélhető tifzta terjedtségekre

( extensio), mind érzésügyelő

fefzülésekre (intensio) nézve:

úgyfzinte változások, követke

zendőképen a terméfzetokok

nak valamennyi munkálkodásai

is. Azért nincs a termézetben két

jelenés között sem rés, sem ugrás;

•

és a külső jelenésben a' fzernek

eggyik réfze sem lehet minden

" és tellyesen együgyű. ( ob

solute simplex). De a folyton

folyásnak e törvénnye csak az

érezhető valókat 's ezeknek érez

hető tulajdonságait, és változá

sait illeti, nem pedig az értelem

nek (intellectus) tárgyait. A'

folyton folyásnak az egéfz termé

fzeiben uralkodő törvénnye, kü

lönös hafzonnal fordíttatik a gé

pelytudományra, mellyben en

nek tárgyaira imígy alkalmaz

tattatik : „a nyugovásnak vagy

„ a mozgásnak gyorsasága vagy

„ aránnya is, semminémú testben

„ sem változik meg valamelly ta

„ Ízítás által eggyetlen eggy

„;/zempillantásban. E törvény

tűl, , úgymint az értelemnek

tárgyhatározó sarkállításátúl

principium constitutivum ) ,

meg kell a formák vagy élzfo

gások folytonfolyásának tárgy

nyomozó talpállítását (princi

ium regulativum) külömböz

tetni, mellynek Deák nevei lex

continui, lex affinitatis specie

rum, lex formarum logicarum,

's melly nem a' fzemlélhető és

tapafztalható tárgyaknak termé

fzetétűl, hanem csupán csak az

ösmeretnek éfzérdeklésétűl, az

éfznek elmélkedő , czéllyaitúl

függ. E' , sarkállítás, azt paran

csöllya, hogy a felekezetekrűl

az al felekezetekre ugrás ne tör

ténnyem, hanem hogy minden

kor közfelekezetek iktattassanak

közéjek, akár magokrúl a va

lokrúl legyen a kérdés, akár

tulajdonságaikrúl vagy erejekrűl.

Lásd Affinitas. – Continuita

tis principiumt I.ásd Anticipa

tzo és Continuitas. Nexus he

lyett Pázmánnál folyás. Nem

zetségének folyását , úgymond

megmutattya Hodeg. Ide a fo
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lyamat successio jobban illik.

Continuo, indesinenter, foly

vást: unattégefe6t , -fort , umb

fort. Ezt a Magyar a ton és

tön adverbialis fzőképzövel ejti,

mellyeket az ígékhez függefzt.

Mink most írton érunk lelkünk

re vagy jót, vagy gono/z bü

nököt""","",""

A nő/ztön, nö/ző Faludié. A'

va gerundium e' fzóképző he

lyett, mint várva várni, a'

várton várni helyett Italismus

nak látfzik lenni; noha a De

ákban sem fzokatlan , mint

expectans expectavž a ZHidó

utánn. -

Continuus, a, um, indesi

nens, folytonfolyó, fzünetlen,

állandó: immermäbrenb, fertffie

fcnb. Tartós: anboltcnb. Egymás

hoz függefztett : an einanber fan

genb. Mindennapi /zünetlen ál

dozat , úgymond Pázni. Hod.

Mono/zlai /züntelennek nevezi:

de eggy az, hogy mink a ver

bumokbúl az atlan és etlen kép

zővel fzeretünk fofztó (privati

vum) adjectivumokot formálni,

mint íratlan , kéretlen , /zo

katlan , veretlen, nem pedig

ártalan, kértelen, /zoktalan,

vertelen. Az untalan és /zün

*elen a Régiektűl maradt re

ánk, és adverbiumok gyanánt

megrövidítve az untalanúl és

./züntelenül helyett. Több il

lyen nyelvünkben nem is igen

találtatik, melyeket a közön

séges fzokás felfzentelt volna.

Continua successio Lásd Suc

cessio. Continua similitudo.

Lásd Similitudo. - -

Contractus, alkukötés: 9Ber

trag , 9BergIeid). A Régieknél

/zegődségnek olvassuk. Meg

újjitotta (az) Isten a /zegöd

séget, úgymond Telegdi ; és

Bázmán : a beteggel úgy bán

*

nak, úgymond, mintha /ze

kínozzák ököt: Pred. A /ze

fzokott, legalább némelly

lyekenn , mikor a cselédek

rúl van a fzó. kik fzolgálatba

állanak; noha gyökerét vagy

eredetét nem tudhattyuk. De

az ígenév, melly belőlle fzármaz

hat, csak a /zegődés, nem pe

dig a /kegődség, melly fzinte

olly helytelen [zülemény, mint

a gyötrödség, sértödség, vég

zödség, per analogiam a baj

lódság, bántódság, kínlódság

's a' t. volnának a gyötrődés,

sértődés, végződés, bajlódás,

gyötrődik, sértödik, végződik,

bajlódik, bántódik , kénlódik

ígékbűl. Pázmán' mondása a

zonnkivűl ígével helyesebb vol

ma: mintha arra /zegődtek

volna, hogy ököt kínozzák.

Contractus , a , tim, öfzve

vont: 3ufammenge3cgen. Rövid:

fur3. Roflz, nyomorúltt: fd5fcdbt,

«fcnb. Görbe, ina[zakadtt, hor

gadtt: trumnt, Iabm. Ránczos ,

gerun3clt. Szűk, fzoros : eng. A”

mit az ember magának okozott:

ma3 man fid) 3uge30gen bat. Con

tractus syllogismus, Fejérnél

ö/zvetett okoskodás.

Contradicentia

Lásd Contrarium.

Contradieere,

Pázmánnál ellenzeni. A', té

velygéseket, úgymond, az Ec--

clesia ellenzette. Lásd Prote

stari. A Contradicere annyi

[zorosabban, mint ellenkezni,

ellenkezöt mondani: mibrfprés

dben, bamíber einmenben. A Ré

gieknél ellene mondani, abre

nunciare. Az ellentmondani 3

mint az ellentállani , nem vol

contraria,

na rollz íge, ha járatosabb vol

gödségek arra volna, hogy -

gödik és be/kegödik"" -

C

bántódas, kínlódás helyett a

protestarz ,
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ma, Egyéb értelmeit Lásd Wag

nerban.

Contradictio , ellenkezet :

9Biberfprud). Az ellenkezetnek

talpállítása , (contradictionis

principium, Göruntfa6 bcê 2Gi

berfprudjë) mivel ellenkező állít

mányokot (praedicata) semmi

dolognak sem lehet tulajdoní

tani, tagadó próbaköve minden

igazságnak, és kútforrása min

den feltagoló (analytice) ösme

retnek, de nem az öfzvekötő

nek (synthetice). Az ellenkezőt

mindenik értelem""

lehetetlenségnek ösmeri. Lás

Repugnantia és Principium.

Az ellenkezet helyett az ellen

kezés is helyes. Ellenkezést

foglal magában: contradictio

mem involvit. Pázmán Hodeg,

Keresmarthyinál ellenfzóllás.
Az" "úgy laond, ellen

zóllásokkal okot adának még

többeknek is írására. De az

ellen/zóllás nagyon betű fzerint

fordított és fzokatlan név. Az

ellenkezet va ellenkezés itt

is elég és helyesebb. Az is e'

mondásban írására előtt hely

telenűl áll; utánna kell tenni:

mert a többeknek írására fza

vak társaságos állapotban álla

nak, és öfzvetartoznak: az is

pedig az övéknél kevesebb nyo

madékkal bír. Cserénél a con

tradictio ellenmondás, melly

az ellen/zóllásnak tulajdonsági

val bír. Molnár Albertnál is

ellenmondás, és végtére Fe

jérnél.

Contradictorius, a, um, el

lenkező , mirbertpredjenb. Lásd

Contradictio. Mono/zlai ellen

kezőnek, Fejér pedig a Deák

fzerint ellenmondásnak nevezi.

Contraire, elejébe, vagy né

ki, vagy ellene menni: entgegen

8tben. Ellent állani: fid) mibtra

\

fe6en. Ellenkezni: 3umibcr feyn.

Mikor a törvényekrül van a'

Ízó, mint praeceptis contraire,

akkor Pázmán az ellene járni

ígével él; de itt is az ellenkez

ni sokkal helyesebb és fzokot
tabb.

Contraponentes notiones.Lásd

Notiones. • v ,

Contrapositiojudiciorum,Fe

jérnél az itéletek ellen/zegzé

se. Az ellentétele vagy ellenál

lítása Ízelídebb volna, , , , ,

Contrariari, magokkal el

lenkeznek, úgymond Pázmán

Hodeg,

Contrarius, a, um, mikor

a contradictorius névtül meg

akarjuk a Logicában külöm

böztetni, ellenes”, vagy még al

kalmatosabban ellenkezőnek ne

vezhettyük. Csere iilyenkor is

ellenkezőnek mondgya,„Fejér

pedig ellentévönek, melly an

nyi, mint contraponens. Lásd

Motio. Mint kellessék (kellyen)

a /zent Irásnak ellenkedö ér

telmét enge/ztelnünk. Mone/z-

lai. Contraria negativa : ta

gadó ellenzők. Contraria affir

mantia: větató ellenzők. Csere

tévö ellenkezöknek „mondgya.

Contraria relata: vi/zonyos el

lenzök. Csere néző, és barátsá

gos ellenkezőknek nevezi; a mi

ben követni nem lehet. Contraria

adversa: ellentálló vagy /zem

közt álló ellenzők. Csere hara

gosoknak, mondgya; a' miben

még inkább nem lehet követni.

Contraria contradicentia: ellen

kező ellenzök. Cserénél ellen

mondók, mellyrűl. Lásd Con

tradictio. Contraria privativa :

fo/ztó ellenzök. Csere megfo/z-

töknak mondgya ; de a meg itt

hafzontalan. »

Contrast, Lásd Anthithesis.
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Contritio , , töredelmesség;

9łtuc, 8erfnirfdjung. Gánótzi,

így fzóll; a ki tökéletes töre

delmességre fakad. De ezt jobb

fiúi töredelmességnek, az adtri

tiót pedig /zolgainak mondani.

Keresmarthynál és Illyésnél is

töredelmesség a contritio.

Contritus, a, um, töredelmes,

reumütbig, 3erfnirfd)t. Gánótzinál

megtörödött lélek; de ez a De

ákbúl betű [zerint van fordítva,

és nállunk inkább csak annyit

tefz, mint viribus fractus. Con

tritum cor. Lásd Cor. » -

Controversia, vetekedés, pör,

versengés, viflzavonás. Gâtreit,

8anf. Kérdés, kérdésben forgó

dolog; [treitig: $rage, &trtitfad)t,

Hasonlás: 8"itívalt. Lásd judex

controversiarum. /ersengés

(versengésenn) kivül vettetett

(vetett) dolog, úgymond Pázm.

Hod. Ez egyébaránt. is erős

latinismus: res extra, contro

versiam posita, de azonnkivűl

ide a versengés nem illik. Ezt

a Magyar illy fordúlással fejezi

ki: olly dolog ez, mely kérdést

nem /zenved, kérdésbe sem ve

tetik, kérdés# 7262772"
Másutt rí zóll: egynehány

"",,"

mel nem is, de fzóval minden

közbevetés nélkül eggyet ért

nek (értenek), mindnyájan. A'

közbevetés inkább csak inter

pellatio, Gimrebe, &imfprud), melly

által valamelly dolog kérdésbe

vetetik. Predikátzióiban így fzóll:

mert noha elmeélesítő iskolai

vélekedéseket és vetekedéseket

nem egyelítettem. Pázm. Con

" judex W,

thynál vi/z/zavonyások” birája;

ki a vi//zavonásokot""
tya. Lásd Judex controversia

Z"l/772,

Controversisticus, Lásd Po

lemici libri. * * * *

Controversus, * Lásd Alter

cans. Szabad azon a nékik

akadékos kérdésen (való) csu

dálkozással tudakoznunk. Páz.

Pred. - -

Controvertere, interpellare,

kérdésbe venni, közbe, vetni:

betreiten , Ginrcbe, Qinfprud), maa

d)en. Mert noha némelly irá

sokrúl vagyon közbevetés. Páz

W71(L/2" , , , , , , , , , , , , , , ,

Contumelia, Ízidalom, gya

lázat , bollzúság : 2diterung ,

©ődjimpf. Szitok: 25d)mábmorte.

Erőfzak: ($tmaÍt. Megtámadás,

ostrom : 2fm[auf, 2ínfalt. Ké/zek

vagyunk a tévelygök /zidal

mit /zenvedni. Pázm. " Hod.

Bo//zúságos/zidalomfelebará

**ñk ellen, úgymond Illyés

Contur baéšo »zorbézs , éfzhá

borodás: 33erwirrung bt823crftan

bc8. Az éfzve/zés Pázmán. Ho

deg. annyi, mint amentia. , , , ,

Conveniens, " convenientes

notae, Fejérnél megeggyező

vagy egymással ö/zveférő je

gyek. Az eggyezö elég... .……

Convenire, özvegyűlni, eg

gyüvé menni : fid) fummlen, ju

fammenfommen. Megeggyezni ,

megalkudni; übereinfemmen, einô

merben, űd vergleidben. Illeni,fér

ni, fid) reimen, ge*iemcn, fdbitfen.

Egyéb értelmeit. Lásd /Wagner

ban. Némelly aprolékonn meg

nem egyenesedtek, úgymond

Pázmán Hodeg ; de ez annyi,

mint rectifacti sunt : helyet

te jobb a megeggyeztek. Ha a'

/zént Irás igaz értelménn nem

alkhatunk (meg nem alkudhat

nunk), a [zent Irás magán (ma

ga) meg nem mondgya, mel

lyikünk magyarázza igazab

an ? Pázm. A megalkudha

tunk metaphora helyett a meg
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eggyézhetünk helyesebb. "Nem

/er az igaz tanító/ioz. , Pázm,

Pred. Mindenekkel (mindnyá

jokkal), békességesen alko/zik

(alkufzik); mert a gyökér alku.

Pázm. Pred. De alku/zik an

nyi, mint paciscitur, pactat »

pactum init, conditiones dat;

et accipit. „Megeggyesedtünk

rajta, úgymond Mono/klai. Az

eggyes annyi mint singularis,

simplex, simplus, unitatem con

tinens, unicus, solitarius. Lásd

Páriz Pápainak Vocabuláriumát

eggyes alatt. Az eggyesedni ige

tehát, az anyafzónak értelme és

az edik képzőnek ereje által,

Monofzlai mondásában csak an

nyit t tehet, mint singulares,

simplices , unitatem continen

tes, unici, solitarii facti su

mus. Az eggy ellenben Magya

rúl nem csak annyit tefz, mint

unus : hanem annyit is, mint

concors, mint a mondásban:

eggyek lettünk. Ebbűl támad

hat tehát törvényesen az eggyez

íge: megeggyeztünk benne; in

eo convenimus, concordes facti

sumus, in eandem sententiam

abivimus. * .*,

Conventio, alkuvás, alkukö

tés, per metonymiam alku ,

eggyezés. Bertrag,3trgltid). Gyü

lés: Berfammlung. Pacta conven

ta Veresmarthynál kötések 's al

kuvások; de az alkukötések he

lyesebb és elég, Pázmán /ze
gödésnek és"""""" is

mondgya Hodég. és az első a'

cselédekrűl fzokásban is van; de

a fzegődség nem igen fzokott

és nem törvényesen formáltt név.

Szilágyinál alku. *

Conventus, gyűlés, gyüleke

zet: Berfammlung, 3ufammcn=

funft.Egyéb értelmeitLásd //ag

nerban. Telegdinél gyülekezet,

Convergere, - öszvehajlani,

Gegen cinanbcr fid) neigen. " "

Convertere, fordítani: fcbren,

umftbrem, mtnècn, ammenben. Vál

toztatni : vermanbcím. Alkalmaz

tatni: rid)tem. Térni: fcbren. Va

lamire tenni magát: fid, auf ete

maš Itgen.. Eltéríteni: ab6ringen,

Felcserélni : vertaufdjen. Forgat

ni : )crumbrcben. Igazítani, indí

tani; Icnfcm, 6cmcgen. Tulajdo

nítani : anred)nen, jueignen. Meg

[téríteni; 6eftbrem. A vizet bor

rá fordíttya, úgymond Pázm.

Pred, és másutt: méreggé for

dítani, és megmeg másutt: vér

ré fordítani. Préd. A conver

tere ugyan annyit tefz, mint

fordítani, annyit is mint vál

toztatni; de bezzeg a fordíta

ni a Magyarban soha sem tefz

annyit, mint változtatni. Páz

mánnak e három mondásában

tehát a fordítani latinismus a'

változtatni helyett. Az egy

házi ékességet maga ha/znára

térítette, Pázm. Hod. hol ha

sonló hiba az előbbenihez a té

ržtette íge a forditotta helyett.

/alamire fordítani. - Pázm.

Pred.A vétekbül kitérni: Páz

mán. Pred. – Convertz. A ha

mis vélekedésekbül kitérni.

Pázm. Hodeg. Kitérni, meg

térni a bűnökbül. Ugyanott.

setétséggé válni , vérré lenni.

Pázm. Pred. Setétségre, vérre

változni helyesebb. |

Conversatio , társalkodás :

llmgang, Gefelífd0aft. Magavise

lés , önviselés : 2(ufführung , ba3

2Bérbalten. A barátoknak di

cséretes magatartásokot jelen

ti."" A magokvise

lését fzokottabb, az önviselé

sét helyesebb.

Conversio , fordítás, fordú

lás: 1lmfejrung, 2Genèung. Meg

térés, térítés: ötfchrung. For
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gás: bit 5trumbrcbung. Pázmán

nál megtérés. Hodeg. Ezenn

a*** hirtelen változásonn meg

rémülnek. Pázm: Pred, elré

mülnek ide jobban illik. Páz

mánnál térítés Préd. A meg

zérülésnek nem oka. Lethen

nyei. A megtérésnek helyesebb;|

mert a megtérül sem többet,

sem kevesebbet nem akar, és

nem is akarhat jelenteni, mint

a megtér. – Conversio judi

ežorum. Az ö egymáshoz ké

pest való állapottyok (az ité

leteké tudni illik) megfordí

fcisnak neveztetik. " Fejér. E'

definitio fzerint a fordúlás he

"" volna; mert legalább

zinte olly neutrum, mint az

állapot ; a fordítás ellenben

activum. E fzerínt a conversa

ratiocinia is, mellyek Fejérnél

znegfordíttatott, job

ban neveztetnének fordúltt o

koskodásoknak, - - - -

Convictio, éfzgyőzés: 1leber

3tugung. Az elmének , olly mó

dolása (modificatiója), melly

ben az ösmeretnek tárgyü

gyelő (objectivus) okai egyfzers

mind valóügyeló (subjectivus)

határozó okai is annak, hogy

az ösmeret igaznak tartasson.

Lásd Certitudo és Credere »

Fides.

Convincens, meggyőző : ú6cr

3tagcnb. Győzedelmés bizonyí

tásokkal vastagítani. Pázmán

Hodeg. A győzedelmes annyi, |

mint victoriosus; a vastagí

žani pedig alacsony metaphora

az erösíteni helyett.

Convincere, meggyőzni: ü

Útrminben, übermeifen , úÉtr3tugen.

Megmutatni, megbizonyítani :

crucifcn. Megczáfolni: mitcrftgen.

Erös okokkal meggyőzzem az

okosságot a jóságok követésé

nek, és a vétkek” távoztatá

/

mán Pred. * * * * *

Convivium, vendégség. Páz

mán Hodeg, &aftmabÍ, Convi

vium sepulchrale , "seu silieer

nium, tor: tin Zobtenmabl. Páz

mán Hodeg, , , ,

Cooperans, segítő, tifzttárs :

9litarbeiter. Pázmánnál segítő

társ ; de a segítő maga is elég.

Cooperari, öfzvemunkálkod

ni: mitmirfen. Az Isten /zent

thala/ztyával eggyütt munkál

kodtak. Pázm. Hod. Az eg

gyütt adverbiumot, mivel nem

gyökérfzó, nem teflzük öfzve

az ígével. De azonnkivűl az eg

gyütt , una, simul ide" nem

illik; mert munkálkodhatnak

többen eggyütt akkor is, mikor

kiki más munkában foglalatos

kodik. Itt az ö/zve az értelmet,

melly a' coopérari ígében fek

fzik, helyesebben kifejezi.

Cooperatio, öfzvemunkálko

dás: §)łitwirfung. A teremtett

állat semmit nem (sem) mi

velhet (művelhet) (az) Isten"

segítése, és velünk eggyütt

munkálkodása nélkül,

Coordinata. Lásd Notio,

rendbefzedett , öfzvesorozott :

jujammengereid)t , jufammtngtorba

Ittf. * * * *

Copia , a' minek mássát

több/zör láttuk, Fejér, 9f6fdrift.

Egyéb értelmeit Lásd Wag
nerban.. * * *

Copula , a' Logicában kap

csolat, baš Binbewert. Fejér

kapocsnak nevezi: az itélet és

a kapocs tagadtatása, úgy

mond, valóságos ellenmondás.

A kapocs a Magyarnál csakan

nyi, mint fibula : @pange,

(2d)nalte; ámde a copula tu

lajdonképen kötelék, kötő/zó »

Bamb, 3inbemert., ú ho

a kapcsolat helyett a Lo

sdadifülséges voltáról. Pis
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gicában a kötő/kóval is he

lyesen élhetünk: – Copula

carnalis, consortium carnis:

ennek kifejezésére a testi /zö

vetkezést legtifztességesebb név

nek tartom : ffeifd)lide 93ermi

fibung. Illyésnél "testi közösü

lés ,, egyeledés; mellyeknek

eggyike communicatio, a'jmásiká

commixtio :*33crmifdjung. Szi

lágyinál nemi eggyesülés; ge

neris unio ; hól a nemi még

helytelen fzó is a nembéli he

lyett, mellynél még az öfzve

tett név is nemeggyesülés he

lyesebb volna. A házasságra:

úgymond Gánótzi, a testnek

ö/zvevegyülése éppen nem /zük

séges 3 commixtio : 23ermif(bung.

Copula conjugalis /eresmar

ihynál házas közösülés.

Copulare , megesküdtetni,

a házasúlandó fzemélyeket öfz

veadni : trauen, Pázmánnál há

zásságot /zolgáltatni ; de ezt

csak akkor fzoktuk mondani,

mikor az administratiórúl Ízól

lunk: a házasságnak fzentségét

kifzolgáltatni. /

Copulativa conjunctio a

Grammaticában ö/zvekötő kap

- csolat : 3ujammenfügenbeö 3in=

ben)0rt,

Cor, fzív , [zű: 5er3. Cordis

intima: Pennáját (író tollát)

fzíve gyökerének tentájába

mártván. Pázmán Pred, hol

a metaphora nagyon alacsony,

Cordis durities : /zívkemény

ség. Pázmán Pred. Mitőllünk

pedig csak azt kívánnya, hogy

bánatos /zívvel megvallyuk

büneinket. Ugyanott. Ide a tö

redelmes /zívvel jobban illik.

Consilia cordium: a „/züvek

nek magába (magokba) tartott

titkos tanácsi. Ugyanott. Itt a'

consilium annyi, mint ügye

3

így a mondást így kell rendbe

Ízedni-: a” /zíveknek rejtek

/zándékáž. Cor contritum : tö

redelmes/zitv. Pázm. Hodeg.

A /züv helytelen név a /zit

helyett, mert a v nem gyökér

betű, hanem csak közbevetés

akkor, mikor hozzá vocálissal

kezdődő ragafzték, vagy képző

függe[ztetik, mint /zűvek , /zű

ve; valamint a többi hasonló

nevekben is, mint füvek, füve,

lovak, lova, mellyeknek gyö

kerei nem füv és lov, hanem

fiú és ló. Tellyes /züből kívá
nom. Illyés. : : : : . ' •

Corollarium, folyadék, tol

dalék: ein Q5a5, bcr auò einem

anbern berge{citet mirb , 8ufa6.

Fejérnél is folyadék. Lásd e

|gyéb értelmeit Wagnerban. "

Corona de lapide pretioso,

drága kövekbül fontt kofzorú,

vagy korona : eine von &bcltci

nem gcff0d)tent Strome, obet Stran5.

Fényességes koronát te/" fe

jekbe. Pázm. Pred. A fényes

untig elegendöképen és helye

sebben kifejezi a splendidus,

rutilans neveknek értelmét.

Coronatio , koronázás , ko

fzorúzás : Strónung. Koronázat

#yának napját megüllették.

Pázm. Hodeg. A koronázat

annyi, mint coronatum , ž, és

nem igen fzokott. Az ül gyö

kérbűl az üllötték nem fzármaz

hat az ülték helyett,

Corporeus, testi: férperfid).

Testi Pázmánnál is Hodeg.

Cserenél res corporeae : testes

dolgok; de a testes annyi ,

mint corpulentus. -

Corpus, test, Störper, Annyi,

mint fzer, külső tárgy. 4) Al-,

tallyában valami terjedtt, (ex

tensum) és így öfzvetett, át

hathatatlan, valóságos (Zeale) és

kezet, /zándék, tökéllés, és érezhető a közben. 2) Brzelem
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ügyelö (intellectualis), tapa/z-

""
értelemben a test annyi, mint

2valami magában (aliquid in

se, ctma8 am fid) fel6ft), az érzé

kenységekre ügyelő minden vi

fzony (relatio, 35c5iebung) nél

kűl," közben van. Az il

lyen testek létének tudományos

vítatása, állítása transcenden

italis Realismusnak, öfzveköt

ve pedig a lelki magavalóknak

(substantiáknak) hasonló víta

tásával, transcendentalis Du

alismusnak neveztetik. Lásd

ADualismus. Amazt Magyarúl,

ha éppen fzükséges, tapa/zta

láshaladó létségvžtatásnak,

ezt pedig kettöségvitatásnak

mondhattyuk. E tudományos

vítatásoknak tagadása a tapa/z-

taláshaladó, /zorosan itélő ,

formaügyelő képzettségvíta

tás, (transcendentalis, criti

cus, formalis Idealismus),

melly a' köznek tapafztalásha

ladó képzettség (idealitas) ví

tatásábúl következik. 3) A test

tovább érzeményes (empiricus)

értelemben az, a' mi a közben

megjelen, külső jelenés, a kül

ső érzékenységnek tárgya. A'

belső jelenésektűl, a micsodás

éld. ok. a gondolás, különös

épzetnem gyanánt külömbözik;

végetlenül felofztható, mint a'

öz; magavalója (substanliája)

pedig, vifzonyokbúl, a

rányzatokbúl áll. Kétségbeve

vése az illyen testek létének,

és tagadása a külső fzemlélések

tárgyügyelő valóságának (obje

ctiva Realitas) Cartesius fze

rint való ; [zerügyelő (materi

alis), lélekillető (psychologi

cus) érzeményes képzettségví

tatásnak neveztetik (empiricus

Idealismus). Ugyanezen testek

ben, valamint annak is, hogy

képzettyeik nem csupa képze

mények , (imaginationes, (Sin

bilbungen) hanem valóságos, é

rezhető éfzrevételek, érzemé

nyes létségvitatásnak (empi

ricus realismus) neveztetik »

vagy egybe foglalván a belső

jelenéseket is, érzeményes ket

töségvžtatásnak (empiricus du

alismus). Az érzeményes érte

lemben vett testet megmeg két

félekép lehet tekinteni; vagy

terméfzetesen tudni illik (phy

sice), vagy gépelyesen (me

chanice). Az első tekintetben

annyi, mint bizonyos határok

közé foglaltt fzer, mellynek

tehát bizonyos termete is van 3

a másik tekintetben pedig an

nyi, mint bizonyos termetű

/zertömemény, avvagy massa.

A testet végtére úgy lehet néz

pafztaláshaladó substrátumát ,

avvagy értékeny sarkokát (in

telligibilis caussa, fons), melly

sem nem terjedtt, sem nem àt

hathatatlan, hanem egéfzen ös

meretlen. A testetlenrűl Lásd

Incorporeus.

Corpusculum, atomus, zfen

gefzerecske. Lásd Atomus.

Correllatum , vifzonytárs

Fejérnél hozzáképesles, melly

Ízónak értelmét lehetetlen ki

tanúlni, nem csak azért, mi

vel a hozzá csak a képest post

positióval construáltatik, a ké

pes pedig a ra, re ragafzték

kal, mint arra, vagy erre ö

képes ; hanem azért is, mivel

a les nem Magyar formativa,

és így határozott értelmet az

előtte álló fzavaknak nem adhat.

Corruere, öfevedűlni, öfzve

omlani, leroskadni:"úberben 3aus

fém fallen , einfallen, 3erfallen, um•

nek tudományos állítása ellen

«

fallen. Egyéb értelmeit Lásd Wa

ni, mint a külső jelenésnek ta- -
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gnerban. Mentül hamarább le

omolnak a gono/zok, mikor ezt

az Isten fiának mennydörgé

sét hallyák. Pázmán Predik.

Ide a leroskadnak jobban ille

ne. A” menfül és mennél csak

akkor mondatik, mikor a cor

relativum annál jön utánnok,

mint: mentül vagy mennél több,

annál jobb. E nélkül a men

nyivel conjunctióval kell élnünk

mennyivel inkább leroskadnak

majd a gono/zok, mikor 's a' t.

Corrumpere , fzéthasítani, ,

fzéttörni, elrontani, megvefz

tegetni: 3erbredjen, vermoüften ,

verberben. Megvenni: 6eftedben. El

csábítani: perfúíjren. Meghamisí

tani: verfülfájcm. Meggyalázni,

megfzeplősíteni : fd)änben, fómá

djen. Egyéb értelmeitLásd /Wag

nerban. Pázmánnál megve/z-

tegetni Hodég. Lásd Inficere.

Az ótestamentomnak is 65. he

lyét tökélletlenítette meg. (ron

totta meg jobb) Mono/zlai.

Corruptibilis, rothadható

vermotāÍid). Pázmánnál rotha

dandó Predik. de ez annyi mint

corrumpendus, quod corrum

petur. Henoch teste e világonn

rothadható volt, nem pedig rot

hadandó.

Corruptibilitas , rothadható

ság. 23ermeš[id,feit. Pázmánnál

a rothadóság annyi mint actu

alis corruptio; a corruptibili

tas pedig csak possibilis.

Corruptio , romlottság. Ber

terótbeit. Rontás, romlás, vefz

tegetés: 23crberbung, 8crftórung.

Rothadás: &auIung. Az emberi

termé/zet romlását (talán rom

lottságát) nem tagadgyák. Páz

mán. Hodeg. Minden ember,

csuda"" maga tulaj

don /zemével akar látni. Márt.

Istv. A maga e' mondásban

halzontalan fzó, és hiányjelt kí

ván : maga /zemével. Ez a'

credonak ve/ztegetése, (hami

sítása) mert az atyák katholi

cának nevezik az Ecclesiát.

Pázmán. A' Confessióban rom

lottság. Lásd Degeneratio.

Corruptor, rontó, pufztító,

2Berberber, 33ermúfter, Szeplősi

tó: Gödjünber. Megvevő, vefzte

gető, 8títed)tr. Pázmánnálmeg

ve/ztegető Hodég.

Corruptus, romlott, megvefz

tegetett : verborben, gefdbäntet.

Megvett: bcjtodjen. Lethenyei

nél megromlott, * -

Cosmologia, világtudómány.

QRcItmiffenfd5aft. Geömologie. A'

tapafztaláshaladó, efzeskedő Vi

lágtudomány alatt. (transcen

dentalis , rationalis Cosmolo

gia) vagy a jelenések sommá

jának" értető

dik, vagy bölcselkedő filosofiája

(phylosophia metaphysica) a

maz érzéshaladó tulajdonságok

:|nak, mellyek valamennyi lévő

tárgyaknak sommájában vannak.

Lásd Physica. Fejérnél világ

esmértetés. De a világot ösmer

ni, a' fzokott fzójárás fzerint,

nem annyi, mint a Cosmologi

át tudni. -

Crassus, a, um, vastag: bitf.

Sűrű : bid)t. Goromba: gre6.

Ostoba, érthetetlen: bum, unver

ftänbig. A régiek fzeretik a te

mérdek fzóval fordítani. Nem

hímez, hámoz (imez, ámoz)

ígéknek eredetét el nem csavar

hattyuk úgy, hogy annyit te

gyenek mint tergiversatur »

cunctatur ; a hímez annyi

Magyarúl, mint acu pingit ,

a hámoz pedig decorticat :

a cunctator pedig, vagy a ki

tergiversatur, bizonnyára sem

hímvarrással, sem hámozás

sal nem bajlódik. De hánnya,
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veti ellenben az ím ! ám ! ám

de ! Ízócskákót, mikor fzínfo

gásokot keres. E fzócskákbúl

támadtak tehát az ímez, ámoz

ígék is. A temérdek fzónak e

redete nagyon bizonytalan. De

mivel annyit is tefz, mint vas

tag legalább a Régieknél; me

rem rólla gyanítani, hogy a'

zöm , farcit , [zóbúl, melly va

laha az ö betűnek Ízűke miatt,

tem betűkkel nyomtattatott,

fzinte olly regulátlanúl eredett,

mint fzáz hasonló fzármazékok,

mellyek nyelvünknek ifiúkorá

búl ránk maradtak. Most ezen

értelemben a vastag, tömött és

zomok adjectivumok járatosab

bak, valaminthogy ezeknek fzár

mazékai is amazénál szokottab

bak, úgymint vastagodni, vas

tagítani, vastagság ; tömött

ség, tömötten: zomokodni , zo

mokan, zomokítani, zomokság.

A temérdekedni,temérdekíteni,

temérdeken, temérdekség ös

meretlenebbek. A temérdek

többnyire csak értelem erősítő

adverbium gyanánt [zolgál az ad

jectivumok előtt, mint temér

dek sok, temérdek nagy; és il

lyenkor ösmeretesebb is. Páz

mánnak e' mondásában is: te

mérdek tudatlanság ; setétség,

Hodeg. most már a temérdek

utánn oda fzerettyük tenni, a'

zagy, • sürü vagy más effé

le adjectivumot. Telegdinél is

elő akad a temérdek tudatlanság.

Creator,teremtó: $rfd5affer. Al

kotó : 25d,épfcr. Építő Ízerző:

(#rbauer. Lásd /Wagnert. Pázm.
Gánótzi. » . . .

Creatura, alkotmány, terem

tés, teremtmény. (3cfd5öpf. Páz

mánnál alkotmány, teremtett

álla/. Fejérnél alkotmány,

Credenda, Pázmánnál /tien

dő dolgok Ámde a Deákbúl köl

*

*

csönözött and és end [zóképző

nem fzül a Magyarban a Deák–

kal eggyenlő értelmet. A hien

dö csupa futurum, quod crede

tur; a credendum pedig köte

lességet jelent, omisso debeo e'

helyett: quod credi debet. Ez

tehát hinni való. - -

Credere, hinni: glauben. Az

éfznek Criticájában annyit tefz

1 ) , mint talpvalóügyelőleg

( subjective ), elegendő , ok

okbúl valamit igaznak tar

tani; annyit, mint az éfz

nek inségébűl a megösmertt

dolgokat megfoghatóknak, vagy

az éfztűl parancsoltt valamelly

téteményt lehetségesnek tenni.

A valóügyelő okok lehetnek

Ízükségesek és lehetnek esetiek

lyek a' fzükséges czéloknak ne

vét viselik, azok, mellyeknél

bingung) lehetséges. Ebbűl a'

fzükséges hit támad. Illyen az

erkölcsi hit, az éfznek tifzta,

gyakorlásügyelő hite... Vannak:

olly fzükséges okok, vagy czé

lok is, mellyeknél csak eggy

alkut tudunk, ösmerünk, melly

des pragmatica) támad. E hit

hez fzabjuk cselekedetinket, ha

márvalamit csak ugyan cseleked

nünk kell. Illyen az orvos hite,

hogy valamelly betegségnek ez

vagy amaz a határozott oka,

mellyhez tehát orvoslását is al

kalmaztattya. b) A valóügyelő

okok, mondám, lehetnek ese

tiek is. Illyen az elmélkedő éfz

nek fzámára ama'

mellyhez vélekedésünk fzerint

csak eggy útonn, eggy bizo

nyos elmélkedésbéli előre tevés,

által juthatunk, és ez a tanú

ságos hit (fides - doctrinalis).

is. a) A fzükséges okok, mel

csak egy alku (Conditio, Be

bűl a boldogságügyelő hit (fi

nyereség ,

Illyen volna az Isten létének ·
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és a lélek halhatatlaságának a'

hite amaz előretevésre nézve,

hogy ez által a termézetnek

czélügyelő egységét meg lehet

az elmélkedésben efzközleni. 2)

Eddig a hit tétemény, avvagy

actus gyanánt vetetett: de le

het ké/zségnek, fzokásnak is

venni, (habitus, &ertigfeit, 6ce

mobnbcit) és akkor a hit annyi,

mint az éfznek erkölcsi gondol

kodás módgya, melly fzerint

igaznak tartya azt, a mihez el

mebéli ösmeret által nem jut

hatunk. 3) A fides sacra „/zent

hit annyi, mint valamelly reli

gyió talpállításinak felvállalá

sa, elfogadása. A fides merce

marža, Magyarúl /zolgahit ,

vagy bérhit (őrobn unb Qobn=

g{aube); a fides ingenua pedig

/zabad , vág nemes hit. (freyer

GjIaube. Eyéb értelmeit Lásd

/Wagnerban. Köteles, hogy ne

tagadgya azokot, mellyek az

Isten könyvébűl hite” eleibe

(elejébe) vettetnek. Pázm. A'

vetni íge nem ide való, és az

egéfz mondás nagyon tekervé

nyes e helyett: köteles nem

tagadni azokot, a mik az Is

ien könyvébül mint hinniva

iók, vagy hinnivalók gyanánt

előterje/ztetnek. En azt állí

tom, úgymond Gánótzi, és olly

hi/zemben vagyok, e helyett:

és azt hi/zem. Az e/zem , i/zom

ember, és a hi/zem ige, mint

név, ama nyelvjátékok közé

tartoznak, mellyeket a régi

Magyar olly nagyon fzeretett,

's mellyekbűl némelly mostani

nyelvművelő még regulákot is

akar koholni. E” játékok közül

legfzembetűnőbbek, elő/zör az

ollyan nevek, mellyek a' fzo

kottak helyett mondattak, mint

ama predikátzióban, melly eggy

calvinista togátusnak tulajdonít

tatik: az ökörnek nincs /zar

va, hanem döfőkéje; nincs

farka, hanem legyezője 's a'

t. Ne itéllye az Olvasó e jegy

zésemet méltatlannak; mert az

illyen játékok olly fontosak

kezdettek lenni, hogy már a'

Lexiconokba is bevetettek.

Wagner Phraseologiájában ,

melly 1775. efzt. közre bocsát

tatott, olvasni az Oculus alatt

a látókát, a Pes alatt a já

rókát. Legfzembetűnőbben má

sod/zor e játékok, közűl a'

mocskos, vagy legalább alacsony

közmondások. Wagnerban a'

Perfluo alatt, ugyanazon kia

dásban, ezt olvassuk: mindent

kikottyant a /zája, a sege'

híre nélkül. Csak ezen eggy

oskolakönyvben is nagyra megy

az alacsony közmondásoknak a'

fzáma, mint eggy bakot nyúz

ni 's a' t. mellyek világosan

bizoníttyák, hogy akkor még

az Írókban is, kik könyveikben

az effélékkel élni fzerettek, na

gyon alacsony volt a cultúrá

nak garádiccsa. Harmad/zor az

idegen neveknek és mondások

nak nevetséges nyaktekerése,

mint Tsétsi Mantissájában Pá

riz Pápai Dictionáriumának a

végénn Prémonda prebenda ;

komontzio, conventio 3 hóres ,

móres markó füles : honores

mutant mores, raro in meliores;

iti piti koppensus : quod capita,

tot sensus. – Wagnerban Prae

da alatt a Burgus Pörö/znek

neveztetik a Pru/z vagy")reif

név utánn. Negyed/ker: Hogy

e régi nyelvjátékoknak lelke az

új helytelen Tzavak utánn, való
esdeklést [zülte, én kételkedni

nem tudok, csak hogy már most

a fzavaknak nyaktörései Magyar
silabákbúl állanak, mint *ada

lom, veteményedelem » ****§-
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tudákság , földirákság;, vagy

a betű Ízerint való fordítások

búl, mint beképzéserő, dárda

fény s a' t. Lásd ezeknek gyűj

"teménnyét Nyelvművelőinknek

örök gyalázattyára a Mondolat

Credibilis, e. hihető, glaub

fid). Hinnivaló, úgymond Pázm.

Hodég." ebben velek eg

gyet értenek. De a hinnivaló

annyi, mint credendum. Ma

gatók életével és példájával

itelessé tegyétek , a' mit ta

n/totok, Pázm. Préd. De a hi

teles annyi tulajdonképen mint

fide dignus, glaußmúrbig.

Credibilitas, hihetősség, maš

geglaubt mcrben fann. Meg kellet

iül külömböztetni a hitelessé

get (fidedignitas: Glaubmúrbig

fcit) melly helyett Pázmán kü

lömbféle nevekkel él. A kere/z-

fény Hitnek hitelre való mél

tósága, úgymond Hodeg. Ízórúl
[zóra a Deák Ízerint. Hiteles

volta, úgymond masutt ugyan

azon könyvében. Hihetöség :

ugyanott. Hihetség, ugyanott.

nem más,""
ható, lát/zatos, mellyrűl Lásd

Probabilis. - - -

Creditor, hitelező, kölcsön

adó: (${dubiger, 9cibtr. Páz

mán, ki egyébaránt a 1kal

márt áros embernek nevezi,

úgy , látfzik, hogy árosnak

mondgya a hitelezőt is. Pred.

ne átkozzák, úgymond, ha

lála utánn az áros emberek ;

tudni illik, a kik neki köl

csönadtak. -

könyenhivés : , Qtid,tgláu6igfrit.
Lásd alább Fides historica alatt.

| Credulus, könnyenhivő: Icidt

aldubig. Molnár Albértnál a'

hivö csak annyi, credens.

Crepare, zörögni, csattanni,

pattanni: fnalten, ffitftben a pol

term.. Hangzani , zengeni: tönen »

5dűen. Ropogni, rotyogni: fra

djen. Csikorogni: fnarren. Zu

hogni: raufben. Korogni: gura

rem. Dücsekedni, kérkedni: fid)

rüßmen. Dicsérni, magafztalni,

dücsőíteni: rüßmen. Felrepedni,

meghasadni : pfa6cm , 3erfpringen.

A hihetség névrűl Lásd fel-Szidni, gyalázni: fd0cIten, fábmá

lyebb Asserere , ördögi mes

terséget cselekedhetnek a Má

gus04 , hamisságok hitelezésé

re. Pázmán. De a hitelezés

annyi, mint hitelben, adás,

kölcsönözés, kölcsönadás. E”

mondásban a Deák credi

bilitatem vagy inkább tulaj

donképen fzóllván, fidedigni

tatem conciliare kifejezést, a'

Magyar igen fzépen és röviden

a hitelesíteni ígével mondgya.

Fejérnél a credibilitas hihe

tősségnek helyesen neveztetik;

" a hihetős a közbefzéd

en annyi, mint probabile. De

a probabile a' ""

ben. Emlegetni: immer crmába

nem. Szemfényve/ztésért pat

togattyák a tudatlan község

elött a régi Doctorok nevét.

Pázmán, Hodeg. A pattogne

utrumbúl tat képzővel lehet

csak activumot formálni: pat

togtattyák. Ide az imént elő

fzámláltt értelmek közűl a zeng

tetik, dicsérik . emlegetik igék

is illenének. A /zemfényve/zté
sérte mondásban Latinismus a'

/zemfényve/ztésnek okáért ,

" a'/zemfényve/ztésbül he
ett.

-

y Crepusculum, amaz üdő,mi

ós befzédben1kor estve a nap és az éj meg

Credulitas, könnyenhivőség.
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válik: Esthomály, napalkony,

esti fzürkület: 240cmbbämmerung.

Pázmán Pred, a déllyest, he

lyesebben délest , avvagy a'

délnek esete, hanyatlása an

nyi, mint az estvének kezdete,

mellyet a' Deák az advespera

scit igével ejt; vesperis initi

unn, vesper, vespera.

Crista in scutis : tollbokré

ta a czímerben : $eber6ufd5cm

auf ben beímen. Lásd Chara

cter moralis.

Criterium , ösmertető jel:

Sennyeid)tm. Így nevezi Szilá

gyż is.

Critzca vel critice, műité

lés, könyvitélés, a müitélésnek

tudománnya : bit Stunft ben QBerti)

cincê $Gerfc8 5u beurtóciÍen. –

Critica gustus, az ízlésnek

megitélése, ízitélés: Stritif bc8

(Sejdymatf8. Ezt úgy lehet tekín

teni , mint tudományt, és úgy ,

mint mesterséget. Mint tudo

mány tapafztaláshaladólag itéli

meg az ízlést. Magának tudni

illik az éfznek, és a képző te

hetségnek terméfzetébűl kinyo

mozza mind a kettőnek egy

máshoz való vifzonnyait (rela

tio, Berbáltmif), • megeggyezé

seket tudni illik, vagy ellenke

zéseket, 's eggy adott képzet

alá vonván, regulákhoz fzorít

tya , 's alkuikra nézve megha

tározza. Az ízlésnek megi

télése , mint mésterség, az

ízlésnek érzeményes és lélektu

dományos reguláit (empiricas,

psychologicas regulas) tárgyai

nak megitélésére fordíttya, a'

nélkül, hogy e regulák ta

pafztaláselőző talpsükerének le

hetségérűl fzorgalmatoskodgyon.

–, Critica rationis purae , a'

ti/zta é/znek itélése: SRritif ber

ttinen Bernunft. Tapafztalásha

ladó itélés (Critica transcen-l

dentalis). A tifzta éfz tehetsé

gének tudománnya, avvagy nyo

mozása annak, a mit az éfz,

minden tapa{ztalás nélkül, ön

nönmagátúl megérthet, meg

ösmerhet, és végbe vihet. Mi

vel pedig az éfznek háromféle

foglalatossága van, úgymint ta

pafztaláselőző ösmereteket fzül

ni , az akaratot tapafztaláselő

zóleg meghatározni, és a tár

gyakra viflzaügyelni (reflecte

re), avvagy a tárgyakot viflza

ügyelés alá vetni, a tifzta éíz'

criticájának is három fő réfze

van. 1) Első réfze az elmélke

dő éfznek, azaz, a tifzta érte

lemnek (intellectus) a criticá

ja. Megyvisgállya ez az értő te

hetségnek tapafztaláselőző sark

állításait hafzonvételének alkui,

határi és környéke [zerint; és

a tifzta elmélkedő Filozofiának

lehetségét kinyomozza. E” cri

ticának képzeteket, és itélete

ket mind az éfzbűl kell tapafz

taláselőzőleg fzármaztatni, 's

mind helyességeket, mind ha

fzonvételeket megmutatni. Ne

veztetik illyenkor tapa/ztalás

haladó z/engetanításnak is

(Doctrina elementaris tran

scendentalis). Azutánn megmeg

tapafztaláselőzőleg regulákot is

kell fzabnia, mellyek fzerint az

elmélkedő tifzta éfzigazságoknak

tökélletes tudományépűletét (sy

stemáját) fel lehessen állítani.

Ez tapa/ztaláshaladó módtu

domány, vagy tanításmódtu

domány (Methodica transcen

dentalis). 2) Az éfz criticájának

második fő réfze a gyakorlás

ügyelő tifzta éfzt illeti, és a'

vágyó tehetségnek tapafztaláse

lőző sarkállításait visgállya : mi

kép és mennyire lehetséges tud

ni illik, hogy az éfz önnön ma

s" az akaratot tapafztaláselő
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zőleg meghatározza? Megvisgál

lya, eggy fzóval, a gyakorlás

áll

ügyelő tifzta éfztörvényeknek,

és filozofiának lehetségét. Ennek

eggyik réfze z/engetanításbúl

(doctrina elementaris),

de ez annyi, mint tendere, in

tendere: [pannen. Suffixum re

sublativum in kere/ztre praefi

xum fel postulat. A re ragafz

ték, melly emelést jelent a ke

re/ztre fzóban, az íge előtt a'

melly a gyakorlásügyeló tifzta fel előfzócskát kívánnya.

éfznek sarkállításait , , fogásait

(conceptus) és öfztöntollait vis

gállya. Másik réfze a tanítás

módot""

nyomozza, mikép

beri elmébe, fzívbe útat nyitni.

3) Harmadik réfze a ti/zta itélő

lő erőnek megítélése, melly e

zen tehetségre fzolgáló sarkállí

tásoknak helyességét nyomozza.

Eggyik réfze az érzésillető (aes

thaeticus) itélő tehetségre ügyel

és azt visgállya, mikép itélheti

meg e tehetség a formaügyelő

és valóbéli czélalkalmasságot, a'

gyönyörnek és az undornak ér

zeménnye által. Másik réfze a'

czélügyelő (teleologicus) ité

visgál

lya, mikép itélheti meg e te

hetség a termélzetnek tárgy

ügyelő, valóságos czélalkalmas

erőt illeti, és azt

ságát (aptitudinem ad finem;

3mttfmájigfeit) az értelem és az

éfz által. Lásd Philosophia.

Criticismus, Itéletvitatas. Ez

fő regulának tartya azt, hogy

eggyáltallyában bízodalmatlan

sággal legyünk valamennyi öfz

vekötő (

kuit helyesen átláttyuk.

Cruciata expeditio, kerefz

tes had: Siren65ug.

Crucifigere, kerefztre fefzí

teni, felfelzíteni : freu6igen. Páz

mánnál megfe/zíteni. Predik,

illeti, és azt fefzítésnél sem /zörnyeb
ehetne a tifz

ta éfz gyakorlásügyelő törvén

nyeinek az érzéstűl érdeklett em

Crucifixio, kerefztrefefzítés,

felfefzítés: Streușigung. Pázmán

csak fefzítésnek mondgya: a'

* : # , se/7z

gyalázatosabb halál nem volt.

A fe/zítés csak annyi, mint
tensio, intensio.

Crucifixus, kerefztre fefzí

tett, felfefzített: 9cfreu6igt. Sub

stantive fefzület. Pázm. Hod.

Streuß mit bent öiíbe bc8 ($cfrtit

6igten.

Cruditas, nyerseség, ido

matlanság : 9tobbigfeit , Stobbtit.

Crux , kerefzt , kerefztfa :

Streu6. Per crucem stare. Lásd

Decussatin stare, Crucem por

tare: kere/ztét hátánn viselni,

Pázmán Pred. Mikor ezt er

kölcsi értelemben a vifzontag

ságokrúl mondgyuk, a hátánn

Ízót el kell hagynunk. Testi ér

telemben a kere/ztet vinni he

Iyesebb kifejezés. Cruce , se si

gnare, crucem formare: kerefz

tet magára vetni; kerefztetvet

ni. Pázm. Hod. item Gánótzz.

Crucis formatio: kerefztvetés.

Illyés.

Crypticus syllogismus, cry

syntheticus) itapafzta-pticum ratiocinium, titkosan

láselőző itéletejtésekhez,""

előtte lehetségeknek közönséges

talpokát nem külömben, mint

értő tehetségünknek mivolti al

elyes okoskodás. Fejérnél nem

tellyes, megkurtított, rejtek

kihozás. – Crypticus syllogis

mus. Ezt Wolf ollyannak mond

gya, mellyben a következtetés

a Logicának reguláival ellenkez

ni lát[zik, de magában még is

helyes. Magyarúl tehát titkosarz

helyes okoskodásnak lehet ne

vezni. -
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Crystallisare, Kristályozni,

Gbriftal{ifiren. - -

Crystallum. Mindnyáján ál

talláthatók le/zünk, mint a'

kristály, Pázm: Pred, Atlát

ható, áttet/ző helyesebb, mi

vel az által, Deákúl per, nem

előfzócska (praefixum), hanem

névhatározó, azaz postpositio.

Cubiculariorum Magister

Lethenyeinél komornikmester.

Amde a komornik, és a ko

mornyék nagyon elcsavartt ne

vek a helyesen formáltt ko

mornok helyett. A nok képzö

az efféle tifzteknek neveit, mint

tárnok , pohárnok; legértelme

sebben" jóllehet egyfzers

mind azt is meg kell vallanom,

hogy a komor helyett a ka

mar helyesebb kurtítása volna

a kamara névnek.

Cubitus, könyök: GI[6cgen,

Rőf, sing, fél öl, másfél láb:

Gift , balbe StIdfter, anberthal6

Q5bube. Töltés, gát: , 3Damm,

Pázmánnál sing. Pred.

Cuculla , cucullus , csuklya:

9)léndyőfappe. Pázmán kápának

is látfzik nevezni. De errűl Lásd

Cappa. Hodegussában csuklyá

nak mondgya.

Culpa, vétek, botlás: unset

fe6(id)c G5dult. Szilágyi vigyáz

talanságnak nem roflzúl neve

zi, csak hogy a vigyázatlan

ság helyesebben formáltt név;

mert az ígékbűl az atlan , et

len képző formál fofztó mellék

neveket. A történet, úgymond,

az ő vigyáztalansága miatt

esett. Lásd Reatus.

Culpabilis, vétkesíthető, ro[-

fzalható: träftid), fdjeítóar. Szi

lágyinál a tilalmas csak veti

tus lehet, -

Culpare, feddeni, Ízidni, gú

nyolni: fd)eltem, tabcIn. Büntet

ni: [trafen. Okozni : 64fd)ulbigen.

Mikor annyit akarunk vele mon

dani, mint peccati, vagy cul

pae reum* facere, vétkesíteni :

|fúr fdjttíbig erfláren, fdjuIbig ma

d)en. /étkesítsük magunkot ,

úgymond Pázm: Predik. De

itt helyesebb volna, így fzóllani

[zokás fzerint: feddgyük meg

magunkot, vagy vallyuk ma

gunkot bünösöknek.

Cultura , rendfzeretet, csíno

sodás, csínosság. Cultur, 1) Ál

teményesen (positive) fzóllván,

a reguláknak tellyesítésére való

kéfzség. A disciplina tagadólag

(negative) olly kéfzség, melly a

regulahagyásra való kéfzséget

gyengíti és rontya. 2) Cultura

hominis : az embernek csinoso

dása , csínossága, , Cultur bt3

9)tchfdjen. Ez az embert, mint

efzes valótalkalmatossá tefzi min

dennémű czélokra, mellyekre

a természettel belsőkép , és kül

sőkép élhet. Ez két felekezetre,

ofzlik. a) Az alkalmasságnak

vagy képkségnek csínosodása

(cultura dexteritatis, btc (fuls

fut ber (5cfdbicflid5fcit) a czélok

nak előmozdítását ügyeli. b) A'

/zabadságnak vagy fenyíték

nek csínosodása (rultura disci

plinae , libertatis; Cultur ter

§reibtit, bct 8udyt) az embernek

ama tehetségét mozdíttya elő »

melly fzerint czéllyait maga vá

lafzthassa és meghatározhassa,

akarattyát a rendetlen kívánsá

goknak bitanglása alól megfza

badítván. 3) A cultúra az éfzt

és a faívet illeti. Az éflzel meg

ösmerteti minden egyéb előtt a'

tifztességes élelemre fzükséges

földmüvelést, baromnevelést és

" a köz rendnek, „boldogság
Il81 K.,

rásait* a tudományokot. A'

8

tallyában rend/zeretet, vagy té

*

kézi mesterségeket, azutánn pe

és nemzeti fénynek kútfor



Í24

Ízívet egyfzersmind a' fzép me

sterségeknek, de kivált az éke

sen fzóllásnak és a költésnek se

gedelmével, a religyiónak, a'

nemes érzeményeknek, a jó er

kölcsöknek fzeretetére, 's a' mind

ezekbűl támadó emberséges és

felséges charactereknek, Ízívbél

lyegeknek Ízerencsés kiművelésé

re vezérli. Mind a kettőbűl, az

éfznek említett világosságábúl

tudni illik, 's a' fzívnek imént

megírtt érzéseibűl támad a hu

manitás, az emberség, melly

a kerefztény Religyió által úgy

megfeleségesíttetik, hogy a

mennyire terméfzete megenge

di, egéfz az Istenségnek hason

latosságáig emelkedgyen. Active

csinosítás. Fejérnél az ember”

kimiveltetése, és másutt kimi

veltség. A földrűl élünk ugyan

e' Deák metaphorával: terram

colere, a földet mivelni; de a'

ki praefixum nélkül. Az emberi

cultúrárúl ez a Magyarban fzo

katlan metaphora, sőt még ala

csony is a' ki miatt; mert a'

tímárokrúl ízoktuk mondani,

hogy a bört kimüvelik. Azon

ban, ha a kimiveltség helye

sen formáltt név volna is, és

ha a' miveltetés culturát tehet

ne is, a' ki még sem illene hoz

zá; mert a kimiveltség és a'

kimiveltetés annyi volna, mint

cultura absoluta ,

mellyre még eggy nemzet sem

verekedhetett fel.

Cultus, Isteni tifztelet, fzol

gálat: , (Sottešverebrung, Gotteš

bitnít. Így nevezi Pázmán Hod.

Isteni ti/ztelettel böcsülleni(bö

csűlni) valakit, úgymond. Így
nevezi Molnár Albert is. Lásd

Servitium divinum. Istent ér

deklö ti/ztelet, úgymond We

resmarthy. Gánótzinak e' mon

dásábúl: ezek Moyses tifztelé

3

perfecta ,|A'

si /zertartásihoz tartozan

dók voltak, világosan látfzik ,

hogy az ő üdejében a hofTzú

mondásokonn kivűl a tekervé

nyeket is fzerették a Magyar Í

rók. Ezek a Moysestül /zerzett

isteni /zolgálatnak vagy ti/z-

teletnek /zertartásihoz tartoz

tak, világos és egyenes mondás.

Cultus Sanctorum : a Szentek”

ti/ztelete. Pázm. Hodeg. –

Cultus Dei. Isteni /zolgálat. 1)

Az igaz és erkölcsi Isteni fzol

gálat az, mellyel magunkot

mind belsőkép mind külsőké

az Isten orfzágának fzentellyük.

2) A helytelen vagy hamis Iste

ni [zolgálat az (cultus spurius,

pseudocultus, 2fterbicnít), melly

az Istennek olly foglalatosságok

kal akar tetÍzeni, mellyek fzán

dékával meg nem eggyeznek »

vagy éppen ellenkeznek. Lásd
Fseudocultus.

Cura, gond, fzorgalom: @or=

ge. Gondviselés: 2(uffid)t. Lásd

Wagnerban. A világi gond

viselések elkerülését csak e/z-

köznek itéllyük. Pázm. Hod.

Ide a gondviselés nem illik a'

gond helyett: cura temporali

um. Másutt világi fzorgalma

tosságnak nevezi. Préd. De

még ide is a gondoskodás job

ban illik; mert a /zorgalma

tosság annyi, mint diligentia.

nielly ismég kinyomtatta

tott Basileában Grineus Jakab

János gondviselése alatt 1590.

e/zt. f" Itt már a'

gondviselés helyénn áll. Curis

et solicitudine conficere: in

kább kellene ti/zta gyolcsban

járni, és /záraz kenyeret en

nž, hogysem urát (férjét) ag

ga/ztalni és ö/zíteni czifrá

jával. Pázm. Pred. Az ag

ga/zt már maga kifejezi azt,

a' mit Pázmán mondani akar 3
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az al képzőt tehát agga/ztal

hozzá "ni nagy""

lanság. Van ugyan eggykét í

génk, melly a régi világbúl

ránk maradt, és az a/zt kép

zőllöz még az al silabát is oda

függeízti, mint maga/ztal , ví

a/ztal ; de ezektűl a' hibás

betüköt el nem vehettyük

azért, mivel nélkűle fzokásban

nincsenek, és így semmit sem

tefznek. Nem mondgyuk tudni

illik soha maga/zt, viga/zt ;

de mondgyuk ám ellenben ag

ga/zt, aka/zt.

Curare, gyógyítani, , orvo-(

solni: beilen, pflegen. Egyéb ér

telmeit. Lásd , //agnerban. E

léggé (eleget) orvosoltuk Ba

bylont; de nem fogott rajta,

és meg nem gyógyúlt. Páz

mán Pred.

Curator, gondviselő. Szilá

i, 2(ufftber. Lásd // ágnerban,

"" futás,É" :9auf.

Állapot, folyamat : 3utamb ,

8:rlauf. Előmenetel : Sortgang.

Egyéb értelmeit Lásd Wagner

ban. Hihetetlen, hogy (az) Is

ten az ö igazsága terje/zté

sének módgyát és /zokott fo

" elváltoztassa. Pázm.

de a folyamat talán jobban

illene. Az Apostoli prediká

lásnak elsöf" elő

menetelénél) azt mondá fzent

Péter. Pázm. Pred. A futa

mat a Magyarban fzokatlan

metaphora. (Az). Isten nag

dolgokot cselekedett a termé

/zet” folyása ellen. Pázm. Hod.

Cursus aquae ; a víz mente

folyása) Pázmán Pred.

Custodia , őrizet: 3ut. Lásd

/Wagnert. Az Angyalok őrzé

sével segíttetünk. Pázm. Hod.

Custos, őrző, őrálló : $5űter,

2Bdd)ter. Páfztor: birt. Vigyá

zó: 2(uffc0er. Oltalmazó: ötfájű

6tr., Igéri az Isten, hogy az

Ecclesiát őrállók nélkül soha

sem hadgya (haggya) Pázmán

BIodeg. Másutt örzönek mond

gya Pred.
*
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4*

Daemon, ál Isten, hamis Is

ten , angyal. Nevezzük így De

ákúl az ördögöt is. Lásd Wa

gnert.

Daemoniacus, pro obsesso:

ördögös.. a régi Magyar Írók

nál ördöngös : de az n betű,

nem tudom, mirevaló lehetne

e' fzóban. Az ördögös az, a ki

nek őrdöge, vagy a kiben őr

dög van; valamint az üstökös

az, a kinek üstöke van. Ma

gus helyett Pázmánnál tudá

kos, Hodeg. A Magus által

lyában annyi, mint bölcs em

ber: ein meifer 9)tann; a Per

sáknál termépzetvisgáló bölcs :

cin Jtattrfűnbiger. Ebbűl a kö

zépső fzázadokban bübájos :

3auberer lett. Az ák a Magyar

ban fzóképző nem lévén, ha

nem csak idegen nyelvekbűl

kölcsönözött eggynehány nevek

ben, mint zfák , i/zák, z/eb

rák , tubák , pufzta végzés ,

melly nyelvünkbűl még ki is

sír, mind a régi, mind az új

fzavak e' végzéssel, mint tudák ,

irák , érthetetlenek is, nevet

ségesek is. A tudákosságot né

melly új Íróink erővel Geome

akarták tenni; Pázmán pedig a'

daemonomagiát jelentette ál

tala, De az ák végzésű efféle

fzófzörnyetek csak ugyan még

is, nyelvünknek legalábbvaló

zfib{zerei közé tartoznak: és

tartozni fognak is, még efzes

cultúráját a pártoskodások el

nem nyomják: a' mitül ójják
meg az egek. •

Daemonolatria. Lásd Idolo

latria.

Daemonologia, Angyaltudo

mány. Daemonologie. Így lehet

nevezni ama tanítást, melly ma

gosabb rendű ugyan, de egyéb

aránt véges, és az emberhez ha

sonló valókrúl értekezik.

Daemonomagia , bűbájosság:

3auberc). Pázmán , tudákosság

nak mondgya Hod.

b, , kárhozatos: ver

bammIid). Pázmán Hodeg. kár–

hozandó; de ez annyi, mint

damnandus.

Damnare, károztatni, kár–

hoztatni, kárra itélni : verbam=

men , verurtbeifen, Roflzalkani ,

helyben nem hagyni: verwerfen ,

mid)t gut beifen. Kötelezni : ver

pflid)ten , verbinben. Lásd Judica

triának, vagy Mathesisnek re. Damnari: elkárhozni. P. H

:
*
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Bamnati, a kárhozottak: bit

93trbammten. Pázmán Hod.

Damnatio active kárhozta

tás, neutraliter kárhozás, kár

hozat : 33erbammung , 33erbamnt

nif. Pázm. Hod. kárhozat,

úgy fzinte Telegdinél is. (A')

kárhozat (a') jutalma a bál

ványozásnak. Pázm. Hodeg.

Damnationis status Veresmar

thinál kárhozatállapot. Ezek,

úgymond, kárhozatállapotban

vannak : de itt a kárhozat”

állapottyában helyesebb; mert

az illyenekben a' fzavaknak öfz

Vetétele Ízokatlan.

Dare, adni, gc6cm. Valamelly

tárgyat adni annyit tefz, mint

e/zre venni, /zemlélni; éfzfo

gását valóságos vagy lehetséges

""" Arra,

a tár asson , avva

" a” , befzédben"

gyuk, előnkbe akadgyon, tün

nyön , Ízükséges alku az, hogy

megösmerjük (cognoscere, er

fennta); de nem arra, hogy

csak gondollyuk. Lásd Obje

cturn. Annyit is tefz, mint di

stribuere , ofztani: au8tbeilen.

" minden"""

dagságidat /zegényeknek a

nád #"" A kin

csedet a minden utánn fzép

nemzetiség; és így a gazdag

ságodat is a singularisban kell

hagyni. Telegdiben a 351. ol

dalonn" acz a törvé

nyes ad/z helyett. Hogy a ra

" , #"#" a'

gyökérbetüköt meg kell tarta

nunk, a' Feleletben a 367. old. |

2) taníttatik,

Dativum suffixum , tulajdo

nító ragafzték a Grammaticá

ban : Gtbenbung.

JDatum , adomány: Gabc, En

nek értelmérűl Íásd Dare.

Azonban a Magyar így fzólt:

ennek a dolognak, nincs nyo

ma; és így talán jobb volna a'

nyóm,

nyit is tefz, mint költség , 2(ué

gabt. Végre a napot és a he

lyet jelenti, mikor és a hol va

lami történik, mint Költ Bu

dánn 24. Juniusban 1820. Ezt

költésjelnek nevezhettyük.

Debere, tartozni: fdulbig ftpm,

A mivel tartozik. Pázmán

Pred. Egyéb értelmeit Lásd

//agnerban. Annyit is tefzto

vábbá, mint kelleni, foltem. A'

cselekedetnek ama fzükséges

voltát jelenti, melly nem ter

mélzetokokbúl, hanem a gya

korlásügyelő éfznek ideájábúl

támad, Ez termélzetes fzükség

re válna, ha az éfz az akara

tot egé/zen határozná.

Debitum, adósság : 25dbulb.

Debitum conjugale Pázmánnál

hasonlóképen csak adósság.

Lelke ve/ztése alatt tartozik

úgymond, adósságát megadni

az a//zony Urának. Pred. És

másutt: ha valamelly derczés

a//zony Urának az adósságot

meg nem adgya. Hodeg. Az

adósság csak" tárgyakra

mutat, mellyek kölcsön vetet

nek, s mellyeket tehát vifza

fizetni, megadni tartozunk. Ám

helye nincsen. Ez az oka, hogy

inkább házas kötelességnek ne

vezni javaslom. Ha valamelly

durczás vagy makacs, vagy

nyakas a//zony úrátúl a há

zas kötelességet megtagadgya.

Decentia , illendőség: Robi

anítánbigfrit.

Decidere, definire, megvá

lafztani, elvégezni: &utfdjeiben.

Illyformán minden kere/ztény

maga megitélheti, melyik (az)

igaz, vagy (a) hamis értel

*ne a' /zent Irásnak, és šgy
+

/

vagy nyomadék. An

de ezen ideának a házasságban
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törvényt tehet (válafztást tehet)

a hit dolgairúl (megválafzt

hattya a hit dolgait). Pázm.

Nem jó törvényt (válafztást) té

zen, mert nincs benne /zent

Lélek. Pázm. Lásd Definire.

Decipere , megcsalni, rá ven

ni, megjátfzani, rá fzedni : be

trúgtn , hintergeben. Nem sima,

vékony, de görcsös hazugsá

gokkal eláltattyák a /zegény

községet. Pázm. Hod. Tetetett

rágalmazásával eláltatá a'

Babylonbélieket, és hitelt nyer

vén, végre elárúlá a várast.

IPázm. Az ál gyökérbül fzár

mazván az áltatás az Aestheti

cában annyit tefz, mint illusio,

jó értelemben. Nem tudom , ha

" nem akartaë a Német

cimfd5(áférn, igét magyarázni az

elaltatni ígével, mellybe azu

tánn az accentus csak becsúfzott.

Decipi: megcsalatni Pázmán

Pred. E passivum helyett a'

megcsalatkozni neutrum fzo

kottabb.

A

Decipula, kelepcze, fogó,

tör: eine 3alle; &prémfcI, 2dblag.

Csalárdság, álnokság: 35ctrug,

Qift. Lehet cselnek is mondani,

melly tulajdonképen annyi ,

" insidiae. Nem /zolgál a'

sel, úgymond Pázm. Hodeg.

Declarare, megvilágosítani:

crIáutern. Kinyilatkoztatni, meg

magyarázni, megmutatni, meg

bizonyítani: crtfáren, tréffnen,

bartbun , ermeifen. Kinevezni :

quèrufen. Szent Pál jelenti,

hogy, úgymond Pázm. Hod.

de ez csak annyi, mint in

dicare. Az Anya/zentegyház

nak méltósága (hatalma, te

kíntete) az igazság kinyilat
koztatására. Pázm.

„Declaratio , megvilágosítás,

világosítás: $rläuterung. Ennek

*

nevezi Fejér is. Egyéb értelmeit

Lásd Declarare alatt.

Declaratus. Declaratum do

gma. Lásd Dogma. Egyéb értel

meit Declarare alatt.

Declinatio. A Magyar nyelv

ben névraga/ztás, a Deákban

névhajlítás.

Decompositio , fzétbontás,

Zbtilung,

Decorum, tifztességes, an

ftänbig. Pázm. Pred.

Decretales Pontificum , a'

Pápák végzései. Pázm. Hod.

Decretum, tanácsvégzés, ren

delés, parancsolat: 9vatbfdIufi,

9Natbëerfenntnifi, 95cfcbI. (Az) Is

ten rendelésébül esett. Pázm.

Hodeg. Orök vagy Isteni ren

delés. Ugyanott. Molnár Alb.

az Isten végzése. Ember Pál

nál Isteni , vagy örök végzés,

Illyés is végzésnek nevezi.

Decussio. A' Musicában leü

tés: 9litterfd5Iag.

Dedecus, horror, pudor ,

verecundia. A dedecus annyi,

mint gyalázat, böcstelenség :

(2dbanbc, 1lmebre, &d)impf. A töb

biek iránt tekíntsd meg //ag

mert. Az általság Pázmánnak

Hodegussábúl most már nem

igen fzokott fzó; de annyival

ösmeretesebb az általlani, vagy

vünknek ifiúkorában fzármazott,

's melly annyit tefz, mint nem

akarom, vagy /zégyenlem. Az

át előfzócska, melly a' nem re

formáltt tifzta Magyar nyelvben

még most is fzokott és nagyon

ösmeretes, mint átmegy, át

mind az által vagy átal név

határozónak, mind az általl,

mind az átall ígének, mind az

általlyában, vagy átallyában

ígehatározónak. Az l betű ben

nek nem egyéb czikornyánál,

\

átallani íge , mellybűl nyel

ú/zik 's a' t. valóságos gyökere
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melly hozzájok nyelvünknek

ifiúkorában ragadt. Hogy az ál

tal az ígék előtt át helyett ké
tes értelmeket Ízülhet az eleven

befzédben, meg van mutatva az

Analyt. Part. II. pag 52. d)

alatt e két mondásbúl : az i

mas által küldötte e levelet :

per famulum transmisit hanc

epistolam; és az inas általkül

dötte (átküldötte) e levelet :

famulus transmisit hanc episto
lam. -

Deducere, vezetni, le vagy

elvezetni, kikíserni, vezérleni:

fú bren , binaffúbren , bcrumfüß

rem , megfübren , Ítítem. begleiten.

Mikor perducere helyett hely

telenül mondatik, annyi, mint

valamire birni, venni, nem

pedig vinni : babin Éringen , vtr

{citem. Arra vinni (venni, bir

mi) Pázm. Pred. Sokan ezen

kérdéssel arra vitettek (vetet

tek; birattak) Pázm. Predik.

Lethenyeinél az alá hozni, de

portare olvastatik a lebirták

helyett : Kri/ztust, úgymond,

az égbül, a”, hol vagyon az

Atyának jobbjánn , a/d hozzák.

Az alá , postpositio, és annyit

tefz, mint sub. Az előfzócska ,

melly a' de verbalis előfzócs–

kának megfelel, a' le, mint de

cumbere: lefeküdni.

Deductio. Minden lehuzás

nélkül való előadás, úgymond,

[tya , tárgyügyelésének (obje
Sárvári Pál. A' fzámvetésben

tefz ugyan a deductio annyit,

mint levonás , hiányosság : Ber

riugerung, 2(65ug

26gang ; de ha ide illiké a le

uzás, nem tudom. A deductio

többfélét te[z a most említett

értelmenn kivűl: elvezetés, el

térítés; /zármaztatás : 25fúß=

rung, 2(6Icitung. Kísérés: Bt

8/citung. Hoflzas előadása ,

előterjefztése valaminek okai

int 9ted)nen , |

val eggyütt : cin meitfäufig

dbgefafter Bertrag mit Grűnben.

A Logicában Helyesítés: De

duction, 200Icitung. Ez általlyá

ban annyi, mint jusbizonyítás.

Különösen a képzetnek (reprae

sentatiónak, 23crftellung) helye

sítése Deákúl legitimatiónak is

mondatik. Ez fzinte bizonyos

nak tefzi a képzetnek jussát ar

ra, hogy vele élhessünk; meg

mutatván, hogy értelem, lét

|ség, tárgyügyelő helyesség nél

kül nem fzűkölködik, és hogy

nem üres, hanem valóban tárgy

ra ügyel. E helyesítés kétféle,

érzeményes tudni illik, és

tapa/ztaláshaladó ( Deductio

empirica et transcendentalis).

Az érzeményes a hasonlóképen

érzeményes képzetnek helyessé

gét az által mutattya meg, hogy

eredetét a tapafztalásbúl meg

bizonyíttya. Illyen a melegnek

érzése. A tapaztaláshaladó he

lyesítés azt terjefzti elő, mikép

ügyelhet valamelly tapafztalás

előző képzet tárgyakra, és mi

kép lehet a tapafztalásnak tár

gyaira nézve helyes, a nélkül,

hogy maga a tápafztalásbúl e

redett volna. Külömbözik ez a'

ufzta értelmesítéstül (exposi

iio, Grörterung); mert ez csak

a képzetnek foglalattyát adgya

elő, és minekutánna tapafzta

láselőző eredetét megbizonyít

ctivitas) visgálására nem erefz

kedik.

Defectio, pártolás, fzakadás,

hasonlás: 2(bfaII. (schisma) Ti

közöttetek hamis mesterek le/z-

nek, az (a') kik ve/zedelmes

/zakadásokot hoznak be. Lethe,

nyei. Egyéb értelmeit Lásd

/1/agnerban.

Defectivum verbum a Gram

maticában : hiányos ige.
~
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Defectus, vitium, fogyatko

zás, hiba, gáncs, hiány, vala

minek hija. 9)tangel , 2(6nabme.

L. Wagnert. Megkérdik a'

községet minden./zentelés előtt,

ha tudě valaki ólly_fogyatko

Azást 's a' t. Pázm. Hod. Gán

csot keresni, találni, valaki

ben, Ugyanott,

Defendere, védni, védelmez

ni: nettbcibigen. Ez annyi, mint

az ostromlónak vítatásitúl vala

mit megóni. Maga a tifzta Fi

lozofia, sokat meg nem bizonyit

hat, a' mit mindazáltal tökélle

tesen védelmezhet. Továbbá óni,

oltalmazni, menteni: fdjü6cm,

Útfd)irmen. Eltávoztatni: abmcn=

ben, abwebren. Allítani: Éclaupten.

Tiltani: vermietben. Az igazság

mellett kitámadni. Pázm. Ho

deg. A támad íge a ki előfzócs

kával (zokatlan. Ezen esetben a'

aßnebnicn. Elpártolni: a6faffen,

Elájúlni: im Obnmqdyt fal(cm. El

setétedni, megfogyatkozni: vers

fin|tert merben. A régi tanítás

túl, az igazságtúl elhanyat

lani. Pázm. Hod, melly he

lyes metaphora. Lásd Deesser

Az an"y"d elpár

túlt. Gánótzi. A jóságok el

fogynak. Pázm. Pred. Elfo

gyatkozni a hittül. Mono/zlai;

de az elpártolni helyesebb, vagy

kifogyni a hitbül. Pázmánnál

Pred, megfogyatkozni ; de ez

többnyire csak a naprúl és a

holdrúl mondatik. Másutt Páz

mán Pred. az el/zaka/zkodni

ígével él, melly nem is elég

helyes formatio az el/zakadoz

ni" A kik ebben az ok

tatásban megfogyatkoznak.

Bázm. Pred. Nem igaz eccle

sza az, melly Kri/ztus' üde

Magyar a' kikelni ígével fzeretjétül fogva valamelly üdöben

élni. Az Isteni tudományért

bajt állani. Pázm. Hodeg. De

ez Germanismus:

ftcben; melly helyett a Magyar

a bajt víni, bajra kelni fzójá

rásokkal él. Pázmánnál a de

fendere vitatni is Predik. de

ez annyi, mint affirmare adse

rere: Útbauptcm, 6cjabcn.

Def""""
atások pókhálójával födözge

# "" ügyököt. ".
Hod. - -

Defensio, oltalmazás, olta

lom, védelmezés, pártfogás:

©ődju6, 25dbirm, 95cfdbirmung, Ge

6cmmcbr , "Bertbcibigung, öcrant

mortung. Meg kell halniok a'

kere/ztény , hit” oltalmáért.

Pázm, Hod. Magok oltalma

zására. Pázm. Pred. Szilá

inál is oltalmazás.

Deficere, fzűkölködni, hijá

val lenni;, mangtín., fcbfcn , gt

Érden, Fogyni, fogyatkozui:

elfogyott. Pázm. Pred. el/za

kadt, elállott, elpártúlt. De

ben Stampfficere mind a kettőt tefzi; de

elfogyni és el/zakadni a Ma

gyarban nem synonimumok.

_Definire , czélt, vagy véget

vetni : 8iel fc5cm. Befejezni, vé

gezni: befd)lieffen , cnben. Szabni:

vorfd)reiben. Meghatározni: be

grán5cm. Helyeztetni • feben. Meg

magyarázni: erfláren. Böcsűlni,

itélni, tartani: fd)ägen, bafúr

balten. Pro decidere : hasonlót

képen a gyülekezet, mikorvé

gezett , azt mondotta. Pázm.

Hod. Ezért is az erkölcstudo

mányt így lehet legjobban meg

határozni. Márt. Istv. Lásd

Decidere. Definici:] a mi éle

tünk rövid határra sinóroz

tatik. Pázm. Pred. E helyett

a korlátoztatik a' fzokott me

taphora.

voltkorlátozás „ mivoltkorlát : -

Definitio. A Logicában mi
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Gőadóerflärung, Tágosabb érte

lemben értelemhatározás. E

gyébaránt meghatározás, ma

gyarázás, tökélletes megfejtés:

voííftánbigt 3Bcfd)reibung , &rffá

rung , 35eftimmung , Grórterung.

Veresmarthi így fzóll: a Böl

csek magyarázattya /zerint:

de ez znterpretatio. Csereinél

meghatározás, tellyes, vagy

nem tellyes; de az utolsó he

lyett a tellyetlen, imperfecta

jobb.." is Csereit követi;

és így ofztya fel: definitio i

dentica: ugyanazonos megha

tározás; praecisa : éppenséges ;

adaequata : jól mérsekeltt. A

zonban úgy vélem, hogy az

identicum, eggyenlő ; az ad

aequatum, tellyesen eggyenlő;

a praecisum pedig pontos,

pontosan meghatározott,

IDefinitus, bizonyos, megírtt,

rendbe fzedett, elrendeltt, meg

határozott, megkorlátozott, ki

fzabott, elvégzett: 6eftimmt, 6c=

fd)rieben , georömet, begränjet, ab

gtmc[cm , 9cfd5feffen. Határozott

üdő : Pázm. Hod. Definitum

judicium Fejérnél jeles itélet;

de az okát át nem látom ; má

sutt határozottnak mondgya:

Az Aestheticában határozott.

Deflorare , megízeplősíteni

Pázm, Hod. fdpád)en. Egyéb

értelmeit. Lásd /Wagnerban.

Defloratio, evirginatio. Páz

mán Hod. /züzrontásnak, má

sutt pedig Pred,/züzességve/z-

tésnek nevezi: de mind a kettő

fzokatlan, az utóbbik pedig ne

utrum , és így a Deák acti

yumnak meg nem felel. Leg

helyesebb és legfzokottabb neve

a /zeplősítés, vagy a megejtés.

Defraudator. Szilágyinál

csalárd; de a károsító ezen

értelmet a Törvényben helye

sebben kifejezi.

Defiuncti , halottak: bit 9Ber

ftorbenen. Pázm. Hodeg. A hal

gyökérbül a múltt üdőbéli ré

fzesülő ha/tt, melly a' fzük

ségtelen o közbevetéssel lassan

kint [zokásba jött, úgymint ha

lott, és annyit tett, mint cor

pus vita functum , és kivált a'

többes annyit is, mint haltt,

mortuus, defunctus, A halott

Ízóbúl lett végtére a betűcse

rélés és rövidítés által a' holtt

[zó. A halott és hottt olly na

gyon elterjedtek, hogy a haltt

törvényes participiummal alig

mer az ember élni.

Degeneratio, elfajúlás: 868

artigfrit; • azutánn Corruptio,

romlottság : 93crècr6tbeit, és

Perversitas, fonákság : Ber

febrtbeit, mindezek ama hajlan

dóságbúl támadnak, melly az

ollyan talpregulákot (maximá

kot), mellyekben az öfztöntol

lak az erkölcsi törvénybűl ered

nek, megveti, és inkább az er

kölcstelen öfztöntollaknak hódol.

Deificatio, istenítés: 23crgóta

tčrung. -

Deismus. Lásd Theologia. -

Deitas, Istenség, Gottbcit.

Medgyesinél Isteni valóság ;

de ez tulajdonképen és fzorosan

annyi, mint divina subsiantia,

divinum ens.

Delativum suffixum a Gram

maticában leható raga/zték.

Delectatio , voluptas , gyö

nyörködés, gyönyör, kéj: Qu[t.

" ama vifzonynak ,

mellyben valamelly tárgy az

élő valónak belső és valóügyelő

minéműségével, 's az elfogadás

ra való kéfzséggel van; s mellyál

tal ugyanazon való arra határoz

tatik, hogy e tárgyat megvaló

ságosítsa; képzete eggy Ízóval,

ama'; megeggyezésnek , , melly

olly tárgy, vagy cselekedet, és
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az élő talpvaló között van. En

nek ellenkezője az undorodás,

zundor (fastidium, aversio ,

aversatio, tInIujt). Ez határozó

ok gyanánt fzolgál a talpva

lónak arra, hogy valamit utál

lyon, kerűllyön, azaz, hogy

ollyan cselekedetet vigyen vég

be, melly az útáltt tárgynak

valóságosítását meggátollya. A'

mi sem gyönyört, sem undort

nem okoz, az érzésügyelőleg

középvalónak mondatik. Ha va

lamelly tárgynak képzettye gyö

nyört, vagy undort ébrefztë ?

vagy ellenben sem gyönyört,

sem undort? azt csak a tapafz

talásbúl tudhattyuk. Kútforrá

sára nézve a gyönyör külömb

féle, úgymint a) az élemény

nek gyönyörje,(fruitio, Genuf)

melly az, érzékenység által az

elmébe, a' fzívbe jut, s melly

nél mink, fzenvedő állapotban

vagyunk. b) A törvényes mun

kásságnak a gyönyörje (actuo

sitas , 2bátigfrit), avvagy az er

kölcsi gyönyör. c) A pu/zta

vi//zaügyelésnek a gyönyörje,

(reflexzo) melly a' fzépben va

ló gyönyörködés. d) Az e/zes

kedő elmélkedésnek a gyönyörje

(contemplatio), melly a' felsé

gesben gyönyörködik. Lásd In

"" morosa Il–

lyésnél késedelmes gyönyörű

" de úgy"" ide

a mulató jobban illik; dele

ctatio, cui sponte immoramur.

Delegans, Szilágyinál más

raadó; de a hatalmasító jobb,

Delegatarius, , Szilágyinál

magára vállaló: de a hatalom

vállaló helyesebbnek látfzik.

Delegatio Szilágyinál más

raadás; de a hatalmasítás vi

lágosabb. De ezeket a Törvény

mek Lexiconnyában majd pon

tosabban meg kell határoznunk.

Deliberate, fzántt fzándékkal

Pázm. Hodeg.

Deliberatus, a, um, eltö

kéllett: befdfeffen, vorbebad,t. Lásd

//agnerban.Pázmánnál /zánté

/zándékkal való. Hodeg. De

liberato animo, sponte. Demo

critus /zántt /zándékkal (a')

tengerbe hagyigálta pénzét.

Pázmán/" Fejérnél /zán

/zándékos ; De a /zán, mint

íge, öfzve nem tetethetik eggy

Ízóba a nevekkel, mint név pe

dig annyi, mint traha.

re, indulgentia corrumpere,

molliter habere, mollificare.

Pázmán a gyengéltetni ígével

mondgya, és a testgyengélte

tés névvel is él. Hodeg. „A”

gyenge névbűl a gyengél íge

[zokatlan, és így belőlle , a'

gyengéltet ígéttörvényesen for

málni nem lehet. Az él fzótag,

noha némellykor mint közbe

vetés a kedik fzóképző elótt

feltaláltatik, mint elmélkedik ;

a gyenge fzó utánn még a ke

dik előtt sem olly helyes, mint

az s ; , mert a gyengéskedik,

mint a betegeskedik pontosabb

értelmű; a tet képző előtt pe

dig tellyességgel fzokatlan, Ana

lytic.Part.I. §. 187. pag. 302.

et seqq. et §. 170. p. 273. A'

gyengit és puhít ígéknek fre

quentativumi gyengítget, pu

Átítgat a'"""1"

ígéknek jobban megfelelnek ,

legjobban pedig a kényeztet.

A most nagyon felkapott ke

cs6get , kecsegtet, köcsöget,

köcsögtet ígék , mellyeknek ér

telmét Páriz Pápai az allecto

ígével fejezi ki, én előttem olly

gyanúsok, hogy alacsony imi

tativumoknak tartom, mellyek

a házi állatokot csalogató ,

hangbúl támadnak. Páriz Pápai

Delicatus. Delicatum habe
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legalább a Deák Magyar Di

ctionáriumában az allecto és

allicio ígék utánn nem említi.

Deliciae, gyönyörűség. 280I

Iuft, Grgó6ung. Mulatság: Stur3=

mtiI. Kedv : Qujt. Mindennémű

drágaságok alterIci Siojt6arfcitem.

In deliciis vivere : Heródes há

zasságrontó (törő) társávalpa

lotában laktak, vigadozva él

tek, mikor ( azalatt hogy) az ár

tatlan jámbor erős fogságban

sanyargott. Pázm. Pred. //-

an élni, vagy kénnyére élni

Izokottabb kifejezések.

Delineare, rajzolni, entmcr

fcm, abreifen. Külömbféle cse

lekedetek és tulajdonságok ne

vezésével ábrázza es ösmerte

ii az Istent a /zent Irás. Páz

mán. Pred. Az ábráz helytelen

és fzokatlan íge az ábrázol he

lyett ; ide pedig a rajzol job

ban illik. Lethenyeinél kiképez

ni a Deák effigiare utánn : de

ennek értelme habzó, ez a ki

nélkül fzokottabb, ha pufzta z

betűvel formállyuk : képzeni.

ADelineatio, rajzolat. Entwurf.

Fejér is ennek nevezi. -

Delusio, csalatkozás, Betrug.

Lásd Error.

Demarcationis linea, határ

linea. Szilágyi.

Democratia , néporfzáglás,

vagy a mint Szilágyi nevezi

népuralkodás. De ha az egéfz

nép uralkodik, kik lefznek fzol

gái ? Bolfèregierung. -

.Demonstrabilis, megmutat

ható, megbizonyítható: bemeiëfá

big, bemeiëbar. 1) A Logicában

vannak efzközetlenűl bizonyos

állítások, mellyeket mindazáltal

még is megbizonyítani nem le

hetetlensés ezek a megbizonyít

hatók. De vannak ellenben oll

efzközetlenűl bizonyos"

is, mellyeket bizonyítani nem

-

lehet; és ezek a megbizonyít

hatatlanok ( indemonstrabiles ,

bentièunfábig, unbewti86ar). 2.)

Criticabéli értelemben megbizo

nyíthatók az ollyan éfzfogások

vagy itéletek, mellyeket a tifz

ta vagy érzeményes fzemlélések

ben eggyaránt elő lehet állítani

(ostendere , exhibere, demon

strare, baritcllcn ). A többiek

megmutathatatlanok vagy mód

gyokra nézve, mint a' fzabad

ságnak éfzfogása; vagy garádi

csokra nézve, mint az erkölcsé.

Demonstrare, mutatni, meg

mutatni, tudósítani: itigen , mti

fen , berid)ten , amicigen. Bizonyí

tani : 6cmcifen , bartbum. A bünt

kell gyalázni, annak"
gát, büntetését, ve/zedelmét

kell mutogatni. Pázm. Pred. ,

Pázmánnál a Hodegusban meg

mutatni, Lethenyeinél megbí

zonyítani. -

Demonstratio, a' Logicában

megmutatás, 98cm ci8. Egyéb ér

telmeit Lásd „ /Wagnerban. A'

megmutatásoknak ereje. Márt.

Istv. A köz befzédben a bizo

nyítás értelmesebb. Sárvári

Bálnál megmutatás; Embernél

megmutogatás; de e névnek

gyakorító értelme a bizonyítá

soknak erőtlenségét látfzik je

lenteni. Fejérnél is megmuta

tás. Oneki azutánn a demon

stratio a priori , csupa éfzbéli

vagy elöbbiröl való, melly nál

lam a tapa/ztaláselözö ; neki

a posteriori, utóbbról való;

de nekem tapa/ztalásbéli ; neki

az ostensiva, egyenes; nekem

pedig ösmertető: neki az apo

gogica nem egyenes vagy mel

lékes, a mellékes jobb, mint

a nem egyenes: neki végtére

az apodictica ellenmondhatat

lan , nekem pedig éjzkény/ze

rátö.
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*

Densitas, a' Logicában ZU

mokság, gpid,tigfrit. A köztöltés

nek, helyfoglalásnak garádiccsa

Mérőtudományosan (mathenta

az üres közréseknek fzá

ma fžerint itéltetik meg. Tellyé

sen (absolute) zomok az, a mi

nek semmi közrései sincsenek:

dynamice) a'

külömbféle ga

határoztatik

meg, mellyek a' közöknek a'

[zertűl való elfoglalási között ta

láltatnak. Itt a tellyes zomok

ságnak (absoluta, densitgs),he
köz befzédben

vastagság,

keménység, torlottság: g)id)-

tigteit, gpift, Stitigfclt r, §)ärte,

tice)

Létügyelőleg .(

zomokság ama'

rádicsok Ízerint

lye nincsen. A

sűrűség, tömöttség,

Pázmánnál temérdekség,

ro/fz füvek,

efzébe (efzre )

torlottság. - - - -

Densus , zomok , tömött:
sidót. . Egyéb értelmeit Lásd

Densitas alatt,

ban. Sűrű por. Pázm. Pred.

pázmánnál: temérdek setétség

ben volt a világ. Pred. - A'

zemérdek névnek ezen értelme
már kiavúlt, és most már csak

nagyító fzó gyanánt élünk vele
3 - - •/• A se
a sok adjectivum előtt. S62

tétséget is sürünek mondgyuk,

Denotare, signare. Pázmán

Ezenn kivűl teßznál jegyzeni. :

annyit is; , mint megjegyzeni,

vagy inkább megjelelni: 6t3"id"-

mcn, ammerfen, bemerfen. A mos-gy

tani Deák nyelvben annyi is

mint tenni, jelenteni : 6tbeutén;

többnyire a' Ízavaknak értelmei

rűl.

Dentalis litera , a Gramma

ticában: fogbetű: 3a6nbildjitalt.

Dependentia , függés :

bängigttit. Általlyában ama vi

2

temérdekségétül

ve/zi a föld”
firosságát, Pred. De itt is

jóbb volna a sürüség , vagy a

vagy Wagner

fzonyt jelenti, mélly az alkus

és az alku köztt vagyon. Er

kölcsi értelemben függésnek ne

veztetik ama vifzony (relatio,

9BcrbáÍtnifi), mellyben az érzé

kenységtűl érdeklett akarat az

erkölcsi törvénnyel áll; ama'

kötelezés, (obligatio) avvagy

az akaratnak az éfz által vala

melly cselekedetre való kény

fzerítése , melly az érzékeny

hajlandóságnak vággyával meg

nem eggyez. Mindenik efzes és

véges valónak akarattya mástúl

függ, de a végetlené függet

len; mivel ebben a cselekvés

nek kútforrása nem ollyan, hogy

azt az éfznek erkölcsi törvénnye

alá kellene vetni. Lásd Coa

ctio moralis, és Obligatio

Deponens, bízó & inter{tgtt;

mivel a depositumnak legjobb

neve, a bízomány : $inter{age /

vertrauteč (jut. Szilágyi letévő

nek nevezi a Deák betű fzerint.

Depopulator, pufztitó, dúló;

rabló, zfákmányozó : Berbeerer :

3Bcrmájter, 3)fümbeter. Pázmánnál

fo/ztó is Predik.

Depositarius , bízományos :

bei bent ba8 anvertraute 8itt Iiegt.

Lásd fellyebb Deponens. Szilá

gyi gondviselőnek mondgya ,

de ez nagyon tág értelmű fzó:

Depositorium , tárháznak

mondgya Pázmán Hodeg. Az ef

féle tanításokot az Ecclesia tár

házábúl vették. 9iieber{age.

Depositum, bízomány. §ina

ter{age, anoertrauteš Gitt. Szilá

inál letevés, reábizas , le

iëtt dolog. A két első inkább

depositio. Lásd Deportens, -

Derelictio, elhagyás, 33cr[afa

fung. Szilágyinál a lemondás an

nyit tehet mint renunciatio. Ő

nálla, a praesumta feltehetö 3

de talán helyessebben gyanított

vagy előgyanított,
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Derelinquere, elhagyni: ötr*

Waffen. Félben hagyni : fabren ta

m. /e/ztében hagyni. Pázm.

"" Itt a'" talán

magyarosabb volna,

Descendere, lemenni, lejön

ni, binabgeben. Pázm. alá jönni.

Pred. De az alá a Magyarban

nem az ígéknek előlzócskája

(praefixuma), hanem név ha

tározó, melly a' Deáknál prae

positiónak neveztetik.

Descensus , lemenetel , ba3

S5ina6fteigen, Descensus ad infe

ros Pázmánnál poklokra /zállás

Hodeg. De az effélékben a való

fzócskának elhagyása, termélzet

len latinismus, a Magyar a pok

Jokra való /zállásnak mond

gya. Lásd Magyar Grammaticá

mot, melly 1818. költ, a 391.

old. jegyzés. vagy az Analytic,

2."" §. 141. és"

– A nyilnak sebesb (az) alá

jöte (alájötte) mint felmente.

Pázm. Pred. Sokkal

telmesebb fzavak eze

obb és ér

" lejöve

iele, felmenetele. – A meg

testesülendő Fiúnak a földtül

igen távúllévö magos e

gekbűl való alá/zállást (le jö

vetelt, vagy legalább lefzállást)

tulajdonítanak. Lethenyei.

Descriptio, leírás: ba3 2.0-

fárciben. Az írásnak mássa. 216

fdjrift. Felofztás: 26tbeilung. Be

írás, befzegődtetés : Gimfd)rci

bung. Lerajzolás, előadás: 35t=

fd5rcibung, Griábfung. Rendtar

tás: Ginrid,tung » Orbnung. Cse

rénél leírás még a Logicában

is, a helyesebb rajzolás he

lyett; leírni valamit más írás

búl, vagy valamelly könyvbűl

nem annyi ám, mint rajzolni,

vagy lefesteni. Molnár Albert

nál megírás, melly a tudomá

nyos nyelvben " a leiras

nál is elégtelenebb, mivel a'

'mreg csak áz írásnak valóba

végbevitt, foglalatosságát jelenti.

Leírás Fejérnél is.

:Deserttem, pufzta: 38űjtc.

Telegdinél és Monofzlainál ki

etlen. Kri/ztus Urunk kere/z-
telkedése utánn a kietlenbe vi

teték (vitete, vagy legmagya

rosabban vitetett). Telegdi.

Láttam eggy kietlenben olly

barátokat, kik közzül (kö

zűl) egyic (eggyik) harmicz

(harmincz) e/ziendéig magát

bereke/ztvén , árpakenyérrel

élt. Mono/zlai. roféták

nak fiai az ") #d" la

koznak (laknak) vala. Mono/z/.

Régi Magyar Ízójárás a kietlen

Pu/zta; de a kietlen maga csak

nem teheti azt, a mit mind a'

két név tefz. A kietlen a'

kéj gyökérbül támadt, melly

annyi, mint delicium, voluptas,

amoenitas; a kéjetlen tehát,

mellybül a kietlen fzórongálás

által támadt, csak annyi, mint

inamoenus, amoenitate carens.

Desiderabilis, kívánatos, kel

lemetes: ammutbig, annebmIid),

barmad) man verlangtt. Sok/zor

(az) emberrel az életet meg

untattyák és kívántattyák a'

halált vele. Pázm. Pred. Több

ízben tapafztalni azt Pázmánban,

hogy az antitheziseknek, avvagy

ellentételeknek igéit, mint itt

a meguntattyák; kívántattyák

az és kapcsolattal, minekelőtte

az ellentételnek tárgyait meg

nevezze, mint itt az életet és

halált, úgy öfzvefüggeízti, hogy
olvasás közben az embernek

fzükségképen meg kell az érte

lem miatt hökkenni; a' mi az

ékesen fzóllásnak felséges czél

lyával meg nem eggyezhet. A'

második mondásnak ígéjét így

kell utóllyára hagyni : az em

berrel az életet meguntattyák,
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. a halált pedig kívántač/yák:

hol azutánn a vele tellyesség

gel [zükségtelen fzó.

Designare, jegyzeni, jelen

teni, mutatni: 6c5eidnen, aměcu=

tem, 6cmerfen. Egyéb értelmeit

Lásd Wagnerban. Ha ki vá

dol valakit, arra köteles, hogy

helyét és üdejét adgya, mikor

• cselekedte a vétket, a mirül

(mellyrűl) vádoltatik. Helyét

és üdejét adni, úgy látzik, hogy

germanismus: angc6cm. A Ma

gyar ezt a kijegyezni, kine

vezni, megmutatni, megmon

dani ígékkel értelmesebben

fzokta kifejezni. Nem adhat

tyák (mondhattyák meg) idejét

módgyát az Ecclesia hanyat

lásának. Pázm. Udejét, he

lyét , /zemélyét, módgyát az

él/zakadásnak adni. Pázmán

Hod. Kijegyzeni, megnevezni

helyesebb. »

Desperare. kétségbe esni:

*r*tiffn. Kétségbe * (/23

žgazsá ösmeretiröl. úgv"" fem" Hodeg. gy

Desperatio , , kétségbeesés :

$Gerymeiftung. „Kétségbeesésre

vinni. Pázm. Hodeg. Kétség

be ejteni. Pázm. Pred. Gánó

tzinál is kétségbeesés, és Illyés

nél is.

Desperatus , kétségbeesett :

ver;mcifeIt. Pázm. Hodeg.

Desponsare, eljegyezni: vera

Ioben. Hogy vérének z/engé

iével magának jegyezné lel

künköt. Pázm. Pred. Eljegyez

né, mert el nélkül a jegyezné

csak annyi, mint signaret.

Destinare, elvégezni, eltö

kélleni, valamire fzánni, elin

tézni: fid) vornehmen, porfe6en,

Écfd5(iefen , 6eftimmen. Egyéb ér

telmeit. Lásd Wagnerban. A'

mit el/zánunk, 's elvégezünk

magunkban. Pázm. Pred.

*

Destinatio, intézet, tökél

lés , végzés, elintezés; a' Syn

taxisban mirevalóság : Beftim

mung, miben áljon (állyon; mert

ál adjectivum és annyit tefz ,

mint falsus, pseudo) az em

bernek ezen termépzéttűl eleve

(előre) lett elrendeltetése. Már

ton István. A régi Deákoknál

a Destina annyit tett, mint

vinculum, és Vitruviusnál a'

destino annyit, mint ö/zve

kötni. A rendeltetés [zóban,

melly ordinatiót tefz, a tet

képző kellemetlen, és hafzon

talan. Felelet a 181. old. b),

Az "" rendeltetése,

úgymond Fejér, hogy magát

" e/zére, "á"
rattyára nézve tökélletesítse,

Az embernek zntézete itt is

helyesebb, mint rendeltetése,

Destruere, elrontani, fzét

hányi, elpufztítani, feldúlni,

öfzvedönteni: verber6cm, 3erftó

ren , pcrműjten. Szétbontani :

auëtimanber Icgen. JEz a tanítás

az embernek /zabad akarat

tyát felbontya. Pázm. Hod.

A levágott barmot vagy barom

fit felbontani: a hurkot, a'

varrást felbontani ; vagy az é

pűletrűl fzétbontani, az ágyrúl
lebontani : ezek a' fzokott fzó

járások. Az akaratrúl e meta

phora alacsony a megrontya

vagy lerontya helyett. Maga is

Pázmán másutt így fzóll: Ha

/zontalan az igaz tanítás, ha

a cselekedet elrontya a tö

kélletességet. Pred.

Detentio, letartóztatás, Bora

entbaltung. Szilágyinál magánál

'való tartás. De hifz a cselé

deket és marháinkot is magunk

nál tartyuk.

Deterioratio , roßzabbítás ::

9Ber[db[immerung. Szilágyinál el

rontás. De a mi csak roflzabb

;

&

"
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lett, az még el nem romlott,

hanem csak megrongáltatott. A'

deterior comparativussa a deter

adjectivumnak; de még a su

perlativussa deterrimus sem tefz

annyit, mint elromlott.

Determinans causa, határo

zó ok: 35eftimmungègrunb. Cse

lekedetinknek határozó okai kü

lömbféleképem neveztetnek. a) A'

formaügyelök (formales) azok,

mellyek a' módot határozzák

meg, melly fzerint a tárgyal

bánunk. Ezek a törvények, b)

A talp/zerügyelők (materiales),

a tárgyat határozzák meg ,

mellyre a cselekedet intéztetik.

Ezek a maximák, avvagy a'

sarkregulák. c) Tárgyügyelők

tovább (objectivae), a men

nyire tifzta éfzfogásoktúl függ

nek, mint a törvények. d) /a-

lóügyelők pedig (subjectivae),

a mennyire az érzékenységet

érdeklik. Ezek az ö/ztöntollak,

ö/ztönök. e) Gyakorlásügyelők

practicae), a mennyire a'

végső indító ok, melly az aka

rást, megefzközli, tifzta éfzkép.

f) Érzésügyelők végtére (ae

" , mikor az akarásnak

végső indító okai bizonyos ér

zeményekben fekfzenek.

- Determinate , határozólag:

Éttimmt. A gondolkodó erőnek

külömbségét nyilván és meg

határozottan kijegyzi. Fejér,

IDeterminatio, határozás, ha

tározat: öt[timmung. Fejérnél

elhatározat; de az el fzükség

telen. – Determinatio rež,

valaminek határozattya : Be

ftimmung cincê Qingtě. Ez an

nyi, mint valóságos állítmány

(reale praedicatum), melly az

élzfogást megtágíttya, megna

gyobbíttya. Gyakorlásügyelő ér

telemben végső czéllya az embe

ri nemzet határozásának az,

hogy a tökélletes mesterség is

mét, terméfzetté vállyon.

Determinatus , határozott :

Útítimmt. Határozott üdö. Páz

mán Hod. Fejérnél is határo

zott.

Determinismus, határvítatás:

g)eterminièmu3. E” tanítás azt vi

tattya, hogy az akaratnak belső

elégséges okok által kell meg

határoztatni. E tanítást a' fza

badsággal, avvagy alkutlan és

mindenkép tellyes önkénnyel

{" spontaneitas) igen

önnyű megeggyeztetni.

" , rágalom, rágal

mazás , emberfzóllás : Gbra6

fd6ncibung, BerIcumbung. Illyés

nél emberfzóllás , rágalmazás.

Detractor , rágalmazó. Páz

mán Hod. BerIcumber.

Detrahere, levonni : abbits

5cm. Rágalmazni, megfzóllani:

verIcumben, madrében. Egyéb ér

telmeit lásd //agnerban. Páz

mánnál vonnyi Pred. De az in

finitivusokban, az y betűt csak

némelly helyekenn a köz nép
tűl hallani. -

Devinctio az Aestheticában

ré/zrevonás. Lásd az Analyt.

III. Réfzét.

Devius, devians , úthagyó,

útvefztő, tévedtt : ma8 aufer

bcm 98ége it , abmegfam , vtrirrt.

Pázmánnál utave/ztett Predik.

De az úttyave/zett, mint az

efzeve/zett helyesebb volna,

ha a tévedtt közönséges fzo

kásba nem vólna.

Devotio, ajtatosság : 2nbad)t.

A léleknek kéfzsége és hajlan

dósága arra, hogy az istenes

érzeményeket elfogadgya; fo

ganattya az erkölcsi és Reli

gyióbéli ideáknak, valóügyelő

tekíntetben.– Devotio spurza »

(bigotterie), Al ajtatosság »

* 9ínbád)telep. Olly
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fzokás, melly a' jámborságnak

gyakorlását nem az Istennek

tetfző erkölcsi jóságos cseleke

detekben, hanem bizonyos kül

ső tifzteletmutatásokban és az

Istennel való érzékenykedések

ben keresi.

Devovere, fogadni, igérni,

ajánlani, tulajdonítani, Ízentel

ni: vcrßcificn , verIcben , angeID=

ben , Gjcfűbbe tbun, 3utigment, tr

geben, mibmen, perfpredben. Fel

áldozni : 'aufopfern. Itélni, ká

roztatni : verurtbeiten. Átkozni:

verffudjčn. Devovere se : * Páz

mánnál el/zánni magát; de jó

értelemben a rá /zánni magát

jobb; mert az" a'" -

ségbeesésnek a kezdete. -

Deus , Isten : (jott. E nevek

alatt az emberi nyelvekben nem

csak a legfőbb és véghetetlen

Való, az erkölcsi Religyiónak

tárgya értetődik, hanem sokízor

magosabb rendű , emberhaladó

való is, mellyet a' Görög Dae

monnak nevezett, Magyarúl pe

dig Al Isten, hamis Isten, An

gyal. Az Istent méltó ti/ztelettel

uralni. Pázm. Hod. – Pro

Deo habere: istenelni. Ötet

egyedül , társ nélkül istenel

lyük. Pázm. Hod. – Deum

žimens : istenfélő. Mellyeket i

gen kell kerülni az istenfélő

tanítónak. Pázm. Predik. –

Deum relinquere: az Istentül

búcsút venni, úgymond Páz

mán Pred. Ez nagyon világi,

sőt udvari kifejezés az elhagy

ni helyett. Deum sequi : Isten

után járni, úgymond Pázmán

Predik. E' kifejezéssel már most

a Magyar a' fzerelmesekrűl,

és legfellyebb a kérlelőkrűl él:

a Deum sequi annyi, mint az

Istent követni , nyomdokiban

járni, vagy igazabban: sugarlá

sinak és parancsolatinak enge*

, – A Deo avul*

sus, Istentül /kakadtt, úgy*

mond Pázm. Pred. de ez an

nyit tefz, mint ab aliquo Deo

ortus, progenitus, mint nagy

ágbúl /zakadtt ; /zaka/ztott

ollyan, mint az attya. A Deo

avulsus tehát annyi, mint az

Istentül el/zakadtt, elpártoltt.

Propter Deum, pro Deopati :

(az) Istenért fzenvedni. Páz

nán Pred. Dei gratiát Isteni

malafzt, Pázm. Pred, a Tót

milo/zt névbűl. Magyarabb a'

kegyelem. Dei adjutor: az Is*

ten segítője, Pázmán Predik.

Dei amicitia : (az) Isten barát*

sága. Pázm. Pred. : : :

Dexteritas, (talentum), kéfz

ség, alkalmasság, ügyesség, te

hetség, talentom: Gefdicffid,feit /

$afent. Annyi, mint belső tö

kélletesség, melly az embert

mindenféle czéloknak megefz

közlésére alkalmatosnak"
Diaconus, Papsegéd, Felpap

segéd (Hypodiaconus), és Ál

papsegéd (Subdiaconus). Ha »

valamint a Decanus Ízóbúl el

vettyük az us végzést, és Dé

kánnak mondgyuk: úgy itt is

megakarjuk a Görög nevet vég

zése nélkül tartani, alkalmas,

és könnyen érthető nevek lefz

nek a Magyarban ezek : Diá

kon , Feldiákon , Aldiákon.

Mivel a Diákonok a régi Le

vitáknak, az Aldiákonok pedig

a régi Nathineusoknak hiva

tallyát viselik a kerefztény A

nyafzentegyházban, neveztetik

mind a Diákon, mind az Al

diákon Levitának is. Mond

hattyuk tehát az elsőt Fel, a'

másikot pedig Allevitának. A'

Diaconust, és Subdiaconust

Levitáknak nevezik néméllyek,

úgymond Gánótzi Illyés csak
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Didconusnak mondgya Ma

gyarúl is. „ -

Diaeta, Életrend : 2c6engerb

nüng. Egyéb értelmeit lásd

}/agnerban. Milyen eggy bi

zonyos mértékletes , élésmód

ja, Fejér, Ha azt mondaná é

lésmód, legalább jól Magyarúl

volna. Azonnkivül, valamint a'

Deák victio, úgy a Magyar

élés is nagyon fzokatlan a vita,

élet helyett. Az élés annyi több

nyire, mint usus; a vi//zaélés,

abzzsus. Törvényes értelemben

Or/zággyűlés - Qanbtag.

„Dialectica, Látfzattudomány:

(25dyeinmiffemfd5aft. 1) Az éfzillető

és formaügyelő Látfzattudo

mány (Dialectica logica et

formalis) annyi, mint a lát

Izatnak lógicája, éfztudomán

nya, melly a' látfzatot vagy

megefzközli, vagy megítéli. 2)

A tapa/ztaláshaladó, és talp

/zerügyelő (Dialectica tran

scendentalis , materialis) an

nyi, mint előadása és megité

lése ama látfzatnak, melly ma

gának az éfznek valóbéli rend

tartásábúl tapafztaláselőzőleg

Izármazik. Az elmélkedésbéli

éfzképeknek és itéleteknek lát

{zattya az elmélkedő éfzt illeti,

a többiekké pedig a gyakorlás

ügyelő éfzt. Lásd Species. . ,

Dialecticus. Csere vetekedő

tudóskának mondgya. De a Di

alectica , úgymint a Logicának

réfze, az okoskodásnak tudo

mánnyához tartozó fontos mes

terség, és így azért, hogy vele

sokan viflzaéltek, a megvetést

megnem érdemli. A Dialecti

cát fiát/zattudománynak ne

veztük: a Dialecticust, tehát

Lát/zatnyomozónak legjobban

mondhattyuk. "e" Qiaa

Itttifer. A vetekedő tudóská

nak nevét, engedgyük oda a'

Pseudodialecticusnak, a Ra

bulának.

Dialectus, fzóejtés: 9tunbart.

Fejérnél nyelvjárás. A /zójá

rás annyi, mint idiotismus. A',

nyelvjárás nagyon tágas értel

mű. Ugy jár a nyelve, mint

a pitle.
-

Diaphanus, átlátható, át

tetfző: bttrd0fdjeinenbr burd fid)»

tig. : Pázmánnál ; általlátható

Predik, De az át és az által kö

zött, nagy a külömbség:
Dictio, beßzéd,". » mon

|dás : 38tbe , &prud). Lásd Ora

tio. Egyéb értelmeit lásd Wag
nerban,

Didascalicus, a tanításhoz

tartozó: *ur 9tőre 9c6ória. Tanú

ságos: febr0aft, Ígbrretű). Usus

didascalicus : tanítói hafzon.

Márt. István. A tanításbéli,

vagy a tanitásra fordítható ha

fzon helyesebb.

Differentia, külömbség, ku

lömbözés: tlnterfdjieb, 1lna/cid

beit. Egyenetlenség, vetekedés,

pör: Götreitigftit, 3micipalt, 8ant.

Halafztás: 2(uffd6u6 , 23crič8erung.

Bár egyéb czikkelyekben kü

lömbség 's , közbevetés legyen

is, azzal be nem drkoltatik

az üdvösség úttya. Pázmán

Fłodeg. Másutt külömbözésnek

is nevezi. Hod. De a közbeve

tés e' mondásban annyi, mint

interpellatio: $infptudj; valamint

ebben is : Kri/ztusnak poklokra

(való) /zállásdrúl közbevetés

vagyon az Augustana Hitenn

valők köztt. Hodeg. A diffe

rentia Cserénél is külömbség.

Differentia logica. Mivel azon

jegyeknek ö/zvesége, úgymond

|Fejér, mellyéknél fogva meg

, , hogy valamelly értelmek

nem eggyenlők, logicai kü

lömbségnek neveztetik. . A nu

merica vel individualis neki

y) *
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fzám Ízerint, vagy eggyenkint

való külömbség ; a specifica fe

lekezeti ; a generica nemi ; a'

differentia ultima utolsó kü
lömbözet. A' mi vélekedésünk fze

rint a logicus, a ; um éfztu

dományos, éfzügyelő, éfzillető;

a numericus, a, um fzámbéli,

fzámügyelő ; az individualis

ridegítő; a specificus, a , um

felekezetügyelő, félügyelő ; a'

genericus , a, um nembéli ,

nemügyelő. Az utólsó fzóval, a'

Magyar a helyrűl, és legfel

lyebb az üdőrűl fzeret élni: e

rébkor a végső fzokottabb.

# az ultima differentia meg

válafztó, vagy válafztó külömb

ségnek legértelmesebben nevez

tetik.

Differre, halafztani. hofIza

bítani : auffdjicben , verlängern.

Külömbözni : unterfdbieben feyn.

Egyéb értelmeit lásd Wag

nerban. Orömében /zabadossá

tette (felfzabadította) /zolgáját,

ki hírt hozott, hogy holnap

ra haladott (halafztatott) a'

törvény. Pázmán Pred. Hal

ladni annyi, mint praecellere:

úbertreffen, vagy magunk utánn

hagyni, mint me//ze haladtuk

már a várast, mikor a ko

csiban ro//zúl lett. Másutt ma

ga Pázmán így fzóll: kegyel

mesen hala/ztya a gono/zok"

ve/zedelmét, Pázm. Preá. A'

másik értelemben: (a') mennyi
/"e" az álmodott,

és (a”) való (valóságos) fájdal

mak. #"""
mutató nélkűl kérdez, -

Difficilis az Aestheticában

nehéz : mübfam. . . :

Difficultas, súly, nehézség ,

baj, akadék: 3d,mierigfrit, öt

fômerid,feit. Egyéb értelmeit

lásd Wagnerban. Az első do

emberi okossággal is általér

tyük (átértyük) hogy 's a' t.

Pázm. Hod. Lásd Nodus.

Difformitas a helyesebb dif

ferentia helyett, 3

külömbözés : unterfóit. Illyés

nél az egyenetlenség annyi ,

mint discordia.

Diffundi, elterjedni : fid, auês

6reiten. Ez eggy állapotban

meg nem marad, úgymond

Monofzlai , hanem gono/zrúl

gono/zbra árrad, (gono/zabb

ra terjed, vagy legfelyebb á

rad). Az ár annyi, mint su

bula ; az ára, merx, pretium :

az ewundatiónak igaz régi ne

ve pedig hár, mellybűl még

most is fenn van a hárút,

hárít.

Digladiatio , kardoskodás ,

vetekedés, pörlekedés : ba3 Sed54

ten, ber 3anf.. Megtiltá a kar

doskodást. Telegdi.

Dignari , méltóztatni, méltó

nak tartani: mürbigen, múrtig adótem.

Passive Cicerónál és Virgiliusnál

méltónak tartatni: múrbig geadytet

merben. Cserénélezt olvassuk: en

gemet nyájas társolkodására

méltoztatott; és e soloecismu

sának a mostani Írók között,

már több követői találtatnak.

De tegyük eggy keveset a font

ra. Mivel a Dignor deponens

íge a Deákban cum Ablativo

rei et Accusativo personae,

és így active mondatik, mint

societate sua me dignatus est :

azt következtették a Deákos

Magyarok, hogy a méltózta

tik ígének is hasonló syntaxist

lehet tulajdonítani. A tat , tet

képzővel csak a neutrumokbúl

lehet activumokot formálni ,

ütköztet, /zármaztat, a barát

kozik, emlékezik, ütközik, /zár

logban nincs akadék , mert mazik neutrumokbúl; és az il

mint barátkoztat, emlékeztet , .

*
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lyen aetivumok egyfzersmind

intransitivumok is, azaz, mint

passivumok, a „befzédben, nem

ízolgálhatnak. Így roffzúl van

mondva: ötölle a tüz a víz

gel ö/zvebarátkoztatik ; ő erre

jelenlétemtül megemlékeztetett;

a vezérektül a seregek öfzve

ütköztetnek ; ö a prókátonátúl

Gróf vérbül /zármaztatik.

Lásd az Analyt, I. Ré/z.§. 170.

ag. 273. et seqq, A' méltó ad

jectivumbúl helyesen formáltt,

de fzokatlan" csak a mél

tit , dignum facit, és a mél

túl , dignus fit lehetnének, mint

az apró, ócsó, jó, ó, bö, hö,

dücsö adjectivumokbúl : aprít,

ácszál, ócsát, javúl , javít , a

yúl, avít, bövül, bövét, he

vül, hevít, dücsül, dücsít, Ha

valaha a méltóz activumot ,

vagy a méltózik neutrumot a'

méltó adjectivum fzülteë, vagy

sem? nem tudom; de azt tudom,

hogy a méltóz, és méltózik í

éket a' fzokás fel nem fzentel

te. A méltózik ígébűl támad

hatott volna a méltóztat acti

vum, mellynek müvelő értel

mét a' fzokás hasónlóképen meg

nem törvényesítette. Az eggy

méltóztatik maradt fenn, és

még most is járatos, de csak

mint neutrum, nem pedig mint

passivum , és így a dignor í

gének csak akkor felel meg ,

mikor ez neutraliter accusati

vus nélkül áll; mint ad me ve

nire dignatus est : hozzám jönni

méltóztatott, . Ama Deákos

mondást: societate sua me di

gnatus est illy fordúlással kell

igazán Magyarúl ejteni : engemet

zársalkodásával megti/ztelni

zméltóztatott, vagy társalkodá

sára méltónak itélt, vagy leg

terméfzetesebben: társalkodásá

val megti/ztelt. A mélóztatik

ige, fzinte mikint a titulatúrák

is, mellyek nyelvünkben sok

terméfzetlenséget fzültek, a' fzo

kásba vett conversatiónak, tár

salkodásnak kifejezései közétar
tozik.

Dignatio, méltóztatás : 8űr

bigung. Egyéb értelmeit lásd

//agnerban. A Fiú „ igaz

Isten, úgymond a' Confessio,

nem nevezet /zerint, avvagy

valami (valamelly) méltózta

tásbúl, de (hanem), állat /ze

rint 's terméjzet /zerint. Az

állat névrűl lásd Consubstan

tžalis.

Dignitas, Méltóság: "Sűrbe.

Tifztelet , böcsület: (#6rt, Te

kintet: 2[nftben, Tifztesség : 2fm

[tönbigftit. Pázm, Hodeg. Le

thenyei, Keresmarthy, A ti/z-

tességben telhetetlen emberek.

Telegdi, Ide a' #" a”

ii/zteletmutatás illik, mellyet
más emberektűl várnak a kü

lömböztető böcsületre vágyako

dók. A ti/ztességnek értelme

mindenkép moralis; de a'"
teleté,"" polgá

ri. Az Isten fia ,,, meg nem

csalatik, (csalatkozik), és bü

csületét (talán böcsét), méltó

ságát ; ha/znát tudgya minde

neknek. Pázm. Pred. Nem ma

gyarosabb volnaë ezt így ejteni:
's""" , méltosá

gát és ha/znát tudgya. Ritkán

világosok az """"""

mellyekbe az Íróa' fzavakatrend

tartás nélkül fzinte csak villá

val [zórja, keveset gondolván

vele, akárhová essenek. – Di

gnitas recipiendae beatitudinis,

a bóldogságra való méltóság:

2Búrbigfrit glücffeiig 3u [con. E

zen éfzkép (idea) az erkölcsös

ség és a boldogság között való

fzövetséget fzükségesnek tefzi,

's erkölcsi foganhatóságot je
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lent. ( receptivitas; &lnpfingtit
ftit ),"" tudni il

lik az efzes való bóldogságának

maga által a tifzta és pártatlan
éfz által annyibúl, mivel az éfz

nek legfőbb javával (czéllyával)

nagyon megeggyez, hogy vala

mely fzemély a bóldogságot bír

ja. Á*boldogság tehát nem egye

nesen és efzközetlenűl függ saját

hajlandóságunktúl, melly, azt
magunknak, va másoknak kí

vánnya. Inkább indító ok ő ar

ra, hogy erkölcsügyelőleg jók

legyünk, mivel a boldogság az

erkölcsösséggel efzközetlenül és

fzükségképen öfzve van kapcsol

va. A” terméfzetesfoganhatósá

a boldogságnak elfogadására csa

érzeményes (empiricus) és így

koránt sem erkölcsi (moralis)

inditó ok volna. * *

Dignus , méltó, érdemes :

mûrbig. Illendő: anítánbig, 9tbüf

rent. Minden böcsületre méltó.

Pázm. Pred. Érdemesnek érez

ni magát. Ugyanott. Pignus

ira, Pázmánnál haragérdemlõ.

Predik. De a haragra méltó,

vagy érdemes fzokottabb. . .

JÖigressio az Aestheticában

tárgyhagyás: 3fuêfómtifung.
f)źlata-e, fzétterjefzteni. ö

regbíteni, fzélesíteni, nagyobbí

tani , kiterjefzteni: auê6reiten,

ermocitern, grčffer madjen, auêfűb=

rcn. Húzni : bcbnem. Elhalafzta

ni : verfd5fc6en, auffdjießen. Min

denekre ki/zélesíti. Ember. Ez

a fzokott kiterje/zti helyett na

gyon nevetséges. Latinismus.

Dilatio, elhalafztás , haladék,

halogatás: 2fufug, §rift, 2fuf

fdu6. Halogatás nélkül. Pázm.

Pre(/.
-

Dflectio inimicorum. Ellen

ség fzeretés, bie Qicbe ber Scinbe.

JPázm. Pred. - - -

Dilemma, syllogismus cor

nutus: Csere/zarvas bkoskodás

nak nevezi, valamint Fejér is.

A /zarvas epithetum minálunk

többnyire rolz értelemben vete

tik, mint /zarvas bün, Mikor

Ciceró így fzóll: eaperiamur, së

possiinus cornua disputationis

tuae commovere, a cornua me

taphorát bizonnyára nem a mar

"/zarvaitül, hanem a hadi

seregnek /zárnyaitúl kölesönöz

te. Mikor régi Íróink a Deák

búl fordítván Magyarra, a Deák

fzónak legközönségesebb és leg

ösmeretesebb értelmét követték,

minden mélyebb nyomozás nél

kűl; fzánakodást érdemlettek

inkább, hogysem fzemrehá

nyást, mivel afféle Lexiconok nél

kűl, mellyekben a Deák fzóknak

többféle, vagy éppen valamen

nyi értelmei ki voltak volna té

ye, fzűkölködtek. De a mostani

Iróknak ezt már nem lehet meg

boesátani. A dilemmának már

Veresmarthy talált valóban ma

gyaros és tifztességes metapho

rát, mikor azt két élü bizony

ságnak nevezte. Az egéfz dol

got; úgymond, két élit bizony

ságba foglalom. * * *

Diluvium , áradás : tttfiers

fd)memmung, 98afftrfíutó. Kizö

zön: &űnbfutb. Az özönvíz ,

mellyel már Pázmán is élt Ho

deg. a' fzavak öfzvetevésének

reguláit sérti, Fgyet tefzě val

lyon a' fzobaleány és a leány

zoba ? a húslé, és a léhus ?

a /zinbor, és a bor/kin ? : a'

vakmerő, és a merö vak ?

Dimensio, mérés :2fuêmeffung.

Megefzközlése ama határozott

éfzfogásnak, melly valamelly

mennyiségnek nagyságát elónk

be terjefzti.
- -

Dimidium, fél: bie $3dfffe.

Pázm. Hod, hasonfélnek mond

gya, kasonló fél helyett; de a'

"
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fél maga is untig elegendő.

Diminutivum nonen, kiseb

bítő név. -

Dimissoriae literae.A mene

dék levélrűl lásd Repudium a

latt. - * -

Dionysius. Dienesnek nevez

ték már a Régiek. Mono/zlai,

Pázmán. Hod. és e megnem

zetesített névvel még most is he

lyesen élünk. A köz nép Gyé

nesnek mondgya; világos bizony

ságáúl annak, hogy a gy han

a'* betűhűl ered lág #"

mint az l, n , t hetükbűl az ly,

ny, ty, és hogy a gy hangot

terméfzetesebben írnánk dy be

tűkkel. -

Diphtongus, öfzvetett hang

zó: g)oppellauter.

Directe, egyenesen: 9erabc.

Pázmánnál, igyenesen. Hod.

Monofzlainél a közbevetés nél

kül annyi, mint immediate. Lásd

Immediate. H/zköz által, úgy

mond másutt, mint Aaron, hi

vadék (hivata, hivatott) (az)

Istentül. Lásd Mediate.

Directio, arány, (irány) a

rányzás, igazítás, vezérlés: 9tid =

tung, 9titung, őübrung. A hal

hatatlan lélek vezérlése (igaz

gatása) is kívántatik a gond

viseléstül. Pázm. Hod. Ez (az)

Isten igazgatásábúl íratott.

Fázm. Az arányozásra kifüg

ge/ztett tzilt (czélt) elhibázta.

Molnár Alb.

Dirigere, egyenesíteni: 8Icid)

madóem , eben mad)em. Igazítani ,

arányzani, intézni , rendelni:

rid)ten, Itnftn , orbnem. Igazgat

ni: amorbnen. (Az) Isteni igaz

ságnak kinyilatkoztatására -

gazíttya. (intézi) Pázm. Hod.

Ennek a három dolognak ma

gyarázására igyenesítem a mai

tanitásomot, Pázm. Pred. Ez a'

dirigo ígének nem moralis ha

nem gépelyes értelmet egyene

síteni pedig csak azt fzoktuk,

a mi görbe. Ide tehát az igazí

tanz , arányzani, de leginkább

az intézni ígék illenek. A ki

Kri/ztus élétéhez, mint mérő

sinorhoz (zűnormértékhez) iga

zítéya (alkalmaztattya) élete'

folyását. Pázm. Pred. Dirigi,

in relatione esse. Lásd Referri.

Disciplina , fenyiték : 3udyt.

Egyéb értelmeit lásd Wagner

ban. Pázm. Hod. rendtartás, fzer

tartás: Orbnung. Lásd Commina

tio. Veresmarthynál is fenyiték.

A népet feddik és a fegyelem

ben(talán figyelemben) megtart

tyák, úgymond a' Confessio. A'

fegyelem , névvel Illyés is él 3

de ha csak a fedd gyökérbül

regulátlanúl nem támadt, fe

nyiték helyett venni nem lehet.

Discrimen, külömbség, vá

lafztás: 1Interfdjitb. Vefzedelem,

vefzély: Gjtfabr. Villongás , ve

tekedés, ütközet: f(cincr Gőtreit,

(25dbarmü6cI , treffen. . Kétség,

kétkedés : 8mcifeI. Discrimini ob

jicere. Lásd Aleae committere:

Vála/ztást tud tenni a jó és a'

gono/z között. Pázm. Hod, Ezek
között nem kell semmi külön

bözést és vála/ztást tenni. Páz

mán. A külömbözés neutralis, a'

vála/ztás activae significationis.

Az első helyett különböztetés

jobb, külömbség pedig fzokot

tabb. A kerefztség minden em

bernek külömbözés nélkül (kü

lömbség helyesebb) /zükséges.

Gánótzi. A külömbség nélkül

a minden embernek fzavak e

lőtt helyesebben állanának, mert

ezeket határozzák meg. -

Discursivus, a , um : Fejtő,

fejtegető. Lásd Aesthetica per

spicuitas, azutánn. Conceptu"

analytice universalis és Judici

um. – Discursiva cognitio »
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fejtő, vagy fejtegető ösmeret :| Syntaxisban,/zétvála/ztó kap

Discursive $rfenntnif. Lásd co- csolat, - Disjunctivum judici

gnitio discursiva. F

telmi esméret. - ~

ejérnél ér- um:" itélet. Disjun

iscursiva|ctionsllrtbeü. Ez tárgyügyelő érte

p" lásd Perspicuitas-lemben olly itélet, melly két vagy

– Discursive perfecta cogni-több tárgyügyelőleg ellenkező ál

tio, fejtöleg tökélletes ösmeret :|lítmányok (praedikatumok) kö

Discursiv vollfomment &rfenntnif.zűl az eggyiket válafztya, a töb

Lásd Cognitio discursive per-bieknek elrekefztésével. Illyen ez:

fecta. Fejér [zerint értelmesen, a világ vagy vak esetbűl tá

tellyes esméret. De ezt imi

határozzuk meg : fejtöleg töké

letes ösmeret.

# „ madt, vagy vak fzükséghűl;

„ vagy efzes való által." Meg kell

az illyen itéleteket külömböztet

Discutere, megfontolni, meg-ni mind a felváltóktúl (alterna

visgálni, kinyomozni : crmodgen, tiva), mind a felo/ztóktúl (di

erforfdjen, betrad,ten, crgrúmben.|stributiva). a) A felváltó ité

Pázmán a megforgatni meta-let fzétválafztó ugyan, de való

phorával él: ha megforgattyuk|ügyelő , (subjectivus) vifzony

is, úgymond, azokat az eret-ban. A felváltó tudni illik az

nekségeket, bizonnyal megta-ollyan itéletek, közül, mellyek

a/ztallyuk. Hodeg. Úgy lát[zik, tárgyügyelőleg(objective) eggy

ogy e metaphora, a birkozás-értékűek, de való ügyelőleg (sub

búl van véve. Megforgatni ezenjective) ellenkezők, az eggyiket

Éérdést, úgymond Molnár Al-válafztya határozásúl; péld. ok. „

bert: de a kérdésrül van a fo- „a testva mozgó vagy mozgat

rog ígével idiotismusunk: nagy, lan.“b)#felo/ztó ítélet a vol

kérdésforog errül a tudós em- na, mellyben péld. ok. a mozgás
berek között 's a' t. réfzént az eggyik, réfzént a má

Dissinteressatio.. Az igazi sik testnek tulajdoníttatna,

önnönha/znátalanság, úgymond

Márt. Istv. E fzófzörnyetnél,

Disjunctus, a, um. Disjum

cta similitudo lásd Similitudo,

mellyben az ú formativa posses-| Disjuncta notio: /zétvála/ztott

siót, a talan pedig privatiót, értemény. Fejérnél megkülönöz

és így az egéfz fzó két ellenke

ző dolgot tefz, e fzófzörnyet

nél, mondám , a' Deák barba

tetett értelem. Lásd Notzo

IDisordinatus, rendetlen, öfz

rismus jobbat nehezen érdemel. vebomlott : unortentíid), 5errűttet,

De ha az interessentiát már ha

/zonkeresetnek mondgyuk, a
3

Galyžňa p. o. or/zág Pázmán

nál Hodeg. fzinte annyit látfzik

dissinteressentiát méltán lehet tenni; de alacsony fzó, és nem

ha/zonkeresetlenségnek nevez elég ösmeretes. Szabó Dávid a'
ni. 9 * kisded Szótárban # fzóll rólla:

Disjunctivus , a, um , fzét- Galibálkodni,galibáskodni, ve

válafztó. Fejérnél megkülö-/zödni. Elég galibám, vitám,

nözös, mellyben az s forma-ve/zödségem volt vele, Galiba

#va kisebbítő, mint a sárgás, kunyhó, vagy ve/zödség, vagy

feketés adjectivumokban. Dis- gono/z, vagy bordélyház gaz

junctivussyllogismus lásd Syllo

gzsmus. Disjunctiva conjunctio a'

dája, Páriz Pápainál Galiba:

Mapalia. Item Perversus.
|
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Caneo. Galibdlkodni: ineptio,

tergiversor. Illyen az efféle fza

vaknak a sorsa ; értelmeikre

nézve kerengenek eggy darabig,

mint a beteg juhok, még vég

tére örökre feldülnek.

Disparatus. Csere fzerint el

vála/ztott. Disparata Logicis di

cuntur, quae de se invicem non/

possunt praedicari. A disparo

igének értelme, külön tenni,

különözni, elkülönözni. Aulus

Gelliusnál pedig egymástúl el

vála/ztani. A dispar végtére

Liviusnál annyi, mint eggyen

letlen, nem egyenlő, különbö

zö. Ezeknek öfzvetartása utánn

a disparatumnak leghelyesebb

neve a külömböző.

Dispensare. Lásd többféle ér

telmeit /Wagnerban. Pázmán

nál fel/zabadítani. Az anya

/zentégyház, úgymond, (az)

Istennek ti/ztességére és vala

mi (valamelly) közönséges ha

/zonra /zükségesnek ítéli, hogy

valakit fel/zabadítson , vagy

- inkább (az) Istentül fel/zaba

ditottnak jelentsen kötelessé
étül.

Dispensatio, facultas. Páz

mánnál az engedelem talán csak

/acultas. A dispensatiót előb

beni mondása Ízerint dispensare

" fel/zabadításnak kell mon

(1I11,

Dispensator: Lásd Wagner

han. Pázmánnál o/ztogató Pred.

Telegdinél sáfár. Az Isten tit

kainak sáfári a papok, úgy

mond. A sáfár a Német (25d5af

fer, Gőd)affner névbűl van

véve 3 pedig e' Német fzó tu

lajdonképen be/zerzőt jelent,

és így a dispensatorra, o/zto

šatóra nem illik. A dispensa

tor helyesen németül 2(uêípember,

${uštbtiitr,

Dispositio , promptitudo, di

| lyet ,

gestio, kéfzület, kéfzség: 2fn=

[age. 1) Így neveztetnek által

lyában mind a mivolti réfzek,

mellyek a valóhoz tartoznak,

"a réfzek egybekötéseinek

formái, mellyek a valót éppen

olly valónak tefzik, a micsodás.

2.) Különösebben vévén, a ké

/zületek vagy eredetiek, vagy e

setiek. Az eredetiek a valónak

lehetségéhez fzükségképen tar

toznak. Az esetiek azok, mel

lyek nélkül a való lehetséges

maradna. 3.) A vágyó tehetség

re nézve, (appetendi facultas ,

3tgebrungèvermégen) és a' fzabad

akaratnak hafzonvételére nézve,

kétféle jó kéfzületei vagy kéfz

ségei lehetnek az embernek, úgy

mint vagy tagadók, vagy téte

ményesek. a) A tagadólag jó

ké/zületek azok, (bonae dispo

sitiones negativae), mellyek az

erkölcsi törvénnyel nem ellen

keznek, mint az állatiságra va

ló kéfzségek, az önfenntartásnak,

a nemfolytatásnak, ("

tionis) , és a társalkodásnak

öfztönei; vagy mint az ember

ségre vezető kéfzületek, a mi

csodás a böcsület utánn való

nemes esdeklés, a jónak köve

tésében való buzgóságnak öfztö

ne. b) A téteményes jo ké/zű

letek (Bonae dispositiones po

sztivae) az erkölcsi törvénynek

tellyesítését még elő is mozdít

tyák. Illyen a gyakorlásügyelő

tifzta éfz, és az erkölcsi törvény”

tekintetének, nagyraböcsűlésé

nek elfogadására való hajlandó

ság, melly erkölcsi érzésnek

neveztetik (sensus moralis, me

raíijájc& ($cfűbI), Egyéb értelmeit

lásd //agnerban. Ké/zületnek

mondgya Pázmán is Hodeg. Cse

re más értelemben digestio he

elrakásnak mondgya ,

melly sepositio. Az elrendelés »
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elintézés, filo/atás: 2tnorbnung,

Gintbeilung, itt helyesebbek. Az

elrakás nem tudományos fogla

latosság. Fejérnél már ké/sület,
már képesség, capacitas, dexte

ritas, Sábigfcit; már nyom, vesti

gium, tritty.semila, 4 fab; már

Ké/zség, már ké/ztetés, coactio,

3mang:Az Aestheticában elrende

(és: 2(norbuung-er, , , , , , , ,

: Disputare, … megválafztani.

_Gntfd)ciben, bišputirem. Ez annyi,

.mint az itéletet, bizonyitások,

azaz, olly tárgyügyelő élzfogár

soks által meghatározni , mellyek

ugyanazon itéleteknek talpokai.

2. ) Disputálni annyit is tefz,

mint vetekedni, [treiten , azaz,

másoknak itéletét a miénk alá

hódítani, nem ugyan mindég

tárgyügyelő"" ), ha

nem sokfzor csak saját valónkot

ügyelő (subjectivus) okokkal,

a minók péld. ok.. belső érzé

seink. * * * * * -

_ Disputatio , megválafztás :

(#ntfdjeibung. Concertatio, ve

tekedés: ?treit. Lásd, Disputa

re alatt, és Wagnerban Dispu

zo alatt. Illyen volt /zent Jero

nimus és/zent Ágoston veteke

dése. Pázm. Hodeg. A Hiero

nymus Magyarúl helyesebb.

Dissentanea.. Csere egyenet

lenségnek mondgya. Az eggye

zetlen annak az ellenkezöje, a'

mit a Deák a rectus és planus

nevekkel jelent. A dissentaneus

pedig négyfélét tefz, úgymint:

más vélekedésű: bcr eine ambert

9lepnung bat; ellenes vagy el

lenkezö: wibermärtig, entgegen

3eft6t; nem egyforma, külöm

bözö, nem eggyenlő: mid)t 3Icid)-

férmig, ungicid , ungicid förmig.

nem eggyenlő helyett le
het a fofztó képző által formáltt

melly egéfzen mást tefz, mint

az eggyenetlen melléknév: -

, Dissentiens, pars, Molnár

Albertnál ellenkező fél: Gjégcm>

partbc). Dissentientia judicia Fe

jérnél ellenkező iléletek. Dis

sentiens notio. Lásd Notio,

| Dissentire, külömb értelem

ben, más vélekedésben lenni :

timer anbern 9)lépnung ftpm. Meg

nem eggyezni, külömbözni

mid)t, tinig fryn , mid)t üßereinftim =

mttm. Egyenetlenkedni, viflzál

kodni: mif)ellig, uncinig feyn.

Különöztek egymástúl nem

kicsiny dolgokban, úgymond a'

Confessio. A különözni acti

vum is annyi, mint separa

re, segregare, Itt a külöm

bözni helyes. - - " »

Disserere, disquirere, Ér

tekezni Pázmán Hod. Lásd

//agnerban. . . -

Dissidens, viflzálkodó, el

hasonlott Pázmánnál Biodeg

llntimig, abtrennig. Lásd a töb

bit //agnerban Dissideo alatt,

Dissidere, discordare. Lásd

/Wagnerban. Külömbözö tet

/zésekkel egyenetlenkednek ,

úgymond Pázm. Hodeg. Kü

lömbözö vélekedésekkel vi//zál

kodnak helyesebb.

Dissimilis, külomböző, kü

lömb, nem hasonló : umábmlid),

unterfdjicbtn. Csere hasonlat- ,

lannak nevezi. Igaz, hogy a ha

sonló, a hasonlik ígének parti

cipiuma, melly betű fzerint a'

hasít, hasad ígék rokonysá

ga miatt annyi, mint elváló,

el/zakadó, elhasadó, és csak

per metonymiam annyi, mint

similis, mivel az el pártoló ,

pártotütő,annyinak tartya, vagy

tenni akarja magát, a' mennyi

az, a kitül elpártol. Ezen utób

bik értelme, noha csak, figura
*&gyenletlen névvel élnünk,

ta, a közönséges fzokás által
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olly erőre jutott, hogy az ere

detit majd árnyékba is rejtette.

A” /tasonlatlan betű fzerint an

" mint a mi el nem vált,

el nem /zakadt, el nem hasadt,

Ő a' vétkeket csak elnézi, el

türi, mintha nem is látná. | |

Dissipare; elfzéllefzteni, el

ofzlatni, Ízéthányni: jertreuen,

3ermèrfen, Szétverni : auè rihan

és ezen értelemben helyes fzótér treiben, fólagen. Eltékozlani,

is. De ennek a Dissimilis ér

telmet a közönséges fzokás nem

adta, 's nem is adhatta, mert

ugyanis micsoda okunk lehetne,

azt akár proprie, akár figurate

dissimilisnek nevezni, a' mi el

nem vált, el nem /zakadt, el

nem hasadt ?. . . .

Dissimilitudo , külömbféle

ség, külömbség 1 1lnábnIid,feit,

tlngIeid)beit, Az Aestheticában el

lenkép, Francziáúl Contrast.

„Dzssimulare, tetetni magát:

fid) verítettem. Elnézni, épzre

venni nem akarni : fid) mid5t8

merfen Iaffen. Eltitkolni : ver

bergen , verbt6Icm. » Pázmánnál

födözgetni. Predik. Tetteti ,

mintha nem látná a vétkeket.

Pázm. - Fred. A' factitivumok

az /z végzésű anomalumokbúl

csak eggy t betűvel formáltat

nak, mint a több silabábúl ál

ló regulakövetőkben, úgymint:

itat, etet, hitet, vitet, vetet,

accipi, vel emi curat; nem pe

dig ittat; ettet, hittet, vittet,

vettet. A monosyllabumok kö

zött csak öt ígénk van, mellyek

tat , tet formativát kívánnak,

úgymint vet, nyit, köt, süt ,

üt; mellyekbűl vettet projici

curat, nyittat, köttet, süttet,

iüttet a factitivumok. Analytic,

Part. I. §. 474. pag. 274. et

seq. Azonban, mivel a tetetés

minden esetben mutat csak leg

alább is eggy kis immoralitásra,

én még Pázmán utánn sem mon

danám az Istenrűl, hogy teteti,

mintha nem láthá a vétkeket;

mert az Istenrűl a' Deák sem

mondgya soha, hogy simulat,

elpazarlani: burdjbringen , vers

fd)menben. Elterjefzteni: attěbrei

ten. Pázmánnál éltékozlani Pred.

másutt " így, fzóll: mel

lyet a'/zél élo/zoltat. Pred. A'

Régieknél e/zöl volt a gyökér,

mellybül az o/zoltat factitivum

helyes. Az o/zlik ígébűl az o/z-

lat factitivum a törvényes. –

Dissipatae notiones, fzélledtt

értemények: 3critècute &nntnifft.

Fejérnél fzana/zét való ösme

retek. Tudom én, hogy e' fző

val, melly a' fzanafzíti"Török

fzitokbúl támadt, élnek némelly

vidékekben a Magyarok ; \ de

csak nem tartom méltónák ala

csonysága miatt, még is, hogy

a tifzta, vagy a tudós nyelv

be bevegyük. Hogy a /zét gyö

keret, melly helyett a mosta

niak a' /zéjjel, /zéllyel, />él
lel 's több efféle húlladékokkal

élni fzeretnek, mindeddig fenn

tartotta, azt neki még is nagyon

köfzönöm. - - -, , , , ,

Dissolutio Pázmánnál feslett

ség Hodeg. 2(uêgefaffenbeit. E

gyébértelmeit lásd/Wagnerban.

Dissolutus, a, um ; perver

sus. Pázmánnál feslett. : Pred.

" egyéb értelmeit /Wagner

(177.

Dzssonus , insociabilis Páz

mánnál egybeférhetetlen Hod.

A megférhetetlen vagy ö/zve

férhetetlen elég; mert az egy

be az eggyé lételre mutat. E

gyéb értelmeit lásd Wagner- -

ban. - - -

Dissonantia, a Musikában

hangellenkezés, Oiffonanj,
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Distantia, meffzeség, távúl

lét: &ntfernung, 2(bjtamb. Ez olly

köz, mellynek csak hollzát

tekíntyük.

- Distinctio, discrimen, el

különözés , elválafztás: tlnter

fdjeibung. Külömbség, külömbö

zés neutraliter, külömböztetés

active. Noha a világ elött

külömbözés , és válogatás van

közöttök, Pázm. Pred. A kü

lömbözés neutrum lévén a vá

logatás " activum, nem

könnyen lehet azokot e mon

dásban megeggyeztetni. Az Is

teni állatban (termé[zetben ,

mivoltban. Lásd consubstantia

lis) eggy ré/zént a benne való

(lévő) külömbözést kell meg

gondolnunk, úgymond Med

gyesz.

Distinctus, külömböző, vagy

külömb neutraliter; külömböz

tetett passive. Egyéb értelmeit

lásd Wagnerban. Fejérnél kü

lönböztetett, de talán nyom

tatáshiba által; mert e partici

piumnak ígéje különbözt volna,

melly idomatlan és Ízokatlan,

sőt egéfzen ösmeretlen is nyel

vünkben.

Distributio, Cserénél meg

o/zlás, mego/ztás; de a fel

ö/ztás , vagy elo/ztás [zokot

tabb. A' meg praefixummal ,

valamint a többiekkel is, az

ígéknél kényünk fzerint nem

élhetünk, 2(uštítifung , &intóti

(ung.

Distributive , felofztólag.

JEnnyire különkülön a' csalat

kozást elkerülhettyük,úgymond

Fejér. De itt ő a singillatim,

seorszaz fzavakrúl gondolkodott.

Distributivus, a , um, 'fel

ofztó, Distributivumjudicium,

felo/ztó itélet.. . Distributions

tlrtbtii, Lásd 4Disjunctivum ju

dicium,

Districtus , vel Parochia,

Ha valamelly házasúlando/ze

mélyek vagynak megyétekben,

úgymond Telegdi. Most a Di

strictus, kerület, járás : 25t5irf.

Ditio conceptus mentis, az

éfzfogásnak környéke: baš Göca

bitt cintë Begriffcê. „ „ -

Divergere, , Ízéthajlani. Gőid;

auêcimamber neigen, -

Diversitas, külömbség. Ber•

fdjitbcnbcit. Lásd Identitas.

Diversus , a, um , külömb »

másféle, külömbféle: unterfdbit

ben , verfd)itben. Külömbet ta

nítnak annál, a mit eleitük

(elejétűl) fogva tanúltunk.

Pázm. Hodeg. Monofzlainál is

külömb. Csere utánn Fejér kü

lömbözönek, mondgya; de ez

inkább differens , distinctus

Így Fejérnél a külömböző ér

telmek,notiones differentes,lefz

nek, mert a diversus igazán

annyi, mint külömbféle, más

féle. A Logicában én a diver

sus értelmét pontosan csak e'

fzavakkal fejezhetném ki: más

arányú, külön arányú ; mert

divertere dicitur de duobus,

qui diversam viam institu

unt. Cicero: a diversus pedig

betű [zerint annyi, mint egy

mástúl másfelé fordúltt: von

cinqmber auf verfdjicbcnc Q5titen

gtménôtt.

Divertere, befzállani, meg

fzállani : einfebrem. Eltérni, ki

térni: a6meidben. Másfelé igazí

tani, máskép fordítani: a6Icn=

fen , abmenben. Külömbözni: uns

térfd)ttben fcyn, Heródeshez úttyá

5aa tére, úgymond Pázm. Pred,

meg/zeretvén feleségét elcsalá,

's igaz feleségét érette (miatta)

elbocsátá. A tér íge a búl,

bül ragafztékot kívánnya a mel

lette álló névhez: úttyábúl He

rodeshez tére. Az érette csak
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a feleségcseréléshez illene. Más

útra /zegni, úgymond Pázm.

Pred. A térni (zokottabb.

Dividentia membra , ofztó

réfzek: cintijeifenbe (Slieber, Fe

jérnél az g/ktályré/zek csak a

ma réfzek lehetnek, mellyek

az ofztálybúl az ofztályosokra

jutottak. Az o/ztály neutrum,

az o/ztó activum. - ,

Divinatio , jövendelés, jóso

lás : $Geiffagung , JGabrfagung,

Efztelen képzések: närrifdje 3)ban

tajterepen, Griffen. Nehéz nya

valya : bie binfallenbe (25udyt, bic

fd)mere 9toth, Illyés varásló jö

vendelésnek mondgya.

Divinitas, Istenség. Med

yesinél Isteni valóság: Gott

bkit. Lásd egyéb értelmeit Wag
nerban. " * *

Divisibilitas , ofztékonyság :

E6eiI6arfeit. Ez öfzvetettet, soka

ságot kíván mind a magavalók

ban (substantiákban), mind

eggy és ugyanazon magavalónak

külömbféle tehetségeiben, mel

lyekben a többség a garádicsok

búl áll. 1) A magavalókban ve

gyük fel példa gyanánt a' fzer

nek réfzeit. A' fzer végetlenűl

ofztékony mint a köz; de a ré

Ízeknek sem véges, sem véget

len fzámábúl nem áll; mert a'

dologrúl úgy fzóllván, ammint

magokban vannak, (res in se),

az egéfznek réfzei, fzükséges u

gyan, hogy ezen egéfzben előre

foglaltassanak: de a jelenésnek

réfzei ellenben, mellyek az eggy

gondolatban vannak, csak azu

tánn az ofztás által lefznek való

ságosak, azaz, fzemléltt réfzek,

és így az érzékenységeknek tár

gyai. 2.) A tehetségeknek gará

diccsaira nézve az o/ztékonyság

létügyelő. (divisibilitas"
mica). Így lehet több magava

lónak öfzvetevését is gondolni,

hogy belőllököfzvetett eggy ma

gavaló támadgyon ; vagy a kü

lömbféle magavalóknak tehetsé

geit efzünkkel úgy öfzvetenni,

mintha csak eggyetlen eggy és

eggyügyű erő volnának; a mi

coalitiónak , ö/zvehegedésnek,

vagy ö/zveállásnak mondatik.

Divisio, ofztás: 25eilung. Az

ollyan, melly csupán csak a'

réÍzeknek megkülömböztetésé

bűl áll, mérötudományos(ma

thematica) ofztásnak nevezte

tetik, mint péld. ok..a köznek

vagy az üdőnek felofztása. Az

ollyan pedig, melly a' réfzeket

egymástúl elválafztya, elfzakafz

tya, elfzéllefzti, termé/zettu

dományosnak (physica) mon

datik. Neutraliter o/zlás, o/z-

tály, elválás. $rennung , @pal

tung. Lásd, //agnerban. Cseré

nél mego/zlás, mego/ztás. De

a felo/ztás, elo/ztás fzokottabb:

A meg praefixum iránt, lásd

fellyebb distributio. Divisionis

signum az irásban: o/ztó jel,

o/ztó vonás. -

Divisus, a, um. Illyésnél

mego/zlott. De a meg ide sem

illik, ammint már a Divisus,

és Distributio alatt mondottam.

Felo/zlott, elo/zlott, elváltt,

vagy active felo/ztott, elo/ztott,

elvála/ztott : getbeilt, cingetbeilt,

getrennt.

Divortium, ál út, téredés,

tévefztö út, útválás: 2(6még ,

28cgfdjeibung. /(ízágazat : 28af=

fcrarm. Külömbség. 1Interfdbieb.

A házasoknak elválása: ($0cfd)ci=

bung. Elválásnak névezi mind

Pázmán Hodeg, mind Szilágyi ,

mind Veresmarthy, kinél active

"" is olvassuk, Páz

mán felofztya az örökösre és az

üdeigvalóra. Veresmarthynál

ad thorum et mensam annyi,mint

az eggyütthálásra és lakásra néz
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ve… De a hatlásnak illetlen em

kítését, a lakás hafzontalannak

is tefzi. Ezt tehát jobb így ejte

ni: a lakásra és az a/ztalra

nézve, , , | * * * * * *

• Džurnum. Megadgya az I–

sten a jóknak az örök életnek

napi pénzét, úgymond Telegdi.

A nap/zám, napbér , nappénz

réfzént [zokottabbak, réfzént he

lyesebbek. - - - - - -

Docilitas, tanitékonyság: Gt
Itbrigfeit. • • • • • •

HDoctor. Pázmánnál :Tanitó ,

fötanító. A mirül régi Főta

nžtók emlékeznek , úgymond

Pázm. Hod, Enita Doctor ne

veta Magyarban is megtartanám,

kivált az Anyafzentegyháznak

Izent Doctorairúl. Gánótzi me

sternek nevezi, melly névvel in

kább csak a kézi mesterségek

ben élünk. Szent Pál a pogá

nyok mestere, úgymond. Mi

ért nem Doctora ? talán mivel

az idegen fzó? Idegenbűl csa

vartt a mester is, a Deák ma

ister, vagy inkább a Német

" fzerint. A tanítóval azon

ban az oktatót is fel lehet vál

togatni; sőt mivel a lovát is ta

níttyuk, az oktatás inkább csak

az embert illeti: ki az állatok

között egyedül képes a dolgok
nak okait átlátni. :

Doctrina , tanítás: 9ebre. –

Doctrina defacultate judican

di , tanítás az itélő tehetség

riil : Qebre 9cm ber 1lrtíjcifëfraft.

Lásd Analytica. Tudósság: Gjc

Icbrfantfeit. Tudomány: JGiffen

fd6aft. Tanúság, melly az okta

tásbúl következik: Qebre. Doctri

na falsa lásd mendacium. Az

Isten könyvébül vettem taní

tásimot, úgymond Pázm. Hod.

Ganó?zinál is tanítás. – Tudo

» * * * *

mány. Az Anya/zentegyház is

minden isteni tudománnyokkal

és /zent példákkal bôvelkedik.
A'ázni. Pred. Gánótzinál is tu

domány, tanúság. Arrúl sincs

tanúság a Credóban, hányak

és mellyek a'./zent Irás köny

vei, Pázm. Hod. Itt a tanúság

csak annyit tehet, mint testi

nohium; egyébkép a tanítás

nak kellene helyette állani. A'

hányak pluralis helytelen; mert

ennek, valamint a sarkfzámok

nak is, csak an vagy en adver

bialis plurálissa van: hányan ?

hárman, ketten, hatan, öten ;

nem pedig hármak, kettők, ha

tok, ötek, vagy ötök. Az ollyan

esetekben tehát, mint Pázmán'

mondásában van, meg kell a be

Ízédet illyformán fordítani: ar

7"úl sincs tanitás a Credóban,

mennyire megy a /zent Irás'

könyveinek /záma, és mellyek

azok ; nem pedig a Deáknak

nyomdokainn magyaratlanúl ej
teni a' fzavakot. Másutt Pázmán

így fzóll: a' mellyekrül a'/zent

Irás világos tanúságot nem

adott, az Anya/zentegyház bi

zonyost nem végzett. Hodeg.

A tanúság itt is testimoniumot

látfzik jelenteni. Molnár Albert

nál a Doctrina salutis vagy sa

lutaris: idvességestanúság.Hogy

az üdvözség helyesebb, magya

rosabb, kitetizik," Feleletbül

a 209. és köv. old., A tanúság

név verbalis nem lévén, mivel

a tanú gyökérbűl ered, accusa

Livust, mint itt idvességet nem

fzenvedhet maga mellett, mellyet

azonnkivűl az öfzvetevésben no

minativusra is kellene változtatni

üdvességtanúság , melly névnek

éppen semmi értelme sem lehet.

Felelet a 79. old. a) Ezen eset

ben tehát az üdvösséges adjecti

vumhoz kell folyamodni; a' mit

már Pázmán is megcselekedett.

Maga Kri/ztus, úgymond ő, a'
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tül, melly az "éfzfogásoknak

alktatásábúl támad (constru

ctio); d) a talpállítástúl, melly

csak közösleg(indirecte) öfzve

kötő, de élzkényfzérítő itélet.

(A') Catholicusok között dispu

tatió olly dologrúl vagyon,

melly a' hitet nem illeti; vagy

ha a hitet illeti, nem a hit+

nek elvégezett (declaratum) á

gairú/. Pázmán. Talán itt a'

meghatározott, világos, meg

ösmertt , ; kinyilatkoztatott,

nyilvánvaló a'" mel–

" jobban" kifejezné. E

gyéb értelmeit lásd Wagner
,,', '', ; ; ; ,' ' ' . : " "

templom böcsületérül (honor,

tifztelet) a világi /zorgalma

tosságok (cura, fzorgalmak:

gondok) távoztatásárúl , a'

mennyei kincsnek" #yüjtésérűl

(congregatio), az alázatosok"

felmaga/ztalásárúl (exaltatio),

és egyéb üdvösséges tanúsá

gokrül (tanításokrúl); azon i
gazságot több helyeken em

Íítette. Predik. – A Régiek

nél a tanúság helyett, a ta

múlságot is olvafsuk, mint Te

tegdinél és Mono/zlainál. Ez ,

úgymond az utóbbik, örökre

való tanúlsága legyen minden

ban." , , , , * - * * *

19ogmatica. Márton István:

hitbéli ellenségünknek. De az

igékbűl a stig, ség ritka nevet # 1)

hittudománynak nevezi, midőn

így fzóll: a kere/ztény hittu

fzűl, hanem csak másnevekbűl,

Ki mondhattya "jól Magyarúl így! -

dománynak Luther által lettfordúlság, gyógyúlság, moz- don -

megjobbítása. * ~ -dúlság, vakülság 's a' t."
rirúlság, bg//zúlság, kóldúl- Dogmatismus, ágazatvítatás

ság, sutúlság 's a' t.

Doctus, tanított: abgeridótet.

Tanúltt: 0cfcbrt. Tudós Páz

mánnál Hodeg.: cin (jeIebrter.

Egyéb értelmeit lásd //ag

nerban. - | | | | |

Documentum, példa: 95c9a

[picI, JGarnung. Próba , bizonyí

tás: pro6c, 8cmci3, pattbuung.

Tanúság, tanúírás: Ériefíídjc lira

funbe. Fejérnél érott vallástétel:

de ez a documentumoknak csak

eggyik nemhe. . . . . . .

1)ogma, Mathemd , ágazat:

9cbríprud). Ez annyi, mint éfz

fogásokbúl egyenesen öfzvekötő

(directe syntheticum) itélet; á

gazatos itélet; tanító mondás.

Külömbözik ez a) a feltagoló

(analyticus) ítélettűl, mellytu

lajdonképen nem tanít; b) a'

tapafztalásbéli állítástúl, melly

éfzkény{zerítő (apodicticus) bi

zonyosság nélkűl fzűkölködik;

c) a mérőtudományos állítástúl,

avvagy az öfzvekötő itélet

ágazatos tanítás: 3)cgmatièmuê.

Ezzel él a Metaphysica, mikor

az érzéshaladó tárgyaknak létét

a hagyomány által vett talp

okokbúl bizonyíttya. Fejérnél

mindenrül való végzés.

– Dolus, gonofzság: vorfe6Iidjei

(25dbulb. Csalárdság , rava[zság,

furcsaság , álnokság : 35ctrug ,

Qift. Szilágyinál a csalás, de

ceptio. -

Domesticus, cseléd. Szilágyi.

$auêgenoff, $auê{ettte. Egyéb

értelmeit lásd Wagnerban.

Domicilium conceptus men

tis, lakása valamelly éfzfogás

nak: 2(ufentbalt tintë Begrifftő.

Ez által ama kört (sphaera)

értyük, mellyben az éfzfogás

törvényesen fzületik ugyan, és

bizonyos czélra fordíttatik, de

a hol maga mégis törvényeket

nem fzab. Péld. ok. a tapafzta

lásbéli éfzfogások a terméfzetben

laknak ugyan, de azért a termé
fzetnek törvényeket nemfzabnak.
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"Dominatus Pázmánnál ural

kodás; de ez inkább domina

tio. A dominatus annyi, mint

uraság, birodalom, hatalom :

3errfd9aft , Gemalt. . . .

Dominica, Vasárnap. Pázm.

Hodeg. Q5onntag. . .

Dominium, uraság

dás, hatalom, bírtok: $errfd0aft,

35ethmágigfcit, frey: 35efigung. Fel

lyebbvalóság, Törvényfzék: C

brigfeit, Gerid)t. Mennyi urasá

gokot adtak. Pázm. Hod. Az

iuradalom névrűl, melly a' so

kadalommal eggy féfzekbűlkölt,

lásd az Analyt. Part. I. pag.

- 95. b). Szilágyinál bírtok, ura

dalom, ki ezt imígy ofztya fel:

directum, egyenes ; solitarium,

egyedül való; (a rideg jobb);

condominium, eggyüttvaló (köz

uraság, köz bírtok); utile, ha

./zonbértok; putatitium képzeltt;

(véltt jobb). __ * -

Dominus. Külömbféle értel

meit lásd //agnerban. Domi

num agnoscere: uralni valakit,

Pázm. Hodeg. - Domini orbis:

avilágbírók. Pázm. Hodeg, Do

minus vobiscum : (Az). Ur ve

letek. Gánótzi. Articulus nél

kűl annyit tefz, mint aliquis

ADominus Vobiscum. . . .

:Domžtor, fzelídítő, győző,

zabolázó, hódító: 8ábmer , 35c

3minger , Bánbiger, 1lnterjod)er.

Tanító: 1Interrid)ter.

Donatarius, ajándékvevő , a'

kinek valami ajándékoztatik :

Nem ctma8 9cfdbcnfct it. Szilágyi

nál ajándékelfogadó. De a ki

az ajándékot ve/zi, azt el isfo

gadgya. -

Donatio, ajándékozás: 25djen=

fung. Ajánlás: 23crcbrung. Dona

tio mortis causa Szilágyinál ha

lála utánnra eső ajándékozás.

En halálkövetőnek mondanám.

IDonum, ajándék: Gjtfájcnf, Ju

[helyesebb.

» uralko

talom: 8ohm, 8tIobnung. Ado

mány: Gabe. Szent Pál írja,

úgymond Pázm, hogy meg nem

bánnya (az) Isten az ő aján

|dékozásit. Ez donatio; helyette

az ajándékát, vagy adományit

Dos, jegyjózág, menyaján

dék, menyadomány: $cimítélter ,

)tit8ieft, 3)tablfd)ag, $curatbëgut.

Haßzon: 9\ußen.. Elsőség , ado

mány,"" 3B0r3u3, (3a6c.

A csábító a vi//zapótolást

(restitutio) akár házasság, a

sarcitio ), vagy más e/zközök

módok ) 's a gyermeknevelés

iránt való gondoskodás által

köteleztetik végbe vinni. Már

ton Istv.. A vi//zapótlásban a'

vi//za a „Deák re praefixumnak

magyaratlan majma : kipótollás

a helyes Magyar név. A' kifi

zetés csak ea solutio ; a' dotis

resarcilio annyi, mint a jegy

jó/zágnak helyrehozása.

Ez két mivoltiképen külömböző

magavalónak létét vitattya ,
ú int a'/zervalóét, és a gon

doló valóét. A tapafztaláshala

dó Dualismus e kétféle valót

úgy nézi, mint valókot, az ér

zeményes Dualismus pedig, mint

jelenéseket. Lásd Corpus.

Dubium , kétség : 8mtifcI. Bi

zonytalanság: 1lmgewifibéit. Ex

tra dubium posita veritas Páz

mán. Predik. Kétség kívül

vetett bizonyos igazság. A'

kétség kívül, mint phrasis ad

verbialis per apocopen pro két

ségenn , közönségesen fzokott

Ízójárás; de a többi esetekben

a kivül előtt az inhaesivum

suffixum, avvagy állapító ra

ga/zték áll, mint a városonn

kivül. Itt eggy kis alkalmatos

ságunk van, az idiotismusok

kár illendő kifizetés (dotis re

Dualismus : Kettőségvitatás.
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nak terméfzetével közelebbrúl

megösmerkednünk. Mikor én azt

mondom: a várasonn kivül é

pítettünk házat, vetettünk ha

tárt, vagy nyilakot, vertük meg

az ellenséget, minden Magyar

úgy érti, hogy az építők , a'

határvetők, a nyilazók, a ve

rök magok is a várasonn kivűl

voltak. Ellenben mikor így fzól

lok: a várasbúl vetettünk ki

nyilakot, vertük ki az ellen

séget, akkor a nyilvetők és

a verök a várasban vannak. Az

extra praepositióval Cicero él

ugyan a mozdúlásrúl, mint

extra cancellos egredi; de úgy

tetÍzik, hogy csak a neutru

mok mellett, és így az extra

dubium portere nekem barbaris

musnak látfzik, a dubio exi

mere helyett. E barbarismus

fzórúl fzóra fordíttatván, két

ség kivül vetni "" tenni,

vagy még kétségenn kivül is,

még fzörnyebb , barbarismust

" Az extra dubium posita

veritas, kétségbe vehetetlen,

a kétkedés alól egé/zen kivontt,

kimenekedett, vagy legrövideb

ben kétségtelen igazság.

Sine dubio, Pázmánnál Predik.

kétség nélkül; de e latinismust

a kétség kivül helyett a köz

Ízokás fel nem fzentelte.– Kik

a Boldog A//zony /züzességét

azzal akarták kétessé tenni.

Fázm. Pred. Lásd Dubius.

Dubius , a, um , kétkedő ,

kételkedő: btr 8mcifcímbe. Kétes,

kétséges: metfélbaft. Bizonyta

lan: ungemifi. Vefzedelmes : ge=

fibrid). Állhatatlan: unbetánbig.

A históriát kétessé te/zi. Páz

mán Hod. – Nem illik abban

kétesnek (kéteseknek) lennünk,

hogy (az) Isten nem bízta reá

az ő igazságának felállatását

(felállítását). Pázm. A kétes ob
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jectivum, a kétkedő subjecti

vum. E” mondásban tehát a ké

tes hiba. A kétes névvel Veres

marthv is él. - -

Dubitare. Lásd többféle ér

telmeit //agnerban. Prudenter

dubitare, Gánótzinál bölcsen té

felkedni : de ez sapienter; a'

Prudenter annyi, mint okosan.

Ductus, vezérlés. Pázm. Pred.

§úbrung , ?titung. Egyéb értel

meit lásd Wagnerban.

Duellum. Márton Istvánnál

bajvívás, vagy bajnokság. De

a baj maga is elég, Bajra hí

ni valakit : 5um Stampft, 8mcy

fampft berauêforbern. Egyéb értel

meit lásd Wagnerban

Dulia , , tifztelet , fzolgálat.

Pázm. Hod. Berebrumg, 35icnit.

Dum et quando, némellykor,

ollykor,"" , néha,

koronkint, üdőnkint.: mandymal,

jumtiltn. Pázmán Predik. hébe

hóba. Ezen alacsony, és csak a'

köz népnél fzokott zavak a hét

ben, hóban (holnapban) nevek

bűl csavartattak el. Némellyek
a hébe korba változtatással a

karták megízépíteni; de ez Lo

gice még nagyobb fzörnyet, mert

a hét a kornak réfze; a kor

|" a hétnek nem réfztartása,

anem egéfz. Geographia totius

orbis et pagorum eidem adjacen

tium.

Duo puncta , dupla pont. Du

obus modis. A rösát, kétkép
* * * *

pen /zedhetem, vagy/záránn,

vagy virágjánn. Pázm. Pred.

A kétféleképen helyesebb: auf

3megerIcy 2írt. -

Duplicatus, duplázott. Páz

mán Pred. _ boypeIt , orrboypeIt.

Másutt két/zeresnek mondgya.

A ki, úgymond, fel akarja

ezeket a Bibliában találni,

bár jó két/zeres oculárt (Izem

üveget) vonnyon órrára. Pázm.

*

10 -
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- - parad" tartós: t#rűó.

Ennek mondatik az, a mi eggy

"a"; "ggy "eig tart. Így

taphysicus), mikor tapafztalás

előzőleg (a priori" értő te

hetségben fzövetnek öfzve. 3)

"gadalomi annyi, mint Létügyelőknek neveztetnek ama'

egéJ
"és ugyanazon helyenn va-vi/zonyok is, (relationes, 33er

#tartós jelenlét. Tartós állapot-biltni;), mellyek az efféle syn
pan lenni, és abban megmarad

ni, két egymástúl külömböző

thesisbúl támadnak, mint péld

ok, az állítmánynak (accidens

éfzfogás. A test péld. ok, mellynek) a magavalóhoz, a substan

felemelkedik, és azonnal megint tiához, vagy azoknak az okozat

lefzáll, ama' ' ponthoz érvén,|hoz való létbéli, valóságos vi

hol aránnya és gyorsasága meg- fzonnyal Ezek általellenében ál

változik, eggy és ugyanazon a | lanak a képzett (idealis) vifzo

helyem tartós állapotban van|nyoknak, mellyek csupáhason

ug an, de abban meg nem ma- lításokbúl állanak, minta nagyr

Tû(1. nak a kicsinyhez való vifzori

Duratio, tartósság, #art =|nya. 4) Létügyelők amaz érte

Iid,feit. Ez által mindenkori lé- mények is, mellyek által a lét

tet értünk, minden támadás és ügyelő öfzvekötés egységre jut,

elmúlás nélkül. Lásd Kolumen-'s a létügyelő vifzony, közön

és Magnitudo. – Duratio-ségesnek gondoltatik, Ezek lét

nis principium. Lásd Analogia|ügyelő categoriáknak is nevez

experientiae.

Dynamica , léttudomány : litas ), a' fzükség, a'

9)ynamif, Lásd Physica. ***

tetnek, mint az""

létügyelő,

valóságos közösség ( communio,

Dynamicus, a, um. Létügye- (5cmcímfájdft). 5.) Az ollyan ité

lő : tymamijd. 4), Általlyában|letek, mellyek az alkukot feje

az, a' minek a' fzemlélésben,|zik ki, mellyek alatt a jelené

nem nagyságát tekíntyük, ha-seket létügyelő categoriák alá

nem létének talpokát. 2) Létü-/zerke/ztethettyük ( subsumál

gyelönek neveztetik különöseb-hattyuk), létügyelő talpállítá
ben az ollyan #/#vekötés (syn-soknak, vagy terméfzéttörvé

thesis), hol az öfzvekötött dol-nyeknek mondatnak; és ezek ál

#" fzükségképen öfzvetartoznak, tallyában, a jelenésnek létét ille

emellyeknek nem kell fzükség-tik, a mennyire azt valamell

képen eggynéműeknek lenni ,|tapafztalásban érzeményesen"
mivel belőllök nagyság, avvagy gondolnunk. 6) Az élzfogások,

mennyiség nem támad, mint a mellyek létügyelő categoriákra
mérőtudományos dolgokbúl. II- vannak építve, létügyelő ép*ké

lyen" ok azoknak okozat-peknek (ideáknak) neveztetnek.

tyáva való öfzvekötése, synthe Illyen a létnek alkutlan alku"
. sisse. Az illyen synthesis ö/zve-7) A létügyelő o/ztás az, melly

/zövésnek is mondatik, (nexus, eggy magavalót ( substantiát )

98:rfnúpfümg), és vagy terméfze-több magavalók alá felofzt. Á'

tes (physicus); mikor a jele-terméizetnek, létügyelő filozofiá

nések egymással öfzvefzövetnek:|járúl lásd Atomus.

vagy ellenben bölcselkedő (me-i " ,

>

~ *

, \

* * * * * * * * * * * *

* *
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Eorida, , réfzegség. Pázm.

Fred. $runfenbeit.

Ecclesia, , Anyafzentegyház:

Širdje. 1) Altallyában annyi :

mint erkölcsügyelő társaság,

melly az Istennek erkölcsi tör

vényfzerzése alatt él. 2) Külö

nösebb értelemben kétféle : a)

A láthatatlan tudni illik, av–

vagy a jámboroknak olly erköl

csi társasága, melly az emberi

tapafztalásnak tárgyai közé nem

tartozik; b) és a látható, av

vagy valóságos öfzvefzövetkezé

se az embereknek eggy egéfzbe,

melly az imént megírtt z/enge

képpel (ideale) megeggyez. A'

közönséges Anya[zentegyház az,

mellynek tanítása úgy van az

egéfz emberi nemzetre alkalmaz

tatva, hogy abbúl eggy erkölcsi

Egé/z támadhasson. A mellyek

tőlle elfzakadtak, olly vallások,

hogy tanításaik inkább csak az

izolátiókra, különözésekre czé

loznak, mint az egéfz emberi

nemzetnek erkölcsi eggyesülé

sére. Pázmán, Gyülekezetnek

is mondgya, Hodeg. 'A' visibi

lis, látható Pázmánnál. A mi

litans vitézkedő Telegdinél és

- *

Pdzmdnn.dk Monofzlainál A

phricai Egyház; de az Africai

Anyafzentegyház helyesebb. A'

triumphans, győzedelmes, vagy

diadalmas. Lásd Wagnert.

Bcclesiasticus, a, um , egy

házi: jur. Stirde gtbérig. Egyházi

törvény (jus)/eresmarthy. Egy

házi ember. Pázmán Hodeg.

– Egyházi dolgok. Molnár Alb.

Echo, vifzhang: Bibcrbalt.

Hiú dücsösség, dücsvadáfzat.

9łubm, 9\ubmjudyt. Véleménnye

a közvéleménynek csupa vi/z- - -

Jiangja. Fejér,

Eclypsis solis, vel lunae : nap

fogyatkozás | G5onnenfin[ternif;

holdfogyatkozás: 9tonběfinternif.

Pázmánnál fogyatkozás. Predik. ,

Egyéb értelmeit lásd Wagner

ban.

Ecstasis, ájúlás : . C5nmadt.

Magánn kivűl való elragadtatás:

(#ntjükfung. Fejérnél elragadta
tás.

Editio, kiádás. Pázmán Pred.

közrebocsátás, %usgabe. Lásd

//agnert,

Educere, nevelni i šitben , cra

*itben. Kivezetni: binauêfűbren.

Kivonni: btrauêjicben. Eltölteni ?

10 *
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binbringen. Felemelni: bcd) auffül)=

ren. Kivenni: btrauêmebmen. Le

bocsátani: a6faffen. /(idd ki né

pemet ve/zedelmes rabságábúl.

Pázm. Pred. Kivinni : expor

tare. Ide a vezesd ki jobban

illik.

Eductum , nevedék : &buct.

Lásd Praeformatio. .

Effectum, végbevitt dolog,

művelet, mű: ein auêgemad)te8

3Ding, cin 28erf. Cserenél /zer

zett dolog ; de ez institutum,

vagy comparatum. Lásd Causa.

Effectus, okozat: QSírfung.

Munka, mü : 28erf. Végbevitel:

2Berrid)tung, XBollÉringung. Alkot

mány: Sefdjépf, 9)tad,merf. Hata

lom: 9)tadt, Gewalt. Erő: Straft.

Pro efficacia, foganat : 2Girfung.

Sárvárinál okozat. Gánótzi pe

dig így fzóll: a Szentségek vég

benvaló vitele a megigazító

mala/zt ; de itt a foganat he

lyesebb és értelmesebb; a me

edig az igazitó előtt hafzonta

#" sőt kétes értelmű. A nap

nak erejét, úgymond - Ember

Pálff (l2 i munkálkodásibúl

( effectusiból ) , tapa/ztaljuk

meg. Ha a' * " közbe

nem vetette volna, opera

tióknak lehetett volna ma

gyarázni. Azonban, mivel a'

munkálódik csak a helytelen

munkál activumbúl támadhat,

maga is csak annyit ér, mint az

annya; és ha valamit érne, ér

telme az ódik formativa miatt

Ízenvedő volna, elaboratur :

mint íródik , scribitur. Így hát

a munkálodás is fzenvedő értel

mű volna, nem pedig művelő;

valamint a gyúlás, a gyúl igé

bül fzenvedő, a gyújtás pedig

a gyújt igébűl művelő. A ta

pa/ztal íge mellett a meg prae

fixum nagyon halzontalan, sőt

*

[zokatlan is. Fejérnél a munka

talán csak labor, a cselekedet

pedig actio, actus.

Efficacia, az Aestheticában

foganatosság : 3Girfamfrit. Pro

Efficacitate, foganat, erő, hat

hatósság, hatalom : 3Sirfang ,

Siraft, Cătărft , 9)tadt, Jtad)brutf.

Pázmánnál foganat, erö. Hod.

A Ízentségek ereje, (vis). U

gyanott. Az illethetö állapot

nak, úgymond Gánótzi, nem le

/iet olly hathatóssága. Monofz

lainál is hathatósság. A mi /ze

retetünknek, úgymond Pázmán,

nincs ereje és tehetsége. Pred.

Ha ki a sacramentomok

/ioz kötöztetettnek mondgya a'

kegyelemnek jelenlétét és ha/z–

nálatosságát, úgymond Lethe

nyei. Itt a foganatosság helye

sebb, mivel a ha/ználatos és

ha/ználatosság nem törvényes

nevek, A ha/znál neutrumbúl

a ha/ználat név fzokatlan, eb

bűl tehát a ha/ználatos sem

helyes. Az útál igébűl helyes és

Ízokott az útálat; helyes tehát

és értelmes az útálatos is.

Efficax, foganatos , hathatós :

fräftig , mad)brúdf[id,. Alkalmatos,

elegendő : gefdbitft , binlänglid).

Erős : [tarf, Pázmánnál hatha

tós. Hodeg. Másutt hathatónak

mondgya. Hodeg, de a hatha

tós (zokottabb fzó. Semmi fo

ganós erő nem találtatik írás

tokban, úgymond Monofzlai;

de a fogan annyi, mint con

cipit ; a foganó, concipiens : a'

foganós, quod facile concipit.

A' Confessióban hatható. Éffi

cax vel inefficax fuit admoni

tio : fogott, vagy nem fogott

rajta az intés, fzép Magyar

diotismus, Pázmánnál fogana
tos. Predik.
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Efficiens vis, okozó erő. Ef

ficiens causa. Lásd Causa. Gá

nótzi végben vivönek nevezi.

De végbe vinni annyi, mint

exequž , conficere, finire, ex

pedire. - -

Effingere, imitari , ábrázol

ni, képzeni : a6bilben, vortellen.

Egyéb értelmeit lásd //ag

merban. Az igaz Ecclesiát i

gyekezik cselekedettel kiábráz

ini, Pázmán. Aztábráz ígének

helytelenségérűl már másutt

Ízóllottunk. -

Efformare, kiképzeni, leraj

zolni: abbilben auêbilben. Kiké

peznz. Lethenyei.

Effugium, mentség, fzínfogás:

201ěffudbt. Nyilás a Izökésre: ber

3Gtó 3ur Studyt. Pro refugio,

menedék: 8uftudjt. A derék

fondamentomok felbontásában

menedéket nem ád a tudat

lanság. Veresmarthy.

Effusio sanguinis, vérontás :

ta8 5lutvergicfent. Pázmánnál

vérhúllás. E” tanításokot, úgy

mond, vérhúllással erősítette

az Isten. Hodeg. Sok rút ká

romló gyalázatokba keveri a'

mi Urunk halálát 's vérehúl

lását (vére húllását). És meg

meg: A /zent Irds a mi vál

tásunkot Kri/ztus vérehúllá

sának tulajdoníttya. Pred. A'

vérontás terméfzetesebb és fzo

kottabb kifejezés.

Ego, én: Sd). Az önség, ön

nönség, a lélek. 1) A tapafz

talásügyelő Lélektudományban

az én, az önség a lelket jelen

ti, mint jelenést, mint tárgyát

a belső érzésnek, valamennyi

belső éfzrevételeivel eggyütt. 2)

Az én másodfzor úgy tekinte

tik, mint tapafztaláshaladó talp

valója a gondolatoknak, mel

csak ama tapafztaláshaladó tu

dás által képzünk, melly vala

mennyi képzetinket késéri. Ezen

én, melly minden képzettyei

tűl elválafztatván, fenn marad,

nem egyéb, hanem tifzta és

Ízemlélés nélkül fzűkölködő éfz

fogása" csupa (absolutum)

talpvalónak általlyában ; nem

pedig tulajdon tárgya az ösme

retnek; mert az ösmerethez

Ízemlélések kívántatnak ; vala

mennyi fzemléléseink pedig, nem

minket magunkot, hanem csak

képzetinket állíttyák előnkbe.

A gondolás is határozó ön

ségnek neveztetik; (Ipso, ipsus,

ipseitas determinans : baë 6t=

[timmenbe@5cI6[t); a gondoló talp

való pedig, a mennyire belső

[zemlélésének külömbféleségei a

tudásnak egységével birnak, ha

tároztatható önségnek monda- -

tik. (Ipseitas determinabilis,

ba8 6ejtimmbare G5cI6jt). Amaz, az

én képzet által ösmertetik meg 3

ez pedig általa, csak jelentetik.

Amaz a tapafztaláshaladó , ez

pedig az érzeményes Lélektu

dománynak a tárgya. 3) Az én ,

a lélek úgy is tekíntetik, mint

res in se, mint valamiség, mint

dolog, ammint magában van. Er

rül semmi állítmányokot (prae

dicatumokot) sem ösmerünk.

Egoismus. Azért neveztetik,

úgymond Márton István, külö
nösen önnön "" Itt

Márton talán valóban a priva

tum commodum, &igennu6, az

önha/zont érti, melly már ha

/zonkeresetnek is mondatik. En

az egoistát és az egoismust

helyesebben ki nem tudnám ej

teni, hanem az én/zerető, én

/zeretet, énkeresö, énkereset

[zokatlan ugyan, de könnyen

megérthető nevekkel,

lyet mink magunknak csupán
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Ejulare , sini, sirni, ríni,

jajgatni: úßerlaitt beulen, unmä

fig mptinen , mtbtf[agen. Molnár

Albertnál üvölteni. Ezen ígének

imitativumnak kellene lenni;

de formatiója nagyon meg van

rontva az üvít ígébül, hol ele

jénte az í hofIzú ö hangzóra

változott: üvölteni ; azutánn pe

dig az accentus elvettetett, és

helyette a vonáspótoló l tetetett.

Bjulare annyi, mint jajgatni,

vagy legfelyebb sini; ejülatio :
S/19/l8.

Elaboratio, az Aestheticában

kidolgozás: 2{ušarbeitung.

.Elasticitas, fzökőerő: 25pring

fraft, 1 ? A' fzernek amaz

ereje, mellyel más mozdító erő

által megváltoztatott nagyságát,

vagy termetét , mihelyt ezen

erő rajta tágít, ismét helyre ál

líttya. 2) Elasticitas origina

lis, vis extensionis: eredeti

/zökö erö, terje/ztö tehetség:

urfpringlid): 25pringfraft , 2(uêbcí

nungëfraft, A terjedtt (exten
sus, auêgebebnt) Ízernek ereje,

melly valamennyi réfzeinek tá

voztató (repulsiva, urúdftoffenb)

erejébűl támad.

Elater, öfztöntoll: $ric6ft

ber: A' mi a vágyó tehetséget

Valóügyelöleg (subjective) meg

határozza; a' mi a cselekedetet

valóügyelőleg lehetségesnek ,

vagy fzükségesnek tefzi. A' fzent

akaratnál a tárgyügyelő és va

Jóügyelő határozó okok, indító

Qkok, öfztöntollak mind eggyek;

de az érzeményesen érdeklett

akaratnál nem. Itt még a tárgy

ügyelő törvénynek kell előbb

a talpvaló (subjectum) érzé

kenységébe néműnéműképen

hatni, és ott olly érzést okoz

ni, melly a törvényt – nem

ugyan helyesnek – de még is

tehetősnek tegye. Az ö/ztön

tollak, általlyában kétfélék. #
Az ollyanok, mellyek az éfztű

terjefztetnek elő, e/zes ö/ztön

tollaknak, vagy életet/zéseknek

is neveztetnek. Lásd Adnutus

rationis. Ha ezeket az érzemé

nyes (empiricus), éfz terjefzti

elő, akkor fzenvedékenyek (pa

thologicus), mint mikor a cse

lekedetnek, vagy efzesen elő

terjefztett maximának, sarkre

gulának talpoka az önfzeretet

ben fekfzik. Ha pedig a tifzta

éfz terjefzti elő, akkor erköl

csiek, mint mikor csupán csak

a törvénynek tekintete öfztö

nöz bennünköt a kötelesség

nek tellyesítésére. 2) Az ollyan

öfztöntollak , mellyek csupán

csak az érzékenységben, az ál

lati öfztönben (instinctus) fek

Ízenek, 's mellyeknél az éfz

semmi munkálkodást sem mu

tat, állati érzékeny ö/ztöntol

laknak neveztetnek. Elastici

tas, fzökő erő: $pringfraft. Ki

vegye/zámba, úgymond Fejér

azon rúgó eröket, mellye töž

eggy ember izgattatik? Ha a'

rúgás az elasticitásnak okozat

tyaë, vagy sem? válafzák meg

az Anatomusok; de a metapho

ra a lórúgástúl kölcsönöztet

vén, nagyon alacsony, valamint

a rúgás is nagyon genericum,

hogysem magát az elasticitást

jelenthesse. Azonnkivül az eggy

ember helyett,magyarabb a' fzo

kott az ember kifejezés.

Elativum suffixum, kiható

ragafzték.

Electio ,_ válafztás: 2Gab! »

Grmábfung. Lásd //agnert.

Electus, válafztott. Pázmán

Hodeg, Electi : válafztottak,

Pázm. Hod, erwäbÍt, bit auêcr=

mübíten. A mai Latinistáknál

vála/ztatott, és a pluralisban

vála/ztatottak. A Régiek a'
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tat, tet silabākot*****
nem pattogtatták. " | | | |

Eleemosyna , alamizfna: 2(II

mofem. A' Ízegényekhez való ir

galmasság: bit Söarm5trjigfeit ge

gen bić ś(rmcm. Telegdinél és

Monofzláinál, alamosna , hogy

a Göröghöz hasonlóbb legyen;

de Illyésnél és Pázmánnál ala

misná, a Confessióban pedig

adakozás. Alamisnát o/ztogat

ni. Pázm. Hodeg. "" ""

Elegantia, csinosság.

„Elementum,zfengefzer létfzer:

* * * *

GIěntent, 1Irmcfcn. Kezdet, elő :

2ínfang. Bemenetel, bevezetés:

Gingang, %nfangègrúnk. A ke

re/ztény tudomány kezdetinek

magyarázattya. #" Ide az

elejének, vagy bevezetésének

jobban illene. . . . . -

Elencticus , a, um , a' mi az

éfzgyözésre, a megczáfolásra al

kalmatos, élzgyőző, czáfoló :

maš juin 1lc6crmcifen , #um 28i

btrftgen bitnt. Usus Scripturae

elencticus : a' fzent Írásnak a'

hitetleneknek megczáfolására va

ló fordítása : bic 2(nmenbung bei

btiligen & drift süt #Siberfigung

btr $rrgläubigen. Márton István

nál az usus elenctičus, dorgá

ló, vagy büntetö hq/zon; de ez

az é/zgyözö és czáfoló hajkon

vételtül nagyon külömbözik.

Elevari. Lásd //agnert.

Kri/ztus az Apostoloknak lát

tokra (láttára) a földrül men

nyegbe (mennyekbe).felvitetett,

ethenyei. Á felemelkedett,

felment igazabb. … … *

Elevatio. A Kri/ztus teste

elemelésére csengetnek. Gánó–

tzi. A felmutatás, úrmutatás

fzokottabb. Lásd Wagnert.

Elzcere. l Lásd ""
Könyvökbül könnyű kifejezni

ft Z, "" Bodeg. A'

kifejezni annyi, mint exprime
*

re; aus*rúton. Ide a kinyomoz
ni, vagy kivonni, kivenni jo

ban illene. Elicere sensurn, Éáz

mán Hod. értelmét venni p. o. a'

mondásnak. De a venni ige, a'

Magyar Syntaxis Ízerint# 1

kor annyit tefz, mint privafe,

ammint a fejét venni, idiotis

musbúl látÍzik. Az értelmét ki

nyomozni, kivenni, kivonni,
4

sőt még a' kiütni is helyesebb, -

|Lásd Évtorquere. |

Ellipsis az Aestheticában tit

kolás, i" - -

Eloh ,? Elohim,

tető. Pázm. Pred,

„Eloquens. Lásd //agnert,

Eggy ékesen/zőllő bölcs a/-

/zony dicsérni akarván Davi

dot. Pázm. Pred, * •

, Eloquentia , ékesenfzóllás :

Štreb[amfeit,

Eluacrum , moslék, mosa

lék : <públid)t , ©őpúbImaffer. Az

igazak moslékoknak, a világ”

söpreinek tartanak, Pázmán

Predik, , , , , , , , ,

Emendatio, az Aestheticában

kijobbítás. Witáe, Pázmánnál

élete jobbítás; de életének, vagy

az életnek jobbítása, vagy élet

jobbítás helyesebbek. Pred.

Emigratio, kiköltözés : 2(uê

manberung. Pázm. Pred. Lásd

/Wagnert. -

Emphatica litera, a Magyar

Gramm. vonáspotoló betű, mint

olt, ölt az ót, öt helyett, vagy

a dönt, dölt, döjt a döt he

lyett. * * *

Empiricus, a, „um, érze

ményes : empirifd), Annyi, mint

a posteriori, érzésbéli , tapafz

talásbéli, tapafztalásbúl fzárma

zó: burd) $myfinbung, burd $r-

fabrung, és így általellenében áll

a ti/ztának, a tapa/ztaldselő

zőnek. (a priori , rtin): E' fze

rint 1) érzeményesnek (empi

• • • •

bíró, bűn
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ricusnak) neveztetik maga az

érzemény, avvagy az érdeklés,

mellyet bennünk az érzékenysé

gek okoznak. 2) A mi az ér

zeménnyel egybe van kötve,

mint péld. ok. az érzeményes

fzemlélés (intuitio), vagy az

érzeményes éfzfogás, (conceptus

empiricus, empirifájer Begriff).

3) A' mi az érzeménytűl függ,

mint péld. ok. az érzemenves

itéletek , mellyek tudni illik

éfzrevételekbűl és tapafztalás

búl eredő tudományok, mint

a physica. 4) A' mi érze

ményt, vagy érezhető tárgya

kot ügyel, érdekel, vagy reájok

fordíttatik, 's az érzékeny vi

lághoz tartozik. Itt az érzemé

nyes annyi, mint bennmaradó,

vagy még értelmesebben honi

(immanens). lllyenek az érze

ményes létségek (realitates), a'

képző tehetség, az éfzfogással

való érzeményes bánás a jelené

seknél, az érzeményes alkuk,

mellyek, az érzékeny világhoz

tartoznak. 5) Az érzeményesen

alkus (empirice conditionatum,

empirifd) bcbingt) az, a' mi a ter

méfzetnek, tapafztalólag ösmer

hető tulajdonságátúl függ. 6) Az

érzeményes képzetet meg kell

külömböztetni az általlyában

vett, érzeményesnek képzététül,

melyben az érzeményesnek, az

az, a tapafztalásnak lehetsége ta

Fafztaláselözőleg visgáltatik. Lásd

Posterior és Prior. Fejérnéljele

netbéli, tapa/ztalásbéli, érzéki,

A mennyiremindnyájanérzéki

Áép meghatároztatunk. Az érzék

imperfectumbúl sentiebam min

den emberi nyelvben [zokatlan

az érzéki adjectivumnak for

málása, valamint ebbűl megmeg

a kép formatiyával koholtt ér
*ékikép.adverbiumé is.

Empirismus, érzésvitatás. 1)

A 4i/zta é/znek empirismussa

általlyában ama tanítás a Filo

zofiában, melly azt vitattya,

hogy a világonn semmi egyéb

tárgyak és ösmeretek nincsenek,

hanem csak ollyanok, mellyek

az érzékenységek és tapafztalá

sok alá vannak vetve, és így től–

lök is függnek. E tanítás tehát

minden érzéshaladó tárgyakot és

ösmereteket tagad. 2) A gya

korlásügyelő éfznek empirimus

sa olly tanítás, melly az erköl

csi tárgyak iránt való gyakorlás

ügyelő éfzfogásokot és sarkállí

tásokot mind csak a tapafztalás

búl fzármaztattya, melly né

melly cselekedeteknek követke

zéseibűl áll. 3) Az ízlésnek em

pirimussa azt vítattya, hogy az

ízlés mindenkor csak érzeménye

sen határozó talpokok fzerint itél,

azaz , ollyanok fzerint, mellyek

érzékenységektűl a posteriori ,

azaz, tapafztalásbúl adatnak. Lásd

Noogonia Lockiana.

Emtio, vevés, vásárlás. Szi

lágyi. ber Stauf, baš Staufen.

#, vevő. Szilágyi, vásár

ló: tin Stäuftr.

Encaustum , zománcz: Email.

Encausto pingere, zománczoz

mi: mit Q5d)meljarbeit mablen, tma

i{liren. Az ó rút sebek helye az

ártatlan báránynak drága vé

rével megmosatott és zomán

czoztatott. Pázm. Pred.

Encyclopedia, Apáczai Csere

Jánosnál Tudománytárkönyv. A'

Tárkönyv is elegendő.

Energia, hathatósság, erő :

#Eirfung, Straft, 98ad5bruct. Páz

mánnál erő Hodeg. Fejérnél hat

hatósság,

Energica mutatio,a Gramma

ticában nyomosítás, nyomosító

változás, a mint tanít ígébűl a'

taníttya, taníttyuk, tanítsak

's a' t, fzármazékok,

••
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Enervari , meginatlanodni :

cntntrvt werben. Megerőtlenedni,

meggyengülni, tehetetlenedni:

gefd)mäd)t , obnműd)tig, fraftIoë

merben. Ho//zú betegségben úgy

elsindett (sínlett) hogy magán

(magátúl) ledőlhet, de fel nem

kelhet. Pazm. Hodeg. A sín

leni annyi, mint tabescere :

fd)minben.

JEns, való: Bejem. Qui non

vident quae sunt: a ki nem

láttya a valót. Pázm. – Ens

aeternum Medgyesinél örökké

lévö 3 de a lévő inkább fiens,

mit essens , avvagy ens. Az örök

való leghelyesebb. – A föl

diekenn uralkodó való.– Em

ber Pálnál valóság. Az Isten,

úgymond, örökkévaló tökélle

fes valóság lévén. De a való

ság annyi, mint realitas. Fejér

nél az ens alkotvány, a creatu

ra pedig alkotmány ; pedig ez

mind eggy; csak hogy az alkot

vány adjectivum - is lehet. Az

ens fzinte olly, participiuma a'

sum verbumnak, mint a való

a van igének. De másutt már

valónak is mondgya. Mi (mink)

úgymond, e/zesen-érzéki valók

mind az érzéki, mind a lelki

világhoz tartozunk. Az érzéki

fzónak helytelenségirül fzóllot

tam már, mert imperfectumbúl,

a minő az érzék, sentiebam,

adjectivumot még eggy helyes

emberi nyelv sem tudott for

málni. Az e/zésen – érzéki fza

vakkal a Deák rationali-sensu

alét akarta kifejezni; ámde az

e/zesen – érzéki annyi, mint ra

tionabiliter sensuale; a ratio

nali-sensuale pedig annyi, mint

e/zes és érző. En az előbbeni

mondást így ejteném : mink e

fzes egyfzersmind és érző valók

lévén, mind az érzékeny, vagy

érezhető, mind a lelki világhoz

tartozunk. Némellyek nem rég

tül fogva lénynek mondgyák;

de ez mint grammatice, mint lo

gice helytelen Ízó ; grammati

ce, mert az ny betű nyelvünk

ben nem formativa, hanem pufz

ta és értelmetlen végzés, melly

tehát a gyökérnek új értelmet

nem adhat, sem új fzót nem

Ízülhet; logice pedig, mivel a'

le//z annyi, mint fit, vagy erit;

quod vero tantum fit, adhuc

non existit, és így ens nem le

het. Amde a van annyi, mint

est, és igy a participiuma va

ló egyenesen azt tefzi, a mit a'

Deák essens, existens, ens. –

Bns extramundanum. Olly való,

melly az érzékeny világonn ki

(vül van ; röviden külvalónak

lehet mondani: cin 38cfen auffer

bal6 ber Gőinnennyelt. 1) Altallyá

ban ollyas valami , a' mi vala

mennyi lehetséges fzemléléseink

nek és tapafztalásainknak kör

nyékénn kivűl van. 2) Szoro

sabb értelemben a) ollyas vala

mi , a' mi a betöltött közönn és

a betöltött üdőnn kivűl van,

üres hely, üres üdó. Ezen éfz

fogás önnön magával ellenkezik;

mert a köz és az üdő, úgymint

az érzeményes fzemlélésnek for

mái, csak ott lehetnek egyedül,

a' hol mink valamit efzre vehe

tünk, és így a jelenéseknek or

fzágánn kivűl e neveknek értel

mét még csak gondolni sem le

het b) vagy ollyas valami, a'

mit érzeményesen fzemlélni nem

lehet; a' mi közben és üdőben

nincsen; a' mi az érzékeny vi

lághoz nem tartozik, mint az

alkutlan fzabadság (absoluta li

bertas) , az alkutlan fzükség,

Ezen éfzfogás magával ugyan

nem ellenzik; de nekünk elmél

kedőleg (theoretice) üres. –

Ens fictitium , költött való,
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Költemény: trbid tefc8 g8efcn.

Lásd vacuus. – Ens imagina

rium, képzett való, képzemény:

9tót(bctcê 28cfcn. Lásd Kacuus.

– Ens organicum. Lásd orga

nicumens. – Ens originarium,

eredeti való: ll.rmcfcn. Az tud

ni illik, melytül valamennyi dol

goknak, úgymint korlátozattyai

nak és következéseinek lehetsé

ge fzármaztatik. – Ens ratio

nis, gondolatvaló, é/zvaló: (St*

banfcnbing. Lásd Vacuus. Azon

ban az éfzvaló fzoros értelem

ben annyi, mint ens rationis

ratiocinatae : 2Bernunftucfen ,

mellynek általellenében áll az

agyvaló: ens rationis ratioci

nantis : vermúmftcIteő 38cfen. Lásd

Essentia. – Ens reale, subje

ctum quo. Lásd Essentia.– Ens

/ealissimum. Lásd Reale.

Enormitas , mértékhaladó ,

mértékletlen nagyság: ú6crmáfia

gc Gréfic. Lethenyeinél képte

lenség. Lehet éktelenségnek is

mondani. - - *

Enthusiasmus , ihletés: 98e=

geiterung. A jónak indúlatos éfz

képe, ideája. Fejérnél már buz

gólkodás, már ellelkesülés. Lásd

Aestus. Azonnkivűl a buzgól

kodás, nem helyesen formáltt

fzó, a buzgás helyett, melly

már magában frequentativum.

A másik azért elégtelen, mivel

a lelkes nem tefz annyit, mint

aestuosus, hanem csak annyit,

mint animalis, ammint a lel

kes állat [zójárásbúl látfzik.

Enthymema. Lásd /Pagnert.

Csere elértésnek mondgya, hi

hető azért, mivel az okoskodás

nak eggyik tagját benne elhall

gattyuk, és csak titkon értyük.

De e jegy sokkal meflzebbrül van

véve, hogy sem a reá épített

név elértes világos lehetne. Két

tagú okoskodás helyesebb, a'

kurtított okoskodás pedig leghe

lyesebb. * *

Enumeratio, előfzámlálás :

3cr3ábfung. Előbefzéllés: $ršát

Íung. /Régi bűneinek elő/zám

lálása. Pázm. Hod. -

Enunciatio, mondás, kimon

dás: &prud), 2(uêfprudy. Befzéd,

belzéllgetés: 9ttbt , . 1Interrebung.

Állítás: 2a5. Eggyes kitétel

aZ » úgymond Fejér, melly ité

lésünk egyfzerre „ végbemenő

munkáját jelenti ki. Itt az enun-,

ciatio, vagy propositio simplex

annyi, mint eggyügyü mondás,

vagy állítás. Mondgya ugyan

másutt, hogy a /zóval kijelen

tetett itélet kitételnek nevez

tetik ; de én nem látom okát,

minek kellene nekünk a mon

dás névtül elállani, és a' fzo

katlan kitételhez folyamodni,

melly minket az expositióra

csábít. Az enunciatio, a perio

dusokban is mondás. • •

Bpenthesis , a Grammaticá

ban közbevetés. - -

Epenthetica litera : közbeve

tett betü a Grammaticában.

Ephesini, efesombéliek. Páz

mánnál Hodeg, és ez jobb is,

mint az Efesomiak. Azonban leg

tanácsosabb a Deákot megtar

tani : Ephesus, és az Epheziu

sok, vagy Ephezínusok. -

Epicherema, bizonyítás: 3**

mtištbum. Következtetés : 25d,lufi.

Fejérnél okát adó kihozás. Ez

elatio, eductio. A következte

tés mellett, az okát – adó, vagy

okadó epithetum fzükségtelen,

mert ezt már magában foglallya.

- Epigenesis rationis purae.

A tifzta, éfznek gyarapodása :

Bermcbrung btr rtimcm 23crnunft.

Ennek lehet, mások vélekedése

Ízerint, nevezni a tifzta érte

ményeknek, éfzfogásoknak a ta

pafztalás tárgyaival való meg
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)

eggyezését, melly fzerint ezen

éfzfogások által, úgymint a gon

dolásnak formái által, maga a'

tapafztalás, és ennek tárgyai,

mint illyenek, lehetségesek lefz

nek. Eggyarányú nemzésnek

(generatio aequivoca) nevez

tetik a képzésnek, az előállítás

nak ( repraesentatio , Borítet

Íung ) ama módgya," Íze

rint az értemények, az éfzfogá

sok magábúls a tapafztalásbúl

meríttetnek. Ama vítatást vég

tére, hogy az éfzfogások erede

tiképen az elmében fekfzenek

ugyan, de a terméfzetnek e

gyébkép meghatározott törvén

nyeivel csak pufzta esetbül eg

gyeznek meg, nem pedig azért,

mintha azokot magok a termé

fzetnek törvénnyei Ízülnék, a'

ti/zta é/z” elôformálás tudo

mányépületének lehetne nevezni.

(systema praeformationis ra

tionis purae). Lásd Generatio

és Praeformatio.

Episyllogismus. Fejérnel u

tólról" dás. Ez csak akkor

leflz Magyar kifejezés, ha a va

ó közbevettetik. E nélkül az

utóokoskodás helyesebb, mint

utóser, utósereg. Lehet utóbb

okoskodásnak is mondani. -

Epiphania, Krifztus megjele

nése. Molnár Alb. A meg nél

kűl helyesebb a kifejezés, Mink

vízkere/ztnek, vagy három Ki

rályok napjának nevezzük.

jpithetüm , festő melléknév.

– (Az adjectivum melléknév).

Episcopatus , Püspökség.

Pázm. Hodeg. Bitbum, 35i

" Püspöki rend : bit

ifd50fmeibe. A' mi illeti a Püs

pökseg rendét és /zentelését.

Pázm. Hod. A papi rend és

pap/zentelés fzerint helyesebb

a püspöki rend és püspök/zen

- reifen *

telés, 4

Bpiscopus , Püspök. Illyés.35ifdef. - po y

Epocha , üdőhatár: 8titrtó

n ungőanfang.

Epulae, vendégség: (5aftmabl.

Eledel, étel, táplálék",

98a6rung., Hashízlaló jólakáso

kot gondola. Pázmán. Ennek

igaz neve a lakodalom volna,

ha a menyegző járatosabb nem

volna. A jólakások helyett

mindazáltal még a töltözések

is helyesebb név.

Epulari, vendégeskedni, la

kozni, dobzódni, dőzfölni: (ja

ferty halten , fd)maufen. Enni ,

felemélzteni : effen , ver;cbren.

/ígan döz/ölni és lakni. (la

kozni). Pázm: Pred.

Epulo, vendég, dőzfölő társ :

cin Gaft, 2d5nauš6ruber. Ven

déglő : bcr cin (SaftmabI anteIIet,

©d)máušgeber. Pázmánnál jó la

kó, gazdag. Pred. A jóllakó

helyesebb; a dúzs gazdag fzo
kottabb. -

" Eques, lovas : 9tciter. Vitéz:

9Ritter. Nemès : ($bcímann. Lásd
Heros. • • . -

Eradicare, kiirtani, gyöke

restül kitépni, kifzaggatni, ki

gyomlálni: mit ber 3Sur3eI auê

qučrettfm , auêfd)arren.

Elrontani, elpufztítani: verber

ben. Holofernes ellenségi (el

lenségeinek) határiban a ter

mő fákot mind kigyökerezteté.

(gyökerestül kitépette), Pázm.

Pred, Hogy az első jövetel

ben mutatott irgalmasságnak

bizodalma az Isteni félelmet

ki ne gyökerezze (ki ne irtsa

gyökerestül) /zívünkbül. U

gyanott. E lafinismus olly an

nyira, hogy a Deák ígének mé

értelmétül is mefze távozik, a

Magyar idiotismus miatt, mert

valamint a kihajt a fa annyit

tefz, mint virescit, pullulat,
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úgy a gyökerezik igét is, melly

activum még az ik nélkül sem

lehet, minden Magyar annak

vefzi, hogy gyökeret hajt. A'

ki nem tefz előtte külömbsé

get, valamint a hajt előtt sem.
Erectio. Pázmánnál felálla

fás. Hodeg. De a felállítás

helyesebb. Lásd Assertio alatt:

Az elesett emberi nemzetnek

felemelése. Pázm. Pred. En itt

a felsegítés névvel inkább él

nék. Lásd /4 agnerban Erigo.

Eremita, Remete: &infiebler.

Pázm. Hodeg. -

Erigere. Pázmánnál felál

latni. Pred. Felállítani helye

sebb formatio. Lásd Assertio

alatt. Megvíga/ztallya és fel

gyámolíttya a megrettent el

méket. Lethenyei. Mivel a gyá

molít annyi, mint fulcit, a'

fel nem illik elejébe. Itt a fel

bátorít íge helyesebb kifejezés.

Errans. Molnár Albertnál el

tévedtt. De a tévelygő he

lyesebb. A múltt üdőben a'

iévedtt elég az el nélkűl. Lásd

alább Errare.

Errare, hibázni, megcsalat

kozni, elvéteni, véteni, téve

lyegni, bolyongani, tébolyog

mi, tétovázni: fcbIcm , irrín, bt

rumfd)meifen , umber mamberm ,

bin unb micber 3itben. Mindnyá

ján tévelygettek. Pázm. #,

– Bolyongni. Pázm. Pred. –

Közönségesen abba vétkezünk.

Pázm. Pred. Ez annyi lehet,

mint in id peccamus. Abban

vétünk, vagy hibázunk mást

tefz. A tanítóvalamiben meg

2vétkezett, úgymond Molnár Al

bert. De még praefixumot a'

vétkezik íge előtt soha sem hal

lottam , sem nem olvastam ; és

így képzeni sem tudom magam

nák, micsoda ideát adhasson e

zen ígének. A tanító valamiben

megbotlott, megtévedt , vétett,

vagy valamit elvétett, vala

miben hibázott olly fzokott és

ösmeretes kifejezések, hogy én

át nem látom, miért keresett

helyettek Molnár Albert újat,

fzokatlant és olly fzörnyű kép

telent.

Erroneus , hibás, csalatkozó,

ál: irrig. Tébolygó, tévelygő :

auějd)meifenb, berumirrcnb. Erro

nea notio, Fejérnél helytelen ér--

telem; de ez inkább abnormis :

unrid,tig. Az ál értemény a he

lyes kifejezés. -

Error", vétek, gáncs, hiba,

bűn, tévelygés, tévedés, bot

lás: {$ebler, $rrtbum , Berjében.

Hirtelenkedés: 1ltbertilung. Csa

latkozás: Betrug. 1) Az érzé

kenységeknek áltatásábúl, csa

latkozásábúl támad a tévelygés,

mikor valamelly rejtett dolgot

efzközetlen élzrevételnek tar

tunk. Ez nem az érzékenysé

geknek a hibája, hanem az i

télő értelemé. A belső érzé

kenység is megcsalatkozhat ;

mint mikor a fonák hitü (fa

naticus) azt gondollya, hogy

terméfzethaladó érdekléseket é

rez. Lásd Illusio és Phoeno

menon. – 2) Error, tévedés :

Srrtbum. Annyi, mint helyte

len, igaztalan ösmeret. Ez pe

dig helytelen lehet, vagy épz

ügyelö") formájára néz

ve, mikor az értelem' regulái

val, és így önnön magával is

ellenkezik ; vagy talp/zerére

nézve, mikor a'""mellv

re intéztetik, ellenkezik, ha

mindgyárt magában egyébaránt

lehetséges és gondolható gondo

latot foglal is. Az érzékenysé

gek nem itélnek, és így meg

sem tévedhetnek; de érdeklé

sek által," az éfzt illetik,

tévelygésre csábíthattyák az em
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bert. – 3) Error, tévelygés :

3Gabn. Ama csalatkozás, melly

nél az ember valamelly dolog

nak csupa képzettyét (reprae

sentatio , , 230rítellung) magával

a dologgal eggyenlőnek, vagy

eggyet érőnek tartya. A gya

korlásügyelői"" té

velygés abban áll, hogy az efz

köznek birtokával úgy mege

légfzünk, mintha már czéllyá

val birnánk. Az e/ztelenség(de

liratio, JBabnfinn) a képző te

hetségnek csupa képzettyét ma

gának a jelenvaló dolognak né

zi. A régi tévelygéseknek nya

ka /zaka/ztatott. Pázm. #".

Aprólék csalatkozásért nem

veti pokolra. Ugyanott. (De

lusio helyett). Tanítását ( a )

tévelygések lajstromába írta,

végzésével ellenizette. Ugyan

ott. Rövid írásba foglalom

egynehány /zámos ré/zeit az

ö tétovázásinak. Ugyanott. A'

tétovázás annyi, mint hallu

cinatio. Azonban az egynehány

és /zámos [zavak egybe soha

sem illenek. – Lásd Aberratio.

A mostan támadott tévelygé

sek. Pázm. Pred. Szilágyinál

az elvétés, inkább aberratio,

mint error.

Erubescere, elpirúlni, fzi

gyenleni: [djamrotb merben , fid)

" IPironkodgyék (piron

odgyon) _ környülmetéletlen

lelketek. Pázm. Pred. Ez a'

pirúl, vagy pirong ígének mint

eggy frequentativuma... |

Erudire, naggyábúl kidol

gozni : au8 bem (Šréb[ten 6tarbei=

tem. Tanítani, oktatni: Icbren,

unterrid)ten, unterweifen. Tudósí

tani: berid)tem. A kik egyebeket

igazságra tanítnak. #ízmán

redik. -

Eruditio , tudósság , tanúltt

ság: Götleírfamfvit. Foglalattya,

sommája a történetes tudomá

nyoknak; a történetes, avvagy

történetesen (historice) előadat

ni (zokott tudománnyokban va

ló járatosság. Az egyébféle tu

dományok a bölcsességhez (sa

pientia , 2Gciëbtit) tartoznak.

Pázmánnál tudósság. Hod. Cse

renél tanúltság ; de a tudós

ság helyesebb. (Analyt. Part. I.

§. 53. pag. 80. et seq.)– Vala

mi mély tudósságot nem kell

keresni. Márton Istv.

Erumpere in actum. Csele

kedetre ki/zármazni. Mono/z-

lai. Cselekedetre fakadni , he

lyesebb Magyar kifejezés. Lásd

Emergere. Egyéb értelmeit lásd

/Wagnerban.

Esse rei. Csere a dolog” va

lóságának nevezi; de ez annyi,

mint realitas, A' dolognak le

vése a helyes kifejezés, mel

lyet a léttül , vagy létettül

a Logicában meg kell külöm

böztetni. -

Essentia, mivolt: "Befcnbcít.

1) Annyi, mint valamelly éfz

fogás mivolti réfzeivel eggyütt;

éfzügyelő való. (subjectum quod;

ens logicum, Iogifdbc8 $cfcm).

A' mivoltot a terméfzettül meg

kell külömböztetni. Amaz belső

forrása minden határozásnak,

és minden egyébnek, a mi a'

dolognak lehetségéhez tartozik.

A terméfzet ellenben belső for

rása ama határozásoknak, mel

lyek a dolog létéhez tartoz

nak. 2) A létbéli mivolt, lét

mivolt, való, (subjectum quo,

ens reale, rtaleš Šefen) annyi ,

mint a dolognak terméfzete. Ez

kétféle. a) Az eggyik képzésün

könn kivűl van, és értelemva

lónak neveztetik, melly meg

meg kétféle. Az éfzvaló, (ens

rationis rationatae, 2Bernunft

mcjcn) olly élzfogás, mellynek
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tárgyügyelő valóságát ""
va realitássát), legalább az

éfznek gyakorlásügyelő hafzná

ra, elegendőképen meg lehet

mutatni. Az agyvaló (ens ra

tionis ratiocinantis , vérmúmftcí

tcê 28efen), agyaskodás által lett

való, csupa élzkép, idea, melly

nek sem elmeügyelő (theoreti

cus), sem gyakorlásügyelő (pra

cticus) valósága, realitássa min

CSCI1,

mivolt, való, mikor az érzést

illeti, érzésvalónak, és fzoro

sabban jelenésnek neveztetik.

Pázmánnál is mivolt Hodeg.

Csere állatnak nevezi, melly

névvel másutt a substantiát

jelenti. Lásd Substantia. – Es

sentia propria : tulajdon mivolt.

A'ázm., Pred. Gánótzi állat

nak nevezi: ez által jelentetik,

úgymond, az Isten termépze

tének és állattyának eggyes

sége. Itt is a mivolttyának he

lyesebb. Lásd Consubstantialis.

Az illy jegyek ö/zveséggel te

/zik a á",""
Essentialis , mivolti: mcfent

Iid). Így neveztetik a dolognak

ama tulajdonsága, mellytül,

mint alkutúl, maga a dolog

nak lehetsége függ. – Essen

tialia, mivolti ré/zek : 95c[tanb=

[túdft. Lásd Constitutiva. Az

Istenségben a többség nem ál

lat /zerint való, úgymond,

Medgyesi. Azt akarta monda

- ni, hogy nem a mivoltot ille

ti, nem mivoltügyelő. Ember

Fálnál, mikor így fzóll: ebben

" a derék külömbséget, a'

erék név mit tegyen vallyon?

essentialis ? realis? substantia

lis? A derék metaphora a testnek

derekátúl van kölcsönözve, és an

nyit tefz, mint solidus, insi

gnis. Veresmarthynál mivol

tos. Ezek , úgymond, a tem

plomnak mivoltos ré/zei. De a'

) A létbéli mivolt, lét

ad essentiam pertinens, essen

tialis. Más az a/ztalos, testes,

más vifzontag az a/ztali, testi.

Essentialia , a dolog” mivoltos

dolognak mivolti ré/zei helye

névvel él; de azt akarja talán

általa érteni, a' mi , valaminek

létet , /ételt ád; noha ezen ér

telemben is létadó helyesebb.

Essentialiter, mivoltiképen,

mivoltügyelőleg: mefent(id), bent

38efcn nad). Márton Istvánnál a'

termé/zet csak annyit tehet,

mint natura. Es ez, úgymond,

a Politikátúl termépzettelkü

lömböz. E' syntaxis helytelen,

ha csák azt nem akarja monda

terméfzete, amannak pedig, a'

mi tőlle külömbözik, van; va

lamint, ha azt mondom, ö a'

báttyátúl tudománnyal külöm

böz , báttyátúl a tudományt

megtagadom. Mártonnak tehát

így kellett volna ezt ejteni: és

ez a Politikátúl""

nézve, vagy termépzetében kü

lömböz. Ugy Ízinte mivoltára

nézve, vagy mivoltában, ha

az essentiárúl van a' fzó. Fejér

így fzóll: minden itélethez kí

vántatik mivoltikép bizonyos

materia. Ez annyit tefz, mint

essentialiter certa materia.

De, ha azt akarjuk mondani,

essentialiter requiritur, a mi

voltikép adverbiumot, avvagy

igehatározót az íge elejébe kell

tenni. Hasonló külömbség van

e két mondás között: felette

kívánom /zép könyvedet olvas

ni : vehementer opto; és kívá

nom felette /zép könyvedet ol

vasni :" valde pulchrum,

quem edidisti, librum legere,

ni, hogy a Politikának nincs

mivoltos annyi, mint essenti

am habens, a mivolti pedig

ré/zei, úgymond Fejér ; de a

sebb. Másutt Fejér a létető |

*
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Ethica moralis , scientia

morum, Erkölcstudomány : Zit

ten[ebre. Lásd Lex a vége felé,

*hilosophia és Moralis. – E

thica societas , erkölcsi társa

ság : etbifdje, Gefcfffd)aft. Ez csu

pán csak erkölcsi törvényekre

van építve, és a jó erkölcsök

nek előmozdítását ügyeli. Ha e'

törvények nyilvánvalók, akkor

a társaság erkölcsi polgárinak,

az erkölcs or/zágának nevez

tetik. A terméjzetnek erkölcsi

állapottya (status naturae mo

ralis, öer etbifdje Jtatur5uftanb)

külső törvényeket nem ösmer.

Ethicae leges, erkölcsi tör

vények : «tbifájc Scfc6t. Ezek a'

törvénytudományos, avvagy jus

sügyelő törvényeknek nem kü

lömben, mint az önkényes [za

básoknak általellenében állanak.

Márton István kötelességtudo

mánynak nevezi, a Moralis

scientiát pedig erkölcstudo

mánynak. Ha e'i külömböztetés

igazë, vagy fzükségesë , nem

tudom ; , azt tudom egyedül,

hogy , a Görög Ethos csak

annyit tefz, mint a Deák Mos.

En a kötelességtudományt az

erkölcstudomány mivolti ré

fzének tartom. Ethicum; csen

desen érzö erkölcsi az Aesthe

ticában. . . . " , ,

Ethicotheologia, erkölcsi Is

tentudomány, melly erkölcsi

talpokokbúl fzármaztatik."

Ethicus , a, um, erkölcsi :

ttbífd): Az Aesthetica a mora

dist akkor nevezi ethicumnak,

mikor a patheticumnak által

ellenében áll. Ott tehát az ethz

cum annyi, mint csendesen

érző erkölcsi." Analyt. Instit.

ALinguae Hung. Part. 3. §. 102.

pag; 385. - -

Ethnicus , pogány. Molnár

Alb. bálványozó: cin &ibe.
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Etymologia , fzónyomozás :

J8ortforfd)ung a' Grammaticában.

Etymon, gyökér, a' fzónak

gyökere, fzógyökér: g)ic 2Gura

5cl brő 28ortcê.

Evacuare locum : a helyt

megüríteni, eltakarítani a hely

bül: ez annyi, mint abbúl el

venni valamit, és így az egéfz

helyt megüríteni : aufräumen.

Kiüríteni, üríteni, üresíteni:

auêÍtcrcn , Íverem. Pázmánnál

inegüresíteni, Pred. Lásd E

auere. Inanire: Ki is, egy

bekkel sokakkal (sok egyebek

kel) minden hatható erötúl

megüresíti az Istennek az

Egyházi Szolgák, által prae

dikáltatott (predikáltt) ígéjét.

Lethenyei. Itt a megfo/ztani

íge helyesebb. Evacuari : meg

üresedni. Ti (tik) átkozottak,

iúgymond Pázm. Pred. min

den áldásoktúl megfo/ztattok,

menyor/zágbúl kirekedtek (ki

zárattok), és ennek reménysé

gétül tellyesen meg üresedtek.

Ezen érthetetlen Latinismus he

lyett a Magyar így fzóll: és

ennek reménységébül egé/zen
kihültök. - *

Eucharistia , az Oltári Szent

ség : baš beil. (25aframent btë 2(I-

tarē. Hálaadás : Oanffagung. As

servatio Eucharistiae: az Ol

tári Szentség megtartása.

Fázm. Hod. Fenntartása he

lyesebb. – Az Oltári Szent

séget mind a két /zín alatt

magához venni. Gánótzi. Te

legdinél is , Oltári Szentség.

Gánótzi betűfzerint jó mala/zt

nak, kedves emlékezetnek, há

laadásnak is nevezi.

Evellere. Lásd Wagnerban.

Az itélet” félelmét kigyomlál

ván az emberek fzívébűl. Páz

mán Pred. Ide a kiirtani, ki

tépni, ki/zaggatni jobban ille
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ne. A gyomlálás a gyomnak,

a' rollz fűnek a kifzaggatását

jelenti: az itéletnek félelmét pe

# gyomnak mondani nem le

1et.

Evidens, világos, értelmes,

nyilvánvaló, Ízemlátomást való:

flar, brut{id) , augenfbcinlid), cf

fenbar. Fejérnél kitünö. Kár hogy

kilátónak nem tette.

Evidenter, világosan, értel

mesen, nyilván, fzemlátomást :

flar, beutlid) , augenidjeinIid), ofa

fenbar. Lásd Evidentia.

iEvidentia, nyilvánvalóság: an

fő)aucnbc Gemifbcit. Ad eviden

tiam, ad oculum , evidenter:

olly bizonyságokot élletek (él

lefztek), úgymond Pázmán ,

mellyekkel /zemlátomást meg

mutatom. És a' Pred. Kri/z-

zus cselekedetinek /zemlátomá

sára igazíttya tanítványit. A'

fzemlátomást adverbium , noha

nem helyesen formált, a' fzokás

által felfzenteltetett; de a /zem

látomás substantivum nem. Cse

lekedetinek /zembetünő nyil

•vánvalóságára igazíttya ta

nítványit. Fejérnél kitünöség;

a Deák fzerint kilátóság, ki

nézőség is lehetne; de a Ma

gyar eggyiket sem értené.

Evincere, vítatni: Útbaupten.

Ez annyit tefz, mint fzüksége

sen, közönséges helybenhagyás

sal, tárgyügyelőleg (objective)

itélni. Megkívántatik erre, hogy

valamit, ne csupán csak vél–

lyünk, vagy bármelly sükeres

meggyőződéssel higgyünk, ha

nem olly okokbúl tudgyunk,

mellyek közönségesen közölhe

tők, 's mellyeknek győző ere

je nem a talpvalónak (subje

ctumnak), tulajdonságitúl függ.

Evolutio , kifejtődés, kifej

tés: &ntmitfelung. Egyéb értelme

Euphonia. A Grammaticában

és Rhetoricában hangrend :

2805IfIang.

Euphonica litera a Magyar

Grammaticában hangrendtartó

betű : cim:Bud)[tabc , bcrben 8cbl=

flang crbült.

Eurhythmia az Aestheticá

ban : /zép termet.

Exaestuatio, felforrás, há

borgás, berzengés : ungeffúm=

migfrit, 2(ufuvallung , baè 2{ufa

braufen. Lásd Wagnerban ex

aestuo., Pázmánnál Pred. hör

csökösség, és helyesebben hör

csögösség a hörcsög, meles,

taxus névbűl, alacsony kife
jezés. • •

Exaggerare. Lásd Wag

nert. Öregbítni az Isten i

téletinek /zörnyüségit, Pázm.

Hodeg. Az it utánn a közbe

vetés (öregbíteni) nem csak é

kes, hanem a könnyebb ki

mondás miatt még ízükséges is.

Analyt. Part. I. pag.350. §.210.

és pag. 359. a).

Exaltare, magafztalni, fel

emelni: erbeben, trijében. Pázm.

Pred. maga/ztalni. A mellye

ket (a miket) a Calvinisták

disputálnak az Isteni termé

/zeti (terméfzete) /zerint fel

maga/ztaltatott (felmagafztaltt)

Christusrúl. Lethenyei.

Exaltatio, felmagafztalás, fel

emelés: $rbebung, Črbébung. U

runk halálával nyere …/zent

Testének dücsőséges felma

a/ztaltatását. Pázmán. Így

ettöztetik a ta silabát Molnár

Albert és Lethenyei is: de Páz

mán másutt Predik a fel

maga/ztalással megelégfzik. E'

Ízópattogtató, hangfzaporításrúl

lásd a'"" a 181. old. b)

Exaltatus, felmagafztaltt, fel

emeltt; erbc6cm, erbôbet. Pázmán

it lásd Wagnerban.

»

/ •

nál. Predik, felemeltetett ; de

w
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ez annyi, mint exaltari curatus,

Excellentiam (per): méltóz

tatólag, haladólag. Lásd Per.

Excentricus. Illyésnél /zer

felett való ; de a /zertelen jobb.

Exceptio, kivétel: 21tönabme.

Alku : 95ebingung. Kifogás : 2(uê=

fudyt, 2(uêrcbe. Színfogás, men

tegetés : 2Gormanb, $ntfdbulbigung.

Praetextus helyett: fogást (Ízín

fogást) nem találnak, úgy

mond A'ázmán, mellyel erőt

lenné tehessék ( megerőtlenít

hessék) a mi bizonyságinkot.

A'/zent Irás parancsolattal kö

telez minden válogatás nélkül.

Pred. Minden kivétel nélkül.

Ember Pálnál kifogás,

Exceptiva conjunctio : kivé

vő kapcsolat, a Grammaticában.

Fejérnél az exceptiva propositio

" de a kivévö legalább

nem csábít el minket más értel

mekre ; mert a propositio, mel

lyel ellenségünkönn kifogunk,
1nem exceptzva,

Excessivus, felette nagy : úber

bit )taaf grof. Elhatalmasodó :

úberbanb mtbmcnb. Pazarló: ver

fájmcmbcrifdj. Mértékhaladó: úórra

máfig. Pázmánnál Hodeg. a vá

sott annyi, mint bene versatus,

callidus, astutus : burd)tric6cm, 6c

mambert, ttfabren,

Excitare. Sokféle értelmeit

lásd Wagnerban. A hitet felin

dítani. Pázm. Hod. felserken

teni , felgerje/zteni helyesebb.

Az (a') /zent Lélek által hitöt

hitet) /zerez a /zivekben.

olnár Albert. – Szép igére

tek reménységével serkeget

mindnyájunkot. Pázm. Pred.

A gyökér ígék serken és active

serkent; az utóbbiknak frequen

tativuma tehát serkentget. Ha

sonló helytelen íge az ébreget

is az ébre/ztget helyett. Minden

ha ( mindenkor) az eretneksé

6 ek serkegették föl (itt a ser

[kentették" elegendő) az (a')

tunyaságbúl az egyházi pá/z-

torokot.""""

/ha kiavúltt [zó és nagyon gya

nús eredetű ; mert a' ha a kor

névnek synonimuma nem lehet.

Exclamatio, felkiáltás: 2(uê=

rufung az Aestheticában.

Excludere. Lásd Wagnerban.

Az egyházi méltóságbúl ki

reke/zteni : Pázm. Hod. Ama'

Ízó nem rekefzt ki általlyában

mindeneket (mindent). Pázm.

A boldogságbúl pedig kireke/z-

ti. Pázm. Pred.–Excludi: kire

kedni a mennyor/zágbúl.Pázm.

Pred, de ez a deák passivumot

ki nem fejezi, mellynek a ki

reke/ztetni felel meg. Eggyik

lyukbúl kirekedvén, másikba

/zaladnak. Pázm. Hodeg. E”

két pronomen eggyik és másik

e” mondásban az az , vagy a'

névmutató nélkül helytelenül

állanak. Mivel tudni illik az ik

Ízóképző miatt magokban ren

det foglalnak, (Analyt. Part.I.

§. 44. 1.) pag. 64.), értelmek

fzükségképen határozott, és így

névmutató nélkül nem állhatnak.

Csak az eggyik állhat névmu

tató nélkül a határatlan befzéd

ben, mikor a másik utánna nem

következik, mint: eggyiknek se

hidgy közüllök; de a határozott

befzédben még a másik nélkül

sem, mint az eggyik közüllök

azt mondotta, hogy esső le/7z.

Allhat névmutató nélkül akkor

is, mikor birtokos névpotolóra

változik, mint eggyikünk sem

értette. (Analyt. Part. II. §.

183. pag. 200. et seq.) Ember
Pálnál is olvassuk: az Isten”

or/zágábúl kirekedni, a kire

ke/ztetni helyett; melly alkal

matossággal nem hafzontalan azt

efzre venni, hogy régi Iróink

sokfzor ott, a' Logica Ízerint hol

a Deák nyelv mellett kellene ma

11
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radniok, úgymind emberi nyelv

mellett, ettül elfzerettek távozni;

másutt pedig,a hol a'Deák nyelv

nek idegen nemzetiségét Magyar

nemzeti fzójárással kellett volna

kifejezniek, a Latinismushoz

Ízórúl Ízóra ragafzkodtak.

Exclusiva propositio, Fejér

nél kireke/ztö.

Excommunicatus. Eretnek

/zámba írták a kiátkozott té

velygököt, úgymond Pázm. Ho

deg. Még az anathemát sem ve

hettem én a régi [zent Atyák

nak fzájábúl átoknak, hanem

csak/zámkivetésnek, a minél

az excommunicatio sem több.

Az evcommunicatus tehát annyi,

mint /zámkivetett. Pázmán'

mondásában az eretnek/zám

nem tehet egyebet, mint haere

ticus numerus, valamint a ke

rek/zám, deák/zám, z/idó/zám

annyi, mint rotundus, latinus,

hebraicus numerus. A Deák

fzójárást akarván [zorosan követ

ni, erre Pázmán vigyázni elfe

lejtett. A Magyar ezt így ejti:

az eretnekek közé /zámláltuk

a tévelygőköt.

Excommunicare. Elvette a'

hatalmat, mikor ököt kiátkoz

ta. Pázm. Hodeg. Számkivet

ni, a' mi e' Deák Ízónak [zo

rosan megfelel. Lásd Excom

municatus. Veresmarthy is ki

átkozni mondgya. L. //agnert.

Excommunicatio , , egyházi

fzámkivetés. L. //agnert. Illyés

nél kiátkozás. Gánotzi is velem

tart; ki így fzóll: a kere/ztén

gyülekezetbül (való) kireke/ztés,

vagy az Anya/zentegyházbúl

való kivetés. (Németül Stirdien

bann, nem pedig Siirdjenfiud) ).

Excusare , mentegetni: tnt

fdbulbigen. Pázmánnál, Izabódni:

de ez, valamint a /zabadkozni

is, inkább annyi, mint tergiver

sari. Hodeg. - - |

Excusatio, mentség, mentege

tés: &ntfdbulbigung. Pro tergiver

satione,/zabodás, /zabadkozás :

2{uêfludt, 38eigerung. Mentséget

sem találhatnak. Pázm. Pred.

Evcusatus. Molnár Albert

mentségesnek nevezi; de ez ex

cusationem habens. A mentt,

vagy mentett helyesebb.

Exegetica, a magyarázásnak,

fejtegetésnek tudománnya: 2(uê•

Itgung8-38iffenfbaft. (Az) Irás

fejtegetés tudománnya Fejérnél.

Lásd Hermeneutica."

Exemplar. Lásd Wagnert. Pro

exemplo, példa : 35tyfpitt. Ez

legyen példája, mellyhez éle

tét és maga viselését/zabhas

sa. Gánótzi Antal.

Exemplum, példa : $c9fpitt:

Ez ollyan fzemlélés, melly által

az érzeményes éfzfogásnak lét

sége, valósága (realitássa) meg

mutattatik. A külömbséget a'

élda és a rajzolat (schema)

, lásd Imago alatt. A raj

zolattúl a képnyom (typus) is kü

lömbözik. Lásd Typus. Ez a'

neve az Aestheticában is. Pa

rancsolat nélkül a példa nem

hoz (nem fzül) kötelességet.

Pázm. Hodeg. Exemplum pra

cticum : Cselekedeti példájával

tanított elsőben Kri/ztus. Páz

mán. Pred. En azt tartom,

hogy a példának terméfzetében

fek/zik, hogy practicum legyen

Azért én csak energiának okáért

a cselekedni helyett saját ele

ven példának mondanám.

Evercere, exercitare , gya

korolni. Pázm. Pred. üben. Lásd

/1 agnert.

Evercitatio, gyakorlás acti

ve : 1lebung. Gyakorlottság ne

utraliter: 6jxmanbtbeit. Gyakor

latosság az Isten igéjében,

úgymond Telegdi. A gyakor

*

tosság pedig fzokottabb.

/ottság helyesebb fzó, a jára

*
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Exercitium, gyakorlat, gya

körlás: 1lebung. Vagyobb "
korlással forgódnak (forgolód

nak) az Isteni fzeretetnek öreg
bítésében. Pázm. Hod.

Evercitus, hadi sereg: Striegô

btér. Stabilis : álló sereg. Pázm.

Exhibitio, előállítás, előa

dás : Oartellung. Előállítani, e

lőadni mondatunk valamit, mi

kor az éfzfogás mellé neki fe

lelő fzemlélést tefzünk, péld.

ok. , az öntehetséges képző erő

által valamelly mesterműben

(opus artis, &unftmerf), melly

éfzképeket érzékenyít; vagy a'

terméfzetben, mikor a gépe

lyes (organicus) valónak fzem

léléséhez éfzfogásunkkal czélt

függefztünk.

Exigere, exturbare, kiűzni :

binduêtreiben. . Egyéb értelmeit

lásd Wagnerban. Kiiktatá a'

várasbúl. Pázm. Hodeg. Ki

verik inkább az eggyügyüek'

elméjébül , hogysem " olta

nák a tudományt. Pázm. Predik.

Existens , lévő: fcpcnb. Con

tingenter existens, Fejérnél ese

tesen valós ; de ez annyi, mint

ens casualiter habens; a ne

cessario existens pedig nálla :

Jzükségkép valós : ens necessa

rio habens; mert, valamint a'

békós, bimbós , borsós, her

|

-

/

legdi. – Magadtúl mindgyárt

semmi lennél, ha (az) Isten nem

tartaná (fenn) létedet. Pázm.

Pred. Existentia realis, Fejérnél

tettében lét; de ez annyi, mint

in actione sua existentia. A'

valóságos lét : $GirfIid,f.cit. Ez

9llyan lét, melly a' képzeltt

(idealis) létnek általellenében

áll. A valóságos lét tifztán gon

doltatik, ama categoria által,

melly a' vitató (assertorius) í

téleteknek formájánn fundálta

tik. Megérzékenyítve annyi,
mint határozott üdőben való lét.

Existentia extra se invicem ,

egymásonn kivül való lét :

2(ufercinantcr [tyn.

Exžstere, vivere, intrica

ri, participen,fieri. Az existo

értelmeit lásd Wagnerban. Mo

nofzlainál ezt olvassuk : vala

kz eretnekségben lelezik. Mivel

akkor még a nyomtatásban ac

centusok nem voltak, a Szedő

" a k betűt ezen ígébűl el

agyta , világos, hogy a lélek

zik helyett áll, melly más ré

gi könyvekben , megmeg talán

a Szedőnek, vagy a helytelen

kimondásnak fogyatkozásábúl d

betűvel is találtatik: léledzik. A'

lélekzeni a Régieknél, amimint

Szabó Dávid is bizonyíttya, annyit

tett, mint valami gono/zság

ba elegyedni, keveredht, abnyós, patkós, pa/ztós, taplós

's a' t. nevekben az s Ízóképzőjban ré/zesülni. Lásd a Kisded

birtokot jelent, úgy a valós) Szótárnak 2. kiadását a 136.

is az, a minek valója van 3 a' old. Monofzlai” mondása tehát

való pedig annyi, mint ens. A annyit tefz, mint: valaki eret

contingenter és necessario ewi-nekségben van, él, ré/zesül,

stens annyi, mint esőleg és/zük-bele keveredik 's a' t.

ségképen lévö. Exlegalitas, effrenatio, ef=

Existentia , Iét: 3)aftyn. A frenis licentia , legium con

létel sem roflz; de amaz rövi-temtus, törvényetlenség: Gjcs

debb. Pázm: Hod... Telegdinél,|fc6fcfgfrit. Meg kell ezt a Ma

Medgyesinél és Fejérnél lét;|gyarban, a törvénytelenségtül

Cserénél létel. – A /zentség (illegalitas) külömböztetni. A'
létéhez a mi kívántatik. **** annyi, mint
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zabolátlanság , melly akár a'

ondolkozásban, akár a fogla

j, okban, az éfztül paran

csoltt korlátozásokot meg nem

fzenvedi. Ez az embert, vagy a'

hitfonákságra vezeti, vagy a'

hitetlenségre. 4

JExorbitans , exorbitatio ,

csélcsapó , csélcsapás: übertreißen,

1lcbcrtreibung. Ez a neve az

Aestheticában is.

Exorbitantia characteristici

in aliquo individuo dicitur Car

ricatura , a csélcsapás vala

melly rideg valónak characte

ristucájában carricaturának ne

veztetik. (Garricatur ift tiné 1lt=

bcrtreibung btë Gbaracteritifdjen in

cinem Individuo). . . . .

Exorcista. Deákúl adjura

tor, 5cfdymértr. Gánótzinál az

ördögök megesküdtetöje. De

a megesküdtetés a jegyesek'

copulatióját fzokta nállunk je

lenteni, és az adjurare nállunk

annyi, mint hitére kény/zerí

teni valakit. Az exorcista tehát

magyarúl , ördögkény/zerítő ,

vagy rövidebben ördögűző, an

nyival is inkább, mivel Pru

dentiusnak (in Apoth. contra

Judaeos) ördögűzó formulájában

az esküdtetésnek semmi híre

sincsen : Fuge callide serpens,

exue te membris et spirassol

ve latentes 's a' t... Illyés ma

gyarúl is csak Exorcistának
1162VGZ1•

Exordium, kezdet, elő: 2(n-

fang. Bemenetel: Singang. Exor

dium orationis, Molnár Albert

nál elkezdés, vagy bekö/zön

zés. A bekö/zöntés a társalko

dásrúl, a látogatásrúl helyesen

mondatik, de az Egyházi Be

fzédrűl nem. Ennek kezdete ,

vagy bemenetele, vagy legfel

lyebb bevezetése van, nem pe

dig bekö/z öntése.

Evornare, felékesíteni: fájmú*

tfen. Egyéb értelmeit lásd Wag

nerban. Ki miképen az em

beri"r" egé/z ter

né/zetit (terméfzetét) eggy em

berben meg" ékesítette va

la fő ajándékokkal. Lethenyei:

Pázmánnál ékesgetni. Pred. a'

helyesebb ékesítgetni helyett ;

mert a /zépgetni, rútgatni,

rövidgetni nevetséges formatiók

és érthetetlenek is a /zépít

getni, rútítgatni, rövidítget

ni helyett. Másutt Pázmán a

felczapragozni ígével él; de a'

felczafrangozni igével, melly

helyesebb, többnyire csak ala

csony értelemben élünk, mint

péld. ok. a lovakrúl.

Expergefieri, felébredni, fel

serkenni: crmadben , aufmadjen.

Lásd egyéb értelmeit. Wagner

ban. Mint eggy, mély álombúl

az Isteni dolgoknak csudálko

zásábúl (csudálásábúl) felocsőd

ván. Pázm. Predik. A felocsőd

ni, felüdülni ígéket haggyuk
a' Poétáknak. A csudálkozás

neutrum; azért ide a csudálás

fzükségképen megkívántatik. Il–

lyenekben a Deák utánn hamar

megtévedhetünk. Más nállunk

a gyüjtés , más a gyüles. no
ha a Deáknál mind a kettő

csak Congregatio. -

Experimentum, tapafztalás,

próba, próbatétel: 9)robe, Ber=

[ud). Szorosabb értelemben lehet

Molnár Albert utánn próbálat

nak, Fejér utánn pedig tapa/z-

talástételnek, vagy rövidebben,

tapa/ztalatnak is mondani.

Experientia, tapafztalás: &r-

fabrung. Ez annyi, mint az adott

tárgyaknak, jelenéseknek tárgy

ügyelő, közönségesen helyben

hagyott, fzükséges és öfzvekötő

(syntheticus) ösmerete; az éfz

revételeknek törvényes és fzük
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ségesen meghatározott, öfzve

függésben való képzettye, elő

állítása; egybe kötött éfzrevé

telek által való ösmeret ; az ér

zékeny képzeteknek bizonyos

képzettörvények fzerint való

egybefzerkeztetése.

Experiri , comperire, ta

pafztalni : erfabren, Ez annyit

tefz, mint az adott érzékeny

képzeteket az éfznek segedelmé

vel törvényesen egybekötni; az

előakadó érzékeny tárgyakot

megösmerni, megérteni. Ha

/zeles e világot gondolatod

dal eljárod, megtapa/ztalod.

Pázm. Hod. A' meg praefixum

ezen íge előtt fzükségtelen is,

fzokatlan is. E hibát Lethe

nyeinél is feltalállyuk: „A ke

#yes, úgymond, és félelmes

(félénk) lelkiösmeretű embe

rek megtapa/ztallyák. A félel

mes metuendus,a félénk timidus.

Explanare, értelmesíteni: er

ffáren, begreif(id) madben, Ez an

nyit tefz, mint""
tenni ; a termélzetnek ösmere

tes törvénnyeire viflzavezetni;

lehetségére nézve valamelly talp

állításbúl következtetni.

Explanatio, értelmesítés: &r=

fiúrung , 95cdrcif(id)madjung. Ez

kétféle , úgymint a névnek és

a dolognak értelmesítése. 1) A'

névértelmesítés, explanationo

annyi, mint tudományosan fel

tagoló korlátozás, (definitio),

melly a' tapafztaláselőző éízfo

gásnak, mint péld: ok, a köz

nek, vagy valamelly categori

ának bélyegeit, de még is nem

tökélletesen, nem egéfzen fej

tegeti. Ez bölcselkedő (meta

physica), ha az éfzfogásnak csak

tapafztaláselőző eredetét mutat

tya meg; tapa/ztaláshaladó pe

dig, (transcendentalis), mikor

a feltagoltt éfzfogást alkalma

tosnak tefzi arra, hogy más

tapafztaláselőző ösmereteknek

talpforrás gyanánt fzolgállyon.

c) A világosítás , declaratio,

©rläuterung az önkényes éfzfogá

sokot illeti, mellyeknek való

sága , "" érzeményes

alkuktúl függ, mint péld. ok.

az égi hajónak világosítása. –

2) A dologértelmesítés annyi,

mint mivoltkorlátozás, vagy

rövidebben mivoltkorlát , defi

nitio realis , ©őad)erflärung. Ne

veztetik mérötudományosan

ö/zvekötö mivoltkorlátozásnak

is , ( mathematico – synthetica

definitio). Ez eredeti előállítá

sa valamelly dolog tökélletes

éfzfogásának saját korláttyai kö

zött ; tellyes dologtagolás, ex

positio, $rórterung, melly ál

tal a tárgy, mellyre az éfzfogás

ügyel, egéfzen ösmeretesnek tete

minis; Jtamentrftárung az, melly|tik. Valamely éfzfogást valóságo

nekünk az éfzfogást értelmesebb san, megkorlátozni (definire)

fzavakkal megvilágosíttya , mint annyi, mint a tárgyát meg

mikor azt mondgyuk, hogy a határozni, mellyre az éfzfo

tellyességgel /zükséges az, a' gást alkalmaztathattyuk, és így

minek nemléte lehetetlen. A tárgyának lehetségét, megértel

névértelmesítés háromféle, úgy-mesíteni. Ez péld. ok. a cate

mint: a) A fejtegetés, expli-goriáknál történik, mikor azo

catio, 33c5eidnung; melly csak" fzemlélésekre alkalmaztat

egynehány, és éppen nem mi-tyuk. Explicatio" fejte

volti bélyegeket terjefzt élőnk-getésnek mondgya Pázm. Hod,

be. Illyen péld, ok. az aranynak Az Irás fejtegetésében több

érzeményes éfzfogása, b)"el" vagyon, Telegdinél il

tagolás, expositio, Grérterung|lyenkor magyarázat, *
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Explanativa conjunctio, ma

yarázó kapcsolat a' Grammat.

Expletiva litera, toldalékbe

tű a' Grammaticában.

Explicare, megfejteni a Lo

gicában: bc3eidónem. Egyéb értel

meit lásd Wagnerban. Márton

Istvánnál kimagyarázni a De

ák ex miatt; de a Magyarban

a' ki fzokatlan és fzükségtelen.

Lásd Loquendi modus.

Explicatio, fejtegetés a Lo

gicában, 5e;cidnung. Egyéb ér

telmeit lásd //agherban. Lásd

azonnkivűl , Interpretatio. E”

legfontosb kérdés tudományos

fejtegetésében foglalatoskodik

ezen munkánk , Fejér, ki má

sutt megfejtésnek nevezi. Lásd

Explanatio. 4

xplicite. Illyésnél nyilván.

Az explicite perspicuus, Fejér

nél felfejtve nyilvánságos ; de

ezt a Logicus fejtöleg értel

mes által helyesebben fejezi ki.

ÍNémellykor annyi, mint vilá

gas. Lásd Fides. -

Explicitus, a, um , világos,

Explicita fides. Gánótzinál vi

lágos hit, az implicita pedig

hožnályos. E neveknek helyes

ségérűl lásd Fides alatt.

Explorator; kém; kémlelő,

kémlő: 9(uêfpúber, Stumbfd9after.

Ezek az igértt földnek tizen

két kémlői. Pázm. Pred. De a

zert külde kínlöket, (kémeket)

{/gyanott.

Évponens. Folyományjel. Ex

}" Az Algebrában jele ama'

"olyománynak,melly hasonlítás

búl támad. -

Exponere, kitenni, kirakni :

ßinauš fc6cm , obcr Írgen. Előter

jefzteni : barIcgen, barfe6en. Meg

fejteni, megmagyarázni: trflä*

ten, auêítgen.. Márton Istvánnál

kimagyarázni a Deák ex miatt:

de" nállunk Ízükségtelen és

dus. Lethenyeinél megmagya

rázni. – Exponere repraesen

tationem annyit tefz, mint a'

képző tehetségnek képzettyét,

előadását éfzfogásokra változ

tatni.

Exponibilispropositio, Fejér

nél"" Á?" -

gicában vagy éjzfogásokra vál

toztatható, mellyrűl Exponere

alatt, vagy feltagolható, melly

rűl lásd Expositio alatt.

Expositio, névtagolás a Logi

cában. Grórterung. – Expositio

principii, valamelly talpállítás

nak expositiója annyi, mint fog

lalattyának" és ta

pafztaláselöző eredetének meg

bizonyítása. Lásd Deductio. E

gyéb értelmeit lásd //agner

ban. Fejérnél magyarázás...

Expresse, magyarán, nyil

ván, világosan : auěbrútffid), beuta

Iid). Nincsenek mindenek nyil

ván megírva, Pázm. Nincsen

az kifejezve a Jzent Irásban.
Pázm.

Expressus. Nyilvánvaló pa

rancsolat nélkül cselekedte,

Pázm, , Egyéb értelmeit lásd

Wagnerban. -

Exprimere. Lásd Wagner

ban. Kifejezni. Pázm. Hodeg.

helyes. Ugyanott ejteni a be

Ízédrül [zintúgy helyes. A /zené

Irás (az) Istent/töval kijegy

zi, mikor neki kezet, lábat 's

a' t. tulajdonít. Pazm. Hodeg.

Itt talán a lerajzollya, lefestô.

alkalmatosb volna, vagy legalább

megírja, leírja. A lelki álla

tot (valót, mert az állat animal)

testi hasonlatossággal kiábráz

hatni. Pázrn. Hod. Mivel az

ábráz (zokatlan íge az ábrázol

helyett, a kiábrázolhatni he

lyesebb, de a lerajzolhatni,

leárnyékozhatni, kifejezhetni

még helyesebbek. – Jól kinyo

hafzontalan. Lásd Loquendiuto-jalitá tanításának mérgét, Mo

/
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nofzlai,.– Kri/ztusnak /zent

séges élete /zerint járjon, és e'

halandó testben azt kiábrázol

lya. Veresmarthy. E latinismus

elyett én így fzóllanék: és e'

halandó testben képe legyen.

Exsilire, felugrani, felfzök

ni: auffpringen. "" kiu

grani : einen Göprung binauêtbun.

Elfzökni: entfpringen, burdjgeben.

Kiugordék a csuklyábúl. Mo

nofzlai. Az ugordani helytelen

formatio, az ék pedig a har

madik formának a ragafztéka,

mellybül azt kell kihozni, hogy

az anyafzó ugordik volt, melly

hez hasonló igét helyeset az ana

logia nyelvünkben felette keve

set, vagy talán eggyet sem mu

tat. Lásd az Analyt. 2. Réfz 190.

§. a 310. old. Ha az akkori ü

dőben az erőltetett imperfectu

mok nem voltak volna olly fo

nákúl kedvesek, mi Ízépen ki

fejezhette volna. Monofzlai e'

gondolattyát a múlttüdővel illy

képen: kiugrott a csuklyábúl.

Exspoliatores Ecclesiarum,

Egyházfofztók. Pázm. Hod. Stir

d)cnräuber.

Exsugere, kißzínni, kifzopni:

auêfaugčn, Pázmánnál a ki/zívni

hibás a Predik, mert a v köz

bevetés a vocálissal végződő i

gékben csak akkor helyes, mi

kor az igeragafzték, melly hoz

zá függefztetik, hasonlóképen

vocálissal kezdődik, mint /zí

vom, /zívunk. A perfectumban

a közbevetést, mint /zéttam ;

az imperativusban j, mint/zíjjak.

Exsurgere, Lásd Wagnerban

Exurgo alatt. Minekutánna egy

/zer felállapodott, a világ”

végeig le nem omol. Pázmán.

A felállapodott ige ellenkezést

foglal magában; mert állapod

ni . helyeztetést (situm) jelent:

elejébe tehát a fel, melly moz-(

gel nem illik. E mondásban a'

helyes íge a felépült, vagy a'

lábra kelt volna. Az omol ígé

bűl látfzik, hogy az ik parago

gica ezen ígének mivoltához nem

tartozik. Most az omlik már e

rővel a harmadik formának rá

májára vonatik,

Extendere, dilatare. Minde

nekre ki/zélesíti. Ember Pál.

Talán kiterje/zti. Lásd /Wag

gnerban, -

Extensia, terjedtség: 21u8bcb=

nung. A legtágasabb értelemben

annyi, mint eggy egéfznék öfz

vefüggő réfzei által való képzése.

Ha e réfzek eggyüdősek, akkor

a terjedtség köz hely; ha pe

dig egymás utánn folynak, üdő.

Szorosabb értelemben a terjedt

ség annyi, mint egymásonn ki

vül való lét, és egymás mellett

való lét. Ha ez érezhető, akkor

testnek, külső jelenésnek, /zer

nek, tellyes köznek neveztetik;

ha pedig csak lehetséges, és

mindentül elvontt, elválafztott,

üres vagy csupa köznek. Lásd

Extra invicem esse, Cserenél

kiterjedtség az ex miatt, melly

a Magyarban fzokatlan és ha

fzontalan. Active Gánótzinál ki

terje/ztés; de a terje/ztés is

elég. Fejérnél is kiterjedtség.

A testi dolgokrúl lehetne köz

foglalásnak is nevezni, de a ter

jedtség azért jobb, mivel mind a'

testi, mind a lelki dolgokra illik,

mint az éfzfogásoknak terjedt

sége, Mert az Isten kegyel

mének az egéfz emberi nem

zetségre (nemzetre) való kö

zönséges kiterjedését tagad

gyák. Lethenyei.

Evtenuare. Lásd /Wagner- -

ban. Igen megvékony/ttya

Kri/ztus halálának ha/znát ,

's kicsinyben , hogy hiúságossá

hiúsá) nem te/#/. -

gást (motum) tefz, tellyesség-! Ev/errere. Lásd Wagnerban,
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Pázmánnál megrémíteni; Pred.

de az elrémíteni, megretten

teni, megije/zteni fzokottabbak.

Extorquere, elicere, Lásd

Wagnerban. Elmés okoskodások

kal akarják kifacsarni (kicsa

varni) a /zent Írásbúl, Páz

mán. Soha külömben az Irás

búl ki nem satúlhatni. Pázmán.

A gyökér másoknál sutú és így

az íge is sutúl.

Externum objectum , külső

tárgy: áuftrer Gegenftant, Lásd

objectum.

Externus, a. um, kül, kül

ső: äufer[id), áufierer. Lásd In

• ternus.

Extra, kül, kivűl ; aufer,

JExtra invicem esse, egymásonn

kivül lenni : aufer einanber ftpm.

Ez annyi, mint a köznek, vagy

az üdőnek másmás réfzében lenni,

A közben egymásonn kivül

lenni annyi, mint egymás mel

lett lenni ; az üdőben pedig egy

másonn kivűl lenni, annyit tefz,

mint egymás utánn lenni, vagy

egymást követni. Lásd Exten

szo. – Extra me , énkivüllem:

aufer mir , aukcr)a16 meiner. Ez

tulajdonképen annyit tefz, mint

a köznek más valamellyik ré

Ízében, mintsem a' mellyben én

vagyok. – Extra nos, miki

vüllünk: aufer umě.

.Extraordinarie, Pázmánnál

rendkivül Hodeg. de a rendenn

Hivül helyesebb. Lásd Wagner

ban extraordinarius.

Extrema unctio, az utólsó ke

met, a kiköltözők” (elköltözők”

sacramentoma, (fzentsége). Gá

notzi. -

Etrico. Lásd Wagnerban. Ex

tricare vel enodare se: semmi

modgyok , nincsen, (sincsen),

liogy a bizonytalanságbúl ki

fesellyenek. Pázm. Hodeg. Má

rengő be/zédekbit rövideden

kifesülni ( kifesleni, kiverődni),

A fe/zül helyesen formáltt gyö

kér és fzokott , mellynek acti

vuma fe/zit. A fejt activum

nak a neutruma.feslik, nem pe

dig fesül. Nem mondgyuk fe

sültt életü, hanem feslett éle

tü. – Extricari, evolvi: Kife

sellyetek a világ” és test kö

telébül. Pázm. Pred,

Exturbare. Lásd /Wagner

ban. Pázmánnál kiiktatni. Lásd

Exigere. Vallyon ezen íge nem

eredettě a helytelen kimondás,

vagy nyomtatás, vagy írás ál

tal a kibuktatni, vagy az ala

csony kibaktatni ígébül?

Exuere, Lásd Wagnerban,

A régi emberbül kiöltözzünk,

Pázm. Hod, E” latinismus. Az

öt, vagy ölt, vagy öt gyökér

rel az exuo Deák idea tellyes

séggel nem fér öfzve; azért ezt

a Magyar le, vagy kivetkezés

nek mondgya, a vet gyökér

bűl. Exuere , evacuare: Minden

tökélletes jótúl megüresíti az

or/zágokot. Pázm. Pred, Az i

gáz és termélzetes Magyar fzó

járás ezt így ejti: minden jó

búl kiüresíti az or/zágokot.–

Lelki környülmetélés által a'

régi emberbül kiöltözvén. Páz

mán Pred. A kiöltözik íge ha

sonló öfzveférhetetlenség ahhoz,

melly a' kiapad és a vi//za

árad, vagy beárad ígékben ta

láltatik. A kígyó levetkezik

(kivetkezik) régi bőrébül, Páz

) mán Predik. – Exuo, spolio.

Kri/ztusnak /zeméllyét az ö

felséges méltóságátúl megfo/z-

tyák. Lethenyei.

Exultatio. Lásd //agnerban.

Lelki viga/ztaldsokkal röpdö

zésre indító. Pázm. Pred. A'

repdesés helyesebb, mert a re

sutt már ezen ígével helytelenűlipül és repdes fzokottabbak,

él, midőn így fzóll: A sok ke- mint a röpül és röpdöz.
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Fabricatum, csinálmány, al

kotmány, mű : 28crf. Ez nem

az Irás'/zava, hanem az embe

ri okoskodás csinálmánnya,

Pázm. Hodeg. -

Fabula , mese : eine Sabel,

Monda : G5age, A fabula csin

talan öltözetével meg ne mocs

kollya az igazságot, hanem

eléb (előbb) kiti/ztúllyon (tifz

túllyon ki) hiúságábúl. Pázm.

Pred, Szent Pál parancsollya :

hogy a hiúságos csevegésnek

békét hagyván 's a' t. Pázmán

Predik. Lásd //agnert.

Facetiae, nyájaskodás az Ae

stheticában.Lásd a többit //ag

nerhan.

, Facienda, cselekedendő dol

gok Pázmánnál; de a cseleked

ni való dolgok helyesebb, mert

a cselekedendő inkább factu

1'T18.

Facilitas, könnyűség az Ae

stheticában.

Facinus , cselekedet ; SÍjat.

Általlyában annyi, mint a' fza

badságnak hafzonvétele. Külö

nösen, a) az értelemügyelő cse

lekedet a'#", ha

fzonvétele, melly által a leg

főbb talpregula, avvagy maxi

ma (formája fzerint, a törvén

nyel megeggyezőleg, vagy el

lenkezőleg)" önkénybe felfo

F.

gadtatik. b) Az érzésügyelő cse

lekedet pedig a' fzabadságnak

olly hafzonvétele, melly által

magok a foglalatosságok (talp

Ízerek fzerint, azaz, az önkény

nek tárgyaira nézve) az emlí

tett maxima Ízerint vitetnek

végbe. Egyéb értelmeit lásd

//agnerban. Pázmánnál lator

ság, gono/zság, Hodeg.

Factio, párt : partben. Egyéb

értelmeit lásd /Wagnerban. A'

több ellenkezö pártok között

(közűl) mellyiket kellyen vá

la/ztani, nem tudgyák. Páz

mán Hodeg. *

Factitivum verbum, müvel

tető íge. Grammatica.

Factum , tétemény : 3bat.

Factum noumenon, gondolható

tétemény : tine intelligibile $bat.

4) Általyában az, a mi efzkö

zetlenül ösmertetié , (immedi

ate cognoscitur, unmittelbar er

fannt mirb), nem pedig másado

mányokbúl, (dátumokbúl) való

következtetés által, mint péld.

ok, valamelly érzeményes téte

mény (factum empiricum), va

lamelly tapafztalás. 2) Az éfz

nek téteménnye, (factum ra

tionis, factum ber 3Bernunft) kü

lönösen annyi, mint az éfz

munkálkodásának tudása, (ap

perceptiója, ötvuftfc9n), melly

\
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háromféle. a) Az érzeményes

é/znek téteménnye a tapafzta

láselőző öfzvekötő állítás, mel

lyet az adott fzemlélésekre va

ló ügyelés által tudunk, és így

efzközösen (mediate) éfztörvény

nek ösmerünk. Illyen az ok

ságnak (causalitásnak) törvén

nye. b) A ti/zta é/znek téte

ménnye az ollyan tapafztalás

előző öfzvekötő állítás, melly

nek tudásához efzközetlenül(im

mediate, jutunk, a nélkül, hogy

valamelly tifzta, vagy érzemé

nyes fzemlélésre ügyelnünk, és

más éfzadományt feltagolnunk

kellyen. Illy tifzta éfztétemé

nyünk csak eggy van, úgymint:

c) a ti/zta gyakorlásügyelő épz

nek téteménnye, azaz, az akarat

nak tapafztaláselőző határozása,

melly érzeményesen adott sark

okoktúl nem függ, és még is

fzükséges. IIlyen tétemény a'

gyakorlásügyelő éfztörvénynek

tudása. Lásd Res facti , és

Intelligibilis. – Factus ad

bonum , - jóra termett : gut

8cfd9affen. Egyéb értelmeit lásd

//agnerban. Szilágyinál meg

eső dolog; de ez res accidens ;

a megesett jobb volna, ha a'

casualitásnak ideáját magában

nem foglalná, melly a' factum

hoz nem fér. A tett, cseleke

det sokkal helyesebb. Res fa

cti, Fejérnél tett dolog : $0at=

fadt. Vallyon nem helyesebb

volnaë a téteményes dolog?

Facultas. Többféle értelmeit

lásd Wagnerban. Dispensatio

helyett, Pázmán engedelemnek

mondgya. A parancsolatot,

ígymond, fel/zabadította az

engedelem. – /ékony tehet

ségem /zerint. Pázmán Predik.

#fféle segítséggel pedig nem

és kevesedik, hanem ne

hetségünk. Pázm. Pred. Phy

sica : terméfzeti; moralis : er

kölcsi tehetség Szilágyinál. Hogy

intézheti el helyesen az em

ber képességit, Fejér, ki egye

bütt a tehetségnek fzokottabb

nevével él.

Facundia , befzédség: 35ereb=

famfeit. Olly befzéllő mesterség

tudni illik, melly az értelemnek

foglalatosságit a képző tehet

ségnek fzabad játékai gyanánt

űzi. Ha a befzédesség, a be

Ízéllő mesterség hiteget, azaz,

fzép fzín alatt csábít, tévely

gésre vezet, hitetö mesterség

di , llcberrtbungäfunft). Ha csu

pán csak gyönyörködtetni akar ,

és így tárgyának csak ama ré

fzét keresi elő, melly mulat »

és külsőképen tetÍzik, akkor

(suaviloquentia , 280bírtècnbcit).

Ha végtére a végbűl, hogy az

olvasóknak, vagy hallgatóknak

fzíveit, kik nem elég gyakor

lott efzűek arra, hogy az igaz

ságokot és kötelességeket tudo

elfogadására és a jónak tellye

sítésére birja, érzekenyítő be

- " - " r

vekedik a segítésre (való) te

fzéddel a képző tehetséget fel

hevíti azért, hogy az éfzt és a'

Ízívet az imént említett nemes

czélokra indítsa és fzinte elra

gadgya, akkor ékesen/zóllásnak

neveztetik, (eloquentia, Stebe

funft, bit cbít Bercbfamfcit). Ezen

ékesenfzóllás, melly a' köny

vekben és a társaságos életben

fzámlálhatatlan és felette drága

hafznokot hajt , a nyilvánvaló

egyházi és helyes czélú világi

befzédekben /zönóki mesterség

nek mondatik, (ars oratoria,

9\cbncrfitn[t), Azt, hogy némelly

Ízónokok és könyvfzerzők az

nek neveztetik (ars persvaden

kedvesen/zóllásnak mondatik »

mányosan átlássák, az igaznak
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ékesenfzóllással a hitetésre ,

csábításra, vagy hiú gyönyör

ködtetésre" 3""le

het a' fzónoki mesterségnek,

vagy az ékesenfzóllásnak tulaj

donítani. A mély tudományú

férjfiaknak nem kellene tehát

sem erre, sem a költő mester

ségre megvetéssel tekinteni, an

nyival is inkább, mivel a mély

tudományok még eggy nemze

tet sem boldogítottak meg [zé

les e világonn, sőt a köz csen

dességet már több ízben meg is

zavarták ; az ékesenfzóllásnak

pedig és a költő mesterségnek

olly ereje volt a világ elejétül

fogva az emberi fzívre, hogy

az egéfz emberi nemzetnek cul

turáját majdnem , csak ezek

nek köfzönhettyük. De még

e hálálhatatlan jótéteménynek

folytatását is csak e két mester

ségtűl várhattyuk; mert ha e

zek a mély tudományok által

kinyomozott igazságokot és kö

telességeket meg nem érzéke

nyítik, az emberi elmébe és

Ízívbe , közönséges bemenetelt

nem találnak és így a hafzon

talan drága kövekhez hasonlí

- tanak.

Facundus , disertus, fzós ,

befzédes: bercbt.

Falli, megosalatkozni , elté

velyedni, Pázm. Hod. Az el

#évedni, megtévedni helyesebb,

mint az eltévelyedni ; mert a'

tévelyedni a frequentativum

mak értelméhez fzít, az el pe

dig a verbumot fzinte csak

inchoativumnak tefzi: azért ha

frequentativum ígét akarunk je

lenteni, megduplázzuk, mint

eleltéved, ele!/zökik, elelal/zik.

Fallibilis. Pázmánnál csalat

kozó ; (de ez ille, qui reapse

fallitur, Pred, és másutt meg

Csalatkozható , és ez amannál

4

helyesebb. A csalatkozható is

elég. A fallibilis active annyi,
mint csalható.

Falsus, a, um, hamis, ál:

falfi): Falsa opinio, hamis vé

lekedés. Pázm. Pred. Az ál ,

vagy helytelen igazabban kife

jezi ezen ideát. A hamis név

ben activitas fekfzik, és inkább

annyi, mint fallax , valamint

a német bámifd) is, melybül

hihetőképen Ízületett. – Falsa

ropositio : ál, vagy igaztalan

" Lásd #"#"

Falsificare , meghamisítani.

Pázm. Hod. Ez tulajdonképen

annyi, mint fallacem reddere.

Lásd fellyebb Falsa opinio. A'

helyteleníteni, megrontani he

lyesebb.

Falsitas, helytelenség, igaz

ságtalanság, hazugság: lingruitb,

llmmabrbeit , Salfdbbcit, 2úgc. A

ctive pro fallacia , álnokság,

hamisság, csalárdság , ravafz

ság : Betrug, Göd,a[f6cit, Meg

mutatni az ellenkező vallás”

hamisságát. Pázm. Hod. De

igazságtalanságát , helytelen

ségét jobb és igazabb. „Bizony

sága a tudomány hamzssá

gának. Pázm. Hod. A tudo

mány sem hamis, sem helyte

len, vagy igaztalan nem lehet,

"" nem is tudomány. E

zen epithetumok csak a taní

táshoz illenek, -

Falsum, megcsaltt, megcsa

latkozott : 6° trogen , 9ttäufd)t ,

bintergangen. Al, helytelen , igaz

talan: ummabr, uned)t, ungrünba

Íid). Pro fallax , csalárd, álnok,

hamis : 6ctrúgtrifd), Sok hamis

sat (helytelent, igaztalant) ta

nítottak, Pázm. Hod. Már Med

gyesi is igaztalannak nevezte.

/Wind a kétféléket meghami

sítya (megigaztalaníttya , helyte
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leneknek telzi, mutattya) „a”

/zent Irás. Confessio. Crimen

falsi, a csalárdságnak, álnok

ságnak, hamisságnak, csalás

nak elkövetése, bűne, mint mi

kor valaki idegen nevet, vagy

költött nevet ád magának, vagy
mikor másnak kézírását maj

mozza, hogy embereket "

hasson. A falsum az Aestheti

cában is igaztalan ... vagy ál.

Famulari , udvarlani. Pázm.

Pred. Lásd Wagnert.

Fanaticismus , fonákság :

GZdyvármcrep. 1) Így neveztetik

némellykor mindenik talpre

gula, maxima , melly az éfz

nek legfőbb törvényfzerzését

helytelennek mondgya, így á'

talpállítások fzerint elkövetett

áthágása az emberi élz határi

nak. 2) H/zfonákság , melly

rül lásd Mysticismus. 3) A'

hitfonákság. (SÍaubčněfd)márme

rey, fanaticismus fidei . . vel

religionis. Ez a babonának a

ma' neme , melly a' religyió

héli éfzfogásoknak, és ösmere

teknek a véltt érzéshaladó fzem

lélések, vagy belső érzések ál

tal való látfzatos bővítésébűl áll.

4) Az erkölcsfonákság (fana

ticismus moralis) a gyakor

lásügyelő emberi éfznek hatá

rit hágja át, mikor olly erköl

csösséget akar gyakorlani; melly

az emberi termékzettel ellenke

zik. Illyen az, a' ki a'. törvényt

érzékenykedő fzeretetbül és haj

landóságbúl akarja tellyesíteni,

nem pedig tekíntetbűl. 5) lde

tartozik a hiú és csüggedező

Romános erkölcs, és a Stoához

illő heroizmus. Különös módo

lása ennek a gyakorlásügyelő

religyióbéli fonákság, melly az

/

és magyarázásait lásd Wagner

ban Fanaticus alatt. Sárvári

Pál vak buzgóságnak nevezi,

valamint Fejér is, ki azonban

a helytelenül formáltt vak buz

gólkodás névvel is éldegél. A'

buzog már eredetiképen frequen

tativum, és ha azt ígével akar

juk kifejezni fanaticum agit,

éllyünk a helyesebb buzgós

kodik fzóval. Fejér a Német

utánn rajoskodásnak is nevezi;

de e metaphora a Magyarnál

tellyességgel ösmeretlen. A ra

, ve/zedelmében forog,

úgymond.

Fanaticus, fonak, vagy for

dúltt gondolkozású, efzű, hitű,

erkölcsű 's a' t. Lásd Fanati

cismus.

Fasciculus, nyalábacska, kö

telecske, fürtöcske, kévécske :

SúmbcI, SBúfdjel, paquetdjen. Bo

kréta : ein Q5trauf, Pázmánnál

csomócska, kötölékecske, nyaláb,

bokrétácska. Pred. A csomó in

kább a huroknak (nodus) mint

a fürtnek synonimuma. A kö

tölék fzokatlan formatio a kö

telék helyett; mert nem mond

gyuk: kötől, hanem kötél, fu

nis, melly név az ék formativa

által meghofIzabbodván, az ac

centust elvefzti.

Fascinare, megbájolnijó ér

telemben: 6c3außern, Ro//z érte

lemben, megbabonázni. megigéz

ni: bcbcgen, 0cfdjrepen. Megbabo

náztattak a világ” /zenfen -

ve/ztésitül. Pázm, Hod. Mintha

az emberi nemzetnek értelmét

megbájoltak volna. Pázm: Pred

"" undor: llníut.

Az Aestheticában undorodás is:

Fastosus, fastuosus, pompás*

prád,tig. Felfuvalkodott, gőgös »

Istennek érzékenykedő és fzen

vedékeny (pathologicus) Ízere

rátartó, negédes, nyalka, k*

vély; fedtraßenb, cintilbif"/"

tetét tárgyazza. Egyéb neveit! tifttrijó, bodymútóig. Pázmá"
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*

:

nyalkának és büfzkének is mond

a ; de a bü/#keséget minden
or csak jó értelemben kellene

venni: nemes büfzkeség: bcr cbIe

Gőtoß. -

Fastus, pompa: „%)radót. Ke

vélység, negéd, nyalkaság, hegy

keség, kérkedés: $3cd)mutf), $cf

fart, prablerey. Pázmán gögnek

is helyesen nevezi. Hodeg.

Fatalismus, kénytelenség ví

tatás, õataliëntu3. Fatalismus

nium. Czélkénytelenségvita

tás. Fatalismus ber 8m0ecfmäfig=

fcit. Olly tudományépűlet (sy

stema ), melly a' czéloknak egy

befüggését a világban fzándék

talannak tartya, és azt állíttya ,

hogy ez nem az eredeti való
nak efzébül, hanem terméfzeté

nek fzükséges voltábúl, és az

ebbűl eredő világegységbűl (zár

mazik. - - -

Fatalistae. A kényetlenség

nek vítatói, vagy kénytelenségví

tatók. Lásd a Fatalismus finium,

és a fatalitas actionum alatt.

Fejérnél kéntelenesek ; de a'

kén, sulphur: a kény pedig li

bitus. Azonnkivűl a kénytelen

adiectivumbúl legfellyebb ha az

es formativa kisebbítő adjectivu

mot formálhatna, mint zöldes,

kékes. Az adjectivumok között,

mellyek s formativa által lefz

nek, vannak, mellyek substan

tivumok gyanánt is fzolgálnak,

mint ágas, üveges, jegyes:

de ezek"i"" búl

támadnak, mint itt az ág , ü

veg, jegy. A kénytelen adjecti

vumbúl substantivumra Ízert

nem tehetünk. Lásd Analyt. Part.

I. pag. 109. |

Fatalitas , fzerencsétlenség:

1lngíútf. Kénytelenség, a fogla

latosságoknak, cselekedeteknek

kénytelensége, kényfzerítése an

nyi, mint azoknak olly alkuk

túl való fzükséges függése, mel

lyek az üdőben előre megtörtén
I1eK.

Fateri, megvallani, kivalla

ni: 6cfcnnen, geftcben. Pázmánnál

a tudományt tenni, nem tu

dom, mikép tehetne annyit,

mint fateri, vagy még más e

gyebet is. A törvényben, beval
lani. -

Fatum, kénytelenség, kény

rontó sors: Berhángnifi. „Annyi,

mint vak és alkutlan fzükség.

Molnár Albertnál: vak /zeren

cse; de ez coeca fortuna : cin

6finbeš (Síútf. Fejérnél /zükség;

de ez necessitas, melly ride

esetekben fatum nélkül is lehet- ,

séges,

Fatuus, bolond, balgatag,

dőre: cin 9tarr , ein Zbor, när=

rifd) , albern. Izetlen, sajtalan:

umfóntatfhaft. Kijelenti Péter az

ö kába félelmes voltát, úgy

mond Molnár Albert. A félel

mes annyi, mint metuendus. Ta-,

lán kába félelmét, vagy félénk

ségét akarta Molnár mondani.

Felicitatio. Molnár Albert

/zerencsézésnek nevezi, mások

pedig /zerencséltetésnek. De az

utóbbiknak értelmét imígy feje

zi ki Szábó Dávid a kis Szótár

ban a 215. old. fzerencséltetni:

vak fzerencsére , vefzedelemre,

koczkára vetni, kitenni. Mind a'

/zerencsés, mind a'/zerencsél

tet ama barbarizmusok közé

tartozik, mellyeket a társalko

dásnak udvari nyelve felkapott,

's mellyeknek igaz értelmeit az

etymologiábúl meghatározni al

lig lehet. -

Femininum genus, afzonyi
nem a' Grammaticában.

Fermentatio, forrás: Gábrung

Lásd Motus. -

Fermentatus, savanyított: gt

fiukrt. A ková/zos a Religyió'

* * *
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nyelvében fzokottabb: Kovd

/zost o/ztogatni , fermentato

pane communicare, úgymond

Pázmán. Hodeg. A fermenta

tio, forrás: Säbrung.

Fermentum , kováíz, pár, sa

vanyitó: Gőautrtcig.

Festifragium, ünnepfzegés,

Pázmánnál innep/zegés.

Festum fori, ülö ünnep : tin

gebotener &yertag: fzorossabban

ülni való nap. Pázmánnál illö

.innep; de e' fzavakban az i be

tű az ü helyett bizonnyára csak

a legrégiebb magyar könyvek

bűl maradt reánk, mikor még

öntött üa nyomtató mühelyek

ben nem volt. Az ülés a nappa

li nyugovásnak eggyetlen eggy

tifztességes gyakorlása: azért a'

Magyar a Zsidó Sabbath nevet,

melly nyugovó napot tefz, fzé

pen és helyesen fordította ülö

napnak. E két fzóbúl azutánn

a közönséges fzokás a rövidítés

által, melly a' lö silabát n be

tűre a könnyebb kimondás vé

gett, az utólsó a vocálist pe

dig a magyar Euphonia ked

véért e betűre változtatta, az

ünnep fzót fzülte. Hogy az ilni

és innep czigányos fzóejtések,

kiki láttya; azokot pedig, kik

az l betűt megduplázzák azért

nem követem , mivel a másutt

nem zokott duplázás nélkűl a'

hangrend kellemetesebb és kön

nyebb is. Festorum celebratio,

sanctificatio : ünneptartás, ün

nepfzentelés. Pázm. Az Istennél

is kedves az (a') mž źnnepż/zen

teletünk, úgymond Molnár Alb.

Kivált az új fzavakban nagy kü

lömbség van az ás és az at fzó

képzőkkel formáltt nevek között,

az akarás volitio, az akarat vo

luntas ; a'foganás conceptio, a'

Joganat emolumentum; a ru

stis 's a' t. A /zentelet is te

hát annyi, mint sanctificatum,

res sanctificata, a /zentelés pe

dig annyi, mint sanctificatio.

Fetissum, amuletum, büfzer,

bűbájfzer: 3ctifd), 8auberbing.

Barbot tudósítása [zerint (Hist.

génér- des voyag. l. 8. p. 313)

a Fetis Portugalliai fzó , melly

bájt, bűbájt, vagy bűbájoló -

géket tefz. P. Loyer ugyana

zon könyvben l. I. p. 172. és

I. 8. pag. 312. azt mondgya,

hogy a Guinéai tengerparto

konn a Feketéknél a Fetisek

már eggy darabka sárga . vagy

veres fábúl. már baromfogbúl,

vagy csontocskábúl, már eggy

nyalábka fahajbúl 's több efféle

Ízerekbűl állanak. A bizoda

lom, mellyet ezen emberek az

illy fzerckbe helyeztetnek, bü

bájhitnek neveztetik, (fides,

vel fiducia in fetissa, 3tti[dber

glaubt), és ama hitetésbűl áll,

hogy az, a mi az éfznek sem

terméfzeti , sem erkölcsi tör

vénnyei Ízerint valamit nem o

kozhat, ezt még is megokozza

csak azért is, mivel az ember

erős hittel es bizodalommal vár

ja, mellyhez még bizonyos for

maságokot (formalitásokot) is

függefzt. A Fetissekről bővebb

tudósítás olvastatik az Emberi

házás vestitio, a ruházat ve

Nemzetnek Történeteiben I.

kötet. a 212. és köv. old.

Fex, allya valamelly folya

déknak, söprő, söprelék, fzemet,

gaz: $cfen, &d)aum , Sebrid)t,

9)lift, 25a6. Nem lehet a bor

söprő nélkül. Pázm. Pred. Fex

hominum, Pázmánnál gazság

Pred. A népnek allya fzokot

tabb és helyesebb mert a gaz

ság nem a /zemélyt, hanem a'

cselekedetet illeti,
*
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b Fictio. Költés az Aestheticá

dll. -

Fictus. Lásd Wagnerban.

Molnár Albertnál a nonfictus,

avvagy sincerus, tettetés nél

kül való ; de a tetetlen rövidebb

és helyesebb. -

Fidedignitas , hitelesség :

Glaußmürbigfcit. Valaki felbon

tya hitelét az Ecclésiának,

úgymond Pázm. Hod. Hitelnek

nevezi Telegdi is, és Veresmar

thy, mikor így fzóll: mind (a')

historiának hitele semmivé te

tetik. A hitel annyi, mint

creditum : hitelben adni, vagy

tenni valamit. Gánótzi hitér

demnek mondgya; de ez an

nyi, mint , meritum fidei ,

avvagy meritum fide compara

ium.

Fidedignus. Meghitelre mél

tó példák, úgymond Molnár Alb.

A meg praefixum, nem tudom,

mirevaló. A hitelre méltó La

tinismus, a hiteles helyett, mel

lyel a Magyar élni (zokott. Ve

resmarthynál /zavahihető; de

ezzel nem igen élünk.

Fidefragus, hitfzegő. Pázm.

Hodeg. Lásd Foedifragus.

Fidejussio. Kezesség. Szilá

gyi. ©ie Bürgfd)aft.

idejussor. Kezes. Szilágyi.

Sin 95űrge. Obligatio accessoria:

átorságosító kötelezés. Szi

ugy1.

Fidelis, lásd Wagnerban ,

és alább Heros. Hű: trcu.. Fide

les, a* hívek fzokottabb, de a'

füvek hellyesebb; mert a gyö

kér nem hí , vocat, sem hi ,

vanus, vacuus, hanem hü, fi

delis. Molnár Albert így fzóll:

imez kérdés fordúl a hívek

nek elméjekbe. . Talán fordúl

meg a híveknek elméjében. Az

innez nem lehet öfzvetett fzó;

és így az ez valóságos articulus,

4

melly a' consonans előtt a z be

tűt elveti; az ím pedig hofIzú :

im ! e kérdés. Mikor e két [zó

öfzvetetetik, az í rövid e betű

re változik, az az elött pedig

a betűre : emez amaz. Ezek is,

mikor articulusok gyanánt fzol

gálnak, a' z betüt a consonans

előtt elvetik: eme kérdés, a

ma kérdés.

Fidelitas , hűség, hit: $rcue,

(5Iaußen. Gánótzi mind a kettő

vel él.

Fidenter, bizakodni, bizo

dalmasan, meréfzen: getroft, bt

berit. A' ki életében feslett, bíz

vást és foganatosan nem hir

detheti a jót. Pázm. Pred. A'

bízvást a Magyarban inkább in

terjectio, mint adverbium 3 he

lyette tehát e' mondásban a bi

zodalmasan , vagy meré/zen

helyesebb. Nagy azonnkivül a'

külömbség a feslet életü között,

és a között, a ki életében fes

lett. *

Fidere, bízni, hinni: trau

cm , glattben , fid) auf ctma3 vers

(afcn. Magunkot el ne hidgyük,

úgymond Pázmán Hodeg. Ez

nem Magyar Ízójárás, mert az

elhinni ígével reciproce nem é

lünk, hanem " az elbízni

igével. Magunknak ne hid

gyünk; magunkot el ne bízzuk.

Fides , hit, bizodalom , hi

tel: (Slaube. #reue. Segítség,

segedelem : bilfe. Oltalom :

©ődjirm, 25dbuß. Aberrantes a fi

de : a hitnek utave/ztetti. Páz

mán Hodeg. Azonnkivűl, hogy

az út fzónak törvényes birtokos

sa úttya , Pázmánnak e'"
zése ütave/ztett nem lett olly

közönséges, mint"" 3 .

ügyefogyott, és eggykét ezek

"" öfzvetevések. He

lyette tehát jobb a hittéve/z-

tök. Értelmesen vitesen az
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ember a hitelre. Pázm. Hod.

Mivel a hitel inkább annyit

tefz, mint mutuum , creditum ,

az illyen mondásokban jobb a

hivés, vagy még a hit név

vel is élni. Fides implicita et

explicita : homályos és világos,

Pázmánnál betakargatott és ki

fejtegetett. Kárhoztattyák a'

Catholicusokot, úgymond, hogy

betakargatott hitet emleget

nek; hogy kifejtegetve kell a

hit dolgait értenünk. Hodeg.

Másutt betakarttnak mondgya.

A homályos és világos nevek

nek helyessége kitetÍzik Ízent

Pálnak tanításábúl : est autem

fides sperandarum substantia re

rum, argumentum non appa

rentium. Hebr. 11. v. 1. Es :

videmus nunc per speculum in

aenigmate : tunc autem facie ad

faciem. Nunc cognosco ex par

te : tunc autem cognoscam sicut

et cognitus sum. Nunc autem

manent fides, spes, et caritas.

I. Corinth. 13. v. 12. et 13.

Lásd Explicite. Gánótzinál vi

lágos és homályos. Fides erro

nea: tévelygő hit : $rrglaube.

Fides rationalis: e/zes, okos hit:

cin vernünfttger (${aube. Fides ra

tionis: é/zhit: 23crnunftglaubt.

Modicae fidei: kicsiny hitü. Mol

nár Alb. Non est de fide: nem

hitágazat. Pázm. Alienus fide :

f" hitü. Pázm. Pred. –

Pro fiducia : bizodalommal kö

nyörgeni. Molnár Alb. – Mél

žóságával érdemle hitelt, az

az, hogy neki hinnének. Mo

noIzlai. – Fides divina et hu

mana : az isteni és emberi hit;

az, midön a /zólló Istennek,

ez, midőn a' /zólló embernek

tekintete miatt hi/zünk. Gánó

tzi. Nagyobb hitellel kell len

nünk az Isten igéjéhez, mint

az emberi elmehez. Gánótzi.

Ezt magyarabban és értelme

sebben mondgyuk ígével a be

vett fzokás [zerint: többet kell

az Isten igéjének hinnünk,

mint az emberi elmének. Fides

bona, integra: a törvénytudo

mányban, igaz hitüség ; mala:

/hamishitűség. Calvinus János

nak pedig és az ö véle eggye

zö tanitványinak minémü/zör

nyü és kárhozatos tévelygési

legyenek, a mi hitünknek fun

damentomos articulusiban az

ő magok (saját) írásokbúl jó

hyüséggel (hitűséggel) elő/zám

lállya. Lethenyei Fides histo

rica, aut credulitas : az első tör

téneti, történettudományos hit,

a másik pedig könnyen hivőség

Jeleneteket illő hit, vagy el

hitetödés, úgymond Fejér. A

jelenethit, jelenéshit, vagy je

lenésügyelő hit kétfélét tehet;

vagy tudniillik fides phoeno

menis innixa, melly azonban

bennünk, mihelyt a jelenése

ket magunk tapafztallyuk, nem

fides már, hanem experientia,

scientia. Tehet másodfzor olly

hitet is, melly a' jelenések i

ránt való idegen tudósításra é

píttetik; és ezen értelemben,

mivel a jelenés nem tefz nál

lunk annyit, mint történet,

factum historicum, a jelenés

hit sem lehet a történeti hitnek

synonimuma. Az elhitetödés

olly [zokatlan és csavartt for

matio, hogy érteni nem lehet.

Deákúl egyebet nem tehet, mint

creditio passive, avvagy ob

jective sumta, mellyet a Deák

a credibilitas, vagy fidedigni

tas által jelent. – Fide divina:

isteni hittel. Pázm. – Fide

" kis hitü. – Fidei pro

essio , vallástétel: (${autótuêßt•

fenntniji; de a hitvallás hatá

rozottabb. Hogy vallástéte
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lünknek rendi (rendgye) a'

Credóban Apostoli légyen (le

gyen) Illyés. Res fidei: a hit

nek dolgai. Gánótzi. Fides vi

va: /zükséges, hogy eleven

hittel kenettesse (kenesse) meg

magát a beteg. Gánótzi. Fi

dem conciliare, firmare: hite

lesíteni. A Római hitet chu

dák hitesítik. Veresmarthy. A'

hit és hites, fidem habens, cre

dens a subjectumot illeti, a'

hiteles pedig az objectumot.

Ide tehát a hitesít nem illik;

melly egyébaránt is fzokatlan,

Fidem concilians: Pázmánnál

Hitelre vivő. Hodeg. A hitre

vezető a subjectumrúl helye

sebb, a hitelesítő pedig az ob

jectumrúl.

Fiducia, bizodalom: 8uvtr

fidyt, 23crtrauen. Zálog : 9)fanb.

Ebbül nevekedik Istenünk/töz

való bizodalmunk. Pázm. Hod.

Gánótzinál is bizodalom. Páz

mánnál a bizakodás, confiden

tia, mellynek értelme , erkölcs

ügyelőleg (moraliter) „sokkal

alacsonyabb, hogy sem fiducia,

bizodalom helyett lehetne ve

le élni. Nagy /zívbéli hiede

lemmel az Istenhez folyamunk

(folyamodunk). Molnár Albert,
A hiedelem inkább csak cre

dulitas, propensio ad fidem.

Bizonyos hiedelemmel és nem

tétovázó reménységgel. Illyés.

Itt a hiedelem a bizakodás

helyett áll, és confidentiát tefz.

Fidus, hű, hív, igazfzívű:

frcu, aufrid,tig. Pázmánnál meg

bitt. Az igazak (az) Isten fi

ai , meghitt vitézi, a kikhez

bízik. -

Figura, a földmérésben vo

másokkal körülzártt köz , hely

kép: ein 9taum in bcr Geometric,

bcr mit Qinien umfd5feffen ift,

/zeinmel láthatnók, vagy
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nerban egyéb értelmeit. Kigyó
""ábrázatot vett magára.

resmarthy. Az ábrázat, vultus,

többnyire csak az emberirüi

mondatik. Itt a kígyótermet,

kígyókép, kígyóforma helye

sebbek: (Az) Istent nem azért

árjuk ábrázatban (az Istennek

nem azért adunk termetet, for

mát), mintha ötet, vagy testi
62S

tékkel kiábrázhatnók, (lerajzol

hatnók). Pázm. Hodeg. Az ábráz

helytelen és fzokatlan íge, az

ábrázol helyett: itt tehát leg

fellyebb így fzóllhatnánk: le

ábrázolhatnók. Az abro/z név

a Német 2[Úrif; fzóbúl látÍzik

fzármazottnak lenni; és csak az

abro/zol ígébűl eredettnek az

ábrázol, mellyet a' fzokás fel

Ízentelt. A kere/ztségnekpéldá

za tya. MonoIzlai. – Figura
rhetorica: befzédmód az Aesthe

ticában. .

Figurare, formálni, kép

zeni, termetet adni: getalten,

formen , bilben, cine (Seftaít ge6cm.

Magában képzeni: fid, cimbitben,

fid) worítettem. (A') tűz, (a') fog

csikorgatás csak példák, mel

lyekkel árnyékoztatnak a kár

/tozattak kinnyai, úgymond

Pázmán. Az árnyékozni annyi,

mint adumbrare : a példa pe

dig exemplum. Itt tehát a kifeje

zéset, így kellene meghelye

síteni: csak képek, vagy pél

daképek, mellyekkel jelentet

nek a kárhozottaknak kinnyai.

Figurate, képzőleg: figür=

Íid). Pázmánnál hasonlatosság

gal /zóllani; melly helyett a'

képzőleg, vagy képekben, "-
daképen fzóllani értelmesebb.

#

Figurata dictio, Pázmánnál

idegen értelmű mondás ; de a'

3igur, (9\aumbilt). Lásd /Wag

* *

*** értelmű helyesebb.

12 - - -
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Figuratus sensus : kölcsönözött

értelem. Lásd""

Filiatio. Ember Pálnál fiú

ság ; de ez, valamint a fiú

ulás (ex fiú et úl) , csak filia

tio objectiva. A subjectiva, és

így activa filiatio tulajdonképen

iúítás. A spiratio objectiva ha

sonlóképen lélekülés, vagy lé

lekség, a subjectiva pedig lé

lekítés: • -

Filius , fiú : 25cbn. Adopti

magában foglallya. A czél vé

leményes, (hypotheticus), ha

efzköz gyanánt (instar medii ,

al8 9Jlittel) más valamire fzol

gál; egyébkép pedig eredeti (ca

tegoricus) végczél. II) Különö

sen véve, felofztatik több fele

kezetre. 1) A gyakorlásügye

lö czél annyi, mint az akarat

nak tárgyúgyelő oka arra, hogy

magát meghatározza. Ez kétféle

a) / «lóügyelő tudni illik,(sub

vus, fogadott: cím ?ngenommc-jectivus), mikor valami olyasra
mer; naturalis, terméfzet fzerint

# gin" Pázmán

Hodeg. A termépzetes, vatermé/zeti helyesebb. - gy

Filum orationis. Feltett czé

lom , úgymond Pázmán, melly

re arányozni akarok ez orá

ban , hogy az Evangyéliom'

folyását (folyamattyát) követ

vén, megmagyarázzam 's a' t.

Predik.

Finalis causa, czélok. Lásd

Causa. Finalis forma, vel ne

xus: czélügyelés, , végforma ,

czélfzövetség, czélokság: 8mckf

máfidfcit. - -

Fingendi vis , költő tehet

ség, erő , az Aestheticában.

Fingere. Lásd sokféle értel

meit //agnerban. Az eretne

kek erősen tettetik, hogy ököt

a /zent Lélek vezérli. Pázm.

Hodeg. Hogy a tetetni , helye

sebb, mint a tettetni, lásd

Apparens alatt. E mondásban

a vitattyák , praetendunt, af

firmant, talán helyesebb volna,

vagy legalább értelmesebb. Ol

lyan Istene vagyon, a miné

műt elmeibe (elméjében), kiki

"" talált (kigondolt) és

épezett. Monofzlai. .

Finis, czél: 8mtt. 1) Általlyá

ban, a tárgynak olly éfzfogása,

melly ezen tárgy valóságos lé

tekínt, a mi csak eggy bizonyos

talpvalónak, az érzékeny vágyó

tehetségnek bizonyos inségei

és hajlandóságai miatt, és így

csak vifzonyosan (relative) jó

b) A tárgyügyelö pedig, mi

kor vi/zonyatlan"
jóra tekínt, a minek, nem mint

másra fzolgáló efzköznek, hanem

önnön magában hasonlíthatat

lan böcse van. Mind a valóü

gyelö, mind a tárgyügyelő

"k több nevei""

A valóügyelö, vi/zonyosnak is

neveztetik (relativus), mivel

más valamire, úgymint a va

lóra, mint efzközre tekínt. Talp

/zeresnek (materialis), mivel

a jó tulajdonképen nem magá

ban a cselekedetnek formájában,

hanem talpfzerében, az oko

zatban, a tárgyban fekfzik. A'

hajlandóság” czéllyának is

mondatik, mivel a hajlandó

ságtúl határoztatik meg. Erze

ményesnek (empiricus), mive

az élznek tapafztalás által ada

tik. A tárgyügyelö neveztetik

vi/zonyatlannak is (absolutus),

vagy önkintvalónak, (substan

tialis, felbitftänbig), melly ön

nön magában czél, 's melly va

" egyéb czéloknak, le- -

hetségek és tárgyűgyelő helyes

ségek végső alkuja gyanánt fzol

tének talpokát is egyfzersmind gál. Formaügyelönek, mivel



487

magátúl az éfznek formájátúl

határoztatik meg. A' ti/zta é/z'

czéllyának, mivel nem az érzé

kenységnekhal ározásitúl, hanem

magátúl az éfztűl függ. Ta

pa/ztaláselőzönek (a priori),

mivel semmi tapaßztalást előre

nem tefz. Személynek, azaz,

a czélok talpvalójának, ollyas

<valamínek, a mivel, mint efz

közzel élni nem fzabad. – 2) A'

terméfzetnek czéllyárúl,lásdNa

tura. 3) Az Isteni czél, a terem

tésnek czéllya az erkölcsi tör

vények alatt lévő ember. Az éfz

nek legfőbb czéllya minden czé

loknak systemája ; azaz a) elmél

kedőleg valamennyi ösmeretek

nek legfőbb tudomanyépületes

egysége ; b)gyakorlásügyelőleg

pedig a fzabad cselekedeteknek

és a hozzájok fzabott követke

zéseknek legfőbb egysége, a'

legfőbb jó. Ez az Istennek is

a czéllya a teremtésben, és dü

csőssége; avvagy az, a mi ál

tal magát egéfz erkölcsi tö

kélletessége kinyilatkoztattya.

A? Czéltudományrúl lásd Te

leologia. – Fini congruum ,

aut, quod aptum est ad finem

consequendum, czélkövető, czél

ügyelő : 3ipédfmdfig. Lásd Ne

aus finalis. – Fini adversum,

czélellenző : 5mctfmibtig. 1) A'

tellyességgel ellenző az, a'

mit a bölcsesség sem mint czélt,

sem mint efzközt helyben nem

hagyhat, nem kívánhat, azaz,

a gonofz, a vétek. 2) Az al

kusan czélellenző az, a mi ,

nem ugyan mint czél, de még

is mint efzköz, az akaratnak

bölcsességével megfér, mint a'

terméfzetes roflz , a fájdalom.

3) A jusügyeletlen, jussértő,

(igazságtalan), úgymint a tör

vényfzegés és a büntetés kö

nium regnum. A czélok or

fzágában fejedelemnek (prin

ceps, Cberbaupt) neveztetik a

maz efzes való, ki közönséges

törvényt parancsol, a nélkül,

hogy ez alá maga is vetve le

gyen. Az illyen való, fzükséges,

hogy végetlen, fzabäd, az érzé

keny hajlandóságoktúl függet

len, az inségektűl és öfztönök

tül mentt, és határozatlan hatal

mú legyen. – Finis ultimus ;

végső czél, végczél: &nb3mcdf.

Olly czél tudni illik, melly nem

efzköz egyfzersmind; mellynek

lehetsége tehát nem függ más

czéltúl, mint alkujátúl; melly

a többi czéloknak határozó okát;

fzükséges és elégséges alkuját ma

gában foglallya, és így tellye

sen alkutlan és legfőbb czél. –

Finis in consequentiam veni

ens. Ez ollyan czél, melly az

ember' fzándékában nem megy

ugyan előre, mint határozó o

ka a' fzabad akaratnak; de még

is, mint a törvény által való

akarathatározásnak következése

czélnak vetethetik. Illyen czél az

erkölcsi cselekedeteknél a leg

föbb jó a világonn, mellyre

minden erkölcsi tehetségnek

czéloznia kell: Egyéb értelmeit

lásd Wagnerban. Cserenél vég ;

de ez nem olly helyes, mint

czél. Finis intentionis, Csere

fzerint az intézet vége ; de ez

annyit is tehet, mint inten

tionis termin:s; A /zándéknak

czéllya, vagy legfelyebb tár

gya helyesebb. Molnár Albert

nál tzil ; de e' fzó még a Né

metben is, mellybűl vetetett,

hofIzú, mivel az i utánn e te

tetik. Nincs tehát jussunk arra,

hogy megrövidítsük. Finis su

premus: fővég. Medgyesi. Fö

azél jobb. – Finis coronat

zött való egyenetlenség. – Fi opus : minden dolgot a vége

12 * **
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dicsér, vagy kárhoztat. Páz-] népnek alacsony kifejezései közé

mán” Predik. Eventus omnia

justificat: a kimenetel igazsá

gosnak tefz mindent. Ama köz
mondás: minden botnak a vé

énn a feje, olly _ alacsony,

f, fzigyenlenék vele élni. Illy

alacsony közmondás pedig nyel

vünkben nagyon sok van, mel

lyek még annak félvad, korá

ban támadván, csínosabb álla

pottyához nem illenek.….

Finitus , véges: emb[id: Gá

nótzinál véghető; az infinitus

pedig véghetetlen... Helytelenül
formáltt Ízó mind a kettő : mert

a hat és het formativa annyit

tefz, mint a Deák potest ; ezt

pedig minden emberi nyelvben

csak ígéhez lehet függefzteni,

nem pedig névhez. A véghet,

mit tehetne vallyon egyebet,

hanem finispotest, a mi fzinte

annyi, mint hircocervus. A'

finitus, tehát igazán véges, és

betű fzerint végzett, az infi

nitus pedig végetlen, vagy vé

zetlen.

Fixus. Lásd Wagnerban. Az

Isten fel nem bontya az ö gond

viselése /zabott rendit (rend

gyét) Pázm. Hod. A megha

zározott, vagy legalább ki/za

bott értelmesebb volna.

* Flagellantes. Az ostorozók”

zévelygő eretneksége az Egy
házi Történetekben ösmeretes.

Gánótzi. Vegyük efzre a régi

ebb írásmódnak duzmadságat,

melly a' hafzontalan [zavakot

olly buzgón kereste. Lehet

" vallyon olly eret

nekség, melly tévelygő ne

legyen ? Ezen adjectivum te

hát valóságos tavtologia, Ízó

fzaporítás,
- -

. Flagellare, ostorozni : pci

tfd5cm. Pázm. Pred. Másutt a'

tagolni ígével él; de ez a köz

tartozik. -

Flagellum , ostor : {'citfájt.

Kereségekkel sanyargattaték

( sanyargattata , vagy legma

gyarabban , sanyargattatott)

mint gono/ztévö. Pázm. Pred.

A vereség annyi, mint vibex,

mellv az ostortúl okoztatik.

Flagrans. In flagranti, tud

niillik, actu : hevenyében : Érúj

btif. Ha (az) Isten mindgyárt

hevenyében halogatás nélkül

fizetne. Pázm. Pred. Másutt már

Pázmán a heven [zóval él: Ele

gendö mentséggel lerázván

magokrúl, úgymond, heven

torkokba verték. Pázm. Hod.

Nyelvünkben ö és ü végzéssel

csak négy rendhagyó melléknév

találtatik, úgymint bő, hő, hű

és hü, mellyek közűl a höfer

vidus az ö hangzót e betűre

változtatván, ebben a fö , nő

és vö főneveket követi. A he- | |

ven tehát fzinte olly helyesen

formáltt ígehatározó, mint a'

böven copiose, hüven fideliter

és hüven frigide, 's annyit

tefz, mint ferventer forrón,

melegen. Amde azoknak, a kik

emphatice, vagy inkább csak

húzósan fzeretnek befzélleni,

nagyon rövid lévén a heven ,

elejénte accentussal meghoflza

bították héven; azutánn pedig,

mivel ez elég értelmes nem volt,

a helyesen formáltt heveny fő

névbül, melly a' só fzóbúl eredtt

savany névhez hasonlít, a he

venyében helyes és most már

mindenütt fzokott ígehatározót
alkották.

Flocci, nauci. Gyakran azok

kedvesek a községnél, kik sem
mire kellők a tudósoknál. Páz

mán Pred. 4 -

Fluctuare, habozni. Pázm.

Pred. habzani, háborgatni: 26tl*

V
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[en madóem, ungeftűmm fepn. Két

kedni : manfen, im 8meifel ftpm.

Fluctuatio.Lásd Wagnerban.

Bizonytalan habozás. Pázmán

Predik. -

Fluentum , folyó víz, patak,

csermely: cin fließenbeē 28affer ,

3ad). A gyönyörüségnek bé

kességes folyamival tellyesít

téged. Pázm. Pred. A folyam,

mellyel a Régiek már mint név

vel,már mint ígével élnek helyte

len fzó.A foly a gyökér; a folya-/

modik ígében pedig az am silaba

Ízinte olly közbevetés, mint az

em a vetemedik ígében. A köz

bevetés pedig, minden értelem

nélkül fzűkölködvén, új értel

met a' fzónak nem adhat. A'

folyamat, vagy az ad közbe

vetéssel a folyadék helyes for
mátiók. Ide az" illik: a'

yönyörüségnek folyamattyai

"9" "#"# " a Deák

implet ígének betű fzerint va

ló fordítása, a Magyar fzójá

rástúl meflze távozik, melly he

lyett a megtölt helyesebb. Lásd

Fluvius. . :

Fluiditas, folyékonyság, fo

lyadékonyság : ${űfigfeit. Az

Aestheticában is így neveztetik.

Fluidus, a, um , folyékony,

folyadékony: f(üfig.

Fluvius, folyóvíz, folyó :

3Iuf. Pázmánnál folyam. Hod:

E helytelenül koholtt név, a'

folyamat helyesbül fzületett,

a törvényes at formativának

elvetése által. Amde mink illy

útonn módonn a' fzavakot nem

formállyuk. Lásd Fluentum és

Analyt: I. pag. 114.

Foedifragus , fidefragus ,

hitfzegő. Pázm. Hod. frígyron

tó; frigybontó : 6unbbrúd)ig :
mcímeibig. - * * * *

Foedus, eris, nexus. Lásd

Wagnerban. Az Anya/zent

egyház tagjai között olly /zö

vetség vagyon, hogy egymás'

fájdalmit sajnállyák 's jó cse

lekedetek ha/zna egymásra hd

romlik. (hárúl). Pázm. Felbon

tá, a frigyet véllek (velek vag

vélek) noha igen esedeznének.

Pázm. Az optativus itt latinis

mus az esedezének, vagy inkább

esedeztenek helyett. Tractatus

foederis, vel" : frígylevél.

– Telegdinél is frigy. Egybe

zörzödni, mint az Isten Abra

/támmal., Telegdi. /zövetséget

kötni jobb; foedus inire. Mol

nár Albertnál /zövetség. Frí

gyet kötni. Pázm. Hod. Szilá

gyinál is frígy. A' Confessióban

/zövetség. Edgy hit, úgymond

ez, edgy /zövetség. Az Isten

állandó Ízövetséget [zerze Abra- -

hámmal. Pázm. – Ennek a'

frigynek emlékezetére. Pázm.

Pred. - -

Foedus, a, um. Lásd Wag

nerban. Éketlen Pázmánnál Hod.

Ektelen erkölcsű /zemély, úgy
mond. \ -

Fons. Lásd Wagnerban. Ga

lénus írásibúl, mint bőséges

(bő) forrásbúl merítettek. Cse

re. Ezek nem annyira fogla

latjokra (foglalattyokra) mint

azon (ama') kútfejekre nézve

külömbözne egymástól, a'

mellyekből meríttetnek.. Márt.

Ist. Fons vivus: az élet kúttya.

Pazm. Pred. de ez fons vitae.

Minden víga/ztalásnak , élet

nek, dücsösségnek kútfeje, Pázm.

Pred. A történeteknek kútfor

rásai: fontes historiae , seu fa

ctorum historicorum, Pázmán

nál kútfő Pred, -

Forma, forma: Korm. Lehet

ne termetnek is mondani, ha a'

forma név az egéfz Magyar Nem

zetnél még a tudományos nyelv

ben is, olly járatos, olly ösme

**
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retes nem volna. 1) Általlyában

annyi, mint a gondolásnak

vagy a létnek határozott mód

gya; mire nézve a talp/zer

nek (materia), a határozható

nak, az adottnak általellenében

áll. 2) Különösebben a forma

a) az éfzfogásban annyi, minta

kármelyik felekezetügyelő vagy

félügyelő (specificus ) külömb

ség; b) az itéletben annyi, mint

az éfzfogásoknak egymáshoz va

ló vi/zonnya (relatiója); c) va

Iamelly #" általlyában,

amaz egybekötésnek módgya ,

melly által valóvá leffz; a min

dent öfzvefoglaló valóságnak,

f" (realitásnak) meg

atározása és körülkorlátozása

valamelly dologban ; d) a nou

menonban (valamiségben, am

mint magában van) az eggyik

noumenonnak a másikhoz való

vifzonnya. A dolognak e tárgy

ügyelő formáit mink nem ös

merjük. Neveztetik értékeny (in

felligibilis) formának is; e) a'

jelenésben a forma végtére an

nyi, mint a közben és üdőben

való fzemlélésének módgya. Szép

formának neveztetik a tárgy

inak fzemlélésében az, melly kü

lömbféleségei és egysége által az

elmének erejét, neveli, vagy

fenntartya. Lásd Pulchrum. –

Forma cognitionis, az ösme

retnek, az érteménynek for

mája: §orm ber &rfenntnif. 4)

Általlyában az, a mi által az

éfzképzetek ( repraesentatio ,

2Bcrfttífung) egybekötésének bi

zonyos módgya meghatároztatik.

2) Különösen: a) /zemlélésnek

formája annyi, mint az érzé

kenységnek eredeti és mivolti

intézete ; a mód, mellyel az ér

" magoknak valamit

lyek fzerint magokat a külömb-|regiminis: az igazgatás »

féle érzemények az érzékenység

ben rendbe fzedik, a köz tud

ni illik, és az üdő. Ez a tár

gyak formájának is neveztetik,

a mennyire fzemléltetnek. –

b) A gondolásnak formája an=

nyi, mint az értelemforma, a'

tapafztalásnak formája, avvagy

az értelemnek tifzta" (ér

teménnyei) talpállításai; a vi

[zonyok, mellyek fzerint az ér

telem a' fzemlélésnek külömbfé

leségét egybeköti; a mód, melly

[zerint az értelem munkálkodik;

a tárgyaknak formái, a men

nyire gondoltatnak. A gondo

lásnak formája az éfzben annyi,

mint ez éfzösmeretnek formája,

avvagy a mód, mellyel az éfz

magának valamit gondol, képei

(ideái) és talpállításai. A gya

korlásügyelő élznek formája a

ma módbúl áll, mellyel vala

mit akar, és gyakorlásügyelő

törvényeket fzab. – Forma fi

nalis. Lásd Nexus finalis. E

gyéb értelmeit lásd //agnerban.

Forma Sacramenti verbum :

a' fzentség formája az íge. A"

kere/ztség” ígéirül azt mond

gya. Pázm. Hodeg. A causa

formalis fzó alatt, a testi dol

gokban a formát termetnek ne

veztem. Gánótzi megké/zítö í

gének mondgya: a penitentia

sacramentomnak : 7;legkéfzítö

igéje (formája), a feloldozás

nak ígéji. A /zolgának ábrá

zattyát felvévén, úgymond Te

legdi: de az ábrázat csak vul

tus, facies. Ide a formáját,

vagy termetét jobban illik. For

mam serviinduére: /zolgai for

nába öltözni; Pázm. Pred. de

ez annyi, mint servilem formam

induere. A'/zolgaformát, vagy

- még világosabban a /zolgának

épzenek; a vifzonnyok, mel-formáját magára venni. Forma

a*
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""formája. Pázm.Ho

deg. Az or/záglásnak, vagy tor

mányozásnak formája helye

sebb. A /zentség formája:

Illyés. Formae logicae, lásd Fe

" mondásában Affinitas a

att. A Grammaticában, forma

conjugationis plana : az ígera

gafztásnak törzfökös formája; a'

demonstratéva : mutató: a pa

ragogica, vel tertia: a vegyültt,

vagy harmadik.

Formalis, formaügyelő : Sor

mal. A mi tudni illik a formá

hoz tartozik. A gondolásnak

formaügyelő regulái péld, ok.

azok, mellyek a gondolásnak

tárgyait különös tekintetbe nem

vévén, csak azt fejezik ki egye

dűl, a mi általlyában a gon

dolásnak, és így mindenik gon

dolatnak termélzetében foglálta

tik. Hlyen az,# a gondo

lat egymással ellenkezö réÍzek

bűl ne állyon. Az éfznek for

maügyelő hafzonvétele az, melly

csupán csak az ösmeretnek for

máját, nem pedig foglalattyát

illeti, mint a tudományépűlet

béli (systematicus) egységnek

megezközlése. Az akaratnak for

maügyelő talpállítása, a tör

vény tudni illik az, melly az éfz

nek formája által határoztatik

meg, és az akaratnak talpfzeré

tűl, a minők valamelly hajlan

dóságnak a tárgyai, egéfzen ab

strahál, az az, ügyelését elválafz

tya, elvonnya. A tapafztalás

nak, formaügyelő alkuja, az,

melly által tapafztalása lefiz. –

Formalis causa. Lásd Causa.

Formalis lex, Márt. Istvánnál

ti/zta törvény. Lásd Lex alatt.

Formalis veritas, Fejérnél gon

dolkodáskép igaz ; de a forma

lis veritas a köz befzédben an

nyi, mint valóságos , fzoros

formaügyelőleg való igazság,

A mi""""

az logica veritas. - -

Formaliter, formaképpen.

Fejér. Farmaliter verus: for

májára igaz, ú ond megmeg

Fejér. #"#""

formaügyelőleg: a köz befzéd

ben pedigvalóságosan , igazán,

/sorösan 9 . nyilvánvalóképen
s a' t. -

Formare. Lásd Wagnerban,

Jó polgárokat ábrázolni, Ger

manismus, bilben , melly valaha

engemet is elcsábított. Ezt a'

Magyar igazán csak a nevelni

ígével adhattya: jó polgárokot

nevelni. – Mellyet (az Eccle

siát tudni illik) képez a gene

rale concilium a Római Pá

pával. Pázm. Hod. Itt a Deák

formare annyi,mint,constituere:

a Magyarban tehát a' fzokott

nemzeti fzéjárás Ízerint így kell

ezt ejteni: melly a közönséges

gyülekezetbül és a'"" áll.

Formatio, formálás : . Bií

bung. A terméfzetnek fzabad

formálása az, mikor a nyugovó

folyadéknak eggyik réfze ele

nyézvén, vagy elválván, a ma

radék réfz megzomokodik és bi

zonyos termetet vagy fzövevényt

vefz magára : mint mikor a víz

megfagy.

Formativa syllaba, vel litera

a Grammaticában : /zóképző,

/zótag, vagy betü. A simplex : -

eggyügyű; a biformis; kétágú;

a” triformis : háromágú; a pen

taformis : ötágú.

Formatum. Cserenél végezett

dolog ; de lásd a Causa alatt a'

formalis causa fzót, melly fze

rint a formatum nem lehet e

gyéb, hanem termettel felké/zí

žett, vagy felké/zültt dolog, vagy

ké/k termetű dolog.

»

igazság ; a Logicában pedig
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Formula, formula: SormcI.

Ha a forma a Magyarban mél

tán megmaradhat, a formulát

is bízvást megtarthattyuk. Ez an

nyi, mint a kifejezésben ponto

san meghatározott regula. Illyen

a mérőtudományos |mathema
tica) formula, melly pontosan

meghatározza, mikép kell vala

melly kérdést megfejteni. A kö

telességnek förmulája az, melly

az erkölcsi talpállítást pontosan

meghatározza. – Formulae nu

mericae , /zámformulák: 8able

formcím. Nyilvánvaló, öfzvekötő,

de rideg állítások, mellyek fzám

vifzonyt, vagy fzámarányt fejez
mek ki.

Fornicatio,. bujálkodás, pa

ráználkodás. Pázmánnál és Illyés

nél paráznaság ; de ez fzorosan

véve, cselekedetet nem tefz, mint

a formicatio, hanem csak a cse

lekedetnek moralitását, morális

állapottyát jelenti, mint luxuria.

_ Fortitudo. Lásd //agnerban.

János állhatatos erősségét di

csérettel emléti Kri/ztus. Pázm.

Pred. Jánosnak bajnoki állha

žatosságát dicséri Kri/ztus. Il

lyés is erösségnek mondgya; de

e névvel a Magyar inkább csak

a testi erősségrül fzeret élni.

Fortuito, véletlenul, törté

netbül: ebmgefäbr , 3ufáltiger Sci

[e. Történetbül (vak esetbűl) a'

világ nem /zármazhatott. Páz

mán. Hod.

Forum. Lásd //agnerban,

A lelkiesméret/zéki, úgymond

Ember Pál; de a'/zék olly ge

nericum, hogy fzéke még a to

jásnak is van. A lelkiösméret

nek törvény/zéke. Szilágyinál a'

forum fori külső törvény/zék:

a forum poli pedig a lelkiös

méret ítélő /zéke. De talán he

lyesebb ezek között a külömb

séget a mennyei, és polgári

nevek által jelenteni, annyival is

inkább, mivel a forum poli, és

a forum conscientiae nem mind

eggy. A /zéke helyett a /zéki
hibás. -

Fovere. Lásd Wagnerban. A

pu/zta hitet dajkázván. Monofz

lai. Ezen Író másutt, a hol z

képzővel kellett volna élnie,több

nyire l formativával él, mint

elhalol, zárol s' a' t. itt pedig

az ellenkező hibába esik; mert

dajkálni a helyes és fzokott íge:

Régi Íróink, úgy látfzik, még a'

/zokatlant is fzerették vadáfzni;

de csak még is nem olly mér

tékletlenül, mint a mostani

nyelvreformátorok,

Fragilis, töredékeny, gyar

ló: 3er6rcd,lid, , fd)mad). Egyéb

értelmeit lásd //agnerban. Páz

mán Hodeg. a pozdorját, cse

repet töredelmesnek helytelenül

nevezi, mert ez annyi, mint fra

gilis semmikép sem lehet. A Re

ligyió nyelvében, contritus ,

compunctus. Csak az ékony, é- -

keny formátivajelent a Magyar

ban hajlandóságot, kéfzséget va

lamire; mint múlékony, hajla

dékony, hajlékony, esedékeny,

esékeny, kérkedékeny 's a' t.

Molnár Albertnál a nyavalás

(nyavalyás) nem fragilis, hanem

morbidus, morbosus. Lásd Fra

gilitas. -

Fragilitas, gyarlóság: Ge=

6rcd5(id,f.cit. Az emberi termélzet

nek gyarlósága annyi, mint az

emberi fzívnek a válafztott fő

reguláknak tellyesítésében való

gyengesége. Ennek nevezi Páz

mán is Hodeg, nem pedig töre

delmességnek, ammint nevez

nie kellett volna, mihelyt a fra

gilis nevet töredelmesnek mond

ta. Lásd Fragilis,

Fragmentum, töredék: ötudja

fiútft. Ctesias töredékei,
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, Frangere. Lásd Wagnerban.

Meg/zegetik az Ur vacsorá

jában a kenyér, úgymond Mol

nár Albert. A /zegni annyi, mint

scindere , 's mikor a Magyar az

egéfz kenyérbűl az első karajt le

vágja, akkor mondgya, hogy a'

kenyeret megfzegte. Az Ur va

csorájánál Krifztus példája Íze

rint a kenyeret törjük.

Fraternus , testvéres , test

vérhez tartozó, (in compositis

testvér, mint testvérfzív, test

vér[zeretet), atyafiságos, atya

fiúi: 6rúberfid), fd)mefterfid), in

compositis: öruberlic6c , 25d)me=

fterberö. Pázmánnál atyafiúi/ze
retet. Predik. -

Fremitus. A Sátánnak a

gyarkodása. Pázm. Pred. Lásd

4/agnerban.

Frenare. Lásd /Wagnerban.

Zabolára fogni. Pázm. Pred.

Zabolázni , megzabolázni elég.

Frenum. Lásd /Wagnerban.

Tudgya jól az Isten, hogy a'

mi délczeg keménységünköt

semmi úgy zabolánn nem hor

dozhattya 's a' t. Pázm. Pred.

meg nem zabolázhattya, iga

zabb és fzokottabb kifejezés. Per

frenum adaquare: Nagy Isten'

irgalma, (az Istennek nagy ir

galma) nagy kegyelmessége

fénylik abban, (magyarabban

fzóllván: ragyog ki abbúl), hogy

az Igazakot zabolábúl itattya.

Pázm. Pred. A zabolázni, fre

nare, az erkölcsügyelő (moralis)

befzédben az egéfz Nemzetnél

fzokott metaphora ; de a za

bolábúl itatni tellyességgel fzo

katlan és még alacsony fzójárás

is ; sőt még a syntaxis sem

Magyar benne: mert a'. lovat a'

zabolábúl itatni lehetetlen; za

bolánn (át) itatni pedig fzokás.

Frequens. Lásd üvagnerban.

Mindenütt és gyakorlatos ál

dozatokkal áldozott. Monofzlai.

Gyakor áldozatot tett,

Frequentare. Lásd Wagner

ban. A kere/ztények gyüleke

zetibe menéltek, a sacramen

tomban ré/zesültök. Pázm. Hod.

A menél annyi, mint ibas, az

imperfectumnak második fze

méllye : menék, menél, mene,

menénk, menétek , menének. E”

második fzemélybűl a praesens

ben harmadikót csinálni : me

nélek, menél/z, menél, mené

lünk , menéltek , menélnek »

mellybűl azutánn a perfecti ter

tia pluralis menéltek vállyon,

csak nagy rendetlenség a nyelv

ben. A mendegéltek helyesebb

volna, de legfzokottabb a'jártak.

A kere/ztényeknek gyülekeze

teibe jártak. -

Frequentativum verbum :

többfzöröző íge a Grammati

cában.

Frequentia. Lásd Wagner

ban. Fejérnél gyakortaság. De

a ság , ség formativa inkább

csak az adjectivumokbúl Ízül

neveket, mint az adverbiumok

búl. Itt is a gyakorság a he

lyes fzármazék, nem pedig a'

gyakortaság ; valamint a ti/z-

taság, nem pedig a ti/ztán

sag 9 *

Fretum , tengerfzorúlat :

9)łkerenge. Per metonymiam ,

tenger: 90lter. - -

Fricare, dörgölni: rci6cm. Va

karni: fra6cm. Pázmán Predik.

vakarcsál. Csak a'" "-

állya így meg a dogál, dö

":# #"""""""""
frequentativumokot, vakardo

gál, melly helyett a vakargat

még fzokottabb is. A „kissebítő

diminutiva) neveknek, a Tó

toktúl kölcsönözött cska, cske

Gyakor gyónás. Pázm. Hodeg. képzője, mint házacska, csi
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bécske " megtetfzett a mi

köz népünknek, hogy még az

ígéket is meg akarta vele a több

fzörítés helyett kisebbíteni.

Frigidus. Lásd Wagnerban.

Frigidum, hü : faft. Lásd He

ros. Frigidus: hideg termépze

tü, Pázmán Hodeg. fro[tig. A'

hammas fzórúl lásd superfici

alis. Az Aestheticában hideg :

fre[tig, vagy falt. -

Frons. Perfrictae frontis ho

mo, /zemtelen ember : cin un

verfdjámter 9)kmfd). Fronte per

fricta , Pázmánnál feltörlött

/homlokkal. Hodeg. De vallyon

e Magyar mondást érthetië az,

a' ki a' Deák Ízójárást nem ös

meri? Soha sem! Magyar fzó

járással kell azt tehát előter

jefzteni, melly az eggy /zem

zelenit! fzóbúl áll. Vallyon meg

értenéé a Deák, ha azt mon

danám neki: homo sine oculo !

fzemtelen ember !

„Fructus. Lásd /Wagnerban.

Lelki ha/zon. Pázm. Pred. Fo

ganatosan, cum fructu. Ugyan

otb. * *

Frui, vele élni: genicfen. Mert

az utor annyi, mint ha/znát

ve/zem , ha/zonolom, (de nem

ha/ználom; mivel ha/ználni

neutrum verbum , és így aecu

sativussal a mutató formában

mondanisoloecismus nélkül nem

lehet): brattdjen.

- Fruitio, élemény: (5cmuf. A'

veleélés , , vagy elés helyett

mindenkép jobb az elemény. A'

Magyarban tehát valamivel él

ni fzoros értelemben annyi, mint

• frui, valaminek pedig ha/z-

nát venni annyi, mint uti. Az

éleménybül támadó gyönyör,

vagy kéj az, melly az érzé

kenység által fzívünkbe hat;

mellynél tehát mink Ízenvedő,

nem pedig művelő állapotban

"
-

Fucatus. Lásd Wagnerban.

Azok sem igaz jók, (javak) a'

mivel (mellyekkel) a gazdagok

bővelkednek, hanem csak fes

tett, kendőzött, vagy inkább

fzínmutató Jók (fzínlett, vagy

ál javak), Pázm. Pred. A jó

névnek pluralissa, mikor sub

stantive vetetik javak , egyéb

kép pedig jók. A jók pluralis

utánn az a”, mivel singularis,

helytelen ; 's mivel a befzéd

határozott, nem a határozatlan

a mi pronomennel kell élni,

hanem a határozott mellyek

villzatérő névpótolóval. (Promo

men relativum).

Fucus, máz , festék: 2fnffrid,

&dminfe. Lásd Wagnerban.

Lásd alább Oblinire.

Fuga. Lásd Wagnerban. In

fugam cojicere : megfutamtatni.

Pázm: Pred. A fut ígébűl a'

műveltető (factitivum) regula

Ízerint a futtat. A futamodik

neutrumbúl factitivumot csi

nálni nem lehet, valamint a*

vetemedik ígébűl sem; és így

a futamtat, fzinte olly fzófzör–

nyet, mint a vetemtet, vil

lámtat, ú/zamtat 's a' t. Az

am , em az illyen ígékben köz

bevetés, nem pedig formativa :.

semmit sem tefz tehát, és így

az előtte álló gyökérnek, mint

fut, vet, ú/z semminémű új

értelmet nem adhat: azaz: a fu

tam vetem, ú/zam nem csak

nem ígék, de még másféle fza–

vak sem lehetnek a Magyar

ban. In fugam conjicere annyi

Magyarúl, mint még/zala/zta

ni. elkergetni; elüzni.

Fulcrum. Lásd Wagnerban.

Ezek a bizonyságok (e' bizony

ságok) erötlen táma/z/zi (tá

maflzai, vagy per syocopen tá



195

mafzi) a Lutherus tanításá

nak. Gánótzi. Lutherus tulaj

don név, és így előtte az arti

culus, avvagy névmutató hely

telen. Mind a két fél onnan

akar igazságának gyámolt

venni. Monofzlai. Ha a két fél

egymással ellenkezik, mind a'

kettőnek igazsága nem lehet. Az

igazság helyett tehát ide a ta

ni/ás jobban illik. -

Fulgur. Lásd /Wagnerban.

Pázmánnál Pred. a villámás

helytelenül formáltt fzó, a vil

lámlás helyett. A villamlik

ígében, melly azutánn accen

tussal villámlik verbumra vál

tozott, az am, vagy már most

ám fzinte olly közbevetés, mint

az ú/zamodik, futamodik 's a'

t. , vagy az em a vetemedik

ígében: a villam is tehát, vagy

a villám fzinte olly fzófzör

nyet, mint a futam . vetam ,

ú/zam. Lásd Fuga. A villam

lik ígének a nyilainlik a tár

sa, melly accentussal nyilám

lik sehol sem mondatik, s melly

nek két első silabaját nyilam,

vagy nyildm senki sem merte

még substantivumnak, vagy

éppen ígének tenni. Ha a vil

tám nem ige, ammint annak

valóban nem is tartatik, a vil

lánás azért is idomatlan for

m 'las, mivel az ás, és forma

tiva csak ígékbűl fzülhet ígene

veket (nomina verbalia), mint

žrds, vetés; nem pedig más

nevekbűl, mint /zárnás , gyo

más, a /zámítás, /zámlálás ,

gyomlálás helyett. A vill

néma gyökérbűb támad a vil

log imitativo frequentativum,

és a villan , inchoativum íge;

ezen utóbbikbúl pedig a villa

nás és villanat igenevek.

Fumus. Lásd Wagnerban,

Füstbe megy és elenyé/zik a'

tűzben a hamis arany. Pázm,

Pred. A hamis (bámifb) leghe

lyesebben mondatik fzemélyek

rűl erkölcsügyelő értelemben:

A ro//z arany fzokottabb, az

ál arany pedig ékesebb fzóllás,

mint a hamis arany.

Functio, végbevitel, mun

kálkodás: 23crrid,tung, $0dtig*

feit. A magossabb értő tehet

ségnek formája. Az értelemnek

munkálkodása a gondolás és

itélés; az éfzé pedig a követ

keztetés. " általellenében

áll az érdeklés, (affectio) ,

melly annyi, mint ama válto

zás, mellyet az érzékenység

fzenved. Innét Fejérnek ezen

mondását; a' Logica gondol

kodásunkot, ezen tulajdonkép

emberi munkásságunkot csupán

fontolgattya , meg lehet egyen

getni. Functiones ecclesiasticae: :

egyházi /zolgálatok, ti/ztvég

zések. Pázmánnál ezt olvassuk:

az egyházi /zolgálatok ren

dirül való tanításokot sohult

leveleiben írva nem talállyuk.

A rendiriil helytelenül kurtí

tott pluralis, mert a consomán

sal végződő nevek az illyen

kúrtítást meg nem fzenvedik

a minő a házirúl, /zemi

rül volna , házairúl , "
meirül helyett. Itt a singularis

rendgyérül, vagy ha jobban

tetizik , rendérű/. A' sohult na

gyon törvénytelen, a sehol he

lyett, melly a' se és hol fzavak

búl tetetik öfzve. Helye ezen

adverbiumnak az említett mon

dásban az írva utánn van a'

Magyar syntaxis fzerint.

Fundamentalis. Minekutánna

a fundamentum talpfalnak he

lyesen mondatik, a talp névvel az

öfzvekötés általa fundamentalis

adjectivumot is könnyen és leg

értelmesebben kifejezhettyük.
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Pázmánnál fundamentom /ze

rint való ágazat, czikkely. Hod.

miért nem talpágazat, talp

czikkely ? Fundamentalis sen

sus, Pázmánnál derék értelem;

Hod. miért nem talpértelem ,

vagy legalább fö értelem ?

Fundamentalis lex, Fejérnél fe

nekes törvény; miért nem talp

törvény. A talp helyett fzépen

lehet a sark névvel is élni ,

mint sarktörvény, sarkágazat,

sarkczikkely ; csak hogy betű

fzerint a sark illyenkor a De

ák cardinalis névnek fzokott

megfelelni.

Fundamentum , talpfal, talp

fenék: Grunb, Grun8fcftc. Páz

mánnál fundamentom. Hodeg.

A /zent Atyák tanításánn

fondamentomot vetni. Pázmán

Hod. Latinismus: in doctrina

SS. Patrum fundamentum jace

re. A /zent Atyák tanítására

talpfalat emelni, építeni, vagy

csak építeni, sokkal magyaro

sabb. Molnár Albertnál is felta

lállyuk e' latinismust. . Miben

vagyon fondamentoma az egye

netlenségnek ? Pázm. „A Z/i-

dó Történetet az egéfz Kilág”

Történetírásának talpfalává
tenni.

Fundari. Lásd Wagnerban

Fundo alatt. Nem emberi böl

csességenn, hanem az Isten”

hatalmánn állapodik. Pázmán

Hod. Az állapodik, subsidere

nem tefz actust, hanem actiót;

a mondás pedig már elmúltt

értelmet kíván, és így az ál

Zapodik helyett az épültt íge

helyesebb. Az atyafiúi /ze

retet az alázatosságonn for

" Pázm: Pred. . A fordúl

helyett jobb volna így fzóllani:

az alázatosságonn, mint talp

falonn nyug/zik.

valamiben fundáltt, talpallott: gt

rűnbet. A valamiben fundáltt

elyett élhetünk a talpallott

Ízóval is; de ennek kétes értelme

miatt, én inkább a Deák fun

dáltt mellett maradnék. Ratio

nes bene fundatae : jól fondáltt

okok. Gánótzi. Hellyes, sükeres

okok. - -

Fungibilis res, hafzonolha

tó dolog. Non fungibilis, ha

fzonolhatatlan : braud)bar , un

braud,bar. Szilágyinál ha/zonve

nálható. -

Fur, or, tolvaj: Dieb, 3Dit

bin. Ha eggy várasban tele

tömlöcz volna gyilkos, parák

na , lopó (tolvaj) emberekkel,

Pázm. Pred. Pázmán másutt

orvnak, Monofzlai pedig oru

nak nevezi. Valaki másonnét

hág be, oru és tolvaj. Onálla

tehát az oru, fur, a tolvaj pe

dig latro. Joann. 10. v. 1. Hogy

az oru, orv, vagy or, a fur

névbűl támadt, nem merem vitat

ni; de annak példáját, hogy a Ma

gyar hajdan az ik paragogicát az

eggyfzótagú ígékhez, mint esik,

i/zik, e/zik, rémlik, a nehe

zebb kimondású, vagy rövid

nevekhez pedig az a , e, u, ü,

v betűköt Ízerette függefzteni,

az oru, vagy orv névben is vi

lágosan látom. (Lásd Felelet.

258. old. e) és 353. old. a jegy

zésben 4) alatt). Azonban a

da, orzás, orság (zavakbúl vi

lágosan kitetÍzik, hogy az or,

a valóságos gyökér. Az orv

néma gyökérbűl az orvos, or

vosol, orvosság fzavak támad

nak. • -

Furari, lopni, orozni, or

zani, csenni: [teblen , cntmemben,

Monofzlainál az oro/zni hibás,

Fundatus, a, um, in aliquare,

hető, és maga helyett ha/z-

mindenütt [zokott oroz, orgaz- .

mert a formativa nem o/z, ha
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nem oz; aranyoz, nem pedig

aranyo/z. Furari, praedari ,

Pázmannál Pred. tolvajolni,

melly fzörnyű és érthetetlen

formatio a tolvajkodni helyett,

melly alatt már most furari ,

furta exercere értetődik. A'

|" annyi, mint rabolni ;

atrocinari, latorkodni. -

Furere, dühödni , dühös

ködni , efztelenkedni : ra

fen, umfinnig féyn , műtben, to

ben. Mértékletlenül örülni: fid)

unmäfig freucm. Pázmánnál a'

megdühösülni,, , a helyesebb

mint rabie corripi, in rabi

em agi, erumpere. Pred.

Fuse: Bő/zóval, úgymond,

Pázm. Hod. De ez annyi, mint

larga voce. Szokottabbak a'

böven: ho//zasan, terjedten :

úberfíúfig, mtitläufig.

Futuritio.. Jövendő volta ,

|Ember Pálnál. Ez active annyi,

mint leendítés; neutraliter ,

avvagy subjective leendés. Mind

a kettő [zókatlan ugyan, mint

a Deákban a futuritio az os

kolánn, kivűl; de ennek helyét,

legalább az oskolában, elfog

megdühösödni helyett annyi,llalhattya.
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Galea , sisak: 5tIm, picfcfbau

be, @turmbut5. Pázm. Predik.

Lásd //agnert,

Gaudere, örűlni: freb fcpn.

Ama kellemetességet érezni ,

melly valamelly bajnak megfzü

nésébűl támad.

Gaudium. Lásd Wagnert.

Molnár Albertnál olvassuk: ö

römmel lenni ; melly az örül

ni helyett valóságos fzófzaporí

tás, melly azonnfelül minden

nemzetiség nélkül is fzűkölkö

dik. Másutt ugyanazon Iró így

fzóll: A páfztorok, mineku

tánna Jézusnak megnézésével

magokot megörvendeztették. E'

fzójárás, nem tudom, micsoda

nyelvbűl van kölcsönözve, ha

csak nem talán a Deákbúl :

conspectu frui ; de az bizonyos,

hogy a Magyarban nagyon ter

méÍzetlen e helyett: mineku

tánna Jézus tekintetében gyö

nyörködtek.

Gausape. Ennek neve a mi

népünknél talán annyiféle, va

" járás van valamennyi

Vármegyében ; Páriz Pápaiban

a gausape, #"" , gau

sapinus fzavak alatt ezeket ta

lállyuk: lasnak, tserge, guba,

/zokmány, tzondora, Tatár

köpönyeg, /zür. Szabó Dávid"

Kisded Szótárában Guba alatt:

zárita;/zokmány alatt: /zuk

mány, tzedele, tzondra , hon

nan az Olvasót a Darótzra,mint

"" igazíttya , melly

alatt az újabb nevek ezek: kan

kó, zeke, /zürkankő, kankó

Jzür, mellyekhez a tzodora is

tartozik, és kekse, suba, csuha,

zürdolmány 's a' t. A külömb

ségeket, ha vannak, e ruhák

között, határozzák meg a' fza

bók és Ízűrfzabók. A Sárvári

konyhárúl Lethenyei István

túl Pápára némelly csemege

kívánoknak , valami speciale

gyanánt, ajándékon eggy haj

dúnak kekséje alatt küldetett,

úgymond Lethenyei.

Gemmarius , gyöngyfűző,

Pázmán Hodeg. De ez annyit

tefz, inkább, mint drága "

vekkel kereskedő, vagy drága

kökö/zörülő. A' émántáros

(species , pro, genere) legalkal

matosabb kifejezés volna. Sui

mcfict.

Generalis. Csere közönsé

gesnek mondgya, és e név a'

köz befzédben tűrhető is. De

fzorosan fzóllván, kiváltta' Lo

gicában, a generalis annyi,

mint általlyában való, vagy

nemfoglaló; (lásd Propositio);

#
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•

az universalis pedig annyi, mint

közönséges. Ember Pál is a'ge

neralist közönségesnek mond

gya. Fejér a némü-értelem va

latt generalis, vagy generica

notiót értè? nem tudom. Az eg

gyik általyábanvaló, a má

sik pedig nëmügyelő értemény.

Az ú és ü formativával alkotott

adjectivumok, mint /zemü, lábú

nem birnak tökélletes értelem

mel, ha csak elejekbe más ad

jectivumok nem tetetnek, mint

kék ../zemű, négy lábú, egy

fzersmind pedig ama különös

sativushoz a fajz mivelö igét

kell függefzteni. Még az i/zik,

e/zik ígék sem tartyák meg az

ik silabát, mihelyt accusativus

sal construáltatnak: /zaladgy!

mert mege/z a farkas ; nem

pedig mege/zik. Illyenek a kö

vetkezendők is: törvényt tör az,

a ki 's a' t ; nem pedig tör

vényt törik az. Csak apróságo

kat gyón , nem gyónik: "
dolgokot hazud, nem hazudik.

Szep várast lak , nem lakik,

Sokakotfelmúl, nem múlik. Sok

ro//zat meg/zok az ember, nem

tulajdonsággal is birnak, hogy/zökik. Sok tejet ki/zop egy/zer
magok csak a declinatióbéli ra

gafztékokot fogadgyák el, a ha

sonlító (comparativus) Ízóképző

köt pedig az előttök álló adjec

tivumoknak haggyák, mint ké

kebb /zemünek, legkékebb /ze
mütül. Azért nem ok nélkűl hül

tem el a minap, mikor eggy

orfzágos Irásban, mellynek Szer

zője az EkesenÍzóllás mesteré

nek akar tifzteltetni, e' mon

dást olvastam: a könyvet köz

ha/znúbbá tette volna. Farkas

ordítás! a terjedtebb ha/zná

nak, vagy ha éppen a két

hoflzú vocalis fülének olly kel

lemetes hangrend, terjedttebb

ha/znúvá tette volna ; mert, a'

köz főnév, és ha melléknév gya

nánt fzolgál is, comparativussa

közebb a közönségesebb helyett

nem járatos: • •

Generalitas, generalis va

lor Általyában való hellyben

bagyottság, vagy helybenha

gyás : vagy legjobban helyes

ség : Gemeingültigfrit: Lásd uni

versalitas, és universalis va

lor. *

Generare. Lásd/Wagnert.Na

ponkint éktelenebb vélekedése

ket fajzik. Pázm. Hodeg. A'faj

re, nem /zopik. Nagy tojáso

kot toj, nem tojik. Széles ár-,

kot ugor át, nem ugrik. E kü

lömböztetést nyelvünkben a jó

zam Logica, kívánnya. -

Generatim. Lásd //agnert.

Illyésnél közönségesen. De ál

tallyában jobb. Az erkölcstudo

mány betséröl átaljában úgy

mond Márt. Ist. A böcs tifztább

és Ízebb Magyar Ízó. Lásd Fe

lelet. 57. §. a 209. old. kivált
211. old. c) *** * :

Generatio, nemzés, fajzás ::

Qt5eugung. Ez négyféle. 1) Ge

neratio aequivoca, eggy ará

nyú nemzés, mikor a nyers és

gépelyezetlen ( non organisa

tum) fzernek gépelyes ( me

chanica ) , munkálkodása gé

pelyezett valót nemz, termefzt«

2) Heteronima ; a jövevény

nemű, mikor a nemző és 5
nemzett gépelyezett (organicus

valók" 3""?

re nézve egymástúl külömböz

nek. 3) Homonima, eggy ne

mű; mikor mind a nemző,

mind a nemzett gépelyezett va

lók, 's egyfzersmind ugyanazon

felekezethez is tartoznak. 4) U

nivoca, köz nevű ; mikor mind

zik neutrum helyett itt az accu a nemző, mint á' nemzett gé
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pelyezett valók, akár ugyana- rom , négy izig megsanyargat

zon, akár másmás felekezethez

tartozzanak. Lásd Epigenesis,

– Generationis modus , nem

zés mód: $r3eugungëart. 1) Gépe

lyes (mechanicus) nemzésmód

nak azt tartyuk, mikor a /zer

egé/zt ( totum materiae, cin

gan3c5 ber 9)taterie), formájára

nézve úgy tekíntyük, mint ré

Ízeinek és önnön öfzvefzerkez

tetésére fzolgáló erejének és te

hetségének gyümölcsét, produ

ctumát. 2) A mesterséges (tech

nicus) vagy czélügyelö (teleo

logicus) módnál a' fzernek bi

zonyos formára való egybekö

tését, valamelly czélra , úgymint

ennek okára, intézzük, igazít

tyuk. Sem ember, sem ördög,

nem /zült, hogy „böcsületesb

lenne a nagy Proféta nemzé

se, mondnak. Pázm. A /zülés

helyesen csak az afzonyi nem

rül mondatik. A' mondnak na

soloecismus, mellyel Káldi Bi

bliája is tele van, a mondgyák

helyett, mivel e verbumhoz a

Magyar mindenkor accusativust

függefzt gondolattyában. Azért

soha sem fzóllunk így : monda

tya a fiakot attyok” hamissá

dékokot őseiknek hamisságáért

értelmesebb. A pater , és fili

nem mindenkor annyi, mint

atya és fiú. Gánótzinál nemzés,

nemzetség. Az ő nemzetségét

ki /zámlállya elő? generatio

nem ejus quis enarrabit? – A'

gono/zok vétkét harmadik izig

ostorozza, ezer izig terjefz

ti irgalmát. Pázmán Predik.

Generica. Fejérnél nemi ; de

a nëmügyelö értelmesebb.

Genialis. Lásd Wagnerban.

Fejérnél a teremtő e/zű, nyil

ván azt akarja jelenteni, a mit

a genitalis tefz; de, még ek

kor is a termékeny helyesebb.

Genitalia , nemző tagok :

($c6urtëgfieber , 8eugungèglieber.

Genitivum suffixum, birto

kos ragafzték a Grammaticá

ban. * * .

Genius, a' Francziáknál Ge

ge. Egyéb értelmeit lásd /Wag–

nerban. A gondviselés ellen

koczódó (geniusával) indulat–

nak, hogy meghalt; vagy elér-jával. úgymond Ember Pál.

Áezett, ammint az emberek

mondanak ; hanem mondgyák,

hogy meghalt ; e helyett: azt

mondgyák, hogy meghalt; elér

kezett , ammint az emberek

mondgyák, hol az első mondás

elérkezett accusativus helyett

áll: mondgyák, tudni illik az

emberek azt, hogy elérkezett.

A Generatio annyit is tefz, mint

nemzetség, az emberek, kik

eggy üdőben élnek, és illyen

# a Magyar az# névvel is

él. Az atyák” gono/zságát har

mad,,," ne

j"? izig megbünteti a'

* /l

Lásd Ingenium.

Genu , térgy, , térd : $nic.

Pázmánnál olvassuk: térdre ál

/ani ; de ezt a Magyar így mond

gya: térgyenn állani, térgyenn
állva. -

Genuflexio, térgyhajtás: baš

&nicbeugen. Tefz már most an

gyepelés. Pázmánnál térdeplés :

baš Sinien. Ugyanannál a térd

reesés annyi, mint provolutio

žn genua : baš Šinfallem auf bie

Sinic.

Genus, nëm: Gattung. Az

állatokrúl és növötényekrűl faj,

akban, úgymond Pázm. Há-|fajta. Csere Közönségesnek a'

gáért. Pázm. Pred. a mara

us, kivált a többes fzámban,

nie, elmekéfzség: (Seműtbëanía=

nyit is , mint térgyeplés, tér

|
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Logicában roflzúl nevezi, mert

ez annyi, mint communitas.

Másutt köz nemnek mondgya;

de a Logicában a nëm név már

magában foglallya azt, hogy

közös : genus commune. In ge

nere, a helyesebb universe he

lyett annyi, mint általlyában,

úberhaupt, Pázmánnál a kö

zönségesen annyi, mint com

muniter. Az általlyában helyett

Molnár Albert a közönséggel

nagyon helytelenül él, mikor

így fzóll: a mi közönséggel a'

Áörnyülmetélkedésre néz. A'

környülmetélésre hasonlíthatat

lanúl helyesebb volna itt, mint

a frequentativuma; mert kiki

bizonnyára csak egyfzer metél

tetett környül. A néz íge olly

deákos , hogy a Magyarnak fzá

jábúl hangosan kisír, ki ezt i

mígy ejti: a mi által/yában a'

környülmetélést illeti. Régi Iró

ink, kivált a Protestansok, na

gyon ügyekeztek fordításaikban

azzal dücsekedni, hogy az ide

gen fzójárásokkal ösmerőssek:

a' miben őköt a mostani nyelv

reformatorok is hűven követik.

Genus summum : Ez tehát va

lami eggyáltallyában legfőbb

nem , úgymond Fejér. E mon

dásban az eggyik hiba az, hogy

a valami, és a legföbb fzavak

közé, az eggyáltalyában ad

verbiumot helyezteti. A vala

mi itt fzinte azonkép, mint a'

legföbb társaságos állapotban

állanak, és így a főnév elejé

be tartoznak, melly itt a nëm.

A másik hiba az, hogy a ha

tározott értelmű superlativushoz

legfőbb a határatlan értelmű

névpótoló valami tellyességgel

nem illik. A' mi legföbb, az csak

eggy; a' valaminek értelmében

pedig határatlan többség fek[zik.

Másutt Fejér már így fzóll:

|
eggyáltallyában legföbb nem,

melly mondás még határozot

tabb imígy : eggyáltallyában

a legföbbik nem. Ide tartozik

ama most a Német utánn na

gyon elhatalmasodott nyelvhiba

is: ez valami /zép, valami

felséges, valami i/zonyú, va
/ami rettenetes. A névmutató

ez a tárgyat, mellyrűl a be

fzéd van, meghatározza; a va

lami tehát, határatlan értelme

miatt, utánna tellyességgel nem

illik. Ezeket a tifzta Magyar így

ejti: ez /zép, ez felséges, ez

i/zonyú , ez rettenetes dolog!

Az ez nélkűl az illyen excla

matió : valami felséges! vala

mi i/zonyú ! a Magyar törvé

nyes Ízójárás [zerint annyit tefz,

mint aliquid est sublime, ali

quid est abominabile. – Ge

nus relative summum : az pe

dig , úgymond Fejér, melly

bizonyos czélra. /zolgálatra

nézve legföbb, tekintetkép (vi

Ízonyosan) ollyan – Genus

infimum , Fejérnél , legalsóbb

ném ; de a legalsó is elég, és

Ízokottabb per apocopen. Genus

provimum : Fejérnél, a legal

sobb, vagy legközelebbik nëm

az, melly alatt már semmi

más nëm nincsen. Genus a'

Grammaticában is ném.

Geographia, földírás: Grt

[d)reißung.
-

Geometria, földmérés : 2amb,

eber , Sclemeffunft. | Tágasabb

értelemben annyi, mint mérő

tudománnya; (mathematicája)

a terjedttnek. avvagy öfzve

kötő határozása a köz tulaj

donságinak tapafztaláselőzőleg.

Gerere. Lásd //agnerban.

Gerendi se modus : maga vi

selése, Gánótzinál. Lásd Con

versatio. Ofzvetenni e' fzava

be

kot" magaviselés, melly- -
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nél az önviselés még helyesebb

volna. Monofzlainál a gestio

sui: magatartás; de ez inkább

az, a mit a Német az 2(nftainb

névvel jelent. Az önviselés Né

metűl 2(ufführung. :

Gerundium, a Magyar Gram

maticában állapotjegyzö , és

3ttrag ,"" # itudatlan

és eggyügyű embereknek /ze

"""" való ""
vetés. Lethenyei. A Deák Íze

rint : glaucomam objicere ,

Plautus ; de e fzójárás a Ma

gyarnál fzokatlan, ki így fzóll:

a tudatlan embereknek való

kétféle: a' van , vén, mint ír-/zemfényve/ztés:

ván , vervén activum; a va ,

2/6 pedig, mint írva, verve

passivum. -

Gignere. Lásd /4'agnerban.

Pázmánnál Hodeg, olvassuk :

nemzetik passive, gignitur. Il

lyen íge passive a fajzatik is.

Á nëmëz, gignit, a fajoz,ge

nerat ígék végkurtítók, és azok

közé tartoznak, mellyek a kür

títást még az anyafzóban is fze

retik: nèmz, fajz: Ha ezekbűl

passivumokot akarunk csinálni,
tanácsos a kurtítást elkerülnünk

értelmességnek okáért: nëmëż–

tetik , fajoztatik. (Analytic.

Part, J. pag. 350.) De még

ennél is tanácsosabb az, hogy

valamint egéfz nyelvünkben ,

ha csak lehet, úgy , kiváltkép

az efféle esetekben a passivu

mot kerűllyük. (Felelet a 42.

old. e) alatt). -

Glaber , kopafz, Pázmánnál

kopár, sima : fabl , alatt.

Gladius. Lásd /1 agnerban.

Kivonni a kardot. Pázm. Pred.

Áardot rántani, fzokottabb.

Nyakára húzott pallos. Pázm.

Pred. A nyakának /zögezett ,

vagy a nyakára emeltt mez

želen pallos, fzokottabb fzójárá

sok. Gladio finitur vita : kard

miatt végzödik élete, úgy

mond Pázm. Pred. de ez mást

tefz: propter gladium tudni

illik. A Magyar itt így fzóll:

kard által végzödik elete.

Glaucoma , hályog : &tabr.

Csalárdság , fzemfényvefztés :

Gloria.. Lásd /Wagnerban.

Hogy a dücs, dücsösség magya

rosabb, mint a czigányos dics,

dicsősség , megvan mutatva a'

Feleletnek 209. és köv. oldal,

Gloriae regnum : a dücsös

ségnek or/zága. Illyés. Gloria

Dei , honor Dei : az Istennek

dücsőssége : bit &bre Gjotteš. 1)

emberétöleg (anthropomorphi

stice) annyit tefz, mint az Is

tennek a dücsőítésre való haj

landósága. 2) Tifzta értelemben

annyi, mint jóságának, böl

csességének , Ízentségének és

minden egyéb tulajdonságinak

kinyilatkoztatása az által, hogy

a legfőbb jót, az erkölcsössé

get tudni illik, a boldogsággal

egybe kötve, fzámunkra meg

efzközli. A csupa boldogság,

melly csak az Isteni jóságot hír

detné, az erkölcsösség nélkűl a'

teremtésnek végső czéllya nem

lehet. - -

Glorzatio, dücsekedés. Páz

main Pred. Kérkedés. Molnár

Albert. baš 9túbmen, bit prable=

tey, baš Greffpredjen. -

Glorificare, magafztalni, di

csérni, dücsőíteni : rúíjmen, prei=

fen, berberridjen. Megdücsőít–

vén a vála/ztottakat, és bün

tetésekre vetvén a megvetet

teket. Lethenyei. Glorificari ,

dücsőűlni: óctijcrrIid)t merban.

Glorificatio , dicsérés, ma–

gafztalás, dücsőítés: baš 9túb=

men, %)rcifén, bit betr{idymad)ting »

#Btrberr{idjang. Neutraliter dü

*
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tsőülés. Mikor Urunk” meg

dücsöülésérül /zóllunk. Pázm.

Gracilare. Pázmánnál kara/-

ni. A ” karatyolni sem roflz imi

tatívuma a tyúkok | Ízózattyá

nak: gaytn , itt rint benne. A'

Kotlani, az ülni akaró tyúkok '

fzózattyát tefzi: glucfen. A ká

rálni, vagy még jobban károg

ni, a varnyüké; a' csörögni ,

vagy csörgeni , a' fzarkáké.

A karicsát nagyon alacsony és

a kissébbítő neveknek Tót kép

zője miatt, melly a' cs hangbúl

áll , helytelenül formált is.

Kisebbítő ígéink nincsenek , és

ha vannak, nem cs képzővel

formáltatnak. . . . :

Gradus. Lásd /Wagnerban.

Az ö tanításokot elsö gará

dicsnak írják (az) Alcoránra,

Pázmán. Megvallom, hogy Páz

Ímánnak e mondását én nem

értem. Az atyafiság garádi
csirúl iz mondatik, Pázmán. En

ezt így mondanám: az atyafi

ságnak garádiccsai izeknek

mondatnak. Pázmán ” mondása

nagyon homályos latinismus:

Grammatica , nyelvtudo

mány: @prad)(cbte , &pradjmif

Ítn[dbaft. - *

Grammaticus , nyelvtudós,

nyelvnyomozó , nyelvtanító :

GöpradjLebrer ) (2prad)fúntiger. Fe

jérnél a nyelvmester, &prad)=

mtifter csak az lehet, a' ki a'

nyelvet a Grammaticustúl ki

nyomozott és rendbefzedett re

gulák Ízerint taníttya. A Gram

matica nem nyelvmesterség, ha

nem nyelvtudomány; a' Gram

maticus sem lehet tehát nyelv

mester.

Gratia. Sokféle értelmeit lásd

/Vagnerban. Pázmán , Te

legdi és több régi Íróink mind

mala/ztnak nevezik, úgy, hogy

e Tot eredetű név a Religyió'

iGratia"

nyelvében még most is járato

sabb mint a kegyelem. Ellene

tehát törekedni, balgatagság vol

na , minekutánna több Ízázadok

előtt megnemzetesítetvén, a kö

zönséges fzokás által is felfzen

teltetett. Illy itélettel kell len

nünk Ízámtalan egyéb fzavakrúl

is, mellyek a' p" már ré

gen megnemzetesítettek és kö

zönséges Izokásban vannak, mint

prókátor 3 püspök , káplán , ka

pitány 's a' t. A' kegyelemröl

való vélekedéseivel, úgymond

Márt. Istv. Gratia interna :

belső malafzt. Pázmán. Gra

tiarum actio : háladás, köfzö

net: Qanffagung, Qanf, Az Is

tentül háladással vegyük, k

/zamár oktat is. Pázm. Pred,

- data : ingyen

nyújtott (adott) kegyelem. Páz

mán Pred, Gratia sanctificans *

Pázmánnál/zentelő, Gánótzinál

helyesebben meg/zentelő ma

la/át; mert a /zentelő annyi.

mint . benedicens, Justificans

gratia : megigazító. Gánótzi

nál; talán az igazító is elég.

S4fficiens.: Pázm. elégséges.

Hódeg, , A , sanctificans, meg

/zentelő utánn, ezeket is talál

ni Pázmánnál: serkegető (ser

kentgető, serkentő), igazgató,

ö/ztönözö , segítő, Hodeg. –

Gratiae status : (az) Isten”

kegyelmében (való) létel; és

másutt : (az) Isten" kedvében

való lét. Pázm. Hod. De a ke

gyelemnek állapottya a Deák

Ízerint a Theologusoknál leg

értelmesebb. Gratia gratis data i

ingyen adatott (adott) aján

dék , mala/zt. Illyés. Gratiae

regnum: a mala/Etnak or/zá

ga. Illyés. Sanctificans : meg

/zentelő: Illyés.– Gratia, az

Aestheticában "" Ház

"" inditatunk. Pázm: Hod,
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E rövidítés a hálaadás helyett

fzokott, és annyi, mint gra

tiarum actio.. Gratia , kegye

lem: Ginabe. 1) Végzése, eltö

kéllése valamelly fellyebbvaló

ságnak, hogy alatta valójának

olly jót nyújt, mellyhez ennek

semmi egyéb jussa, vagy köze

nincsen, az eggy (erkölcsi) el

fogadására való kéfzségenn, av

vagy foganhatóságonn kivül. In

nem az érdemnek kegyelembül

való tulajdonítása (imputatio

ja , Surcdnung). 2) Az , a' mi a'

tökélletlen erkölcsi tehetségnek

megegéfzítésére Izolgál, és a'

terméfzetnek, avvagy annak ál

talellenében áll, a mit az em

ber az erkölcs kútfejének (prin

cipiumának) erejébül maga

megtehet. – Gratiae media,

kegyeleme/zközök : Gnabemmit=

tel. Olly érezhető rendtartások,

mellyek által az Istentűl termé

fzethaladó segedelmet, és ez ál

tal javúlást nyerni reménylünk.

Gratificari , kedveskedni.

Pázm. Hod. Lásd Wagner

ban. - - -

Gratificatio , kedveskedés ,

(kedvkeresés Márton István

nál; de ez captatio favoris ,

bit Gunftjudyt). Lásd //agner

ban. -

Gratuito. Lásd //agnerban.

2Ajándékon o/ztya az Ur Isten

minden kegyelmeit. Pázm: Hod.

Itt az ingyen helyesebb. Egyéb

kép ajándékban, vagy aján

dékúl adni, vagy venni (zokot

tabb. Pázmánnál az ingyen is

olvastatik. Hodeg. . . .

Gratus , a, um , jó, kedves:

mcbI. A mi érzékenyen kelle

metes érzéseket gerjefzt. Ked

ves a községnél. Pázm. Pred.

- Gravare. Lásd Wagnerban

#meg ne súlyosíttassunk, Pázm:

Pred, talán terheltessünk ? mert

súlyosítani annyi, mint grave

facere: terhelni pedig önera

re. A' nehezíteni, Pázm. Pred.

megmeg csak annyi, mint sú

lyosítani. – Gravida mulier,

terhes , viselős. A nehézkes

a//zony Pázmánnál. Pred. nem

törvényesen formáltt [zó; mert

a”, nehézke diminutivum adje

ctivumbúl a Magyar nem fzo

kott új adjectivumot formálni.

Illyen volna a görbécskes ti/z-

tácskas és több efféle fzó/zör

nyet, * * * , -

Gravis. Lásd /Wagnerban.

Gravior doctrina : böcsületesebb

a tanítás, ha mások is tanít

tyák, Pázm: Pred: Böcsösebb,

tekintetebb, fontosabb 's a' t.

mind jobban illettek volna ide.

A böcsületes névvel a Magyar

csak a' fzemélyekrűl él, és an

nyit tefz; mint honestus. Eltit

kolva nein lehetett Urunk ér

telme kiváltképen illy derék do

logban: Pázm: Hod. A fontos

itt helyesebb; mert a derék,

solidus, nem pedig gravis. De

rék /zükségünkben segítségek

kel élünk. Pázm. Hod. A sú

lyós/zükség fzokottabb. – Igaz

és terhes okai voltak, mellyek

ért (mellyekre nézve) egy /zín

re /zabta (határozta) a sacra

mentom-o/ztogatást ( az oltári

Ízentségnek ofztogatását). Pázm.

Hod: A derekas Pázmánnál Pred

csak annyi lehet, mint derék.

Gravitas, nehézség: 2dmcre.

Amaz ügyekezett mellyel a' fzer
» * - 1 r ."

a nagyobb nehézkedésnek (gra

vitatiónak) arányában mozogni

iparkodik. Gravitas poenarum :

(az) Isten a késedelmet az”

büntetések nehézségével (súl–

Gravor alatt... Sententiájával lyával helyesebb) helyre zz



205

fki. (helyre hozza az igaz Ma

"" vagy kipótollya.) Pázm.
Pred. - - - -

Gravitatio, nehézkedés: Gjra

vitation. Igy neveztetik az oko

zattya a közönséges vonzásnak,

mellyet minden fzer a többie

kenn, minden meflzeségben efz

közetlenűl gyakorol. __

Gubernatio. Lásd /Wagnert.

Az egyházi gondviselés Pázm.

Hod. inkább administratio. A'

gubernatio magánál és Pázmán,

Hod. igazgatás. Meg/zünnek a'

világ” vezérlésérül támadott

csudálkozások. Pázm: Pred. Itt

a vezérlés annyi lehet, mint

regzmen. - -

Gubernator. Lásd JWagnert.

E világnak vezérlő ura van,

úgymond Pázm. Hod. de ez re

c/or inkább, mint gubernator.

red, mint kormányosra biza

tott az Anya/zentegyház gond

viselése. Pázm. Szilágyinál i

gazgató. Pázmánnál Pred. kor

mánytartó;de ezen értelemben a'

helytartó, étattbatter fzokottabb,

Gustare. Lásd /Wagnert,

Az Isteni bölcsesség édességét

másnak ássák, magok nem ko

stollyák. Pázm. Pred. Az édes

séget ásni olly fzertelen meta

phora, hogy még a jó Poéta sem

merne véle élni. -

Gustus, ízlés : Gjcfdymatf. Ez

annyi, mint a' fzépnek megíté

lésére való tehetség. Az ízlésnek

itéletei mind öfzvekötők (syn

thetica). Ha kedves tanítása

kívánságot és ízt hágy a hall

gatókban. Pázm. Pred. Az íz

annyi,mint sapor.Lásd//agner

ban gustus alatt, melly az Ae

stheticában is ízlés.

Gutturalis litera. Torokbe

tű a' Grammaticában.

Gynaeceum, az aflzonyoknak

fzobája , lakóhelye, afzonyfzoba,

kő[zoba: 8immer ber &rauen , Ge=

mad, m0 fid, Naš mociblid)t (St

fibfcdt aufiubaftenpflegt.Az ágyas

/iáz Pázm. Pred. a tifztességes

gynaeceumot ki nem fejezi ;

mert annyit tefz, mint cubile

concubinae, vel cancubinarum.
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H.

JHabere. Lásd Wagnerban.

Habendi cupidus, Fejérnél, va

gyonravágyódó. De ezt rövideb

ben így lehet ejteni : vagyon

kíváno :'ba6fúd,tig. - - -

Habitatio. Lásd //agnerban.

Pázmánnál lakta földe Pred. de

ez nagyon czikornyás, keresett,

vagy éppen exoticum , a , lakó

földgye helyett, valamint a lak

fa hely volna, a lako hely he

lyett. " - -

Habitualis, [zokott, fzokásba

vett, rögzött : gtm00nt, eingenoura

3tít. Fejérnél bélénk rögző; de

a belénk fzükségtelen; a rög

zö pedig csak a jelenvaló üdő

re, és legfellyebb a jövendőre
mutat: # • • • • •

Habitus. Lásd /Wagnerban.

Tulajdonná váltt kívánság, Fe

jérnél. Tulajdonnunkká fzokás

nélkül is válhat valami. A /zo

kássá váltt, vagy a meg/zokott

kivánság helyesebb kifejezés. Az

állatoknak sok titkos, és csu

dálatos erkölcsiben ; erejében ,

Hodeg. Vegyük efzre itt a nyelv

iránt való gondatlanságot abbúl,

hogy az erkölcsiben pluralis, az

erejében pedig singularis. Azon

kivűl sem az erkölcs, sem az

erő nem tehet annyit, mint ha

bitus. Ennek Magyar neve /zo

kás, és ha habilitas helyett áll,

Hadrianus. Ezt hatodik 4,

dorján, Pdpa rendelte, úgy

mond Gánótzi. Elégedgyünk meg

ama kerefztneveknek elkorcso

sításával, mellyek a' Magyarnál

már fzokottak, és ösmeretesek,

mint István, Lá/zló, János,

Ferencz, Orz/e, Ilona s a t,

A fzokatlan és ösmeretlen, vagy

éppen csintalan nevek helyett,

mint Adorján, Piroska (Prisca)

's a' t. mellyek a' régi nyelv

játékok közé tartoznak, és sok

fzor még illetlenségekre is vete

mednek, mint a Hieronymus

névnél, tartsuk meg a Deák Ha

drianust , Priscát 's a' t. *

Haemorhagia, fluxus sangui

nis, vérfolyás : 5lutflufi. Mo

nofzlainál, és Pázmánnál vér

korság; de ez általlyában vér

nyavalyát tefz.

nál eretnekvezér. De ez ki nem

fejezi pontosan a föeretneket.

($r3fe6er. Még a vezéreretnek is

hellyesebb volna, mint az eret

nekvezér, mert az eretneke

ket még ollyan is vezetheti, péld,

ok, a harczra, a ki maga nem

eretnek. - -

Haeresificare, eretnekezni:

verfc5ern. Weresmarthy.

Haereticus, eretnek: Refer,

Így neveztetik a tévelygő hitű ,

ke/zség 9 alkalmasság. ki az Anyafzentegyháznak mi

|
|

|

|

Haeresiarcha. Veresmarthy- .
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volti tanításátúl eltávozik, és

tévelygésében megátalkodik.Páz

mán. Hod. tévelygőnek is mond

gya. Telegdinél Eretnek, úgy

Gánótzinát is. A kik okosbak az

el/zakadtt válogatók között,

Pázm, Pred,

BHaeresis. Lásd Wagnerban,

A kevélység (az) annya min

den eretnekségnek. Pázm, Pred,

Gánótzi tévelygésnek is mond

gyá- •

PHarmonia , hangeggyezés :

3ufammenftimmung ber Stént. Lásd

/4/agnert. A fül hangok között

való öfzveillést, vagy öfzve nem

illést. Sárvári. Harmonia prae

stabilita : előre meghatározott

eggyezés : verber6eftimmte &arine

mtt. Legnagyobb egyenesség ,

úgymond Molnár Alb. és egya

rántvalóság vagyon mind az

a' ) kettőnek megírásiban,

megírásában). Az arány annyi,

mint directio, Jtid,tung; és az

egy előtte hibás az eggy helyett.

(Analyt. P. I. §. 140. p. 485.)

Az egyenesség planities, recti–

tudo; és így ide sem az eggyik,

sem a másik, nem illik. A con

sensus itt a harmoniának a sy

nonimuma, és eggyezést tefz.

Az utóbbik a Musikában hang

eggyezés.

"#" sarissa, kopja. Lásd

//agnerban. . .

"" maior , sacra,

nagy hét, Mono/zl. Gbarmodyt.# /1/a" l. Gbarmod)

Hebetudo mentis : az elmé

nek tompasága. Illyés, E/ztom

paság : 38lóbigfeit.

Helicon, nomen Dei, felsé

ges: bcr Grbaljene. Pázm. Pred.

Herba, fű: Göra3, Straut. Suf

focare in herba: pázsittyában

megfojtani, ú""
deg. A páz/?t annyi, mint ce

ges, melynek igazabb Magyar

nevei a'" , és "hant. A Deák

metaphorát Ízórúl [zóra fordíta

ni, nagy hiba, mivel azt a deák

talan Magyar tellyességgel nem

értheti. A suffocare in herba

tehát annyi, mint eredetében

elfojtani.

Hereditas, örökség: $r6fd5aft.

Pázm. Pred. Lásd /4Vagnert.

Heres, örökös, örök: ein Gr6c.

A kere/ztség által az üdvöz

ségnek örökösökké lettünk, úgy

mond Gánótzi. E” mondás fzör

nyüképen vét a syntaxis ellen.

Az üdvözségnek dativust csak

a , e, és a plurálisban az ai,

ei ; possessiva teheti genitivus

nak, vagy inkább possessivus

nak. Ebbűl lehet azutánn, ha

tetÍzik, az á , vagy é, képző ál

tal adverbiumot formálni: az

üdvözségnek örökösseivé let

tünk. De az adverbium nagyon

fzükségtelen, mert, az üdvöz

ségnek örökössei lettünk, fzinte

olly értelmes kifejezés, mint az

előbbeni, és ennél még fzebb

is. Az illyen hibákat nem tulaj

doníthatom én mindazáltal vé

tekül a mi régi Magyar Íróink

nak, kik a reformátiónak alkal

matosságával kezdettek csak fzá

masodni; mert a nyelvre nekik

a religyióhéli vetekedések miatt

sürgető fzükségek volt; és így

művelésével, s tifztogatásával

nem bajlódhattak. A katona,

kinek háta megett áll már ki

vontt karddal az ellenség, nem

köfzörűli meg elóbb csorba és

rozfdás fegyverét, hanem csak

úgy védi magát vele, ammint

van. A mostani Írók, ellenben

hangos gúnyolást érdemlenek,

ha a régi könyvekbúl akarják

a nyelvművelésnek" ki

vonogatni, és Magyarúl olly hi

báson írnak, mint Deákúl a Par

visták, kik még sem Grammati
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cát, sem syntaxist nem tanúltak.

Örökösi vagyunk a dücsös

ségnek. Pázm. Hodeg. Szilágyi

nál is örökös.

Herilis, a' mi az úrhoz, vagy

mesterhez tartozik: maë ëcm

3crrn, cbcr 9)ltifter 3ugebért. He

rilis societas, Szilágyinál cselé

des társaság. " Lehet házinak

is mondani.

Hermenevta , írásmagyarázó,

" Pázmán Hodeg.

djrifterffärer. -

Hermenevtica , írásmagyará

zás, írásfejtegetés: 2dbrifterffá

rung, Qādjriftauê{egung. A józan

Ízentírás magyarázásának igaz

esmérete (ösmerete). Márt. Istv.

Fő és általlyában bevett regula

a Magyarban, hogy az adjecti

vum a mindgyárt utánna kö

vetkező substantivumnak az ér

telmét határozza meg. Itt hát a'

józan a /zentírást érdekli. De

lehetë [zentírást gondolni, melly

józan nem volna. Csak e' pél

dábúl is kitetfzik, melly na

gyon fzükséges, hogy az Iró

ama nyelvnek, mellyben írni

akar, előbb a Grammaticáját

és syntaxissát jól megtanúllya.

Az említett hibát kétfélekép le

het elkerűlni, vagy az öfzvetevés

által tudni illik: a józan /zent

irásmagyarázásnak igaz ös

merete, vagy a' fzavaknak tör

vényes helyeztetése által : a'

fzentírás jozan magyarázá

sának igaz ösmerete. Fejérnél

irásértes tudománya. Lásd

Exegetica.

Heroicum , bajnoki: bercifd),

az Aestheticában.

Heros. E” névnek (a Deák

ban két határozott értelme van.

1) Olly Vitézt, vagy bajnokot

tefz , ki vitéz tettei miatt az

Istenek közé, fzámláltatott. 2)

Fél Istent, kinek tudni illik,

vagy az attya, vagy az annya

Isten volt. Pázmán a hős név

|nokot jelent, mikor így fzóll:

mind jó hősek. Hodeg. Szabó

Dávid a hőst leánynéző legény

nek, és könnyű lovasnak mond

gya, melléje tévén a hüs ne

vet, mint synonimumot. Páriz

Pápaiban a hös accentus nél

kűl, és a hűs , futurus spon

sus, procus, hasonlóképen eggy

értélműek gyánánt olvastatnak.

De folyamodgyunk eggy keve

set a Szónyomozáshoz. A hő

gyökér annyi, mint aestus, és

adjective fervždus; a hű , fi

delis ; a rövid hü pedig frigi

dus. Meglehet, hogy, valamint

a hü névbűl hüs és hüvös lett,

subfrigidus : úgy a hü névbúl

fidelis, a hűs eredett; de olly

közönségesen, mint a hüs és

hüvös, el nem fogadtatott. En

tehát azt tartom, hogy a heros

[zoros értelemben Magyarúl is

csak héros; az eques, vitéz;

az athleta, bajnok; a procus,

leánynéző, kérő; a sponsus ,

jegyes; a'hüs pedig és a hős vagy

hös nevek a helytelen és méltán

kiavúltt fzavak közé tartozza

nak. Csere a Herost Daliának

nevezi, mikor így fzóll: Görög

or/zágnak Daliái az aran

gyapjút a tengeri habokkal

kü/zködvén keresték. Honnan

kapták fel nyelvünknek ifiúko

rában a' D, nevet az Írók,

nem tudhatom. Szabó Dávid

a Kisded , de - böcsülhetetlen

Szótárban előre küldi a dalt ad

jectivumot, és utánna synoni

mumok gyanánt ezeket tefzi :

jeles, nevezetes, deli. Ebbül

látni, hogy a dali a még most

is fzokott deli névnek megron

tásábúl támadt. Előadgya azu

tánn a Dalia fzót is, illy ma

vel csak híres vitézt, vagy baj
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arázással : pompás , fényes

""," ##"
Azutánn következik nálla a Da

liás adjectivum, mellyet így

magyaráz: kopjás, lántsás, dár

dás katona ; a' mibűl az ana

logiának vezérlése fzerint azt

kell kihoznom, hogy dalia an

nyit tefz , mint kopja , lántsa,

dárda. Így hát a Dalia név

nek háromféle értelmet adtak az

akkori Írók: 1) héros; 2) öl

tözet ; 3) kopja, vagy lántsa ,

vagy dárda. Ennek következése

az utóbbik üdökben az volt:

hogy a Dalia név, melly a'

deli, dali fzóbúl eredvén, a'

végső a betűtűl, úgymint csu

pa végzéstűl, nem pedig kép

zőtűl, semmi új, és világosan

meghatározott értelmet nem köl

csönözhetett, a helytelen fzár

mazású , és fzerencsénkre kia

vúltt fzavaknak nagy rakása kö

zé dűlt.

Herus, házi gazda, (Szilágyi)

a háznak ura, mester : $auê=

berr, $err beš Šaufc3, 9)teiter.

Heterodoxia , különhitűség.

Lásd Orthodoxia.

Heterodoxus, különhitű. Lásd

Orthodoxus. -

Heteronomia , jövevény tör

vényfzerzés: frembe (3cfc68c6ung.

Mikor tudni illik más valami,

és nem maga az akarat, azaz .

formája határozza meg ugyan

ezen akaratot arra, hogy bizo

nyos mód [zerint cselekedgyen
valamit. Lásd Avtonomia. –

Heteronomia facultas judican

di , idegen törvény/zerzése az

itélő tehetségnek : $eteronomic

ber 1lrtbeißfraft. Mikor , tudni

illik itéleteink” határozó okai

nak idegen itéleteket válafztunk.

Heterogeneus , a , um , kü

lömbnemű : timcê ambern (je

(d)(td)tà. Fejérnél másnemű.

Hiatus, rés : $Iuft , Qútfc.

Annyi, mint két jelenés között

való üresség. – Lacuna. Ug

rendeltemt azoknak Magyarúl

értt sommáját, hogy a' ki Dé

ákúl nem tud, vagy a' ki a'

község előtt Deákúl nem akar

olvasni , csorba nem esik a'

Magyar írásban. Pázm. Pred.

A csorba annyit tefz, mint

crena, vitium aciei, defectus

dentis, aut orae : 25djarte ; de

metaphorice annyit is, mint

defectus , vitium. Az Aestheti

cában a hiatus annyi, mint

rés. - * *

Hierarchia , főpap : $ripric

ffcr. Az Egyháznak kormányo

si. Pázm. Hodeg. Énelőttem a'

kormányos alacsony kifejezés a'

kormányozó helyett. A Hierar

chákot Egyházi Nagyoknak is

lehetne mondani, mint a Mágná

sokot az Orfzag” Naggyainak

nevezzük.

Hierarchia , Clerus , Egy

házi kormá, Siirdjen-Jtegierung.

Az Angyaloknak rendgyei: Orb

mung bér Ócifiqcm &ngeIn. Az Ec

clésiai Paphatalom, úgymond

Márt. Istv. mind inkább in- -

kább megerősödgyön. Deákúl .

ezt így kellene mondanunk:

ecclesiastica Hierarchia , és ez

tavtologia volna. A Hierarchia,

Egyházi kormány ; a kormány

pedig hatalom nélkűl le

hetetlen. Hierarchia, Clerus,

úgymond Gánótzi, jelenti az

Egyházi fejedelemséget, av

vagy némelly különösen az

Isteni ti/zteletnek /zolgálta

tására rendeltt , és külömbfé

le hivatalokra elo/ztatott (el

ofztott) embereknek sorsát. A '

fejedelemségnek ideája olly vi

lági, hogy könnyen irigykedést,

vagy bal magyarázást is okoz
hat.
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Bieroglyphicum , jelkép: ein

(2innbil). ""# a'

Régiek az írásnak feltalálása e

lőtt. Így a kerekített kígyó, az

örökkévalóságot, az ökör, a föld

művelést jelentette, - -

Hieronymus, Pázmánnál Je

ronimus, Gánótzinál Jeroni

mos. E névnek nemzetesítése

nem volt olly fzerentsés, hogy

közönséges [zokásba vetetett vol

na. Legjobb tehát Magyarúl is

legfelyebb Hieronimusnak ír

ni, hogy az y , az n betűt meg

ne lágyítsa. Lásd Hadrianus.

Hil/zos, a hajdani Egyiptom

ban annyi volt, mint Páfztor

Airály, -

/Iinc inde, idestova , . ide

amoda: bin unb brr, Hinc inde

agitari: tétova ingadozni. Páz

mán Pred. Nem mindenütt vat

toc (vagytok), hanem csak he

4yesleg, Monofzlai. A helyes

leg helyett törvényesebbek és

értelmesebbek ezek: helyenkint,

imitt, amott, vagy bizonyoshelyenn. • • • - - - - -

Ristoria , történetírás , tör

ténettudomány: 6cfdbid,tt, Gjt

fbid,těfunbe. Lásd /Wagnerban.

Universalis, közönséges : allge

mcin, . . . . . . . . .

Bistoricus, történetíró, (így

nevezi Csere is) történettudó :

{$cfdbiótfbreißer, (jcfdbid,tëfunbiger,

Histrionicus. Mivel a Histrio

annyi, mint Színját/zó, 2dbau

[picitr: a histrionicus nem tefz

egyebet, hanem /zínjátékos,

vagy /zínját/zóhoz tartozó:

fóaufvittriff , tiném, 2dlaufpit
Itr iugebérig. Mivel a régi Gö

rögöknél és Rómaiaknál a fzín

játÍzók álorczákkal, avvagy lár

vákkal éltek, mellyek bennek

a Mimicának fogyatkozását ki

pótallyák, régi Magyar Íróink

tani /zínját/zókra tellyességgel

nem illik. Alakos képmutatás,

úgymond Gánótzi: "de mink

már /zínjátékos képmutatásnak

nevezzük. * ** * *

Hodiernus , mai, mostani :

Naš Šcuti3t , ba*_S6ljt. Pázmán

nál mái. Pred, De itt az accen

tus helytelen ; mert az i képző

az előbbeni vocálist meg nem

vonnya úgy, mint a ragafzté

kok Ízokták. Nem mondgyuk

Budái, Tolná; ; nem kell tehát

a mai helyett is máit monda

ni. A fái még abbúl az ""
is helytelen, mivel az #. kép

zőre nincs fzüksége. Senki sem

mondgya fát , vagy fai kanál,

hanem fakanál. " -

Holocaustum , égő áldozat:

nek, Hod. Ember Pál pedig e

gé/zen égőnek nevezi. . .

Romagium. Lásd Subditela

BHomicida, gyilkos, ember

ölő : $cbtfbfiger, 9)tenfbcnmórbtr.

Pázmánnál gyilkos. Pred

Homicidium, gyiiko"ig,em

berölés: $ebtfájloš, )'erb. Páz

mánnál gyilkosság. Hod. Mind

a két esetben lehet a gyilkos

ság , vagy /zánt/zándékos »

yagy/zdni/zándékatlan.. Márt.

Istv. Az eltökéllet és véletlen,

vagy az el/zánt, és /zánatlan

helyesebb " kiféjezések. Még a'

/zándékos, és /zándékatlan is

túrhető a' fzánt nélkül. Volum

tarium , vel involuntarium. –

Illyésnél is gyilkosság...
Homo, ember : "" Go

no/z embernek neveztetik az,

ki az erkölcsi törvénytül való

közé fogadgya; a jó ember.

talpregulájának az erkölcsi törvényt válafztya, •

à Persona nevet Alakosnak

fordították, melly név a mes:

Sörambopfcr. Pázmán éppen égö

eltávozást maximái, talpregulái
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Homoeoteleuton , hangeg

gyeztetés: 9teim. Aesthetica.

Homogeneus , a, unn, eggy

nemü : *** nemtid,tn (j:jóírd)të,

Fejérnél is, -

Homonsion , eggymivoltú :

§Írid);8 28cfenš. Lásd Consub

stantialis , hol az eggyállatú

név, mellyel Medgyesi is él,

helytelennek lenni mutattatik.

Afonestas. Lásd //agnert,

A ti/ztességet vesse (tegye)

cselekedete, véginek (végének,

vagy inkább czéllyának), Pázm.

: reű. Lásd Honestus,

Honestus, a , un. Lásd

//agnert. Az ígéretek, foga

dások és alkuvások /zabadok 's

ti/ztességesek legyenek. Veres

marthy, Pázmánnál is ti/ztes

séges, Hodeg. – /ilágos ér

telemmel megmutassák az ö

rök kárhozat” rettenetességét,

a kére/ztény tökélletes erköl

csök” böcsületességet. Pázmán

Pred. Ide a böcset pretium Job

ban illett volna, még mint a'

ti/ztesség is, Fáradság által

utunk a jámbor és ti/zteletes

{ tilztességes) cselekedeteknek

mivelésére. Gánótzi. A' mive

lésére itt tavtologia; 's mivel

a jut íge közelítő ragafztékot

kíván , a mondást így kell meg

" jutunk a jámbor cse

lekedetekhez. – Az ebbéli ma

gunk viselete neveztetik ti/z-

tessegnek, Márt. Istv. Pázmán

nál a honestum böcsületes is,

Pred. ' ' ' ' ' ' '

Honor: Lásd /Wagnert. Az

Isten ti/ztességét keresni. Páz

mán Hodeg.. Ez annyi, mint

konestas. Az Istenrül a dü

csösség helyessebb is, fzokot

tabb is. A templom böcsülete.

Pázmán Pred. A templomnak

tekíntete neutraliter jobb, he

lyesebb és fzokottabb, active

pedig, a templomhoz való tifz

telet. Honores mundani : /zöl

lyanak a vétkek ellen (emé

nyen: a ve/zedelmek ellen

/zivessen ; a' /zerentsétlenség

ellen bátorságosan ; a világz

ti/ztesség ellen gyalázatosan.

Pázm. Pred. A' ti/ztesseg nem

tehet egyebet, mint honestas,

decentia ; ez pedig erkölcsü

gyelőleg soha sem lehet a gya

lázásnak tárgya. A hiú dücsős

ség, a mulandó ragyogás utánn

való rendetlen vágyakodás ér

demli meg a kereztény fenyí

téket. Nem közöl/yük az"
(eggy) Istennek és az (a') Fi

ünak illendő ti/ztességét egye

bekkel. Confessio, Az Istenhez

és a Fiúhoz illő tifzteletet, a

kará talán mondani; mert a'

ti/ztesseg , honestas, decentia,

Honoratus. Lásd // agnert,

Böcsületesb felsőbbséggel non

datik /ondatuentumnak. Pázm.

Hodeg. A böcsületes annyi ,

mint honestus, és így e mondás

Deákúl igy hangzik: honestio

ri superioritate dicitur fun

damentum ; hol a két compa

rativus öfzve nem fér. Azt a

karta nyilván Pázmán monda

ni: digniori praecellentia : mél

tóbb, vagy érdemlettebb felső

séggel.

Honorifice, tifztelettel, di

cséretesen, böcsülettel : mit, ober

in &bren. Böcsületesen bevett,

ésjováhagyott (helybenhagyott)

tanítás. Pázm, Hod. A böcsü

letesen annyi, mint honeste »

és ide nem illik, -

onorificentia. Illyésnél bö

csedelem. A Deák barbarismus

hoz e Magyar tökélletesen il

lik. A tifzta Magyar ti/ztelet

nek, tifzteletmutatásnak mond

gya : öcc0rung, CÍrtnermeifung,

Mint tifzteletnév (titulus): Ho
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norificentia vestra, betű fze-[tabb, és végzésére nézve ma

rint annyi, mint Ti/ztelendő

ség : G6rműrbtn.

Honorificus. Lásd Wagnert.

Pázmánnál ti/ztességes. Pred.

Horizon, határozó. Lásd

//agnert. Látáskör, fzemkör:

Gjcfidbtëfreië, Q5cbfreië. Szemha

tározó. Pázmánnál , látásnak

czéllya Pred. De a czél annyi

lehet itt legfellyebb, mint ter

minus, és így tellyességgel ide

nem illik ; mert a czél és kör

között nagy a külömbség. Co

gnitionum : ösmeretek ' látha

tára , Fejérnél ; de eggy az,

hogy a Magyar, ígébűl és név

bűl új nevet öfzvetenni, mint

a Német , nem fzokott: azért

önálla a 2dbreißtijd), nem érj

a/ztal, vagy íra/ztal, hanem

zró a/ztal, mellyet, noha író

már participium, és így név,

az a/ztal névvel még is nem

örömest ír egybe. A másik az,

hogy , valamint a czél, úgy a'

/iatár is kör magában nem le

het. Itt tehát a határt a kör

rel öfzvetenni: az ösmeretek

nek határköre. -

Horrere. Lásd Wagnerban.

Orvosságokot pedig, mivel a

zoktúl a beteg i/zonyodik, nem

adna nyavalyáinak gyógyítá

sára. Pázm. Pred. Itt az un

dorodik mértékletesebb kifeje
zés volna. -

Horriditas, éktelenség, kép

telenség: &ntfc5fidfeit.

Horror. Lásd /Wagnerban.

Az általság, vagy átalság név

rúl lásd Dedecus. Pázmánnál

a retteneteség , Pred. inkább

horribilitas: a /zörnyűség pe

dig atrocitas, tetricitas, imma

nitas.

Hospitale, Pázmánnál ispi

tály ; de ispita elég, fzókot

gyarosabb. Lásd Wagnert.

Hostia, áldozat: Cpfcr. Hos

tya: $c[tic, Oblat. Hostia im

maculata : ti/ztaságos ostya.

Gánótzi. A ti/zta elég, a ma

A hostia, mihelyt áldozatot

tefz, magyarúl a hostya , vagy

ostya névvel nagyon helytele

nűl fejeztetik ki.

Hostis fidei. Senki ezt az

eretnekséget nem merte taní

tani több /alentiniánusnál

egynehány hitellenekkel. Mo

noIzlai. Az ellen elő jön ugyaní

nyelvünkben , mint substanti

vum eggy két fzójárásban, mint

ellent állani, ellent mondani,

a fzokottabb ellene helyett ;

de ellenségnek legfellyebb csak

a Poéta veheti. Egyébaránt Mo

nofzlai mondásában fzembetü

nő és majdnem érthetetlen a'

latinismus. A több névpótoló

akár a más, másegyéb helyett,
akár a kivül helyett állyon,

nem ide való. A mondásnak

azonnkivül a rendgye is deá

kos. Ezen eretnekséget Valenti

niánusonn és egynehány Hitetle

nenn kivül senki sem merte

tanítani. Vagy: Ezen eretneksé

get, kivévén egynehány Hitet

lent Valentiniánussal más, vagy

senki egyéb nem merte tanítani,

Humanitas. Lásd Wagnert.

Embersége/zerint (az) Isteni

termé/zet utánn első és leg

böcsületesb (legböcsössebb )

/helyt foglal (el) Kri/ztus.

Pázm. Az ő emberisége mint é

lő 's egy/zersmind okos való

ságnak tulajdonsága. Márt. Istv.

Az emberiség a Magyar etymo

logiának rendtartásával ellenke

zik, mivel a Deákot majmozza.

A Deák nagyon fzeret, adjecti

kulátlan, /zeplőtelen helyesebb.

más egyéb , senki sem, vagy,
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vumokbúl substantivumokot csi

nálni, mint a humanus adjec

tivumbúl a humanitas nevet va

lóban formállya is. A Magyar

a fő, névbül, vagy a gyökér

bűl formállya ellenben a' fzár

mazékokot, és így az ember név

bűl mind az emberi adjectivu

mot, mind az emberség nevet.

Az emberiség tehát [zinte olly

Ízófzörnyet, mint ezek volnának:

ébźség , feneiség, henyeiség,

/terczegiség , vendégiség , öz

vegyżség, papiság , gazdaság

's a' t. az ebség, feneség , he

nyeség, herczegség, vendégség,

özvegység, papság, gazdaság he

lyett. Ezen Irónak az i olly an

nyira tetfzett, hogy már az

egy/zersmind fzóba is bele fó

tozta; pedig az egy/zeri a köz

befzédben annyi, mint hajdani,

és az egy/zer helyett, az egy

/zersmind adverbium tellyes

séggel nem illik, Medgyesinél

emberség. 1) A közönséges réfz

vevésnek érzeménye. 2) Önnön

magunknak fzíves és közönséges

közlésére való tehetség.

Humanus intellectus. Em

beri értelem, értő tehetség.

9)tenfdjenvertanb. Vagy Humana

mens, ratio, emberi éjz. R$er

munft , 9)łenfd)envertanb. A kö

zönséges, egyenes, tudományat

lan emberi élz az által külöm

bözik az elmélkedőtűl, hogy ez

a regulákot és talpállításokot

elvonva ( in abstracto), amaz

pedig egybefoglalva (in concre

to) gondollya. A közönséges

elegendő, mikor a tapafztalás

nak efzközetlen ( immediatus)

tárgyairúl kell itéletet ejtenünk,

az elmélkedő megkívántatik ak

kor, ha a dolgokrúl általlyában

és csupa éfzfogásokbúl kell ité

letet tennünk. A közönséges éfz

egésségesnek neveztetik (sana

ratio), ha egyébaránt helyesen

itél. Áz elmélkedő éfz itélőnek

( critica) mondatik, mikor ma

gát a talpállitásoknak helyessé

gét és hafzonvételeknek hatá

rait nyomozza. A' ki a' tudo

mánynak és elmélkedésnek böl

cselkedö ( metaphysica ) nyo

mozásainál a közönséges emberi

éíznél marad, és a criticát meg

veti, az a ti/zta é/z” Naturali

stájának neveztetik. (Natura

lista rationis purae.) -

Humiliatio, alázás, megalá

zás : Qemútßigung. Ez annyi,

mint értelembéli megvetés, melly

bennünk minden ollyastúl okoz

tatik, a mi öntet/zésünket (ar

rogantia , SigenbúnfcI), határat

lan önböcsülésünköt, vélekedé

sünk fzerint, megsérti, és így

bizonyos tekintetben fzemé

lyünknek értékét, érdemét le

fzállíttya. Péld. ok. az erkölcsi

törvénynek tudása megaláz ben

nünköt, mint érzések alá vetett

valókot; az érzékeny kívánsá

goknak, a vágyó tehetségnek

|uralkodása arra bir minket, hogy

magunkot megalázott és lemél

tatlanított alkotmányoknak néz

zük. Ezen érzeménynek min

denkor öfzve kell kapcsolva len

ni ama tekintet érzeménnyével,

mellyel ahhoz viseltetnünk kell,

a mi bennünk ezen megalázást

végbe vifzi, péld ok. a tifzta

erkölcsi törvényhez, és önnön

terméfzetünkhöz, a mennyire e'

törvényt maga [zerzi. A mega

lázás által a megérdemlett fe

nyíték alá való vetés is értető

dik, melly az értelembéli megve

tésnek következése, jelenése. Sui,

önnalázás : Qcműtbigung [ciner

fcf6ft. Pázmánnál maga alázása

Pred. Az Christusnak Istensé

gét nem csak egyképpen ustrom–

lyák, tulajdonítván annak meg
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alázást és felmaga/ztaltatást.

Lethenyei. A tulajdon név • e

lőtt a névmutató az Christus

hibás.

Humilis. Ez alattjáró dol

gokot forgatok. Pázm. Az alatt

mindenkor fekvést jelent. és

így a járó fzóhoz nem illik ;

az alá és alól mozgást jelentő

névhatározók. E mondásban az

alantjáró hellyesebb, az ala

csony pedig fzokottobb volna.

Humile az Aesthetic, alacsony.

Lásd //agnert.

Humilitas , animi submissio,

modestia: alázatosság : 3Dcmutb.

Az igaz alázatosság abbúl áll,

hogy fogyatkozásInkot és hibá

inkot minden kedvezés nélkül

megitéllyük. Az ál alázatosság

annyi, mint önnön mägunknak

megvetése. Illyés is annak neve

zi. Lásd /Wagnert,

Humor, kedv : Qaunc. E Deák

névnek ezen értelmét a Fran

cziábúl kölcsönözte az Aestheti

ca.. Lásd Szerdahelyi Aestheti

cáját , Scientia boni giustus. A'

kedv tehát ama tehetség. mel

lyel magunkot az elmének bi

zonyos állapottyába kényünk

fzerint áthelyeztettyük, melly

ben azutánn a dolgokot mind

máskép nézzük, mintsem am

mint közönségesen megítéltetni

és fzemléltetni fzoktak. Lásd

Humorista, és Humorosus.

Humorista. kedvmester: Iau

nigt. A' ki a kedvet kénnye fze

rint fel tudgya magára venni,

és czélra alkalmaztatni.

Humorosus , kedv[zolga: Iaus

nifdj. A' ki a kedvnek, az el

me” valamelyik állapottyának,

hatalma alá akarattya nélkül van

VetVe.

Hydropicus , vizkorságos.

Pázm. Pred, tin 2Safférjúdtiger.

Hyperbole, nagyítás: ttibér*

treibung. Az ő /zavai hyperbole,

igazat halladók, úgymond Páz*

mán. Hod. A' hallad igében a'

két l hibás, ammint egyéb fzár

mazéktársaibúl kitetfzik: ha

la/zt , hala/ztás, haladás...

Hypermetaphysica. Felleg

bölcsélkedés. agyaskodás. 2(fter

mictapbbfif. Így neveztetik az ol

lyan Metaphysica, melly az élz

nek első és legfőbb talpállítá

sait elhaggya , vak képzések u

tánn indúl, lehetségeket tetfzése

Ízerint kohol, 's az éfzfogások

kal, mellyeket fzemlélésben elő

adni nem lehet, játfzik. A he

lyes Metaphysica a gondoló te

hetségnek valójábúl következ

teti a tapafztaláselőző (a priori)

talpállításokot, mellyekkel a'

tapafztalásnál, mind elmélkedő

leg, mint gyakorlólag, hafzno

san élhetünk, és így a Bölcsel

kedésnek nevét mindenkép meg

érdemli. A termé/zetes Böl

cselkedés (Metaphysica natu

ralis) annyi, mint az éfznek

terméfzetes iparkodása éskéfzsége

arra, hogy valami olyast, a mi

a tapa[zfalásnak orfzágámn ki

vűl fekfzik, péld. ok. a világ

nak végességét vagy végetlensé

gét , a réfzetlen magavalókot

(substantiákot), az Istenséget

kinyomozza és megösmerje. Az

Efz criticájának czéllya azutánn

az, hogy e termépzetes Böl

cselkedést kidolgozza és meg

öregbítse, egyfzersmind pedig

attúl is megöjja, hogy Felleg

bölcselkedésre (hypermetaphy

sicára) ne fajúllyon.

Hypocrisis , simulatio, te

tetés, képmutatás, fzínkedés,

fzínmutatás, fzenteskedés: Ber=

ftc{(ung , 5tudjclcp , (SÍrifntrey /

(2djeinbeiligfcit. Képmutatással

mást tetetni. Pázmán Hodeg,

*
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Telegdinél a kepulalas nyom

tatáshibá. Hypocrisim exercere:

képmutatóskodni. Molnár Alb.

Lásd errűl simulare se. Kép

mutatás Illyésnél is,

Hypocryta, képmutató, fzín

kedő, fzínmutató, fzenteskedő:

tin (Sleifner, 5eudjler , Gődjein

btiliger. -

Hypostasis , fzemélység: 3)er

fonalitát , 9)crfénfid,fit. Lásd

Subsistens , Subsistentia. Q5r16[t-

ftänbigfeit. Hypostasim adtribu

ere, personificare, /zemélyi

teni : 09peftafiren. Annyi mint

valamit magavalónak, és íze

mélynek tenni, fzemély gyanánt

előállítani. Több/zör félben/za

ka/ztya visgálását s bizonyos

magátolállandóságra emelke

dik, úgymond Fejér a Német

&cíÚjtitánbigfcit utánn , melly

azonban csak annyi, mint sub

sistentia, hypostasis, és így he

lyesen magyarúl /zemélység.

Hypotheca , zálog, Q)fanb, tln

terpfanb. Szilágyinál kinevezett

kálog.. -

Hypothesis, vélemény: 9Jlci

hung, eine angtnőmment cbtr gé

beífdytč 9)lcynung. A vélemény

valamelly valóságost akar ollyas

valami által megfejteni és meg

értelmesíteni, a' minek valósá

gát megmutatni nem lehet, vagy

legalább senki még eddig meg

nem mutatta. 1) Termé/zeti a'

vélemény, ha a lehetséges ta

pafztalásoknak orfzágához tarto

zik, és a terméfzetnek adott

törvénnyeivel öfzve függ. 2) Ter

žné/zethaladó, tapa/ztaláshala

dó ellenben az ollyan, melly e

zen orfzágonn kivűl fekfzik. A'

vélemény azonnkivűl lehet a )|(

vagy eseti, a minők a tifzta

éfznek véleménnyei, mikor czél

érni nem kell; b) vagy/züksé

ges, mikor az elérnivaló czél

gyakorlásügyelőleg, az az, az

éfznek élzkényfzerítő törvénnye

által parancsoltatik. Ez az éjs'

kéreménnyének is neveztetik(po

stulatum rationis, q)gtti[at bct

23ernunft). Lásd Supponere. Az

ember isméretét nem álmodott

állományokbúl, hanem bizo

nyos tapa/ztalásokbúl hozták ki.

Fejér,Az állomány, ha helyesen

formáltt név volna is, ide nem

illene azért, mivel neutralis ér

telme van. A hypothesis nem

magátúl áll, hanem állíttatik,és

így az állítmány reá jobban il
lene: ha terméfzetét, a véle

mény igazabban 's jobban ki nem

fejezné. A' mit állítunk, az

már több a pufzta véleménynél,

hypothesisnél. Fejér másutt a'

hypothesist „felvétetménynek

mondgya, melly a görög hypo

thesisnek nevével nehezen eg

gyezhet meg. A thesis, positio,

nem pedig assumtio.

Hypotheticus , a, um, véle

ményes, vagy alkus: bppotbctifd),

eber 6cbingt. Ez a /zükséges

ség nem feltételes. Márt. Istv.

E kifejezésnek helytelenségirúl

lásd conditio., Fejérnél fel

vévös ; de ez a' positio” termé

Ízetével meg nem fér. Lásd Syl

logismus. - -

Hypotyposis, subjectio adad

Spectum. Festés; érzékenyítő

előállítás : g)aríteffung, Berfinn

fidung. Ez kétféle. 1) Rajzoló

tudni illik ( schematicus, fdje

matifdb), mikor az értelemnek a'

megfelelő fzemlélés tapafztalás

előzőleg adatik; 2) és a jelképes

symbolicus: fpmbolift), mikor

az éfzfogásnak olly fzemlélés a

datik, mellyel az itélő erőnek

lyok csupán csak elmélkedésü-\munkálkodása ahhoz hasonlít, a'

gyelö, mellyet tellyességgel el mit a rajzolásnál tefz.
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dés, hányakodás, hánykolódás,

kérkedékenység: 9)rablerc), 9tubm

rebigfrit. Hányakodás, Pázmán

nál Hodeg. Kérkedékenység Il

lyésnél. Semmi nincs (sincs)

/zádban a nagy dicsekedés

nél és hányakodásnál. Monofz

lai. E” mondásban a nál, ne/

ragafzték az egyéb comparati

vust kívánnya: semmi sincs e

gyéb /zádban s a' t.__

Iactare. Lásd //agnert.

Hogy ékesen/zóllások mutoga

tásával dücsekedgyenek, és

magokot csudáltassák. Pázm.

Pred.

Iactura. Lásd //agnert. és

Interitus. A' Confessióban e'

mondás: edgy léleknek sem lé

./zen ve/zte, fzokatlan, kemény

és deákos fzójárás, e hellyett:

eggy lélek sem ve/z el.

Iconoclastae. Pázmánnál kép

rontók Hodeg. A. Német helye

sebben képostromlóknak mond

gya, Bilbcrtúrmér, az Iconola

trát pedig képti/ztelőnek, öil

bervércíjrer.

Idea , éfzkép, kép: 3bcc. Plá

tó utánn a mostaniaknál az

Idea névnek határozottabb ér

fzükséges éfzfogás , mellynek

tárgyát érzékenyen sem fzem

lélni nem lehet, sem tapafztal

ni. Az ideák kétfélék. 1) Ere

detiek, ti/zták, tapa/ztalás

haladok az ollyanok, mellyek

az éfzkövetkeztetéseknek formá

jára, és így efzes értő tehetsé

günknek terméfzetére építtet

nek. Tapafztaláshaladó éfzké

peknek is neveztetnek azért ,

mivel a tárgyra, vagy a gará

dicsra nézve """ fel

múllyák, és így benne magok

hoz illő tárgyat nem találnak.

Eggyáltallyában valamennyien

mind a tellyesen alkutlant ü

gyelik. Hafzonvételekben három

ágra [zakadnak; mert némel

lyek lélektudományosak, vagy

lélekügyelök, (psychologicae),

" , a lélekrűl, mint"-
rép eggyügyű magavalórúl (sub

", mé

mellyek világ tudományosak ,

vagy világ ügyelők (cosmologi

cae), azaz, a világrúl, mint

tökélletes egéfzrűl való élzké

pek; némellyek pedig istentu

dományosak, vagy istenügye

lők (theologicae), azaz, éfzké

pek eggy ollyan valórúl, melly

telme van, mint a közönséges

belzédben. - Most az idea olly | valósága

nek mindenkép tökélletes léte,

( reálitássa ) van.
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contradictionis), az okságnak

2) A következtetett, alkalmazta

tott éfzképek is háromfélék, úgy

mint az elmélkedésügyelők(spe

culati vae), mint péld. ok. a'

filozofiárúl való éfzkép: a gya

korlásügyelök (practicae), mint

a bölcsesség , az erkölcs, a'

legtökélletesebb or/záglás : és

a vegyülttek, vegyesek, mel

lyeknek mindazáltal a gyakor

lásban hafznokot lehet venni,

mint az erkölcsi világ. Az ér

zésügyelő (aestheticus)éfzképek

által a képző tehetségnek kép

zettyei értetődnek, mellyek sok

ondolkodást okoznak, a nél

űl még is, hogy azokot vala

melly gondolat, azaz , éfzfogás

egéfzen kimeríthesse. Az erkölcs

ügyelőleg tapa/ztaláshaladó

ideák (moraliter transcenden

tes) azok, mellyeket sem az el

mélkedésnek, sem a gyakor

lásnak (zámára meg nem lehet

valóságosítani , realizálni. –

Ideae znnatae , velünk /züle

tett éfzképek, épzképzetek, vagy

csak röviden képzetek : angebor

me , amerfd)affene 33ortellungen.

Ezek ollyanok, mellyek nem

a valóságos tárgyakrúl vonat

nak le , a' mennyire ezek ben

nünk érzékeny érdekléseket o

koznak ; péld. ok. az ellenke

zetnek talpállítása (principium

(causalitásnak) talpállítása, és

általlyában mind ama tifzta éíz

fogások, fzemlélések, és sark

állítások, mellyek , úgymint az

értő tehetségnek fzükséges tör

vénnyei és formái, a lélekben

fek[zenek , jóllehet csak az érez

hető érdeklésekkel és általok,

úgymint hafzonvételeknek talp

Ízere által, emelkedhettek a tu

dásra, és az illyképen támadó

egybefoglaltt ( concretum) élz

natniok, hogy tifztán képzel

tethessenek. Talpfala, kútfór

rása a képzeteknek velünk fzü

letett ; de magok a képzetek

eredeti képen fzerzett képzetek.

Az ollyan ideák, mellyek az

érezhető • érdeklésektűl nem

függvén, határozott tudásra e

melkedhetnének, és tellyes va

lósággal 's tárgybéli helyesség

gel birnának, a lehetetlenségek

közé tartoznak. A velünk [zü

letett fzívbéllyegrűl lásd Cha

racter innatus. – Idea nor

malis aesthetica , érzésügyelő

regulakép : átíjetifdje 9tormal

Sbet. A képző tehetségnek ama'

rideg fzemlélése, melly az em

bernek, mint eggy különös ál

latfelekezethez határozó valónak

megítélésére zfinormérték gya

nánt fzolgál. Gondolatnak csak

tágasb értelemben lehet mon

dani. Szilágyi felvételnek sem

értelmesen, sem helyesen nem

nevezi. Series idearum , Fejér

nél képsor, Sbtenreißc.

Ideale. Substantive képze

mény : Sbtaf. Ideale, seu pro

totypon , rationis, az éfznek

z/engeképe: tirbilt bér Bernunft.

Ez annyi, mint egybefoglaltt -

éfzkép, valamelly ridegség (in

dividuum), vagy ofzolhatatlan

dolog, a mennyire valamelly

éfzképpel tökélletesen megegy

ezőnek gondoltatik. E” zfen

gekép kétféle, úgymint: 1) a'

ti/zta é/znek z/engeképe, melly

magában semmi érzeményest

(empiricum), nem foglal. Ez

megmeg kétféle: a) az elmél

"" (speculativus) tifz

ta éfznek zfengeképe tudni illik,

melly tapafztaláshaladó, és így

olly való, melly minden gon

dolhatónak lét/zereit (materi

alia) magában foglallya 5 a leg

fogásokbúl kellett előbb levo valóságosabb való, az Isten ta

14 .
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pafztaláshaladó értelemben. b)

A gyakorlásügyelö (practi

# tifzta éíznek zengeképe a'

legfőbb jó. 2) Az érzeményes

(empiricus) éfznek zfengeké

pei azok, mellyeknek mivolti

réfzei nem csupa tapafztaláse

lőző éfzfogásokbúl, hanem ér

zékeny képzetekbűl is állanak,

mellyek nem a tifzta éfznek

talpállításai Ízerint, hanem az

érzeményes , képző tehetségnek

eseti , fzövetkeztetése (associa

tiója) fzerint tetettek öfzve. Ne

veztetnek ezek az érzékenység”,

vagy a képző tehetség zfenge

képeinek is. Illyen a tökélletes

fzépség , a' tellyes boldogság.

A zfengeképeknek tárgyügye

lőleg létek, valóságok (reali

tássok) nincsen : de van gya

korlásbéli igazgató erejek és he

lyességek az ösmereteknek és a'

cselekedeteknek megtökélletesí

tésére. Péld. ok. A tökélletes

fzentséghez nem juthatunk u

gyan, de hozzájutni iparkodha

tunk, azaz, jó erkölcsűek, er

kölcsfzeretők lehetünk. A'

legtökélletesebb világeggységet

, elmélkedőleg"
meg nem ösmerhettyük ; de

Ízerinte, úgymint elmélkedő

vélemény ( hypothesis specu–

lativa) Ízerint a világot czél

ügyelöleg (teleologzce) visgál

hattyuk, sőt e tudományépű

letnek (systemának ) felállítá

sára, erkölcsi fzándékbúl, fog

lalatosságink által, még öfzve

is dolgozhatunk. Lásd Idealis.

Márton István mustrának mond

#" pedig 's tö

éllyetes (tökélletes) virtusnak

mustráját a Jézus felséges

példájában realizáltatva ta

lálják. A mustra Német fzó,

9)tufter, és csak alacsony tár

gyakrúl mondatik. Példakép,

vagy kép ezen esetben sokkal

jobb. Jézus neve előtt az arti

culus a nagyon helytelen. Re

alizáltatva csak betűfzaporí

tás a realizálva helyett. Fe

jérnél a képes az idealist ki nem

fejezheti; mert képes csak an

nyit tehetne legfellyebb, mint

ideam habens. Az ideale sub

stantive Fejérnél is képzemény,

és ebbül kellett volna az idea

lisnak kifejezésére a képzemé

nyes adjectivumot formálnia,

Másutt Fejér már a gondolat

bélihez, már a kigondoltthoz

folyamodik, hogy az idealét

kifejezze : hogy /zerzeménnye,

úgymond, csupán (csak) a le

hetséges kigondoltt világra

alkalmaztatható. -

Idealis, e, képzeményes: itt

alifd). Ideale substantive, képze

mény: Sbtal.

Idealismus, éfzképvítatás. E'

tanítás némelly fzemlélő képze

teknek, létét, valóságát (reali

tássát) tagadgya, vagy legalább

kétségesnek tartya; képzemé

nyességeket pedig (idealitas,

3bcaIitát) vitattya, és a „Lét

vitatásnak (Realismusnak) ál

talellenében áll.

Idealitas , képzeményesség :

Sbtalitát. Lásd Idealismus.

Idem. Hogy a Logicában az

identitas eggyenlőséget tefz ,

melly két tárgy között találta

tik, nem pedig ugyanazonságot,

melly , csupán csak eggyetlen

eggy rideg tárgynak tulajdoní

tathatik, előterjefztetik alább

az Identitas alatt. /denz által

lyában, mikor ugyanazonságot

teÍz, annyi, mint ugyanaz,

/zinteaz, /zintazon, mikor pe

dig csak eggyenlőséget jelent:

eggyenlő, eggyféle. Idem ge

nere annyi, mint azonnemü,

eggynemű ; nempedig, ammint
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* Csere mondgya, a Deák casust

" követvén: azon közönséggel,

# vagy azon nemmel. ldem spe

* cie; azon, vagy -eggy feleke

" zetű, nem pedig Csere utánn

* azon nemmel. Idem numero :

* azon, vagy eggy /zámú, nem

* pedig, ammint Csere deákosan
# $

mondgya: ažon /zámmal. Idem

tempore: azon, vagy eggy ü

* dejü, nem pedig Csere utánn :
);"

*

*

azon üdövel. Idem loco: azon ,

vagy eggyhelyü , nem pedig

"." ""4,1"
Identitas.

Identiczus, a , um , eggyen

lő: ibcntifd), einerley. Fejérnél

identicae notiones : eggyenlő

értelmek (értemények); az i

dentica judicia pedig: azonegy,

ugyanazon itéletek. Az iden

ticum is, valamint az idem két

félét tehet. Lásd Idem. Fejér

nél az identica definitio : ugyan

azonos meghatározás, hol a'

pronomenbül koholtt adjecti

vum azonos fzintollyan, mint

énes, tees, ös , minkes, tikes,

ökös volnának; az identica de

| finitio annyi, mint eggyenlö ,

vagy eggynemű mivoltkorlá

tozás. – Identicae repraesen

tationes, eggyenlő éjzképzetek:

ibtntifdje Bortc[fungen. Ezek ol

lyanok, mellyeknek eggyikét a'*
féli

lytice) gondolni lehet.

Identitas, eggyenlőség: $i=

merlepbeit. Az eggyenlőség, és

a külömbség (diversitas, Ber

fbiebenbeit) a viflzaügyelésnek

(reflexiónak) éfzfogásai közé

tartoznak, mellyek tudni illik

; csupán csak képzeményes (ide

alis) vifzonyt fejeznek ki: nem

pedig a vifzonynak eredeti éfz

# # fogásaihoz (a relatiónak cate

goriáihoz), melly tárgyügye

#
-

*

#

"
#

másika által feltagolólag (ana

lő, létügyelő és valóságos vi

fzony, mivel a tárgynak éfz

fogásához tartozik. 1) A tifzta

éíz előtt eggyenlő az ollyan két

dolog, mellyeknek éfzfogásai

ban éfzügyelőleg (logice) ugyan

azon jegyek és ugyanazon bel

ső határozatok foglaltatnak, mint

péld. ok. két csöpp víz, mel

lyek mind tulajdonságaikra ,

mind nagyságokra nézve eggyen

lők. A különbek azok, mel

lyeknek éfzfogásaiban másmás

jegyek foglaltatnak. Kitetfzik

ebbűl, hogy az identitásnak ér

telmétűl a Magyar azonság ne

vezet meflze távozik; mert a'

mi ugyanazon , az mindenkor

csak eggy. 2) Az érzeményes,

avvagy az érzékenységgel bánó

éfz előtt két dolog eggyenlő

nem lehetne egyébkép, hanem

ha azokot eggy és ugyanazon

közréfzben lenni gondolnánk;

külömbek pedig akkor, mikor

a köznek másmás helyeinn fzem

léltetnek. Tefz annyit is, mint

ugyanazonság , ridegséges (in

dividualis) eggység. Csere il

lyenkor azonságnak nevezi, és

nem roflzúl. E” Ízerint támad

tak nálla a következendő ne

vezetek is : identitas generis:

nemazonság ; „speciei: feleke

zetazonság (félazonság); nu

meri : /zámazonság ; temporis:

üdöazonság (korazonság); loci:

helyazonság. Azonság helyett

illyenkor az eggység is helyes.

Lásd /dem. A mellyeknek u

gyanazonságok (ugyanazonsá

ga) tagadhatatlan. Márton Ist

ván. Fejérnél, azonegység ; de

e neveknek akármellyike maga

is elegendő. Hihető más érte

lemben eggyenlőségnek mond
gya : principium identitatis ab

solutae : (az) általlyános (tel

<*

14
»*
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lyes, tökélletes, határatlan, al

kutlan) eggyenlöségnek prin

cipiuma (sarkállítása). . . .
Idiomatum communicatio ,

a' fzójárásoknak közössége. Lásd

Communicatio. A két termé

fzet tulajdonságinak mondatása

(közössége) azon eggy, fzemély

rűl. (Krifztusban). Pázm. Idi

oma fzorosan annyi, mint

nyelvtulajdonság : <pradjrigen=

fd90ft. .. * * *._ _ _ _ Q13

Idiotismus, fzójárás: 9ttbenš=

art. Lásd Phrasis. Fejérnél a'

/zóllás formája : de ez annyi,

mint forma locutionis.

Idolo/atra. Lásd //agnert.

Bálványozó Pázmánnál Predik.

és Hodeg. A bálványimádó ér

telmesebb. Illyésnél bálványozó.

Idololatria , bálványozás :

(Sébenbicnít. Pázmánnál is Hod.

Idololatriam committere , bál

ványozni. Pázm. Hodeg, Teleg

dinél bálványimádás, Márton

nál is, ki így fzóll: a bál

ványimádás , mikor más véges

valóságoknak is, (valóknak is)

az Istenenn kivül, éppen olly

nagy, vagy még nagyobb ti/z-

telet tulajdoníttatik.

Idolum , kép , bálvány , ha

mis Isten : cin 35i{b, cin Gjébe,

cim 2(Úgott. Undok bálványok

utánn hanyatt homlok rohantt

sokaság. Pázm. Pred. Idolorum

cultus, bálványozás. Molnár

Albert. Telegdinél is bálvány.

E” név, úgy látfzik, a' Sama

ritánusoknak Baal nevű hamis

Istenétül fzármazott a Magyar

nyelvre. -

Idolothytum , bálványáldozat:

Gébenopfer. (Idolo consecratum).

Az áldozathús ételének tilal

mában, úgymond Márton Istv.

De nem csak hús áldoztatott ám

4. versébűl tudgyuk , hogy a'

ZÍidóknak az áldozatitalok is

meg voltak tiltva, mellyek a'

pogányoktúl a bálványoknak

bemutattatni fzoktak volt.

Idoneitas. alkalmasság: (St

fbidfIid,f.cit. Így neveztetik mind
az, a' mi az embernek belső

tökélletességét, azaz , bizonyos

czéloknak megefzközlésére való

kéfzségét, megöregbíti , vagy

megegéfzíti; a terméfzeti, vagy

Ízerzett tehetség arra, hogy az

ember bizonyos czélokot, mel

lyeket magának feltefz, elérjen.

Illyen a magakelletésre, a köl

tésre, a nyavalyák gyógyítá

sára való alkalmasság.

Iejunium. Lásd /Wagnert.

Jejunium quatuor temporum,

kántorböjt : Quatember. Pázm.

Hodeg. Mind a kántor, mind

a német Cluatember a Deák

quatuor temporum fzavaknak

megrongálásábúl támadt ; de

mind a kettő olly ösmeretes,

olly (zokott , olly értelmes,

hogy helyette mást , gondolni

káros hafzontalanság volna. Il

lyenek a karácsony, pünkösd,

püspök 's a' t. nevek is. -

„Iejunus. Lásd Wagnert. Az

Urvocsorát éhomra kell ven

ni. Az Urvocsorának éhomra

(való) vétele. Pázmán. Jejunus

[zorosan annyi, mint éh. Az

éhom a köz népnek rövidítése

által az éh gyomor, fzavakbúl

támadt; és én inkább is élnék

ezekkel, mint az éhom névvel.

Az Urvocsora nagyon fzokat

lan, és nem helyes öfzvetevés,

az Ur vacsorája helyett. Lám

nem mondgyuk várastemplom,

grófebéd, királyvendégség 's
a többi. -

Ignis, tűz: Stutt, az Aesthe

ticában is. Igne carens, a régi

a bálványoknak. A 15. Zfolt. könyvekben hammasnak mon
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datik. melly fzórúl lásd Super

ficialis alátt.

Ignominia. Lásd /Wagnert.

Szemfény alá veti mi den gya

lázatos kissebbségeket. Pázmán

Pred. A böcstelenség , gyalá

zat, csúfság mind jobb a kis

sebbségnél. Ha Pázmán' mon

dásában a kissebbségeket nem

possessivum, akkor a veti ige

vet helyett soloecismus._ .

Ignominiose. Lásd //agnert

Ignominiosus alatt. Pázmánnál

gyalázatosan. Pred.

Ignorantia. Lásd Wagnert.

Tudatlanság. Pázmánnál Pre

dik. Vincibilis , invincibilis:

elkerülhető , elkerülhetetlen.

BHolott ezt a tudatlanságot

elkerülhettük volna. Márton

István. Mikor az ebbéli tudat

lanság elkerülhetetlen , akkor

a cselekedet nem bűn. Ugyan

az. – A tudatlanságtúl a'

/zánt/zándékbúl (való) nem tu

dás általlyában külömbözik,

úgymond Fejér, és helyesen,

mert a nemtudás annyi, mint

ignoratio. -

Ignoratio, nemtudás. Keres

marthy. Lásd Ignorantia,

Illatio, következtetés: Göd){uf.

1 ) Az e/zközetlen (immedia

tus), avvagy az értelem fövet

keztetés (illatio intellectus ,

93erftanbc8fd6Iufi) annyi , mint

valamelly itéletnek a másikbúl,

a harmadiknak segedelme nél

kűl való fzármaztatása, mint:

„ minden ember halandó: te

„ hát a halhatatlan nem em

„ ber." 2) Az éfzközös (me

diatus) , avvagy az éfzkövet

keztetés (illatio rationis, Ber

munftfájIuf) olly itélet, ollv vég

állítás ( consequentia, Göd,luf

fa6); melly alkujának, úgymint

az al állításnak (minor, 1lm

terfa6) eggy közönséges regula

alá, úgymint a föállítás alá

(major , Q6erfa6) való fzerkez

tetésébűl (subsumtio) folyik.

Illyen ez : „ minden ember ha

„landó: a gazdagok is emberek:

„tehát halandók." Az éfzkövet

keztetések eredetiek (categori

cae), vagy véleményesek (h

potheticae), vagy fzétválafz

tók . ( disjunctivae). Lásd Ju

dicium categoricum , disjun

ctivum. Az ollyanok, mellyek

a tifzta éfznek terméfzetében

fundáltatnak ugyan, de még is

valamelly fzükséges látfzatot

hordoznak magokkal, és való

ságos ösmeretet csupán csak az

éfzképek (ideák”) tárgyairúl i

gérnek, a tifzta éíznek lát/zat

ügyelő , (dialecticus), avvagy

efzeskedő, agyaskodó következ

tetéseknek mondatnak.

Illativum suffixum, beható

ragafzték: g)ringenbung.

Illegalis, törvénytelen: ge

fe6mitrig. Törvénytelen életre

/zabadító kábaság nincs e tu

dományban. Pázm. Hod. Szilá- -

gyinál is törvénytelen, -

Illegitimus , törvénytelen :

unred)tmáfiig , bem (jcfc6e mid)t ge

máfi. Törvénytelen legyen a'

felfzentelés. Pázm. Hodeg.

Illicium , inger , ingerlés ,

édesgetés , csábítás : ${ci6 , 2[n=

reibung , 2ínIccfitng , 9Brrfúßrung.

Pázmánnál az ördög” hállói ,

törei , kelepczéi , Pred, me

taphorák. Mondgya csaloga

tásnak is.

Illicitus, tilalmas: unerlaubt.

Tiltott , nem /zabad , Veres

marthynál. Tilalmas. Illyés

nél is.

Illimitabilis , határozhatat

lan : maë mid)t 6cgránit motrben

fann. Gánótzi.

Illimitatus, határozatlan kör

nyékezetlen: un6tgránit, Pázm.
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Hod. így fzóll: „Az Istennek

ereje, hatalma határozatlan,

a helyre és megmaradásra

nézve környékezetlen.

Illudere. Lásd. /Wagnert.

Lásd Decipere. Jó értelemben

az Aestheticában áltatni : täu=

fdjen. A fogyatkozott vén em

bereket ne tréfállyuk. Pázm.

Pred. A tréfál nem művelő íge,

és így accusativussal (embere

ket) nem állhat. Megtréfálni

valakit már müveló, de annyit

tefz, mint rá /zedni, megcsal

ni. Itt tehát a Magyar syntaxis

ez: a fogyatkozott vén embe

rekbül tréfát (még magyarab

ban csúfot ) ne üzzünk.

Illuminatio, éízderűlés, éfz

derítés: 2(ufflärung. Ez ama talp

"regulábúl áll, hogy önkép gon

dolkodgyunk, azaz, hogy az i

gazságnak legfőbb próbakövét

önnön magunkban, saját efzünk

ben keressük: hogy következő

leg itéllyünk ; hogy eggyáltal

lyában mindenkor ugyanazon

talpállításokot és regulákot kö

vessük; hogy az önnkint fzer

zett kiskorúságbúl kilépjünk ,

és hogy az előítéleteknek és ba

bonás képzeményeknek igájábúl

kimenekedgyünk. Lehetne a'

kere/zténynek közönséges meg

világosodásokot (megvilágoso

dását) várni. A kerefztény illu

minatiót is lehet ép*derülésnek

nevezni, de csak fzent Pál Apo

stalnak értelmében: exhibeatis

– rationabile obsequium ve

strum. Rom. 12. v. 1. és Ízent

Péterében : rationabile, sine do

lo lac concupiscite. A felvilá

gosodás vagy felvilágosítás kö

zönségesebb értelmű, hogysem

az é/zderülésrül, vagy ép2derí

tésrül mondani lehetne. -

Illusio, a Logicában csalat

kozás. Olly helytelen itélet,

magában van, olly állítmányt

(praedicatumot) tulajdonítunk,

melly hozzá csupán csak a talp

valóra(subjectumra) nézve tar
tozik. Lásd Error. Az Aesthe

ticában , mint az érzékenyítésnek

fő fortéllya, áltatásnak nevez

tetik. Mikor látfzatot tefz, lásd

rólla Species. Az Aestheticában

áltatás, táufdjung. Tefz egyéb

kor annyit is, mint csúfolás ,

gúnyolás , kinevetés : , 98ctIn"

(bung, 3Bcrfpottung. Illusio rollz

értelemben active: csalás,/zem

fényve/ztés: Betrug. – Az ál

tatás névrűl lásd Analyt. Part.

III. pag. 180. et seq. Pázmánnál

ját/zottatás helytelenül formáltt

név; mert a ját/zik ígébűl sen

ki sem formálhattya a ját/zot

ctitivumot vagy activumot he

lyesen alkothatná. Ha pedig a'

ját/zottat helytelen [zármazta

tás, és az etymologiának útmu

tatása fzerint semmit sem tehet,

mit tegyen a belőlle nemzett

verbale substantivum ját/zotta

tás? mellyel még Veresmarthy

is megmeg helytelenűl él,

Imaginandi vis, képző erő,

vagy tehetség, Sinbi(bungőfraft,

Pázmánnál is képző erő. 1) Al

tallyában véve annyi, mint a

ma tehetség, mellyel a tárgyat,
ha" nincsen is, fzemlélé

sünk elejébe állíthattyuk: olly

erő, mellyel a' fzemlélésnek kü

lömbféleségeit egybe köttyük és

megújjíttyuk. Előre tefzi tehát

lömbféleségeket adgya, és az ér

telemnek, ha úgy fzabad Ízól

lani, fzinte kezére munkálkodik,

melly azutánn az egybekötöttet

gondollya, azaz, a csupa esel!

egybekötéshez a' fzükségesnek

mellyben a tárgynak, ammint

ígét, mellybül a tat képző fa- *

#

az érzékenységet, melly a' kü

éfzfogását is oda függeízti. A
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képzö erő réfzént az érzékeny

seghez fzámláltatik, mellytűl a'

fzemléléseknek talpfzerét vefzi:

rélzént az önkényhez, vagy az

értelemhez, a tapa{ztaláshaladó

özvekötés miatt, mellyet velek

a categoriák Ízerint elővefz és

végbe vifz. – 2) Szorossabb ér

telemben a képző erő kétféle :

úgymint a) a ti/zta, terme/ztő

(productiva), tapafztaláshaladó

képző tehetség, vagy tapafzta

láselőző munkálkodása , avvagy

az önnön, tehetségébűl végbe

V1tt" , mellyel az üdő'

és a köz réfzeinek rideg és tifz

ta fzemléléseit öfzvefüggefzti;

tapafztaláshaladónak (transcen

dentalis) azért neveztetik, mi

vel a tapa[ztaláselőző ösmeret

nek lehetségét megsükeresíti. b)

Szorossabb értelemben tovább

érzeményes és újító is (repro

ductiva" képző tehetség, vagy

is annak érzeményes hafzonvé

tele, mikor az érzeménynek kép

zettyeit az öfzvekötésnek érze

ményes törvénnyei fzerint ,

mellyek kép/zövetkezésnek (as

sociatiónak ) mondatnak, úgy

egybe köttyük, hogy azokbúl

élzrevétel és képújítás, vállyon.

Az**ményes képző tehetségnek

lehetsége a tifztára van építve.

Imaginari. Lásd Wagnert.

Lethenyeinél képzeni; Fejérnél

képzelni. -

Imaginarius mundus, tün

dér világ. Fejér. &nmeit.

Imaginatio, képzés, képze

mény: SinbiIbung: Fejérnél kép

zelet ; de ez inkább imaginatum,

baš šingebilbete. - -

Imago , kép : BiIb. 1) Olly

fzemlélés , melly bizonyos a

rányzatokba fzorított külömb

féleséget, és így termetet foglal

magában. 2) A kép által értünk

azonkivűl valamelly éfzfogásra

fzolgáló, érzékeny és egybefo

glaltt (concretum ) p" is,

mellyet az érzeményes képzés

nek tehetsége éfzrevételekbűl

Ízül. Hlyen a rajzoltt termet.

A schema, avvagy az éfzfogás

nak rajzolattya általlyában csak

ama módot terjefzti elő, melly

által valamelly éfzfogás az érze

ménynek segedelmével megér

zékenyíttetik. Külömbözését a'

rajzolatnak (a schémának) a'

képnyomtúl ( a typustúl) lásd

Typus alatt. Egyéb értelmeit lásd

//agnerban. Pázmánnál is kép.

Hod.A'/zent képek tifzteletiben

(tifzteletében) nem bálványoz a

Római Eéclesia, úgymond. Fe

jér „képzeletnek is mondgya,

mellyrűl lásd Imaginatio alatt.

Inuitari. Lásd Wagnert.

Mint a majmok ábrázni akar

ják a kere/ztényi /zertartást.

Pázmán. Az ábrázni helytelen

íge. Ez tudni illik a Német 216

rif névbűl vette eredetét, és ele

jénte az ábráz nem íge, hanem

név volt, mellybül magyarosabb

végzéssel az abro/* név táma

dott. Az ábráz névbűl, lett az

ábrázol helyes íge, ebbűl az

ábrázolat ígenév, és megme

ebbűl. a hajdani nyelvbitanglás

nak törvénytelen rövidítése által

az ábrázat. E helyett az arcz

vagy orcza, magyarabb; jólle

het meg kell vallanom, hogy az

arczol és orczáz ígék [zokatla

nabbak, mint az ábrázol. E

gyébaránt Pázman' mondásában

én e két ideát: majom és ábrá

zol, inkább egybe tenném és

így fzóllanék: majmozni akar

'ák a /zertartást. A kere/z-

tény már magában melléknév,

avvagy adjectivum, jóllehet olly

kor fő névnek is vetetik, vagy

legalább fő név nélkül áll, melly

elhalgattatik; az adjectivumok
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nak i formativáját tehát még | ni. A' gyakorlásügyelő Filozo

hozzá függefzteni. tellvességgel

" , és felette"

ba. – Lásd Effingere. Imitari

perverse, simile quid facere Páz

mánnál eggyenlőzni. Az ördög,

úgymond, sokban egyenlözé az

Isten csudáit. Ámde eggyen

lözni annyit tefz inkább, mint

adaequare. Én a Németet kö

vetném inkább a majmozni ígé

vel; gong/zúl majmozta az őr

dög az Isten csudáit : madáffin,

508baft nad)madjen.

Imitatio methodi, módmaj

mozás: bač 9)tanicriren. Ez csu

pán csak valamelly mesternek

tulajdon módgyát követgeti, a'

nélkül hogy mestertehetségével

birjon. -

Imitativa verba, a Gramma

ticában : hangkövető ígék. .

Immaculata virgo, fzeplőte

len Szűz, Pázm. Pred. unbcffccft.

Immanens, betű fzerint benn

maradó: Smmanent; de értel

me fzerint sokkal helyesebben

honi , tinbtimifd). Az éfzfogás

vagy talpállitás honi, (nem ho

nyi , mert ez a hon gyökérbül

helytelenül formálttfzó) mihelyt

a tapafztalásnak tárgyairúl, a'
" mint ezekre nézve

elyes éfzfogás vagy talpállítás,

hafzonra helyesen#f,

azaz,reájok helyesen alkalmaztat

tatik, ha mindgyárt maga nem, a'

tapafztalásbúl meríttetett is: ta

pafztaláshaladó ellenben annak

hafzonvétele, mihelyt a tapafz

fiában az ollyan éfzfogások és

talpigazságok vagy sarkállítások

neveztetnek honiaknak, mellyek

a tapafztalásnak orfzágában cse
lekedeteket okozhatnak. Az éfz

képek (ideák), mellyek az el

mélkedésben tapafztaláshaladók,

a gvakorlásban honiak lehetnek.

Illyenek a' fzabadságrúl, az Isten

rül, a halhatatlanságrúl való

éfzképek. Lásd Transcendens,

és Transcendentale.

I"" testetlenség:

Smmaterialitát. Lásd Corpus.

Immediate , efzközetlenül,

efzköztelenűl : unmittelbar. Mivel

a medium annyi mint e/zköz

(az é/z, és köz nevekbül) az

instrumentum pedig annyi ,

mint /zer/zám, (a /zer, ma

teria és /zám nevekbűl,) és így

amaz immaterialitásra, ez pedig

materialitásra mutat, a me

diatus és immediatus mester

fzavakot Magyarra helyesebben

nem fordíthattyuk, mint e/z-

közös, e/zköztelen, vagy e/zkö

zetlen. Cserenél közbevetés nél

kül; de ez annyi, mint sine in

terjectione, sine epenthesi : pe

dig itt a mediumrúl van a fő

Ízó. Az Isten is nem e/zközlet

len vi/zi végbe bennünk a jót,

úgymond Mărt. István. Az e/z-

közletten az e/zközöl ígébűl e

redhet egyedül: mivel tehát eZ

annyit tefz, mint efficit , facit ,

az e/zközletlen sem tehet egye

bet, hanem non effectus , non

talást felmúllya. Így péld: ok.factus; és adverbium gyanánt

az okságrúl való talpállításnak csak akkor fzolgálhat, ha ül

(principium causalitatis) ha

fzonvétele honi, mikor a ter

mélzet” jelenéseinek egymást ü

képző ragafztatik hozzá e/zközlet

lenül; mert amaz eggykét kur

tított Magyar adverbiumbúl,mel

gyelő vízonnyaira fordíttatik; lyeket a közönséges fzokásfel

tapa/ztaláshaladó hafzonvétele fzentelt, mint ha/ztalan, mind

j" az volna, ha belőlle az untalan fzüntelen nem követke

S

ten létét akarnánk megmutat zik ám, hogy tetfzésünk fzerint a'
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" is megkurtíthattyuk.

Telegdinél is feltalállyuk a köz

bevetés nélkül kifejezést. –

Lásd Directe, és Indirecte.

Medgyesinél közbevetetlen ; de

ez fzinte olly helytelen, mint a'

közbevetés nélkül ; azonnkivűl

pedig ül végzés nélkül csak ad

jectivum , nem pedig adverbium.

Fejérnél közbevetetlenül. Illyés

nél immediate vel mediate : vagy

minden e/zköz nélkül, vagye/z-

köz által. Fejérnél ezt olvassuk:

mivel az Irás nem más, hanem

a /zóknak jele közvetetlenül:

és az értelmeké közvetve. De

ezek még alábbvalók; mert az

igaz Magyar ezeket, így ejti:

közbevetetlenül, és közbevetve.

Immediatus , efzközetlen, efz

köztelen: unmittelbar. Lásd Med–

gyesinél közbevetetlen, valamint

Fejérnél is. Lethenyeinél e/zköz

nélkül való. Lásd ezekrűl Im

mediate. -

Immensitas. Lásd /Wagnert.

Pázmánnál mérhetetlenség Ho

deg. Medgyesinél megmérhetet

lenség, hol a meg fzükségtelen.

Gánótzi Medgyesit követi.

Immensus. Lásd //agnert.

IIlyésnél és Lethenyeinél meg

mérhetetlen ; de a mérhetetlen

helyesebb. Pázmánnál feneketlen

Pred, de ez annyi, mint fundo

carens , grunblo3.

mmersio , süllyefztés. Lásd

Affusio alatt. Gánótzinál elme

rítés. i -

Imminui, kevesedni, fogyni,

fogyatkozni, kissebbedni: ver

minbert, gcfdjmädót, verfItinert, ver

ringert, gefdjmä{crt merben. Páz

mánnál kevesedni. Másutt meg

aprósodni Predik. De a test

megaprósodhat, azaz, apró ré

fzekre ofzolhat, a nélkül hogy

kevesedgyen, foggyon, kisseb
bedgyen. • /

*

Immiscere, bele vegyíteni ,

egyelíteni, avatni, keverni: cin

mifd)tn , vermifdjen , vtrmengen,

untermifájcm. Pázmánnál egyeli

teni. Pred. Melly csontotokba

avattatott, úgymond ismét

Pázm. Pred.

Immobilis. Lásd /Wagnert.

Neutraliter Pázmánnál mozdúl

hatatlan Pred. Szilágyinál fek

vő, ingatlan, mikor a jóízág

rúl van a befzéd.

Immoralis, erkölcstelen : un

fittíid). A /zép mondás elve/z-

ti hitelét (hitelességét), ha er

kölcstelen embertül ered. Pázm.

Pred.

Immortalitas. Lásd Wag

nert. Pázmánnál halhatatlan

Hodeg. Molnár Albertnál a'

meghaltatlan olly , magyarat

lanúl formáltt fzó, hogy nem

zetünknek fzájábúl erőfzakosan

kisír. Praeteritum perfectumbúl

adjectivumot formálni fzörnyű

ség, mint írtatlan, fejtetlen,

zöttetlen , hítatlan, vártatlan

a helyes íratlan, fejetlen , /zö

vetlen , hivatlan, váratlan ad

jectivumok helyett. Ugy terem

tette (az) Isten (az) embert,

hogy halhatatlanságba (ban)

maradna (maradgyon.) Pázm.

Pred. -

Immortalitas, halhatatlanság:

1lmjter6Iid,feit. A mikor vége lé

Ízen minden nyomorúságnak, és

halhatatlanságba öltöznek. Gá

riótzi a' fzent Irás utánn.

Immotus , Lásd : //agnert.

Vefzteg , vefztegségben lenni

Pázmánnál Hodeg. Mivel e' fzo

kott és járatos fzót vezteg a'

ve/z „perit gyökérbül, és an

nyival inkább a vé/z, accipit

ígébűl fzármaztatni nem lehet,

inkább csak z betűvel írom, és

gyökerét vez némának tartom.

Imm, nis. Lásd J1/agnert. U
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res a gono/ztúl Pázm. Pred.
Mentt a'" sokkal il

lendőbb és Ízokottabb kifejezés,

mint a vacuus , üres meta

phora.

Immunitas. Lásd Wagnert,

és alább Privilegium.

Immutabilis, változhatatlan,

és active változtathatatlan: unver

ámberfid), univanbelbar. /áltoz

hatatlan az Isteni terméjzet.

Pázm. Hodeg. Csere megmásol

hatatlannak mondgya ; de ez

annyi, mint irrevocabilis. Az

Isten emlékezésének változha

tatlan tudománnya. Pázm. Pred.

Immutabiliter decretum. Az

Istennek elváltozhatatlan vé

gezett tanácsa. Molnár Albert.

Ha az elváltozhatatlan [zó ,

mellyben az el fzükségtelen,

nem adverbium, hanem adjecti

vum, akkor a végezett partici

#" fzófzaporítás, tavtologia ;

a pedig adverbium, az úl ad

verbialis formativa nélkül Ízű

kölködik. Hiba a tanácsa Ízóban

a nyomosításnak elhagyása is

melly két cs betűt kíván tanács

csa. Lásd. Felelet. a 230. és

a 363. old. -

Impar. Lásd Wagnert. Cse

renél egyenletlen. -

Impassibilis, a ki [zenvedés

alá nincs vetve, Ízenvedhetet

len: bcr ben 2ciben mid)t unter

morfen ift. A'/zenvedetlen is elég,

sőtt határozottabb, mivel a' fzen

vedhetetlen annyit tefz a köz

befzédben, mint impatibilis,

intollerabilis: unltiblid), uner

träglid).

, Inpassibilitas , Ízenvedetlen

ség: 9eiben[cfgfeit, Illyés. Lehet

../zenvedethetlenségnek is mon

dani. A megdücsőűltt testnek

tulajdonsága.

Impatientia, tűrhetetlenke

dés: lingtbulb. Molnár Alb. –

\

Tilrhetetlenség : tlmtrtráglid,frit,

1lníciblid,f.cit. Illyés, ,

Impeccabilis, vétkezhetetlen.

Pázm. Hod. bcr mid)t [únbigen.

fann.

Impedimentum . Lásd Wag

nert. Ha tudgyuk, hogy vala

ki tudatlanságbúl más ember”

jó/zágát bátorsággal . birja,

vagy házasságában titkos aka

" (akadéka) van. Pázm.
Pred. -

Impediri. Lásd Wagnert.

Molnár Albertnál az akadékoz

tatni csak activum verbum,vala

mint az akadályoztatni és a tar

tóztatni; mellyekbűl, mivel in

transitivumok, passivumok av

vagy fzenvedő ígék nem támad

hatnak. Az impedire igét tehát

a gátoltatni leghelyesebben ki

fejezi.

Inpenetrabilis, áthathatatlan:

unburd,bringIid). Tehát minden

test súlyos és álthathatatlan. Fe

jér. Az ált, mellybül által lett ,

helytelen az át helyett. Ana

lyt. Part. I. §. 35. pag. 49. et

Part. II. §. 47. p. # d)

Impenetrabilitas. áthathatat

lanság: 1lmburd)bringlid"feit. 1) Al

tallyában annyi, mint valamelly

dolognak a közben való olly léte,

melly más valaminek ugyanazon

közréfzben való létét lehetetlen

nek tefzi. 2) Különösen a) a tel

lyes mérötudományos (absolu

ta mathematica) áthatathatlan

ság annyi, mint a' fzernek öfzve

nyomhatatlansága, azaz, fzűkebb

közbe való fzoríthatása,kivévén a'

mennyire magában üres közököt

foglal. b) A vi/zonyos és létü

gyelő (relativa dynamica) át

hathatatlanság ama lehetetlen

ségbűl áll, hogy a' fzer az ő ter

jedtségének közét más valamely

erőnek behatása által egéfzen el

vefzejtse, mivel az öfzvenyomás
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makgarádiccsai fzerint az ellent

állás is nevekedik.

Imperatum lásd Praece

ptum.

Imperfectio , tökélletlenség:

llnvollfommentjeit. Hiányosság, fo

gyatkozás : 9)tangel. Határozva,

bgyatkozásokkal beboronálva

vannak az emberben az erő

's a' t. Pázm. Hodeg. Pázmánnál

ugyanott tökélletlenség, vala

mint Gánótzinál is.

Imperfectus. Lásd Wagnert.

Fogyatkozott gondolat. Pázm.

Hod. Ez annyi, mint defectuo

sus, mangeIbaft. Cserenél nem

tellyes, melly helyett a tellyet

len , ké/zátetlen , hiányos is jó,

ammint a környűlállások megkí

vánnyák. A régi könyvekben

ü/zögösnek, hamvasnak is mon

datott metaphorice, a mi tudni

illik még üfzögében, hamvában

van, kéfzítetlen; ki nem dol

gozott. Lásd Superficialis. Azt

kellett ékesgetnem(ékesítgetnem)

a mi vagy kéfzen, vagy ü

fzögében van. Pázm. Pred. Mind

az üfzögrűl, mind a hamurúl

fzabad legyen nekem feljegyez

ni, hogy e metaphora alacsony

ka, és nagyon czélvétő: mert a'

mi még ki nem dolgoztatott, a'

tökélletlenségenn innen, az ü

fzög pedig és a hamu ugyana

zonn túl a romlásnál van. Nagy

külömbség van azonnkivűl a'

fogyatkozott és a hiányos

és a kéfzítetlen a tökélletes

ségre még fel nem , jútott;

a fogyatkozott pedig a tökél–

letességrül, a tellyességrűl le

hanyatlik. „A tökélletlen mind

a kettőre illik.

Imperium. Lásd Wagnert.

Pázmánnál birodalom Pred. Az

élznek birodalma, imperium ra

tionis. Ezt Gánótzi máskép ejti;

/

telen kívánságit az okosságnak

birtoka alá vettyük. A birtok

possessio. Az éfzrűl én a kor

mányt e' kifejezésre legjobbnak

tartom. Mikor jurisdictio he

lyett vetetik, a hatalom leghe

lyesebb fzó. Kri/ztus az Ecclé

siában olly birodalmat (hatal

mat) hagyott, úgymond Paz

mán Hodeg. Ugyanott az impe

rium restrictum annyi Pázmán

nak, mint határós birodalom ;

pedig a határos annyit tefz,

mint vicinum, confine. A ha

tározott hatalom helyesebb ki

fejezése a Deák mondásnak, Or

/záglása vagyon a földnek ki

rálin (királlyainn), úgymond

Monofzlai; de ez sült Latinis

mus, melly helyett a Magyar
így befzéll:"" hatalom

mal uralkodik a földnek királ

lyainn. -

Impersonale verbum , fze

mélytelen íge: cin unperfén(id)e3

8títm0rt.

Imperspicuus, átláthatatlan:

unburd)fidjtig. Ertelmetlen: un=

beut{id). Tifztátalan: unf[ar. Os

meretlen, járatlan: umerfannt.

Homályos: bumfel. Fejérnél nyil

vántalan ; de a Magyar ety

mologia sem a ván gerundi

umbúl, sem az adverbiumokbúl

nem formál illyen adjectivumo

kot. Mondgyaë, vagy értië va

laki e' fzófzörnyeteket: írván

talan, áldozvántalan , könyö

rögvéntelen ; vagy , ezeket :

mostantalan, talántalan, haj

dantalan. Ezen utolsókot legfel

lyebb a pufzta fzavakrúl mond

hattyuk, mint péld. ok. talán

talan volt az ö mondása, az

az, mondásában nem volt ta
lán. * • -

Impietas, istentelenség: Gott

Ígfigfrit. Atkozott minden ér

így fzóllván : /zíveinknek hely

*~

zékenységtek , melly /zolga
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volt az istentelenségben. Páz

mán Pred. A mindenik itt he

lyesebb volna, mivel a melly

a rideg fzámban a minden u

tánn nem igen helyes, legalább

nem magyaros.

Implementum, betellyesedés:

(#rfúÍÍung. Molnár Alb.

Implere. Lásd /Wagnert. Ez

zutánn sem töltik be a törvényt.

Pázm. Hod. E metaphora na

gyon deákos, és a tifzta ma

gyarnák járatlan : a törvényt,

valamint /zavunkot, igéretün

köt, kötelességünköt tellyesíte

ni fzoktuk; a bort pedig hor

dóba, a gabonát a zfákba be

tölteni. Pázmán maga is másutt

a tellyesíteni ígével él. Predik.

Lásd Adimpleo. /

Impleri, tellyesedni : erfüllt

merben. Megmutattya , mint tel

lyesült ; Pázm. Hod. de a tel

"n járatosabb, mellyel

Pázmán is él Pred. Gazdagsá

#" megtöltözni. Pázmán

redik, a meg nélkül he

lyesebb; a megtelni , még he

lyesebb: a bövelkedni pedig

leghelyesebb, mivel legmagya

rosabb. Megtellyesedni Pázm.

Pred. a betellyesedni helyett

hibás.

Implicari, necti. Lásd Wag

nert. „A” melly Szüz leány,

vagy Barát (az) Istennek /zen

teli magát, házasságba ne kö

telődhessék (kötelődhessen)Páz

mán Hodeg.

Implicitus. Lásd Wagner

ban Implicite alatt. Lásd Ex

plicita, és Fides.

Implicite. Lásd Wagnert.

Betakarva hitték mindazokot ,

-a miket Urunk kinyilatkoz

tatott. Pázm. Hod. Homályo

san hitték helyesebb. Lásd Fi

des. Másutt Pázmán az alattom

ban fzóval él illyenkor, melly

annyit tefz, mint clam, clam

destine, és ide tellyességgel nem

illik. Csak betakarva mond

hattyuk, hogy a /zent Irás

ban van, úgymond Pázmán ;

de ide is a homályosan jobban

illik. Mivel a közönséges mon

dásokban takarva (homályo

san) találtatik. Pázm. Illyés is

az alattomban fzóval él, melly

helyett a titkon legalább mo

ralis kifejezés.

Impoenitentia , töredelmet

lenség : 1ln6uffertigfeit. Ezzel

ellenkező gono/z erkölcs (az)

impoenitentia, azaz , megbá

natlanság , poenitentiatartat

lanság. Gánótzi. Az utóbbikkal

él Illyés is; de a megbánat

lanság tellyességgel fzokatlan,

mert itt a bán verbumot és az

ebbűl eredő ! bánatlan nevet

activumoknak tefzi: az ideának

pedig neutralis értelme van.

Imponere. Lásd Wagnert.

Imposturam exercere , csalni :

6ctrúgcn. Mit /zígyenkedel (fzí

gyenkedsz), az (a') tudós em

berek kö/zött (között) alakoz
ván. Monofzlai.

larva induit. Ide az alakosko

dik , tündérkedik illik.

Impositio manuum, kéfzter

jefztés: baš Šánbauflegen. Meg

engedi, úgymond Pázmán, hogy

a kézvetés , mellyel egyházi

/zemélyek rendeltetnek";
ségnek mondassék (mondasson)

Hodeg. A kézvetés fzónak hely

telenségérűl kézterje/ztés he

lyett, lásd Manus impositio.

Impossibile, lehetetlen : un

mégIid). Kaásd Possibilitas.

Impossibilitas, lehetetlenség:

1InmégIid,f.cit. Lásd Possibilitas.

Imprécatio , átkozás, átok:

33trfűudjung, Síudj. Nincs sem

és a meg miatt helytelen is;

Alakoz acti–

vum, és annyi, mint larvat,
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mi ve/zedelmesebb a' fzülők"

átkánál. Pázmán Pred. Ez a'

Deák utánn [zembetünő soloe

cismus; mert a Magyar, az est ,

non est , sunt, non sunt deák

igét bizonyos esetekben, a mi

nő a jelenvaló is, ki nem fe

jezi, ammint az Analyticának

Part. II. Cap. XX. pag. 305.

et seqq. és a Magyar Gram

maticának XX//. Szaka//zá

búl 457. és köv. old. kiki kön

nyen átláthattya. Itt tehát el

mondást így kell megjobbítani:

semmi sem ve/zedelmesebb a'

/zülök átkánál.

Impressio, érdeklés, illetés ,

nyomadék: Sinbrucf. Mikor azt

mondgyuk, hogy a tárgyak

minket megérdeklenek, megil

letnek (objecta faciunt in nos,

vel in nobis impressionem, bic

Ötgenftánbe madben Ginbrútfe auf

llně), ez egyebet nem tehet,

hanem, hogy a külső érzé

kenységeknek tárgyai, a külső

jelenések, belső érzékenységün

köt megérdeklik, megilletik,

(aficiunt), és így a gondola

toknak valóságos tárgyaivá vál

nak, következendőképen ma

goktúl a gondolatoktúl külöm

böznek, mellyek közben soha

sem jelenhetnek meg. Lásd

Aficere animum, és azutánn

//agnert. Fejérnél a benyo

más a Deákbúl és a Németbűl

betű [zerint fordított fzó, melly

nálunk tellyességgel fzokatlan

metaphora. Illy alkotni valót

/zereznek neki a külső és bel

ső benyomatok, úgymond Fejér.

A benyomatok annyit tefz,

mint imprimi curo; mondásá

ban tehát substantivum helyett
verbum áll a' /zereznek verbu

monn kivűl. A' melly ígékbűl

a factitivumok at , et képzővel

formáltatnak - mint írat , scri

bí curat; gyújtet, colligi cu

rat; azokbúl substantivumokot

megmeg at, et képzővel for

málni annyi, mint a nyelvet

megzavarni. Illyenkor vagy az

radnunk, mint írás, gyüjtés,

vagy a mány, mény ; ek kép

zőkhöz folyamodnunk, mint

hagyomány, gyűjtemény, nyo
madék. -

Improprius , kölcsönözött :

uncigentlid) , (figuratus ). A'

/zokot idegen Jegyzésben ve

/zi, úgymond Pázmán Hodeg.

Kölcsönözött értelemben ve/zi

a közönségesen fzokott kife

jezés. Másutt Pázmán így fzóll:

a /zentírást idegen értelem

ben vette; de itt talán azt akar

ja mondani, hogy helytelen ér

telemben vette. – Impropria

atározo a Magyar Grammati

cában: uncigentlid)tő Jtad)m0rt.

Improportionalis. Márt. Istv.

edgyarányúatlan. Minekután

na a proportio annyi, mint

arányzat: Berbáltmif, a propor

tionalis, arányos ; az impro

portionalis pedig aránytalan.

Az edgyarányúatlan éppen ol

lyan formatio, mint négylá

búatlan, fél/zemüetlen 's a' t.

volna.

Improviso. Lásd Wagnert.

A' ki ellenségét véletlen (vé

letlenül) akarja ve/zteni , nem

fenyegetödik. Pázm. Pred. A'

perdere, tefz ugyan nem csak

annyit , mint ve/zteni, hanem

annyit is: , mint megrontani,

megölni ; de azért ezeknek a'

ve/zteni nem synonimuma. ki

vévén az akafztófánál. A fenye

getődik , ígének értelme fzen

vedő; a fenyegetődzik pedig

cselekedetet tefz, és e mondásba

jobban illik. -

ás, és képzőnél kell megma

ostpositio, kölcsönözött név- -



230

Impubertas, kiskorúság : tin*

múmbigfrit. 4) Terméfzetes és

polgári értelemben annyi, mint

a nemnek gyarapítására és fenn

tartására való tehetetlenség. 2)

Erkölcsi és jusügyelő (juridi

cus) értelemben annyi, mint

ama tehetetlenség, mellyre néz

ve valaki saját efzével, más

nak vezérlése nélkül , élni

nem tud. Ez kétféle, úgymint:

a) a büntelen, mikor ennek oka

magában az éfznek fogyatko

zásában fekfzik; b) a bűnös,

mikor valaki saját efzével élni

nem akar, vagy nem tanúl.

Impudens, fzemtelen, Páz

mán Pred, orczátlan, [zemér

metlen: unverfd)ämt.

Impulsio. Lásd Wagnerban.

Veresmarthynál az izgatás in

kább irritatio, vagy motitatio.

Impulsus.. Lásd /Wagnert.

_Ez az Isten” ta/žításábúl lé

/zen, úgymond Pázm: Hodeg.

Az impulsus annyit tefz, mint

ta/zítás in sensu proprio; de

metaphorice annyit, mint ö/z-

tönözés, ké/ztetés, ingerlés,

bíztatás. A Deák metaphorá

val a Magyar nem él. Termé

fzet viseléséből cselek/zi az

oro/zlyány, hogy az embert

is mege/zi. Veresmarthy. A'

terméfzet” jfatönébül , ö/ztönö

zésébül 's a' t. jobban van.

Impunibilis, megbüntethe

tetlen: bcr mid)t 9cftraft merben

fann.""

Impunis, káratlan: cbne (25dja

ben. Büntetlen: ungeftraft. /e-

resmarthy. -

Impuritas moralis, erkölcsi

tifztátalanság: fittíid)t 1lmlauter

fcit. Ez az új Filozofiában an

nyi, mint vegyítése a helyte

len indító okoknak a helyesek

kel, az érzékeny öfztöntollak

nak a tifzta éfznek határozó o

kaival, a kötelességbéli csele
kedeteknél.

Imputare, tulajdonítani: 3u- .

red)nem , anred)mkm, 6cpmtf[cm. An

nak ezt (az) Isten bűnné (bűn

nül , "}, tulajdoníttya.

Pázm. Hod. Bár ezt müvelt

(is), (az) Isten bűnnek nem

tulajdoníttya. Ugyanott. A tu

lajdonít ígének syntaxissárúl

lásd Analyt. Part. II. pagina

333. és pag. 336. (Az) Isten

bünül nem tulajdoníttya ezen

cselekedetet. Pázm. " Isten

nekik tulajdoníttya latorságo

kot. Pázm: Az illyen embernek

nem tulajdoníttatik. Verésmar

thy. A bűnök nekünk tulajdo

nittatnak Ugyanaz. A vétkesí

teni Veresmarthynäl nem tehet

annyit, mint imputare pro

peccato , hanem annyit, mint

sontem facere.

Imputatio, tulajdonítás: 3u

rcd)mung. Márton István is an

nak nevezi. Lásd Personalitas.

Inaequalis, egyenetlen, egy

gyenletlen : ungicid) , uneben.

AVem eggyarányú tulajdonsá

gok köztök nem találtatnak.

Pázm. Hod. Itt a külömbará

nyú jobb, a külömböző, vagy

külömb legjobb volna.

Inadaequatus , eggyenletlen,

nem eggyenlő : ungicid). Inadae

quata notio , Fejérnél , nem

jól mérséklett értelem.

Inalienabilis , megmásolha

tatlan: Pázm. Pred. unmanbtl

Úar. -

Inamire, megüresíteni : Iccr

madjen. Lethenyei. Lásd Eva

Cl/O.

Inanis. Lásd Wagnert. Hi

úságos p. o. gyanúság. Pázm.

Hod. A hiú elegendó.

Incantatio. Lásd //agnert.

Incanto alatt. Pázmánnál va

ráslás. Hod. Lásd Magia.
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Incarnatio , testesülés

9)lenfd)merbung. Az taníttya

Urunk testesülésérül. Pázmán

Hodeg. Lehetetlen itt fel nem

jegyzenem, hogy e mondásban

az Urunk fzó nominativus is

lehet, genitivus is. Az első eset

ben értelme ez: Dominus mo

ster docet de sua incarnatio

ne; a másikban pedig ez: de

incarnatione Domini nostri

quispżam docet. Ha genitivus,

tegyük Urunknak, hogy az ér

telmességet a rövidségnek ked

véért meg ne sértsük. Brevis

esse laboro, obscurus fio , úgy

mond Horatius de arte Poëtica.

Molnár Albertnál az emberré

létel czikornyás különösség, és

nem is elég helyes kifejezés, a'

régen fzokott megtestesülés he

lyett; mert inkább csak meta

morphosist jelent, mintha az

Isten fia az Istenséget az ember

séggel felcserélte volna. – A'

testesülésben az emberi /zemély

helyett, Istenz/zemély van. Gá

nótzi. Az emberrélét Pázmánnál

is Hod. előakad; de ez még hely

telenebb mint az emberrélétel,

mert ez, valamint az emberréle

vés is actiót tefz; de a lét a

ctus completus, és így az em

berré adverbiumhoz nem illik.

Gánótzinál megtestesülés,a Ver

bum incarnatum pedig testesültt

Ige. Illyésnél is megtestesü

lés. -

Incedere. Lásd Wagnert. Ea

dem incedere : eggy vágásban

járni. Pázm. Hodeg. E meta

phora hellyett, melly a' kerek

vágástúl van kölcsönözve, jobb

, tartom a tulajdon értelmű

befzédet: eggy útonn járni. Ha

a metaphora sem nem fzüksé

ges, sem nem érzékenyítő, bö

cse a sükeres befzédben nem

lehet.

Incentivum, inger: 9tti6. In

gerlő: anreigenb. A” ré/zegség

a paráznaságnaké"
(ingere). Telegdi.

Incertitudo, bizonytalanság:

Pázm. Hod. llmgtmifijeit.

Incestus, vértörés: Blutfd5am

be. Az attyafiával, vagy ro

konnyával való paráználko

dás. Gánótzi. A' honnan ezt

vérfertelmességnek nevezik.

Márton István. A Német utánn

e név csak azért sem lehet he

lyes, mivel a fertelmesség név

nek értelme nem müvelő : foe

ditas, inquinamentum , spur

cities sanguinis. E” helyett a'

fertőztetés, conspurcatio, pol

lutzo , violatio, contaminatio

helyesebb lehetne, ha értelme

nagyon tágas nem volna ; mert

a vért a nyavalyák is megfer–

tőztethetik. A vértörés a régi

Magyar házasságtörés név fze

rint helyesebb, legértelmessebb.

Illyésnél atyafiság, vagy só

gorság köztt való paráznál

kodás. -

Inchoare. Lásd Wagnert. In

cipere, inire viam. Hogy jó

módgyával eredgyünk el a do

logban Pázmán. Az el fzócska

mutattya, hogy itt Pázmán a'

progrediamur igét akarta kife

jezni.

Inchoativum verbum, kez

detjelentő íge a Grammaticában.

Incidere. Lásd /Wagnert.

Addig bújdosék (bújdosa), még

a tolvajok kezébe akada. Páz

mán Pred. A' kezébe esni fzo

kottabb.

Incipere. Lásd Inchoare, és

/Wagnert. Incipere denuo: kö

teles foglalatosságim nem en

gedtek üdöt, hogy elö"
kezdgyem munkámat., Pázm.

Pred. Újra kezdeni (zokottabb:

– Beállott az üdõ: úgymond
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Ember Pál: melly"" Inclinare. Lásd , J4 agnert.

hihető, a haza érkezett marhá

nak az istállóba való beállásábúl

vetetett. Elérkezett, elkezdő

dött az üdő. A falusiak a pre

dikátziórúl is fzokták mondani,

hogy már felállott, vagy már

áll; a helyett hogy már el

kezdődött.

Incircumcisus , környűlme

téletlen. Moln. Alb. Pázm. Pred.

un6cfdbmitten.
-

Incisum, mondásfzakafz a'

kerek befzédben.

Incitamentum. Lásd /Wag

nert. A' /zent Lélek belsö

indításábúl vitettek a /zent

Irás igaz értelmének e/zekbe

vételére (talán éfzrevételére)

Pázm. Hod. Másutt izgatás

nak mondgya ; de az inger,

ö/ztön illendőbb. Vétkekre való

ingerlés (incitatio). Pázm. Pred.

Incitare. Lásd //agnerban.

Movere. A'" erkölcse

inkább izgat, hogysem /zava.

Pázm. #" K" " lát

Ízik, hogy az izgat a régi

nyelvjátékok közül maradt re

ânk: izog, mozog, izgat biz

gat a helyes biztatgat helyett.

De még , e nélkül is alacsony

a metaphora a moralis befzéd

ben, melly helyett tifztessége

sebb és igazabb az ingerel, ér

dekel, ö/ztönöz, indít, ser

kent. – E/ztenek , (öfztönök)

legyenek, mellyek jóra izgas

sá6 (serkentsék) a késedelme

seket. Pázm. Pred. Urges. –

Molnár Albertnál felnodítani a'

no ! interjectióbúl nem csak

Ízükségtelen, hanem alacsony

is, a felbuzdítani, felserken

teni helyett. A no interjectióbúl

a köz nép sokkal jobb ígétter

mefztett, a no/zit ígét, tudni

illik. Incitari Gánótzinál ö/z-

De a dajkához felettébb hajt
a gyermek. Pázm. Pred. Ez

Ízembetünő latinismus: mert a'

hajt íge csak a ra, re suffixum

utánn jön, mint neutrum nyel

vünkben elő e fzójárásban : hajt,

vagy nem hajt a /zora. Páz

mán mondásában a hajlik he

lyesebb, a /zit pedig leghelye

sebb volna. Inclinare se : Meg

horgadgyunk a vén ember e

lött. Pázm. Pred. Ez nagyon

[zokatlan és valamennyire még

alacsony metaphora is, a haj

tsuk meg magunkot helyett.

Inclinatio , hajlandóság : Jlti

gung, Suncidung. Efzköztelen vá

gyódás valamelly dolognak, cse

lekedetünk által való birtokára.

Érzékeny öfztön; a vágyó te -

hetségnek az érzeményektúl va

ló függése. Ennek általellenében

áll az efztet/zés , (adnutus ra

tionis , Sntereffe), azaz, a vágyó

tehetségnek az éfzképektűl va

ló függése. Sommája valamen

nyi hajlandóságoknak a maga

/zeretet , (amor sui , amor

proprius, 2cfbjific6c). Valamelly

hajlandóságnak megelegítése kej

nek, gyönyörüségnek, gyönyör

nek mondatik (delectamentum,

voluptas, Bergmúgcn). Megelé

gítése, valamennyi hajlandósá

goknak a boldogság (beatitu

ldo, (SíútffcIigfeit). A kere/zt

ségben eltörültetik a bün ; de

az emberi erőtlenség” hajlé

konysága (inclinabilitas) meg

marad a világi jókra (javak

ra) Pázm. Hod. A jó névrül

lásd Bona.

Inclusus. A mi terméfze

tünkben . rekedett vágyódás.
Monofzlai.

Incommunicabilis, közölhe

tönö/ztetni.

tetlen : maš mid)t mitgctbtilt ver

Nem fann, Medgyesi.

/



238

Incompetens. Pázmánnál il

letlen. Pred. Erdemetlen, hozzá

nem illő : mid)t 3ufommenö, un

8tbérig. Lásd Competens.

Incompletus, tellyetlen: un

vollfommen. Incompleta notio Fe

jérnél elégtelen értelem; de ez

annyi, mint insufficiens sensus,

vel intellectus. Tellyetlen érte

mény. Incompleta inductio, Fe

jérnél nem tellyes kivezetés;

de a tellyetlen példagyüjtés he

lyesebb.

Inconciliabilis, egybe (öfzve,

vagy ki) békélhetetlen : unver

jóbnIid). Pázm. Hod. Active bé

kíthetetlen.

Inconceptibilis. Hogyfogha

tatlan méltósága megösmertes

sen. Pázm. Hod. Megfoghatat

lan fzokottabb , értelmesebb ,

unbegreif(id). -

Inconsequens, következetlen:

unfúg{id). Balgatag: 11mgereimt.

, Inconsequenter, következet

lenűl: unfúglid). Balgatagúl, un

gtttimt.

Inconsequentia, következet

lenség: 1InfúgIid,f.cit. Balgatagság,

llngerctmtbtit.

Incontinentia.. Lásd Wag

nert. Veresmarthynál kaczér

ság ; de ez annyi, mint salaci

tas, és így többet tefz, mint a'

bujaság, fajtalanság, tifztáta

anság. -

Incorporeus, testetlen, fzeret

len: untőrperfid), immateriel. 1)

Érzeményes (empiricus) érte

lemben mind az, a' mi nem

a külső érzékenységeknek a'

tárgya, mint péld. ok. a gon

dolkodó. 2) Tápa/ztaláshaladó

lag testetlen az, a mi a testek

nek substrátumátúl, érteményes

sarkokátúl külömbözik. Páz

mánnál testetlen, Lethenyeinél

test nélkül való,

Incorruptibilitas, romolha

tatlanság: tlnyerítőrbarftit. , Ro

molhatatlansága a léleknek tes

tetlenségébűl következik.

Incorruptus , romhatlan :

unierftért. Lásd Wagnert. Páz

mánnál a hervadhatatlan an

nyi, mint immarcescibilis. Pred.

Incredulitas , hittelenség :

1Inglaubt ; nem pedig hitetlen

ség, melly annyi, mint infide

litas, $reulofgfeit. 1) Az ága

zatos hittelenség(dogmatica in

credulitas, bogmatifdjcr unglaube)

avvagy az éfzhittelenség ama'

talpregulábúl (maximábúl ) áll,

melly azt vitattya, hogy az élz

önnön inségeitűl nem függ. Lásd

Superstitio. 2) Hitkétkedés (fi

des dubitans, fidedubietas,

8mcifeIglaubt ). . Ez olly hit,

melly csupán csak az elmélke

désbéli éfzgyőző okok nélkül

való fzűkölködés miatt van meg

korlátozva. 3) A történetügyelö

( historica ), hittelenség, ama' '

maxima, melly a' tanúbizony

ságoknak, eggyáltallyában nem

hifz. 4) Az erkölcsi hittelenség

erkölcsöt nem hifz. 5) Termé

/zetvétató (naturalista) hitte

lenség , melly ellene fzöge

zi magát minden isteni nyi

latkoztatásnak. 6) Az egyházi

hittelenség az, melly az Anya

Ízentegyháznak hitével meg nem

eggyez. Pázmán a helytelen hi

tetlenség névvel él Hod. vala

mint Telegdi is, melly annyi,

mint infidelitas, 1lmtrčue, $rcus

Icűgfeit. Thamás. (Tamás már

régen megmagyarosított név). Ki

jelentette az ö hitnélkül létét.

Molnár Alb. Erzette Molnár,

hogy a hitetlenség ki nem fe

jezi azt, a mit mondani akart.:

azért folyamodott a' fzavaknak

öfzvetevéséhez, mellybül a való

participiumot ki nem kellett vol
Ilà*** : hit nélkül való lé
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tét, 's melly a rövid hittelen

ség névvel tellyesen kifejeztetik.

Incredulus. Lásd //agnert.

Szorosan annyi, mint hittelen:

ungláttőig. A hitetlen annyi,

mint infidelis: trculo3.

Incrementum , gyarapodás:

3Bad)étbum. Lásd Wagnert. E

letet 's nevedékenységet ád a'

testeknek. Telegdi. Ez annyi,

mint adolescentia. Nevedékeny

séget magoknak nem vehetnek.

Monofzlai. E” Latinismus: in

crementum sumere, mellyet a'

Deáktalan Magyar nem ért, és

csak eggy ígével tifztán és fzé

pen ejt: nem nevekedhetnek,

nem gyarapodhatnak. Pázmán

nál nevekedés. Pred.

Incruentus. Lásd Wagnert.

/ér nélkül való. Pázm. Hod.

Kéretlen jobb.

Incultare. Lásd Wagnert.

Fülébe rágni az emberek fe

ledékenységének azon eggy

/ia/znos és /zükséges tanítást.

Pázm: Pred. A feledékenység

nek füle több, mint meréfz alle

goria. Fülébe súgni, torlani,

Jzájába rágni , bármelly ala

csony, de csak még is Ízokott

Ízójárások. A feledékeny em

bernek /zájába rágni, fejébe

jól beverni valamit, helyesebb

kifejezések: de az Egyházi be

Ízédben inkább csak azt monda

nám : a feledékeny embereket

a tanításra több/zör megem

lékeztetni , minduntalan inteni.

Incuria. Lásd Wagnert. Mol

nár Albertnál gondviseletlen

ség ; de a gondatlanság, /zor

almatlanság, vigyázatlanság
fzokottabbak. Pázmánnál is fel

talállyuk Molnárnak e' fzavát.

Indecentža, illetlenség : 1le

ÉtI[tanb. Minden tagnak és kí

vánságnak illetlenségét lelki

Jegyverrel levagdal/yúk, Pázm.

Pred. Nagyon katonás és hideg

allegoria.

Indecorum. Lásd Wagnert.

Nem tudgya megvála/ztani a'

ti/ztességest a kisebbségestül.

Pázm. Pred. A ti/ztességesnek

ellenkezője a ti/ztességtelen,

di/ztelen, illetlen. A kissebbsé

ges fzokatlan, és fzükségte

len fzó.

Indefectibilis, elfogyhatatlan:

maë mid)t abmcímen fann. Pázmán,

ki a fogyhatatlan [zóval is nem

roflzúl él.

Indefectibilitas. A látható

Ecclesiárúl kell ezt a fogyha

tatlanságot érteni. Pázm. 1In

aufbérlid,f.cit , llnmangeIbaftigfeit.

Indefinitus, határozatlan, bi

zonytalan: unbe[timmt , ungtmifi.

Fejér, nem tudom, mikép ne

vezheti jeltelennek. -

Indemnis, káratlan: [djablo3.

Indemnisare, káratlanítani;

fdabIc3 balten.

Indemnitas , , káratlanság :

©ődjabloňgfeit. Pro indemnisatio

ne káratlanítás: 2dbabloëbaltung.

Szilágyinál a kármegtérítés an

nyi, mint restitutio, resarci

tio damni. Hogy magának ká

ratlanságot /zerezzen. Már

ton István.

Indesinens , fzünetlen : un

aufbérlid). O maga /zünetlen
csuda volt. Pázm. Hod.

Indeterminate , korlátozat

lanúl: unumfd)ránft. Határatla

núl: unbeftimmt. Absolute he

lyett: határozás nélkülparan

csoltatik. Pázm. Pred.

Indeterminatio , korlátozat

lanság, határozatlanság: 1ln6ta

grcnjung , 1ln6eftimmtbtit. Lásd a

lább Fluctuatio.

Indeterminismus, a határo

zatlanságnak vítatása. Ez azt ta

níttya , hogy a' fzabadság a'

cselekedetnek esetiségébül áll,
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(casualitas, 8ufálligfrit), és hogy

nem okok által határoztatik meg

a cselekedetre. Így tehát e ta

nítás Ízerint a' fzabad valónál

mind a' jónak, mind a roflz–

nak eggyenlőképen lehetségesnek # lenni. p 8

Indicativus modus , jelentő

mód a Grammaticában : am3ti

genbe 2(rt. - *

Indicium. Lásd Wagnert

Indicium és Indico alatt. Nyil

vánvaló jelenségekkel mutat

ni. Pázm. Hod. A jelenség in

kább omen, portentum , osten

tum, apparitio. Pro momento,

motivo annyi, mint bizonyí

tás, tanúbizonyság. Sok erős

és bizonyos jelenségekkel (okos

kodásokkal, okokkal) megmu

tatta. Az Istenrűl e' mondás

ban a jelenségeket csudajelek

nek kell venni. Pázm. Hodeg.

Lásd Nota és Remonstratio.

Indifferens. Lásd Wagnert.

Indifferens res, vel actus,

középvaló, középdolog, közép

cselekedet, sem nem jó, sem

nem roflz : gleid,gúltig, mcber

gut, nod) 6óft. Veresmarthy köz

nek nevezi; de ez ellenkezőt

tefz: mert a köz mind a jóhoz,

mind a roßzhoz tartozik: com

munis. Az úgy nevezett közép

dolgokrúl (adiaphora) még ab

ban az üdöben nem itéltek olly

/zorosan. Márt. Istv. Pázmán

nál /zabadosan hagyott. Hod.

A'/zabadon hagyott helyesebb

a nyelvre nézve; de az adia

phorumot nem jelenti ponto

san: mert a dispensatio is fza

badon haggya a törvénynek

tellyesítését, vagy nem tellye
sítését. Más értelemben érzé

ketlen, hidegvérű, érdeklet

len. Igy le/zünk érzéketlenek

hajdani állapotunk iránt. Fe

Fejér mindeggynek nevezi, és

így nálla az adiaphorumi jó is,

rg//z is. A mindeggy kijelenti

ugyan az Indifferentistának az

indúlattyát, vélekedését; de nem

az adiaphorumnak béllyegét. .

#" A” virtus 's

vétek iránt való középviselet.

Márton Istv. Miért nem hideg

vérűség , érzéketlenség, vagy

érdekletlenség ? Hifz a kö

zépviseletet, azonnkivűl hogy

fzokatlan fzó, erre ugyan senki

sem értheti. - -

Indifferentismus. A vallás

iránt való középviseletűség.

Márton István. Lásd Indiffe

rentia alatt ezen új fzónak hely

telenségét. Hidegvérüség , ér

zéketlenség ide is illik. Az ú

Filozofia [zerint az Indifferehá

tismus annyi, mint középva

lóvitatás, középségvitatás, a'

3

pártatlanságnak zélesítése,

Lásd #"#"#"# -

Indifferentista. , Fejér igen

könnyen csak mindeggyesek

nek nevezi, mivel neki az in

differens annyi, mint mind

eggy. A Logicában és Mora

lisban középvalóvitató, közép

ségvžtató, a pártatlanságnak

/zélesítője. Egyébaránt feleke

zetlen , pártatlan ; és a' fzívre

nézve hidegvérű, érzéketlen ,

vagy a hidegvérüségnek, ér

zéketlenségnek bajnoka. -

Indigentia, inség: 35túrfnif.

1) Ez általlyában a valórtak gya

korlásügyelő, és a vágyó te=

hetségben fundáltt fzüksége. 2)

Különösebben véve, különb

félék az inségek, külömbféle

talpfalaik fzerint: a) A hajlan

dóságnak inségei azok, mel

lyek csupán csak az érzékeny

ségnek öfztöneibűl erednek; Il

lyen az érzékeny valóban a bol

jér. – Az előbbeni értelemben dogságnak és megelegedésnek

#"
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olly dolgok birtokátúl és ha

[zonvételétűl való függése , mel

lyek a valónn kivű vannak,

a minők p. o. az eleségek , a'

" b) A ti/zta é/z'

inségeinek mondatnak mind a

zok, a mik az éfz czéllyának

elérésére megkívántatnak. Igy

hát elő/zör az elmélkedö éjz

nek inségei amaz elmélkedésü

gyelő fzükséges kérdések (pro

blémák), mellyeket a termé

fzet előnkbe terjefzt, 's mel

lyeknek feloldozásával az élz

egéfz tehetségét tökélletesen ki

fejezné. Igy p. o. az elmélkedő

éíznek insége az, hogy az Is

tenséget az érzékeny"
oka gyanánt előre tegyük a

végbűl, hogy e világnak létét,

rendtartásait és czéllyának meg

efzközlésére való alkalmasságát

megfejtegethessük. Másod/zor

a gyakorlásügyelö épznek in

sége az, a mi „tárgyügyelőleg

Ízűkségképen előre tetetik a'

végbűl, hogy az erkölcsi éfz

törvény , talpvalóügyelő (sub

jectivus), foganatossághoz jus

son. Péld. ok. Hogy érzékeny

való létemre , erkölcsiképen jót

cselekedhessek, erkölcsi magam

viseléséhez fzabott boldogságot

kell reménylenem, és így a lé

leknek halhatatlanságát és az Is

tennek létét előre tennem.

Indigere, Ízűkölködni vala

mi nélkűl : 6cbúrfen, 9)tangel an

§tmaë baben. (Egeo , necessum

habeo). Azért a pogány böl

csek tanítására, vagy pél

dájára nem /zorúlt. Pázmán

Predik. A /zorúlni valamire

igaz .. Magyar Ízójárás, melly

annyit tefz, mint ad aliquid,

tamquam perfugium restrin

gz , cogi : 31t &tma3 feine 8uffudyt

*tchmen műfen.

Indigo, fzűkölködő, Ízegény :

|

bcbúrftig, ber an Stma3 9Jtangel

Icibet. Az angyalok /zabadító

nélkül nem voltak /zükösök.

Telegdi. A /zűkös kisebbítője

a /züknek, valamint a fejé

res, kékes, a fejérnek és kék

nek, és ide nem illik. E lati

nismus helyett éllyünk a /zü

kölködik ígével: az Angyalok

/zabadító nélkül nem /züköl

ködtek. Illyen latinismust talá

lunk Monofzlainál is: nem bi

zonyság , hanem pálcza nél

kül/zűkös, mellyet a' Deákta

lan Magyar nem ért, 's melly

helyett így fzóll: bot kell neki,

nem bizonyság. Ember Pál is

követte e latinismust : az Is

ten /zerelme nélkül eggyaránt

voltak/zűkösök. Eggyaránt fzű
kölködtek.

Indignari. Lásd Wagnert.

Ha méltó félelmünk lehet, (ha

méltán félhetünk, tarthatunk

attúl), hogy nem csak reánk

dühödik , ja" gong/zságá

ban inkább (még meg is) elál

talkodik, a kit intünk: nem

kell arra ve/ztegetni /zókot (a'

Ízót). Pázm. Pred. A dühödik

itt inkább több, mint indigna

tur; mert annyit tefz, mint in

rabienn agitur. A reánk he

lyesebb, mint az ellenünk. Az

inkább a nem csak utánn hely

telen relativum.

Indignitas. Lásd Wagnert.

Az emberi nyelv a ro/ž tu

dománybúl nevekedett, mél

tatlanságokrúl eleget nem pa

na/zolkodhatik (panafzolkod

hat). Pázm. Hod.

Indirecte , közösleg, melles

leg: mid)t gerabc. Immediate he

lyett e/zköztelenül, e/zközet

lenül : unmittelbar. E/zköz nél

kül való p. o. hivatalnak ne

veztetik , midőn csak ő maga

bocsáttya (az) Isten. Monofzfai
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Indispositus, rendbefzedet

len , zavartt: unorbentIid), ver

mirrt. Kéfzületlen : unvorbereitet.

Kedvetlen: mid)t aufgelegt. A ki

az Ur testét ké/zületlen ve/zi.

Pázm. Hod. Ke/zületlenül he

lyesebben van itt mondva.

Indissolubile. Lásd Wagnert.

Veresmarthynál megoldhatat

lan, felbonthatatlan ; a fel

oldhatatlan, elvála/zthatatlan,

/zéto/zthatatlan pontosabb ki

fejezések.

Indissolubilitas matrimonii ,

a házasságnak elválhatatlansága.

Gánótzz. Active elválafzthatat

lansága, A feloldhatatlanság

ide legjobban illik,

Individualis, ridegítő , ofzol

hatatlan. Mivel az Individuum

annyi, mint rideg, ridegség ,

o/zölhatatlan dolog, Individu

alis imago, Fejérnél eggyes

képzelet ; de ez annyi, mint

uniturn imaginatum. A rideg

kép értelmesebb. Az individua

lis differentia, Fejérnél eggyen

kint való külömbség „hol már

az előbbeni eggyest elfelejtette.

Az eggyenkint való annyi, mint

singillatim existens, singilla

tivus. Megmeg Fejérnél a mi

zemélyes esmérő erőnk nem

lehet egyéb , hanem persona

lis.

Indivisibilis, ofzolhatatlan,

active ofzthatatlan. Az Isten

ben e o/zolhatatlan értés

2/(2/2. #"," Lethenyeinél

mego/zolhatatlan, hol a meg

helyett az el, vagy /zét tűr

hetőbb volna : uniertbeilbar.

Indivisizs, ofztatlan, egéfz :

un3ertbeilt , ganj. Eggy"
eggyező , eggyes, eggy : cimmú*

""e" ölZ"
lan indivisibilis.

Indolentža, indúlatlanság: 2fa

zéketlenség : tintmpfinbliájfeit.

Lásd Apathia.

Indoles, Lásd Wagnert. Az

okos érzékmódnak mint erköl

csi tulajdonságnak egyenesen

ellenébe tették, úgymond Mar

ton István. Talán azt akarja je

lenteni, a' mi a' Deákban sen

tiendi ratio ; mert az indoles

annyi, mint hajlandóság. Az

érzék helytelenűl formáltt és

érthetetlen Ízó; és a sentiebam

ígétűl nem külömbözik. Én az

ék képzőt a kiavúlttak közé |

#", mert értelme olly

annyira elhalt, hogy új formá

tiókra tellyességgel alkalmatlan.

Lásd errűl Analyt. Part. I. #
42. pag. 58. és kivált pag. 60.

Valamint tehát a régi ék vég

zésű fzavakot, mellyeket a' fzo

kás felfzentelt, meg kell tarta

nunk, mivel értelmesek : úgy

az újakot ki kell nyelvünkbűl

írtanunk, mivel értelmetlenek.

Az érzésmód olly világos név,

hogy azt minden ember egy

Ízerre megérti. Az egyenessen

Ízóban az s betűnek duplázása

helytelen, ammint a Felelet

ben a 139. old, megmutattam.

Pázmánnál a ve/zedelmes vol

ta valaminek nem tefz annyit,

mint indoles periculosa, hanem

periculositas, avvagy status,

situs periculosus cujuspiam rei.

Indomitus. Lásd Wagnert.

Medgyesinél /zelídítetlen. Pázm.

Délczeg ifiú. Pred. -

Indubius, kétségtelen, nyil

vánvaló, bizonyos: auftr al[cm

8mcifeI, gemifi. A bötünek két

ségtelen magyarázásában is ú

tat mutatott. Pázm. Jóllehet

mind ezek, a' mellyek (a mik)

öfelőllök mondatnak, kétség

telen és nyilvánvaló bizony

ságok: Lethenyei:

ftctícjigfeit. Roflz értelemben ér Inductio, példagyüjtés: Sn
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buction. Ez annyi, mint az egéfz

nek vagy a nemnek az efzre

vett réfzek által való ösmerete;

mint mikor a testeknek által

lyában azt tulajdoníttyuk, a'

mit eddig bennek mindenütt ta

pafztaltunk. A példagyűjtésbűl

csak hasonlítólag való közönsé

gessége támad az érzeményes

(empiricus) regulának. A má

sodikot azok elő/zámlálásával

bizonyítom. Pázm. Hod. Ez csak

enumeratio; az inductio pedig

annyi, mint példákkal való bi

zonyítás, és így példagyűjtés.

Fejérnél kivezetés; de ez annyi,

mint eductio. Lásd Wagnert.

Indulgentia. Lásd JVagnert.

Kedvezés: 98ad5fdyt. Búcsú: 26

Haf. In forma absolutionis: en

gedelmességet, megoldozást és

bocsánatot néked -

gyen az Isten. Gánótzi. Az en

gedelmesség annyi, mint obedi

entia : a kegyelmezés itt helye

sebb. E formula legtifztábban

Magyarúl és legigazabban így

gjtetik: kegyelmezzen meg ne

ked, oldozzon fel tégedet, és

bocsássa meg minden vétkeidet

a mindenható és irgalmas Is

Zen. Indulgentiae plenariae, tel

lyes búcsú : pofífemmener 2(6Iaf.

Indulgentia corrumpere, in

dulgenter habere; kényeztetni:

verjärten , verbátfájcIn. Nem/zo

kása (az) Istennek, hogygyen

géltesse kedves /zolgáit. Pázm.

Pred. Kényeztesse az igaz és he

lyesen formált íge, a' kény, li

bentia , libido, liberum arbi

trium gyökérbűl. A gyenge Ízó

búl az activum nem gyengél,
hanem gyengít ; de ez ""an

nyit tefz, mint indulgenter ha

bet. – Sine indulgentia : pbne

3erfdjönung. Kíméllés nélkül,

Pázmánnal, kímélletlen. – A'

#n#siknak hibái eránt való en

––– enged

met a deáktalan Magyar soha

sem tulajdoníttya, hanem így

fzóll: az idegen hibáknak elné

zése, elmellőzése. – A bul

tsúk ( búcsúk) csak /zinte azok

nak a büntetéseknek le/zállítá

sára rendeltettek, mellyek fenn

maradnak az igazulás utánn,

Pázm. Hod. . – Indulgentiae

concessio, búcsúengedés, Pázm,

Hod. Ugy látfzik, hogy a bú

csúadás helyesebb volna. Veres

marthynál-bulchu. Gánóczinál

Búcsú , valamint Illyésnél is,

Indulgere. Lásd /Wagnert.

re fzabadítani embereket.

Pázm. Pred. -

Indumentum. Lásd Wagnert,

Telegdinél öltözet.

Induratio, keményedés (ke

ményítés ) 9Berbärtung. Atalko

{1Z

gedelmesség névnek ezen értel

Indulgere ebrietatem: réfzegség

dás: 23crfterfung. ( A ) /zívnek |

megkeményedése. Illyés.

Ineffabilis, kimondhatatlan:

unquê[pred){id). Az ő kibe/zéll

hetetlen irgalmassága az ele

sett emberi nemzetnek a bűn

alól (való) felemelésére /zent

Fža bocsátásában (küldésében)

tündöklött. Pázm. Pred. A ki

mondhatatlan, vagy kifejezhe

tetlen itt a helyes kifejezés:

mert a kibe/zélleni íge más

ideát táma[zt bennünk, mint

kibg/zélleni magát, vagy ki

be/zélleni valamit más fe

jébűl. Az alól utánn a' fel

fzokatlan praefixum: a bün a

lól kiemelni a terméfzetes idea.

A tündöklik íge az illyen be

fzédben ki praefixumot, és a'

névben elativust kíván: Fia'

bocsátasábúl (küldésébűl) tün

döklött ki. –""
vígassággal megújúlnak. Páz

mán." A”"

fzokottabb és helyesebb.

gedettnesség. Márt. Istv. Az on- Inefficax, foganatlan : unpirf:
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tunyaságnak

fam. Inefficax fuit monitum,

nem fogot rajta az intés: bie &r=

mubnung prcíítt von iíjm ab.

/nep/e. Lásd Wagnert. So

kat alkalmatlanúl tanított. Páz

mán. Hodeg. Alkalmatlanúl"
lúl) vélekedtek, kik az áldo

zatonn akárminémü czeremo

niát és ájtatos cselekedetet ér

tenek. Pázm. Hod.

Inerrabilitas, tévelyedhetet

lenség. Pázm. Csalatkozhatatlan

ság: 1lmirrfamfeit. /

Inertia, tunyaság : $rágócit.

1) A /zernek tunyasága annyi,

mínt éllettelensége, 's mint te

hetetlensége arra, hogy magát

mozgásba hozza. Lásd Wita. E'

törvénnye ez

„minden változásnak, melly a'

„Ízerrel történik,külső oka van, "

mellybül a Mechanicában a'

folytonfolyásnak törvénnye (lex

continuitatis) következik. A ta

nítás, melly e törvénynek ellen

kezőjét vitattya, /zerelevenség

nek (hylozoismusnak) nevezte

tik. 2) Az élő valóknak tunya

sága annyi, mint ama téte

ményes (positivus) ügyekezet,

mellyel állapottyokot fenntar

- tani akarják, 's melly tehát más

állapotrúl való képzeteket tefz

előre. – Inertiae vžs, a tu

nyaság ereje: $rágbcitěfraft. Kü

lönös és egéfzen tulajdon ereje

a' fzernek arra, hogy ellent ál

lyon, a nélkül hogy a testet

mozgásba hozhassa. Ezt mások

agy/züleménynek tartyák.

nexcusabilis, menthetetlen:

unverantwortlid), maë mid)t 5u cnt=

fibulbigen ijt. Pázm: Hodeg.

Infallibilis, csalhatatlan, csa

latkozhatatlan. Veresmarthynál

megcsalhatatlan. De a meg itt

Ízükségtelen: unfcb1bar, unbt

trügIid).

14/allibilitas. Az anya/zent

:) /ekedettel,

Gánótzi.lIntrűglid5fcit,tlnfcbIbarfeit.

Infamare. Lásd agnert.

Nem „/zabad senkit meg/zól
lani. Pázm. Pred.

Infamia. Lásd //agnerban

Gyalázat. Pázm. Pred.

Infamis. Lásd Wagnert. In

honestus, ti/ztességtelen Páz

mánnál csak annyi lehet, mint a

indecorus. Veresmarthynál ,

ti/ztességeve/ztett; jure, tör

vénnyel ; facto, cselekedettel. -

A? """ hiába

való fzófzaporítás a böcstelen,

vagy ha tetÍzik, a ludas he

lyett. A többi latinismus:

mert micsoda deáktalan Magyar

győzze a törvénnyel, vagy cse

ti/ztességeve/ztett

kifejezést érteni. Rövidebb és

világosabb ez: a törvény által,

vagy öncselekedete által böcs

telen. Lásd Insignis. -

Infantia. „Lásd Wagnerban
Kisdedkor. Pázm. Pred.

Inferior. Lásd //agnerban

Pázmánnál alacsomb ; Pred. de

az alacsony positivusnak ala

csonyabb, vagy per syncopen a

lacsonyb a comparativussa. In

ferior Notio. Lásd Notzo.

Inferioritas „ alábbvalóság ,

alság, alsóság: 9titbrigfeit. Med

gyesinél alsóság.

Infernus. Lásd Wagnerban :

Pokolra vettetni. Pázm. Hodeg:

Inferre. Lásd Wagnert. Fe

jérnél, következtetni.

Infestus. Lásd //agnert. In

festa itinera : félelmes útak

Pázm. Pred. Inkább ve/zedelme

seknek , bátortalanoknak, bi

zodalmatlanoknak mondhatni.

Inficere, corrumpere. Lásd

/Wagnert. Eggy /zőval dügö

sítik az Apostoli Traditiók”

eggyügyüségét. Pázm: Hodeg

Megrontyák, megve/ztegetik.

Infidelitas. Lásd „//agnert.

egyáásnaé csalhatatlansága. Hitetlenség. Pázm. Pred.

•
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Infinitivus modus conjuga

tionis, határatlan mód : unbt

[timmte 2írt.

Infinitudo, végetlenség, vég

telenség : timcntlid,f.cit. (A) vég

hetetlenség az, mely által az

Jstenben mindenek fenn és a

latt, elől és utól mérséklés és

elhatárlás (határozás) nélkül f

vadnak (vannak). Medgyesi. A'

véghetetlenség Ízóban az ígék

" képzője het nagyon hely

telen; de fzokott, mivel a vé

gezhetetlen fzóbúl támadt.

Infinitus. Lásd Wagnerban.

Végetlen. Gánótzi a finitust

2 éghetönek , mondgya, melly

fzó, nem csak helytelenül for

máltt, hanem még fzokatlan is

a véges helyett. 1) A véget

len nem ollyan nagyság, mel

lyet megtoldani nem lehet, 's

mellynél nagyobbat nem gon

dolhatni, mint p. o. , valamelly

fzám, mellyhez egységeket töb

bé .. gondolni nem lehetne. Az

illyen végetlent nem lehet kép

zelnünk, és már magában is le

hetetlen... 2) A végetlen olly

nagyság, mellynek akármelly

egységhez való vifzonnyát, vagy

aránnyát semminémű fzámmal

tökélletesen meghatározni és ki

fejezni nem lehet, olly mennyi

ség (quantum), mellynek nagy

ságát, réfzeinek semminémű tö

kélletes ö/zvekötés (synthesis)

által, megmérni nem lehet, 's

mellyrűl magunknak valami ha

tározottat csupán csak korláto

zás által gondolhatunk. Az il

lyen végetlent, egéfz gyanánt,

magunknak fzemlélőleg nem

képezhettyük ugyan; de tifzta

"" Ízerint még is nem le

hetetlen. Hathatolag végetlen

("" infinitum) péld.

ok-, a vi//zamenetel (regres

sus) valamelly végetlen sorban,

melly benne mindazáltal a vé

getlent soha el nem érheti, so

ha be nem fejezheti. Így kell

az üdőnek és a köznek véget

lenségét is érteni. – Infinitum

judicium limitans, végetlen

korlátozó itélet: unenbIid)të, Ii

mitirenbtë 1lrtbeil. Ez vitató (af

rmativum) itélet, mellynek

csak állítmánnya (praedicatu

ma ) tagadó, mint a lélek nem

halandó.

Inflammare. Lásd Wagner

ban. Gerje/zteni az akaratot.

Pázm. Pred. Fel nem gerje/zt

nek (gerjefztenek), mert magok

nem égnek. Pázm. Predik. A'

gerje/zteni csak incitare.

Inflammatio. Lásd Wagner

ban. Gerjefztés. Pázm. Pred.

(Ustio). A testi gyulladások

ellen illyen orvosságot adnak.

Pázm. Hod. Itt talán a gerje

delem , 2(nreibung, 9tegung, sti

mulatio, agitatio elég volt vol

11a.

Inflare, felfúni : aufbIafen.A”

töb (több) tudományok felfuj

nak. Pázm. Pred. E latinismus

helyett a Magyar így befzéll :

a” több tudomány felfújja az

embert. Inflari : az alázatos

ság fel nem fuvalkodik akár

mi jókban is. Pázm. Pred. Az

igaz értelmet e mondásbúl ne

héz kivenni az alázatosság,

akármelly javakkal. vagy er

kölcsökkel birjon, fel nem""

kodik. Inflari curare: hét trom

bitát fujtatott az Isten. Pázm.

Pred. A fujtat, a fujt, suffocat

igének a factitivuma, melly má

soknál fojt, fojtat ; de neutru

ma az egéfz Nemzetnél fül, suf

focatur. A fú, flat igének a'

factitivuma v közbevetéssel min

denütt fúvat, inflari curat : hét

trombitát fúvatott az Isten.

Infari, Pázmánnál Hod, fúpos
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kodni, a' fzokottabb felfuval

kodni, helyett.

Inflatus. Lásd Wagnerban.

A hetedik fuvallásra nagy

mennydörgések le/znek. Pázm.

Pred. A fúvás elég és helyesebb

is, mert a fú helyett a fuvall

íge nem törvényes, 's nem is

1zükséges. – Inflatus, a , um.

Lásd //agnert. Megzaboláz

tatik a gono/zok jó /zeren

cséjének felfuvalkodott kevély

sége. Pázm. Pred.

Inflexibilis , hajólhatatlan ,

active hajthatatlan, hajlíthatat

lan : unbicgjam , ma8 man nid)t

"","", Atolkodott : balèjtör

tig. Mikor meggondollyák, ho

a Bíró"""

lene (ellent) nem állhatnak;

hajólhatatlan, kit meg nem

enge/ztelhetnek ; véghetetlen

bölcsességű , kit meg nem csal

hatnak. Pázm. Pred.

Inflexio. Lásd Wagnert. A'

Grammaticában hajlítás : 5tu

gum8.

Influere. Lásd Wagnert. és

Influxus. „A” Fiú Isten bejárúl

az elvála/ztásnak decretomá

ba. Ember Pál. Ezt a Magyar

úgy , ammint kell, meg nem ér

ti. Bejárúlunk a templomba,

melly már kéfzen áll. Ember

Pál mondását a Magyar így

ejti: a Fiú Istennek köze van

az elvála/ztásnak decretumá

hoz., - -

Influxus, erő, erőhatás, ér

deklés , illetés: $influfi, &immir=

fung. Infíuxusnak nevezzük,

mikor valamelly magavaló (sub

stantza) , más magavalóban vala

minek oka lefiz. Hogy az érdek

lés, az illetés is okoz valamit

az illetett az érdeklett valóban,

kételkednünk nem lehet: ezek

tehát az influxusnak legmagya

rabb nevei, Az erőhatás job

A

ban közelít ugyan a Deáknak

és a Németnek betűjéhez; de

értelmét nem tefzi ki olly vilá

gosan, mint amazok. A befo

lyásolly (zolgai fordítás, és olly

járatlan a Magyarban , hogy

majdnem olly nevetséget okoz,

mint a béképzéserő, &inbil

bungëfraft, vagy a dárdafény,

©őpiefgfaë , melly helyett a Ma

gyar nyelvbővítő ©őpiefgIan; ne

vet látott. Az influxus physi

cus magába csak ama pufzta

mód, mellyel magunknak a sub

stantiák között való közösséget

gondollyuk. Lásd Communio.

Az influxus névnek ezen értel

mérűl a régi Romaiak nem is

álmodtak, és így ugyanezen ér

telemben a barbarismusok kö

zé is tartozik. E helyett Cicero

a tactus (érdeklés, illetés) fzó

val él: is solis tactus est, ut

non tepefaciat solum, sed etiam

comburat ; és másutt : plus ter

rarum situs, quam lunae ta

ctus ad nascendum valet. Az

efféle mondásokban mink az e

rő, vagy érdeklés, vagy ille

tés nevekkel helyesen élünk.

Maga is a Deák a vis névvel

tifztábban ejti azt, a mit mink

influxusnak mondunk, mint

vis siderum. Az efféle bar

barismust, mint ego in istam

rem non habeo influxum, id)

ba6c in biefe (25ad5: feinen Ginfluf,

a tifzta Magyar, ammint a kör

nyülállások megkívánnyák, kü

lömbféleképen fzökta kifejezni,

mint: ehhez nekem semmi kö

zöm, hol a köz communiót je

lent; vagy, e dolog éntöllem

nem függ; vagy, e dologhoz

én semmit sem /zóllhatok; vagy,

e dolog tehetségem környéké

be nem tartozik 's a' t. –

Influxus mutuus, vi/zonyerö,

vi/zonyérdeklés , vifzonyille
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tés : 98ed5ftImirfung. Lásd Com

munio.. Micsodás bejárúlása le

/tessen ve/zedelmes nyavalyás

ságokban. Ember Pál. Lásd In

fluere, hol a bejárúl ígérűl

van a' fzó. Micsoda köze le

/hessen ve/zedelmes nyavalyás

ságokhoz.

Infortunium. Lásd /Wagner

ban. Az erős férfiak állhata

tosságát semmi /zerencsétlen

ség el nem változtattya (meg

nem tántoríttya). Pázm. Pred.

Infringere. Lásd //agner

ban. Compescere. (Az) „Isten”

akarattyával ellenkezö kíván

ságinkot zabolára fogjuk és

megtörjük. Pázm. Pred.

Infructuosus, gyümölcstelen,

terméketlen: unfrudyt6ar. Hafz

talan, foganatlan: verge6Iid). A'

sovány Pázmánnál sterilis, a

ridus, macer: Az igaz lelki

pá/ztorok hivatallya nem so

vány hivatal ; hanem ez által

termé/zet felett való hatalom

adatik. Pázm. Hodeg. -

Ingeniosum az Aestheticában

elmés.

Ingenitus , vele fzületett, ve

le lett, a termézettűl adott:

angeboren , von Jtatur gegeben.

Születetlen: mid)t geboren, un

geboren. Medgyesinél is /züle

tetlen. Bíró Mártonnál a /zü

letlen, talán /zülétlen, vagy

Jzülötlen, maire carens helyett

hibáson áll: mert az atlan, et

len képzőt az ígéknek gyöke

réhez kell ragafztani, mint í

ratlan , kéretlen.

Ingenium, elme: (Scmic. A'

termékzetnek olly adománnya,

melly a mesterségnek törvé

nyeket fzab; vagy ama velünk

Ízületett elmeké/zség (Genius,

Gxműbtëanlage), melly által a'

terméfzet a mesterségnek tör

vényt fzab. Németűl annyi né

mellykor, mint Geműtb. Inge

nii ancipitis, vani, et mutabi

lis est: $r bat ein , Icid)tfertigtô

(jemútb: állhatatlankodó elmé

jű (efzú). A' (jemútb Ízórúl lásd

Animus. E maximis ingeniis vix

aliquod , aut nullum est sine

mixtura amentiae : vagy rit

kán, vagy soha sem találta

tik olly nagy ember (elme), a'

ki minden örában e/zén legyen

's (a) fogyatkozások bolondsá

git cselekedetibe ne elegyítse

(egyítse). Pázm. Pred. – Ekkor

iünik ki a gondolkodó erönek

legföbb grádicsa , a teremtő

é/zláng (mint a lifztláng) té

remtő éfz. Az éfzláng inkább

illene arra, a mit a Deák az

actus mentis által jelent. . ,

Ingenuitas , nyílttfzívűség :

Sffenberjigfrit. Meg kell ezt kü

lömböztetni az Egyenesség"

(sinceritas , 2(ufridtigfrit). A

nyíltt/zívüség olly fő regula

olly maxima, melly fzerint az

igazságot, mellyet tudunk, "
géfzen kimondgyuk; a mi csak

alkus kötelesség. Az egyéne"

ség, melly igaz/zóllásnak ..."

gazmondásnak veridicentia)

is neveztetik, azt kívánny* :

hogy az, a mit mondunk, ig*

legyen. ' ,

Inhabilitas. Alkalmatlan"

találtatna bennünk valamely

munkára. Pázm. Hodeg *

tauglid)feit. -

Inhaerentia, függés, függe

mény: Snbárcni. Az állítm"
nak (accidensnek) a léte- Lásd

Accidens és Subsistentia.

Inhaesivum suffixum, ""

pító ragafzték, a Gramm*
cában. - -

Inhians. Lasd //agnèrban

Inhio alatt. A másén", "P"

dosó (kapdosó) tolvajok","
hitetlen "és (áromló pos"

":

#

"

"

::

#St.

#

"

# #

|

::
|

itt!

#

#

#
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nemzeteket hatalmas birodal

makkal ékesíti (az) Isten. Páz

mán Predik. Csak egynehány

ígébűl Ízül a dos, des, dös fzó

képző gyakorló igéket, mint

fogdos, csipdes, öldös; de nem

epentheticával, mint a kapodos

volna , a kapdos helyett. A'

kapkodik mindazáltal és a kap

doz ígek helyesebbek és ösme

retesebbek.

Inhonestus. Lásd Wagnert.

Veresmarthynál , gyalázatos,

rút. Pázmánnál a di/ztelen ,

decore, carens; a ti/ztességte

len indecens, indecorus.

Inhonoratio. Nem láttyukë

az egyházi /zolgáknak böcsü

letlenségét? Monofzlai. E” La

tinismus helyett magyarosab

ban fzóllunk imígy: nem lát

tyukë , hogy az egyházi /zol

gák nem böcsültetnek?

Inhumanitas. Lásd /Wagner

ban. Pázmánnál embertelenség.

Hodeg.

Inimicitia. Lásd Wagnert.

Christus eljövetele előtt béké

letlenség volt az Isten között

's miközöttünk. Moln. Alb. Az

inimicitia ellenkedés, vi/zálko

dás. A békéll annyi, mint re

conciliatur ; a békélletlen, ir

reconciliatus: a békélletlenség,

irreconciliatio. A békételenség

annyi, mint discordia. -

Inimicus. Lásd Wagnert.

Inimicorum dilectio: Seinbcélie

be. Ellenség/zeretés Pázm. Pred.

helyes kifejezés.

Intelligibilitas, érthetetlen

ség: 1InverftánbIid,feit. Ertelmet

lenség: tlnbeutlid5fttt.

Inžquitas. Lásd Wagnert. A'

régi Magyar könyvekben több

nyire hamisságnak mondatik,

melly Ízó felette nagyon gyenge

arra, hogy az iniqužtásnak,

igazságtalanságnak, törvény

/zegésnek értelmét kifejezze. A'

hamis a Német bämifd) névbül

kölcsönöztetett valaha, és most

csak annyit tefz, mint fallax ,

falsus, vagy adulterinus, vagy

petulans, sőt sokfzor még jó

értelemben is annyit, mint astu

tus, sagax. – Hamisságokban

és bűnökben fogantattunk, úgy

mond Pázm. Pred. Másutt pe

dig így fzóll: Mi (mink) tehát

utave/ztett balgatagok heában

bolyongottunk és fáradtunk a

hamisság” úttyánn. Pázm: Pred.

Az utave/ztett helyett, helye

sebb volna valamivel az útunk

ve/ztett, mivel a nominativus

mink első fzemélya plurálisban,

De miért nem inkább eltévedtt?

Vegyük efzre azonnkivűl ama'

nyelvrendetlenséget is, hogy az

utólsó fzóban úttyánn meg van

a ty nyomosítás, ammint nyel

vünknek törvénnye megkíván

nya; az utave/ztett fzóban pe

dig már elmulattatik, az uttya

ve/ztett helyett. A heában hely

telen fzófzülemény; mert gyökere

nem helű , hanem hiú, mellynek

egéfz nyelvünkben csak e

fzótársa van „fiú tudni illik. Pos

sessivuma az előbbeninek most

már hijjá ; , azért mondgyuk:

csak e hijjával voltunk még :

de valamint a fia úgy a hia is

nem fzokatlan, mellybűl azu

tánn a' hiában ( hafzontalanúl)

adverbium támad.

Initiatio, befzentelés, felfzen

telés: Sinmeibung.

Anitium. Lásd Wagnert. E

leitül fogva, Pázm. Pred. ez a'

plurálisban van, és csak a nyo

mosító j nélkűlfzűkölködik ele

jétül. De a singularis fzokottabb

elejétül fogva, és magyarosabb

is, mivel nyelvünk a pluralis,

a hol csak"" lehet, el

kerüli.
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Injuria. Lásd /Wagnert. Ve-nákúl ragafztatik. A habarcs

"" a bo//zúval illet- fzófzörnyetbúl lett a hasonló ér

"" I1C d bo//

bo//zú, vindicta ; a bo//zúsá

}" injuria. A /zentek” ""

enjárása nincs Urunk sérel

mére. Pázm. Hod. Injuriam in

ferre : sérteni. Pázm. Hodeg. –

Illyésnél bo//zútétel; de ez fzo

katlan kifejezés mind az inju

ržárúl, mind a vindictárúl.

E/zedbe ne jusson sérelmed.

Pázm. Pred.

Injustitia, jusügyeletlenség,

jussértés: tlngered)tigfeit. Lásd Ju

stitia.

Injustus, Lásd Justitia.

Innaturalis , termélzetlen :

unnatúrfid).

Innatus, a, um, velünk fzü

letett: angeboren , amerfd5affen.

Innocens. Lásd //agnert. A'

kit büntelennek itélt, megfe

/zítette. (felfefzítette). Pázm.
Pred.

Innumerabilis. Lásd Wag

nert. Számlálhatatlan. Gánótzi,

Inobediens, engedetlen, fzó

fogadatlan: ungeborfam. A /zó

fogadatlanok gyötrelme az en

edelmes hívek víga/ztalása.

ázm. Pred. -

Innolescere, pro inveterasce

re: megrögzeni. Pázm. Pred.

Igazán az inolescere annyi, mint

nönz, vele nöni.

Inquinatus, tifztátalan, för

töztetett, förtelmes, megmocs

koltt, mocskos: unrein , vtruma

reinigt, 6cffcdft, 6cfubtít. Pázmán

nál fertelmes, habarczos. Pred.

A habarczos fzokatlan. A hab,

és habar [zavakbúl a nyelvnek

ifiú korában a habarék helyett

a habarcs támadt, de nagyon

terméfzetlenül, mert a Tóttúl

kölcsönözött kissebbítő (dimi

nutiva) fzóképző cs az ígékhez,

mezen tartozik, mert a demű adjectivum habarcsos , a'

helyes posványos, mocsáros he

lyett.#" a cs helyett a ré

gi könyvekben a cz felette sok

fzor, hibásan áll, kiki tudgya ,

a ki a régi Magyar könyvek

be csak eggy keveset is bete

kíntett. Lásd Szabó Dávid kis

ded Szotárát Habarts alatt.

Inquirere. Lásd Wagnert.

investigare, disquirere. Ha

(a') király levelét hozzák, nem

visgállya, a ki e/zes, micso

da pennával, mellyik deák ír

ta. Pázm. Pred. Ne czirkályuk

annak életét, a ki/zóll : Pázm.

Pred. A czirkálni íge a Deák

búl van véve, és semmi [züksé

günk reá; mert az explorare ,

pervestigare, lustrare ígéket

ki tudgyuk mink Magyarúlmon

dani. Egerben és környékében

még a kerülő is fzokott és ér

telmes a czirkáló, vagy az ör,

"" 's a' t. helyett.

nquisitio : nyomozás: 1Intera

fudbung, Fejérnél visgálodás,

visgálat ; de a' visgálni annyi,

mint considerare, critice in

spicere. Lásd Wagnert.

Inquisitor. Lásd Wagnert.

Haereticae pravitatis : eretnek

ségvisgáló. Veresmarthy. Az

eretneknyomozó helyesebb és ér

telmesebb.

Insanire. Lásd Wagnert.

Pázmánnál megbolondúlni Pred,

annyi, mint mente capi: von

©őinnen femmen, Zalamég a'

vi//zakere/ztelők nem bolondos

kodtak. Pázm. Pred. bolondoz

tak helyesebb.

Insatiabilis. Lásd Wagnert,

Pázm. telhetetlen Hodeg. Insa

tiabilis est : telhetetlenkedik.

Pázm. Pred.

a minő itt a habar, felette fo Insensatus, érzékenységtelen:
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finnlo*. Pázm. Pred. – Efztelen :ldéseit, Pázm. Pred. E mondás

unvernúmftig. Az érzékenységte

len annyi, mint sensu carens:

az érzéketlen pedig insensilis 3

az érezhetetlen , insensibilis ,

quod sentiri non potest. Insen

satus annyit is tehet, mint ér

telmetlen: maš feinen &ián hat,

unpetitűnb{id). " * * *

Insensibilis, érezhetetlen, ér

zéshaladó : überfinnfid). Erzéket

len : unempfinblid).

Inseparabilis , válhatatlan ,

active fzétválafzthatatlan : un3cr

trtnnlid). Mert ők e két vallás

nak egymástúl elválhatatlan

eggyességét látván, értvén,

mind a két confessiót eggya

ránt vallyák, oltalmazzák. Le

thenyei.

Inseparabiliter , válhatatla

múl, active válafzthatatlanúl: um=

#rtrenm(id). Hogy két termépze

""" és" , a'

„/zemélynek eggyességében el

"" (
"

núl ) eggyesültek. Lethenyei.

Hogy fzűkűl a Magyar befzéd,

mikor Deák rámára vonatik !

Inserere. Lásd Wagnerban.

Belé oltani a tudományt. Páz

mán Pred. Zenghet az ékes/zó

fülünkbe, de foganatos nem le

het a joságokra (az erkölcsök

re), hanem ha isteni ma

la/ztal belénk oltatik. Pázmán

Fred. Hanem úgy foly (nem

folyik), mint ha a Deák/zök

közbevetve sem volnának. Páz

mán Pred. Az igaz Magyar az

utólsó fzavakot illy renddel ad

§ya elő: mintha a Deák /zók

özbe sem volnánk vetve. Ez

Pedig annyi, mint interserta,

*nterpolata verba.

Insidiae. Lásd Wagnerban.

** az ördöggel nem czimbo

** testünk és kívánságival

**** segíti az ördög incselke

ban első tekíntettel meg nem

lehet határozni, ha az ördög

nominativusē, vagy kurtított

genitivus? A nak, nek ragafz

tékot nem kellene nekünk olly

könnyen elhagyni, hanemha a'

regula megkívánnya: az ör

dögnek incselkedéseit. Dumbre

vis esse volo, obscurus fio.

Insignis, insigne. L; //ag

nert. Insigne gentilitium : a'

czímer fzórúl lásd Character

moralis alatt. Pázmánnál a czé

géres Predik. annyi, mint in

famis; de még ennek is más,

valóságos Magyar nevek felel

nek meg, ammint //agnerbúl

Infamis alatt látni, úgy hogy

a Német 8tiger névbűl megron

tott czégér és czégéres fzavak

hoz folyamodnunk tellyesség

gel nem kellene.

Insociabilis. Lásd //agnert.

Pázmánnál az egybeférhetetlen

sem roflz. Hod. ,

Insolens. Lásd Wagnerban.

Pázmánnál negédes Hodeg

Insolubilis , feloldhatatlan :

unauffèëÍid). Megfizethetetlen :

unjab[bar. Pázmánnál a fejthe- -

tetlen inkább inexplicabilis ,

inexplanabilis.

Insomnis , álomtalan: [dblaf

Í08. Az imette Ízórúl lásd /i-

gilando és / igilantia.

Inspirare. Lásd Wagnert.

A sugarlani, vagy sugarolni

helyett Pázmánban "" a”

sugalni és megsugallani hely

telenül formáltt ígék. Lásd Ana–

lyt. Part. I. pag. 315. 4). Ih

leni: begtilterm.

Inspiratio, sugarlás, ihlés :

Gingebung, &infpradje. Befúvás ,

belehellés : baš (Sinblafen , Gim

Íjaud)en. Az ördög” sugallását

(sugarlását) követi, a ki bünt

cselek/zik. Pázm. Hod. Belsó,
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(interna). Pázm. – A' fzent

Lélek” ihlésébül azt irja /zent
Féter. Monofzlai. – Az ö ih

lése nélkül semmit az örök é

letre érdemesset (érdemest)

nem tehetünk. Illyés,

Inspiratus , sugarlott: einge

9c6cm. Ihlett: begeitert.

Instabilis. Lásd /Wagnert.

Pázmánnál állhatatlan. Predik./

Instabilem esse: állhatatlan

kodni. Pázm. Pred.

Instigare. Lásd /Wagnert.

Pázmánnál Pred, ké/ztetni.

Instinctus, öfztön: $ric6. Ar

tisticus, mesterö/ztön : $unft

tric6. Annyi, mint érzett inség,

hogy valamit tegyünk, vagy

valamivel éllyünk, minekelőtte

rólla éfzfogásunk van. Illyen az

állatoknál a mesterö/ztön (in

stinctus artis, Stumfttric5). Va

lamelly vak ö/ztönnek igazga
tásábúl. Sárvári Pál. Talán iz

gatásábúl ; mert a mi vak, az

nem igazgathat. Fejérnél tes

ti ö/ztön. De ennek csak a lel

ketlen testeknek némelly haj

landóságait, vagy inkább kéfz

ségeit lehet nevezni, a minő

a gravitas, a vis inertiae 's

a' t. Az instinctus az eleven

állatokban ö/ztön, és legfelyebb

vak ö/ztön ; de nem testi, mert

a párátlan, vagy lelketlen test

ben az illyen öfztön fel nem

találtatik.

Instituere. Lásd Wagnert.

Illocare. . A' , Püspök állassa

/telybe a pd/ztorokot. Pázmán

Hod. Hogy az állatni helytelen

Ízó az állítani helyett, láttuk
Assertio alatt. Itt az instituere

annyi, mint beiktatni. Kri/z-

zus rendelte az Oltári /zenisé

get. Moln. Albert.

Institutio. Lásd Wagnert.

A házasság az ö elsö fzerzé

pákot a Pápista /zerzéseket

mardossa. Pázm. Hod. Soha

annyi könyv nem lehet, hogy
többet ne írhassanak a hívek”

tanítására. Pázmánnál Predik.

A kere/ztségnek végbevitelére

Kri/ztus'/zerzése/zerint/zük

séges 's a' t. Gánótzi. Az Ur

vocsorának (Ur vacsorájának)

Zerzése. Pázm. Hod. A'/zent

ségek /zerzése. Monofzlai.

Institutum. Lásd /4/agnert.

Az Encratiták kárhoztattyák

ezt a'./zerzetet, Telegdi. „

Instructio. Lásd /Wagnert.

Az imádság és az Oltári/zent

ség”. ki/zolgáltatásának mód

gyárúl sok szép tanúságokot

(tanításokot, oktatásokot) ad

ván: Pázm. A tanúság tulaj

donképen és fzoros értelemben

annyi, mint testimonium. A'

/híveknek a páfztoroktúl kell

venni tanúságot, Pázm. Hod.

oktatást. – Az Isten ellensé

gétül vagyon oktatása. Pázm.

Hodeg.

Instrumentalis causa. Lásd

Causa. Instrumentale suffixum,

a Grammaticában segítő ra

ga/zték. |

Istrumentum, fzerfzám: $erfa

3eug. Pázmánnál e/zköz ; de ez

annyi, mint medium.

Insultatio. Lásd MVagnert

Insulto alatt. Illyésnél ingerke

dés; de ez irritatio, lacessi

tio.
-

Insuper. Lásd Wagnerban.

Ennekfelett. Pázm. Pred. A'

Régiek az efféle adverbiumok

ban fzerették a tavtologiát, csak

hogy a postpositiókkal a „De

ákot majmozhassák. A felett

dativus utánn sohasem áll; mert

nem mondgyuk a háznak fe

lette, az a/ztalnak felette; ha

nem nominativussal, melly előtt

sébül. Veresmarthy. A Pá

•

Deák praepositio soha sén áll *
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a ház felett, az a/ztal felett.

Itt is tehát e felett, vagy ef

felett.

Integritas. Lásd Wagnert.

Tellyesség , épség: Bolítänbig

feit. A” hitnek épségét követi.

Pázm. Hod. A /zent könyvek'

épsége. Pázm. Hod. Az Aesthe

ticában egéfzség.

Integer. Lásd Wagnert. Az

Aestheticában egéfz. -

Intellectualis, értelemügye

lő, értelemillető, értékeny, ér

teményes. – Intellectualis co

gnitio, értelemillető, vagy ér

telemügyelő ösmeret: Snfeffectu=

cIIc (Šrfenntni5. Ez tudni illik az

értelem által (per intellectum)

vitetik végbe; valamint az ér

zésiIlető, vagy érzésügyelő ös

meret (sensitiva cognitio) az

érzékenységek által. E külömb

ség nem a tárgyakot illeti, ha

nem az értő tehetséget, melly

a tárgyat visgállya. Így a csil

lagoknak ösmerete az elmélke

dő csillagtudományban érte

/ernügyelő, vagy érteményes :
a”i" történetes (historicus)

csillagírásban pedig érzésügye

lő, vagy érzeményes. – In

Zellectualis mundus , értelem

ügyelő, vagy értekeny , vagy

éz-teményes világ : Sntellectuelle

2BcIt. Ennek tudományépülete

(systemája) a világot csupán

Gsak a tifzta éfznek törvénnyei

fzerint visgállya, az érzékeny

, minden tekintete

nélkül. – Intellectuale phoe

nomenon, a jelenést értelme

siteni; bit êrfűjeinung intellectu

ittn. Ez annyi, mint a jelenést

valamelly valamiség" (res in se,

"olimenon, Ding an fid)) bár

melly zavartt értelemképzettyé

"k, érteménnyének tartani. Az

értelmesítésnek általellenében

3erfinnIidjung). Lásd Sensus. Fe

jérnél gondolkodásbéli. Lásd ezt

bővebben Perspicuitas alatt.

Intellectus, értő tehetség, ér

telem: Berftanb. 1) Altallyában

a nemérzékeny, és öntehető,

öntehetséggel biró ; ösmerő te

hetség, az önkény (spontanei

tas); avvagy ama tehetség, melly

képzeteket ( repraesentatiókot ,

2Bcrite(ungen) maga Ízülhet, a'

képzeteknek adott talpfzerébe

egységet hozhat, tárgyakot gon

golhat, itélhet; az éfzfogások

nak, akár értelmesek legyenek,

akár nem, a reguláknak, a fej

tegető , ösmeretnek tehetsége;

olly tehetség, melly tapaztalás

előzőleg öfzvekötni, 's az a

dott képzeteknek külömbfélesé

gét az öntudásnak egysége alá

hozni képes. Általellenében áll

ez az érzékenységnek, a fogan

hatóságnak (receptivitas, &m=

pfänglid,feit) a' fzemlélések fzen

vedő tehetségének. Ezen érte

telemben véve magában foglal

lya az értelem egyfzersmind az

itélő erőt, és az éfzt is. 2) Szo

rosabban véve az értelem oll

tehetség, melly fzemléltt tárgya

kot gondolni, 's azokrúl éfzfo

gásokot fzülni, és itéleteket ej

teni képes ; a' fzemlélések je

lenések egységének tehetsége,

melly erre nézve értelemegy

ségnek is neveztetik; ösmerő

tehetsége a tapafztalásoknak, és

a reguláknak, a mennyire a

törvényeknek általellenében ál

lanak. Ezen érzfogás Ízerint az

értelem az éfztűl fzorosan kü

lömbözik. Az értelmet kétféle

képen tekíntyük: úgymint: a)

é/zügyelő (logicus) és értemé

nyes (empiricus) hafzonvételé

ben, mint érzeményes értel

met, a mennyire az érzékeny

"ll az érzékenyítés (sensificatio, fzemlélésbúl a tárgyakrúl va
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lóságos éfzfogásokot fzül, és íté

leteket ejt; mint olly tehetsé

get, melly tapafztalásbéli tár

gyakot gondolhat, azaz, ma

gának tapa[ztalásbéli éfzfogáso

kot képezhet, és ama vifzonyo

kot, mellyekben ezen éfzfogá

sok állanak, meggondolhattya,

és így tapafztalásbéli itéleteket

ejthet. b) /alóságos hafzonvé

telénél úgy tekíntyük, mint sa

ját fogásainak (conceptussai

mak, Begriffc), és talpállításainak

fórrását: mint ti/zta é/zt, azaz,

a gondolásnak pufzta formáját,

határozott érzeményes fzemlélés

nélkül. All e tehetség réfzént

a tifzta értelemfogásokbúl, av

vagy érteményekbűl , réfzénta'

tifzta értelemnek talpállításaibúl.

Véltt tárgyai a tifzta értelemnek

értelemvalóknak neveztetnek,

(lásd Res), ezeknek sommája

pedig értelemvilágnak monda

tik. Lásd „Intellectualis mun

dus. A mi emberi értelmünk

fejtegető (discursivus), és így

valamennyi képzettyei gondola

tok, nem pedig fzemlélések. Mi

vel pedig ama talpfzerek, mel

, az értelem bánik, az

érzékenységtűl hordatnak öfzve,

és az érzésben [zükségképen elő

jönnek, az értelem, foglalat

tyára nézve, az érzékenység alá

van vetve. Ellenben, mivel az

értelemfogások , értemények ,

(conceptus , Bertanbc8begrifft)

nem csak csupa hátramaradtt

érdeklései az érzékenységeknek,

hanem azonnkivűl magokban va

lami olyast is foglalnak, a mi

az értelemnek tulajdona, 's mi

vel magát az értelemnek fogla

latossága bizonyos tulajdon tör

vényekhez, úgymint a gondo

lás formáihoz alkalmaztattya,

mellyeket neki nem az érzé

kenységek fzabnak, következik,

hogy a fogások” (conceptusok)

formáira nézve az érzékenység

tül nem függ, és hogy az érte

lem nem ennek módolása, mo

dificatiója. – Intellectus com

munis, köz, vagy közönséges

értelem : gemeiner Bertamb. Ez

annyi, mint ama tehetség, mel

lyel valaki éfzfogások utánn itél,

ha mindgyárt ezeket, mint talp

állításokot, csak homályosan

érti is. Deákúl ezt communis

sensusnak is mondgyák. Lásd

Sensus communis. ÉÍz: 93tr•

munft. | Vélekedés : 9)teynung ,

Q5inn. A befzédnek, vagy akár

melly egyéb jelnek értelme :3t

beutung. Foglalat: Snbegriff. Páz

mánnál értelem. Hodeg. Pro

captu: é/zfogás, ötgriff, Med

gyesinél is értelem.

Intelligens ens. E/zes va

ló: Bernünftiges Gefen. Ollyan

való, melly magának törvé

nyeket képez. Gyakorlásügye

lőleg e/zes való pedi az, melly

e képzetek fzerint foglalatos
kodhat. *

Intelligentia, éfzség: $nt:

Íigeni. Elzes és fzabad való. A

tifzta éfzséget az értő és vágyó

tehetségnek minden érzeményes

ségétűl elválafztva gondollyuk,

és így az érteményes világhoz

tartozik. Pázmánnál értés, pro

intellectione, Hod. a mirül lásd

Indivisibilis. Az érték Pázmán

nál, mikor így fzóll: vékony

értékembül esik fogyatkozás,

Hodeg. nem annyi, mint in

telligentia, hanem facultas »

valor: mert az érték, az ér,

valet gyökérbűl fzármazik, nem

pedig az ért, intelligit gy"

kérígébül. Az Isteni dolgok

értéséhez ollyan a' mi okos

ságunk, mint a denevér /ze

me a napvilág sugárihoz:

Pázm. a nap sugárihoz elég,
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és az okosságunk helyett az éfz,

vagy elme határozottabb volt

volna. Fejérnél az értelmesség

nem lehet egyéb, hanem intel

ligibilitas, perspicuitas.

Intelligere, érteni: verítében.

1) Annyi, mint valamelly [zem

lélhető tárgyrúl , érzeményes

(empiricus) éfzfogást birni, a'

fzemlélésnek külömbféleségeinél

valamit gondolni. 2) Annyi,

mint megfogni (comprehende

re, 6tgreifen), lehetségének talp

okát átlátni, a tapafztalásbúl

következtetések által megös

merni. Ama romlott Deákság

fzerint nobis ad intelligendum

dare, Pázmán Pred. így fzóll:

értenünk adni, ama törzfökös

Magyar kifejezés helyett: érté

sünkre adni. A Deák Gerun

diumoknak Magyar kifejezésé

sérül lásd Analyt. Part. II.

§. 108. 118. et seqq. azutánn

pag. 348. f) és pag. 354. f).

Intelligendi vis, facultas, Fe

jérnél értő erő. A tehetség ide

jobban illik, mint az erő, melly

többnyire vis corporea. Intel

ligi facere: az Isten /zent a

karattyát felebarátimmal is
értetni, Telegdi. Mivel az ér

tet íge az ér, pertingit gyö
kérbűl"" , nagyon ta

nácsos, a másik értelmet eggy

kis körülírással, mint értésére

adni, vagy más ígével kifejez

ni, mint megösmertetni.

Intelligibilis, érthető, érté

keny, gondolható: intelligibci ,

ttfenntar. Így neveztetik az, a'

mi semmikép sem érezhető, ha

nem csupán csak az értelemnek

adatott; 's a' mit gondolni u

gyan lehet, de ösmerni nem le

hét; vagy legalább, a mi ér

zéshaladó réfzrűl visgáltatik,

"int p. o. 3 gondolható fzem

*lés, alku (conditio), tárgy,

világ. Lásd Intuitio A gon

dolható tétemény (factum no

umenon, intelligibil: $bat ) az,

mellyet csupán csak az, élz ál
tal lehet minden üdőalkú nél

kűl megösmerni. Ellenkezője a'

gondolhatónak az érezhető (sen

sibile). E külömbség magokot

a tárgyokot illeti.

Intendere. Lásd Wagnert.

Az Isten nem vigyáz a mi

dolgainkra, így /zollanak a'

gono/zok. Pázm. Pred. A vi

gyázni, invigilare, mellybül

kölcsönöztetett is, (vigil); ide

a gondoskodik, vagy gondot

visel, gondol jobban#
Intensio, fefzűlés, active fe

fzítés: Q5pannung. Duzma[ztás,

duzmadás: Na82(uf6ldben. Vocis:

Ízózátemelés : bie &rbebung ber

©őtimmt. Amimi , erőlködés, i

parkodás: 21mftrengung. Fejérnél

a fe/zítöség, a helyesebb fe

/zíthetőség helyett, inkább in

tensibilitas, a fe/zítésnek e

rössége pedig intensionis va

liditas. Az intensio conceptu

um, Fejérnél: értelmek ereje,

vagy foglalattya ; de az érte

lem, nem conceptus : mert ez

é/zfogás, a notio pedig érte

mény ; az erö annyi, mint vis;

a foglalat pedig argumentum,

id, quod continetur, summá.

Intentio. Lásd/t/agnert. (A')

Szegény ember /zándékát bol

dog Isten vezérli. Pázm. Hod.

Illyésnél, igyekezet, (ügyeke

zet), /zándék.

Intercessio. Lásd Wagnert.

Közbenjárásnak is mondatik,

Intercessor. Lásd Wagnert.

Szófzólló, esedező. Pázm.

Interdictum, egyházi tila

lom: gcijtíidjet 93cr50t. Gánó

tzi. Lásd Wagnert. .

Interesse pro lucră

*****

studio :
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Interessentia, halzonkereset:

Gjkivinnjudyt. Rationis: éfztetÍzés.

Interjectio, indúlatjel indú

latfzőcska : 8mifdjenfrott.

Interitus. Lásd //agnerban.

Enyélzés: Naš gyergében, Naš3cra

fdivinben. A magavalónak, vagy

állítmánnyának nemléte, melly

léte utánn következik. Az ár

zatlan ifiú kirá/y' ve/zése u

tánn, úgymond Pázmán, kinek

- a jactura megmeg másutt an

ínyi, mint ve/ztés : Györ ve/z-

tésénn az egé/z kere/zténység

megrémült. Pázm. A ve/zés

fzokatlan fzó az effélékben, va

lamint a vefztés is. A ve/zés

a Magyart a megve/zésre,

vagy az elve/zésre hamarább

megemlékezteti, mint a vég

romlásra ; a ve/ztés pedig in

kább a gonofztévőnek halállal

való büntetésére, mint a vár

nak elve/ztésére. A ve/zés he

Iyett jobb volna még az elve/st

is, melly a' fzokatlan ve/set

helyett fzinte olly értelmes,

mint az est, az eset helyett, a'

ve/ztés helyett jobb volna még

a ve/zteség, vágy az eset is.

De a ve/zély és a ve/zedelem ,

mivel annyit is tefznek, mint

periculum, annyit is , mint

pernicies, excidium , exitium ,

strages, clades, legjobb nevek

e mondásokban: az ifiú király

rlak elvefzte, vefzéllye, vefze

delme utánn: Győr esténni,

eseténn, vefzedelménn 's a' t.

a Mohácsi vefzedelem , Lajos'

vefzedelme, Trója vefzedelme

's a' t., mellyek mind járatos
- mondások. Másutt Pázmánnál

is annyi a ve/zedelem, mint

interitus. Pred. -

Intermediatio , közbenjárás.

Wagnerban lásd Intercessio.

Intermediator, közbenjáró.

Lásd Wagnerban Intercessor.

/

A” pap követ és fzó/zőlló a'

földönn az Isten és az emberek

között. Gánótzi. A között post

positio a közbenjáró nevet kí

vánnya e' mondásban: mert a'

követ és /zó/zólló más ragafz

tékokot kívánnak: az emberek

nek követtye az Istenhez, /zó

/zöllója az Istennél. Másutt Gá

nótzi is közbenjárónak mondgya.

Intermedius. Lásd , //cg

nert. Első atyánktúl a' közbe

kiterjedvén. Pázm. Hod.

Intermissio. Lásd /Wagner

ban. Sine intermissione : unat

lan. Pázm. Pred. Az unatlan

annyi, mint montaediosus ; az

untalan és /züntelen két íge,

mikor a nevekhez illő talan,

telen formativa áll utánnok kúr

tított adverbiumok az untala

núl, és /züntelenül helyett; de

mihelyt az ígékhez illő atlan,

ellen van utánnok , adjectivu

mok, és gyökérigéiknek ún,

és/sünik értelmeit megtartyák,

Lásd Analyt. Part. I. pag. 87.
Tertio. -

Internus, a, um, belső, bel :

im Sinnern, inncrIid). 4) A ti/zta

é/znek fzámára a belsö annyi,

mint ollyas állítmány (praedi

catum), helly nem valaminek

a vifzonnyát fejezi ki: a mi

léte fzerint semmi olyasra nem

ügyel, a' mi tőlle külömbözik :

belső állítmány (accidens); ta

pafztaláshaladó értelemben vett

belsö. A' fzernek illy belseje

nincsen. A külső vifzonyokbúl

(relatiókbúl) áll. 2) Az érze

ményes éjznek fzámára: a) a'

belső előfzör az , a' mi a belső

érzés elejébe állíttatik; de nem

a köznek formájában, mint p.

o. az elmének valamelly álla

pottya; a külső ellenben az , a'

mi a külső érzékenységekhez

vetettekenn (az) utolsó emberig
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tartozik, és a közre nem ügyel,

a belső és külső jelenés. A'

belsö más formában külső gya

nánt jelenhet meg. Az érze

ményes éfznek fzámára b) bel

sök másodfzor a tartós és ön

létű (per se subsistens , felbt

fánbig) vifzonnyai a külső jele

nések” magavalóinak a közben,

mint p. o. a vonzó és távozta

tó erő, az áthäthatatlanság, az

érzékeny terméfzetnek a belse

je, mellyet mink a tapafztalás

által ösmerünk meg. Itt a kül

ső a változékony vifzonyokbúl

áll, a' minő a'" 3) A belső

itélőleg (critice) az, a' mi lé

tünkhöz és ösmerő tehetségünk

höz tartozik. Ezen értelemben

annyi, mint valaminek, ammint

magában van (a noumenonnak)

belső létsége, valósága, reali
tássa. - )

Interpellatio. Lásd Wag

mert. Interlocutio, közbevetés:

Ginrcbt , &imfprud). Lásd Con

troversia, és Differentia.

Interpolare. Lásd //agnert,

Azt be/kéllik, hogy azt mink

toldottuk könyvökhöz. Pázmán

Hodeg. -

Interpolatio, közbenvetés.

Pázmánnál hozzáadás, hozzá

foltozás. Lásd Wagnert In

terpolo alatt.

Interpres. Lásd Wagnert.

Pázmánnál írásmagyarázó. Ho

deg. (Az) /-sten rendet /zabott

az Ecclésiában, hogy ne len

"ének mindnyáján Doctorok,

#/ztorok, Írásmagyarázók.
Pázm. Kiki az ő (saját) /za

*ának bizonyos (legigazabb)ma

šyarázója. Pázmán. A” külsö

/***at tolmáccsa a belső gon

dolatnak. Telegdi. Némellyek
a tolmács nevet Török [zónak

"yák , Németül polímetfd)cr.
lnár Albertnál magyarázó.

Interpretari. Lásd Wagnert,

Márton Istvánnál kimagyarázs

ni; de a ki fzükségtelen, és a'

meg helytelen. Lásd Loquendi

modus. Lethenyeinél megma

gyarázni. -

Interpretatio. Lásd/Wagnert.

A' /zent Irás megmagyará

zása. Pázm. Hod. L. „Analysis;

Pro explicatione: a'/zent Írás'

értelmének fejtegetésében. Páz

mán: Azért nem vettyük meg

a Görög és Deák Atyáknak

magyarázat/yokot. Confessio»

A magyarázat, explicatum; a'

magyarázás, explicatio.

Interpunctio, fzóválafztó jel.

Interrumpere. Lásd //ag

nert, Pázmánnál a meg/zaka/z-

tani a meg, miatt helytelen:

Pred. Félbe fzakafztani.

Interruptus, félbenfzakadott:

inter6rodben. Pázm. Hod. félben

/zakadtt; active pedig félbe/za

ka/ztott. -

Intertentio, latine sustenta

tio : tartás. Pázm. Hod. Grbaltung.

Intervallum. Lásd //agnert.

A régi Doctorok engem nagy,

közönn (közzel) megelőztek a'

tudományban, értelemben. Páz

mám. Hodeg. Tonorum in Mlu

sica : hangköz.

Interusurium , interes. Szi

lágyi pénzbér. 8mifdjenšinë, CjcIb=

31 1134

3 Intestato. Lásd Wagnert. Ab

intestato: testamentom nélkül.

Szilágyi.

Intolerandus , intolerabilis.

Lásd //agnert. El/zenvedhetet

/en. Lethenyei. - -

Intoxicatio, étetés Bergiftung

Pázm. Hod. Talán csak a meg

étetes tefzi ezt. A gyermekek

éteti az anya, de meg nem éteti.

Intransitivum verbum , vál

tozhatatlan íge a Grammatisá

ban. - - -

46 *
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Introductio, Lásd Wagnert.

Bevezetés Márt. Ist. Puerperae

Post partum : avatás , beavatás

Telegdi. Pázmán Introducere

avatni, fzinte * "" kö

zé vegyíteni, a' kiktül e

"it volt. Lásd #

nedictio. Introductio neonu

ptae : beajánlás. Pázmán.

Introspectio, introversio in

seipsum, magába való térés: baš

3mid,8cben. Hogy ők a magokba
való térés által a belső Isteni vi

lágosságot megtalálhassák. Már

ton Istv.. Lásd Contemplatio.

Intueri. L. //agnert. Mol

nár AIb. megnézél. Csere nézéll,

hol a végső l betűt csak azért

látfzik megduplázni, hogy a'

nézél aspiciebas imperfectum

túl megkülömböztesse. Hallyuk

fzavait: sokféle dolgoknak kép

zéseit talállya magában, mel

lyeket valameddig csak nézétl,

és semmit magánn kivül azok

hoz hasonlót nem állít, vag

tagad, meg nem csalattathatik.

Csere. A nézél, nézéll, a' néz

degél frequentativumbúl felette

idomatlanúl megrövidített fzó

Ízörnyet, mellyrűl és a hozzá ha

sonlókrúl bóvebben értekezik az

Anal. I. Ré/z, a 497. old. g)

alatt. Pázmánnál/zemlélni Pred.

Mikor, úgymond, a bünös em

ber az istenfélők példáját,

mint valami /zép tükröt /zem

léli. E mondásban világos pél

dáját láttyuk annak, melly ter

méfzetlen soloecismus támad ab

búl, mikor az Író eggy ha

tározott, és eggy határozat

lan accusativust ugyanazon íge

utánn fzerkeztet. A valami

fzép tükröt határatlan accusa

tivus utánn, a határozott íge

fzemléli, fzembetünő soloecis

mus, a /zemlél helyett; de a'

"" utánn megkívántatik.

AZ ik accusativust adverbia

lis mondásra változtattyuk: mi

kor a bűnös ember az istenfe

lök példáját /zép tükör gya

nánt /zemléli.– Ott /zemleli

az Igét, melly (ki) kezdetben

az Atyánál vala. Pázm. Pred,

Intuitio, inturtus, fzemlélés:

2{nfdbauung. I. Legtágasabb érte

lemben a' fzemlélés annyi, mint

akármellyik képzése a külömb

féleségnek, a mennyire csak a

külömbféleséget ve(Izük fonto

lás alá, nem pedig az egységet,

II. Szorosabb és tulajdon érte

lemben a' fzemlélés, nem csupá

[zemmel való látás, hanem a ri

degnek, az egységnek minde

nik efzközetlen (immediatus)

képzése, előállítása; eggy ollyan

rideg képzet, melly valamelly

tárgyra efzközetlenül arányoz,

's melly által nekünk ugyan

ezen tárgy adatik; valamelly in

dividuumnak, ofzolhatatlan ri

degnek a képzettye: vagy az

ollyan külömbfélének előállítása,

melly a tárgy által adatik. Az

illyen fzemlélésnek általellené

ben áll a közönséges, vagy fejle

gető (discursivus) ,ézfogás,

melly csak tárgyügyelő jegyei

nek fzemlélése által, vagy a gon

dolás által arányozhat a tárgyak

ra, és így több tárgyak által is

adathatik; a minő általlyában

a rideg emberrül, vagy a fárúl

való éfzfogás. Péld. ok. Mikor

Uránust az égenn látom, ez ál

tal énbennem e rideg valónak

(individuumnak ) efzközetlen

eggy képe támad. De ha Uránust

magamban úgy gondolom, mint

napsystémánkban a hetedik fő

planétát, akkor úgy képzem

ugyan e csillagot, ha soha sem

láttam is, mint individuumot?

ámde hogy képzete bennem fel

támadhasson, a napnak, a' ifő

t könnyen elkerülhettyűk, hajplanétának, és a hetedik plané

*
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tának képei előre bennem meg

kívántatnak. Ezen elöképek nél

külUránus képe nem volna ben

nem egyéb csupa agyfzülemény
nél. – A' fzemléléseket az élz

fogásoktúl a következendő bél

lyegek által lehet kiváltkép meg

külömböztetni. a) Mindenik kép

zet, emellybül öfzvekötő (syn

theticus) állításokot lehet vonni,

fzemlélés: az pedig , mellybül

csak feltagoló (analyticus), állí

tásokot lehet alkotni, é/zfogás.

Igy a köznek képzete/zemlelés,

mert ebbűl földmérő (geome

tricus) állítások folyhatnak ;

az Istenségnek képzete ellenben

éfzfogás, mert ebbül feltagoló

állítások fzármazhatnak a minő

példának okáért ez: az Isten

mindenható. b) Mindenik kép

zet, mellyet nekünk csak egy

gyetlen eggy tárgy adhat, /zem

lélés, mint péld., ok. a Bécsi

fzent István temploma : ha pe

dig a képzet közös jegyek ál

tal, a minő az éfz, az organi

zátió 's a' t. több és külömbféle

tárgyakra terjed, akkor éjz/o-

ás, mint péld. ok. ember. c)

Mindenik képzet, mellynek vi

fz nnyait (relatióit) valamelly

külsó fzemlélés által ki lehet fe

jezni, /zemlélés. Illyen az üdö

nek képzete. Úgy fzinte /zemlé

lés az ollyan képzet is, melly

kot kénytelenek vagyunk véget

len egéfzek gyanánt képzeni , 's

mindenik tárgyban belőllök csak

eggyeggy réfzt találunk. Felofz

tatnak a' fzemlélések két feleke

zetre. 4) Az eredeti /zemlélés,

(intuitús originarius) az, mi

kor a tárgy , a képzet nélkül,

magában egéfzen ollyan, a mi

nőnek fzemléltik. 2) A /zárma

zék, avvagy érzékeny /zemlélés

(intuitus derivativus) az, mi

kor a tárgyképzésnek módgya

vagy egéfzen, vagy réfzént a'

talpvalónak (subjectumnak) mi

néműségétűl függ. Illyen a je

lenéseknek (phaenomenorum)

fzemlélése. Felofztatnak tovább

a következendő jegyzés fzerint.

A tifzta forma tudni illik a tu

dásban mindenkor öfzve van u

gyan kötve az adott fzerrel; de

ettűl el is lehet azt válafztani,

's elvontt éÍzvaió gyanánt vis

gálni, a nélkül hogy miatta a'

fzemlélésnek nevét elvefzejtse ,

mivel a' fzemlélhetónek mivolti

réfze. Ezen értelemben tehát fel

ofztatnak a' fzemlélések az ér

zeményesekre (empiricum ), és

a ti/ztákra. a) Az érzeményes

/zemlelés az, mellyben a for

ma , a' fzerrel egybe kötve kép

zeltetik; olly fzemlélése a tárgy

nak, melly érzés által vitetik

végbe, mint pél. ok. Ízemlélése

ben, úgymint eggyetlen eggy valamelly fának. Az érzeményes

képben több réfzek találtatnak,

mint köz , üdő; é/zfogás ellen

ben az, hol ugyanazon tudás,

mint, több képzetekben egéfzen

foglaltt tudás, kerűl elő, mint

Péld. ok. a valami, mellynek

élzfogása minden egyéb tárgyak

nak élzfogásaiban, nem mint

* valaminek réfze, hanem egé

"en foglaltatik. Ez az oka, mi

ért hogy a köznek és az üdő

"k képzetei elvontt éfzfogások

fzemlélés, melly tudással van

egybe kapcsolva, e/zrevételnek

neveztetik, (perceptio, 3Gabr

mebmung.) b) A ti/zta /zemlé

lés (intuitio a priori) nem e

gyéb, hanem a' fzemlélésnek

pufzta formája magányosan véve,

és így a talpfzertúl elkülönöz

ve. Tifztának, (a" avvagy

tapafztaláselózőnek azért mon

datik, mivel csupán csak az ér

ző tehetségtűl, nem pedig a'

nem lehetnek ; mert mink azo-]külső dolgoknak éfzrevételeitúl
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függ. Nem érkezik értelmek az

/steni fényességnek /zemlélé

sére. Pázm. Hod.

Intuitive, fzemlélőleg: an

fd6auenb, Fejérnél látományosan

tellyes esméret. Intuitive per

fecta cognitio, ez fzemlélőleg

tökélletes ösmeret: cincanf(bautne

voíífeatment (#rfenntnifi, Az Intui

tio tudni illik, Fejérnél láto

mány. Az esméretek, úgymond

vagy egyenesen érzékbéliek ,

Áövetkezőkép' merö látományok.

A látomány phantasma spe

ctrum : 25d)cinèing; az érzékbéli

valóságos fzó/zörnyet az érzés

béli helyett. Lásd Analyt. Part.

I. §. 60. pag. 101. d)

Intuitivus, a, um, fzemlélő,

fzemlélésbéli, fzemlélésügyelő,

vagy fzemlélhető: anff,auenb,

iur 2Infíjauung gebéri3, cbcr an

" – Intuitiva cognitio,

Fejérnél látományos esméret :

amfdbuttenbe $rfenntnif.

Invalide. Lásd /Wagnert In

validus alatt. Ertéketlenűl, vagy

hiún : ungúltig , fraftfoš. Gorom

ba tévelygés „(azt) tanítani,

hogy a gono/z életü Pap nem

igazán /zolgáltattya a'/zentsé

get. Pázm. Hodeg. Mivel az ér,

valet , az érték valor : lehet az

értékes validus, az értéketlen

pedig invalidus.

Invaliditas , értéketlenség

vagy hiúság : 1Ingúltigfrit, Jura

menti: mert az illyetén eskü

vés erőtlenerejűség maga ma

át semmivé tenni. Márt. Istv,

alamint hogy e' fzó erőtlenere

jüség maga magát semmivé te

fzi, mert az erőtlen erö annyi,

mint semmi.

Invalidus, irritus, értéket

len, unaúítig. Az Ersek aka

rattya nélkül erőtlen legyen a'

fel/zentelés. Pázm. Hod. Az os

kolában az értéketlen alkalma

emberi

tosabb név , mivel a substanti

vuma értéketlenség pontosab

ban kitelzi az invaliditást, mint

az erőtlenség. Lásd Invalide,

Consecratio invalida : Csak a'

Cyrenei által, semmi más Püs

pök jelen nem lévén, /zentel

tetett fel, és még is fel/zente

lése nem állittatott üresnek,

Gánótzi. A köz befzédben az ü

res helyett jobb a hiú : mert

az üres a testi tárgyakrúl mon

datik. Szilágyinál az invalidum

annyi, mint meg nem állható:

quod stare non potest : maš miót

Left:0cm fann. Lásd Validum.

Invehi. Lásd /Wagnert Inve

ho alatt. Minden Pröféták felet

te igen feddöztenek az Israel

népére.. Confessio. Ez fzórúl fzó

ra fordított Deák idiotismus1

omnes Prophetae valde invecti

sunt in populum Israel. A fedd

ígébűl az öz formativa olly fzo:

katlan ígét fzül, feddöz tudni

illik, mellyet igazán senki sem

érthet. A feddez tűrhető volna,

mint frequentativum: de a fed

deget jobb, a feddegél legjobb,

A minden Proféták helyett is

a Proféták mindnyájan az igaz

Magyar fzóejtés. A dorgál íg*

ide legjobban illik, vagy lega

lább a fedd : A Proféták fe

lette igen dorgálták (feddették)

mindnyájan Israel népét.

Inventio. Lásd /Pagnerban,

Az Aestheticában lelés, §rfina

Üllng. - -

Inventum. Lásd Wagnert,

A régi igazságtúl el/zakadott

találmány. , Pázm. Hod... Az

találmányokot vitat

tyák. Pázm. Nem emberi ta

lálmány. , Pázmán Predik. „Az

Aestheticában és jó értelemben

lelemény. -

Inverse, fonákúl, vifzájárúlt

umgtftbrt, Lásd Aemulari, Páz
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mánnál fonákúl. Pred. 9Betfcfrt,

(Hodeg). - - -

Inversus, felfordúltt, kifor

dított, fonák, fordúltt, fordí

tott: umgeftbrt, vérfehrt, umgta

mtnětt. Kétértelmű: imépbcutij.

Pázmánnál, a vi/zafordúltt an

nyi, mint reversus,

Invertere. Lásd /Wagnerban.

Retorquere : A' pártosokra

minden bizonyításokot vijza

fordítani. Pázmán. vil/zahárítani. w

Investigare, nyomozni, vis

gálni : unterfudjen. .

Investigatio, nyomozás, vis

gálás: lInterfudbung. Annyi, mint

valamelly itéletnek igazságát bi

zonyító okokra való figyelme

tesség. Ennek csak az ollyan ité

letnél van helye, melly nem

efzközetlenűl bizonyos. -

Inveterascere. Lásd JVag

nert. Szemtelenség az tagad

ni, a' miben a világnak egy

gyező értelme megrögzött. Ve

resmarthy. A megrögzeni ígé

yel többnyire csak ro[Iz érte

lemben élünk. Én itt a meg

öröködött igét mondanám,

Inviare, útasítani, elútasíta

ni, eligazítani : bcn J8eg meifen.

Pázmánnál igazítani. Pred,

Invincibilis , yőzhetetlen :

1müß?rminbíid). pi
lan fundamentumokkal a dol

šo/ megbizonyíttani. Molnár

Albert Gyözhetetlen, czáfol

hatatlan helyesebb. Az elprae

fixum egyébaránt is fzükségte

" A bizonyíttani ígében a'
két t helytelen, mert a' képző

*** itt, hanem csak ít.

/nvidia. Lásd //agnerban.

Caritatis fraternae: atyafi /ze

"" ellen zaló irígység Illyés,

Zl active a' Magyar így fejezi

# ** 4lya/t/zeretetnek irigy
63 -

mozdíthatat
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Inviolabilis, sérthetetlen : un«

verIc6Iid). Pázmánnál a felbont

hatatlan annyi, mint indisso

lubilis, inabrogabilis.

Invisibilis, láthatatlan, fzem

lélhetetlen: unfid)tbar. Nem tu

dom, hová legyen az ollyan

elrejtezett Ecclesia , mellyben

's a' t. Pázm. Pred. Gunyoló

befzédben is jobb az elrejtett,

eldugott, vagy rejtett,

Invocare. Lásd /Wagnert,

Segítségül híni. Pázm. Hodeg,

Invocatio, segítségkérés : 2(n=

rufung um şi{ft. Sanctorum: A/"

Szenteknek segítségül (való)

/i/vása Pázm. Hod. Szenteknek

(Szentekhez) való könyörgés,

Pázmán. Hod. Illyésnél is se

gítségülhívás. – A Szentek

hez való folyamodás, a Szen

teknek fzóllítása, -

Involuntarius, akarat ellen

való: llmvilfig, mgő mit llnmit=

Íen gefdbicbt. Akarat nélkül való:

ummit(fübrid). /eresmarthy. E

zen utólsó értelemben az aka

ratlan helyesebb, mellyet az

akarattalan névtúl, voluntate

carens, meg kell külömböztetni.

Involutio , beborítás : Cin=

fd)altung, Involutionis theoria,

a beborításnak elmeépülete",

Snvolutionētbeorie , 2btorie ber

(šinjábaítung. Ez a gépelyezett

valóknak ridegítő (individualis)

előbbformálását taníttya.

Iocus. Lásd Wagnert. Páz

mánnál ját/zadozás. Hodeg. De

a ját/zdogálás törvényesebb

frequentativum, mint akár a'

ját/zodozás, akár a ját/zoga

tás. Egyébaránt a' jocus annyi,

mint tréfa, nyájasság, enyel

gés, az Aestheticában is.

Ipse, ön, önnön : fefbft. Páz

mánnál őmagok helytelen, az

ők magok, illi ipsi helyett.

Legigazabb az önnönmagok ,
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vagy önmagok. Inter setpsos »

únköztök. Monofzlai. Akkor tud

ni illik az ö ille helyett ü, íra

tott, és ebbűl támadt azutánn

az ün , ön, önnön. Lasd alább

Tu ipse, Most az inter seipsos

annyi, mint magok köztt, ön

magok között.

Ira. Lásd /Wagnert. Harag

indúlat, Pázmánnál Pred. irae

affectus : melly hiba a harag -

nak indúlattya helyett minden

bizonnyal onnan támadt, hogy

" a kurtított""

al nagyon fzeretett élni. Ira,

mind Medgyesinél, mind Illyés

nél harag.

Ironia , gúny , gúnybefzéd:

Gőpettrebe , az Áestheticában is.

Irrationabilis, oktalan, efz

telen, élzel ellenkező: unver

múmftig, bcr 93ernunft jumpiber.
Pázmánnál okosságtalan ; Pred.

de ez annyi, mint prudentia

Carens.

Irrationabilitas, oktalanság,

efztelenség : llnpcrnunft, lInver

múmftigfcit. Pázmánnál az okosság

talanság : defectus prudentiae.

Irregularis. Egyházi értelem

ban rendve/ztő, vagy rend

../zegö ; a' Grammaticában rend

hagyó 1 unrt3címűfiig, Pázmánnál

egyházi ti/ztre alkalmatlan.

Hodeg.

Irregularitas. Egyházi érte

lemben rendve/ztés , rend/ze

gés : a' Grammaticában rend

hagyds : unregelmáfigftit, Bö

vebben elárada minden „/za

batlanság, úgymond, Telegdi.

Nem roflz fzó a /zab ígébűl,

/zahatlan , /zabatlanság ; de

nem elég fzokott a zabolát

lanság , vagy törvénytelenség

helyett. -

Irremissibilis , bocsáthatat

lan : unvergeblid). Pázm. Hod.

Irreprehensibilis, gúnyolha

tatlan, fedhetetlen, dorgálha

tatlan : untabklíjaft. Feddhetet

len ártatlanság. Pázm. Pred.

Irreverenter, tifztelet nélkül,

tifzteletlenűl : unebrerbietig. Páz

mánnál a böcsületlenül inkább

annyi, mint sine honoratione.

inhonorifice, - -

Irrevocabile. Lásd Wagnert,

Másolhatatlan végzés, Pázmán

Pred. -

Irritare, ingerleni : rti6th,

Lásd /Wagnert. * -

Irritus. Lásd Wagnert. Er

téketlen. Lásd Invalidus. -

Iterare, Lásd Wagn. Több

/zörözni, sőt az ismételni, is

mégelni ígék sem roflzak. A

penitentia gyakorolható; mivel

azok (közül) a /zentségek kö

zül való, mellyek gyakoroltat

/tatnak. Gánótzi. -

Iubileum, örömefztendő: $u*

ÚtIjabr. A /zabadúlásnak és lel

ki örömnek e/ztendeje. Gánótzi:

Iucundus, kellemetes : angt*

mtbm. Az érzékenységnek tár

gya, a mennyire az akaratot

illeti; az , a' mi az érzékenysé

geknek az érzésben tetÍzik, vagy

valakit gyönyörködtet. A tárgy

nak ama minéműsége, mellyel

az embert gyönyörködteti: kelle

metességnek mondatik (24mm*5m*

Íjd,feit, jucunditas). És ez azok

talan állatokot is illeti. A kel

lemetes nem magában, és így

nem is mindenik efzes valónak

jó, mivel nem egyenesen és efz

közetlenül az éfztűl, hanem az

érzéstűl, a valónak belső kéfzü

leteitül, az érzékeny hajlandó

ságoktúl'sa't. függ. A jó ellenben

a tifzta éfznek a tárgya, és

olly tárgy , melly valamennyi

efzes valókhoz illik. -

Judex. Lásd Wagnert. . Ar

lö mesternek ösmerni a véte

k#

""

#',

""

#

"

*

|

::

biter. Egyebet nem akarnak Ité
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kedésekben, hanem a /zent Í
rdst, Pázm. Hod. Judex contro

versiarum. E két törvénytévő

bírók elött magokot el nem von

hattyák , úgymond Veresmar

thy. E” mondásban a két u

tánn a bírók pluralis hely

telen; a törvénytévő a bíró

hoz tellyességgel nem illik; mert

a bíró törvényt nem tehet, ha

nem a már tett törvény fzerint

csak itél; végtére az el praefi

xum miatt az elött helytelen;

mert ez fekvést tefz, az el pe

dig mozgást; az elől tehát ezen

esetben a helyes névhatározó ,

avvagy j!" A contro

versiának Magyar neve kérdés:

mire nézve a judex controver

siarum annyi, mint kérdésvá

la/ztó bíró. Pázmánnál a judex

itélő bíró is Hodeg. A hitben

támadtt pörlekedések itélőbiró

ja. Pázmán. A hitbéli kérdések

nek megválafztó bírója. – Ki

tsoda itélő bíró a hitben (hit

túl) támadott vélekedésekben?

Pázmán. – Summus judex : fó

itélő bíró. Pázm. A fő bíró e

lég. Supremus Pázm. legfelsőbb;

de a legfőbb biró helyesebb.

Judicare. Lásd Wagnert.

Törvényt tenni valakire an

nyi Pázmánnál, mint damnare.

Hodeg. A Bíró nem tefzi, nem

erő annyi, mint a regulák,

talpigazságok, törvények alá va

ló#" (subsumtió

nak) tehetsége, melly tudni illik

meg tudgya határozni, ha vala

mi e regulák alatt állě vagy

sem? Itt a közönségesnek adat

ni kell. Fogyatkozása ostobaság

nak neveztetik ( stupiditas,

3Dummßcit). Az elvonnt regulák

nak még olly helyes és még olly

terjedtt ösmerete sem ád az em

bernek tehetséget arra, hogy

azokkal öfzvefoglalólag (in con

creto) helyesen élni tudgyon.

Ezt a termézet adhattya egye

dűl, mellynek e végre [zolgáló

ajándéka annyai , elmésségnek

(3)tuttermi6) mondatik, mellyet

azonnkivül még példák által is

kell gyakorolni. Innen van;

hogy a Tanítók, és kivált a'

köz népnek oktatói, kénytelenek

a bölcselkedő okoskodások he

lyett, mellyeknek sükerét, a'

helyes fzerkeztetés által, csak a'

tanúltt ember láthattya át, in

kább az ékesenfzólláshoz folya

modni, melly a felhevített kép

zés által a' Ízívbe hat, s ennek

indúlattyait felgerjefzti, hogy

segedelmekkel az embert oda ve

zesse, oda ragadgya, a hová a'

fzáraz Filozofia soha sem bir

hatná. Az imént megírtt hatá

Ízerzi a törvényt, hanem a kéfzrozó és/zerke/ztő itélőerő két

törvény fzerint itéli, kárhoz-féle, úgymint a) érzeményes

tattya, feloldgya a bűnöst, vagy (empirica), ha az értelemnek

bűntelent. Judicandi facultas aut; tapafztalásbéli talpállításai alá

vis, Fejérnél itélő erő. A tehet-megmeg tapafztalásbéli . rideg

ség" , mert az erőt a' tárgyakot fzerkeztet, és így ta

testi tehetségekrűl mondgyuk.pafztalásbéli itéleteket fzül; b)

– Judicandi facultas , itélő tapa/ztaláshaladó ellenben »

erő, tehetség: 1lrtbril&fraft. I. Al- mikor az alkukot tapafztalás

tallyában arma tehetség, mellyelőzőleg (a priori) adgya elő:

a különöst a közönséges alatt mellyek fzerint azutánn a'

foglaltattnak gondolni képes. II. | közönséges :alá valamit. Ízer

Különösen: i). A határozó, keztetni(subsumálni) lehessen;

/serkeztetõ ( síubsumens) itélő mikor a tilzta élzfogások alá ál
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tallyában fzemléléseket fzerkez

tet, 's ez által tapafztalásbéli

talpállításokot fzűl. Péld. ok. e'

ialpállítás: minden esetnek van

oka, a tapafztaláselőző itélő te

hetségnek a fzüleménnye; ezen

itélet pedig : a fütött kályha

, a /zobában a'"
az érzeményes (empiricus) ité

Bő erőé. A tárgyakra nézve az ité

lő erő, vagy elmeügyelö (theo

retica), ha éfzfogások alá tárgy

képzeteket (repraesentationes,

2Borjttífunden) fzerkeztet, és így

ösmereteket fzül; vagy gyakor

/ásügyelő (practicus, ) ha cse

lekedetet , Ízerkeztet egybefog

lalólag a közönséges gyakorlás

figyelő regula alá, meghatároz

za egyfzersmind azt is, ha erköl

csiképen jóë vagy roflz? – 2)

/ //zaügyelő (reflectens, reflekti

rtne) az itélő erő akkor, mikor

csak a különös adatik, melly

hez, neki a közönségest kell fel

találnia. Ez kétféle itélő erő,

úgymint a) az érzésügyelő (aes

zhetica), avvagy az ízlés (gu

stus, Gcfd,macf). Ez olly tehetség,

melly a formaillető czélügye

lést a gyönyörnek, vagy az un

dornak érzése által fzokta meg

itélni; b) azutánn a czélügyelő

(teleologica) itélő erő, melly a'

terméfzetnek valóságos és tárgy

illető czélügyelését az éfz és érte

lem által tudgya megitélni.

Judicatus, bírósag : 9vid)teramt.

Pázmán.

Judicium, itélet: 1Irtbci[. A'

Logicusoknak fzokott határo

zása fzerint annyi, mint a'

két éfzfogás között való vifzony

nak képzete, előállítása. De e'

magyarázás csak az eredeti (ca

fegoria) itéletekre illik, 's a'

vifzonynak minéműségét meg

nem határozza ; holott már a'

tal is támad az éfzfogások köztt

vifzony, mellyet itéletnek ne

vezni lehetetlen. A mostaniak

az itéleteket imígy ofztyák fel,

1) Az érzésügyelőítéletek (aes

thetica judicia) azok, mellyek

magokban csupán csak a'"
képzetének a talpvalóra (sub

jectumra) való ügyelését fog

lallyák, és így éfzfogást sem nem

, , sem előre nem tefznek,

Ezek a tárgynak képzetével a'

gyönyörnek, vagy az undornak

érzését kapcsolyák öfzve, és

kétfélék, úgymint a) az érzemé

nyesek (empirica), az érzékeny

ségitéletek, mellyek valamely

tárgyrúl , vagy előállításának

módgyárúl kellemetességet, vagy

kellemetlenséget mondanak; b)

azutánn a ti/zta , formaillető

és vil/zaügyelő itéletek, izlési

téletek, mellyek a tárgyrúl vagy

képzésének módgyárúl fzépségét,

vagy felséget hirdetnek. 2) A"

é/zügyelő itéletek (judicia, lo
gica ) arravalók, hogy a' fele

kezeteket, adott ké zeteket,fzem;

léléseket, vagy éfzfogásokot a

tudásnak (apperceptionak, öt"

muftfcon) tárgyügyelő fzükséges

egységére emellyék, vagy vala

melly tárgyügyelőleg helyes víz

fzonyt, gondollyanak: Kifejezé;
sei tudni illik ezen itéletek a

tárgy vifzonnyának a mi értel

münkhöz; cselekedetek, mellyek

által az adott képzetek előzör

valamelly tárgynak ösmereteivé

léfznek; Ízerkeztetései ( subsum

tiói) valamelly tárgynak, azaz,

valamelly adott képzetnek eggy

éfzfogás alá, efzközös ösmerete

valamelly tárgynak, vagy képze

tének képzete.. Péld. ök. ezen

itéletben, valamennyi testek

mind változékonyok, a váltó

zékony közönséges élzfogás; ez

képzö tehetségnek törvénnyei ál

1

a testnek élzfogására arányoz
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tatik, az pedig a' fzemlélésekre

és tárgyakra ; az első tehát a'

másik által az utóbbakra. E kü

lömbféle módgyai és formái az

értelem munkálkodásainak az

itélet éfzügyelő okértékeinek

mondatnak (logiea judicii mo

menta , Iogifájc SDRomcnte be3 llr

tbci(8). – Felofztatnak tovább az

itéletek 1) ti/zta é/zügyelő fon

máik fzerint, avvagy ama' kü

lömbféle módok [zerint, mel

lyekkel körülőttök az értelem

munkálkodik. 2) Foglalattyok,

és ösmeretügyelő böcsök /ze

rint öfzyekötő és feltagaló ité

letekre (synthetica et analy

lica judicia), 3) . Eredetekre

nézve a) az e/zrevételes, vagy

talpvalo tigyelő Itéletekre, mel

lyek a talpvalóban (subjectum

ban), az efzrevételeknek eseti

öfzvekötésébűl támadnak, mint

ez: mikor e' testet vi/zem , a'

nehézségnek nyomását érzem :

b) tapa/ztalásbéli (a posteriori)

itéletekre, mellyek érzeménye

seknek is (empirica) mondat

nak, 's mellyek a' tifzta érte

lemfogásoknak avvagy értemé

ményeknek rideg és érzeményes

hafzonvételébűl erednek, mint

a test nehéz ; a nap megme

legíti a követ. Lásd Experien

tia ; c) tapa/ztaláselőző (a

priori) értelem itéletekre, ta

pafztaláshaladó és még is tapafz

talás illető talpállításokra, mel

lyek a categoriának, eredeti

éfzfogásnak érzékeny tárgyakra

általlvában való alkalmaztatásá

búl fzármaznak. Illyen az okság

nak sarkállítása, (lásd Causa

litas) és a mérőtudományos íté

letek, (judicia mathematica);

d) tapa/ztaláselőző é/zitéletek

re, a ti/zta é/znek sarkállítá

saira, mellyek az éfzképeknek

az általlyában vett dolgokra va
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ló alkalmaztatásából erednek.

Ide tartoznak, valamennyi gya

korlásügyelő és erkölcsi ítéletek;

ide a két következendő is, úgy

mint az e/zeskedő itélet, (ju

dicium ratiocinans, ein perműnfa

teÍmb llrt6ei() melly magánn kö

zönségességet visel, és így az

okoskodásban mint fő állítás

(major propositio) állhatt; a'

következtetett itélet ellenben

( judicium ratiocinatum, cin

NBernunfturt6eiI) az, mellyet va

lamelly okoskodás végál/atásá

nak (consequentia , ©ődb[uffa6)

és így tapafztaláselőzőleg süke

resnek gondolunk. – 4) Felofz

tatnak tovább az itéletek tár

gyaikra nézve a) a honiakra

( immanentia) mellyek a ter

méfzetnek, és a tapafztalásnak

tárgyait illetik; b) és a tapa/z-

pa/ztaláshaladókra (transcen

dentia), mellyek a termé!zetenn

kivűl való tárgyakot ügyelik. –

5) Felofztatnak megmeg hafzon

vételekre nézve a tárgyhatáro

zó (constitutiva), és a tárgy

nyomozó (regulativa) itéletek

re: a tárgyügyelőkre, vagy talp

valóügyelőkre, ( objectiva et

subjectiva ); az elmélkedőkre

és gyakorlásügyelőkre (specu

lativa , et practica). Lásd Co

gnitio. 6) Felofztatnak végtére a'

nyilvánvalóságra (evidentiá

ra) nézve a fejtegető (discur

siva) itéletekre, csupa éízfogá

sok által, efzköztelen fzemlélés

nélkül; és a /zemlélőkre (in

tuitiva, mellyeknek bizonysága

tifzta fzemlélésenn nyugfzik. Mi

kor a judicium tehetséget tefz,

akkor igaz neve judicandi fa

cultas, mellyrűl fellyebb fzól

lottunk. Az Anya/zentegyház'

itéletére hagyom. Pázm. Hod.

Csere megitélésnek nevezi: da

ez judicatio. Önálla az axioma
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tivum, nyugtató, a dianocti

cum, értékező; amaz alatt, hi

hető, az éfzkén /zerítőt, apo

dicticum ; ez alatt pedig a fej

tegetőt, discursivum érti. Hol

napra hala/ztatott a törvény.

Pázm. Pred. Itt a' törvény/zék,

a bíróvégzés jelentetik a tör

vény által. Judicium particula

re: magányos (különös) itélet;

generale, universale, közönsé

ges. Illyés. Fejérnél a követke

zendő nevek akadnak elő: judi

cium conversum : megfordított

itélet; a fordított is elég ; a'

convertens, megfordító (fordí

tó). Lásd conversiojudiciorum;

judicia contraposita, ellen/zeg

zet (ellenfzögezett); contrapo

nens, ellenfzegző (ellenfzögező);

universale , közönséges; particu

lare ré/z/zerint való (réfzügye

lő), különös 3 singulare, eggy (ri

deg); subcontrarium, némü

kép ellentévö, hol a néműkép

fzokatlan kurtítás a némünémü

kép helyett. A következendő ne

vezetek is Fejérnél találtatnak:

analyticum: /zétfejtegető; (fel

tagoló); syntheticum, ö/zvete

vésü , (öfzvekötő); theoreticum,

esmértető: (elmeügyelő); pra

cticum , tetető, (gyakorlásügye

lő); demonstrabile, megmutat

ható; indemonstrabile, megmu

tathatatlan ; interrogativum,

kérdezö (tudakozó); identicum,

azoneggy, ugyanazon, (egy

gyenlő); aequipollens, eggyet

tévő (eggy értékű); subalter

nans, alárendelő; subalterna

tum, alárendeltetett, (aláren

del!*); consentiens, megeggye

zö (eggyező is elég); dissentiens,

ellenkező, (ellenző); contra

dictorium , ellenmondó, (ellen

kező); oppositum , ellentévö,

{" , ellentálló) 3 követ

zöképp az ellenkezö itéletek

nek azon egy a téteménnyök

és mondatmányok, úgymond Fe

jér. A következendöképen, vagy

következöleg helyett nem tu

dom mi okunk lehetne az új kö

vetkezöképp után esdekleni." A'

téteménnyök és mondatmányok

fzavak világos bizonyságai a Ma

gyar etymologiában való járat

lanságnak, vagy a nyelv” tifz

tasága iránt való gondatlanság

nak. Ha a mény silabában meg

tartyuk a nyomosító duplázást,

miért nem a mány pajtássában?

A tétetménnyök Ízóban mi

nek az ö az e helyett? holott

meg másutt az ö helyett mind

untalan e hangzót írunk, mint

esméret, /zeg, törökkek 's a' t.

Végtére, minek a mány, mény,

kára az adomány, tudomány,

költemény, lelemény, hellyett

is az új adatmány, tudatmány,

költetmény, leletmény fzavak

kal fognak díÍzeskedni. A té

temény régi és sükeres, a mon

"" pedig törvényesen for

máltt [zó.

vezetek is Fejérbűl vannak: judi

cium collectivum, ö/zte, vagy

egybefoglaló (gyűjtő); definitum

jeles, errűl így fzóll:ha a'kijelen

tése a tétetménynek valamelly

itéletben nyilván vagyon,az ill
itélet jeles. Az indefinitum nálla

jeltelen: a jeltelen itéletben, úgy

mond, a subjectum kiterjedt–

ségét bizonyos éfzrevételekbül

fzükség e/zre venni. (E/zre

vetelekbül e/zre venni ! látá

sokbúl látni ! tanúlásokbúl ta

núlni ! evésekbül enni ! ) A de

finitum , határozott ; az inde

finitum, határozatlan. Neki to

vább a positivnm, az affirma

tivum , tévő, állító; a tollens,

"vum , elvevö, tagadó. A'

1

előtt az at, et közbevetés ? A

nyelvreformátorok már nem so-,

A következendő ne
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positivum, téteményes ; az affir

mativum, vitató; negativo af

firmativum, tagadólag állító

(tagadólag vítató); limitativum,

behatározó (határozó); categori

cum, eggyáltallyában való, vagy

egyenes" hypotheticum,

elvévös, de helyesebben 's job

ban véleményes, alkus; disjun

ctivum, megkülönöző, (Ízétvá

lafztó jobb) ; subjective disjun

ctivum, külünözös itélet az ité

lőre nézve. A különözös ité

let, vagy csak az itélöre ol

- lyan, vagy a tárgyra nézve

is, úgymond , , (valóügyelőleg

#v, itélet); objective dis

junctivum, a tárgyra nézve

különözős (tárgyügyelőleg ízét

válafztó); problematicum, le

hetséges (ellenkezetlen); asser

torium, valósító (vítató): con

tingens assertorium , esetőleg

valósító (az esetőleg helytelen

formatio az eset névbűl, melly

nek participiuma nincsen : mert

az esető semmit sem tefz; e he

lyett az esőleg a helyes adver

verbium ; de ide az eseti, vagy

állítmányos helyett nem illik.

Lásd Accidens alatt. Apodicti

cum, /zükségkép valósító (élz

kényfzerítő); praevium, elöre

feltévös, előre való ; miért

nem előzö itélet, vagy az os

kola értelmében előitélet is?

Iugum. Lásd //agnert. Páz

mán Pred. iga , járom.

Hunctura, egybefoglalás, egy

befoglalat, öfzvefüggefztés, kap

csolat: bit 3ujammenfúgung, Site

9t. Izkapocs: Gjcfcnf. Fejérnél

**esülés ; de az iz articulus 3

*zés , articulatus; izesül, arti

culatus fit = az izesülés tehát

mikép tegyen juncturát ?

Iuramentum , esküvés, hit:

*i*, čiefdmur. Veresmarthynál

*sküvés; juramentum deponere

Pedig, megesküdni. Pázmánnál
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közbevetés nélkül az esküés olly

hibás, mint a feküés, aluás,

alkuás, eés, iás volna. Purga

torium juramentum : ti/ztito

esküvés. Márton István.

Iurare. Lásd Wagnert. Az

Istenre esküdni. Pázm.

Iuridicus , jusmondó, jusvá

lafztó , jusitélő : ma8 3um Jied)t-

fpredjen gebért. Törvény[zékhez,

vagy törvénytudományhoz tar

tozó: mač 3um Geridjt, sur 9\cd,tö

gelehrfamfcit gtbért, gerid)tfid). Szi

lágyinál törvénybéli ; de a tör

vény csak lev. In compositis,

mint potestas juridica: bíróha

talom , bit gerid)t(id)t !)ladyt.

Iurisdictio. Lásd //agnert.

Pázmánnál hatalom. Hod. Má

soknak itéletére a fellyebbva

löktúl adatott hatalom. Gánó

tzi. Másoknak megitélésére adott

hatalom. Bíróhatalom. Pázmán

nál a birodalom nem jurisdi

ctio, lásd Imperium ; valamint

a gondviselés, a gondviselés

re való hatalom sem. Nevezi

/iatalomnak és igazgatásnak is.

"" igazgatás, guberná

(l8.

Iurisperitus, törvénytudó :

9\cd)tëgtÍtbrter. Pázmánnál tör

vényes : a törvényesek azt

mondgyák 's a' t.

Ius. Lásd külömbféle értel

meit //agnerban. Ius natu

rae, Veresmarthynál : a ter

mé/zet törvénnye. Iuris viam

inire : törvényre (pörre helye

sebb) bocsátani , Pázm. ".
és ugyanott: perre ere/zteni. –

Az Anya/zentegyház páfztori

(páfztor) írásához olly igaz

sággal nyúlok. Pázmán. Pred.

Itt az igazság a jus helyet áll

per metonymiam; mert az i

gazság a jusnak effectussa. Iure

divino: Isteni törvénnyel az

egyházi főbbség (primatus) Ro

ma várašsához nem köttetett.
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Pázmán Hod. Isteni törvény ál

tal, lege divina, helyesebb.

In jure dicendo : a törvény

mondásban. Medgyesi. De ez

annyi, mint in lege dicenda,

Veresmarthy is törvénynek ne

vezi a just, mikor így fzóll:

iörvényt mondani, jus dicere ,

a mi annyi, mint a' just

a törvény Ízerint megvá

lafztani, és bíró tekintettel ki

mondani. Jus naturae, Szilá

gyinál terméjzeti törvénytu

domány; de ez annyi, mint

naturális scientia juris, vel

potius legis. Leghelyesebb a'

Termé/zet törvénnyeinek tu

dománnya, vagy a tervne/zet”

jussa. – Ius civile, polgári

jus : bürgerrrót, ba3 búrgertide

9ted,t. Annyi, mint a' fzabad

ságnak közönséges külső tör

vénnyessége. – Ius perfectum :

imperfectum, Szilágyinál: tö

kélletes, nem tökélletes. A tö

kélletlen helyesebb. – Ius con

tinuae apprehensionis: a folyó,

vagy folytonfolyó elfoglalásnak

a jussa. – Ius possessionis,

Szilágyinál: jus a birtok foly

tatásához (birtokjus); utendi,

fruendi: jus a ha/zonvételhez.

Szilágyi... Az utendi jus, ha

fzonoló jus : a /ruendi pedig

élelemjus. Lásd Usus és Fru

itio. Szilágyinál még ezek is

előakadnak: jus exclusivum ,

mást kizáró jus , ( a kizáró

jus elég): ,jus disponendi : a'

Zulajdonrúl való rendeléstétel

/hez, (intéző jus, vagy intezet

jus); jus, acquitatis naturalis:

a termé/zeti egyenesség” jus–

sa, (az egyenesség helyett az

igazság jobb); jus in casu ne

cessitatis : utolsó ve/zedelem

ben való jus, (vefzélyjus); jus

strictum, igaz jus, (fzóros jus);

igaz jus 3. (kétes jus); jus la

tum, /zéles értelemben, (tág,

vagy tág értelmü jus)» jus per

sonale : /zemelyhez való jus:

(fzemélyjus); juris sui: maga”

ura; jus praeemtionis: elsőség

a vételben (a vásárlás első

ségnek a jussa); jus plenum :

tellyes ; jus parentale : /zülői

jus (Ízülőjus); jus inspiciendi :

felvigyázoi jus, (vígyázójus,)

a fel a vigyázó fzó előtt ki

mondhatatlanúl terméfzetlen ,

talán a' Német katonafzó fzerint

aufpaffcn : az i a' fzó végénn tel

lyességgel fzükségtelen, és ha

sonlóképen barbarismus, mint

a fel. Pázmánnál jus dicendi:

büntetésre való igazság. Pred.

A büntetö jus, büntető hata

lom Izokottabbak.

Iusjurandum. Lásd Wagner

ban. Szilágyinál esküvés.

Justificans. Ott #nem /zóllott

az igazító hitrül. Monofzlai.

9\cd tfertigcnb. Pázmánnál igaz

ság/zerző, Hod. Talán bünte

lenítő jobb volna.

Iustificare, igaznak vallani:

geredt fpredjen. Igazítani, bünte

teleníteni : red;tfertigen. lustifica

ri: megigazulni neutraliter ,

vagy büntelenedni : passive meg

igazíttatni , bünteleníttetni.

Mond meg te büneidet, hogy

megigazu/ly: Veresmarthy. E”

nélkül nem igazúlhatunk. Páz

mán Hod. Megigazíttatni. Páz

mán Hod. Iustificare: megiga

zítani. Confessio. – Szentté

tenni. Gánótzi. A /zentíteni,

sanctificare. Justificatur : meg

igazúl. Gánótzi. Bünetleníteni,

bünetlenedni.

Iustificatio. A hit /zükséges

az Isten előtt való igazúlá

sunkra. Pázmán Hod. Active

igazítás : 98cdbtfertigung. Meg

ju* aequivocum : költött , nem igazúlás neutraliter. Telegdi
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Eggy bűnös lélek térítése és

igazúlása nagyobb dolog, hogy

sem a mennynek,földnek terem

tése. Pázmán Pred. – Az Isten

elött való megigazulás. Mol

nár Albert. – Ember Pálnál

megigazulás, valamint Gánó

tzinál, Illyésnél, és Lethenyei

nél is. Az Istentudományban

annyi, mint igazúlás, által

lyában pedig bünetlenítés, bü

netlenedés : 9ted)tfertigung,

Iustificator, bünetlenítő. És

ismég három megigazítokot

hevez. Lethenyei.

Iustificatus, negigazúllt és

active megigazított , bünetlene

dett , és active büthetlenített.

Megigazúltatott . Telegdinél ;

de ez helytelen [zó, mert az úl,

vagy akármelly egyéb neutru

mokbúl egyenesen passivumokot

formálni nem lehet. Előbb acti

vumokot kell belőllök formálni.

Iustitia, jusügyelés. Ezt Ma

gyarúl igazságnak nevezzük,

és így a veritas fzótúl meg

nem külömböztettyük. Amde a'

tudományos könyvekben e kü

lömböztetés,legalább némellykor,

hagyon fzükségesnek látzik. E'

végre alkalmatosnak találom a'

jusügyelést, előre tévén azt, hogy

a jus Deák fzótfnyelvünkbül ki

nem vethettyük a kéfz értelmet–

lenség vefzedelme nélkül,és hogy

kivetésére jussunk sincsen, mi

vel fzinte úgy megnemzetese

dett, mint akármelly egyéb De

#kból, vagy más idegen nyelv

bűl kölcsönözött, vagy megron

tott fzó, mint püspök , proká

tor , plébános, vagy a Tót

ablak, a/ztal, raj , hegedű,

vagy a Német fertály, fortély,

(25iertel, Bortbcil), vagy az Olafz

fzamár, a Franczia aczél, az

Anglus juh 's a' t. E' fzerint

tehát a justus, jusügyelő ; a'

juste adverbium, jusügyelőleg:

az injustitia ellenben jusügye

letlenség, vagy jussértés; in

justus, jusügyeletlen, vagy jus

sértő : az injuste adverbium

jusügyeletlenül, vagy jussértő–

leg. Ezeket bizonnyára minden

Magyar első tekintettel átérti.

Lásd Veritas. – Iustitia di

vina, az Istennek igazsága,

vagy fzorosabban jusügyelése :

(jcrcd,tigfrit Gotte8. Ez annyi,

mint a jóságnak, az irgalmas

ságnak megkorlátozása amaz al

kura, hogy az emberek a [zent

törvénnyel nem ellenkeznek.

/alamég bennünk marad, az

igazságbúl ki nem esünk. Páz

mán Hoá. Iustitiae lex: az i

gazság” törvénnye. Csere. Ez

lex veritatis , amaz pedig az

igazságosnak törvénnye. Lásd

//eritatis lex. – Iustitia chri

stiana : a kerefztény igazság

Pázm. Hod. – Telegdinél igaz

ság. – Iustitiae, officium per

fectum et imperfectum: Innen

ve/zi eredetét a kötelességek

nek a tökélletes, vagy /zoros,

és a tökéletlen, vagy elen

gedhető kötelességekre valófel

o/ztások (felofztása); az elsö

classisra tartoznak az igaz

ságnak, a másodikra pedig

a jóságnak kötelességei. Már

ton István. – Medgyesinél a'

vindicativa, seupunitiva : boz

Ízúálló; a remunerativa pe

dig kegyelemigazság. De a bün

tetö és jutalmazó helyesebb

nevek. – Illyésnél igazság.

Iustus. Lásd //agnert. Ius

[figyelő. (Az) Isten bizonyos

bellyeggel megjegyzi, az iga

zakott. Pázm. Hod.

Juxta se esse, egymás mellett

lenni: nc6encimamber [cyn. Ez an

nyi, mint a köznek külömb

féle helyeinn lenni.
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Labaseere , , hanyatlani, dül

ni kezdeni, dülékenyedni, dű

lékenykedni: anfangen ju manfen,

tium Salít geneigt fron. L. Sustinere.

Labi. Lásd /Wagnert. Páz

mánnál megbotlani. Hod. Mi

nui: tekintetek süllyedni kez

dett. Veresmarthy.

Labialis litera, a Gramma

ticában: ajakbetü.

Labilis memoria, a feledé

keny emlékezet: Pázm. Pred.

baš vergtflid)t (Stbád)tnif.

Labor, munka : 2(rbeit. Ez

olly foglalatosság, melly magá

ban kellemetlen és súlyos lévén,

az embert csak okozattya (effe

ctus, 2Girfung) által, a minő

a jutalom, édesítheti magához,

's, mellyel következendőképen

kényfzerítőleg is meg lehet az

embert terhelni. Általellenében

áll a játék, melly magában kel

lemetes foglalatosság.

Lactatio, [zoptatás: 25űugung,

Grnäbrung mit 902iId). Az ártat

lanokot megtilták ( eltiltották)

az emleléstül, Monofzlai. Az

emlel, az emlőgyökérbűl hely

telen formatio az emlőz íge he

lyett. De akár az emlőz, akár

az emlel nem tehet valóban sem

többet, sem kevesebbet, hanem

csak a mit a köz , népnél, a'

csecsez, vagy csecsel tefz, ki

*

vévén, hogy ezt tifztességeseb"

ben ejti. De mirevaló Monofzlai'

mondásában az emlelés név,

mikor az emlö a mondást még

meg is fzépíti: az ártatlanokot

eltiltották az emlötül? Ha a'

lactatiót betű [zerint akarjuk

tenni, kövessük a Deákot: el

tiltották a /zoptatástúl, és ne

mondgyuk uberatiónak.

Laedere. Lásd Wagnert. 0l

lyan, mint a nagy kő, a ki

beléje ütközik, megsér/zik. Páz

mán Pred. Sok/zor földhez ve

retik, megsér/zik. Ugyanott,

Azzal sem sér/zik meg a hit

eggyessége. Pázmán Hod. Miért

nem sértődik, vagy sértetik?

A /zik képzőrűl lásd az Anal:

Párt. I. pag. 272. d); a #

képzőrűl pedig S. 497. pag. 323
Ezekenn kivűl tekíntsd meg a

Tifzta Magyarságot is a 68. old.

2) alatt, és allább a 70. oldal

Annak, hogy a sérít , sérül,

sérüdik ígék valaha fzemenkint

, világos nyomdokát

találni Páriz Pápainak e' fza"

iban: sérüdhetetlen,...sérült,

Szabó Dávid Szótárkájában *

sér ígét olvassuk fáj helyett!

Mid sér? a kezem sér ; melly

bűl a sérés verbale, és a sér

vés rendetlenűl formáltt, vagy

inkább a v által megkorcso"
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#

- tödik,

languidum

tott név támadt. De most már

a sér csak névnek mondatik

sérelem, vagy sérés helyett:

a sért pedig müvelő ígének,

mellynek passivuma, sértetik,

Ízenvedő neutruma pedig sér

Laesio., Lásd Wagnerban.

Szilágyinál megsértés.

Lancea , láncsa : 9anje. A'

Confessióban kopja.

Languidus. Lásd M'agnert.

Az ereje/zakadtt, beteg nem

járhat segítő nélkül. Pázmán

Predik. … Hogy a paralyticus

névnek kifejezésére a neveknek

öfzvetevéséhez folyamodtak Ele

ink, nem csuda: mert ezt egyéb

kép ki nem fejezhették, hanem

ina/zakadtt. De mikor helye

sen formáltt eggyügyű név

vel valamit ki fejezhetünk,

mint itt erötlen, minek az ina

/zakadttnak a majmozása ? A'

az Aestheticában

lankadtt. "

Languor. Lásd /Wagnerban.

Sok betegeket, vagy kórokot

gyógyított meg Kri/ztus. Mol–

nár Albert. A beteg adjectivum

fzolgál a mi nyelvűnkben sub

stantive; de a kór , adjectivum

lenni nem fzokott. Molnár”-mon

- dása Deákúl így hangzik fzoro

san: multos infirmos, vel in

firmitates sanavit ; hol a vel

conjnnctio kiváltkép fzembe tü

nik.

Lanista. Lásd Wagnert. Em
ber Pálnál viadalmester.

Lapis angularis. Molnár Al

bertnál /zegletkő ; de a /zög

letkő helyesebb; mert a /zeg

annyi, mint scindit; a' /zög

pedig angulus, vagy clavus.

Lásd a Felelet. a 209. és köv.

old. – Lapzs lydius, próbakő:

Trebitritein. A'ázmán. – Lapis

affensionis, Pázmánnál botrán

A

koztató, kő/zikla. E', tropus, a'

Magyarban fzokatlan , és így
érthetetlen. Azonnkivül itt a'

botla/ztó kö a betű fzerint va

ló értelmet jobban kifejezi.

Lapsus, a, um. Lásd Wag

nerban Labor, eris, i. A bű

nösökrűl, a megesett participi
um mondatik:" Cypria

nus a megesettekrül i (l-

"n" úgymond".
Elesett emberi nemzet. Pázm.

Pred. De a megesett csak he

lyesebb, mivel ezen értelemnek

kifejezésére [zokottabb.

Lapsus, us. Lásd //agner

ban. Eseteket (esteket) megös
mervén. Pázm. Hod. Itt a vé

tek, bün , vagy legfelyebb meg

esés értelmesebb volna. Az e

set után a vagyoné /zabadsága

és ereje az ember akarattyá

nak a megtérésre ? Pázmán

Hod. Itt a vétek utánn értel

mesebb volna. De e' mondást

így is lehetne fordítani, hogy

a latinismust elkerüllyük; az

ember akarattyának, minek

utánna megesett , vaně /za

badsága és ereje a megtérés

re? A kígyót az Isten meg

átkozta, mivel (az) ördög” e/ž-

köze volt az ember esetére,

Pázm. Pred. az embernek meg

ejtésére, terméfzetesebben van

mondva. Hogy az ö eseti meg

ostoroztatnék., Pázmán Hodeg.

Eseti, esetei helyett, valamint

or/zági, or/zágai helyett plu

ralis : a megostoroztatnék íge

pedig a 3. forma *Ízerint sin

gularis. Amott esete a helyes,

itt pedig ostoroztatna ; csak

" ezen optativus megint a'

Deákot majmozza, az ostoroz

tasson Imperativus, vagy con

junctivus helyett.

Laqueus. Lásd //agnerban,

(Az) ördög” törébe esnek, a'

17
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kik bűnbe esnek, úgymond

Pázmán Predik.

Larva. Lásd Wagnert. Páz

mánnál álorcza. Hod. Larvam

induere : beálorczázni. Pázmán

Hod. E' fzokatlan és erővel ki

csavartt íge helyett jobb a' fzo

kott fzójárásnál megmaradnunk:

álorczába öltözködni. Pázmán

nál a vá/z Hodeg. tulajdonké

pen nem larva, hanem terri

culamentum, vagy jobban De

ákúl terriculum : cin Gődjredf6iIN »

9)cpan3. – Az ördögnek álor

czája. Lethenyei. -

Lasciviens pro refractario,

délczeg, Pázm. Pred. Szilaj.

Lásd Wagnerban Lascivia és

Lascivio alatt.

* Lascivus. Lásd Wagnerban.

Pázmánnál fajtalan. Pred.

Latebra. Lásd /Wagnerban.

Latebras quaerere, latitare,

Veresmarthynál bujdoklani. De

a búik, vagy bújik gyökérbül

a törvényes frequentativum bú

dogálni , búdosni, vagy bujdo

álni, bujdosni cum j emphatico.

Rejtekeket keresni , fzebben

esik.

Latitare. El nem ve/zett,

hanem csak lappagot. Monofz

lai. A lappangani (zokottabb,

Nem hagyhatom mindazáltal

jegyzés nélkül, hogy a lap

pangani , lappagnž mozgást,

avvagy rejtek utánn esengő fé

lénk járást jelent; a latito pe

dig a rejtekben való helyezte

tést. A latito tehát tulajdonké

pen annyi, mint bujkálni, el

rejtegetni magát. Lásd Wag
nerban.

Latinžsmus. A syntaxisban

a Deákmajmozásnak nevét

megérdemli. Egyébkép annyi,

mint Deák /zójárás, vagy an

nak helytelen követése.

3

Qatitutinaritr. Így neveztetnek az

Erkölcstudományban azok, kik

erkölcsi" (adiapho

ra) állítanak. A pártatlanság

nak (neutralitásnak) fzélesítöi

Indifferentistáknak, önkény/zé

lésítőknek: az eggyezésnek (co

alitio) fzélesítői pedig eggyez

tetöknek, syncretistáknak, ne

veztetnek." Indifferentista

és Syncretista.

Latria , fzolgálat, engedel

messég : Ditnft, (jtborfam. lste

ni fzolgálat, tifztelet, imádás:

(jettesei:mít, 2n6ttung. Pázmán

nál imádás Hodeg.

mint vízmosás, de nagyon hi

báson; mert ez tulajdonképen

nem tehet mást, mint aquaelo

tio : fzinte mikint a lábmosás,

pedum lotió; a vízet pedig nem

Ízoktuk mosni. Ha e deáktalan

fzó lavacrum annyi, mint lava

tio, akkor mosás, fürdés, vagy

mosóedény, vagy furdő. Ha pe

dig a' fzent Kerefztséget jelenti,

akkor Kere/ztség, vagy legfel

lyebb Vizkere/ztség. Lásd Ba

ptismus,

Laxior notio. Fejérnél tága

sabb értelem. Lásd Notio. Az

érteményekrűl a'tágasabb Deá

kúl latior,

Lector. Lásd Wagnert. Gá

nótzi olvasónak nevezi, mikor

a kisebb egyházi rendekrül van

a' fzó. Illyés pedig Lectornak

haggya.

Legalis, törvénykövető, tör

vényhez fzabott: gefc6lid, aut.

Törvénykövető az ember, a ki

a törvényt tellyesíti, ha mind

gyárt nem a törvénynek kedvé

értt is. Lásd Evlegalitas. Szi

lágyinál törvényes; de ez fzo

rosan annyi, inkább mint legi

timus. A legalis a Németben*
Latitudinarius , fzélesítő :

ittm (3cfc6c gebérig, 9cfc6Iid), 9"

/

Lavacrum. Pázmánnál annyi, -
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riótfid); a legitimus pedig, 9t•

[rémäßig, red)tmáfiig, orbentIid).

Legalitas, törvényesség: Götz

fc5mäfigfeit. Ez annyi, mint er

kölcsi helyesség, melly az aka

ratnak mindenik határozásában

és foglalatosságában azonnal fel

találtatik, mihelyt az erkölcsi

törvénnyel megeggyez, akár az

utánn ezen eggyezést a törvény

nek képzete okozta, akár a cse

lekedetnek következéséhez való

hajlandóság. Az erkölcsösséghez

(moralitáshoz), avvagy a tu

lajdon erkölcsi böcshöz e törvé

nyességenn kivűl megkívántatik

még az erkölcs Ízívhajlékonyság

is, avvagy hogy a törvényes cse

lekedetre való határozás magá

által a törvény által történnyen.

Legaliter , törvény - Ízerint.

Pázm. Hod. A törvényesen sem

helytelen e' barbarismusnak ki

fejezésére.

Legatarius, a kinek a testa

mentomban valami hagyatott:

btm (#tmaè im Zeitamente vermad)t

it. Szilágyi örökösülőnek nevezi;

de vallyon nem örökkösűlnekë

némelly fzemélyek minden te
stamentom nélkül? és ha valaki

testamentomot nem csinál, nem

örökösülë utánna a Fiscus? A'

agyomány nem csak traditiót,

anem legatumot is tefz; a le

šatarius tehát igazán hagyo

manyos. -

Legatio. Lásd Wagnert. Páz

mánnál követség. Pred.

Legifragium , legis trans

#ressio, törvény fzegés. Pázm.
Hod. Sie liebertretung bt8 Sefc8c8.

„Legislatio, törvényfzerzés:

tit6gebung.

,4-egislativa potestas, a tör

"nyfzerző hatalom : bit 9cfc6ge=

"itt Nadt. E régi, fzép és ér

a helytelen fzavaknak tárházá

búl. Az erkölcsi törvénytévö- .

ségbül nem tsak nem reke/zti

ki, úgymond. Ez annyit tehet

legfellyebb, mint status, vel

officium legispositoris.

Legislator , törvényfzerző:

($cfe69c6er. Pázmánnál is ez

a neve, Hodeg, noha ollykor

ugyan ott törvényadónak neve

zi, a Deák utánn a Magyar Ízó

járástúl elfajúlván Veresmarthy

nál is törvény/zerző.

Legisperitus, törvénytudó,

törvényfejtő : Gjcfc6funbig.

Legitime. Lásd Wagnert. A'

Confessióban, a rend /zerint

nyilván csak annyi, mint ordi

/2(07"262.

Lemma, kölcsönözött talpál

lítás, kölcsönállítás: cin geborg

ter (2a3. Egyéb értelmeit lásd

//agnerban. Fejérnél kölcsönö

zet; de ez nagyon genericum és

annyit tefz, mint commodatum,

mutuatum.

Lepra. Lásd Wagnert. Páz

mánnál bélpoklosság. Hod. Te

legdinél poklosság. A Jordán'

vizében megti/ztúltt Námán

poklosságábúl., Gánótzi.

Leprosus," Pázmán

nál poklos. Pred, 2(uêfábig.

Leptologus. A' Confessio /zó

/zaporítónak mondgya.
Levis. Lásd //""Inco

itans, supinus. Igy andúllya

" el„" a'#,"-

zö katonák /zavára. Pázm. Az

incogitans gondolatlan : a su

inus ezen esetben figyelmet

len ; a levis pedig lepke , kön

nyen gondolkodó : Íeid)tfinnig: A'

lengeteg , ammint Szabó Dávid

feljegyzi, annyi, mint (figye

dék) függelék, vagy legfellyebb

fityélék, lengő, mint a köntös
telmes név helyett a törvényté-fnek függőperénye s azután" vi

*éget kereste elő Márton Istv. *: (viseltt) kopott, vásott,

17 *
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ó, avítt, őcska p. o. ing; vég

tére, és ez legfzebb és legfzo

kottabb értelme, csekély, nem

sokat nyomó p. o. ajandék (e-

xile donum ). Veresmarthynál

lengeteg , és lepely : de az u

tólsó, ha helyes fzó volna, in

kább fő név lehetne, mint ad

jectivum. - - -

Levitas. Lásd Wagnert. A'

ki azzal minden jó czél nélkül

csélcsapságbúl él. Márt. Istv.

Ertetlen hiúságbúl mondott es

küvés nem halálos vétek, úgy

mond Illyés. -

Lex , törvény : 6jcfc5. A tör

vény annyi, mint tárgyügyelő

fzükséges regula, avvagy közön

séges eggy alkunak a képzete,

melly fzerint a külömbfélesége

ket egyformán kell helyeztetni.

Lásd Regula. Mindenik törvény

ben megkülömböztettyűk a talp

Ízert (materiát) a formátúl. a)

Talpfzere a törvénynek az, a'

mi benne fzükségképen megha

tároztatik. A terméfzet törvény

nyeiben a talpfzer"

bűl áll, a gyakorlásügyelőkben

pedig vágyakbúl. b) Formája

a törvénynek maga a törvényes

egybekötés, a törvényesség , a'

közönségesség , a' fzükségesség.

A törvények külömbféleképen

fzoktak felofztatni. A) A ter

méfzetnek törvénnyez legtága

sabb értelemben ama talpállítá

sok, mellyek fzükséges voltát an

nak, a mi valaminek létéhez

tartozik, meghatározzák. Illye

nek az értelemnek (intellectus),

és az éfznek törvénnyei. 1) Az

értelemnek törvénnyel, avvagy

a terméfzetnek fzorosabb érte

lemben vett törvénnyei nem

egyebek, hanem a jelenések”

fzükséges rendgyének és egybe

kötésének határozásai, az eggye

*

" a' minek az érzékeny vi

lágban történni kell. Ezek két

félék: a) a ti/zták tudni illik,

tapa/ztaláshaladók, eredetiek,

mellyek tapafztaláselőzőleg ( a

priori) az értelembűl fzármaz

nak, a jelenések*ek, törvényes

egybekötést adnak, és így ma

gát a terméfzetet formájára néz

ve lehetségesnek tefzik, mint

péld. ok. e törvény: a testi vi

/ágnak minden változásainál a'

/zernek mennyisége változás

nélkül marad. E törvények a'

tifzta értelemnek vagy a tapafz

talásnak talpállításaitúl nem kü

lömböznek. b) Az érzeménye

sek (empiricae), avvagy a ter

méfzetnek különebb törvénnyei

által a tifzta törvényeknek ta

pafztalásra épített közelebb ha

tározásait és hafzonvételeit ér

tyük. Illyen a nehézségnek tör

vénnye. A vágyó tehetségnek

érzeményes (empiricus) törvény

nyei, avvagy a vágyásnak, kí

vánásnak elmetügyelő (theore

ticus) terméfzettörvénnyei/zen

vedékeny, vagy /zenvedésügye

lö ("" törvényeknek

mondatnak, és az érzékenység

nek, vagy az érzékenység öfz

töneinek és hajlandóságainak

terméfzetére vannak építve. –

2) Az éfznek elmélkedésügyelö

törvénnyel, avvagy a termépzet

nek tapa/ztaláshaladó törvény

nyei ama' fzükséges regulákbúl

állanak, mellyek a terméfzetös

meretnek legfőbb tökélletességé

re czéloznak, mint ama tör

vény: a valókot /zükség nél

kül nem kell meg/zaporítanz. –

B) A gyakorlásügyelö törvé

nyek tágas értelemben a' fzabad

ságnak törvénnyei, avvagy fzük

séges meghatározásai annak, a'

minek történni kell; olly tör

ző jelenéseknek fzűkséges regu-{vények, mellyek fzerint a dol

lai ; eggy fzóval, törvénnyei an

j

|goknak léte az ösmerettűl függ,
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is mellyek az akaratnak és a'

cselekedeteknek tökélletességére

czéloznak. Ezek kétfélék. 1)

úgymint az érzeményes éfznek

törvénnyei, mellyek az akara

tot csak tőlle kivánti eggy té

teményre nézve határozzák meg.

Illyenek az okosságnak arra czé

lozó törvénnyei, hogy boldogok

legyünk. Talp/zerügyelőknek

( materiales) is neveztetnek,

mivel itt az éfz magát a vágyó

tehetségnek adott talpfzeréhez, a'

hajlandóságokhoz , vágyakhoz

alkalmaztattya. Boldogságügye

löknek (pragmaticae) is mon

datnak, és alkus (conditiona

tus, bebingt) fzűkségű törvények

nek. 2) A ti/ztagyakorlásügyelő

é/znek törvénnyel tapafztaláse

lőző törvények, mellyek nem az

érzékenységnek hajlandóságai

túl, hanem csak egyedül az éfz

tül függnek. Errevaló nézve al

kutlanúl fzükségesek is, és vala

mennyi efzes valóknál közönsé

ges, és [zoros értelemben vett

helybenhagyásal birnak. For

maügyelőknek azért neveztetnek,

mivel nem az éfznek határozott

móddal adott talpfzertűl, hanem

csak magátúl az éfznek formájá

túl függnek, 's mivel a közön

séges törvényességnek ezen éfz

formáját valamennyi követnivaló

fő regulában megkívánnyák olly

alku gyanánt, melly nélkül gya

korlásügyelőleg helyesek nem is

lehetnek. Közönséges erkölcsi

iörvényeknek mondatnak azért,

mivel valamennyi efzes valónak

fzabadságát olly alkukra [zorít

tyák, mellyek alatt a' fzabadság

önnön magával általlyában meg

eggyez. – A gyakorlásügyelő

törvényeket meg kell a maxi

máktúl, avvagy fő reguláktúl

külömbözteni; mert a maximák

oly gyakorlásügyelő talpállítá
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sok, mellyeknek csak talpvaló

ügyelő értékek van (subjectivus

valor, subjective Súltigfrit) va

lamellyik talpvaló fzámára , a

kár egyébaránt erkölcsiek, akár

erkölcstelenek legyenek. A tör

vények, ellenben tárgyügyelők

(objectivae). – Az erkölcsi tör

vények közül némellyek a) a'

/zentség” törvénnyeinek mondat

nak, ama legtökélletesebb való

ra nézve tudni illik, melly azok

nak tellyesítésében semmi érzé

kenységtűl meg nem korlátozta

tik; b) némellyek pedig a kö

telesség törvénnyeinek, paran

csolatoknak, a véges, és az ér

zékennységtúl érdeklett 's meg

korlátozott valónak, péld. ok. az
embernek akarattyára nézve.

Lásd Imperatum , és Praece

ptum. – Az Isteni törvények a'

gyakorlásügyelő éfznek mivolti

törvénnyei, a mennyire az Isten

ségnek Ízent akarattyával meg

eggyezni gondoltatnak. – Kég

zéseknek , ( sanctiones), vagy

rendeléseknek (statuta) nevez

tetnek az idegen, 's a' mi éfz

akaratunktúl külömböző akarat

nak kénykövető és magokban e

seti fzabásai. Az Isteni törvények

nek, mint pufzta végzéseknek

tellyesítése néműnémű hetero

nomiát, avvagy idegen törvény

/zerzést jelentene, de ha úgy

tellyesíttyűk, mint mivolti tör

vényeket, következendőképen

mint saját törvénnyeinket, a'

heteronomiát autonomiára av

vagy öntörvény/zerzésre vál

toztattyuk. A terméfzetnek tör

vénnyei az értelemnek és az éfz

nek a lévő dolgokhoz való vi

fzonnyát tapafztaláselőzőleg fe

jezik ki; a gyakorlásügyelő tör

vények pedig az értelemnek és

az éfznek az akarathoz való vi

Izonnyát. A' terméfzei' törvény
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nyeinek tudománnya, Termé

/zettudománynak neveztetik ;

(scientia naturae, 9łatur{ebre);

a gyakorlásügyelő törvényeknek

tudománnya pedig, Erkölcstudo

mánynak (scientia morum, Zit=

ten[ebre). Mind a kettőnek van

tifzta és érzeményes (empiri

cus), réfze. Lex civilis. Veres

marthynál a világi törvény;

de a polgári helyesebb. Legis

transgressio Pázm. törvény/ze

gés, Hod. Lea naturae : a ter

méfzet törvénnye; Mosaica :

Móses törvénnye. Pázm. Lex

formalis, formaügyelő : mate

rialis, fzerügyelő törvény. Ha

Márton István a ti/zta által for

malist, az alkalmaztatott által

materialist akartè jelenteni, a'

következendő definitiókbúl le

het megitélni: Az a ti/zta tör

vény, a' melly minden más

törvényeknek okait magában

foglallya. Fő erkölcs princi

pium. – Alkalmaztatott tör

vény, ha az egy/zersmind an

nak valami bizonyos, 's ollyan

tárgyra való alkalmaztatását

parancsollya, , mellyet a ta

pa/ztalás dd. Márt. Istv. Szilá

gyinál e neveket olvassuk: lex

»ermissiva: megengedő törvény:

"", [zabadságadó ta

lán jobb volna ); prohibitiva :

tiltó; positiva : tet/zés által tett,

kényi, vagy írott ; a positiva

lex annyi, mint /zerzett tör

vény. Az efzes törvénynek fzer

zéséhez sem a tet/zésnek, sem

a kénynek köze nem lehet. Lex

justitiae, Szilágyinál az igazság”

törvénnye: fzorosabban a jus

igyelésnek törvénnye, a jusü

gyelő törvény. – A confessió

ban lex moralis : az erkölcsök'

törvennye ; de ez annyi, mint

lex morum , az erkölcsügyelő

törvény helyesebb. A cerimo

nialis ugyanott ceremoniás tör

vény; de a /zertartásügye

lö, rendtartásbéli, rendilletö

helyesebbek. A judicialis, u

gyanott polgári törvény. De ez

civilis; amaz pedig törvény

/zékillető, vagy törvénykezés

ügyelő. – Illyésnél az aeterna,

örök; a naturalis, terméfzeti;

a humana emberi; a divina,

Istennek kiadott törvénnye :

melly utólsó helyett az Isteni

helyesebb. – Legis solutor:

mintha az Isteni törvénynek

bontogatója volna , úgymond

Pázm. Pred. Lex scripta: az i

rott törvény elött bizonyos or

vossága volt a kisdedeknek (az)

eredendő bűnbül (való) kiti/z-

túlásokra (kitifztúlásra ). Pázm.

Lex suprema: olly nehéz a /za

badságnak fö törvénnyében 's

a' t. Gánótzi.

Libellus. Lásd Wagnerban.

Libellus repudii, Pázmánnál

menedék level , Monofzlainál

/zabad levél. Menedék levelet

adni a feleségnek. Pázm. Pred.

Ha el akarnak bocsátani, e

re/ztenec (erefzenek) /zabad le

véllel. Monofzlai. Lásd Repu

dium , hol az illyen levél nö

másító levélnek, a repudium

pedig nömásításnak neveztetik.

Liber, libri. Lásd //agner

ban. Liber canonicus: /zent laj

strombéli könyvek. Pázm. Hod.

Lásd Canon. Liber dívinus Páz

mánnál, az Isten könnyve. Pred

De ez annyi, mint liber Dei.

Az Isteni könyv, vagy az Is

tentül sugarlott könyv értel

mesebb. Libri sacri: a /zen4

könyvek. Pázm. Hód.

Liber, a, um , fzabad, mentt:

frep, (ebig, er[aubt, frcvműt6ig.

Szabaddá hagyták az embe

reket, hogy megtagadgyák hi

teket. Pázm. Hod. E latinismus
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helyett tanácsosabb így fzólla

ni: megengedték az emberek

nek, hogy hiteket /zabadon

megtagadgyák.

Liberum arbitrium , fzabad

akarat, Pázm. Hod. &rc)cr 28ií

Ie. Lásd /1/agnert Arbitrium

alatt. *

Liberalis. Lásd JWagnert.

Pázmánnál a bévkezü nagyon

ellenes név, a bőkezű helyett.

Liberalitas. Lásd //'agner

ban. Illyésnél adakozás. Melly

nek nagyobb grádusa (grádics–

csa) az adakozóság. Márton

István. A' fzavaknak kedveltt

hofIzítása vitte Eleinket az eflé

le fzókoholásokra. Minek a té

Kozloság, az ajtatoskodoság , a'

tékozlás, az ajtatoskodás he

lyett? Az adakozás, vagy bő

kezüség a liberalitas névnek he

lyesen megfelel.

Liberare. Lásd /Wagnerban.

Liberari: attúl a kevés alkal

matlanságtúl is megüresednek.

Pázm. Pred. A megmeneked

ni jobb, mellyel másutt Páz

mán maga is él. Későn ugyan,

de azért talán még sem hafzon

talanúl tefzem ide ama'jegyzést,

hogy . /Wagnerban , kihez az

Olvasót igazítom , csak a mü

velő ígék találtatnak fel, és

hogy a Deák passivumokot ő
utánna nem mindenkor a Ma

gyar passivumokkal , , hanem

többnyire neutrumokkal kell ki

fejezni. Így a libero , alatt e'

Magyar igéket talállyuk : /za
badítani és alább menteni ; a'

liberari tehát Magyarúl annyi,

mint /zabadúlni , menekedni,

A /zabadíttatni , és mentetni

passivumokkal csak akkor kell

elnünk, mikor a befzédben a

maz ablativus, vagy ennek hely

tartója áll, melly a' müvelő

mad, az orvos által a halál

túl megmentetett, meg/zaba

dítatott ; melly mondás műve

lóleg így ejtetik: az orvos a'

haláltúl megmentette, meg

/zabadította. Az orvos által

nélkül a Magyar neutraliter be

fzéll : a haláltúl megmeneke

dett, meg/zabadúltt,

Libere. Lásd //'agnert. Páz

mánnál /zabadgyában Predik,

melly elég fzokott fzó ugyan,

de nem tudom, ha nem tarto :

zikö a köznépnek alacsony ki

fejezései közé?

Libertas , fzabadság: - őrry

brit. Ezzel az ollyan bír,

mellynek foglalatosságai más

okoktúl meg nem határoztat

nak. Az illyen fzabadság kétfé

le, úgymint: 1) a tellyes, al

kutlan, tapa/ztaláshaladó, eggy

|Ízóval, , a' fzoros, és tulajdon

értelemben vett fzabadság; a'

a jelenségeknek érzeményes és

terméfzetes törvénnyeitül való

függetlenség; tellyes , önkény,

(absoluta spontaneitas); alkut

lan okság, vagy öntehetség. Lásd

Causalitas. 2) A vi/zonyos (re

lativa) és hasonlitólag vett fza

badság az, mikor legalább az

okoknak bizonyos felekezete,

a minők a külsők, a gépe

lyesek (mechanicae), a csele

kedetet fzükségképen meg nem

határozza. Illyen a lélekügyelő

fzabadság, ammint az érzemé

nyel a Lélektudományban (Psy

chologiában) előadatik. Lásd

alább Libertas practica és Li

bertas #"# – Libertas

brutalis , barom/zabadság , bic

vicbifdbc őrtybtit, Ez a kényfze

rító törvényektül való függet

lenségbűl " – Libertas co

gitandi , a gondolkodásnak

/zabadsága : &rtybkit ju bcnfcit,

mondásnak nominativussábúl tá-]Ez annyi, mint az élznek a'
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gondolkodásban minden egyéb

törvénytül való, függetlensége,

kivévén, mellyeket önmagának

fzab. E' [zabadsagot az éfznek

zabolátlan és törvénytelen ha

fzonvételével , és villzaélésével

-fel nem kell cserélni: mert a

ma bizonyos korlátok közé van

fzorítva, réfz fzerint a polgári,

réfz fzerint a religyióbéli tör

vények által. – Libertas juri

dica , jus/zabadság : jurièifájt,

gefc6Iid)t őrepbeit. Ez a törvé

nyek által van mindenik or

fzágban meghatározva. – Li

bertas practica , gyakorlás

ügyelő /zabadság : bit practi

fájc #repbeit. 1) Ez tagadólag

(negative), avvagy tagadó érte

lemben annyi, mint az önkény

nek, az akaratnak független

sége minden érzeményes, min

den érzékeny hajlandóságtúl és

öfztöntül, mint a cselekedetet

fzükségképen meghatározó indí

tó okoktúl, ha mindgyárt ezek

tül rendeltetik is. – 2) Téte

ményesen (positive) és hatá

rozott értelemben annyi, mint

az akaratnak az éfztűl, melly

azt, efzközetlenűl meghatározni

fzokta, és így a tifzta erkölcsi

törvénytűl való függése ; eggy

fzóval, az akaratnak öntörvény

Ízerzése , avtonomiája. Lásd

Wagnert. Libertas a necessi

tate, és libertas a coactione,

Gánótzinál; a /zükségtül valo

és az erő/zaktúl való /zabad

akarat, De e' nevezésekben a'

való nagyon hibás. Helyesebben

mondgyuk ezeket imígy: , a'

Jzükségtül mentt zabadság,

az erő/zaktúl mentt /zabad

sdg. A jóságok' (erkölcsök )

maga/ztalásában, és a vét

kek dorgálásában kere/ztény

/zabadsággal kell élni. Pázm.

/zabadossá ténni. Pred., Miért

mrem /zabaddá, vagy /zabad

nak tenni, vagy meg/zabadí

tani ? Az os, es, ös, vagy csak

s képző némelly adjectivumok

búl csak kisebbítő adjectivumo

kot fzül, mint fejéres kékes,

sárgás, kajcsos, langyos. Szi

lágyinál is./zabadság. Illyéspe

dig /zabad akaratnak vefzi,

mint Gánótzi.

Libertinismus, kötelességte

lenség, vagy ennek inkább vi

tatása : őrtygtifterey. Ez ama ta

nításbúl áll, melly semminémű

kötelességet nem ösmér. Lásd

Superstitio.

Libertinus, kötelességtagadó

és így fzabadon gondolkodó ,

fzabad gondolkozású, vagy am

mint Pázmán mondgya : /zabad

itéletű. Pred. Tefz annyit is ,

mint /zabadított , /zabadon bo

csátott. A /zolga, úgymond

Pázm. Pred. az Isten' /zaba

dossa. Ezen értelemben a' fza

bados névvel lehet élni. Lásd

Libertas. -

Libido. Lásd Wagnert. Páz

mánnál fajtalanság. Hod. Libi

do dubitandi, Márton Istvánnál

a kételkedés –/zeretet, vagy

az abbéli hajlandóság. Eggy

Ízóval kétkedékenység. Libido

vaga: a kóborló, vagy csél

csap /zerelem, vagy bujálko

dás,

Licentia, engedelem, fzabad

ság : $rlaubnif. Annyi, mint

törvényes jus, vagy hatalom.

Licéntiosus , zabolátlan , paj

kos, Ízilaj: mutbmillig, , bér öt!

groffe &rcpbtit bat. Szabadossá

te/zi (az) embert tanításával,

Pázm. E' fzó Pázmánnál annyit

is tefz, mint Libertinus."
az os képző miatt e' névne

kisebbítő értelme van, megmon

Pred, Libertate donare, Pázm dottam már Libertas alatt. Páz
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mán mondásába jobban illik a'

el/zabadíttya íge.f" 3". tiltatlan: cr

[außt. Annyi, mint a gyakor

lásban"" lehetsé

ges. Ez kétféle : az első az, a'

mi valamelly csupán csak lehet

séges gyakorlásügyelő regulával

megeggyez. A tilalmas tehát

ezen értelemben az, a' mi va

lamelly ellenkezetlen (proble

maticus) parancsolattal ellen

kezik. A második az, a mi a'

közönséges erkölcsi törvénnyel

megfér; a' minek ellenkezője

itilalmasnak mondatik. Az első

értelemben a tilalmas külöm

bözik a kötelességsértötül ,

melly valamelly valóságos tör

vénnyel ellenkezik; a második

értelemben pedig a kötelesség

sértővel eggy. Arra Kri/ztus

minket nem ere/ztett, hogy a'

lopás 's egyéb vétek /zabados

(fzabad) legyen. Pázmán Hod.

A /zabados fzórúl lásd Liber

tas, Libertinus, Licentiosus.

E” mondásnak értelmét : arra

Kri/ztus minket nem ere/ztett

egyébkép át, nem láthatom , ha

nem ha a marhátúl kölcsönö

zött metáphorának vefzem, mel

lyet a páfztor valamelly tilal

mas legelőre ere/zt. Ezt én csak

imígy mondanám : Kri/ztus

minket a lopásrd és egyéb vét–

kekre fel nem /zabaditott. A'

licitusz Illyés is /zabadosnak

mondgya.

Limatulum, az Aestheticá

ban mesterkéltt, verfúmftcIt.

Limbus. Gánótzinál pokoltor

nácz. De a tornácz annyi, mint

Porticus , és így gyönyörködte

tő hely. Lásd 17'agnert. A'

pitvar ide jobban illett volna.

De a limbusta'Magyarban is meg

kellene inkább tartani. A Né

met Borbôlít fzerint előpokolnak

is lehet mondani. Egyébaránt

Limbusnak igaz értelmét lásd

/Wagnerban.

Limen. Lásd JWagnert. Páz

mánnál kü/zöb. Pred.

Limes, korlát, határ: 25dbran

ftn , Grámje. Moln. Alb. határ.

Continere se intra limites: ha

tárban tartani magát. Pázm.

Pred. Mind a két mondásban

a korlát helyesebb; a magát

tartani helyett pedig az első

mondásban a maradni magya

rosabb. Korláttyai között ma

radni, Korláttyai között (más

valakit) tartani. Limitibus con

stringere : korlátba reke/zteni.

Pázmán Pred. A ba, be, leg

többnyire csak zártt, vagy zártt

hoz hasonlítható helyrül mon

datik: eggy korlát pedig a kör

nyéket el nem zárhattya. A'

korlátokba tűrhetőbb volna, de

a korlátok közé reke/zteni leg

igazabb kifejezés.

Limitatio, korlátozás: ($in=.

fdránfung. A minéműségnek e

redeti érzfogása (categoriája),

melly a' dolgokban a létségnek,

valóságnak, (realitásnak) a ta

gadással való egybefüggefztése :

által gondoltatik. Így a korlá

tozó itéletekben is, mind a ví

tató, mind a tagadó állításnak

formájábúl találtatik valami.

JLimitativum judicium, Fe

jérnél behatározó itélet ; de a'

korlátozó helyesebb. A hatá

roz ígénél a be praefixum fzo

katlan. Lásd Limitatio.

- Limitatus, határozott, kor

látozott : 6cgránit , umfd)rünft.

Határozva vannak az ember

ben az erő 's a' t. Pázm. Hod.

Nem tudom hol jutott Pázmán.

e Germanismushoz : begrämit fimb

in bcm 9)łenfd)en bit Siraft u. f. m.

A Magyar illy rendet tart az

efféle mondásokban: meg van
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nak az emberben határozva

az erő 's a' t. vagy még ter

méfzetesebben: határozott az

emberben az erö 's a' t. Ezen

(e”) titkot, a meghatározott

elme voltaképen meg nemfog

/hattya.

Linea, hofz: 9inie. Annyi,

mint a síknak határa.

Lineamentum. Lásd Wag

nert. Orczavonás : (5cfid,töyug.

Linea, Fejérnél hof/zú. -

Lingua, nyelv: Sunge, Lin

gua ignea : tüzes nyelv. Pázm.

Pred. Omnis lingua confitetur :

minden nyelvekenn zeneg(zeng).

Pázm. Pred.

Lingualis litera, nyelvbetű:

8ungen6ud){tabt , a Grammaticá

ban. -

, Litera sacrae scripturae. Az

Irás' betűje. Pázm.

Literalis sensus. Betű fzerint

való értelem, magyarázat. Páz

mán. Hogy annak betűi értel

ménél meg ne állapodgyunk,

Márton István. Hogy az i kép

ző a betüi Ízóban helytelen, a'

Popularis Ízó alatt megbizo

nyittatik. A betűi az egéfz Ma

gyar Nemzetnél annyit tefz ,

mint literae eorum, és így vele

a literalis adjectivumot nem je

lenthettyük. A betüs értelem,

vagy a betűértelem helyeseb

ben formáltt fzavak; de nem

olly világosak, mint a régen

fzokott betü /zerint való ér
telem. A való képzővel for

máltt adjectivumoktúl csak azért

látfzanak irtózni a mi Íróink,

mivel a Deák és Német utánn

fzeretnek indúlni, mikor rövid

séget keresnek, mellynek gyű

mölcse a homályosság és a'

terméfzetlenség, melly a' nyelv

nek nemzetiségét lábbal tapod

ya. * * * 4

Literaliter, Molnár Albert

utánn : betű fzerint : 33udjítá6

[id).

Litigans pars, pörös fél (de

nem fel). Veresmarthy.

Liturgia, akármelly közön

séges hivatal: cin gemcintô 24mt.

Egyházi nyelvenn a papi hiva

tal a'/zent Misénél, az áldo

zó papnak hivatallya, ti/ztsé

ge: 8a8 2(mt bcr heiligen 9)tejft.

Akármelly egyházi hivatal, vagy

Ízent foglalatosság: cin jcbcr Siir

dbcnbicnit, ctne jcbe beilige $anè*

fung. Gánótzinál a /zertartás

annyi, mint Ceremonia. -

Livivium , lúg: 9auge. Szap

pan: &rift. Pázmánnál: kön

nyebben /zenvedi a /zapullot.

Hodeg. Hogy a régi könyvek

ben a hollzú silabák a rövi

dektűl nincsenek accentussal

megkülömböztetve, fzemeinkkel

láthattyuk. De azt is tapafztal

hatni bennek, hogy az accen

tus helyett sokfzor a követke

ző consonánst megduplázzák ,

hogy az előtte álló vocális leg

alább a helyeztetés által (posi

tione) meghofIzabodgyon. Igy

a repülő helyett a repüllö í

gét, a /zapúló helyett a /za

pullo fzót olvassuk. A Jzapu.

vagy inkább /zapú edényt tefz,

mellyben a közafizonyok lúgot

csinálnak, mikor fzappanyozni

akarnak. A /zapú névbűl eggy

l képzőbetű által támad a /za

púl íge, melly annyit tefz, mint

lúgoz. Innen támadnak a /za

púlás és lúgozás, vagy rövi

dítve lugzás nevek, melyek he

lyett az afzonyok a /zapúló,

és lugzó participiumokkal örö
mestebb élnek.

Locale, helybéli: 3um Ortt

gebérig. Ez a parancsolat csak

bizonyos helyre /zolgált. Páz

mán. Csak helybéli, helyügye

lő volt.
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Locatio, bérbeadás. Szilágyi.

9Bermittbung, Btrpad,tung.

Locativum suffixum , helyez

tető ragafzték. Grammatica.

Locumtenens , helytartó :

(25tattíja[ter, GZtcíÍvertreter. Pázm.

/Hodeg.

Locuples. Lásd Wagnerban.

Értékes állapot. Pázmán Pred.

Mert noha ök értékesbek, ne

mesbek és ti/ztek hivatallyá

ban becsületesbek a'/zolgáknál.

Locus, hely: Ort. Ez tulaj

donképen annyi, mint a köznek

réfze , vagy határa ; é/ztudo

mányosan annyi, mint eggy

közönséges éfzfogás, melly alatt

a többiek állanak; tapa/ztalás

haladólag annyi, mint az ös

merő tehetség, mellyhez az éfz

fogás tartozik, p. o. az érzé

kenység, az éfz , az értelem. A'

tudomány, melly e helyet meg

határozni taníttya , Topicának

neveztetik; Magyarúl a Hely

/zabásnak tudománnya. Azegy

mással ellenkező helyeket ö/z-

vebékéltetni. Monofzlai. Com

munes loci: köz helyek. Mo

nofzlai. Az Atyának jobbját é/

teremtett helynek magyaráz

zák. Lethenyei.

Logica , éíztudomány: 3er

nunftitbre. 1) Általlyában annyi,

mint a gondolás reguláinak tu

dománnya ; ama reguláknak

tudni illik, mellyek fzerint kép

zeteink úgy köttetnek öfzve ,

hogy belőllök éfzfogások, ité

" és következtetések vállya

nak. 2) Különösebben a) a Lo

gica annak tekintete nélkül , a'

mi gondoltatik, és így a kép

zeteknek és tárgyaknak tekinte

te nélkül , s közönséges, csupa

formaügyelő és zsenge é/ztu

dománynak (elementaris) ne

veztetik; a gondolónak valóbé

li tulajdonságára való ügyelés

nélkül, csupán csak tapafztalás

előző talpállításokbúl , ti/zta

é/ztudománynak; a tifzta éfz'

állításainak közelebb határozá

sával pedig, 's a gondolkodó

valóra való alkalmaztatásával, a'

mennyire tapafztalás által megös

mertetik, 's az érzeményes Em

betudo mányban (Anthropolo

gia empirica) megmagyarázta

tik, az emberi gondolás Logicd

jának, vagy alkalmaztatott éjz

tudománynak, (logica appli

cata , angemambte 23crmúmftfcbre).

b) A gondolásnak határozott

építőfzèreire (materialia) és

tárgyaira való tekintettel a Lo

gica különösnek, gyakorlásü

gyelőnek , organonnak (é/z-

/zer/zámnak , tudománygépe

lyezetnek) , tanításmódtudo

mánynak, avvagy Methodicának

neveztetik. Ide tartozik a ta

pa/ztaláshaladó Logica, vagy

a tárgyak tifzta gondolásának

tudománnya. Lásd Philosophia.

Fejérnél ti/ztádon ti/zta é/z-

ről /zölló tudomány. Az appli

cata nálla , red alkalmaztatott

é/zrűl /zólló tudomány; de ez

helytelen fzóllás, mert a red

alkalmaztatott adjectivum az

é/z nevet illeti, és így e' mon

dás annyi, mint de applicata

ratione agens scientia. Amde

a scientia ám az applicata. Al

kalmaztatott E/ztudomány a .

helyes kifejezés. , Mondatik a'

Logica az okoskodás tudo

mánnyának is. Továbbá

Logica speciei, vel apparen

tiae, a lát/zatnak e/ztudo

mánnya: 90gif br8 95dbcincô. An

nyi, mint Dialectica , avvagy

Lát/zattudomány. Lásd Dia

lectica. – Logica veritatis,

az igazság” é/ztudománnya :

Qegif ner QBaßrbeit.

Logicus, a, um, éfzügye

•
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lő, éfzillető, éfztudományos :

Icgifd). Logica differentia, Fejér

nél logicai külömbség ; de az i

végzés nélkül helyesebb , ha

a Deák Ízót meg akarjuk tar

tani; mert a logicai, vagy in

köbb logicabéli csak annyi,

mint ad Logicam pertinens.

Logicum ens, Fejérnél gondo

/atbéli dolog ; de az éfzvaló

jobban kifejezi. Logica possibi

litas , Fejérnél gondolhatóság ;

de ez annyi, mint cogitabili

fas; amaz igazán éjztudomá

myos lehetség. Cserenél a logi

cus, a, um , tekínteti.

Logice, éfzügyelőleg. Logice

verum , Fejérnél gondolkodás

kép igaz; a logice perfecta co

gnitio pedig ,,
tellyes esméret. Az utóbbik: é/z-

igyelőleg tökélletes ösmeret,

amaz pedig élzügyelőleg igaz.

Logomachia, Ízóharcz, fzó

pör, csupa fzavakot illető ve

iekedés: 98ort[treit, 98crtfampf,

8amf úßer JSörter. Nem /zővál

tásra , hanem az igazságnak,

tökélletes esméretére rendeltük

frásunkot. Pázmán. A'/zóvál

tás csak annyi, mint be/zéllge
I éS. - -

Longanimis , longanimitas,

tűredelmes, tűredelem :

műtbig, 9angmutb, gebulbig, Ge=

*:tIb, fanftmútóig, ©őanftmut).

Az Istennek irgalmassága olly

nagytűrhető, hogy 'sa' t. Páz

mán Pred. – Nagy türéssel

várakozik. Pázm. Pred. Tűrés,

mellyel (az) Isten /zabad aka

rattya /zerint elvárja és ha

la/ztya a bűnösnek büntetését.

Medgyesi. – HQ//zú várako

zás. Illyésnél. A Deák fzavak

barbarismusok, mellyek helyett

a' mitis , ad iram tardus,

in ulciscendo remissior tifztább

Deákságú nevek. A lassú ha

[ang=/

ragú, lassan, vagy késön bo/z-

/zuló, haraglassuság , bo//zú

lassúság 's a' t. helyesebbek

volnának, annyival is inkább,

mivel a türhetö nállúnk an

nyit is tefz, mint tolerabilis.

A ho//zasan tűrő, vagy ho/z-

/zas türés sem volna rofIz; de

a türedelmes, és a türedelem

nekem leghelyesebb kifejezések

nek lát[zanak.

Loquaa.. Lásd //agn. Pázm.

csacsogó. Pred. A /zös, be/zédes

illendőbb " Linguosus:

az a//zonynépek közönsége

S6272f" " "on" ".

Pred. IIlyenkor a nyelves fzó

val élhetünk.

Loqui, befzélleni, fzóllani:

reben, fprcd5cm. Annyi, mint öfz

vefüggő éfzfogások fzerint fzól

lani. Loqui facere: /zólltatni,

be/zélltetni. Az elsővel Veres

marthy is él. Lehet vele akkor

is élni, mikor a Deák azt mond

gya: loquentem inducere. –

Loquendi modus: fzóllásmód:

pro idiotismo, Ízójárás: 3°cbenèart.

Urunk fzava járása. Pázm. Hod.

ubi peculiaris personae loquen

di modus aut usus, consuetudo

indicatur. Molnárnál a' fzóllás

módgya helytelen compositio a'

zóllásmód helyett. Lásd Fele

let a 79. és köv. old. és a 366,

és követ. old. – A /zent Irás'

/zóllásinak mivolta azt hozza

magával, hogy homályos legyen.

Fázm. Itt a mivolt annyi mint

natura , indoles. Az a vágyó

dás bünnek neveztetik /zobe

zéd /zerint: modo quodam lo

quendi. Monofzlai. Itt a nyelv

" helyesebb volna.

– Loquendi usus, nyelvfzokás:

Q5pradjgebraud). Minden paran

csolatokot az akkori nyelv/zo

kás /zerint kell kimagyarázni.

Márt. Istv. E” mondásban a min
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den utánn a pluralis, és az íge

előtt a ki praefixum hafzonta

lan. Az utóbbik a Deák expli

care igét majmozza.

Lotiopedum, lábmosás. Pázm.

Pred. -,

Lubitus, kény: 8cfic6cm. Ma

gok kénnyénn vála/ztottak.

Pázmán. Hod.Kénnyek/zerint,

vagy kénnyekre itt helyesebb

volna. A magok tavtologia.

Lubricitas. Lásd //agner

ban. Lubricus, sikosság. Szent

Jób maga példájával ismérte

teti a világ kegyének és álla

pottyának bizonytalan csi/za

mósságát. Pázm. Pred. E mon

dásban a maga fzó tellyesség

gel hafzontalan ; csu/zamós pe

dig jobb mint a csi/zamós,

mert a gyökér nem csi/zik, ha

nem csú/zik.

Lucere. Lásd Wagnert. A”

hitnek világosság a világoskod

gyék (világoskodgyon) minden

kor/zivünkben. Moln, Alb. Mi

nek kell a hafzontalan hofIzú és

kétes értelmű fzavakot vadáfzni a'

rövidek és régen [zokott értelme

sek helyett. Ide a világítson

íge untig elég.

Lucerna. Lásd Wagnert. Az

Isten igéje ollyan, mint a vi

lágoskodó (világíto) /zövétnek.

Telegdi. De ez annyi, mint fax,

fáklya. Egö lámpás lévén, so

kakot tanításával világosított.

Pázm. Pred. A Magyar constru

ctio rend ez: tanításával sokakot

megvilágított. A világosit an

nyi, mint lucidum reddit.

Lucrum. Lásd //agnert.

Nem maga tanúlásáért, ha

nemz (a”) lelkek megnyeréséért

terje/ztette Kri/ztus elejébe ezt

a kérdést. Pázm. Pred. Az

illyen felette idegen fzójárások

helyett éllyünk inkább magya

ros ígékkel, mint: nem azért

lorationis az Aestheticában:

terjeztette 'elejébe Kri/ztus e'

kérdést, hogy tanúllyön, ha

nem hogy lelkeket nyerjen. Az

elejébe fzó Kri/ztus neve utánn

kétes értelmet fzül. Lucrum fa

cere : (a) földbe ásta, hogy U

rának hafznot ne keressen(haj

tson) vele. Pázm. Pred.

Lucta. //agnert lásd Lucta

tio alatt. Davidnem Saul fegy

verébe öltözve ment bajviadal

ra Góliát ellen. Pázm. Hod. A–

kár a baj, akár a viadal maga

is elegendő. Másutt Pázm. vias

kodásnak, küzdésnek, bajvívás

nak helyesebben mondgya. Hod.

Pred. Nagy küzdéssel tusakod

nak Pázm. Hod.

Ludere. Lásd //agnert. Az

üres lelket csalárdúl játzotat

tyák, Pázm. Pred. A játzák vagy

megjátzák itt a legterméfzete

sebb és a formatióra nézve leg

helyesebb kifejezés. Ezek csak

ját/zanak a /zóban. Gánótzi.

A /zavakkal ját/zani a ma

gyaros , amaz pedig deákos ki

fejezés, és fzokatlan. Ludendo

játzodozva. Pázm. Pred.játzva,

vagy játzdogálva a helyes for
mattO..

Ludicrus. Az Aestheticában

annyi, mint mulatságos : fur3=

meilig. Az alakos, histrionicus,

gaudfferifd). Lásd Histrionicus.

Lugere. . Lásd „ //agnert.

Gyázba öltözni. Pázm. Pred.

Gyázolni.

Lumen. Lásd Wagnert. Vi

lágosság. Pázm. Pred. Lumina

(l.

be/zédnek villanásai. -

Lunaticus, hókórságos: 9)ton

benfüdjtig. De a hóldkórságos,

holdkóros még jobb. Hasonlók

valának, kik az Evangyéliom

ban havi-koroknak neveztetnek.

Gámotzi. A rövid kor annyi, mint

üdő; a hoflzú kór, vagy kórság
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annyi, mint nyavalya. A havi

hafzontalan és roflzúl formáltt

adjectivum a hó névbűl; és a'

holnapi fzokottabb. Itt a hó a'

compositióban megmaradhat, sőt

épen kell neki a regulák Ízerint

maradni, mint hoyzám : de a'

hó helyett a hold, mikor a'

Deák mensis nevet akarjuk ki

fejezni, sokkal helyesebb.

Lunula, a holdacska a Mon

strantiában: bcr fIcine 9)łomb in

ber 9)lomtranš. Boglár : cint

Gzyangt. » *

Lupanar , bordély: Šurren=

Íjauê. Pázm. Hod. En a bordély

ház nevet helyesebb, kifejezés

nek tartom, mikor a lupanart

akarjuk jelenteni ; és e Ízó fzo

kottabb is. A bordély magányo

san annyit tehet, mint leno,

lena , lupa.

Lusitare, enyelegni: tánbefn.
Pázm. Hod.

Lusus, játék: 2piel. Olly fog

lalatosság, melly magában kel

lemetes. Pázmánnál Hod. a ját

/zodozás helytelen formatio a'

Játzdogálás helyett. Lásd Iocus.

Lux.Lásd //agnert. Dél/zán

re hozza az Isten a vétkeket.

Pázm. Pred. A dél/zén nagyon

[zokatlan fzó; a délfény, lux

meridiana jobb volna, de a nap

fény, vagy legfellyebb déli nap

fény leghelyesebb. – In luce

ambulare : a fényességbe járni.

Pázm. Pred. Nekem úgy látfzik,

hogy itt a fzent Írás értelmét

e latinismus magyarúl ki nem

fejezi : világnál, világos nap

pal, világos útonn járni, mi

|

hat, talán ide jobban illenének.

Luxuria, luxuries. Bújaság.

llcppigfrit. Ez a' fzükségtelen,

sőt még terméfzetlen hajlandó

ságokbúl is áll. Mind a Deák,

mind a Magyar név csak perme

tonymiam, és így kölcsönözött

értelemben mondatik az Impu

dicitia. /zemérmetlenség, lln

judit helyett. A luxuries és a'

bujaság még a palántákrúl is

mondatnak, mikor sok hafzon

talan ágakot hajtanak. „Fajta

lanság Pázm. Pred. Bújaság

Illyésnél. -

Luxus, pazar: 9uguê. Olly

állapot, mellyben a' fzükségte
len utánn való esdeklés a' fzük

ségesnek rövidséget okoz. Az Ae

stheticában bőségnek mondatik,

Németül tlebtrfíuf. A bujálko

dás áll az abbéli gazdagabb költ

ségben 's a' t. Márt. Istv.. Nál

lunk a bujálkodás inkább lasci

via, libido, moechatio. A lu

auriát vele csak a fákrúl és pa

lántákrúl merném jelenteni. A'

•uxus az Aestheticában böség ;

a morálisban pedig pazar, vagy

fen" -

Lytrum. Pázmánnal sarcz ,

váltság. Hod. A sarcz , melly

a régi könyvekben r nélkül is

találtatik , a' Német &dja6ung

névbül támadt, melly annyit tefz,

mint census, tributum , és így

adó. A Brantfd5a6ung és a Q5

fegcÍb fzorosan annyi, mint vált

ság, E' fzerint a Német erede

tű sarczol igazán magyarúlan

- kényfzerít.
kor minket minden ember lát

nyi, mint adóztat, adófizetésre ,

\
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-Maceratio Lásd Wagnerban.

Macero alatt. A böjt Isten/ze

rint való/zenvedetesség.Teleg

di. Hogy a' /zenvedetesség

helytelenűl formáltt és fzokot

lan fzó, megláttyuk majd Mor

tificatio alatt. Ide a sanyarga
tás illik. *

Machina, gépely: 9)łafóinc.

Általlyában annyi, mint vala

melly külső mozdító erőnek a'

Ízerfzáma. Gépelynek helyesen

mondatik az organum is a tes

tekben, 's mikor amattúl, mint

mestergépelytűl meg akarjuk

külömböztetni , belgépelynek.

Tefz azonnkivűl a gépely eggy

ollyan testecskét is, mellynek

mozdító ereje termetétül függ,

's melly Atomusnak neveztetik.

Ama tudomány, melly a' fzer

nek,felügyelő (specificus) kü
lömbségét réfzeibűl, mint gé

pellyekbűl , 's a legkissebb ré

Ízeknek ulajdonságábúl és egy
befzerkefztetésébűl visgállya ,

gépelyes Termépzettudomány

mak neveztetik (Mechanica Na

turae Philosophia , mcd,amifdje

9taturpbi{efopbic). Fejérnél mű

zer;" de ez annyi, mint mate

fia laboris. A mü/zer/zám he

lyesebb; a gépely legjobb,

Magulosus. Lásd Wagnert.

Ne adgyunk neki bénnát, erőt

lent, /zömölcsöst. Pázm. Pred.

A /zömölcsös annyi, mint ver

r****, mariidt, volt 2Rariens

Magia, bű, bűvölés: 8aute

rt". Gánótzinál varáz/tás. Páz

mánnál ördöngösség. Hod. de az

" betű e' fzóban nagyon fzük
ségtelen, mert az ös képzővel az

Ördög névbül fzármazik. Valaha

bűbájnak is mondatott, de most

már a báj magányosan jó érte

lemben vetetik. – Magiam

#*ercére , bűvölni : 8aubern.

Terméfzetes efzközök, vagy fzer

!zámok által terméfzethaladó o

kozatot efzközleni akarni , ki

vált # gonofz lélek segedelmé

nek fzollításával. Lásd Incanta

tžoš, és alább Magus. -

dMagistratus. Lásd //agnert.

A világi ti/ztviselőknek fejet

hajtani. Pázm. Hod. Másutt

ti/ztviselő rendnek mondgya.

Magnificentia. Lásd jüveg

*** Az Aestheticában pompás
ság, pompa.

Magnitudo, nagyság: Gróft.

1) Quantitas, mennyiség, melly

kétféle. a) A tifzta efzfogás fze

rint annyi, mint valaminek a

ma belső határozattya, melly
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a' fzemlélésben az eggyfélének

öfzvekötésébűl (synthesis) ál

tallyában fzármazik. b) Meg

érzekenyítve a valóságos (re

alis) mennyiség annyi, mint az

egységek folyó többfzörözésé

nek képzete, a' fzám; valami

nek hatarozása amaz egységek

nek fzáma által, mellyek ben

ne találtatnak, vagy gondoltat

hatnak. Ilyen mind a terjedtt,

mind a fefzültt nagyság. A'

terjedtt (extensiva) nagyság,

sokaság, csoportozat (aggre

gatum) az, mellyben a kü

lömbféle egymásonn kivűl van ,

és az éfztűl réfzenkint egymás

utánn fogatik meg; hol az e

géfznek képzete a réfzeknek

" által tetetik lehetséges

nek. Szoros értelemben a ter

jedtt nagyság az, mely a köz

ben van, mint péld. ok. a hollz,

a linea. A jelenéseknél e nagy

ságnak a neve volumen, köz

foglalat : 98aumcëinbaIt. Lásd

"", Az üdőben lévő nagy

ság nyúlttnak (protensiva) ne

veztetik. E fzerint valamelly

dolog létének nyúltt nagysága

az üdősornak külömbféle réfze

iben annyi, mint tartósság,

(duratio, 3Dauer). Eggy üdeig

lenni annyi, mint tartani. A'

fe/zültt (intensiva) nagyság, a'

garádics , a' minéműségnek

mennyisége (quantitas quali

"" ,, mellyet az éfz, nem

folyó öfvekötés (successiva syn

thesis) által fog meg, hanem

egyfzerre, 's mellyben a soka

ságot csak a tagadáshoz való kö

zelítés által lehet képzeni. Illyen

az érzeménynek valóügyelő ere

je; a tudásnak garádiccsa; a'

gyorsaságnak nagysága. Gará

diccsa a létnek, valóságnak (re

alitásnak), mellyel valamelly

érzésnek az oka, vagy vaalmelly

okságnak (momentumnak, 90°

ment) neveztetik. 2) A Quan

tum, mennyi egybefoglaltt (con

cretum) nagyságot tefz. Ennek

éfzfogása az eggynemű külömb

féléknek fzemlélésbéli tudásá

búl áll, a mennyire ez által a'

tárgynak képzete lehetségesnek

tetetik. E nagyság ,, avvagy

quantum különözött (discre

ium), ha réfzeinek fzáma hatá

rozott; egyébaránt pedig folyó,

(continuum). Nagynak lenni,

kétféle éfzfogás ; amaz nagyság,

ez pedig mennyiség. Hasonlít

hatatlanúl nagy az absolute ma

gnum, melly olly nagy, hogy

semmivel öfzve tartani nem le

het. A nagyságoknak tagadásai

a korlátok , (limites, Göd,ran

fcm) és ha ezek ki vannak je

gyezve, határok (fines , ter

mini, Gránit). – Magnitudo

continua , folyó, vagy"
folyó nagyság: flicfcnbc ($réft.

Lasd Magnitudo. Nagyság az

Aestheticában is.

Magus. Persa fzó, melly an

nyit tefz, mint bölcs ember,

bölcselkedő termépzetvisgáló:

de mivel a köz ember azt, a'

ki terméfzetnek titkait kinyo

mozza és velek él, a világ ele

jétűl fogva ollyannak tartotta,

ki a roflz Lelkekkel fzövetség

ben van, a Magust igen, kön

nyen ördöngösnek , bújbajos

nak nevezte. Húfz efztendő e

lőtt magam hallottam eggyfalu

si" aflzonyúl, ki a várasba

eggy beteges Úrnak orvos fü

veket efztendőnkint hozott, hogy

nem meréfzel már egyébképfü

veket fzedni, és fzárítani, ha

nem csak lopva, mivel az egéz

falu bofzorkánynak kiáltya. Qr

döngös Simonnak maradéki,

úgymond Telegdi Pázmán is

jelenés bir, okértéknek; vagy

1

-
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ördöngösnek nevezi, némellykor tok, Hod. Illyésnél dtkozódás.

pedig tudákosnak, melly név

vel, bármely idomatlan és rofz

Ízúl formáltt is, az újjabb Magyar

Írók még is Mathematicust a

karnak jelenteni ! Lásd Mathe

1Dat1Cl1S. \

Majestas. Lásd Wagnert.

Pázmánnál a méltóság annyi,

mint dignitas. A hasonló mél

tósag, úgymond, a tellyes /zent

JHáromságot eggyaránt illeti.

/Hodeg. Majestas divina: az Iste

ni Felség. Pázm. Pred. Med

yesinél is Felség, és így a'

f" mondásban a fel

ségességet talán sublimitásnak

kell venni: valamicsoda felsé

gességet lát/z a teremtett ál

latokban, az semmi nem (sem)

egyéb, hanem /zikrácskája an

nak, a mi véghetetlen tellyes

séggel vagyon az Istenben.

Medgyesi. Szilágyinál Felség.

Major propositio a syllogis

musban , Fejérnél fö kitétel.

Mellynek még is főállítás a ne

ve... Qbcrfa6. Lásd Propositio.

Majorennis, férjfikorú, műn

tig. Szilágyinál a felserdültt csak
a nevedékbűl imént lett ifiúra

illik. Szárnyára keltt férjfiú,

termé/zetes értelemben, kinek

mind öfztöne, mind tehetsége

van arra, hogy nemét , gyara

pítsa ;" értelemben , ki

#" eit és feleségét eltart

attya; erkölcsi értelemben pe

dig a' ki jövevény vezérlés nél

kűl saját efzével élni tud.

Maledicentia , fzidalom, fzi

dalmazás, gyalázás , káromlás:

baë (3d)műben, Qājterm , bit Qäftc

rung. A mit Illyés átkozodás

sal való esküvésnek mond, az

juramentum cum imprecatione.

Maledictio. Lásd Wagnert

és Benedictio. Pázmánnál á

Az átok tulajdonképen maledi
ctum,

Maledictum. Lásd Wagnert.

Külsö cselekedettel átokba öl

töztetek, Pázm. Pred. Hogy re

ám ne /zállyon a te haragod

nak átkozattya. Pázm. Pred. Az

átka [zokottabb, és értelmesebb.

Malefactor, gonofztévő : cin

uebtítbáter. Pázm. Hod.

/Maleficium , gonofz cseleke

det: llebcíthat. Lásd //agnert.

Illyésnél ördöngös ártalom.

Malevolentia. Lásd Wagnert.

Bz nem a tudatlanság” hanem

a tökélletlenség'műhelyében ko

/toltatott. Pázm. Hod. A tökél

letlenség imperfectio, vagy irre

solutio, 1Incntfd)[offenbeit.

Malitia, gonofzfzívűség : 303

btit. Ez fzoros értelemben amaz

ördöghöz illő gondolkodásbúl,

avvagy a talpreguláknak való

béli forrásábúl áll, melly a' go

nofzt, mint gonofzt, főregulá

jában ( maximájában) öfztön

tollnak válafztya. Lásd M'ag

aert is. Pázmánnál gono/zság.

Hodeg. - -

Malitiosus, gonofzfzívű: 508

baft. Veresmarthynál lator ; de

ez roflz értelemben annyi, mint

latro, nyájas értelemben pedig

annyi, mint petulans.

Malum. Deák Ízó kétféle

értelemre ofzlik általlyában, úgy

mint 1) Malum physicum, rollz,

llc6cI, 38cb. A terméfzetes czél

gátoló, avvagy az, a mi érzé

kenységünkben kedvetlenséget,

undort, utálást ébrefzt, a mi

nek tehát ellent állani iparko

dunk. Altalellenében áll ez a'

kedvesnek „a mi kéjt, 's gyönyört

okoz. 2) Malum morale (xoxow)

Ez az akaratnak a hibája, Ma

gyarúl igazán gono/znak, Né

18
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/

metül, 8ófc3 neveztetik. A ro//z,

csak az állapotnak böcsét fogyafz

tya, a gono/z pedig a' fzemély

nek böcsét és érdemét rontya.

A Malum fzorosabban imígy is

magyaráztatik. Általlyában tud

ni illik az, a' mi az éfznek va

lamellyik sarkállítása - fzerint

Izükségképen az undorodó, útá

ló tehetségnek tárgyai közé tar

tozik. A kellemetlentül (ingra

tus, molestus, unangcncbm ) te

hát külömbözik: mert ezt a fáj

dalomnak efzközetlen ( imme

diatus) érzése okozza. Különö

sebb értelemben a Malum két

féle. Elő/zör tudni illik az, a'

mit az érzeményes"
éíznek valamelly sarkállítása Íze

rint utálunk, a mennyire azt az

éfz, mint az érzékeny kellemet–

lenségnek és fajdalomnak okát

terjefzti előnkbe, és így ártal

masnak rajzollya. Ez egyfzers–

mind az undorodásnak érzemén

nyére is ügyel, és e villzony

miatt vi/zonyos ro//znak ne

veztetik ( malum relativum

relativtô 1lc6cI , eber béfc3 ):

Illyen az előgondatlanság, a'

jó alkalmatosságnak elmulatása,

Fo//z másod/zor az is, a mi

a tifzta éfznek sarkállítása Íze

rint, azaz , önnön magának az

éfznek formája Ízerint: és így

mindenik efzes valóra nézve, ér

zeménnyeinek tekíntete nélkül,

az útálásnak tárgyai közé tarto

zik: röviden , a' mi a tifzta éíz

nek törvénnyeivel efzközetlenül

ellenkezik. Ezt a Magyar tulaj

donképen gono/znak nevezi. Il

lyen a hűtelenség. A gono/z em

ber az, a ki gonofz talpregu

lákbúl (maximákbúl) tefz vala

mit; és így az erkölcsi törvény

dűl való eltávozást önkint [za

A gyökeres gono/záltal a talp

reguláknak önkint érdemlett fő

forrását értyük az emberben. A'

gono/z /zív annyi, mint az aka

ratnak terméfzetes hajlandóság

búl fzármazó tehetetlensége arra,

hogy az erkölcsi törvényt fő re

gulái (maximái) közé felfogad

gya. Némellykor a vi/zonyos

ro//z általlyában jó lehet, mint

péld. ok. önnön magunknak fel

áldozása a köz jóért. Lásd De

generatio. Sárvári Pálnál mala

physica : a terméfzetben lévő

ártalmas dolgok, vagy gonofzok;

metaphysica pedig a' fzükség

ben való gonofzok. Ugy látfzik,

hogy ezen ideák nem elég vilá

gosak: a malum physicum, a'

ro//z, a morale pedig, (de nem

a metaphysicum) a gono/z.

Mancipatus. Lásd Wagnert

Mancipium alatt. Márton Ist

vánnál rab/zolgaság.

Mancipium. Lásd JVagnert.

Mikor ama dúzs gazdag lát

tya hogy alacsomb (alacsonyabb,

vagy alacsonyb ) /zolgája »

elvetettebb (megvetettebb) rab

ja elejébe állapodik. Pázm. Pred.

Mandans. Szilágyinál megbí

zó. De mért nem hatalomadó:

$cfgbfgeber: parancsoló, megha

győ : (9cmaltge6cr. -

Mandatarius. Ez Szilágyinál

biztos, melly fzó tulajdonképen

annyit tefz, mint fidús, fidelis,

intimus: vertraitt. A mandata

rius annyi, mint hatalomviselő,

/ia/almasított , ügyviselő: $5e

polírnádbtigter , 2(nmaIb, Gemaltba

Úer, $5cfcbIfjaber. -

Mandatum. Lásd Wagnert.

Szilágyinál megbízás, biztos

sági eggyesség; de ezek helyett

jobb a hatalmasítás, hatalom-,

adás, parancsolat, hagyomány

bott törvénnyei közé fogadgya.[bízomány. Pázmánnál" paran
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csolat: Hod. Az Istennek hagyo

másábúl Salamon két nagy öreg

Cherub angyalt olly fábúl csi

náltata. Mono/zl. Hagyás, vagy

hagyomány helyett a hagyo

más fzokatlan; és most már csak

annyi, mint deliquium, mellyet

a köz " hagymás betegség

nek mond. -

Manifestare , kinyilatkoztat

ni: offenbarcm. Pázm. Hod. Fe

jérnél e helyett a nyilvánsá

gosítani halzontalan és helyte

len, mert a nyilvánvaló he

lyett a nyilvánságos, valamint

a nyilvánvalóság helyett a'

nyilvánság éppen ollyan kény

Ízülemény, hmint az ázvánvaló

és ázvánság volna, a nedves

és nedvesség helyett; vagy ha

a nyilván fzót adverbiumnak

veflzük, akkor ezen új fzavak

hoz hasonlók volnának ezek :

titkonvaló és titkonság ; a tit

kos és titok helyett.

Manifestari, kinyilatkozni:

offenbar motrbcm. Minekutánna

kinyilatkoznak, minden ember'

cselekedeti. Pázm. Pred. Az (a')

Kemény öldözésben (üldözés

ben) az (a ) képmutatoknak

gondolati kijelentetnek. Molnár

Albert. Ezen esetre jobban illett

volna a megnyilatkoznak ne

utrum, mellyel Molnár másutt

az égrül a megnyílnak helyett

nem igen jól él. De a kitudod

nak is jó. Lásd Aperiri.

Mani/este , Ízemlátomást ,

nyilván : augčnfdjeinlid) , offinfar.

Lásd /1 agnert.

Mantica. Lásd /Wagnert.

Nevetve nézi más hátánn az

i/zákot. Pázm. Pred. A zfák,

vagy tari/znya helyesebb; mert

az i/zák mást tefz, ammint a'

bori/zák, vinipota, potator név

bűl tudgyuk. -

Manuductio, vezérlés, veze

tés, kéznél fogva való vezetés :

2ínleitung, 2(nführung, Qambíci

tung. Ama nagy hírű Tani

tónak vezérléset követvén, úgy
mond Csere.

Manuductor, vezér, vezető,

vezérlő, ki valakit kezénél fog

va vezet, kalaúz : ein $úbrer,

2Íníciter, ber einen 6cy bcr 3anb

fübrt. Cserenél vezérlő, kalaúz.

Manufactum, kézcsinálmány,

kézműdarab: 28aaren, bie mit

Ntr Šant gemadót merben. Fejér

nél kézi mű, de ez manualis

labor.

Manus. Lásd Wagnert. Ma

nibus expansis: kéz kiterje/zt

ve. Pázm: Pred. E' syntaxis a'

Magyartúl nagyon idegen. ki

ter/e/ztett kezekkel terméfzete

sebb. – Manus, contexere: ö/z-

vekucsolni. Molnár Alb. – Ma

nus imponere , manuum impo

sitio: kéz reá vetés, a Conf.

Kezet vetni: Peresmarthy. A'

kéztételnek erejével vették a'

/zent Lelket, Gánótzi; de ez

annyi, mint manuum positio :

valamint a vetés, , projectio.

Minéműnek lenni a kéztétele

megmutattuk. Gánótzi. Midőn

pá/ztorokot /zenteltek, eléb (e-

lőbb) imádkoztak és úgy ve

tették kezeket a vála/ztott/ze

mélyre. , Pázm. Hod. Mala/zt

adatott kezekreávetés által az

Egyházi állapotra vála/zta

tott (rendre válafztott)/zemély

nek. Pázm. Hod. Ha egyfzer a'

kezeket vetni olly fzokott leflz,

mint a kere/ztet vetni, az el

sőbűl a' (ézvetés név is fzinte

olly helyes lehet, mint az u

tóbbikbúl a kere/ztvetés. De

nekem úgy látfzik, hogy kézzel

kere/ztet vetni terméfzetesebb

idea , mint kezet vetni, noha

meg kell vallanom, hogy a vet

ígét, még a kere/ztnél sem fze

18 *.." - - -
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retem, mert felségesebb és ne

mesebb cselekedetet nem igen

fzoktunk vele jelenteni. Egyéb

aránt, ha a kere/ztet vetni Ízó

járást a közönséges [zokás mi

att, melly oltalmába vette, meg

kell is hagynunk, a másikot,

kezeket vetni tudni illik, melly

nem olly fzokott, és nem is

olly terméfzetes, megigazíthat

tyuk az által, hogy helyette illy

kifejezésekkel élünk : kezeket

terje/zteni , és ké/zterje/ztés.

Manuscriptum, kézírás: 3amb

[djrift. Fejérnél kézíratmány. De

minek ezen új név, mikor a'

régit minden ember érti ; és

ha már újjat akarunk, miért

nem mondgyuk írománynak?

Hifz az íratmány, az árat ígé

bül fzármazik, és így fzükség

képen annyit tefz, mint scri

ptum, quod per alium, scribi

curamus ; melly ideának hafz

nát a befzédben vagy felette

ritkán, vagy talán soha sem vefz

Ízük.

Mappa , abrofz : tifűtud).

Mappa , földrajzolat: 9ambfarte.

Jel.: 3cidjen. Ha azokhoz is bi

zonyos mérték raga/ztatik ,

mint a földabro/zokhoz. Fejér,

Megvallom hogy az abro/z Ízó

a Német 2(6rif; névbül támadt,

mivel talán az afztaltakarókonn

külömbféle rajzolatok voltak; de

már most az abro/z , nállunk

semmit sem tefz egyebet, ha

nem a/ztaltakarót, a/ztalborí

fékót. Ezt tehát a Mappákrúl

mondani még nevetséges is, an

nyival inkább, mivel a com

positiónak ereje által e' fzó e

^ gyenesen csak földbül ké/zített

abro/zt jelenthet, és így tökél

letesen hasonló ezekhez: selyem

abro/z , /zörabro/z, vá/zony

abro/z 's a' t. Hasonló értel

met adna a földkép is. A föld

*

rajzolat tehát jobb, a' fzokott

Mappa pedig legjobb. -

are. Lásd Wagnert. Mare

aestuans: a háborodott tenger

Pázm. Pred. A háborgó he

lyesebb.

Margo, fzél: ber $anb. Partt

ba8 1lfcr. Határ: Gránitm., Páz

mán karajnak mondgya. A De

cretom karéjára sok helyenn

feljegyeztettek a Glossa ese

ti. Hod. Csak egynehány név,

és csak négy, vagy öt íge ta

láltatik nyelvünkben j végzéssel

és még ezek közül is az ajvég

zés a következendőkben kaj,

ganaj, karaj, paraj, taraj va

laha, nem tndom, mi okra néz

ve, a kellemetlen éj végzésre

változott, melly sokaknál még

most is kedvesébb , mint amaz.

Hifz éj végzéssel csak két ne

vünk van, úgymint éj és kéj,

rövid ej silabával pedig meg

meg csak kettő, úgymint tej és

pej. Az aj végzés ellenben több

névben kerül elő, mint: aj,

baj, faj, raj, vaj, zaj, dévaj,

kaczaj, olaj," tolvaj.

Vannak tudni illik Magyar vi

dékek, hol a nyelv olly fzem

betünőképen tunyáskodik, hogy

a' fzónak minden tagjait hofIzít

va ejtené, ha lehetne. Azonban

a karaj , talán inkább vala

melly zomok testnek kerékded

darabját jelenti, mintsem fzé

leit, és alligha nem a franczia

uarée fzóbúl támadt. A pár

kány, pártázat a hasonló test

nek kilyebb álló fzéleit tefzi.

A karima is pártázatot tefz,

de csak a kerék testékenn. A'

lyesebb. Ha a könyvkaraj (a'

könyvfzél) elég /zéles, arra

árják a jegyzéseket... Csere

A könyv karéjára (fzélére) azt

irta , úgymond Veresmarthy.

síkonn a' /zél és határ leghe
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AMaritus, férj : G5cmann, Af'

Papoknak és Püspököknek nö

söknek kell lenni ; mert /zent

A'ál parancsollya, hogy a'

Büspök eggy feleségü férfiú le

gyen. Telegdi. A nös annyi,

mint feleséges, uxoratus.

Martyrium. Pázmánnál már

tirság. Pred. De a mártirom

ság fzokottabb ; Magyarúl pe

dig annyi, mint vértanúság,

vérbizonyság : 3lut;cugnif.

Masculinum genus, a Gram

maticában férjfinëm.

Massa in corporibus, a' fzer

tömény a testekben: 9)tafe in

btn_Störperm. Annyi, mint maga

a' fzer, mikor valamennyi ré

Ízei egyfzerre munkálkodó (moz

dító) réfzeknek gondoltatnak a'

mozgásban.

Materia. A Logicában fzer,

talpfzer: ©őtoff, $)taterie. Lásd

//agnert. A) Altalellenében a'

formának annyi általlyában, mint

az adott, a határozható. Ennek

vi/zonytársa (correlatuma) a'

határozás, a forma. E' fzerint:

1) az elmeiigyelő (theoretica)

Filozofiában éfzügyelőleg (logi

be) annyi a' fzer, vagy inkább

talpfzer, mint a közönséges az

éfzfogásban; a talpvalónak (sub

jectumnak) és az állítmánynak

" éfzfogásai az

itéletben; az egybekötött itéle

tek a következtetésben ; az éfz

revételek a tapafztalásban ; az

ösmeretekben általlyában fog

lalattyok és tárgyok. Ugyan

azon elmeügyelő Filozófiában a'

dolgoknál általlyában a talpfzer

annyi, mint a mivolti ré/zek

(essentialia, 35eftanbtítiIe). Min

dennémű lehetségnek a talp

fzere a határatlan létség a no

umenonban (a valamiben, am

mint magában van), a belső,

az eggyek (monades). Lásd Ato

mus), vagy , a' mi megmarad,

ha minden érzékeny határozá

sokot elgondolunk; a jelenés

ben pedig a jelenésnek létsége,
"" az érezhetö. – 3
A gyakorlásügyelő ( practica

fi, #"" és útáló

tehetségnek talpfzere a kívántt,

vagy az útáltt tárgy , a' f,
nyör, vagy az undor, mellyet

a tárgy okoz, a hajlandóság

nak, a reménységnek, vagy a'

félelemnek a tárgya. A' à

korlásügyelő talpállításnak, a'

törvénynek talpfzere ugyanazon

tárgy, a mennyire arra a talp

állítás," a törvény ügyel. –

B) A léleknek, avvagy a bel

ső érzés tárgyának "n"-

ben a' fzer az, a' mi a külső

fzemlélésnek formája által

meghatároztatik, azaz a testek

nek magavalója (substantiája). |

Ezen fzer tapa/ztaláshaladó

lag annyi, mint a külső jelenés a'

közben; terméfzetesen (physi

ce) ugyan és nevezet Ízerint

mozgásügyelőleg (phoronomi

ce) a mozogható a közben;

létügyelőleg ""-5 az, a'

mi a közt elfo lallya ; gépelye

S62/2," a mi mozgása

által mozdító erejét más valami

mozoghatóra fordíttya; jelenés

igyelőleg"ce),
a' mi a külső tapafztalásnak

tárgya lehet. Akármelyik fzer

nek mink csak külsejét ösmer

jük. Mind az, a mit a' fzerrül

általlyában tapafztaláselőzőleg

(a priori) tudhatunk, a termé

fzetnek Bölcselkedéstudomány

nyához(" naturae)

tartozik, mellyrűl lásd Phy

sica. Materia Sacramenti : A ”

penitentziának ntint, eggy lát

ható jele, úgymint Gánótzi. Az

Oltári Szentségben a látha

tó dolog, mellybül e Sacra
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mentom megképzül (lef"), a'

Áenyér és bor. Gánótzi. A bér

málásban a látható állapot

krismának neveztetik. Gánótzi.

Illyésnél á Szentség materiá

ja. Mikor Pázmán Pred, így

fzóll: a' mi testünköt nem a

Aará (az) Isten közbevetés nél

éül semmibül teremteni, mint

lelkünköt: a közbevetés nélkül

nem , talpfzerre mutat, hanem

annyit tefz, mint immediate.

Materiale, létfzer, vagy é

}" fzer : )taterialien. Lásd fel

yebb Ideale. : *

Materialis, fzerbülvaló, fzer

ügyelő, in compositis, fzer :

9)łateritI. Így neveztetik által–

lyában minden, a mi a' fzert

úgyeli, vagy a' fzerhez tarto

zik, mint p. o. /zerügyelő ha

Jzonvétele az éfznek, az érte

lemnek 's a' t. – Materialis

causa: Lásd Causa. Materialis

lex. Lásd Lex. Fejérnél mate

riai. Másutt neki a materialis

veritas annyi, mint matériára

nézve igaz ; de a /zerügye

Zöleg való igazság, helyeseb

ben van mondva. ~ ~ ~

Materialismus, fzervítatás :

f) aterialismus. 1) Általlyában!

ama tanítás, melly a világnak

valamennyi valóit fzerbül álla

mi vítattya. 2) Különösebben a

fzervítatás kétféle, úgymint: a'

lélektudományos (psychologi

cus), melly azt állíttya, hogy

az embernek fzemélyessége (per

sonalitas, perfénfid)feit), csak

éppen azon testnek alkuja alatt

lehetséges; a világtudományos

(cosmologicus) azt vítattya, hogy

a világban való jelenlét nem

lehet másféle, hanem csak köz

igyelő, (localis, räumfid).

Materialista, fzervítató: 9)łas

terialift. A' ki tudniillik azt ví

tattya, hogy a világonn csupa

* * * * * * * * **

fzer, minden , 's a' ki még a'

gondolkodást is a' fzernek ter

méfzetébűl akarja megmagyaráz

Ill. ; - - - - - -

Materialiter, fzerfigyelőleg,

Materialiter verus, Fejérnél ma

teriájára igaz ; de /zerügye

lőleg igaz helyesebb. " , ,

Materiatum. Csere tett do

lognak mondgya; de Causa a

latt megmutattuk már, hogy

a materialis causa , nem le

vezi; a materiatum sem lehet

tehát tett dolog. Ez annyi, mint

/zerévet felké/zített, vagy ké/z

://zerű dolog.

Mathematicus, a, um , mé

1 őtudományos : mathemati[db

– Mathematica categoria, mé

rőtudományos eredeti értemény:

matßrmatifd5: categorie. Olly e

redeti tifzta értelemfogás, melly

a tifzta és érzeményes [zemlé

lésnek tárgyaira ügyel. – Ma

t/tematica, principia , mérőtu

dományos falpállítások : matte

matifdc (3rumNfd5c.. Ezek csupán

csak a jelenésnek fzemlélését

ügyelik, tapafztaláselőzőleg mu

tatván meg ízükséges alkuit. –

Mathematical synthesis, mérő

tudományos öfzvekötés : matbc

miutifdje synthesis. Ez az eggy

neműnek öfzvekötését és felofz

tását illeti, és kétféle, úgymint

a) a csoportozatnak (aggrega

tumnak) öfzvekötése, hogy be

lőlle terjedtt, vagy nyúltt nagy

ság [zármazzan; b) azutánn az

az öfzvehegedésnek ( coalitio)

egybefzerkeztetése, hogy belől

le fefzültt (intensiva) nagyság
támadgvon.

Mathesis, Mathematica , mé

rő tudomány : bic $Giffenfdyaft

2(ÍÍcê au83umcffen, maë fid) auê

meffen (áft. ~ ' * *

Matrimonium. Lásl Ff'ag

• 4. -

het tévö ok , a' minek Csere ne
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nert. Pázmánnál házasság , va

lamint Telegdinél is. Lásd Win

culum. Gánótzinál a legitimum,

törvényes: a ratum , erősített;

de az eltökéllett jobb; a con

sumatum, elvégezett ; de a tel

Zyesített helyesebb. Matrimonii

turbator, Pázmánnál házasság

rontó. Pred. A házasságbontó

sem helytelen. Matrimonio jun

ctus, házas, nős. Pázm. Hod.

A nös annyi tulajdonképen ,

mint uvoratus, conjugatus. Ma

trimonium inire, /lázasúlni ,

nö/zeni. Pázm. Ilod. Az első he

lyett a házasodni helyesebb,

és fzokottabb. A nö/zeni, nöz

ni helyett, olly genericum, hogy

inkább a házasságonn kivül va

ló testközlést tefz. Vö/ztön nö

:/ző vén menyecske , úgymond

Faludi. Vinculum matrimonii,

házasság” kötele. Illyés.

- Maxima , talpregula , sarkre

gula: 9)lagime. A maximák az

éfznek tárgyügyelő talpállításai.

1) Az elmélkedő éfznek maxi

mái olly talpállítások, mellyek

a viflzaügyelő (reflectens) itélő

tehetséget illetik. 2) A gyakor

lásügyelő éfznek maximái ama'

talpállítások, mellyekhez csele

kedetinket kell alkalmaztatnunk.

3) A maximák hajlandóságokra

is építtethetnek. Lásd Mavima

arbitraria. A maximáknak som–

májagondolkodásmódnak nevez

tetik (cogitandi ratio, Qenfungô

art). Lásd Determinata causa:

A' maximáknak külömbözésérűl

a gyakorlásügyelő törvényektül

lásd Lex a vége felé. In maxi

mam recipere aliquid, Gtiva8 in

[time 9)tarime aufnehmen annyit

iefz, mint valamit fő regula

gyanánt befogadni, talpregulá

nak válafztani, melly fzerint az

ember foglalatosságit végezni a

karja. A jót sarkregulának vá

lafztani annyi, mint azt meg

Ízeretni. – Maxima arbitraria,

kényregula 2Gilícněmcynung.

Olly talpregula, mellyet magá

nak valamelly rideg, efzes való

hajlandósági Ízerint képzett, 's

melly a közönséges reguláknak és

törvényeknek általellenében áll.

Mechanicus, a, um , gépe

lyes : med)amifd). 1) Gépelyesnek

neveztetik, általlyában minden,

a' mi az okságnak (causalitás

nak) törvénnye fzerint az üdő

ben fzükségképen következik.

2) Különösen pedig a mozgó

testeknek egymást illető mun

kálkodása, melly mozgásaiknak

közlésébűl áll. Ez tehát külső

erő által vitetik végbe; a vá

lafztó munkálkodás pedig belső

által. Lásd Chemica operatio.

Bizonyos rámára /zedett mon

dásoknak, gépe/yes leimádko

zása. Fejér "…" mond

gya; de az e/zköz medium ; a'

/zer/zám, instrumentum ; a me

chanicusnak tehát /zer/zámos

nak kellene inkább lenni. Igaz

neve gépelyes. Mechanice Fejér

nél e/zközikép ; de helyes ki

fejezése a gépelyesen.

Mechanismus , gépelyezet ,

gépelyesség. – Mechanismus

naturae, a termézetnek gé

pelyessége: 98cd5amièmu8 bcr9td

tur. Az esetek folyamattyának

fzükséges volta az üdőben, az

okságnak , terméfzettörvénnye

fzerint. Lásd Causalitas.

AMedia nota, ponthorgocska

az Orthographiában:

Media vocalis, középhangú

betű a Grammaticában.

Mediate, efzközösen: 90littel

Úar. Monofzlainál e/zköz által.

Lásd Directe. Fejérnél , közbe

vetve; de ez csak annyi, mint

interponendo. Illyésnél is e/z-

köz nélkül. Lásd Immediate,
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Fejérnél a közvetve még ro[Izabb

mint a közbevetve is; másutt

meg a közvevetve fzóval él;

pedig a vet verbumnak facti

tivuma nem vetet, hanem vet

tet. -

Mediatio., közbenjárás, vagy

efzközlés. A /zent Irásbúl ki

nem hozhattyuk, hanem az Ec

clesia és Traditio” méltóságá

nak közbevetése által. Pázmán,

A közbenjárás , közbenkelés ,

sőt, még az e/zközlés is helye
sebb.

""" : 907itt

Ier. Csak (az) e közbenjáró

-
""" Pázmán

Hodeg. Telegdi is annak neve

zi. Pázmán Szó/zóllónak is. Hod.

Ugyfzinte Monofzlai. Illyés pe

dig így fzóll: Megváltó, /kó

Jzöllő, vagy közbenjáró, és i

télő bíró ; „háromféle ti/zti

(tifztye) Kri/ztusnak az ö A

" nézve.

Mediatus, efzközös: mittel

bar. Lásd felyebb Mediate.

Medicamentum. Lásd //ag

nert. Nincs a világ patiká

Jában olly /zer/zám, melly az

ember lelkének keserűségét or

3vosolhassa. Pázm. Pred. Igaz,

hogy a Régiek az arómát fű

fzerfzámnak nevezték; és e' fzó

val lehetne még most is élni,

#" a fil/zér fzokottabb és

elyesebb is. A /zer/zám ma

gányosan annyi, mint instru

mentum , machina.

Medicina. Lásd Wagnert.

Orvoslással éllni. Molnár Alb.

A medicina orvosság; a me

dicatio pedig orvoslás. Az élni

igében a dupla l fzükségtelen.

Medicus , orvos: 2(rit. Ve

/zedelmes orvosnak tartanók,

a' ki betege előtt lantot ver

*e , és éneklésével akarná gyö

nyörködtetni fülét, Pázm. Pred.

•

Mediocritas. Lásd Wagner

ban. Mediocritatem sectari: kö

zép aránt járni. Pázm. Pred,

A közép útonn járni termé
[zetesebb,

Mediocriter, középfzerűen #

mittcímäfig. Pázmánnál a közép

fzerint nem olly termélzetes,

és helyes kifejezés, mint a kő

zép/zerüen.

Meditatio. Lásd Wagnert,

és Consideratio. Pázmánnál

ollykor fötörés. Pred. Istenes

meggondolatok, úgymond Mol

nár Albert. Az at, et képzőnek

terméfzete az, hogy az ígékbül

actust, cselekedetet, nem pe

dig actiót, cselekvést jelentő

neveket fzül, a' mi azt, az ás »

és képzőtül voltaképen megkü

lömbözteti. Anal. Part. I. p. 74.

b). A meg praefixumnak ha

sonló ereje van. Anal. Part.I.

pag. 49. §. 35. A meggondo

lat tehát az actust felette fzük

ségtelenül kétfzer jelenti. Illyen

névfzörnyetek volnának a meg

indúlat, a megparancsolat »

a megcselekedet 's a' t. A me

ditatiónak neve elmélkedés.

Medium, efzköz: 9)tittt{. Mi

vel az éfz, és köz nevekbűl van

öfzvetéve, a /zer/zántúl, in

strumentum, mieg kell külöm

böztetni. Az igazúlás e/zközi.
Pázm. Hod. Az eredendő bűn

ellen e/zközösöknek kellett len

ni. Pázm. – Ember Pálnál is

e/zköz. – In medio relinquere :

En a dolgot közben hagyom,

úgymond Pázmán. A Deákta

lan Magyar ezt még akkor sem

értené, ha a közben helyett,

közepett mondanánk. Ezen idi

otismust így kell ejteni: én e'

dolgot megnem vála/ztom , a'

mi megmeg magyar idiotismus,

mellyet a Deák nem értene: id)

Iaffe bit 2ad): untntjóisten.
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Medius, közép. : Medius ter

minus , középfogás : $)'ittelbe

griff:. Lásd Ratio. -

Medulla. Lásd /Wagnert. A'

kere/ztény tudománynak /zéki

(fzéke) abban van, hogy a'|

Biblia (az) Isten vezérlésébül

fratott. Pázm. A tojás sárgáját,

közepét is /zéknek nevezzük.

Melancholicus. Lásd /Wag

mert. Fejérnél buslakodó; ha

még is búsalkodónak mondaná,

találna a Magyar nyelvben az

analogiánál eggy kis oltalmat.

A búsong, búsúl a' fzokott ígék:

a búsakodik sem helytelen.

Melius, jobban: 6cffer. Hogy

jobbadon megérthesd, úgymond

Monofzlai. Szerettek Eleink a'

nyelvel ját[zani; Ízerették a'

hoflzúfzavakot is. A jobbadon

Izinte olly pattogtató fzó, mint

az árattattatik, ve/ztegettette

tett, az iratik, ve/ztegettetett
helyett. - -

#ia, a' Musicában dal.

Membrum , tag: GjIicb. Mem

bra disjuncta , in judicio dis

junctivo : a megkülönözött ta

gok. Fejér. Membrum in re

gno finium, tag a czéloknak

orfzágában : GjIitö im 9teid)t ber

8mot(ft. Lásd Regnum. -

Memoria.. Lásd Wagnert.

In memoriam revocare. Azon

igazságot sok/zor e/zébe jut
tatom az embereknek. Pázmán

Pred. Memoriae mandare: Nem

abban áll a Predikátiónak üd

vözséges ha/zna, hogy az em

ber elméjébe foglallya és elő

mondhassa (elmondhassa, re

citare), a' mit hallott, vag

olvasott, hanem hogy okossá

ga meggyözessen, es akarattya

vastagodgyon abban. Pázmán

Predik.

Memoriter, könyv nélkül,

beteve : auêmtabig, Pázmánnál
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kardéra, mellyrül; lásd Ta

ctus in Musica. E most már,

fzokatlan, és egyébaránt is ü

dőtlen fzó talán csak nem támadt

a franczia par coeur fzavakbúl.

Mendacium. Lásd Wagnert.

Pro falsa doctrina: A'f"
községet hazugságga ötve

" Pázm. Hodeg. Mond

gya ő hazudásnak is, és nem

roflzúl; csak hogy ennek Deák

fzó fzorosan meg nem felel,mivel

a mentiri ígébűl igenév a Deák

ban nincsen. Mendacii arguere :

hazudtolni. Pázm. Pred. most is

fzokott íge.

Mendax. Lásd Wagnert. Páz

mánnál is hazug. -

Mendum. Lásd Wagnert

Pázmán véteknek is nevezi. Ho

deg. Az Aestheticában hiba,

áncs. * * *

Mens. Lásd /Wagnert. A Lo

gicában éfz, 23ernunft, Pázm

Elmének mondgya Hod. de ez

a határozottabb fzóllásban in

genium. – Ad mentem redire

Pázmánnál mege/zméllni ma

gát. Hodeg. Az e/zméll igének

helytelenségirűl lásd Perpende

re. Az éfzre térni, vagy ma

gát meggondolni olly járatos »

és világos mondások, hogy én

az e/zmél igét helyettek tenni:

véteknek tartanám. Animum ad

aliquid applicare: e/zét vala

mire fordítani : ftin (Stmüt9 auf

§tmaš rid,ten. A (3cműt0 névrűl

lásd Animus. – Hogy okossá

ga meggyőzessen. Pázm. Pred

effectus pro causa. -

Mercator. Lásd Wagnert.

Pázmánnál dros ember Pred.

De így nevezi ő a creditort is,

Merces. Lásd Wagnert. Páz

mánnál zsold, Zolt; másutt meg

fizetés. Bűneinek bocsánattyá

ért illyes drága fizetést (bért)

adott az Isten fia. Pázm. Pred
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. – Recipere mercedem : az em

berek megitéltessenek, és ér

demek /zerint vegyenek fize

zést (jutalmat) Pázm. Pred. An

nyival nagyobb fizetéssel ju

talmaztatik a lelki irgalmas

ság. Pázm. Pred. ~ | | | |

Mereri. Lásd /Pagn. Az iga

zúlást senki nem (sem) érde

melheti (meg). Pázm. Hod. Az

ember nem érdemelheti igazú

lását. Ugyanak. * * *

„ Meritorius. Lásd /Wagnert.

Érdemes Pázm. Hod. Illyés, ki

* gyümölcsösnek is nevezi. Salu

zifer helyett Pázmánnál üdvöz

séges. Magán, úgymond, a'

/zabad akarat nem elégséges

az üdvözséges jó cselekedetre.

Hod. A magán fzót nagyon íze

reti Pázmán noha helytelenűl

formáltt. A jelenvaló mondás

ban helyette a magában , vagy

magányosan helyesebben áll.

Más helyekenn magátúl mon

datik. * * * * -

Meritum. Lásd JWagnert.

Meritum seu dignitas rei: érde

me a dolognak. Pázm. Hod.

Christi meritum : Kri/ztus” ér

deme. Ugyanaz. – Ezeknek sem

zni érdemek nincs, (sincs az)

Isten elött. Ugyanaz. – Mi

%") nem a magunk cse

ekedeti” érdemébül igazúlunk.

Pázm. Hod. E sok hafzontalan

genitivus nélkül magyarossab

ban mondgyuk így: mink nem

a mi cselekedetünknek érdemé

bül igazúlunk. Egyábaránt jó

efzre venni, hogy#, 110 nm

tefzi a cselekedeti pluralis utánn

a possessivumot a plurálisba,

mint a mostani nyelvreformá

torok: érdemekből. – Emberi

érdem. Confessio. - : : :

Metaphora. Melly ágazatban

két metafora, példa és árnyék

|határoztatik meg. 1) Tágas ér

vagyon, Pázm. Itt Pázmán a'

metaforát csak magyarázni lát

Ízik, de nem magyarra fordíta

ni. A metaphora olly fzó, melly

nem tulajdon, hanem kölcsönö

zött értelmű [zót tefz a tropus

is, melly névnek betű fzerint

való értelme.fordúlas, 2Genèung.

A metaphora névnásitás, az

allegoria értelemnmásitás, a tro

pus pedig /zofordulat.

Metap/ysica, bölcselkedéstu

domány, vagy Bölcselkedés: Jlt

tapbpff. Ha úgy tekíntyűk , mint

az emberi ösmeret első kútfor

rásainak (principiumainak) tu

dománnyát, akkor közötte és az

érzeményes (empiricus) tudo

mányok között válafztó határo

kot vonni nem lehet. Ha pedig

úgy tekíntyük, mint valamen

nyi tapafztaláselőző ösmeretek

nek tudománnyát, magában kel

lene foglalnia még a Mathema"

ticát, avvagy mérő tudományt

is. Most már e tudomány imígy

telemben a Meiaphysica annyi,

mint az egéfz, ti/zia Philoso

phia , a' nemérzékenyrül val"

Bölcselkedés, hol nem csak a'

nemérzékeny tárgyak, hanem az

érzékenyeknek nemérzékeny ál

lítmánnyai (praedicatumai) is

értetődnek. É' fzerint én a Me

taphysicát Magyarúl a Bölcsel

kédes tudománnyának, vagy

röviden csak (ti/zta) Bölcsel

kedésnek leghelyesebben nevez

tetni állítom. A metaphysicus,

a , um, azutánn, vagy bölcselke

dö, vagy bölcselkedésügyelő,

ammint a mondásnak értelme

kívánnya, a metaphysice P6

dig bölcselkedőleg, vagy bölcsel

kedésügyelőleg. 2) Szorosabb ér

telemben a Métaphysica, a föl

cselkedés annyi, mint a tilz*

értemények értelem ösmeretek

nek éfzfogásokbúl való tudo
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*

mányépülete (systemája), az

itélő előoktatás nélkűl (sine

Propaedevtica critica : cbnc fri

tifdjcr *3Borfenntnif. E' fzorosabb

értelemben a Metaphysica két

féle, úgymint a) A termé/zet

nek bölcselkedéstudománnya, a'

Termé/zetbölcselkedés ( Me

taphysica Naturae , 90Rcfapby

if. bér 9tatur). Ez annyi, mint

udománnya a dolgoknak és a'

dolgok változásainak, ammint

vagy vannák, vagy történnek:

a terméfzet tifzta kútforrásinak,

talpokainak tudománnya, Réfzei

az Ontologia, dyvagy E/zvaló

tudomány, melly annyi, mint

tapafztaláshaladó bölcselkedés,

avvagy kimerítő (aušfübrid)) ta

golástudománnya (ana/y/icája)

a tifzta ösmeretnek : annyi,

mint a tifzta éfz fogásainak és

talpállításainak tudománnya a'

gondolható tárgyakrúl általlyá

ban. Réfze a Rationalis Physio

fogia is, avvagy a tapafztalás

, túl adott tárgyaknak, a termé

Ízetnek tapa{ztaláselőző (a prio

ri) tudománnya, melly honi

mák (immanensnek) neveztetik,

ha e tapafztalás tárgyairúl úgy

bölcselkedik, ammint vannak.

Illyen a Bölcselkedő terméfzet

tudomány és lélektudomány:

( Physica et Psychologia ra
tionalis""

(transcendenshek) mondatik el

lenben, ha tárgyai nem, a ta

pafztalástúl függnek. Illyen a'

tapafztalhatatlan Világtudomány

és Istentudomány (Cosmologia

et 77teologia transcendens). A'

Metaphysica [zorosabb értelem

ben másodfzor b) az, a' mit Er

Kölcsbölcselkedésnek mondunk,

az Erkölcsöknek Metaphysicája

(Metaphysica morum). Ez rö

viden tudománnya annak, a mi

nek történni kellene. 3) Legfzo

brossabb értelemben a Metaphy

[sica annyi, mint a termélzet

rül való bölcselkedés, vagy am

mint már fellyebb neveztük, a'

Terrh, (Meta

physica Naturae). A termé

zetes Metayhysicárúl, valamint

a helyes, vagy ellenben a fel

/egek köztt tévelygő Metaphy

sicárúl lásd Hypermetaphysica,

azutánn Philosophia és Physica

alatt. " - -

Metathesis, áttétel a Gram

maticában. * : *

Methodus, tanításmód: Qcbra.

art. f) Elmeügyelőleg (theore

tice) annyi, mint valamelly tu

dománynak a formája: az éfz

nek talpállításai által meghatá

rozott módgya annak, hogy az

ösmeretben találkozó különbfé

leségeknek tudomány épülethez

illő (systematicus) egység adas

son. A tanításmód lehet: a) fel

tagoló, analytica, analytiff ; b)

ö/zvekötő, synthetica, fontbc

tifű); c) ágazatvitató, vagy á

gazatos, dogmatica, Nejmatifd);

d) mérőtudományos, mathema

tica, mathematijd); c) kétségvi

tató, kétségkeresö, sceptica,

fceptiff); f) termé/zeteskedő, na

tura/istica , naturaliftifd); g) tu

dományos, scientifica , [cientififd);

h)"" systema

tica , fpítematijd); i) itélö, vagy

visgálodó , critica , fritifd). A'

tapa{ztaláshaladó tanítástudo

mány (Methodus transcenden

talis ) annyi, mint valamelly

bölcselkedő tudományépület'

formájának a tudománnyal(sci

entia formae metaphysica cu

juspian systematis.) 2) A ta

nításmód gyakorlásügyelőleg

(practice) annyi, mint a he

lyes erkölcsi gondolkozás meg

efzközlésénck és állandó talpállí

tásának módgya. A gyakorlás
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ügyelő éfznek tanítástudomán

nya tehát (Methodica rationis

practicae) a gyakorlásügyelő

éfz criticájának ama réfze, mell

e tanításmódot sarkállításokbúl

fzármaztattya és taníttya. Ennek

igaz neve Ascetica pura. Lásd

Analytica methodus és Mo

dus aestheticus. Csere elren

delésnek mondgya ; de ez a dis

positio. Lásd Analysis és Syn

4hesis alatt. A scholasticai (os

kolabéli)tanításrend felhagyá

sával. Márt. Istv. Fejérnél mód

../zer; ha még is módrendnek

mondaná; de még akkor is olly

genericum volna, hogy nem csak

a tanításra, hanem még a kézi

mesterségekre és minden fogla

latosságra illene. Neki a metho

dus analytica/zétfejtös mód/zer,

a synthetica ö/zvetevös; a sci

entifica tudományos ; a' syste

matica : rend /zerint való. Így

hát a többi mind renden kivűl

való módfzer volna. Az analy

tica vi//zatérö tanításmód; a'

synthetica előremenő; a syste

matica tudományépületi.

Meticulositas , félénkség :

Šurájtjamfeit. A köz emberhez

illendő (illő), gyarlóságot is

megelőzte (felmúlta) az ö fé

tékenysége. Pázm. Mivel a fé

/énk régi fzokott fzó, ebbűl a'

felénkség főnév is helyes; és így

nincs arra fzükségünk, hogy a'

fel ígébűl a félékeny adjectivu

mot, és ebbűl a félékenység

substantivumot formállyuk.

Meticulosus, félénk: furd)tfam.

Felelmes pórok, úgymond Páz

mán. De félelmes annyi, mint

metuendus, metum incutiens.

Metiri, mérni: 9)teffen. Ez an

nyit tefz, mint valamelly nagy

ságot , réfzeinek folytonfolyó

öfzvekötése (synthesisse) által

meghatározni.

Metropolis, A napkeleti bi

rodalomnak/zékit (fzékét) An

tiochiát megvévé" 9

megvette ) Pázm, Imperium:

biradalom. Regnum: orfzág. Me

tropolis: fő váras. Sedes: Ízék,

ha praecisióval akarunk belzél
leni.

Metrum seu numerus poëti

cus : Ízótagmérték. GZylbenmaaf.

Metuendus. Pázmánnál felö

Predik, de ez annyi mint me

tuens. Itt a félelmes vagy leg

alább félős az igaz kifejezés:

Metus, timor, félelem. 3urát.

A félelemnek tárgya az ollyan

roflz, mellynek eltávoztatására,

vagy"" magunkot e

légteleneknek érezzük. Vala

melly tárgy, mint péld: ok, az

Isten, félelmesnek mondatik, ha

bennünk félelmet okoz (metu

endus, furd,tbar.) A Magyarban,

fzinte mint a Deákban is, a fél

ígének kétféle értelmet adunk

két kölömbféle syntaxissa által

A jámbor tudni illik féli az

Istent (timet Deum, tr fúróttt

Gott), a mennyire lehetetlen

nek tudgya, hogy vele és tör
vénnyeivel ellenkezhessen, ha a

karna is. A bűnösfel az Istentül

(metuit sibi a Deo, tr fürditt

fid) por (jott), mivel tehetetlen

nek érzi magát arra, hogy vel"

ellenkezzen , a mellet hogy el

lenkezni valóban akar. Az in

dúlatos félelem, mellyel az Is

stenhez viseltetünk, ( timor pa

|thologicus , pat0oIegifbt Surát ),

csupa érzékenységtúl okozott in

dúlat; a fiúi félelem pedig, a

tifztelet (timor filialis, reve

rentia, ébrfurdt) akaratunkot

fzabadon, és minden kényfzeri
tés nélkül veti az" Ízent

akarattya alá, és így elzes,gy*

, , erkölcsi ""
Az Isteni félelem (timor Dei,
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ßarót (Jottt8) annyi, mint az

Isten parancsolatinak. ama kö

telességbül váló tellyesítése, mel

lyel neki, mint alattavalói tar

tozunk. - -

Mica , morzfa: Brofam. Páz

mánnál afztalhulladék Pred. De

ez nagyon fzokatlan és legfel

lyebb a Poétában tűrhető az é

felhúlladék helyett.

Minister. Lásd Wagnert. Sa

cramentorum : a' "
zolgáltatója, /zentség /zolgál

/""" # Gánótzi.

Verbi Dei: Predikátor, prebi

(I'• -

9 Ministerium, fzolgálat: Dienft.

Az Isten a napot és a holdat

az ember /zolgálattyára, te

remtette. Pázm. Pred. Ecclesi

asticum : egyházi /zolgálat.
Pázm. Pred. -

Minor propositio in syllo
ismo, al állítás:" Fe

jérnél al kitétel, mellyrül lásd

Propositio.

Minorennis , nevedékkorú:

minberjábrig. Majorennis : férj

fikorú. Szilágyinál gyermekko

rú ; de nem csak a gyermek,

hanem az ifiú is mindaddig,

míg teste és efze meg nem érik,

minorennis.

Minorennitas, nevedékkor,

nevedékkorúság: 9)limberjúbrig

fcit ,1lmmünbigfrit. A Z/idónem

zet” nevendékségéhez képest a

datott. Márton Istv.

Minuere. Lásd "gmgrt. A'

fogadástétel által a' fzabad

ság megkisebbítetik. Veresmar

thy. Attenuare: fogyattyák (fo

gyafztyák) a gong/zok az is

tenfélököt. Pázm. Pred.

Minus. Lásd Wagnert. (Az)

Isten nem kevésbe jelentette e'

czikkelyt, mint a többit. Ve

resmarthy. „Minek , kínlódunk

mink az efféle Deák idiotizmus

sal, mikor azt eggy kis fordú

lással ki mondhattyuk affirma

mative : e czikkelyt az Isten

/zintúgy kinyilatkoztatta, mint
a többit. A' minus [zót mink

a kevesebbet adverbiummal fe

fejezzük ki. Az irgalmatla

núl formáltt kevésbé nem igen

kaphat fel a jobb Íróknál.

Minutatim. Lásd /Wagnert.

Minutatim aliquid proponere

(detailler), ad specialia descen

dere : En ennyire meg nem a

prózom az egé/z előadást. Páz

mán Hod. Az aprózni ígét, én

mindég csak a tánczrúl hallot

tam. Az aprít a detailler ígé

nek megfelel ugyan, de mint

metaphora a Magyarban fzokat

lan. En ezen Franczia idiotiz

must így mondanám: a dolgot

feltagolni, vagy apróra tagol

ni ; a Deákot pedig imígy; a'

dolognak apróbb ré/zecskéire,

vagy "" feltagolására

nem ere/zkedek, nem bocsát

kozok.

Minutum , üdőpercz, az órá

nak hatvanodik réfze: cine 9)ti

nute, bcr 60-fte 20ciI einer 25tum=

be. Pázmánnálórapetzentés. Pre

dik. A perczentés helyesebben

van mondva ; de az óra név

miatt e' fzó inkább tehetne má

sodik rendbéli minutumot, mint

minutumot általlyában ; mert

60. ütésébűl az óraveflzőnek

( perpendiculumnak), vagy a'
zökő tollnak a zfebórában

(elateriumnak) alkalmasint eggy
elsőrendbéli minutum támad. –

Minutum az Aestheticában kis

ded, fícim. - -

Minutus. a , um. Lásd Wag

nert. A házasság” eggyessé

gét ve/zedelmesben sértik a'

sok és aprólékos idegenségek:

Pázm. Pred. Mivel az aprólék

mind fő név lehet, mind mellék
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név, az os formativa nélkűl el

lehet. De e mondásban az apró

untig elegendő volt volna.

Mirabilis. Lásd, //agnert.

A csudálatostúl a régi Írók,

ha nem hibázok, a csudást

megkülömböztették; mert ezen

utóbbik nállok annyit tett, mint

monstrosus, portentosus, pro

digiosus. Ha csudásoknak tet
/zenek is némely tanítások az

iúj Predikátor könyveibül ,

úgymond Pázm. Hod. Most a'

csudás helyett a /zörnyetes,

vagy /zörnye/ztö nevekkel in
kább élünk. ".

Miraculosus, csudatévő, csu

dálatos: munèertbátig. A csudás

névrűl, mellyel Pázm. Hodeg.

él, lásd fellyebb Mirabilis.

Miraculum , csuda : JGunter.

Csuda, csudatétel. Pázm. Hod.

Telegdinél és Lethenyeinél csu

datétel; a mi megbizonyittya,

hogy a kicsoda és micsoda név

bótolók; a ki és mi névpóto

" és a csoda, most csu

da névbül tetettek öfzve. A'

csudák közé /zámláltatik. Páz

mán Predik. Mikor a község

látá csudatételét, királyságra
akará emelni. Pázm. Pred.

Mirus, a , um. Lásd //ag

mert. Sőt, a mi még csudásb.

Pázm. Pred. A csudás fzórúl

lásd Mirabilis. -

Misanthropia. Nagyobbgrá

dusa ennek az emberitódzás.

Márton István. Egyfzerre el

hagyta itt Mártont a Deák Íza

vaknak gyűlölése : grádusa !

Valamint az irtózik, úgy az

zrtózás is neutrum; az ember

név alatt tehát accusativust ér

teni, ammint kellene, semmi

kép nem lehet. Lángégő hegy

rollz compositum, a lánggal

égö hegy helyett, de a láng

piát, ha rollz , embergyülölés

nek, 9)tenftenbaf, mondgyuk,

ha pedig betegség, vagy ha prin

cipiumokbúl támad, emberke

rülésnek , 9)tenfd5cmfd)ctt.

Misericordia. Lásd /Wagner

ban. Az igazúlás (az) Isten'

irgalmábúl várjuk. Pázm. Hod.

Balgatagúl cselek/zenek, kik

bünök bocsánattyárúl és az Is

ten kegyelmességérül kételked

nek. Gánótzi. Az Isten irgal

mát könyörgéssel nyerje, (ér

demellye). Pázmán Predik. –

Medgyesinél irgalmasság.

Missa. Lásd /Wagnert. Páz

mán Hod. Mise. Missa privata:

/assú mise. Maga be/zélli, hogy

nállok a lassú misék meg

/züntenek. Pázm. Hod. Missam

celebrare: miset/zolgálni. Páz

mán Hod. Mise, melly betü

/zerint annyit té/zen, mint kö

vetség, vagy elküldés. Gánótzi.

Telegdinél is Mise. – Missae

celebratio : a misemondás ha/z-,

nos és kellemetes (az) Isten e
lött. Pázm. Hod.

Missio. Lásd /Wagnert. Páz

mánnál küldés, küldetés ; Hod.

de a küldetés nem olly helyes,

mint a küldés, mert a factiti

vumbúl , melly egyfzersmind

passivum is, és nem activumbú

küld fzármazik. – Szent Fia'

bocsátásában tündöklött irgal

massága. Pázm. Pred. De a bo

csátás , dimissio, és ide azért

nem illik, mivel művelő értel

me (activa significatiója) nincsen,

Mivtim, elegyesleg. Ember

Pál Vegyesleg. -

Mixtio, vegyítés, vegyűlés,

elegyítés, elegyűlés, egy elítés,

egyeledés. Az utolsóval Lethe

nyei él.

_ Mixtus. Lásd Wagnert. So

ha olly Religyió nem volt,

vető hegy helyes. A misanthro mellyben elegy nem lettek volna
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(voltak volna), a gono/zok a'] Modela. Fejér kép2eménynek

jámborokkal. Pázm. Hod, Páz- nevezi, a mi annyit tefz, mint

mán eggy Ízóval elegy, a Né-imcginatum ; a mi tehát már

metek”" Ízerint, mint í-a modelábúl kijött. A régi Ma

gehatározóval él, pedig valósá-gyarok mintának nevezték, mink

gos melléknév, mellynek a go-pedig formának, öntő formá

no/zok pluralissal concordálni|nak mondgyuk. -

kell: elegyek, vagy még job- Moderamen inculpatae tute

ban elegyesek. Ezen esetben az lae. Az erő/zakos oltalom, úgy

az állapotjegyző elegyítve is mond Márt. Istv. ezen határok

helyes volna, közül kivétetik. Ámde az erő

Mobile. Lásd Wagnert. Szi-/zakost minden Magyar violen

lágyinál ingó. Mobile perpetu-tusnak érti, és ide tellyességgel

um: millyen a'j!" a nem illik. A mértékletes olta

mindég mozogható. Fejér. A lom leghelyesebb.

mobile ezen esetben nem an- Modestia. Tifztesség, módos

nyi, mint mozogható; mert e-ság : Gittfamfit, ötfűjtibcnbcít.

zen értelemben minden test mo-Olly hajlandóság, melly az illen

bile perpetuum volna, mert ha|dóség által, és így mindannak,

örökké mozdító erőt állítunk a mi kevésreböcsülést okozhat

melléje, örökké mozoghat. A ma, elkerülése által, másoknál

mobile perpetuum annyi, mint tekintetetet fzerezni iparkodik

örökké mozgó. Ez ollyan gépely:|Lásd Humilitas. Illyésnél mér

machina volna, mellynél a tékletesség ; és ő így nevezi a'
mozdító erő minden külső se- temperantiát is. A modestia,

gedelem nélkül fzüntelen moz- vagy módosság, vagy módtar

gást okozna. i". Az utóbbikra" jusunk e'

Modalitas, módosság. Fejér-fzójárások miatt: „ módgyával

nél modosúlás, de ez modifi-báány vele; és okkal moddal.

catio in sensu neutro. Modali-| Modificans, módoló. A min

/as judiciorum , módossága az ket meghatározó , elmodósító

itéleteknek: §)tobalität ber tlrtbeilt.|béfolyásoktúl tellyesen meg nem

Ez annyi, mint az itéletnek vi- menekedhetünk. Fejér. Itt az

Ízonnya, arányzattya az értő te- elmódosító majdnem annyit akar

hetséghez. Innen van, hogy a tenni, mint elkorcsosító.

módosságnak categoriai, avvagy Modificatio, módolás, Fejér

eredeti élzfogásai, nem a tár- nél módosítás , módosúlás : de

gyat határozzák meg, hanem ez annyi, mint modestificatio,

csak a tárgy képzetének az ér-vagy moderatio. -

tő tehetséghez való vifzonnyát. | Modus. Lásd Wagnert. Hoc

Péld. ok. Lehetségesnek vala-modo : illyenképen. Pázm. Pred.

melly tárgy csak az értelem ál-Illyképen, rövidebb és jobb ;

tal, valóságosnak az itélő te-mert az en silaba , az illyen

hetség által, /zükségesnek pedig fzóban a nélkül is csak para

csak az éfz által gondoltatik. gogica, avvagy hofIzabító. Supra

- Modaliter immutata ratio-modum : módatlan. Fázm. Pre

cinia: elmódosítatott kihozások, dik. Ez modo carens, immo

Fejérné/. Módsággal megváltoz-deratus : a supra modum an

tatott okoskodások. -
"" mint mód felett való. –
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Modus loquendi, Monofzlainál
/zöbe/zéd, kinek fzavait lásd

Loqui alatt. Igaz neve be/zéd

mód, 98cbcněart... – Modi, lásd

értelmeit Accidentia alatt. –

Modus aestheticus , éreztetö,

nagy érezhetö mod : 9)lamicr.

Általellenében áll ez a tanítás

módnak,(methodusnak, 9ebrart)

és csak a mindennapi, alacsony

rendű (popularis) ösmeretekrül

mondatik. – Modi imitatio,

módmajmozás : bač 90lanieriren.

Valamelly mester” sajátságának

(peculiaritas; &igentbúmid,f.cit)

majmozása, a nélkül, hogy a'

majmozónak tehetsége volna ar

ra, hogy remek munkát fzüly

lyön. – Modus conjugationis:

mód az égerága/ztásban. Indi

cativus , jelentö; optativus, kí

vánó; imperativus, parancso

ló; conjunctivus, vel subjuncti

vus, kapcsoló; finitus, hatá

rozott ; infinitivus, határozat

lan. …

Moechus. Lásd Wagnerban.

Pázmánnál parázna. Predik. és

Hodeg. Fajtalan.

Mollis. Lásd //agnert. De

licatus , finnyás , válogató :

3art , auêfIaubcrifd). Pázm. Pred.

Mollities. Lásd // agnerban.

Pázm. finnyásság. Pred. Illyés

nél puhaság. -

Momentosus, gravis, fontos:

mid,tig. Ne csak derekas dolog

ban, hanem kicsinyben is ked

2yét keresse urának az a//zony.

Pázm. Pred. Derekas in hoc

sensu parum usitatum est.

Momentum , mikor a deák

talan motivum helyett monda

tik annyi, mint indító ok, Bt

megungègrunb. Tárgyügyelő oka

tudni illik az akarásnak, a'

mennyire azéfztül előterjefztet

vén, az akaratot meghatározza.

Ettül az ö/ztöntoll (elater ani

mi , $ric6fcbcr) az által külöm

bözik, hogy talpvalóügyelő (sub

jectivum), amaz pedig tárgy

ügyelő (objectivum). Az indító

ok ti/zta, erkölcsi, mikor azt

a tifzta éfz tapafztaláselőzőleg

(a priori) maga adgya, és így

mindennémű elzes valóra illik,

mint p. o. hogy öncselekedetink

köz hafzonra czélozzanak, miyel

ez a józan éflzel megeggyez. Er

zeményes, (empiricum) ellen

ben, mikor azt az éfz tapafzta

lólag (a posteriori) a hajlandó

ságoktúl kölcsönözi, mint p. 0.

hogy cselekedetink köz hafzon

ra czélozzanak, mivel ez böcsü

letet , tekíntetet, tifzteletet,

gyönyörűséget hoz. Lásd De

terminans causa. – Momen

tum causae, oknagyság, okér

ték: 9)tement bcr tlriadt. Így ne

veztetik az ok valóságának (re

álitássának) garadiccsa. Illyen a

valóságos nehézségnek, a va

lóságos érzeménynek, a való

ságos jelenésnek illyen, vagy

amollyan garádiccsa. Lásd Ma

cii, az itéletnek értéke, fon

tossága, itéletérték : 9)lement

cincê 1lrtbeilä. Ez annyi, mint

formája, és módificationak, mo

dolásnak is neveztetik. – Mo

mentum temporis, /zempillan

tás, üdőhatár, üdöpercz, üdõ

pont : 20ugenblicf, 8titgránit 8tit

punct. Lásd Tempus. Erős okok

kal hihetségessé tetetett. Pázm.

Hod. Jelenség helyett, lásd In

dicium. In momento: nagy hír

telen , Pazm. Pred. "" Ze771

pillantásban helyesebb. Pázm.

/zempillantat; Pred. de a'/zem

pillantás, jobb és fzokottabb"

mert a pillantat íge. Lásd Mi

nutum. Momentum in ordine

brutf.

contsructionis, nyomadék:3"

gnitudo. – Momentum judi
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Monialis, apácza: 97enne. Páz

mán Hod. A' fziriai Abbas név

bül, melly atyát telz, támadt

valaha a Magyar Apát, melly

az utánna vetett úr névvel úgy

öfzvefórrott, hogy az első a'

másik nélkül, mind fzokatlan,

mind érthetetlen. Hazánknak el

korcsosodott fiai e' nevet az úr

nélkül kezdették írni, de nem ok

nélkül: mert a világi urasá

got, a jó/zágoknak birtokát ,

minden egyházi fzemélyeknél fe

Ízegetni fő czéllyoknak tették.

Azért nevezik ők a Prímást is

fő papnak, mert e névben a'

világi hatalomnak ideája nem

foglaltatik, mellybúl a Magyar

Prímást fzeretnék kiforgatni. Az

Apát névbúl támadt valaha az

Apátza , és igen hihetőképen

annyit tett, mint Abbatissa. A'

Magyarok az Abbatissát csak

akkor nevezték Fejedelem A/z-

fzonynak, mikor királyi vérbül

való volt; de üdővel, mint több

egyéb tifzteletnév, avvagy titu

lus, úgy ez is más alábbvalók

ra is lefzállott, és az Apátza

annyit tett, mint Monialis. Most

az Abbatissát leghelyesebben

nevezhettyük Apáta//zonynak.

Monogamia. Egyházastár

saságnak nevezi Márton István.

De ha ezen Író a polygarniát

és pólyandriát sokfeleségűség

nek és sokférjűségnek mondgya ,

miért nem marad a monoga

miánál is az eggyfeleségüség

mellett?, Szilágyi két fzemély

köztt való házasságnak nevezi.

Monosyllaba vox, eggytagú

Ízó: cimfyIbigcê 9Bort.

Monstrantia SS. Sacramen

ti, Szentségmutató. Monstran

tia Reliquiarum : ereklye.

Monstrosus, fzörnyetes : un

gt5eutr. Igy neveztetik az ollyan

tárgy, melly nagysága által a'

czélt, mellybül éfzfogása áll,

elrontya.

Monumentum. Lásd Wagn.

Monimentum alatt. Fejérnél mi

veltt emlékeztetmény. A Ma

gyar ezt inkább participiummal

adgya: emlékeztető; mert illyen,

fzavai fzámtalanok, mint muta

tó, törö, furó, folyó 's a' t.

Még az emlékezedék is jobb,

mint Fejérnek productuma.

Mora. Lásd Wagnert. Páz

mánnál késedelem. Pred. Mo

ram facere: üdőt vontatni Páz

mán Pred. igen alacsony tárgy

túl kölcsönözöt metaphora, melly

helyett a késni sokkal helye

sebb. – Annyi halladékot (ha

ladékot, mert nem a hall, ha

nem a halad gyökérbül fzár

mazik) kért, hogy attyát el

temesse. Pázm. Pred. Mora tem

oris: üdöhala/ztás. , Pázmán

". – Az üdőhalogatás

nélkül megadgya a /zolgák”

fizetését. Pázm: Pred.

Moralis , scientia morum »

Ethica, scientia virtutum, er

kölcstudomány: Gőitten[ebre, $u-

genbÍtbrt.""
gyakorlásügyelö (practica) Fi

," 4) általlyában

annyi, mint a' fzabadság tör

vénnyeinek tudománnya; 2) kü

lönösebben pedig , és fzoros ér

telemben kétféle. Ha tudni illik

egyenesen és egyedül csak az
akaratnak efzes és fzabad ter

méfzetébül tapafztaláselőzőleg

(a priori) vonatik ki, akkor Böl

cselkedö Erkölcstudománynak

(Rationalis Ethicának), ti/z-

ta Moralisnak , ""

Morum) neveztetik. Ha pedig

érzékeny emberi termézetnek

tulajdonságibúl nyomoztatik ki,

akkor tulajdon értelemben vett

Erkölcstudománynak ; , alkal

maztatott Morálisnak (Mora



298

lis applicata , angtmanbtt Tora!)

gyakorlásügyelö Embertudo

mánynak (Anthropologia pra

ctica) mondatik. Lásd Anthro

pologia, Lex a végénn, The

ologia moralis és Philosophia.

" , e , erkölcsi, er

kölcsügyelő, erkölcsillető : mo

ratifd). Így neveztetik minden,

a mi a' fzabadságot és erköl

csösséget, ügyeli.

Moralista. Fejérnél Erkölcs

mester, és így a Moralis sci

entia (non ars) Erkölcsmester

ség volna. A tudományokrúl,

kivált a Magyarban, ez felette

alacsony nevezet: Erkölcstanító.

Moralitas, erkölcsösség: 90le=

ralitát , GZittlid,f.cit. Erkölcsös

magaviselés , jó akarat. 1) Ma

gában tekintve annyi, mint a'

cselekedetnek az erkölcsi tör

vényre való ügyelése. A csupa

törvényességtül (legalitástúl)

abban külömbözik, hogy nem

csak a cselekedetnek talpfzeré

re; hanem formájára is, ügyel;

és így azt kívánnya, hogy a'

cselekedet ne csak a törvénnyel

megeggyezzen, hanem a tör

vény tekintetébűl is történnyen.

A törvény tekintetébűl, köte

lességbűl cselekedni valamit,

erkölcs , (virtus, 2Eugenb). A'

törvénynek, törvénylzerzőnek

Ízeretetébűl cselekedni valamit,

mikor a cselekvő való (subje

ctum) a tárgyügyelő törvény

nyel fzinte Ízükségképen eggyet

ért, annyi, mint /zentség, (san

ctitas, $citigfrit). 2) Az erköl

csösség a boldogságra nézve an

nyi, mint méltóság (nem termé

Ízetes képesség) arra, hogy bol

dogok legyünk. Az tudni illik,

a' mit a'"" éfz

kíván arra, hogy az efzes való

nak boldogságát helyben hagy

hassa. Márton Istvannál Erköl

csiség. Nagy járatlanságra mu

tat a Magyar etymologiában,

mikor a Deák formatiónak mód

gya fzerint valaki erövel adje- #

ctivumokbúl akar substantivu

mokot csinálni, mikor az i

formativával fzükség nélkűl al

kottya a mellékneveket. Mivel a'

humanitas , a humanus adje

ctivumbúl formáltatik, nem pe

dig a homo substantivumbúl,

ők is a régi emberség fzót rollz

nak tartyák, és emberiségnek

mondgyák. Miért nem mond

gyuk tehát papiság , tifztiség, |

Magyariság , püspökiség 'sa' t.

a régen fzokott papság, ti/zt

ség , Magyarság, püspökség |

helyett. Csak nem akarják a mi- #

eink a Magyar etymologiát ta

núlni, 's a' /zgfaragást még

csak úgy sem üzik, mint tanúltt

mesterséget, holott a nyelv

nek tifztaságára elkerülhetejlenül

fzükséges és fzép TUDOMANY! |

Moraliter. Erkölcsügyelöleg

jobb, mint erkölcsi képen, am

mint Márt. Istv. mondgya : d

mit esküvéssel igérni akarunk,

mind testi, mind erkölcsiké

pen a megtartásra lehetö (le

hetséges)#" Márt. István,

Mordax. Lásd Wagnert,

Mardosó tréfák. Pázm. Pred.

/zöges tréfák. – Clandestin*

A mi testünk olly mordálly

árúlónk, úgymond Pázm. JPred.

Alattomos helyesebb. – Mer

dály, vagy mordány kis pi"

tolt tefz némelly Megyékben. A

mord, mordi, mordiás, nor

dály, mordány vagy a fran

czia mor Dieu ! káromkodás

búl, vagy a német 9tort né"

bűl, homicidium, vagy a D"

morosus, vagy mori, vagy "";

dere fzavakbúl, vagy, mind ",

három nyelvbűl kerekedtek."

miénkbe. A mord elég zok"

a tekintetrűl a' /zilaj, durv*:

#egyetlen helyet, a mord"
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nit statuit, cntf(bfiefcn ígébűl fzár

hoz tehát egéfzen hasonló a'/zen

az ebbűltámadtt/zenvedelesség

vagy mordány hasonlóképen a'

kis pifztolrúl; de a többi értel

mekben, úgymint alattomban

rágó , maro, rágalmazó s' a' t.

helyett, nem ösmeretesek. ..

Mores. Lásd //agnert. On

viselés még a magaviselésnél

is jobb. Az utóbbikkal Pázm. él

Hodeg. Morum res: az erkölcs”

dolgai: Gánótzi. Lásd Mos.

„Mortale peccatum. Lásd

/Vagnert. Halálos vétek. Páz

mán Hod. Halálos bűnbe esni.

Pázm. Hod. Lásd Peccatum.

Mortalitas. Lásd Wagner

ban. Az Angyalok testetlenek

(a') hajlandóságtúl menttek.

Pázm. Pred.

Mortificatio. Lásd Wagnert.

Mortificatio carnis Pázmánnal

testi sanyargatás; de ez annyi,

mint , carnalis , corporalis,

quasi corpore facta. A test

sanyargatás helyesen kifejezi:

de a testnek sanyargatása fzo

kottabb. – Hova hagyod kér

lek a /zent Irásban való (ta

lán ott elöadott)/zámtalan hí

veknek /zenvedetességeket. Mo

no/zlai. A sanyargatás, sanya

rúság, vagy /zenvedés helye

sebb. Az ígékbűl neveket az at,

et képző nem fzül olly közönsé

gesen, mint az ás, és. Sokfzor

ezt még a gyökérnek értelme sem

engedi meg. P. o. A tökéll decer

mazik, nem csak a tökéllés ,

decretio, statutio : &ntfdblicfung,

hanem a tökéllet is, decretum,

statutum , $ntffyíuf. De a /zen

ved ígébűl ellenben csak a' /zen

vedés támadhat, nem pedig a'

./zenvedet, melly semmit sem|

tefz, nem is tehet. Ezen anyá

vedetés adjectivun is, valamint

Máskép van a dolog a tökéllet

névvel, mellybül a tökélletes,

és a tökélletesség nevek törvé

nyesen eredhetnek. – Mortifi

cationern carnis, urgere non de

sinimus: a testnek,fojtogatását

tanítani nem./zününkmeg. Con

fessio.A'sanyargatás helyesebb.

Mos. Lásd /Wagnert. A vi

lágnak erkölcse (Izokása) /zö

val jót mondani, mivvel (mű

vel cselekedettel pedig) gonofzt.

Telegdi. A mos, /zokás, a vir

tus pedig erkölcs. A helynek,vagy

üdönek /zokása. Pázm."

Mosaicus. A Móses törvény

/zerint, úgymond Ember Pál.

Valóságos Izolgamajmozása a'

Deáknak a' fzokott Magyar Ízó

járás helyett: Móses' törvénnye

/zerint. Lutheri vallás , Căl

vinž vallás ! ! ! Majomi nyelv.

Motivum , indítóok: 95cmeg

grunb. Lásd Indicium. Az indí

tó okoknakti/ztasága, úgymond -
Mart. Ist. A motivum barba

rismus, és ha nem hibázok, csak

a deákos Magyaroknál járatos.

Még á tifzta Németben is ele

gendő a Grunb, mint a Deák

ban a ratio, momentum , ar

gumentum, causa noha a Söt

mcggrunb névvel is nagyon élnek

a tudományos könyvek. Mikor

fzívrűl van a' fzó, az indító ok

tűrhető, mert az indúlat a' fzív

dolga; de az éfzrül lévén a kér

dés, az oknak gyözönek kell

lenni. Az első esetben ö/ztönnek

is nevezi. Pázm. Pred.

Motor primus, az első indító:

bcr erift 3cm*ger. Igy nevezték a'

Régiek a világ mozgásának kút

fejét, sarkokát. -

Motrix vis, indító, vagy moz

dító erő : bic Écmxgenbe Straft..

Motus , motio, mozgás, moz

dítás: Sötnegung. 1) Ez általlyá

ban annyi, mint a helynek vál- -

"" vagy inkább a többi
*
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tárgyakhoz való vifzonynak (re-mentatio, 3dbrung) és a kül- #

latiönak, 93trbăítnif) változta-söre. 3) Felofztatik végtére az :

tása a közben. A mozgás nem arányra nézve, a) a forgó moz- #

a dolognak, ammint van, nem gásra, mellynél helyét a test- #

a valamiségnek tulajdonsága, nek középpontya meg nem vál- "

hanem érzeményes képzei, melly |toztattya. Így forog saját ten- *

a közt és az üdőt" Innen |gelye# a föld; b) a men- *

van, hogy az egéfz közönséges tenmenöre, (progressivus,fort *

Mozgástudomány"" fdbreitenb), melly kétféle a mel- *

zőleg (a”"" a köznek és az lett, hogy középponttya a moz- #

üdőnek tifzta fzemlélésére van |gó" Ízüntelen megváltoz- *

építve, 2) Szorosabb értelemben tattya helyét; mert az ilyen "

a mozgás kétféle, úgymint mozgás elő/zör köztágító lehet, *

a) mérőtudományos (mathema-melly esetben előbbi úttyára *

ticus), vagy mozgástudományos viflza nem tér, akár egyébaránt *

(phoronomicus), mikor tudni il-egyenes legyen, akár tekervé- *

lik, úgy tekíntetik, mint a talp-|nyes ; lehet másod/zor adott *

valónak (subjectumnak) fogla-közre korlátozott, és elöbbiút- *

latossága, mint az adott közhöz |tyára vil/zatérö, melly meg- "

való külső tárgybéli vifzonyok-meg kétféle, úgymint: a ke- *

nak változása, mint valamelly |rengő, mikor tdni illik a test *

köznek megjárása; b) vagy pe-ugyanazon közt és ugyanazon #

dig" (dynamicus), úgy-eggy aránnyal járja fzűntelen; *
mint a közbe való behatás, vagy azutánn a lenkö (oscillans , *

olly mozgás, melly úgy tekín-fdjmanfent), mikor a test ugyan "

tetik, mint határozattya a tárgy-azon közben ellenkező aránnyal *

nak ; mozgása, valaminek a köz-váltólag jár, mint a lengöfüg- | |

ben. Mérőtudományosan csak gelék (pendulum oscillan*, *:
eggy" pontot gondolhatunk fdmanfenter panbul). A' mozgó *

mozgani, létügyelőleg pedig"" nézve a mozgás remegő *

testet. – Felofztatik tovább a is lehet (tremulus motus, Éttt" **

mozgás 4) a közre nézve, a)|tt ötmegung). Ez vi/zontagoló *

a vifzonyatlanra (absolutus),(reciprocus) mozgása a' fzernek, *
melly réfzént lehetetlen, mivel a nélkül, hogy helyét egéfz va- #

a vi/zonyatlan köz, mellyre lójára nézve megváltoztassa, Il- #

az illyen mozgásnak ügyelni kel-lyen az égnek levegése (vibra- *

lene, csupa semmi; réfzént nem tio aèris, 2dmingung btr "uft) *
tárgya a lehetséges tapafztalás-|– Motus animi, illetés; ille- "

nak, mivel egyébaránt a vifzo-tödés: 9túbrung. Olly érzés, *.
nyatlan közt kellene, fzemlél-mellynél a kellemetesség csak **

hetnünk, melly minden érze-az által efzközöltetik meg, hogy a

ményes fzemlélés nélkül Ízűköl-az életérő eggy fzempillantásig "

ködne ; b) és a vi/zonyosra meggátoltatik, azutánn pedig *

" mikor a mozgó annyival nagyobb hathatóssággal *

zert ama vifzonyban tekíntyük,|kiomlik. – Motus scienti*, *

mellyben a többi fzerekre nézve a mozgástudomány: bit öt" *

van. 2) Felofztatik a mozgás|gungëfebrc. A bölcselkedő test- #

a mozgó testre nézve, a bel-tudomány (metaphysica co"}"- "
sőre, a micsodás a forrás (fer- rum scientia, metapb9ffd)t Séta "
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perlebre) annyi, mint a tifzta

Mozgástudomány ; a tulajdon

Physica pedig alkalmaztatott

(applicata, angemambte) Moz

gástudomány.– Lásd Wagner

ban. Cserenél mozgás. Az

okossággal élő ember igazúlása

jó indúlat nélkül nem lehet. Páz

mán Hod. Hogy itt az okossággal

élö annyit tefz, mint ratione

utens, rationis compos, köny

nyen kitetfzik, akkor pedig ezt

így fejtyük: az érett e/zű, vagy

e/zes ember. – Motus primo

primus : Pázmánnál hirtelen in

dúlat ; de én elejébe tenném

még az első melléknevet is, mint

Illyés. – Uj tudományt e vi

lágra nem hozhatni nagy in

dúlás nélkül. Veresmarthy. De

itt már az indúlás helyett ér

telmesebb a lázúlás.

Multiloquium, fzófzaporítás,

Ízóbóvség , csevegés: 1leberítuf an

2ßerten, Zd)mágerty , Mauberc).

Illyésnél /zó/zaporítás,

Multiplicare. Lásd Wagner

ban. A kere/ztény nevet soka

dalmazni, úgymond Monofzlai.

Akkor még a sokadalom nem

tett vásárt, mint most a Cal

vinistáknál; mert így e mon

dás annyit tenne, mint a ke

refztény nevet vásárra vinni. A'

sokadalom"" formatio.

Itt a gyarapítani legjobb, le"","" 8) g

Multiplicatio. Lásd Wag

nert Multiplico alatt. Pázmán

nál sokasítás. A' fzámvetésben

sok/zorozás, -

Multitudo, copia , sokaság:

9Jtcngt. Annyi, mint az egysé

geknek csoportozattya. -

Mundus. Lásd Universum.

Mundi cursus, a világ” járása:

${$tItIauf. Mundus moralis , az

erkölcsi világ: bit moralifdje ÜGeIt.

Annyi, mint élzképe"

a tökélletes megeggyezésnek,

melly a terméfzetnek törvény

nyei, és az erkölcsi czélok kö

zött van.

Munificentia , adakozás, bő

kezűség: &revgtbigfrit. Ha mi

(mink) a mi tehetségeinkkel 's

jó/zágunkkal azon czélnak el

érésére élünk 's a' t. jóltévö

ségnek neveztetik. Márt. Istv.

Ez inkább beneficentia, melly

nek betűje fzerint van a jólté

vőség formálva, és ugyanazért

barbarismus, azaz , latinismus

is, a jótévöség helyett; de a'

jótéteményesseg még helyesebb

és fzokottabb is.

Munus. Lásd //agnerban.

Egyházi hivatalom " hűsé

géhez illendő kötelességemet

/zemem előtt viselvén. Pázm.

Hod. Titulus, dignitas... Ti/z-

tem tájáról, vagy Apátursd

gom /zom/zédságábúl jöve

eggy emberséges ember. Veres

marthy. A ti/zt tulajdonké

pen már most annyi, mint

officialis; a ti/ztség pedig offi

cium. De sem az eggyik, sem

a másik titulust nem tehet. –

FHa híven betöltöd a ti/ztedet.

Gánótzi. A betöltöd latinismus

a tellyesíted helyett. Ezen fe

lül ti/ztében jár, úgymond Gá

nótzi Illyésnél is ti/zt a mu
/ll/S.

Murmurare. Lásd Wagner

ban. Pázm. zúgolódni Hodeg

Monofzlainál zugodni. Az ak

kori üdőkben tudni illik az ac

centusok a nyomtatásban még

ösmeretlenek voltak mert még

a Magyar könyveket is Deák

betűkkel nyomtatták, mellye

kenn accentusok nem voltak.

Innen bizonyos, hogy e' fzónak

így kellene lenni, zúgódni. A'

zúg imitativum lévén, a' zú

gást accentussal legalább helye
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sebben fejezi. A rövid odik kép

ző csak kevés ígébűl formál fzen

vedő középfzerűeket (passivo

neutra), mellyek közé a zú-,

godik ígétfzámlálni a gyökér

nek értelme miatt tellyességgel

nem lehet. Lásd Anal. Part. I.

ag. 306. §. 189. A hoflzú ódik

", értelmet ád többnyire

a gyökér, ígéknek, mint író

tlik , scribitur. Műveló értelmet

csak némellyeknek ád , de ol

közbevetéssel, melly fzinte a

művelő ol képzőnek hivatallyát

látfzik viselni, mint forgolódik,

kínlódik, morgolódik, mellyek

közé tartozik a zúgolódik is;

régi, és csak önkényes forma

tiók, a nyelvnek ifiúkorábúl,

mellyeket a köz fzokás lassan

kint arra a jusra segített, mel

lyel birnak. A zugodik, vagy

zúgódik ígénn a köz fzokás

illyképen meg nem könyörűlt.

Pázmánnál a murmurare egy

Ízer dörgölödni ígével fejezte

tik ki: azért mikor azonn dör

gölődnek , hogy 's a' t. Predik.

A morog,forog , sürög, z/em

beg, zörög, és talán még eggy

két ígébűl fzokottak ugyan az

ódik, ödik képzőkkel és ol, öl

közbevetésekkel az ígék morgo

lódik, forgolódik , sürgölődik.

z/embelődik, zörgölődik. De a'

többi hasonló" mellyek

tudni illik og , eg, ög képzővel

többnyire néma gyökerekbűl

formáltatnak, az ódik, ödik kép
zővel hasonlók nem fzármazhat

nak. Kicsoda ne nevessen annak

fzeme közé, a' ki ezen ígékkel

élne : jajgolódik, csengelődik,

görgelődik , ingolódik, korgo

lódik, fe/zgelődik, /zi/zgelő

dik, röfgölödik, csöpgölödik,

megidomatlanítván a jajog ,

vagy jajg, cseng, görög, ing,

vagy inog, korog, fe/zeg,/zi

" röfög, csöpög gyökere
Kel.

Musica. Lásd Wagnerban.
Ars musicae , Cserenél hang

mesterség.

Mutabilis. Lásd Wagnert.
/áltozó Pázm. Hod.

Mutare. Lásd /Wagnerban,

Azért másollya akarattyát,

hogy jobb tanács jut"
Pázm. Hod.

Mutatio, változás: Berántt.

rung. 1) Általlyában annyi, mint

a külömbféle állapotoknak fo

lyamattya ; átmenetele valami

nek az eggyik állapotbúl a má

sikba; eggyüttléte az állónak és

maradónak az üdőben a válto

zóval; egybekötése az ellenke

ző állítmányoknak (praedica

tumoknak) eggy és ugyanazon

tárgyban, de külömbféle üdők

ben. Valamit megváltoztatni an

nyi, mint bizonyos állapotnak

ellenkezőjére határozni. A vál

tozás a substantiákra nézve u

gyanaz, a mi állapottyaikra

nézve a felváltás , (alternatio,

28cdfc!). – 2) Különösen a

változás, vagy az állapotot il

leti, mint péld. ok. a testnek

eggyenletlen ( inaequalis, un'

9teid,förmig) mozgása; hol az e

gyenetlen (indirecte) mesterlző

helytelen volna ; vagy a vi

fzonyt (relatiót), mint az egy

gyenlő mozgásnál.

Mutilatio. Lásd Wagnerban
Muti/o alatt. Csonkitás Veres

marthynál.

Mutuans ,

gyinál. Hitelben adó: Nr 3"

manècin borgt.

Mutuatarius , **

Szilágyinál. – Hitelbenvevő:

ber von Semanbem &tmaë 60tgtr

entIcbnt. 3

Mutuum, kölcsön, hitel, *

kölcsönözött jófzág: Borg, 9"

"/
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Ítőn, (5t60rgtc3, (5cIcbnt.c8. Szi-tanított? Pázmán. A botorkáz

lágyi kölcsönadásnak nevezi ; de neutrum mellett a rutakot ac

ez a mutuatiónak csak eggyik|cusativus terméfzetlen. Titok

értelmét tefzi ki, és mutuumot nak nevezi Molnár Albert, va

nem jelenthet. lamint Gánótzi is.

Mysterium , titok : Gjcbcim=| Mysticus sensus, titkos ér

nif. Ki illyen rútakot (rútúl)|telmű mondások, Pázmán Ho

botorkázott a nyilvánvaló dol- deg. 9)lvftifd5er (25inn, J8orte bie

gokban - mint " hihessük, hogy tinén myftifdjen ©őinn baben.

a mélyebb és /zemünktülme/z-| Mythos, fabula, narratio,

./zebb vetett titkokban igazat mese, rege: cint $a6tI.
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IV.aevus. Naevusoknak, sü

mölcsöknek, mocskoknak neve

zik a régiékben , a' mit mi

bennünk bálványozásnak mon

danak. Pázm. Hod. Lásd //ag

nert. A sümölcsö fzót Páriz

Pápaiban és Szabó Dávid . Kis

dedSzótárában külömbféleképen

találom: 1) Sömör , papula ,

és ennek synonimumait Szabó

így adgya elő: bibirtsó, bobor

tsó, mellyek dajkafzavak; azu

tánn tarjag, melly eredeti ne

ve, és fakadék, kelés , keléske,

kelevény, mellyek fzármazék és

tágasabb értelmű nevei. De bez

zeg sömör utánn látunk Páriz

Pápaiban fzavakot, mellyek a'

gyökérnek egéfzen más értel

meire mutatnak, úgymint: sö

mörgés , corrugatio ; sömör

gös, rugosus ; melly helyett a'

sömörös helyesebb formatio, és

sömörít, caperat. Szabó a 221.

old. a sömörgés fzó alatt ezen

értelmet még a sömöröz ígével

is megerősíti. Majd azutánn a'

fzömörcs névnek e synonimu

mait adgya elő: sömör, sömö

reg, bobortsó, bibirtsó. – 2)

Páriz Pápaiban találom : /zö

möltsö, verruca ; /zömörtsök,

dig sümöltsö, verruca, acro

chordon... Szabóban ugyanott

a /zömöltsö utánn mint syno

nimumok /zemölts, sümöltsö,
és sümölts állanak. Ezekbül az

Etymologiának fzabásai Ízerint

a következendő fzavakot imígy

lehet vélekedésem fzerint leg

jobban meghatározni. a) Sömör

nem papula, hanem ruga; de

olly annyira kiavúltt név , hogy

most már helyette a ráncz fzó

lett közönséges. Származékai he

lyett is tehát jobb a ránczo

sodni, vagy töpörödni, rá"

czosit , ránczos, ránczosodik

fzavakkal élni. b) A sümölts,

sümöltsö nevek helyett értel

mesebb, járatosabb, és Ízebb a'

/zemöcs, vagy vonáspótoló l

betűvel /zemölcs, , verruca ,

melly a'/zemgyökérbűl a nyelv

nek ifiú korában helytelen for

matio által fzármazott ugyan,

de a hofIzas fzokás által fel

fzenteltetett. A /zem gyökér

bűl, mondám: mert a'/zemölcs:

mellyet a Deák verrucának

mond, a /zemhez csak jobban

hasonlít még is, mint a vat

/zem, avvagy halándék: – c)

A /zömörcs nevet a /zömör"
species fungi; – azutánn pe

-

tsök helyett meg kell hagyni a'

»

"
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gombának, – d) A Deák pa

puta nevet legjobban kifejezi a

tarjag , fakadék és" Ez

az emberi testenn mulékony; de

a /zemöcs , verruca nem. A'

4e/és és kelevény már nem pa

pizla, hanem ulcus. – Naevus

pro defectu : A világonn sem

mi nincs (sincs) fogyatkozás
nélkül. Pázm. Pred. |

Marratio. Lásd Wagnert.

Esetírás. – A historia pedig

Történetírás. |

Natura , terméfzet : 98atur.

1) Általlyában annyi, mint a'

dolgoknak bizonyos közönséges

törvény fzerint való öfzvefüg

gefztése. 2) Különösen kétfelé

fzakad. Elö/zör Ízerügyelő ér

telemben (substantive) annyi,

mint az öfzvefüggefztett tárgyak

nak sommája , kétféleképen le

het tekinteni : a) mint vala

mennyi tárgyaknak sommáját,

a mennyire érzékenységeinknek

és tapafztalásainknak tárgyai le

hetnek. Ez az érzékeny, érze

ményes terméfzet, az érzékeny

világ (Mundus sensibilis, sen

sitivus, GZinnenmcIt). A külső

érzékenységeknek tárgyaibúl áll

azutánn különösebben a testvi

lág (Mundus corporeus, Stényer

9Seft), a terjedtt, fzeres (ma

terialis , matericffc) terméfzet;

a belső érzékenységeknek tár

gyaibúl pedig a gondolkodó

lelkes terméfzet , a lélek. b) Ha

pedig a dolgokot úgy vefzük,

ammint magokban vannak, e

zeknek, úgymint noumenonok

nak sommája annyi, mint ér

zéshaladó terméfzet, értelem

világ (Mundus intellectualis ,

2BcrftanbtömeIt). Ez tárgya ugyan

gondolkodásunknak , de látha

tatlan , ösmerhetetlen. Másod

kor formaügyelő értelemben,

mint tulajdonság (adjective),

*

a terméfzet annyi, mint a dol

goknak törvényes özvefüggefz

tése, ölzvekötő (synthetica) egy

sége; annyi, mint valamennyi

határozásoknak, mellyek vala

melly dolognak létéhez tartoz

nak, eggy fő és belső forrástúl

(principiumtúl) való függése.

Ezen értelemben a'" a”

/zabadságnak általellenében áll.

Az Isten tudományban (Theo

logiában) termé/zetnek az ne

veztetik, a mit az ember a' fza

badságnak törvénnyei Ízerint ön

nönmagátúl jót tehet. Általelle

nében áll a kegyelem, avvagy

olly tehetség, mellyhez termé

fzethaladó segítség által jut.

Czé/tudományos, vagy czélü

gyelö (teleologicus) értelemben

a termé/zet a mesterségnek

általellenében áll. – Naturae

finis , a termé!(zet” czéllya ,

termé/zetes czél : 98aturinoccf.

A valóságos (realis) tárgyügye

lő (objectivus) czélravalóalkal

masság (8mccfmáfigfrit , apti

tudo ad finem) éfzfogásának e

lőállítása a terméfzetben. Ter

mé/zetczél az ollyan dolog,

melly önnön magátúl ok is, o

kozat is. – Naturae perfectio,

termé/zettökélletesség , 98atur

9cIlfomm.cnbcit. Belső termérzet

"" az ollyan tár

gyak birnak, mellyek csak mint

terméfzetczélok lehetségesek ,

gépelyezett (organizáltt) valók.
Az embernek"""

tessége általellenében áll az er

kölcsi tökélletességnek. – Na

turae pulchritudo, termé/zet–

/zépség : Jtaturfdjénbtit. Előállí

tása a formaügyelő, csupa va

lóbéli czélravalóálkalmasság élz

fogásának. – Naturae status ,

a terméfzetnek állapottya : Ra

turyuftant. Ollyan állapot, melly

ben külső törvények nincsenek.
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Ez kétféle, úgymint jusügyelő]De Sárvári meg nem elégzik

(juridicus, juritifd), mellyben vele, hanem Medgyesi követi.

külső törvény gyanánt semmi , Necessitas , „ fzükségesség ,

kényfzerítő törvény nincsen. 2) fzükséges volt, fzükség: Jtott

Erkölcsi (ethicus, ctbijtb), hol mcnbigfeit. „Ez háromféle, úgy

a kötelesség nem valamelly mint az éfzügyelő, a valóságos,

nyilvánvaló tekintet által hatá- és az erkölcsi. 1) Az éfzügyelő

roztatik meg. Natura divina : (logica), formaügyelő (for

Isteni termé/zet. Pázm. Hodeg. |nialis) Izükség annyi, mint az

és Illyés. Creata: teremtett. Hu

mana : emberi. Per se subsi

stens: ezt Pázm. Hod. magán

állónak nevezi; de lásd subsi

sto alatt. Lethenyeinél ezt ol

vassuk: minden kételkedés nél

kül hinnünk kell, tudni illik,

/iogy az Isteni állat eggy le

gyen. De az állat sem a natu

ra, sem a substantia névnek

meg nem felel; a' mirűl lásd

Substantia. E” mondásban to

vább a légyen latinismus, és

a Magyarban egéfzen elmarad.

Naturalis. Lásd JWagnert.

(A ) terméjzetbe oltott okosság.

Pázm: Pred. A termépzetbéli

Atyák és Anyák. Gánótzi. A'

termé/zetes , vagy terméjzeti

is jó. Terméfzet /zerint való

péld. ok. fia az Atyának. Med

gyesi. -

Naturalista. A tifzta éfznek

Naturalistájárúl lásd Huma

mus Intellectus. A Religyióra

nézve a Naturalista az, a ki

minden terméfzethaladó Isteni

nyilatkoztatásnak valóságát ta

gadgya. Ezt Nyilatkoztatásta

gadónak nevezhetni, amazt pe

dig Ti/ztaé/ztagadónak.

AVecessarius , a, um. Lásd

//agnert. Szükségesképen való,

Medgyesinél ; de a /zükségké

penvaló jobb. –Fejérnél /zük

ségképlévö értelem, necessaria

notio , de a /zükséges érte

mény helyesebb, Pázmánnál a'

kötése az éfzkényfzerítő ( apo

dicticus) itéletben: ama' fzük

ségesség, mellyel bizonyos élz

fogáshoz bizonyos állítmányok

(praedicatumok) tartoznak. E'

Ízükségesség a feltagoló (ana

lyticus) itéletekben belsö , az

öfzvekötőkben (syntheticus) kül

ső; a gyakorlásügyelő itéletben

kötelezés; az elmélkedőkben pe

dig kénytetés ; de,

tapafztaláselőzőleg (a priori),

kivévén, ha az itélet csupán csak

" ./zokás által támadt, melly

a képzeteket bizonyos mód fze

rint Ízereti egybe kötni; melly

esetben az itéletnek, fzükséges

sége csupán csak talpvalóügye

lő (subjectiva). 2) A valósá

gos (realis) , talp/zerügyelő

(materzalis), termézetes (phy

sica), fzükségessége a létnek

annyi, mint a nemlétnek lehe

tetlensége. Ez kétféle: a) a vé

leményes, alkus (hypothetica,

conditionata) fzükségesség, gé

pelyes (mechanica) terméfzet

fzükség, érzeményés (empiri

annak, a mi történik, az ok

ság törvénnye fzerint. E' fzük

ségességnek az egéfz érzékeny

terméfzetben van helye, és ál
talellenében áll mind az eset

annyi, mint törvényetlenség,

nem törvénytelenség, mert ez

necessarium, /zükséges. Hod.fillegalitas, amaz pedig exlega

éfzfogásoknak (zükséges egybe

cus), esetiség, fzükséges volta

nek (casus, obngefábr), melly
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litas : (5cfc6Iefigfrit) annyi eggy

Izóval, mint tellyes esetiség,

(casualitas, Sufűtfigfrit); mind

a vak /zükségességnek, a ké

nyetlenségnek , (nem kényte

lenségnek, melly coactio) a

ma vak fzükségnek eggy fzóval,

mellyfatumnak (3crbángnif) ne

veztetik, 's mellyet az okság

Izövetségnek semminémű tör

vénnye fzerint ösmerni nem le

het. 1) Az alkutlan (absoluta)

fzükségesség az, melly semmi

alkutúl (conditiótúl) nem függ.

Ennek az érzékeny világban

nincs helye. 2) Az erkölcsi, gya

korlásügyelő fzükségesség az ,

melly a gyakorlásilletö éfztűl

függ. Ez kétféle, úgymint a)

a tárgyügyelő (objectiva) ,

melly annyi, mint az erkölcsi

cselekedeteknek fzükséges vol

ta; kötelesség : a' minek elke

rülhetetlenül meg kellene tör

ténni, ha az akaratot csupán

csak maga az éfz határozná meg:

b) és a talpvalóügyelő (subje

ctiva), melly annyi, mint in

sége, fzüksége , a gyakorlásü

gyelő éfznek: a' mi a köteles

ség tellyesítésénél Ízükségképen

előre tetetik. A fzükségesnek

általellenében áll az eseti. Lásd

Casuale. Necessitatem imponit ,

urget: kötelességem erőltet. Páz

mán Pred. – Ha/znát és/zük

séges voltát az alázatosságnak

két dologbúl tanúlhattyuk. Páz
mán Pred. – Necessitas extre

ma: Az illyen utólsó/zükségenn

kivül, ha (az) eggyiknek el kell

múlni, jobb a testi táplálást

hátra hagyni. Pázm. Pred. Az

utólsó azt az ideát foglallya ma

gában, hogy utánna már más

nincsen : de végső fzükség több

Izör kerülhet elő. – Kételen

*éget az Isten /átása nem hoz

akaratunkra. Pázm. Hod. A'

|

kénytelenség helyesebben van

írva, és mondva, mert gyöke

re a kény, liberum arbitrium ,

kénytelen, libero, arbitrio ca

rens 's a' t. – A kételenség

bül (kénytelenségbűl) lé/zen ,

(történik), büntetést nem ér

demel. Veresmarthy.

Negatio , tagadás : 93crncia

mung. A tágadás háromféle,

úgymint 1) é/zügyelő (logica)

az ítéletben ; 2) tapa/ztaláshala

dó az éfzfogásban; nemlétfo/ztó

semmi (nihilum privativum),

olly határozás, melly valaminek

nemlétét a magavalónn (sub

stantiánn) jelenti; 3) megérzé

kenyítve a tagadás annyi, mint

nem érzés, üres üdő. Negatio

logica, aut nihilum logicum ,

Fejérnél elvevés, vagy valót

lanság gondolomkép”.

AVegative , tagadólag : 9Ber

nčinungëmcife. Az Istennek ti/z-

telete tagadásképen áll mind

azoknak eltávoztatásokban 's

a t. állításképen pedig áll 's

a' t. Márton Istv. Ez annyi.

mint instar negationis, és in

star affirmationis. A negati

ve és affirmative legjobban ej

tetnek imígy magyarúl: taga

dólag, vitatólag. – Tagadás

képen való e/zközök, úgymond

Ember Pál ; de miért nem e

gyenesen tagadó e/zközök. Fe

jérnél tagadólag.

Wegativo-affirmativum: Fe

jérnél tagadólag állító ; de ez

tagadólag vitató. *

/Vegativum judicium, taga

dó itélet. Fejér. – Negativum

quid, Fejérnél tagadóság ; de

ezt érteni lehetetlen, mert a'

ság, ség a participiumoknak

jelenvaló üdejébűl substantivu

mokot nem formálhat, a Logi

cának sérelme nélkűl. Lásd A

nalyt. Part. I. §. 53. pag. 80.
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et seqq. A negativum, quid

csak annyi, mint valami ta

gadó. -

AVegligentia. Lásd Wagner

ban. Az Aestheticában /zorga/-

matlanság : Jtadläfigfrit.

Negotium. Lásd P1 agnert.

Az Isten dolgában. Pázm. Ho

deg. Pro Causa: Tartsák az (a)

pokolbéli ördöggel igyeket (ü-

gyeket). Monofzlai. „

Neonatus. Újonnan/zületett.

Pázm. Pred. De ez annyi, mint

renatus. A neonatus most,

vagy imént /zületett. -

"" Illyésnél újjító :

9łeuerer. * -

AVequitia. Lásd J1 agnert.

Pázmánnál gono/zság (malitia),

és álnokság ( fraudulentia ) ,

Minden titkos büneinket és

álnokságinkot a világ” elejé

be terje/zti. Pred. Ugyanott la

forságnak is mondgya.

Mervus. Lásd //agnerban.

Non tundit- nervum, qui vult

transfigere cervum : A' ki ma

darat akar löni, nem pengeti

idegét. Pázm. Pred.

Neutralitas , pártatlanság :

1lnyartbcilid)feit.

Neutrum verbum, középren

dű íge a Grammaticában.

INexus, seu dynamica syn

thesis , öfzvefzövés: Btrfmú

»fung. Lásd Dynamicus. Ne

aus finalis, vel effectivus. Lásd

Causalitas. Neveztetik e' fina

lis nexus finalis formának is.

Czélügyelés, végforma, czél

./zövetség , czélokság : 3medf

máfigfrit, (aptitudo ad finem

cons quendum). Innen azutánn

a czélügyelö annyi, mint ad

finem consequendum aptum ,

fini congruum, finem respici

ens : metfmäßig. A czélügyelés

I. általlyában a tárgynak, vagy

lekedetnek is, ama tulajdon

sága, mellyet mink sem lehet

ségesnek nem gondolhatunk ,

sem meg nem foghatunk egyéb

kép, hanem csak éfzfogások fze

rint való okság által, azaz, va

lamelly akarat által. II. Külö

nösen véve a czélügyelés két

féle. 1) A gyakorlási/letö czél

ügyelés annyi, mint a' fzabad

tehetségnek valamelly czélra va

ló arányzása. E czél eseti az

emberi mesterségben; /züksé

ges az erkölcsökre nézve. 2)

Czélügyelése a termé/zetnek

annyi, mint valamelly termé

lzetIzüleménynek megeggyezése

a dolgoknak ama tulajdonsá

gával , melly csak czélok Íze

rint lehetséges. Ez kétfé

le. a) A' czélügyelés czél

nélkül, a czélügyelésnek pufz

ta formája talpfzer nélkül, for

maügyelő,tapafztaláshaladóczél

ügyelés. Ez a dolognak , ama'

tulajdonsága, mellynek lehetsé

ge nem telzi elöre a czélnak

képzetét ízükségképen, jóllehet

mink azt csak ez által foghat

tyuk meg. Ez megmeg két ágra

ofzlik, úgymint a tárgyügye

löre, és a valóügyelöre. A'

tárgyügyelő, értelembéli (intel

" és formaillető czél

ügyelés annyi, mint megeggye

zése a tárgynak, péld.""

melly mérőtudományos hely

képnek, a reguláknak fzüksé

gével, melly az éfznek tulajdo

na. A valöügyelő, érzési/letö

czélügyelés annyi, mint a tárgy

nak a' fzemlélésben való illése

az értő tehetséghez, melly a'

viflzaügyelő itéletekben minunkál

kodik. b) A czéllal való czél

ügyelés, a talpfzeres (materi

alis), valóságos, (realis), tárgy

ügyelő (objectivus), érzemé

az elmeállapotnak, vagy a cse

{

nyes (empiricus), czélügyelés
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hetetlenség, mellyet még

melly Szabó Dávidnál feles alatt

nyára azt képzelni magunknak,

annyi, mint valamelly tárgynak

határozott czélra való arányzása.

Ez kétféle, úgymint a külső,

vifzonyos, eseti 3 és ez annyi,

mint ha/znosság az emberre

nézve, vagy czéllehetség akár

melly egyéb alkotmányra nézve.

A belső czélügyelés annyi, mint

tökélletesség. Lásd Wagnert,

Continuitas, és Foedus. Jegy

zésre méltók, mellyek (a mik)

az emberek boldogságával/zo

ros /zövetségben állanak. Ve

resmarthy. Fejérnél kötet; de

ez ligamen.

Nictitatio, hunyorgatás Pá

riz Pápainál ; de hunyorgás

elég : baš Štnfen, JRidfen mit ben

%ugen.

Nihilum, semmi: 97id)t?. A'

semmit, mint semmit úgy gon

dolni, mint valamit, olly le

a leg

pufztább, legfordúltabb éfz sem

vihetne végbe. Hogy a semmit

gondolhassuk, arra csak elvonó

tehetség -kívántatik (abstractio

nis facultas). A semmit, mint

semmit megösmerni, azaz, fzem

lélni , tellyeséggel lehetetlen. –

INihil negativum, tagadó sem

mi, valótlanság: lInbing. Lásd

/acuus. – Nihil privativum ,

fofztó semmi. Lásd Vacuus. –

Nihilum logicum. Lásd Nega

tio logica. Minus nihilo : sem

minél semmibb. Pázm. Predik.

A semmi fzónak comparativus

sa nem lehet. Itt hát a Deák

Ízerint a kevesebb helyesebb.

Nimius. Lásd Wagnerban.

Felettébb való. Pázm. Pred. Eb

bűl lett talán a feleslegvaló,

annyi, mint /zükségenn felül

való; mert könnyebb bizony

hogy a feleslegvaló a roffz

tal a felettébb való fzóbúl tá

madt, mintsem a feleslegvaló

Ízót az Etymologiának törvény

nyei fzerint helyes formatiónak

ösmerni. Feles Páriz Pápainál

annyi, mint par, item : nume

rosus, multus, item : pinguis,

unctus ; és ezen értelmeket Sza

bó Dávidnál is feltalálni. Maga

a feles elég volna a felettébb

való, vagy feleslegvaló helyett,

ha olly sokfélét nem tenne.

Misus. Lásd/Wagnerban. A'

hódulás, vagy helyesebben hó

dolás : 5uItigung , sacramen

tum Fejérnél nem tehet annyit,

mint nisus : mert ez ügyeke

zet, iparkodás, törekedés, Bc=

ftrebung, 35cműßung.

Nobilis , sublimis, nemes ,

felséges : cbcI, erba6en. 1) Ne

meseknek, felségeseknek fzokta

a világ nevezni a tetteket, cse

lekedeteket, ügyekezeteket, mi

kor azoknak különöző érdeme

ket tulajdonítunk ; mikor azt

tartyuk felőllök, hogy általok

több vitetik végbe, mint sem

a mit a' fzoros • kötelesség, a'

törvényhez való tifztelet, és te

kíntet megkíván; mikor az er

kölcsösség réfzérűl efféle csele

kedeteket nem várhatunk, nem

kívánhatunk, hanem azokot e

gyenesen csak, a cselekvőnek

tetÍzésére és hajlandóságára kell

hagynunk. Illyenek a fzokott

Románerkölcsök. Ámde az illyen

cselekedetek és ügyekezetek nem

lehetnek" > 72627726

sek és felségesek: mert ezek

nck ' fzoros értelemben vett

erkölcsi böcsök és érdemek a'

hajlandóságoknak a kötelesség

alá való vetésétúl függ, nem

pedig, magoktúl a hajlandósá

goktúl, bármely jelesek is. 2)

Igazán nemesek és felségesek a'

kimondás, és helytelen írás ál cselekedetek, mikor csupán csak
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kötelességbűl, nem pedig dü

csősség utánn való esdeklésbűl ,

indúlatos hajlandosságbúl, vagy

fonák, azaz fenékkel fordúltt

érzékenykedésbúl, eggy fzóval

mikor nagy"" álZ8Z • dZ

erősebb hajlandóságoknak meg

zabolázásával vitetnek végbe E

zekben találtatik a valóságos

erkölcsi érdem ; de csak az ,

melly ama tudásbúl fzármazik,

hogy kötelességünköt meg nem

Ízegtük.

Nocumentum, ártalom , sé

relem , kár: 35cfdjátigung , (2dja

bcm. Artalom nélkül mérget

zttak, Pázm. Pred.

Nodosus. Lásd Wagnert.

Görcsös kérdések. Pázm. Hod.

A Deák metáphorákot betű [ze

rint fordítani, nevetséges és ha

fzontalan , hacsak azok a Ma

gyarban is nem fzinte olly fzo

kottak, mint a Deákban. Nodo

sae quaestiones, csak annyi a'

Magyarban, mint nehéz, vagy

legfellyebb ö/zvekötelődött kér

desek : verwirrt , fd)mtr aufju

Ićfen. -

Nodus , difficultas. Lássad

/Wagnert. Hogy ezt a nehéz

csomót megódgyuk, és (az) Is

tennek bölcs gondviselésénn

csendes elmével megnyugod

gyunk, ket dolgot kell megfej

tenünk. Pázm. Pred. Itt sem le

het a Deák metaphorát magyar

ra fordítani az értelemnek, vagy

a nyelvtifztaságnak sérelme nél

kűl. Valamint a nodus a De

ákban metaphora : úgy ellenben

a csomó a Magyarban barba

rismus és cacophaton. Nehéz

kérdés, súlyos dolog 's a' t.

az igaz Magyar kifejezések. No

dus az Aestheticában Hurok :

Sincten. -

Nomen. Lásd Wagnerban.

Nominis impositio : névadás,

* #

Pázm. Pred. A Grammaticában

név. Proprium , tulajdon : tigta

ner. Appellativum, közös: St

fdbfcd)těnamen. Collectivum, gyűj

tő.

No.ninalis , névügyelő, vagy

az öfzvetevésben csak név, mint

névtulajdonság , nominalis pro

prietas. Medgyesinél nevezet

béli. Lásd Specificus és Realis
alatt. - -

Nominatim. Lásd Wagnert.

Pázmánnál nevezet/zerint. Pre

dikácziójában.

Nominatio. Lásd JWagner

ban. Pázmánnál nevezés. Pred.

Mominativus casus, nevező

eset: Jtennčněung. -

Monbonum , nemjó: 9liótgut.

Ez a' jónak általcllenébe ellen

kezőleg ( contradictorie) van

téve, és így a roflztúl külöm

bözik. ~/

Noogoniana Lockiana, Lock

nak Efznemzése: Qedfifdje 980000

mic. Olly tanítás, vagy tudo

" ( systema ), melly

az értelemnek valamennyi tifzta

fogásait (conceptus) érzékeny

képzetekbűl fzármaztattya , 's

az éfznek a viflzaügyelésenn

(reflexio) és elvonásonn (abstra

ötrio) kívül semmi egyéb fogla

latosságot nem hágy; olly taní

tás, melly azt állíttya, hogy az

éfztaz érzékenység fzűli, 's melly,

eggy Ízóval, a tifzta élzt ta

gadgya, és csak az érzeményest

vallva. |

Norma. Lásd : //agnerban.

Pázmán egyfzer mérö madzag

nak mondgya; de ez alacsony

név, a z/žnormérték helyett:

Igaz, hogy a z/inor a Német

©őd nur fzóbúl van koholva : de

a madzag ellenben az Olalz

mazzo, fasciculus fzóbúl van

permetonymiam kölcsönözve. -

A /zent Írás sinorával (zli



311

#

morjával) mérik minden taní- velő ige (verbum activum) je

tásokot. Pázm. Hod. – A si- lentheti.

nor mellett maradna, nem a

karván azt követni, a mirül

árás nincsen. Ugyanaz. Lásd

Amussis. – Az erkölcsiség”

(erkölcsösség”) sinormértékérül.
Márton István.

AVota. Lásd /Wagnert. Iudi

cium helyett is vetetik. Az igaz

pd/ztorok bizonyos jelensége

és ösmertető bélyege, Pázmán

Hodeg. A jelenség inkább csak

annyi, mint omen, portentum,

vagy apparitio; ide pedig a'

jegy illik. Notae Szilágyinál

jegyképek ; de a jegyek, vagy

jegyzések is untig elegendők.–

Fejérnél nota annyi, mintjegy,

9)terfmaí ; originaria, eredeti :

constitutiva , alkotó ; de itt a'

mivolti helyesebb ; derivata ,

fzármazott ; de a /zármazék

jobb : consecutiva , következő:

de a következtetö igazabb; com

munis , köz; contradictoriae,

ellenmondó ; de az ellenkezö

helyesebb; repugnantes, egy

mással ellenkező i. de az ellen

/zögezett igazabb : consentien

tes, vagy convenientes, meg

eggyező, vagy egymással ö/z-

"jérő, de amaz eggyezö , a'

conveniens pedig ö/zveillő. No

ta constans , errűl Fejér így

fzóll: hogy a jegy, melly tud

valévő al ré/zeknek tulajdona,

létetö , vagy állandós. Az ál

landós kevesebb, mint az ál

landó, valamint a sárgás ke

vesebb sárgasággal bír, mint a'

sárga. A létető valóságos fzó

fzörnyet: mert a Magyar solia

sem formál factitivumokot sub

stantivumokbúl, sőt józanúl nem

is formálhat; mert a cseleked

tetés lehetetlen cselekedés nél

kül; a cselekedést pedig csak

ige, és a mi több, csak mü

A lef/z, neutrumbúl

tehát fzinte olly lehetetlen létet

factitivumot formálni, mint a'

lét substantivumbúl. A micso

dás Ízörnyetíge pedig a létet »

fzintollyan a létetö participium

is. Lásd Analyt. Part. I. §. 171.

pag. 274. et seqq.

Notare. Lásd //'agnert. Sen

ki ebbül meg ne jegyezze a'

tudományt, Pázm. Ilod. Talán

emlékezetébe ne vegye , ne fo

gadgya, a tanúságot. A melly

régi Doctorok a hitben meg

botlottak, azoknak írásit az.

Ecclesia megbélyegezte. Páz

mán Hodeg.

Notabiliter, efzrevehetőké

pen, ösmerhetőképen, látható

képen: micrffió, fűkinbar, fennt

fid). Pázmánnál a'/zen látomást

annyi, mint manifeste, 62///-

denter. Helyette itt a /zembe

tünöképen a notabiliter [zónak

jobban megfelel. " -

Notio, értemény: 33critvič:3=

6cgriff. Tifzta értelemfogás, melly

az itélet formájának"
tárgyra való ügyelésébűl támad.

Az eredeti értemény categoriá

nak neveztetik. Lásd Conce–

ptus, Fejér értelemnek mond

gya; de ez annyi, mint intel

lectus , vagy significatio. A'

notióknak classisai Fejérnél im

így vannak elnevezve : consen

tientes: mellyeket, úgymond,

eggy gondolatba ö/zvekapcsol

/iatnz , egybeférök, megeggye

zök, vagy eggyetértök. Az

eggyezők név, azt tartom , leg

helyesebb. – Dissentientes: a'

mellyeket pedig , úgymond .

egy/zersmind ö/zve nem kap

csolhatni , ö/zve nem férők ,

ellenkezök. Az eggyezönek ál

talellenében áll az eggyezetlen ,

és ez a dissentiens ideának itt
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leghelyesebb kifejezése. –Con

tradictoriae: ellenmondók ; de

ezek ellenkezök. – Antitheti

cae: ellenbetett; de az ellen

ievők igazabban kifejezik acti

ve ezen ideát; mert az antithe

sis annyi, mint ellentétel. –

Contraponentes , contrariae neki

ellentévök, vagy ellenkezök ;

de a contraponens , és antithe

tica mind eggy ; a' contraria

pedig ellenes, vagy ellenző. –

Subordinata , Fejérnél aláren

deltetett; de az alrendü is elég.

Coordinata neki mellé rendel

tetett; de az azonrendü is un

tig elég. Más értelemben a co

ordinata notio rendbe/zedett ,

ö/zvesorozott értemény. Con

/usa neki zavarodt (talán zava

rodott, vagy zavartt). „Expli

cite perspicua, neki felfejtve

nyilvánságos ; nekünk, pedig

fejtöleg értelmes. Lásd fellyebb

Explicita alatt. – Recta neki

helyes, vagy materiájára néz

ve igaz. Ez megmaradhat, –

Erronea : ha pedig nem kép

zeltetnek, úgymond, olly je

gyei, millyenek azon ré/zké

pek, mellyekböl /zármaztat

nak, az értelem helytelen,

materiájára nézve hamis. A

helytelen névvel itt is megelé

gedhetünk: de a hamis helyett

alnak, vagy igaztalannak ne

vezhettyük. Completa : elegen

dö, úgymond, valamelly ér

telem , ha annyi jegyei adat

nak elő, mennyi bizonyos vég

re /zükséges ; ellenben pedig

incompleta,""N"

a completa, tellyes, az incom

pleta pedig tellyetlen. – Ad

aequata és inadaequata neki

jól, vagy nem jól mérséklett;

nekünk tellyesen eggyenlő, és

tellyetlenül eggyenlö , vagy
eššyenletlen. –B "" 3

/határozott, indeterminata ha

tározatlan. – Praecisa neki

éles, vagy éppenséges, nekünk

pedig pontos, vagy pontosan

meghatározott. – Identica

eggyenlö. – Diversa, külöm

böző; de külömb, vagy más

arányú, külön arányú, jobb.

Lásd Diversus. – Similis , ha

sonló. Hasonló értelmek,

úgymond, ha a közös értelem

csak esetbül fogódott be, ro

konok, affines; cognatae no

tiones pedig neki atyafi értel

mek. De itt már én inkább az

affinist, határosnak, a cogna

tat pedig rokonynak nevezném.

Possibilis, lehetséges, impos

sibilis, lehetetlen. – Realis

neki voltaképplévő, nekünk pe

dig valóságos, létbéli , lévő. –

Contingens neki esetiképplévő,

nekünk pedig csak eseti.

Necessaria, neki /zükségképp

/evö ; de nekünk a /zükséges

is elég. – Logice verus, neki

gondolkodásképp igaz, nekünk

#"# igaz. – Forma

liter verus: neki formájára

igaz, bár csak már formájára

nézve igaznak mondaná, leg

alább jól Magyarúl volna, ne

künk formaügyelöleg igaz. –

Materialiter verus , neki ma

teriájára igaz, nekünk /zer

ügyelöleg igaz. – Disjunctae

neki megkülönöztetett; de a'

/zétvála/ztott helyesebb..

IDisparatae neki elvála/ztatott,

nekünk külömbözö. – Supe

rior, neki föbb, inferior pedig

alsóbb : de a felső és " i

gazabbak. – Laxior neki tá

gasabb , az angustior pedig

keskenyebb ; de az illyen tudo

mányos dolgokban a tág és

/zűk helyesebb. – Communis,

közös. – Singularis neki kü

lönös; de a rideg sokkal jobb.

-
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Generalis, vagy generica neki

hemű – értelem ; de az által–

lyában való, vagy nèmfoglaló

, Lásd"" *

Specifica neki felekezetű ; de

felügyelő, vagy felekezetügye

lő jobb. – Omnimode deter

minata, neki tellyesen megha

tározott ; de a tellyesen helyett

a mindenképp igazabb –Sim

plex neki eggyes ; de az egy

gyügyű, vagy ré/zetlen jobb. –

Individuus neki eggy tárgyú,

nekünk o/zolhatatlan. – Uni

versalis, neki közönséges, ne

künk is. – Particularis , neki

ré/z/zerintvaló, nekünk pedig

különös. – Clara, világos; ob

scura , homályos ; perspicua ,

neki nyilvánságos; nekünk ér

telmes; imperspicua, neki nyil

vántalan ; nekűnk értelmetlen.

Notorius, palmaris, ösme

retes, nyilvánvaló, világos. Páz

mánnál kedves fzó a czégéres :

de ezt csak roflz értelemben le

het venni, és a Német 8ciget

Ízóbúl koholtatott. Hod. Czégé

res gono/zság. Pred.

Notus, a, um. Lásd Wag

nert, Nota res, Pázm. tudó do

log: Hod, de talán a nyomta

tónak a hibája ez a tudott he

lyett, noha éz sem járatos a'

Magyarban. A tudvavaló, vagy

tudvalévő járatosabb, az ösme

retes leghelyesebb. Notum est,
Molnár Albert a művelő álla

potjegyzővel mondgya, tudván

yagyon , a' mi a Magyar nyelv

ben valóságos fzörnyet a tudva

van helyett. De ez is talán a'

nyomtató hibája. – Notum red

dere, megösmertetni. Pázmán

Predik. - -

Noumenon, valamiség, vala

mi magában: Ding an fid). Lásd

Res in se. Noumenon factum.

Lásd Intelligibilis,

/zent Dávid

/zok végét és utólsó állapot

Novatio, roflz Deák fzó; és

mint barbarismus is annyit nem

tehet, mint változtatás, melly

alteratio. Alteratio pacti, Szi

lágyinál az eggyességnek (az

alkunak) változtatása. A no

vatio, újítás,

Movator, újító: Jtcucret, ber

ttiva8 9tcut3 aufbringt, Pázmán

"" Hod. Gánótzi, Te

t9C1 1.4

"vissima , a legutolsó dol

gok: bic vier Ic6ten g)ingt. Mikor

a jók és gono

tyát tekintette. Pázm. Pred.

Muance, Deákúl umbratura,

árnyékozat: Göd)attirung.

Aubere. Lásd /Wagnerban.

Jobb megnő/zni, mint égni.

Telegdi. Nö/zni , vel rectius

nőzni multo ampliorem signi

ficationem habet, quam nubere.

Adde nubere feminis, nö/zni

vero viris proprium esse. In hoc

textu puto hubere tali verbo

reddendum esse, quod utrique

sexui commune est, ut egybe

kelni , vel házasságra lépni,

házasságban élni etc.

Nude. Lásd //agnert nudus

alatt. Sine augmento: pu/ztán

adatik elébe ( elejébe). Pázmán

Hodeg.

Nuditas. Lásd /Wagnert nu- -

dus alatt, Pázm, mezítelenség.

Nagyon hihetős énelőttem, hogy

a mez fzó, melly most néma

gyökér, valaha annyit tett, mint

boríték, lepedő, ruha 's a' t.

Innen fzármazott a hajdani me

zű, a minek tudni illik valami

borítéka, ruhája van, és ebbül

a mezö , pratum herbis vesti

tum. Ezen etymologiára fontos

okot adott énnekem a mezte

len fzó, melly annyit tefz még
most is, mint ruhátlan , borí

"" Későbben a mező Ízó
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búl koholtatott a privativum

mezötlen , mezötelen, mellyek

bűl a' köz nép a mezítelen és

mezítlen neveket csinálta. Nu

dipes: mezítláb járni. Pázmán.

Nugae. Lásd //agnert. Az

Aestheticában Enyelgés.

8ab[=Numerale, fzámnév:

mert a' Grammaticában.

Numerica differentia. Fejér

nél /zám /zerint való. A'/zájn

ügyeló külömbség értelmesebb.

Numerose. Lásd //agnert.

Mikor felesen járúlnak az Ur

nak a/ztalához. Illyés. En a'

felesen fzóval ezen értelemben

meg nem tudok alkudni; mert

ezen értelmét a fél, dimidium

gyökérbűl nem vagyok képes

fzármaztatni. Nekem a /zám

zalan , /zámos, nagy /zámú

mind jobbaknak látfzanak lenni,

Numerus, fzám : 3dbI. Ama'

folytonfolyó kapcsolat egysé

ének a képzete," eggyet

#, nemű eggyhez függeízt.

A' fzám által a nagyságnak tifz

ta érteménnye (notioja) érzé

jöhettek közönséges fzokásba.

A melléknevekbűl formálttak,

mint rútalom, vagy a névpó

tolókbúl, mint sokadalom, ép

pen helytelenek. Azért ezen ne

vet én a Debreczenyieknek fzin

te olly keveset irígylem , mint

a Kla/ter/át az ölfa helyett,

Lásd Analyt. Part. I. §. 57.

pag. 93. et seqg. A könyvvá

sár mindenütt értelmes; de a'

könyvsokadalom a Bibliothe

cákban fzintúgy megvan, mint

a könyváros bótokban. – Nun

dinae Molnár Albertnál is soka

dalom.

Nupta. Menya//zony : tint

35raut. Nö, a/zöny, férjes :

tint &befrau , ein Shcmci6. Páz

márinál a//zony. Pred.

Nuptiae. Lásd Wagnerban.

Menyegzöt tartani. Pázmán.–

Nuptias celebrare: menyegzős- #

ködni. Pázm. Hod. A kik ,

úgymond, egy/zer házassá

nélkül való ti/zta életet"
tak , nem /zabad azoknak

menyegzösködni. A házasság

kennyíttetik meg; a' fzám tehát talán, vagy nötelen rövidebb,

"""""" #""""rajzolása ( schemaya). Numero l///"l/726/l/l/771. LáS ag

sufficienti:" /zámú nert. A föld eledelt adott az

fzámmal). Pázm. Pred. – Nu- istenteleneknek. Pázm. Pred. –

" oratorius: /zómérték ; Táplálás. Pázm. Pred. – Sub

poeticais :""/ me-stantia, nutriens: E” világon"

trum); cardinalis, sar//zám : csak a jelek vannak jelen, a'

ordinális, rend/zám ; „distribu- Christus teste pedig menn
tivus, o/ztó/zán ; localis , hely- ben : a vacsorában csak az él

rend/zám ; collectivus, gyüjtö- tető állatok, a kenyér tudni

Jzám. d /// " és a bor vetetnek,"
Nundinae. Lás agnert. mond Lethenyei. Az éltető ál

Pázmánnál"" Ho- lat tulajdonképen annyi, mint

deg. Az alom , elém félholtt vivificans animal. Lásd Sub

képzővel formáltt régi nevek sem stantia.
-



315

Obaudire, engedelmeskedni,

Izót fogadni: gebordjen. Eggyfö

pá/ztora van az Anya/zent

egyháznak, kitül hallgatnának

mindnyájan, valakik a Kri/z-

tus juhai. Pázm. Hod. Irtózta

tó dolog, hogy Pázmán az ob

audire, vagy obedire ígét Ma

gyarra a hallgatás által for

dittya, de még irtóztatóbb, hogy

ezen igét a kitül ablativussal

construállya. Kit mindnyájan

hallgatnak, vagy hallgassa

nak; vagy, kinek engedelmes

kedgyenek, /zót fogadgyanak;

vagy kinek /zavát fogadgyák

mindnyájan 's a' t. . Szebbnél

fzebb Magyar kifejezések, mel

lyeket a Deákosokkal a világért

fel nem cserélném.

Obedientia. Lásd /Wagnert.

Pázmánnál az engedelem Hod.

obedientia nem lehet; hanem

permissio, facultas 's a' t.

| Obedire , engedelmeskedni,

fzót fogadni : gebordjen. A tör

vénynek engedelmeskedni annyi,

mint azt tellyesíteni, a nélkül

hogy erre minket a foglalatos

ságnak tárgyához való hajlan

dóságokunk meghatározzon, vagy

még akkor is, mikor hajlandó

ságunk ellenkezőt ügyel, és így

csupán csak a törvénynek tifz

O.

ta tekíntetébűl , kötelességbül.

A' /zó nem fog rajta. Pázmán
Predik.

Oberrare, idestova járni, kó

borlani, tétovázni: bin unb mics

ber geben , berumfdjmcifen. Mint

Kain (úgy), bolyongattak/zél

lyel (fzét) e vilagoan. Pázmán
Bredik.

Oberratio, kóborlás, tétová

zás, bolyongás: ba3 $crumfd)mei

fen. Pázmánnál lézzegés; de a'

lézengés fzokottabb.

Objectio, ellenvetés : $inmurf.

Az ágazatos (dogmatica) el

lenvetés az, melly valamelly ál

lítást ostromol ; a kétségesítő

(sceptica) mind az állítást, mind

ennek ellenkezőjét illeti; a cri

tica, avvagy nyomózó pedig az

állításnak #",""

sát ostromollya."
minden ellenvetéseknek. Pázm.

Hod. Az ellenvetéseket megfej

teni. Molnár Albert. Ennél iga

zabb az ellenvetésekre megfe

lelni. Erre az ellenvetésrežgy

felelek. Pázm. – Másutt maga

ellen okvetést te/z a kere/ztény

/zabadság felől, úgymond Mo
nofzlai. De az okvetés inkább

mentegetést tefz, mint ellen

vetést, ammint az okvetetlenül

adverbiumbúlláttyuk. A kerefz
30 *
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tény két i betűvel van nálla y

helyett nyomtatva: a mibűl ta

lán a kere/ztényi helytelen ad
iectivum támadhatott. De el nem

ell felejtenünk a régi ortho

graphiának megitélésénél, hogy

a régi könyvekben az y helyett

majdnem mindenütt i betűt csak

azért találunk , mivel a Deák

alphabetumok, mellyekbűl még

a Magyar könyvek is fzedet

tek volt, a nyomtató műhe

lyekben y nélkül Ízűkölködtek.

Objectiva vis, tárgyügyelő

erő. Ez , Fejérnél magunkonn

kivül való helyesség. Sok lehet

mikivülűnk helyes, a mi ne

künk még sem objectivum. Es

a vis nem tudom mikép tehet

/helyességet? Az objectivus né

melly esetekben tárgyas is lehet.

Objective , tárgyügyelőleg

A tárgyolag, vagy targyaslag

nem helyesek, sem nem értel

mesek. Fejérnél egyfzer tárgy

épen (instar objecti), mászor

pedig az objective , disjuncti

vum judicium annyi, mint kü

lönözös a tárgyra nézve. De

a különöző, separans , melly

nek diminutivuma a különözös,

mint a sárgának a sárgás , a'

Németnek a Németes 's a' t.

A tárgyügyelöleg /zétvála/zto

itélet jobb.

Objectivitas , tárgyügyelés ,

némellykor tárgyasság. Ez an

nyi, mint tárgyillető létség,

valóság (realitas) ; annyi, mint

valamelly tárgyra való arány

zás. Ez kétféle, úgymint 1) az

egyenes (directa) mikor általa

a tárgyat megösmerjük, vagy

rajta valamit meghatározunk ;

2) és a mellesleg való (indi

recta) , mikor maga is a tárgy

csak az éfzképben van, és mink

létségét (realitássát) csak előre

teflzük, hogy érzeményes éfz

fogásunknak egységet adgyunk,

a mi tárgyügyelés, vagy tár

gyasság nélkül fzükölködik, az #

csak gondolatvaló (ens ratio- #

nis, Gjcbanfcnbing). |

Objectivus, a , um , tárgy

ügyelő: ebjectiv. 1) Altallyában

minden, a' minek tárgyat ille

tő valósága (realitássa) van; *

a mi valamelly tárgyra ará- "

nyoz. 2) Különösen véve négy

félét tefz. a) A magában tárgy

ügyelö (objectivum in , se; * *

jectiv an fid) fc1bft) az, a' mi va" :

lamelly képzet tárgyához, mint "

magában való valamiséghez(re!

in se) tartozik, az értő valónak

minden tekintete nélkül; az eggy

Ízóval, a' mi a képzettel meg

eggyez. Péld, ok. A köz és " |

üdő magokban tárgyügyelői

volnának, ha nállok nélkül sem
jelenések, sem magokban való

valamiségek nem lehetnének |

Tárgyügyelőleg ezen értelem- #
ben mink semmit sem ösmer- |

hetünk, mivel a képzeteknek |

a magokban való valamiségek |

túl (a rebus in se, pón, $i" |

an fid) külömbözni kell. b) A |

tárgyügyelő tovább azt is " "

fzi, a mi képzetünkben a ma- ",

gában való dologtúl, valamiség *

túl meghatároztatik ; a mint

a képzendő, előállítandó dolog:

ban oka van. Így valamennyi

képzeteink mind tárgyúgyelők:

mivel az elmében semmi sem

juthat a tudáshoz, a mi val"

ügyelő, olly tárgy nélkül, mely

re fordíttatik. Ti/ztán tárg" *

ügyelö volna az ollyan képzet* *

melly a' képzó valónak term" "

fzetétűl semmikép sem határo" "

tatna meg: a mi lehetetlen ) *

Tefz végtére elmeillető (th* *

reticus) értelemben valodig." "

löleg tárgyügyelöt (subject" "

objectivum in sensu thcore" *
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co). Ez által azt értyük képze

tinkben, a mit értő tehetsé

günknek terméfzete fzerint a'

tárgyaknak képzetétűl elválafz

tani nem lehet; a' mi közönsé

ges alkuja a lehetségnek, mel

lyel a tárgyaknak valamennyi

ösmeretei birnak; a' mi megkí

vántatik arra, hogy a jelenés

ben valamit tárgy gyanánt gon

dollyunk; eggy fzóval, a mi

álta//yában valóügyelő. Péld.

ok. A köz és az üdő ezen ér

telemben tárgyügyelők, mivel

bennünk fzemlélünk mindent;

a categoriák, mivel általok gon

dolunk mindent; a tapafztalás

béli itéletek , mivel az éfzrevé

teleknek öfzvekötését közönsé

gesen helyesnek mutattyák. E”

mondás: a test nehéz, tárgy

ügyelő itélet, mivel e két kép

zetnek öfzvekötése a tárgy ál

tal fzükségképen meghatározott

nak gondoltatik. E mondás el

lenben : mikor testet vi/zek, nyo

mást érzek , úgymint éfzrevé

telítélet, az egybekötésnek csak

valóügyelő (subjectivus) helyes

ségével bir. d) Gyakorlásügyelő

értelemben tárgyügyelõleg /ie

lyes, vagy jó általlyában az,

a mi valamennyi efzes valóknak

jó. A tárgyügyelőnek általelle

nében áll a valóügyelő, melly

rűl lásd Subjectivus. "

Objectum , tárgy: Gegenítanb.

Az éfzképzetnek tárgya általlyá

ban amaz egység, melyre a kép

zetben az adott talpfzernek kü

lömbféleségeit igazíttyuk. Kü

lönösebben az elmefigyelő (the

oreticus) ösmeretnek tárgya

mindenkor, éfzképzet , jelenés,

melly a' dologtúl, ammint ma

gában van, a valamiségtül (a

re in se, von ècm 9)ingt an fid))

külömbözik. A gyakorlásügyelő

ösmeretnek tárgya ellenben mind

az, a' , minek létét valamelly

cselekedet által meg akarjuk,

vagy meg akarhattyuk efzközle

ni; olly tárgy , melly kívánta

tik, vagy kívántathatik, mint

péld. ok. a boldogság. Eggy te

hát a vágyó tehetség tárgyá

val, és háromféle, úgymint a)

a csupa érzékeny vágyó tehet

ségé, a' mit egyébkép efzközet

lenűl kellemetesnek, vagy kel

lemetlennek, gyönyörnek, vagy

undornak nevezünk ; b) az efzes

ugyan , de érzékenyen érdek

lett és határozott akaraté, az ér

zeményesen gyakorlásügyelő

éfzé, úgymint a hafznos és az

ártalmas; c) a tifzta és semmi

érzékeny határozástúl nem függő

akaraté, úgymint az erkölcsi

jó, vagy roflz, A tárgyat ös

merni annyi, mint a' fzemlé

lésnek külömbféleségeit, a tu

dásnak egységére hozni. Igy va

lamelly hoflzat ösmerni annyi,

mint azt vonni, azaz, a köz

ben adott külömbféleségeknek

határozott egybefzerkeztetését

öfzvekötőleg (synthetice) végbe

vinni. Egysége a foglalatosság

nak, mely által ez megtörté

nik, a tudásnak egységét, a'

tárgynak éfzfogását Ízüli. Tár

yat adni , csupán csak adni

annyit tefz, mint valamelly va

lóságos tárgynak határozott ös

meretét megefzközleni, a mi a'

fzemlélés által vitetik végbe. A'

tárgyat /zemlélni annyi, mint

a külömbféleségeket egyedül és

magányosan képzeni, mellyek

nek egysége a gondolásnál és

az ösmerésnél adatik előnkbe.

Valamelly éfzképzetet tárgynak

tenni, a csupa gondolatformá

nak értelmet (significationem)

[zerezni, tárgyösmeretre változ

tatni, annyi, mint azt valósá

gosítani (realizálni). Ama ta

* * * *
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nítás, mellyben az éfzképzetek

"" mint tárgyak

tekíntetnek , Realismusnak ,

Magyarúl Létségvitatásnak ne

veztetik. – Objectum evter

num, külső tárgy: áufcrcr (je

#mftamb, 1) Az eddig fzokoltta

#" (transcendenta

is) Realismus fzerint ollyas va

lami, a mi kivűllünk a hely

ben találkozik. 2) A mostani

Idealismus fzerint a külső tárgy

annyi, mint jelenés g” helyben,

azaz, valamelly egyébaránt ös

"" valami, mellyet a'

külső érzékénység helybenlévő

nek képez. Illyen külső tárgy,

mindenik test, mellynek tehát

általellenében állanak a jelené

sek, , mellyek csak az üdőben

{zemléltetnek, nem pedig a köz

en, mint a gondolatok, a vá

gyakodások. Á' külső tárgyak

nak ösmerete mibennünk csu

pán csak vifzonyképekbűl áll,

" relationum ,

crháltnifvorite(ung); úgymint:

a) a helyeknek vifzonyképze

teibűl a' fzemlélésben, – ter

jedtség (extensio, 2fuêbebnung):

b) a helyek változtasának ví

1zonyképzeteibül – mozgás,

(možus, 38cmtgung); c) a tör

vényekébűl, mellyek Ízerint e'

változtatások meghatároztatnak,

mozdító erök (vires motrices,

6cmtgen?: $ráftt); d) nem pedig

annak képzetébűl, a mi a hely

ben jelen van, vagy a mi a'

helyváltoztatásonn kivűl a do

logban ... ammint magában van,

végbe vitetik, eggy fzóval, nem

magának a dolognak képzeté

bűl. Tűheggyel illetem a tár

gyat. Pázm. Hod. Nem töhe

šyel; mert tö, stirps; tü pe

dig acus. „Ember Pálnál is

tárgy. –, Objectum realítere

xisteus, Fejérnél valóban lévő
/

tárgy. – Definitum, aut. de

terminatum : határozott. U

gyanaz. - -

Objicere. Lásd Wagnerban:

Obmovere, Molnár Albertnál

elő vetni p. o. valamelly ne

hézséget. De ez az ellenvetni

helyett nagy latinismus, és in

kább e' Deák ígének betű. Íze

rint való értelmét fejezi ki, mint

a tudományost: a kutyák ele

jébe vetünk csontokot, canibus

objicimus ossa.

Obiter. Lásd Wagnert. Nem

rövideden csak futva /zóllot

tam az üdvözséges dolgokrúl.

Pázm. Pred. A futólag melye

sebb. Futva, futó be/zéddel.

Ugyanaz. A mellesleg is nagyon

jó fzó.

Oblatio, bemutatás, felaján

lás. Gánótzi. 2(ufcpferung. Aldo

zat, adomány, önkint való adót

Cpfer , Ga6c, frtymilligt @teutr.

Obligamen, kötelezés Veres

marthynál. A kötelezet igazabb.

Obligare. Lásd //agnert,

Jó akaratbúl valamire kötni

magát (az) Istennek. Pázmán.

A kötelezni ígének van csak

erkölcsi értelme. – Arra kö

telez (az). Isten mindeneket.

Pázm. Pred. A mindent helye

sebben van Magyarúl mondva :

de akár a mindeneket, akár a'

mindent csak annyit tefz, mint

omnia neutraliter. Ha az em

berekrül van egyedül a' fzó ,

a kiki, vagy minden ember

névpótolókkal kell élnünk,

Magát arra köti az Isten,

hogy 's a' t. Pázm. Valamire

kötni magát az akaratos em

berrűl mondatik, mikor mástúl

valamit erővel akar ki facsarni

vagy alkalmatlankodó ember

rül, kit mellőllünk el nem tar

tóztathatunk , nyakunkrúl le

nem rázhatunk. Itt hát a köte

4
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*

lez Ígével kell élni, ha az Is

tenrűl azt akarjuk mondani ,lf

quod se obliget. Én még e he

lyett is az Istenségrűl inkább az

igér. ígével élnék. -

Obligatio, kötelezés: 93er

6inbIid,f.cit. Lásd Dependentia.

Kötelesség, pitiát. Lásd Q7ici
urn. – Obligatio juris, juskö

telesség: 38cd)těpflid,t. Obligatio

nem inferre: Kri/ztus példája

nem hozza be a kötelességet,

Gánótzi. E mondást magányo

san érteni nehéz. – Pázmánnál

kötelesség. Predik. Obligatio

accessoria. Lásd Fidejussor.

Oblinire. Lásd Oblinio alatt,

mellynek, amaz , synonimuma.

Pázmán a felkendőztetni ígével

él. Mesterséges „hazugsággal

akar valamit felkendőztetni.

Hod. Hogy ezen íge a ken í

gébül a nemzetnek és nyelvnek

ifiúkorában fzármazott, tagad

hatatlan. De azt is meg kell

vallanunk, hogy sem nem ele

gendőképen járatos, sem nem

helyesen formáltt. A ken ígé

bűl a děz képzővel támadt ele

jénte a kendëz törvényes több

Ízöröző, avvagy frequentativum:

de mivel a' doz , " , 'döz és

dos, dès, dös képzővel csak fe

lette kevés igék voltak járato

sak , (Analyt. Part. I. §. 485.

pag. 298.) már Páriz Pápaiban

is a következendő helytelen

fzármazékokot talállyuk: ken

döm . tergo, tergeo a törülöm

helyett, valamint a kendezem

helyett is, melly a' kenem ígé

nek törvényes frequentativuma;

azutánn kendezni , penicissare,

kendőzöm , fuco; és utánnok

kendöztetni, cerussare, fuca

re, ; pedig ha kendőz, annyit

tefz, mint cerussat, fucat , a'

kendőztet ígének, mint factiti

mtnt cerussari curat, fucari

acit. (Analyt. Part. I. §. 17f.

pag. 274). Mihelyt a kendeni

helytelen fzármazéknak a ter

gere helytelen értelem adatott,

a kendő, helyes participiuma

annyit tehetett, mint mantile,

manutergium; a kézkendő, és

a' megrövidített, vagy inkább

megrongáltt kezkenö pedig an

nyit, mint sudarium. A ken- .

dő, és a kezkenö a közönsé

ges fzokás által, melly erede

tektűl fogva mindeddig meg nem

Ízűnt, felfzenteltettek, és így

velek még most is élnünk kell;

de a kendeni, kendőzni , ken

dözö , kendőzött kendőztetni

fzavak, valamint a kezkenö

névbűl még nagyobb rongálással

támadtt ke/znő is a méltán ki

avúltt fzavak közé tartoznak.

A ke/zkenő helyett a z/ebbe

való nevet csak az újítás utánn

való esdeklés fzülte, és olly

helytelen, hogy a névnek még

legfőbb tulajdonsága nélkül is
Ízükölködik: vocabula sunt no

tae rerum : mert a kezkenőmn

kivül a pénz, a zfebkönyvecs

ke, avvagy pugillaris és több

efféle fzer is, mint z/ebbevaló.

Oblinire és colorare annyit tefz,

mint bekenni, bemázolni, be

festeni , be/zínleni ; kölcsönö

nözött értelemben pedig fel

czifrázni , felpiperézni , /zép

/zínt adni, sőt még fel/zen

telni, felkenni. Lásd Oblinitio.

Oblinire, rei aliquid praeten

dere, specie honesti aliquid in

duere : 6cfdjénem, nem pedig be

fdjéncrn. Pázmán /zépegetni í

gével adgya, melly a' /zépít

getni helyett nem helyes for

matio. Analyt. Part. I. §. 178.

pag. 276. c) Többfzöröző ígét

tudni illik csak ígébűl lehet ter

vumnak értelme más nem lehet,
r

méfzetesen formálni, mert sen
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ki sem /zépítgethet , hanem

csak a' ki /zépít.

Oblinitio. Hogy kendőzéssel

bemázoltt rútságok, napfényre

ne hozassék (hozasson , vagy

jusson) Pázm, Hod. A kendőzés

Ízórúl lásd Oblinio, hol az ob

linitio névnek magyar értelmei

is meghatároztatnak.

__ Obliquus, Lásd //agnerban.

Horgas be/zédek, Pázm. Hod,

JKajcs helyesebb,

Oblivisci. Lásd Wagnert.

Pázmánnál magafeledve. Hod.

A' feled ige helytelen; mert az

ad , ed képző, eggykét müvelő

Ígét kivévén, neutrúmokot fzül;

noha pedig a Deák obliviscor

deponens, és így már genitivus–

sal, már accusativussal állhat,

a Magyar íge még is, melly azt

kifejezi, neutrum nem lehet,

hanem mindenkor accusativust

kíván. Ez az oka, hogy a ma

gafeledve fzó dupla latinismus

a magátfelejtve helyett. Lásd

Analyt. Part. /. §. 477. p. 285.

et seqq. Az ajt és ejt végzést én

" nem ösmerem, Egy

nehány ígében a j csak vonás

|" vagy éppen fzükségte

en betű, mint az ojt, döjt ,

öjt , gyüjt , gyujt, nyujt ígék

ban , az őt , döt, öt , gyüt ,

yút, nyút helyett ; a fojt ígé

»en, mellynek neutruma fúl,

az oj fzótag az új, helyett áll,

mivel a fút, suffocat fzokat

lan; a fújt, hajt, lejt , rejt

ígékben a jg"#"> ejt

és fejt ígékben, mellyeknek ne

utramai esik és feslik, a' j be

tű az s betűnek helyét foglalta

el ; az ohajt és sohajt talán az

6h és áh indúlatfzócskákbúl a'

nyelvnek ifiúkorában, könnyű

kézzel formáltattak; a /zalajt ígé

ben az /z helyett áll, mert az

e/zt kiavúltt képző formál acti

vumokot, mint akad, aka/zt,

élled , élle/zt 's a' t. Analytic,

Part. /. pag. 292. Nem hibá

zok talán, ha a felejt ígérül azt

tartom, hogy nyelvünknek ifiú

korában a fél névbül és az ejt

ígébül tetetett öfzve. Pázmánnál

oblivisci, elfelejteni, Predik,–

Pázmánnál a magafeledett is

olvastatik, Pred. De az eddig

mondottbúl kitetfzik, hogy a'

magát felejtő jobb. Egyébkép

a feledékeny legfzebb,

Obnitentia , ellentállás: 38ia

berftrebung. Az akaratnak, olly

határozása, melly a' másiknak

valóságosan (realiter) általelle

nében áll. 4 -

Obscoenitas, Pázmánnál trá

gárság. Hod. En a trágár [zó

val, kivált ezen értelemben, nem

tudok megalkudni, mivel na

gyon hihetősnek tartom, hogy

a Német $ráger, 2dbfcfträger, és

ammint a köz nép ejti , Érdött

névbűl eredett, melly ollyan

embert jelent, a ki bújtato, lází

tó híreket hord az eggyik ház

búl a másikba. - -

Obscura notio, Fejérnél ho

mályos értelem (értemény),

Obscuritas, Lásd //agnert,

Az Irás , mondnak (mondgyák)

olly fényés, világos, hogy ab

ban semmi homály 's nehéz ér

telem nincs. Pázm. A példák

nak homállya., Telegdi Fejér

deáknak jobban megfelel. A ho

mály caligo, -

ő". Lásd Wagnert,

Az Evangyéliom engedelme
alá hódoltatá. Pázm. #, Az

engedelem annyit, mint obs"

uium nem tehet; az engedé

lem objectivum, az obsequit"
pedig subjectivum. A' hódoltat

ad, ed, neutrumokbúl az a/zt, neutrumbúl csináltt activum 1*

nél homályosság, és e név, a

1:0
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"" fzükségtelen a hódít e

redeti activum helyett.

Observantia. Lásd //'agner

ban. Vana: Illyésnél bájos or

voslás, -

Observare , visgálni : 6ce6ad)=

ten. Ez annyit tefz, mint vala

melly tapa{ztalásban a tanítás

módnak törvénnyei fzerint (me

thodice) foglalatoskodni. Miné

mű munkával fordítottam , e/z-

mélhetni fogja (efzre veheti,

meggondolhattya) , a' ki a'

kettőt egybe veti (öfzvetartya),

Ember #ál Az e/zmél ígében

a mé! fzótag nem lehet forma

tiva ; ha pedig csak az l betűt

vefIzük formatívának, az e/zme

nem tudom, mit tehet magya

rúl. Kérdezzük meg mind a'

kettő iránt az analogyiát. Val

lyon ezen ígék: mé/zinél, ré/z-

7nél, vé/zme/, gyáfzmá/, vd/z-

mál, a mé/z , ré/z , ve/z ,

gyd/z , vá/z gyökerekbúl nem

fzörnyetekë, és tehetnekö va

lamit? A mi az l formativát

illeti, ez csak a vocalissal vég

ződő nevekbűl fzül ígéket, mint

henyél, mesel, cserél, ö/ztö

kél, és darál , formál, hálál,

kapál 's a' t. Valamint tehát e

zeknek gyökerei a henye, me

se, csere, ö/ztöke, dara, for

ma, hála, kapa, úgy az e/z-

mél ígének gyökere sem lehet

egyéb, hanem e/zme. Ezt pedig

eggy Magyar sem érti a vi

lágonn. -

Observatio. Lásd /Wagnert,

Ollyképen mondgya lehetetlen

nek a parancsolatok megtar

tását (tellyesítését). Pázm. Ho

deg. Ugyanott /zertartásnak is

mondgya. Fejérnél megvigyá

zás ; de a vigyáz íge a meg

praefixummal fzokatlan, mivel

a vigyáz neutrum ígének fzin

te müvelő értelmet akar adni.

Observare" valakire

(nem pedig valakit) vigyázni

Obsessus. Szent Máté cap.

18. megfzállottakat emleget;

úgymond Gánótzi, és ez sokkal

helyesebb név is, mint ördö

gös, vagy ammint czikornyáson

ejtetik ördöngös.

Obsidio. Lásd Wagnert. De

harmincz napig való /zállás

sal semmit nem (sem) tehete

Bétsnek. Pázmán. A meg/zál

lás az igaz kifejezés, mert/ ál
lani a még praefixum nélkül

nem annyi, mint obsidere.

Obstaculum. Lásd Wagner

ban, Akadek Telegdinél. Az e

kadály fzokottabb és fzebb,

mert az é nyifogó vocalis, és

kivált az utolsó silabákban tűr

hetetlen annak, kinek fülei a'

harmoniát, ösmerik és fzeretik?

Obstinari. Póznánnál elátol

kodni. Pred. De a megátal

kodni. jobb és fzokottabb. /

gyökér áta/ , , cm pedig átol,

""""""""""
nem átoll. -

Obstinatio. Lásd /Wagnert.

Illyésnél is megátalkodás,

Obstinatus. Lásd /1/agnert.

Pázmánnál e/átalkodott, Hodeg.

De a megátalkodott terméfze

tesebb és fzokottabb, mert az

el praefixum mozgást, válto
zást jelent, melly a megátal

kodásnak ideájávál meg nem fér.

Obstrepere. Lásd //agnert:

Honnét (honnan Ízebb, mivel

é nincs benne) vette legyen pe

nig (pedig) a tudományt, mel

/yel harsolodik a Mise ellen.

Monofzlai, A harsog, harsan ,

harsant, harsogtat többnyire

fzózatrúl, hangrúl és kivált a'

trombitafzórúl mondatnak. A'

harsog neutrumbúl a harsant

és harsogtat activumok támad

nak egyedűl, úgy hogy a har
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sol egéfzen helytelen formatio

és fzokatlan íge. A harczol el

lenben, mellybűl a nyomtatók”

és írók hibái által a harso!

könnyen támadhatott, ha fzül

hetné is a harczolodik ígét,

ennek értelme koránt sem volna

még is müvelő, hanem fzenve

dő, mint az íródik, mondodik

igéké, az ír és mond gyöke

rekbül. A horz/ol ígébül he

- " támad így a horz/oló

ik is, adteritur. Monofzlai'

mondásában a harsolódik he

lyett, vagy ezeket kell tenni,

arsog , zúgolódik , morog ,

vagy ezeket: harczol, ellenke

zik a misével. -

Obtrectatio. Lásd JTVagnert.

Gyalázatos kisebbségekkel rú

zittya. Pázm. A kisebbség név

nem tehet annyit, mint obtre

ctatio, mivel neutralis értelme

van, és csak annyit tehet, mint

ignominia, vilitas. Ide a ki

sebbítés illik. Monofzlainál /zi
dalmazás. - *

Obturare, bedugni: vcrftopfen,

verfpünben. Bezárni , berekefzte

ni : 3ufd)licfcm. Be nem tapa/z-

*allyák /zájokot. Monofzlai. Na

#" Ízerette Monofzlai az ígék

C
n az l képzőt. A tapa/zt for- :

máltt gyökéríge, mellynek a'

fapad neutrum felel meg, 's

melly annyit tefz, mint argilla

diluta illinit. A' Deák idiotis

must os obturare , claudere,

/záját, betapa/ztani , terméfze

tesen kifejezi. Tapa/ztal annyi,

mint experitur. Nagyon haj

landó vagyok azt hinni, hogy

a tapad és tapa/zt eredeti Ma

gyar fzavak; a tapog és tapo

gat pedig, az illet, illetget,

érintget helyett, talán a Né

met tappen ígének az árnyékai,

mellyekbűl végtére a tapa/z-

tal is eredett.

Obtusa vox, vel vocalis ,

mélyhangú fzó, vagy Ízótag a'

Magyar Grammaticában. -

Occasio. Lásd Wagnerban.

Occasionem sumere : okot ven

ni. Pázm. Pred. – Quaerere:

Minden dolgokban csak az al

kalmatosságokot üzi (keresi).

Pázm. Pred. »

Occasionaliter. Alkalmatos

ság adván elő magát : 6c9 Gt

Íegenbeit. Mellesleg, oldaloslag:

im Ber6c9geben, 9leidbfam nur Út

rúbrenb. Mellyek csak röviden

's alkalmatosságképen (melles

leg) adatnak elő. Márt. István.

Ez annyi, mint instar occasi
O/l/ S. -

Occludere. Lásd J1Vagnert.

Az (a) templomnak ajtait, be
zárlá. Monofzlai. A rövidebb

bezárá fzebb is, helyesebb is ;

mert a zárol formatio a zár

gyökér helyett tellyességgel ha
Izontalan és fzokatlan. .

Occlusio. Ember Pálnál be

zároltatás. De minek annyi ha

fzontalan és üdőtlen hangfzapo

rítás a bezárás helyett?

Occultare. Lásd /1'agnert és

Celare. Az Isten akarta az

" idejét (üdejét Felelet. a'

209. és köv. old.) tőlünk eltit

/olni. Molnár Albert. Ez ne

künk fzép példát nyujt, annak

átlátására, #" a mondásban,

avvagy a constructióban a' fza

vaknak rendgye nem lehet ol

lyan, mint a Deákban, az ér

telemnek rövidsége nélkül. Mol

nárnak e' mondása azt az ideát

támafztya bennünk, mintha az

Istenenn kivül más is akarhatta

volna ezt előllünk eltitkolni. Az

igaz értelem akkor áll elő, ha

az el praefixumot a titkolni í

gétűl elválafztyuk, és az akar

ia fzolgaíge elejébe teflzük im

így: az Isten el akarta az ité
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:

let napját előllünk titkolni.

Bár melly kicsinységeknek tes

senek az illyen fzórendtartások,

csak fontosak még is az ollyan

nyelvben, melly praecisióval a

kar [zóllani. A tölünk latinis

mus az elöllünk helyett. Veres

marthynál elrekkenteni. De itt

az elrejteni az, a' mit kellett

volna mondania. A rekkent a'

reked ígébűl jön, valamint a'

reke/zt is, és mást tefz. . .

ccultus. Lásd /Wagnert.

Illyésnél alattomi ; de az alat–

zonos helyesebb. •

Occupare. Lásd Wagnert.

Occupare spatium, a' közt el

foglalni: ben 9\aum cinnel,mem.

Lásd Spatium. Occupare se hac

re: Pázmánnál ebbe foglalni

magát. Pred. Ez latinismus; sőt

deákúl inkább annyit tefz, mint

marginare , circumcingere ,

includere : cinfaffen. A Magyar

idiotismus a Deáknak imígy

felel meg : ebben foglalatos

kodni. -

Occupatio. Lásd //agnert.

A jó gyümölcsnek látásával

nevekednék (nevekedne) a so

kaság kedve annak elfoglalá

sára. Pázm. Pred. Ugyanottfog

lalatosságnak is nevezi. A mi

Szilágyinál felfogás, az Deákúl

apprehensio. Lásd Apprehen

sio. – Occupatio, inopinata ,

deprehensio, meglepés, rajta

kapás: lliberrafd)ung, §rtappung.

Fejérnél a meglepetés helyte

len, mert factitivum : depre

/hensio per alterum procurata.

Occurrere. Lásd /1 agnert.

Ebben a hóban (holnapban) e

löérkező mezei munka. Veres

marthy. En azt gyanítom, hogy

elejénte a mensis a Magyarnál

hódnak, vagy holdnak nevez

tetett, valamint a Németben is

Qtcub, a Deákban Luna a ne

* * * **

ve, mivel hajdan a mensis a'

holdnak járása Ízerint 27. nap

búl állott. A hodnap azutánn,

vagy a holdnap nehezen tett

egyebet, hanem dies mensis ,

a' mit most , Datumnak neve

zünk. Az Írók, valamint sok e

gyéb fzót, úgy ezt is csak rövi

dítve jegyzették fel, pontot vet

vén utánna, melly a rövidítést

jelentette. Udővel a hó valósá

gos egéfz névnek vetetett, és a'

/tava , havi 's a' t. derivátumok

által e birtokában, hogy tudni

illik a többi egéfz nevek közé

Ízámláltasson , megerősíttetett.

Oculatus. Lásd /Wagnerban

Fejérnél /zemmel látó tanúk.

De vallyon lehetö máskép látni »

hanem fzemmel? A /zemtanú,

2(ugenieugt igazán és helyesen

kifejezi az oculatus testis nevet.

Oculus. Lásd // agnert, Ad

oculum, lásd Evidentia. Obo

culos ponere, ante, vel sub

aspectum ponere, Pázmánnál

/zemfény alá vetni. Pred. E'

latinismûs helyett a Magyar

csak azt mondgya : elejébe ter

je/zteni. – Pupilla oculi/zem

feny. Pázm. Pred. ___ . :

Ödium. Lásd Wagnerban.

Gyülölség. Pázm. Hod. Vallás

béli gyülölség. Veresmartly.

Inimicorum: ellenséggyülölés.

Pázm. Pred. - -

Offendens az Aestheticában

botla/ztó : anÍtéfig.

Offendere. Lásd Wagnert.

Mennyin megütköztek abban

(hányan ütköztek meg abban)

hogy (az) Isten vála/ztott hi

veit sokfélekép sanyargattya

e világonn. Pázm: Predik. -

Meg ne bántsák bűnökkel Is

teni felségét. Pázm. Pred. . .

Offerre. Lásd //agnerban.

Az igaz Pá/ztoroktúl mutat

tatik Isten előtt az áldozat a'
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hívekért, Pázm, Hod. mutatta

zik be, az Istennek a helyes

syntaxis fzerint. A Diaconus

nem mutathattya be az áldoza

tot, hanem a Papnak kell a'

Krifztus testét aldozni (felál

dozni, mert áldozni annyi, mint

communicare, sumere). Pázmán

Hodeg.

Cffertorium. Pázmánnál be
mutatás. Hod. -

- Officium. Lásd Wagnerban,

cclesiasticum, egyházi ti/zt :

Stird)enamt. Pázm. Hod. – Civi

le : világi tifzt. Pázm. Hodeg.

A ti/ztség és hivatal fzokot

tabbak. Az ördög megesküdte

töjének ti/zte (tifztye), hogy.
Gánótzi. Lásd Exorcista. –

IKere/ztelő Jánosnak ti/ztye.

Telegdi. – Házok népe között

püspöki ti/ztet viselnek. Pázm.

Pred. E latinismus helyett a'

Magyar tifztán így fzóll: Házok”

népénél, vagy házi cselédgye

źknél püspöki 's a' t. Pástorale :

IPá/ztorságom ti/ztihez (tifz

tyehez ) illendő. Pázm. Predik.

In publico officio constitutus:

közönséges gondviselés ti/zti

ben (tifztyében ) lévő, Pázmán

Predik. nyilvánvaló hivatalt

viselvén sokkal értelmesebb és

igazabb. Az (a) mi ti/ztünk

legyen ez (az), hogy oltalmaz

zuk/zívünket minden ro/ztól.
Molnár Albert. – Officium. Lásd

Justitiae officium. Officium su

um exequi : hivatallyábanjár

ni. Pázm. Pred. Az eljárni fzo

kottabb, és Magyar idiotismus.

– Officium , obligatio, köte

lesség: 9)fid,t. Tárgyügyelő fzük

sége a cselekedetnek a törvény

Ízerzőnek 's törvénynek tekin

tetébűl, a mennyire ez kötele

zi, azaz, erkölcsügyelőleg (mo

raliter) kény{zeríti az olyan

akaratot , melly valóügyelőleg

(subjective) más valamit kíván

hat; röviden: tellyesítése a tör

vénynek ugyanennek tekinteté- -

bűl. A cselekedetek tudni illik

háromféleképen történnek: kö

telességbűl , kötelesség ellen,

és kötelesség /zerint, a) Köte

lességbül annyit tefz, mint a'

|törvénynek , törvényfzerzőnek

tekintetébűl; és ezek tulajdon

képen az erkölcsi cselekedetek.

b) Kötelesség ellen az ollyan

cselekedet történik, melly a'

törvénynek még betű, fzerint

való értelmével is ellenkezik.

Ezek törvényfzegő cselekedetek.

c) Kötelesség /zerint történik

az ollyan cselekedet, melly a'

törvénynek betűjét tellyesíti u

gyan, de lelkével meg nem egy

gyez. Ezek tehát, törvényesek

(legales) ugyan, de tulajdonké

pen nem erkölcsiek (morales),

mivel nem a' törvénynek tekín

tetébűl. hanem csak hajlandó

ságbúl fzármaznak. A kötelesé

gek felofztatnak a kötelezésnek

módgyára nézve a tökélletesek

re , és a tökélletlenekre. A tö

kélletesek, tágíthatatlanok, mi-,

voltiak, kemények, fzükségesek

azok, mellyeknél a megfzegés

nek maximáját közönséges ter

méfzettörvénynek, nem is gon

dolhattyuk ellenkezet nélkül ;

olly kötelességek, mellyek va

lamelly hajlandóság kedvéért

eggyáltallyában semmi kivételt

sem fzenvednek, mind P; ok,

az ollyanok, mellyek az idegen

just illetik. A tökélletlenek ,

nemmivoltiak, esetiek, érdem

ügyelők azok, mellyeket csak

olly maxima fzerint lehet meg

sérteni, mellyet közönséges ter

méfzettörvénynek ellenkezet nél

kül gondolni lehet, de mellyet

az efzes való, lehetetlen, hogy

helybenhaggyon a' nélkül, hogy
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önnön magával ne ellenkezzen,

's mellyrül okosan nem akar

hattynk, hogy közönséges ter

méfzettörvény legyen; olly kö

telességek eggy Ízóval, mellyek

a hajlandóság kedvéért kivételt

Ízenvedhetnek. Illyenek azok,

mellyek másoknak inségeit ille

tik, mint a' fzükölködőnn se

gíteni, önnön magunkot mások

ért feláldozni. Felofztatnak to

vább a kötelességek a tárgyra

nézve azokra, mellyekkel az Is

tennek , önnön magunknak és

másoknak tartozunk. – Offi

cio adversum, kötelességsértő:

°)f(id)tmièrig. -

Oleum. Lásd 71'agnert. A be

fegek olajja. Gánótzi. A be

legolaj jobb.

- Olim. Lásd Wagnert. Gánó

tzinál | hajdant. De a hajdan

a nominetivus; mert nem mond

gyuk hajdanti, hanem hajdani.

Azonban az accusativus hajdant

adverbium gyanánt is [zolgál
hat.

Omnis. Lásd /Wagnert. O

mnes usque ad unum perdere :

eggy lábig elve/zteni. Pázmán

Pred. A lábig helyett a /zá

lig fzokottabb ; de utánna a'

mind pronomennek kell még

is mindenkor állani: eggy /zá

lig mind, vagy előtte, mind

eggy /zálig.

Omnipotentia, mindenható

ság. Pázm. Hod. – Absoluta:

magában való. Medgyesi. Actu

alis : munkáskodó. Medgyesi.

Lásd Absoluta és Actualis.

Omnipraesens, mindenüttje

len. Pázm. Hod. De a jelen

nem melléknév, hanem csak

ígehatározó; azért már maga is

Pázmán ugyanott jelenlévőnek

mondgya. Legrövidebb és leg

jobb a mindenüttlévő, mellyel

megmeg a Hodeg. Pázm. is él.

Omnipraesentza , mindenűtt

Iétel. Pázm. Hod. A mindenütt

lét rövidebb. Pázmán minde

nüttvalóságnak is mondgya.

Medgyesinél universalis: közön

séges, specialis omnipraesentia

pedig kiváltképen való minde

nüttlétel. Lásd Universalis és

Specialis.

Omniscientia, mindentudás.

Medgyesi.

Omissio , elhagyás. Pázmán

Hod. Ez annyi, mint dereli

ctio. Az elmulatás Ízokottabb,

és helyesebb. – A nyomo

rúlttak segítésének elmulatá

sát adgya okú/. Pázm. Predik.

A jonak elhagyása. Pázm. Pre

dik. Ha az Istennek igaz ité

lete örök pokolra méltónak ta

lállya az adakozásnak elmula

tását. Pázm. Pred. Lásd Pecca

tum omissionis.

Onania. Néma bűnnek neve

zi Pázmán, valamint a Német

a Sodomiát tunime &ünbe. Ter

mé/zet ellen való néma bűn,

fertelmesség. Hod. A' Cate

chismusokban sokkal jobb vol

na megtartani a Sodomia és

Omania neveket, mintsem a né

ma bűnnek nevével a gyerme

keknek vizfgaságát felingerleni.

Ontologia, Efzvalótudomány:

9ntolegik. 1) Ez kéreményesen

annyi, mint tudományépületes

előállítása az általlyában vett

dolgok öfzvekötő és tapafztalás

előző ösmereteinek. 2) Lehet

ségesen annyi, mint a tifzta

éfznek tökélletes Feltagolástu

dománnya (Analytica); tapafz

tasáshaladó Philosophia, azaz:

Tudománnya valamennyi ter

méfzetes, és erkölcsi dolgok”

legközönségesebb éfzfogásainak

és törvénnyeinek. Általellenében

áll ez a Metaphysica ama ré

fzének, melly a belső és külső
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érzékenységeknek különös tár

gyairúl értekezik. Lásd Meta

physica és Physica, -

Operari. Lásd /Wagnerban.

A Szentségek mala/ztot mun

kálódnak az emberben. Gánótzi.

Az ódik, képző a' fzokatlan és

rollzúl formáltt munkál ígébül

újat nem Ízülhet, és ha fzülhet

ne , fzenvedő értelme volna ,

mint ezeknek iródik, tudódik.

A rövid odik erre még alkal

matlanabb képző ugyanazon o

kokra nézve, 's mivel ígékbűl

nem is igen fzokott újakot [zül

ni. A munkálkodik jó íge, de

neutrum, valamint a munká

lódik és munkálodik ígék vol

nának, ha helyesek lehetnének;

a mala/ztot accusativust tehát,

mint némelly Deák deponensek,

*

kívánásaira a lelkek gerjed

gyenek. Pázm, Pred.

Opposita , ellenbenálló: ent

gcgkngkfc6t. Ellent állnak egybe.

Pázm. Hod. Fejérnél, egyfzer

ellentévö, másfzor pedig ellen

tétetett. Az utóbbik helyett az

ellentett elég volna, ha a De

ákot betű fzerint akarnánk for

dítani. Csere így ejti: opposi

torum lex, az ellenbe vetettek'

törvénnye. De én nem tudom,

miért kellene nekünk a Deákot

illy erőltetésekkel betű Ízerint

fordítanunk. Hifzen maga Cicero

mikor azt mondgya luna oppo

sita soli , nem azt érti, hogy

a holdat valaki a napnak elle

nébe tette, vagy vetette, jól

lehet az oppono íge a pono ígé

bűl fzármazik. Az ellenkezök

magok mellett, a Logica sérel-nek törvénnye fzinte olly ter

me nélkül, meg nem fzevedhe

tik. Maga az operor is inkább

fzereti maga mellett a Dativust,

mint az Accusativust. Gánótzi'

mondásában tehát az okoz ígé

vel kell élni: a Szentségek

mala/ztot okoznak, vagy me

taphorice: /zülnek az ember

ben.

Operatio. Lásd Wagnerban.

Medgyesinél munkálkodás, mun

ka , cselekedet. Ad intra: bel

ső: ad extra : külső. Medgyesi.

Opificium, kézi mesterség.

Pázm. Pred.

Opinari, vélni: mepnem. Ez

annyit tefz, mint valamit igaz

nak tartani, noha sem a tárgy

ügyelő okok a bizonyságra, sem

a valóügyelők a meggyőzésre

nem elegendők.

Opinio. Lásd Wagnert. A'

hallgatók ../zívébül a hamis

vélekedések kivagdaltassanak

elég volna a kiirtassanak is),

a bűnök undoksága megösmer

méfzetes bizonnyára , mint a'

Deák oppositorum lex. Ha ta

lán az oppositumot a contra

dictoriumtúl és a contrarium

túl betű Ízerint akarjuk meg

külömböztetni, tegyük az elsőt

ellenbenállónák, vagy ellenbe

tettnek. Lásd Contrarium és

Disparata. - -

Oppositio, ellentállítás: &nt

#egenf6ung. Ez kétféle. 1) A'

feltagoló tudni illik (analytica),

úgymint az ellenkező mondá

soknak ellentállítása, mint p. o.

a világ véges, nem véges. 2)

A lát/zattudományos (dialecti–

cd) két ollyan mondás között,

mellyeknek eggyike a másik

nak csupa tagadásánál többet

foglal magában, mint a világ

véges, a világ végetlen.

Opprobrare, fzemre hányni,

gyalázni, fzídni : pormerfen , por

baltem, verrücfen, fd)mábtn. A test

/zörnyü átokkal rútalmazza

a lelket. Pázm. Pred. A rú

tessen, a mennyei jók '(javak')

/

talom a rútság helyett a' fzo
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katlan formatiók közé tartozik.

Rútolni semmivel sem helye

sebb íge a rútítani helyett, de

ez annyi, mint turpare , de

turpare. Itt a /zidni, aláz

ni, /zemrehányásokkal illetni

a legigazabb kifejezések:

Opprobrium. Lásd //agner

ban. A kiket mi (mink) csú

foknak tartottunk, (az) Isten'

fiai közé /zámláltatnak. Pázm.
Predik.

Optare. Lásd Wagnerban.

Optare, ut hoc, vel illud feli–

citer succedat : Az Angyalok

/zerencsézik nekünk az Isten'

jótéteménnyeit. Molnár Albert.

A /zerencséz olly fzokatlan í

ge, hogy senki sem érti magya

rázás nélkűl. Hogy pedig annyit

tehessen, mint /zerencsét kí

vánni valamihez, az etymolo

giának reguláibúl lehetetlennek

tudom. Az Angyalok /zeren

csét kívánnak nekünk az Isten'

jótéteménnyeihez.

Opus. "" //'agnert. Bo

num : jó, vagy jóságos csele

kedet. Pázm. #04ő"z"

nofzlai. Confessio. Ex opere ope

rato , vel operantis : A Szent

ségek magoktétele által mun

kálódnak. Gánótzi. Hogy a mun

kálódnak helytelenül formált

íge, lásd operari alatt. Es má

sutt: A Szentségek a mala/z-

tot adgyák a' tselekedetnek

tselekedetébül. Gánótzi. Micso

da kínlódás ez a mesterséges

fzavaknak betű fzerint valo for

dításával. Tegyük inkább rövi

den értelmeket: A Szentségek

önkint, vagy önerejekbül, vagy

talán leghelyesebben elöérdem

bül munkálkodnak, nem pedig

a fzolgának, vagy kifzolgálta

tónak érdemébűl. A Szentsé

gek, úgymond Pázmán Hodeg.

Kri/ztus érdemébül 's ígére

retébül /zármazó erővel fzer

zenek igazúlást. – Opera su

pererogatoria : adósság felett

való cselekedetek. Pázm. – Né

melly pana/zolkodik, hogy nincs

kelete az ö mivének (müvenek).

Telegdi. – A' melly test egy

gyüt fáradott a lélekkel, vagy

az Isten”/zolgálattyában, vagy

az ördög munkáiban. Pázmán

Predik. – Opera misericordiae

corporalis: a testi irgalmas

ságnak cselekedetei. Pázm. –

Fejérnél az opus, mű. Illyésnél

ex opere operato: magok ere

jébül. -

Orare. Lásd Wagnerban.

Szüntelen könyörgeni. Molnár

Albert. Orate Fratres : könyö

rögjetek atyámfiai! Gánótzi.

Oratio. Lásd //agnert. Pro

defunctis: halottakért való kö

nyörgés, imádság. Pázm. Hod.

Imádság Telegdinél.– A hír

telen /zóllás (befzéd) tellyes

hiúságokkal. Pázm. Pred. En a'

praedicatumnak fő réfzét, a'

tellyes fzót, nagyobb értelmes

ségnek okáért az utólsó helyre

tenném ; egyébaránt, mivel ad

jectivum , azt gondolhattya ha

marjában a hallgató, vagy ol

vasó, hogy a hiúság névnek

fzorosabb meghatározására [zol

ál. -

8 Oratoria ars, fzónoki mes

terség , fzónoki tudomány: 98cb=

nerfunft. Lásd Facundia. "

Ordinare. Lásd //agnerban.

Fel/zentelni, /zentelni. Pázm.

Hodeg. -

Ordinarie. Lásd /Wagnert.

Ordinarius, rend /zerint. Páz

mán Hod. A” rendbéli rövidebb ;

és még a Püspökrúl is lehet

mondani: a rendbéli Püspök.

A rend /zerint való nevezettel

Molnár Albert is él.

Ordinatio. Lásd Wagnert or
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dino alatt. Papi /zentelés. Páz Organicum ens, gépelyes va

mán Hodeg. Az öfzvetett fzójló: cin organifácê #scfen. Ez olly

A'ap/zentelés helyesebb, mert

a papi/zentelés annyi, mint

sacerdotalis sanctificatio, vagy

benedictio. – A Görögök ren

delés utánn való házasúlást

nem /zenvednek. Pázm. Hodeg.

Ha a hasonló esetekben a fel

./zentelés, pap/zentelés nevek

kel élni nem akarunk, mond

gyuk legalább értelmesen így:

A papi rendnek feladása utánn

valo házasodást meg nem./zen

vedik, meg nem engedik. A

házasúlás roflzúl formáltt név.

Lásd Analyt. Part. I. pag. 283.

e) és p. 308. 3). – Ordinatio
divina: az Isteni rendelés. Csere.

Ordo. Lásd //agnerban és

Classis alatt. A Püspök atyá

Áot /zül az egyházi rendnek

/zentelése által. Pázm. Hodeg.

Az egyházi rendnek feladása

által, vagy a pap/zentelés ál

tal. – Egyházi rendre_/zen

teltetni. Pázm. Hod. – Religi

osus ordo: /zerzetes rend. Páz

mán Hod. Mivel itt az ordo nem

Ízentség, a Szerzet az igaz ne

ve, nem pedig a rend. Ordi

nes sacri: papi rendelések Páz

mánnál; de ez annyi, mint di

spositiones, ordinationes, de

creta sacerdotalia. A papi

rendek az igaz név. Az egyhá

zi rendnek /zentsége. Gánótzi.

Minores: a kisebbek; majores:

a nagyobbak, vagy fel/zen

teltetések. Gánótzi. – Minden

rendek és állapotok kötelessé

gérül annyi tanításokot és in

zéseket adtam... Pázm. Pred. –

Redactio in ordinem, Illyésnél

rendbevétel; de a rendbe/ze

dés helyesebb. – Az egyházi

rendnek./zentsége. Illyés. Ordo

az Aestheticában rend: Crba

való. melly az életre való ké

Ízületekkel czél fzerint van fel

fegyverkeztetve : fzerbül álló

dolog, mellyben valamennyi ré

Ízek úgy ügyelnek váltólag egy

másra, mint czélok és efzközök,

's melly csupán csak a benne

lévő réfzeknek ezen vifzonnya

által lehetséges. Támadását az

emberi éfz csak czélügyelőleg

(teleologice), azaz, a' czélok

búl foghattya meg, nem pedig

a terméfzetnek gépelyes (me

chanicus) munkálkodásábúl.

Organisatio, gépelyezés, gé

pelyezet: Crganijation.

Organisatus, a , um , gépe

lyezett: organifírt,

Organon, tudománygépelye

zet. Általlyában annyi, mint

tudománnya a reguláknak, mel

lyek fzerint valamelly tudomány

lehetséges. Különösen a tifzta

élznek organonnya annyi, mint

a Metaphysicának (a Bölcsel

kedéstudománynak) tudomány

gépelyezete. Az organonnak tö

kélletes hafzonvétele által támad

a tifzta éíznek tudományépüle

te, systemája. -

Organum, organa , organi

satio 's a' t. gépely, gépelye

zés, gépelyezet. Pázmánnál a'

gépely machina tractoria ; az

organumok pedig a testekben

valóságos machinák. A mü/zer,

mellyel némellyek élni akarnak,

nem egyéb, hanem materia o

eris. – Organa locutoria : a'

/zóllás /zer/zámai, Gyradjer

gant. – Organum , Fejérnél

előe/zköz; a' mi egyebet nem

tehet, hanem praevium , me

dium. Azért őneki az organicus,

elöe/zközös; a mi még idomat

lanabb, mivel a hátúle/zkö

*114116. zösnek általellenében áll, Orga
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nicus annyi, mint gépelyes. –

Hogy az arra /zolgáló érzö

2/" jelen*" Fejér,

Ezek organa sensuum.

Orientalis, napkeleti. Pázm.

Molnár Albert e helyes névvel

# meg nem elégfzik. Naptáma

dati Bölcsek jöttek, úgymond,

Jézus” irnádására. Látni ebbül

* az ő üdőkorának üdőtlen esem

gését az új és Ízokatlan utánn:

Tudom én, hogy a naprúl

mondgyák némellyek, hogy tá

# mad, némellyek, hogy feltá

mad; de az első olly tárgy

::

rúl

mondatik, melly azelőtt még

nem volt, mint pártütés tá

madt ; a második a holttakrúl,

ha ismét életre jönnek, vagy

a lázúlókrúl; a kel pedig arrúl

mondatik, a' ki nyugodott, fe

küdt; és így a napkelet, nap

nyugot a mi nyelvünkben ékes

metaphorák is. Add ezekhez,

hogy a támadat, a támadás

helyett fzokatlan név.

3, se, magát tájékí

tani: fid) orientiren. 1) A Föld

írásban (Geographiában) annyi,

mint a világnak eggyik adott

réfzébűl, péld, ok. az éjfzakbúl,

a többi réfzeket, nevezet fze

g rint a napkeletet feltalálni. Ezt

bal kezünk mutattya meg, ha

háttal az adott éjfzak felé for

dúlunk. 2) Mérőtudományosan

(mathematice) annyi, mint va

lamelly adott közben általlyá

ban a tájékokot feltalálni, pél

dának okáért eggy setét fzobá

ban valamelly ösmeretes, hely

nek segedelmével, 's a jobb és

bal réfznek érzésével. 3) Éfztu

dományosan (logice) magunkot

a gondolkozásban tájékítani

annyi, mint akkor, ha az éfz

nek tárgyügyelő talpállításai nem

elégségesek, magunkot az igaz

Raktartásban az élznek vala

mellyik valóügyelő (subjectivus

ni; p. o. valamelly elmélkedés

ügyelő, vagy gyakorlásügyelő

inség fzerint.

Originalis, eredeti : urfprűng

Íid). Annyi, mint nem/zárma

zott, nem másbúl vontt, nem fzár

maztatott. Originale peccatum :

eredendő bün. Pázmán Hodeg.

Az eredeti sokkal helyesebb vol

na, mert az eredendő csak fu

turumot jelent, az eredő prae

senst, az eredett praeteritumot.

Az eredeti pedig magában fog

lallya az üdőnek minden réfzeit.

De az eredendő nagyon fzokott

az Egyházi nyelvben. Lásd Pec

catum alatt. Originalis justitia,

Pázmánnál eredendő igazság ;

de itt már az eredeti fzó által

e hibát, mivel nem közönsé

ges, meg lehet jobbítani. Ere

detbéli sem roflz név, az ere

deti helyett.

Originalitas, eredetiség: Qri

ginalität. -

Originarie, aut originaliter,

eredetikép. Fejér.

Origo, eredet: llrfpritng. Az

első eredet annyi, mint vala

melly okozatnak, az ő első, av

vagy olly okátúl való fzázma

zása, melly más hasonló nemü

oknak nem okozattya. Ezen ere

det kétféle. " Az é/zeredet an

nyi, mint valamelly okozatnak

első oktúl való fzármazása, lé

tére nézve. – b) Az üdőeredet

pedig annyi, mint fzármazása

valamelly esetnek, melly törté

nik az ő okábúl és az üdőbűl.

Oriri, teremni, támadni: enta

[teben. Ez annyi, mint a nem

létbűl a létre átlépni. 1) A ma

gavalónak (substantiának) tá

madása valamelly külső oknak

munkálkodása által, avvagy sem

mibűl való támadása teremtés

talpállítása fzerint meghatároz
**

-

24
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nek neveztetik. 2) Valamelly ál

lítmánynak, vagy állapotnak

támadása annyi, mint eset , vál

rimordium és Ca

sus. Pázmánnál a kifakadni an

tozás. Lásd

nyit nem tehet, mint oriri..

Ornamentum, ékesség, éke

8ierratí), Göd)mutf. Olly

Ízépítés, melly nem a fzép for

mában áll, hanem csupán csak

ingere által ajánl valamit. Az

tartoznak a'

tárgynak egéfz képzetéhez bel

sőképen, hanem csak mint tol

, , hogy az ízlésnek tet

sítés :

ékességek nem

fzését megöregbítsék.

Ornare. Lásd Wagnerban.

Pázmánnál ékesíteni. Pred. Ha

azelőtt /zépegette ([zépítgette)

- /zemének. Pázm.

Pred. Frequentativum csak ígé

bül támadhat, nem pedig ad

magát Ura”

jectivumbúl.

Ornatus. Lásd Wagnerban.

Ornatus sacer : papi öltözet.

Pázmánnál. De, hogy a papru

hátúl, mellyben a Papok a tem

lomonn kivűl járnak, könnyeb

#" meglehessen külömböztetni,

jobb volna /zent öltözetnek,

fzent ruhának nevezni.

Ornatus , a, um. Ornata ,

halerata verba : czifra, hímes

}" Pázm. Pred. Czikor

nyás /zavaknak is mondgyuk.

Orthodoxia, helyeshitűség:

9Rcd,tgläubigfeit. A képzeltt he

lyeshitűség nagy tekintetének

" képei lehetetlen volt

mást egyebet maga utánn von

züksé

#" hibás Ízó, a /zükség

zükséges

ni. Márton István. A'

épen helyett. A másfzóban az

accusativus helytelen, mert a'

másegyéb öfzvetett név ,"
ben az első nem declináltatik;

mert nem mondgyuk mástúl

egyébtitl, mások egyebek, md

sokért egyebekért, hanem más

egyébtül, másegyebek , máso

gyebekért. F

Orthodoxus, helyeshitű. Így

neveztetik a Religyiónak ollyan

tanítója, ki hitének ágazatit az

Anya[zentegyház tekíntetéhez

és hitéhez alkalmaztattya. Páz

mánnál igazhitü... Hod.

Orthographia, írástudomány:

Jttd)tfdreibung a Grammaticában,

s obturare. Hatalmas ere

jével megköthette volna torkát,

megzabolázhatta volna nyel

vét a káromlóknak. Pázmán

Predik. A deákos idiotismus

betömhette volna fzáját olly

Pázmánnak kifejezéseinél sokkal

helyesebb is. De a kik a pos

sessivumokot a possidensek ne

veivel a' fzámra nézve a legú

jabb Magyarság fzerint öfzve

Ízeretik eggyeztetni, vegyék efz

re, hogy itt Pázmán a károm

lóknak pluralissa miatt nem írja

torkait, vagy torkokot , nyel

veit, vagy nyelveket, hanem a'

singularisban torkát, nyelvét.

Oscillans pendulum , lengő

függelék: [dymeanfenbet "Öcnbul,

Lásd Motus.

scillans alatt,

mertető megmutatás. Fejérnél

egyenes megmutatás ; a'

csak annyi, mint recta.

Pázm. mutogatás. Pred.

Ostiarius. Illyés a Deáknál

megmarad. De Gánótzinál ajtó

örző. Azonban az ajtóőr, vagy

még az ajtós is helyesebb, mint

kapus.

ösmeretes, olly fzokott, hogy

Oscillatio, lengés. Lásd 0- |

Ostensiva demonstratio, ös–

mi

Ostentatio. Lásd //agnert,
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Pactum , frígy : 95umtb / Bűnba

mif. Lásd Wagnert. Az Isten

az) Israëllel kötést tött. Mol

nár Albert. A társaságos életben

alkut kötni ; a religyióbéli ér

tekezésekben pedig, mikor az

ú és új testamantomrúl van a'

Ízó: frigyet kötni. – Pactum

ratiosum : Bátorították mago

# a Z/idók, úgymond Ugyan

az, hogy ök az Istennek ke

gyelemkötésében (be) tartoz

nak. A kegyelemfrígy helye

sebb. – Az igéret megtartá

sára való köteleztetést (köte

lezést) a hallgató (tacitus; de

a /zótalan jobb)/zövetkezések

re 's igéretekre is ki kell ter

je/zteni, úgymond Márton Istv.

Itt ő, úgy látfzik, az alkukot

és stipulátiókot érti. Szilágyi

nál a pactum, megeggyezés ,

ezutánn kötés, eggyezés. A con

sumatum neki tökélletességre

mentt; de úgy tetÍzik, hogy a'

tellyesedett, tellyesített, vagy

a végbementt, helyesebbek. –

A pactum noumenon juridi

cum : Szilágyinak, az üdőnek

minden feltételeitül elvála/z-

tott kötés, alku. De mivel a'

noumenon annyi, mint vala

miség, valami magában, azt

P.

tartom, nem csak az üdőnek

alknitúl (conditióitúl), hanem

minden egyebektűl is el kell

vonni, és így az alku , ammint

magában van, a pu/zta alku.

– Pactum onerosum bilaterale : -

neki vi/zontos eggyesség; a'

gratuitum pedig, ingyenes.

zonnkivűl, hogy a vi/zontos,

és az ingyenes rollz [zavak, a'

vi/zontag való, vagy"
tagos, és az ingyenvaló helyett,

azt tartom, hogy a vi/zontag

terhelő, és az önkintvaló, va

ingyenajánlott a Deák fzavak

nak értelmeit jobban kifejezik.

A pactum foenebre : Szilágyi

nál már intereses kölcsönadás :

de hifz ezt béralkunak mégjob

ban és rövidebben mondhattyuk.

– A pactum subjectionis neki

aláadas eggyessége; de miért

nem hódoló alku? Ugyfzinte a'

pactum unionis, neki ö/zveál

lás eggyessége, de miért nem

eggyesitö alku, vagy eggy fzó

val frígy?

IPaganus, pogány: ein %cibe.

Pázm. Hod. Lásd Wagnert.

Pagellae volantes, repűlő

levelek. /eresmarthy. &Iiegenbe

93[ätter.

Palaestina, Zfidóorfzág : Su

21 * – -
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tem!ant t cbtt júbífd5c89amb. Páz

mán Hod. ' '

Palatalis litera , ínybetű:

(5aumenbud) tabt.

Palliaré, tegere, födözget

ni. Pázm. Pred. Ennél jobb a

Palástolni: 6cmánttIn. -

Palliativum, fzínképvaló, Fe

jér, G5űjtinbar. * *

Fallium , köpönyeg: 9)tantel.

Lásd Wagnert. Insigne Archi

episcoporum : érseki pallást.

Gánótzi. Érsekpalást helyesebb,

valamint a püspöksüveg is, a'

püspöki süveg helyett.
Falmaris. Lásd külömbféle

értelmeit Wagnerban. Pázmán

nál czégéres; Pred, melly fzó a'

Német 8eiger névbül koholtatott,

's véle a jó ízlésű Író nem él.

Falpabilis, tapogatható: greife

Úar. Pázmánnál tapa/ztalható ;

Pred. de ez annyi, mint expe

ribilis.

Fantheismus, világegységvi

tatás: pantócièmu3. E” tanítás

az egéfz világot, a mindensé

get, eggyetlen eggy magavaló

nak (substantiának) képzi, melly

mindent magában foglal; vagy

" nézi, mint sok határozás

nak sommáját, , mellyek, mint

függemények ( inhaerentiák )

eggyetlen, eggy, és eggyügyű
substantiához tartoznak.

Papista , pápás. Lethenyei.

Gin šatbciif. Tanácsosabb a De

hitel annyi, mint mutuum, vagy

legfellyebb fides, actus creden

di; az utánna tett et silaba olly

képző, melly csak az ígékbűl

formál neveket. Az analogia mu

tattya, hogy a hitelet [zinte

olly helytelen név, mint az éte

let , italat, vitelet, vételet,

tetelet. Másutt ugyan , Pázmán

nál Pred, nehéz hitelü, mikor

így fzóll: A /zent Irás olly

két igazságot tanít , mellyek

a világ fiai előtt nehéz hite

lük (nehéz hitelűek). Melly fzin

te olly idomatlan, mint a ne

héz hiteletü.

Faragoge, hofIzítás: 3Dchnung.

– Paragogica litera: hg//zító ,

betü, és paragogica forma con

jugationis: az igera""
vegyültt formája a Gramma

ticában. -

Faragraphus. Ennek Márton

István kikezdet nevet ád; de u

gyan minek? Szigyenlünk talán

élni a paragraphus Görög név

vel, minekutánna a 8midfeI Né

met fzóbúl csentt Czikkely név

vel közönségesen és helyesen é

lünk? A kikezdet névben a

zonnkivűl a' ki fzokatlan, mert

a kezd ígével csak az el és meg

fzokott öfzvetetetni, olly an

nyira, hogy az én vélekedésem

Ízerint az at, be, fel, ki , le,

ö/zve, /zét és vi//za előfzócs

kákot a' kezd ígétűl, még a'

ák pápista névvel élni, mellyet józan Logica is eltiltya. Még a

a köz fzokás a Magyarban is" kezded sem elegendő

felfzenteltt. arra, hogy a paragraphusnak

Parabola, példabefzéd. Páz-értelmét helyesen kifejezze.
nevezimán Hod, (${cid)mif, Í

Telegdi is. "" #

Paralellus, similis, hasonló:

n parabolis lo- áßnfid). Az értelmet hasonlatos

" a' hol nem illett példák-írásokbúl kell ki/zedni. Mo

an /zóllani. Gánótzi. A példa nofzlai.

csak exemplum. Paralogismus, helytelen kö

IParadoxum, nehezen hihető :|vetkeztetés: falfdjer čd)(uf. Ez

3Ba8 fômér ju,9laubtn it. Ne- kétféle:4) Az éf ügyelöleg hely
héz hiteletű. Pázmán Pred. A'}telen, azaz , formájára nézve

*
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helytelen következtetés az okos

kodásban. 2) Tapa/ztaláshala

dólag pedig akkor mondatik a'

következtetés helytelennek, mi

kor annak talpoka tapafztalásha

ladó , azaz, mikor az értő te

hetségnek tulajdonságára tapafz

taláselőzőleg (a priori) támafz

kodik. Fejérnél é/ztévedés.

A'aralyticus, gutaütött. Ve

resmarthy. &in vom Göd){ag gt

troffener %)lemfd).

Parasceve Paschae, Husvéti

kéfzúlet. Pázm. Hod.

Parenthesis, rekefz: Giníd,lief

[ung3;cidjen.

Farere. Lásd külömbféle ér

telmeit //agnerban. Akármely

nagy vétekért sem ölik meg a'

nehézkes a//zonyt, hanem ha

lálos fogságban őrizik (őrzik)

még elhozza gyermekét. Páz

mán Pred. -

Paria , eggyenlők: gleid,för

mig, 8[cid). Csere,

Parochia, plébánosság : tint

9)farre. Pázm. Pred. -

Farodia , átöltöztetés : ein

mad 8tabmtcê Görbid,t. Lethenyei

nél játékos egybehasonlítás,

Pars, réfz: 25ciI. Párt, fe

lekezet, fél : partbe). Mind a'

két ellenkező párt azt kiálttya.

Pázm, Hod. – Partium studi

um : ré/zrehajlás. Fejér. De a'

pártosság jobb: partbtylibfcit. –

Sine partium studio: ré/zre ha

jólhatatlan Márton Istvánnak e'

mondásában: A' Jézus és az

Apostolok tudományok értelme

/Resultatumának helyes kitalá

lása 's ré/zre hajólhatatlan e

lőadása. A ré/zre hajólhatat

lan annyi, mint studii partium

impos ; a ré/zre hajlatlan pe

- dig, studii partium expers. A'

pártatlan az utóbbik értelmet

legjobban és legrövidebben ki

teÍzi. El nem fzívelhetem itt a

ma” latinismust, melly a' sok

meg nem jegyzett Genitivusok

nak öfzvetorlásábúl támad, és

mellyek a hiányjel nélkűl, úgy

állanak egymásutánn, mint fzint

annyi Nominativusok. A Jézus,

holott a tulajdon név előtt az

articulus többnyire a' fzemély

nek megvetését telzi; (Analyt.

Part. II. §. 6. pag. 6. et 7).

Azutánn az Apostolok, ezutánn

tudományok, és végtére értel

me. Hogy illyenkor eggy, vagy

két Déák Genitivust adjectivum

ra változtatni, vagy a mondást

kettőre felofztani tanácsos, sőt

még fzükséges is, az Analytic,

Part. II. §. 27. a) pag. 31,

említettem. Én a fellyebb elö

adott homlokírást így írtam vol

na : helyes kitalálása (vagy in

kább kinyomozása) és pártat

lan elöadása ama _Resultatu

moknak, mellyek Jézus és a*

Apostolok tudománnyának ér

telmébül támadnak. Meg kell

azonnban vallanom, hogy a tu

domány név alatt, nem tudom,

mit értsek: Talán tanítást?→

A parte rei: Noha/" meg

tartatik, de voltaképen (való

ban, valójában) földre tapod

tatik. Pázm. – In partes ali

cujus „ire : „Ez megmutattya »

ki ré/zelkedik (az) Istenhez, és

ki (az) ördöghöz. Monofzlai. A'

ré/zel helytelenül formáltt íge,

és fzokatlan, melly csak annyit

tehetne, mint in partes divi

dit. A belőlle csináltt réfzel

kedik is tehát mind roflzúl for

máltt, mind értelmetlen. E he

lyett a' fzít az Istenhez, tart

az Istennel helyesebbek. – Pars

litigans: pörösfél. – Pars dis

sentiens: ellenkezöfél. Molnár

Albert. – Partes constitutivae :

Ha valamelly két itéletekben

a materiájokhoz tartozándó
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alkotó réfzek megfordított dl

lapotban vannak. Fejér. Alkotó

re/zeknek nevezi Medgyesi is,

Parsimonialis , takarékos :

[parfam , fíug. Nem tudnak ta

karosan költeni. Telegdi.

. Partialis, réfzrehajló: tbtiI:

bar. Verseghy. Ré/z/zerűnek

mondgya Fejér Medgyesinél pe

dig "#" , mikor így fzóll:

A Háromság , nem ré/zbéli

edgyben/zerkezés /zerint, ha

nem /zemélyi edgyüttlévőség

ben vagyon. -

Farticipare, réfzeselni: tóci(=

ft mad)tn. Egyéb értelmeit lásd

agnerban. Dücsösségénn ré

" Pázmán Predik.

ücsösségében törvényesebb :

mert a ré/zesül íge helyeztetőt

kíván, úgy fzinte ré/zes is, mint

ré/zes benne, nem pedig rajta.

Hogy azoknak érdemekben (ér

"") társalkodhassék. Mo

nofzlai. De ré/zesülhessen jobb;

mert a társalkodni annyi, mint
CO722/62/"S(!?"Z«

Farticipatio, réfzesűlés, ré

Ízesítés: 2bciIbaftigfeit. Tagad

gya az Isten állattyának kö

zösülését. Lethenyei. A közö

sülni íge annyit tefz, mintcom
municari :"" a'

belőlle csináltt közösülés parti

cipatiót nem jelenthet. Illyés

nél réfzeltetés ; de a ré/zel és

ré/zeltet helytelen ígék lévén

a ré/zeltetés substantivum jó

nem lehet. Valami (a mi) ha

talmom (hatalmam) alatt va

gyon tulajdonoul (tulajdonúl,

mint tulajdonom, sajátom) ve

- led ezutánn ré/zeltetésböl köz

legyen. , Monofzlai. A ré/zel

legfellyebb annyi, mint divi

dit, a réfzeltet, dividi facit;

itt tehát a ré/zesít a helyes

kifejezés. De a ből suffixum

sítés által, azaz, nem mint ju

sodat, hanem jó Ízántombúl.

Participem reddere, facere:

Pázmán a ré/zeltetni ígével él

a következendő mondásában !

Csak a férfiakat ré/zeltette.

Szintezen ígével él Molnár Al

bert is. De a ré/zel ígérűl lásd

Bars és Participatio alatt. A'

ré/zes adjectivumbúl eredhet e

gyedül a réfzesít íge; melly

annyit tegyen, mint participem:," p P

Participem fieri, réfzesülni :

tbciIbaft merben. Monofzlainál ré

/zeltetni: „Az (a) ki e/zik a5

áldozatbúl, úgymond , annak

az áldozatnak oltárában ré

/zeltetik. A réfzelni ígérül lásd

Pars és Participatio alatt. Má

sok ezen értelemben a lélek

zeni ígével élnek, mellyrül lásd

Evistere.

Farticipium, réfzesűlő név:

9)łittcImort a' Grammaticában,

Farticipo. Lásd különbféle

értelmeit /1/agnerban. Non par

ticipans : Kri/ztus igazságá

ban ré/zetlenek voltak. Veres

marthy. Miért nem Magyarosan:

nem ré/zesültek? -

Farticularis , rideg: tinytín,

Pázmánnál és Cserenél ré/z/ze

rint való p. o. gyülekezet. –

In particulari: , magányosan,

Illyés. – Particulare judicium :

réfz fzerint való, vagy külö

nös itélet. Fejér. Ré/zügyelö

jobb, és értelmesebb.

IPartitia, réfzreofztás : $in

theilung. Fejér,

Partus, fzülés: (5cburt. Páz

mán Pred.

Parum , kevés: menig. Cse

kélven. Pázm. Pred.

Parumper, keveset, kevés

sé : ein wenig, cinc fur3t 8tit.

Parvum, az Aestheticában

nem Magyaros, hanem ré/ze kicsiny : fkin, 9tring.
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Pascha , Húsvét: Oftern. Páz,

Ezen név valaha a hús és ét

nevekbűl tetetett öfzve ; mert ét

valaha fzintollyan név lehetett,

mint lét, ammint az étlen mel

Héknévbűl látfzik , melly még

most is fzokott. Az ét kiavúltt, a'

vét pedig a vétel helyett, nem

hifzem, hogy valaha fzokásban

volt volna, a vét peccat íge

miatt. Azért a húsvét névbcn

én a' v betűt közbevetésnek né

zem, vagy a rövid elejű hus

vét fzóban, vonáspótoló betűnek

húsét helyett. -

Passibile, Ízenvedhető : 408a3

Iciben fann. Illyésnél /zenveden

dö , melly annyi, mint pati

endus, a, um.

Passio, kívánság, vágyrög

zés : 2cittnfd5aft, Fejérnél vá

gyódás, melly csak annyi, mint

aspiratio , appetitio. Sárvári

Pál vonzódásnak nevezi, melly

annyi, mint tractio. A Passio

olly hajlandóság, melly az ön

" az akaratnak állítások

által való meghatározását egéfzen

megnehezíti, vagy éppen lehe

tetlennek tefzi; olly hajlandó

ság, melly a' rajta való uralko

dást meg nem fzenvedi. Szóllot

tunk már errűl, és kivált ne

vérűl Affectus alatt,

Passive, fzenvedőképen : Ici

*ent{id). Confessio.

Fassivum verbum, fzenvedő

íge: Icibcntlid;cê 3citport. Passivo

neutrum verbum, /zenvedő kö

zéprendü íge.

IPassus , kínvallott. Illyés.

Sicut kárvallott; sed huiusmo

di compositiones paucae admo

dum occurrunt.

Pastor animarum, Lelkipáfz

tor, Egyházi Páfztor: 25ccIcn=

[orger. Pázmán Hodeg. Lásd Sa

cerdos. -

Faternitas, atyaság: 23ater

f6aft, Az Atya közli a Fid
val Istenségét, melly eggy az

atyasággal; de nem közli az

atyaságot. Pázm. Hod. -

Patheticum, indúlatos: maë

3ur bemegung bt3 (Semútb3 bient.

Fathologicus, a, unn, Ízenve

dékeny : patijelogifd). Így nevez

tetik az, a' mi az emberi termé

fzetnek fzenvedő réfzétül, az ér

zékenységtűl függ, mint a /zen

vedékeny ö/ztön, törvény, /ze

retet. Általellenében áll a gya

korlékonynak (practicus), a mi

tudni, az éfznek fzabad mun

kálkodásátúl függ. Erre való néz

ve maga is az érzékenység/zen--

vedékényen határozható önünk

nek neveztetik; (pathologice de

terminabilis ipseitas ; unftr pa

tbologifd) 6eftimmbarcê 25ef6ft); az

éfz pedig gyakorlékonyan hatá

rozható önünknek. -

Pathos, indúlatosság: (3cmüt63

35tmegung.

Fatientia. Tűrés. Illyés és
Pázm. Pred. (Sebulb. - -

Fatria. Azt még senki se

(sem) fejtegette, honyunkban

(honunkban). Fejér,

Fatriarcha, Pátriárcha. Illyés.

Patriotismus. Az ebbéli ér

zékmód hazafihüségnek, vag

haza/zeretetnek is".

Márton Ist. Az érzék helytelen

név az érzés helyett; de még

ezt is jobb Genitivusba tenni,

mint sem öfzve: az érzésnekmód

gya, nem pedig érzésmód. Né

metűl. 9BattrIanbëlicbt.

Fatrinus, Koma. Gánótzi. Ke

refztatya: patbt.

Pavimentum , Pázmán héá

zatnak nevezi. Hod. De a pavi

mentum németül Citrid), Sufi

boben, @tubcnbcbcn ; a' fzobának

az allya, avvagy a földfzín., a'

mellyikenn járunk. – Natabant

pavimenta vino, úgymond Ci
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cero Eat Pári Pipipádimen-eanuló, pia, ok cselekedet
tomnak, megvertt, döngöltt

földnek, /zérünek nevezi, és én

talppadolatnak, vagy csak pa
dolatnak nevezném. A Tabula

tum a' fzobának felső és együ

yű borítékja, melly gerendák

húl és"" öfzve"
ván, méfzel, va zel be

vakoltatik, és"i is

kiczifráztatik. Ezt Páriz Pápai

de/zkázott, padlott, padimen

iomozott helynek nevezi. De a'

valóságos neve a menyezet, ki

vált, ha már killyebb, már mé

lyebben függő közökbűl áll. Ez

a Deáknál Lacunar, a Francziá

nál Nad-fond, vagy la Sofite,

a Németnél pedig $cfbcrbcdfen

(eine in ScÍber cingttbciÍte 3immer

bcdfc, @tuccatur ). Es ennek a'

menyezetnek felsö fzínét, melly

a házfödél alatt fekfzik, a Ma

gyar közönségesen padlásnak ne

vezi; a házfödélnek párkánnyát

pedig, melly a' vízet a faltúl

elveti, E/zterhának, melly név

talán a roflzúl értett Német SÍtrid)

fzóbúl eredett. A padlás Cur

tiusnál Summa tabulata ; egyéb

aránt ismét csak pavimentum a'

Németnél öcben; az e/zterha

" subgrunda, subgrundium,

liniusnál, Vitruviusnál, Várró

nál, és Németül Borbad), BBet

terbad). Ha meggondollyuk, hogy

a haj névvel a Magyar nem csak

a tőnek, hanem á' fának , dió

nak, almának és több effélének

haját érti, nem csudálhattyuk,

hogy a házfödél helyett is a'

bázhaj, ház hajazat nevekkel

örömest élt , mellybül a húzós

befzédűek a héj, hé, héjazat,

héazat [zavakot Ízülték. De hé

jazat, vagy héazat annyit nem

tehet, mintpavimentum, hanem

csakannyit, mint tectum, 3bad).

Beccaminosus, vétkes. Pázm.

Feccare, bűnhödni, vétkezni.

Gánótzi. (25űnbigen, *~~ *

Peccatum, vétek: 25űnbt. Meg

Ízegése az erkölcsi törvénynek,

mint Isteni parancsolatnak. Pec

catum originarium, eredeti bűn:

Srbfümbe. A gonofzságra való haj

landóság, mellyet önnön magunk

nak okoztunk. Peccatum deri

vativum: fzármazék bűn, go

nofzság, olly érzékeny cseleke

det, mely a törvénnyel talpfze

rére nézve ellenkezik. Bűn. Páz•

Hod. Minden ha/zna tanításá

nak csak az, hogy az emberek

kitérnek bűnökbül. Pázm. Pred.

–Originale, eredendő; actuale »

cselekedendö; mortale, halálos ;

veniale, bocsánandó. Gánótzi.

A mi nyelvünknek történeteihez

különösen tartozik az, hogy a'

követés által inkább gyarapodott,

mint az elmélkedés által. Az an

dó, endö képzőnek értelme e

gyenesen csak a jövendő üdőre

mutat: halandó, mulandó, ké

rendö, /zülendö 's a' t. Az ere

dendö bün ellenben a múltt ű

dőhöz tartozik: az actuale a De

ákban inkább a jelenvalóra illik,

mint a jövendőre. A bocsánan

dó helyes e tekintetbűl; csak

hogy a halálos vétkek sem bo

csáthatatlanok. Az eredett, a cse

lekedett, és a könnyen bocsát

ható, vagy könnyebb vétek ál

talellenben tévén ezt a súlyos

vétekkel, helyesebb kifejezések |

volnának, ha velek élni az el

lenkező fzokás megengedné. –

Peccatum contra legem, bün a'

törvény ellen. – Ex genere suo :

neme /zerint, p. o. halálos bün

neme /zerint. – Praeter legem :

törvényenn kivül. Illyés.– Per

accidens, néha eshetik, hogy a'

melly vétek tulajdon neme/ze

rint halálos, történetbül bo
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csánandó legyen. Ugyanaz. –

Peccatum alienum, idegen bün:

Illyés.– Peccatum cordis, oris,

operis: /zív, /záj, és cselekedet

bünei. lllyés. El nem mellőzhe

tem itt azt, hogy Illyés is né

hánykor csak gondatlanúl öfzve

csoportozta a sok Deák geniti

vust a Magyarban, a nélkül,

hogy azokat a törvényes nak,

nek suffixummal, vagy a hiány

jellel megbélyegezte volna :/zív,

./záj, cselekedet úgy állanak,

mint fzintannyi nominativusok:

a /zív',/záj”, és cselekedet bü

než. – Peccata capitalia, Fő bű

nök. Illyés. – Peccatum leve : Es

hogy ennek elmulátását könnyü

véteknek ne tartsuk, utánna ve

ti. Pázm. Pred. És ugyanott: An

nál jobban érti akármelly a

pró vétkek rútságát.– Peccatum

"commissum , Büntétel. Veresm.

De az elkövetett vétek jobb ;

mert a mi commissum, az elmúlt

már, bűntétel pedig történik in

praesenti. Peccatum commissio

nis, megcselekvésbéli bűn. Már

ton Istv.. Cselekedetbül való vé

tek. Illyés. – Peccatum omissi

onis, a bünök o/ztatnak fel (fel

ofztatnak) a törvény formájá

ra nézve elmulatásbéli, és meg

cselekvésbéli bűnökre. Márton.

Istv. Illyés , elve/zteglésbül ,

vagy elmulatdsbúl való véteknek

mondgya.

Peculiaris. Confer singularis

"" tigen, tigentlid), fon

tr[id). -

Fedobaptismus: Kisdedek ke

refztelése. Pázm. #auft bcr 1In

múmbigen. -

Fejeratio, hamis esküvés. Szi

lágyi. §alfdbcr Gib, 25d)mur.

Pendulum oscillans. Lásd o

scillans pendulum.

Penetrabilitas mechanica ,

fd5e Qurű)bringfid5fcit. E tulajdon

ság"" fel a'""

ben, ha terjedtségének köze más

valamelly fzernek nyomása ál

tal egéfzen elvetetne.

Penetrans, átható, hathatós:

ctma8 g)urd,bringcnbc8. Lásd Ef

ficacia.

A'enetrare. A hit mind az

égig felhat. Leth. g)urd)bringen.

Penetratio. Az emberek ér

telme telhetetlen, nem csak a'

régen lett dolgoknak, hanem

a termépzet titkainak, és fel

séges dolgainak általértésében

(is) Pázm. Pred. Atértés helye

sebb. Penetratio tulajdonképen

áthatás: 3Durdjbringung.

Pentaformis formativa, ötágú

fzóképző; a Grammaticában.

Fentateuchus Moysis, Moy

ses öt könnyve. Pázm. bit 5. bú

djcr 9)topfië. -

Fentecoste, Pünkösd. Pázm.

Hod. {'fingtem.

Per , által: burdj. – Per ex

cellentiam,felsöbbséggel és mél

tóságosban p. o. mondatik, en

nek, annak. Pázm. Hod. – Per

praeeminentiam, per, pracroga

tivam fellyebbhaladóképen. Páz.

Hod. Én ezeket legrövidebben

ejteném így méltóztatólag és ha

ladólag. – Per se causa: lásd
Causa.

, Perceptio, esmérkedés. Fejér.

És ugyan ez megérzésnek is

mondgya: kik minden tudományt

a megérzésbül vezetnek ki.

ÉÍzrevétel: JGabrncßmung. Tu

dással járó képzet. Lásd Apper

ceptio és Intuitio.

Percipere, mahrnehmen. Az

érzékeknek kivülröl, vagy be

lölröl való megjelentését a lé

lek maga elejbe (elejébe) juttat
ja, előterje/zti, Fejér, IDe ez

nem megérzés; esmerkedése ?

gépelyes áthathatósság: 3któaní Ugyanaz,
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Perdere. 98erlicrem. Miképpen

elve/ztette (vefztette el) a víz

özön a földi állatokot. Pázm.

Pred. Itt a perdere annyit tefz,

mint elpu/ztította, az életbül

kivégezte.

Perducere. A csudák azon

bizonyságtételek, mellyekkel az

emberek hitelre vitetnek. Pázm.

Pred. A hitel nem annyit tefz,

mint a hit. A vitetnek helyett

jobb a hitre vezeréltetnek. Né

metűl fúíjren. -

Perdurans. Oauerbaft, Ezért

is (az) Isten őket nyomossá nem

te/zi. Pázm. A tartós, vagy ál

landó helyesebb. A nyomos an

nyi, mint vestigium habens; a'

nyomós pedig annyi, mintfon

tos, ponderosus: mid,tig.

Peregrinari, wantern. Sza

rándokságba menni. Pázm. Hod.

Feregrinatio , QGqnberfdyaft.

Szarándokság. Pázm. Nem volt

"" hogy fogadás

úl /zarándokságba mennyen.

Szarándokságba menni a dü

csőültt Szentek tetemihez. Páz.

– Szent helyekre való Szarán

dokságok. Ugyanaz. – Szárán

dokság járat. Monofzlai ; és

másutt. Ugyanaz. Búcsújárás

nak, /zarándokjárásnak mond

gya. Az első most csak a tem

»lom napjáinn , vagy egyébkor

"i"Fr" ille

ti, a másik pedig már kiavúltt.

Monofzlai, fzavaibúl ki tetÍzik,

melly keveset ügyeltek régi

Íróink a nyelvnek eggyen

lőségére , már fzárandokjárás,

már /zarándokjárat, holott já

rat és járás alig ha mindeggy, és

ha mindeggy, nem eggyenlőkép

fzokott és járatos. Veresmarthy

nál Szarándokság. De a bú

csújárás legjobb volna, és ha nem

Gánótzi is él. – Peregrinationis

locus : útonnjáró hely., Páz

mán Predik. Ezt én nem értem,

Peregrinus, Pázmán Szarán

doknak nevezi Hod. Pred. pedig

útonnjáró. 2Ganberer, 9teifenber.

Ferfectio, Tökélletesség Bolí

fommenbtit. 1) Elmeügyelő (the

oreticus) értelemben annyi, mint

valóság, létség, (realitas); az

utánn annyi, mint tellyessége

valamelly dolognak, mint dolog

nak általlyában, melly bölcsel

kedésügyelő (metaphysica) tö

kélletességnek mondatik ; végté

re annyi, mint tellyessége min

denik dolognak saját nemében,

Ez tapafztaláshaladó, mennyisé

ges (quantitativa ) tökélletes

ség. Így az erkölcsi tökélletesség

annyi, mint tellyes erkölcsösség,

Ezen értelemben a tökélletes tel

lyesnek neveztetik; a tellyes pe

dig az, a mi nem eggyenlő ne

mű egéfznek a réfze. 2) Gya

korlásügyelő értelemben a tö

kélletesség annyi, mint valamelly

dolognak bizonyos czélokra va

ló alkalmassága, vagy elegendő

sége, valóságainak (realitással

nak) tellyes és czélügyelő egy

sége; megeggyezése a külöm

féleknek a dologban ama bel

ső határozására, hogy czél lehes

sen. Ez az emberre nézve külső,

mikor kivűllünk más valami is

öfzvemunkálkodhat czélunknak

megefzközlésére; belső pedig,

mikor magának az embernek ter

méfzetbéli tökélletességét jelenti.

Lásd Dexteritas. A legfőbb tö

kélletesség valamelly magavaló

ban, azaz sommája minden rea

litásoknak, 's a' minden czélra

való alkalmasság az, mellybül az

Istenségrűl való éfzfogás áll.

– Perfectio naturalis , termé

fzent, búdosás, melly nevekkelífzeti tökélletesség: 9/aturwellfom
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:

:

men6tít. Illyen tökélletességgel

bírnak az ollyan valók, mellyek

csak mint termélzetczélok lehet

ségesek, a gépelyezett valók.

Az embernek természeti tökél

letessége általellenében áll az

erkölcsi tökélletességének. –

Tökélletesség. Pázm Hod. Fejér

nél tökélletesűlés , mikor így

fzóll: az embernek pályája a'

tökélletesülés. Tökélletesedés

jobb és törvényesebb. – Perfe
ctio" cognitionum : gondol

kodásbéli tökélletessége az es

méreteknek. Fejér Efzügyelő tö

kélletessége az ösmereteknek job

ban van mondva. – Perfectio ae

sthetica: érzékbéli tökélletesség.

Ugyanaz. Erzésügyelő jobb.

Perfidia, Hitfzegés, Pázm. Ho.

De talán jobb volna a hitetlen

ség : 1intreue, 9)te9ntib.

Perfrictus, feltörlött : burdy

gerieben. Feltörlött homlokkal ál

lanak. Pázm. Hod. Lásd Frons.

Pericula fugere. A ve/zedel

mek előtt /zaladni. Pázm. Pred.

Itt az elől az igaz névhatározó:

mert a ve/zedelem nem fzalad

utánnunk. Egyébaránt ezt a Ma

gyar a Deák Ízerint is fzokta

mondani a fut ígével: a ve/ze

delmet futni ; de a ve/zedelmet

kerülni legmagyarossabb: bit (je

fabr fließen. Periculo proximius:

a ve/zedelemmel határos. Páz

man. Pred. ©er Jtád){tt 3ur (St

fabr. – Periculum proximum

peccandi: legközelebb való ve

zedelem halálos vétekre. Illyés.

Qic nád5fte Gefaór ;ur Zúnbe.

Ferzodus , üdőkor : 8cit{auf,

2[bmcd)ěLung bcr Scitem; üdókerület

Veresmarthynál. Periodus, ke

rékbe/zéd, a Grammaticában:

cint volfomment 9tcbc, llmgang ber

9\ebe. -

Peripsema Mundi. Az iga

nak. Pázm. Predik. Gin véradjte

ter 9)lemfd).

Periscelis, fuscia cruralis,

cine 50ft , Sinicbanb , ober (3dbúra

3e ber 28tiber. Térdkötő: Pázm.

Hod. Semicinctium. Idem.

Peritus. A cselédes ember

nem /zinte tudósnak mutattya

magát a gazdaságban. Pázm.

Pred. Nem igen érti magát, fzép

Magyar idiotismus. – Peritus ar

tis az Aestheticában műértő :

Stunterfabren.

Perjurium. Hit/zegés, hamis

hitezés, hamis esküvés. Pázm.

Hod. Szilágyinál hit/zegés. „Il

lyésnél hamis esküvés. Hitfze

gés legigazabb neve,

mán Hod. Hamisan esküvö : ber

falfd) [d)mért.

Permissio, engedelem, fza

bad hagyás: 8uIaffung. Monofzlai.

Fermittere, elfzenvedni: 3u

[affen. A bűnt el/zenvedi az Is

ten. Pázmán Hod. *

Fermutatio. Lásd /Wagnert.

Perpendere, megéfzmélni: er

mägen, úbcrIcgen. Molnár Albert.

– Perpendere, in reflexionem su

mere. Csere is a mege/zméllni

ígével él. A dolgot , úgymond,

jól megefzméllni. Az él végzés

az l képzőbűl csak akkor támad

hat, mikor a név, mellybűl í

gét formálunk, e hangzóval vég

ződik, mint csere, cserél; ke

fe, kefél; béke, békél, vagy bé

kéll, Az e/zmél, vagy e/zméll

hat egyedül, melly én előttem

valóságos értemetlen Ízófzörnyet.

Az e/zmélkedik íge nyelvünk

nek ifiúkorában hasonlóképen

felkapott eggy keveset ; de csak

rövid üdőre: mert nagyon ha

mar efzre lehetett venni, hogy

az álmélkodik és elmélkedik fzin

zak a világ söpreinek tartat te akkorában fzületett ígékben

Ferjurus. Hamis esküvő. Páz

íge tehát az e/zme Ízóbúl támad

»
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a me silaba az elme gyökérfzó

hoz tartozik, mellybűl az ál

mélkodik íge, ís elég rendetlenül

Ízarmázott. Amde az e/zmélke

dik ígébe a me silaba, melly e

géfz nyelvünkben, még csak a'

közbevetésnek hivatallyát sem vi

seli, mikép csúfzhatott be val

lyon törvénytelenség nélkül? Az

elmélkedik ígébűl, tudni illik,

az akkori czikornyafzerető ü

dőkben az efzmélkedik fzinte

csak gondatlanságbúl támadt ,

's mihelyt az éfz üdővel megvi

radt, a helyes ígék közül el is

enyéfzet. Lásd Analyt. Part. I.

a'493. §. 314. Kivált pedig pag.

318. # azutánn S. 186. a)

pag. 299. A perpendere való

ban, vagy in reflexionem su

mere soha értelmesebben nem

adatik, mint a megfontolni,

megvžsgálni ígékkel. Lásd Mens.

Perpetuus, megrögzött: 6cbarre

Iid). Az Anya/zent egyháznak

eggyenlő's megrögzött tanítása.

Pázm. Hod.

Perplexitas, éfzvefzés

vefztés: 93ermirrung. "

Perplexus , megháborodott :

vermirrt. Fejér. -

Persecutio, öldözés: Molnár

Alb. De ez annyi, mint cae

des ; a persecutio , üldözés ,

• éfz

melly az öl ígébűl fzármázhatott|

ugyan; de az ü által Ízelídebb

értelmű lett, mint az öldözés,

3Berfolgung.

_ Persecutor, üldöző: Berfolger,

Pázmán Hodeg.

Persona , fzemély: perfon. 1)

Annyi, mint éfztudományos talp

való (subjectum logicum), tifz

ta éfzfogás fzerint való substan

tia , melly a változásoknál sa

ját /zámügyelő eggyenlőségét,

egyféleségét tudgya (numerica

ždentitas, numerifdjc &inerleibtit).

Ezen értelemben én /zemély vá

*

/

gyok, 2) Annyi, mint valósá

gos (realis) talpvaló, rartós ma

gavaló (substantia), melly egy

gyenlőségét tudgya. Ha én ez

vagyoké ? nem tudom, mivel

öntudásom folyhatna, más va

lamelly talpvalóba (subjectum

ba) átmehetne, elenyéfzhetne.

3) Annyi, mint efzes talpvaló,

a mennyire a terméfzetnek gé

pelyességétűl (mechanismussá

íúl) nem függvén, czélokat ál

líthat ki magának, és így ma

gában is czél. Az élettelen és ok

talan „valók, nem neveztetnek

/zemélyeknek, hanem csak dol

goknak, állatoknak. A /zemély

nek egy voltában igaz Isten és

ember. Pázm. Hod. – Gondat

lanúl be/zéll a Kri/ztus /ze

méllyérül. Ugyanott Pázm. A'

Kri/ztus név elótt, mivel tulaj

don az a articulus helytelen.

Telegdinél kép , a következő

mondásában: Dávid imígyen

/zóll Kri/ztus képében. Med

gyesi a /zemély névvel él; a'

/zemély, úgymond, semmi nem

(sem) egyéb, hanem magában

megálló megkülömböztetett va

lóság az Istenségben. – Perso

na divina: Isteni/zemély. Illyés,

– Personae acceptio, /zemély

valogatás.

Personalis, fzemélybéli: per

fönlíd). Ezek a privilégyiomok

/zemélyre adattak. Pázm. Hod.

A két termépzetek (terméfzet)

az Istenség, és az emberség

elválhatatlanúl edgyesültek a'

/zemélyi edgylétel által. Med.

Fersonalitas , Hypostasis ,

Személység: perfonalitát. 4) Az

öntudásnak eggysége annyi ,

mint tapafztaláshaladó fzemély

ség ( transcendentalis ). 2) A'

fzemélység annyit is tefz, mint

valóságos eggyenlősége ( realis

identitas) az értelembéli ma
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avalónak (intellectualis sub

stantiae). 3) A' fzemélység vég

tére annyi, mint az efzes való

nak ama tulajdonsága, hogy

magában czél, hogy magának

czélokot állíthat ki. Kri/ztusnak

lelke , Istensége , és /zemély

sége jelen vagyon. Gánótzi. –
Az ő" mint okos,

és egy/zersmind a tulajdoní

tásra alkalma/os valóságnak

tulajdonsága. Márton István. –

Medgyesinél /zemélyi valóság ;

de ez personalis realitas.

Personaliter, fzeméllye Íze

rint: bcr perfon mad). Pázmánnál

Pred. /zeméllyében, de ez annyi,

mint in sua, vel ipsius persona.

Fersonificare , Hypostasim

adtribuere, fzemélyíteni: per

fonificircm. Annyi, mint valamit

Ízemély gyanánt előállítani.

Personificatio , fzemélyítés:

fzemélyesítés : perfomificirung.

Perspicuus, értelmes : beut(id),

verftánblid). Molnár Albert világos

értelmünek mondgya : Az (a)

kérdés ö magában (önmagában)

elég világos értelmű. A per

spicuitas és claritas között va

ló külömbséget lásd az Analyt.

JPart. III. §. 68. pag. 268.

Definitiói Ízerint tehát a vi

lágos, clarum ; az értelmes

#5 perspicuum. Molnár Al

ert mondásában ama különös

séget találom, hogy az az ar

ticulusnak z betűjét a conso

nans előtt el nem veti, a mi

felette terméfzetlen és fzokatlan;

azutánn, hogy a vocalissal kez

dődő nevek előtt ugyanazon ar

ticulust elhagyogattya, mint:

ételben, italban mértekletesen

magát viselni. – Perspicua

notio : „nyilvánságos értelem.

" De e helyett jobb az ér

telmes értemény : ein beutlider

#Strftaubtě6tgriff,

-

*

JPerspicuitas , értelmesség :

g)etitIid)teit , 33crftánb[idbfcit. A?

képzetnek értelmessége nem e

gyéb , hanem a formának éfz

tudományos és meghatározása,

nem pedig az ösmeret foglalat

tyának fzerügyelő (materialis)

korlátozása , mikor a benne fog

laltt jegyeket és réfzképzeteket

kijegyzéssel tudgyuk. Ertelmet

len és zavartt ellenben a kép

zet, mikor a benne foglaltt kü

lömbféleségeket különösen nem

tudgyuk. Az illyen képzet, a'

feltagolás és a fejtegetés által

leflz végtére értelmes. Péld. ok.

a jusnak képzete a közönséges

emberi éfznek értelmetlen, az

elmélkedőnek pedig értelmes ;

de azért e képzet nem foglal

magában az utóbbiknál többet,

mint ammannál. Ertelmes kép

zete valamelly jelenésnek péld.

ok. valamelly testnek, nem e

gyéb, hanem feltagolása ama'

külömbfélének, mellyet belőlle

érzékeny fzemlélésünk magában

foglal : de azért e feltagoltt talp

fzer csak érzékeny képzet ma

rad még is, melly foganható

ságunkot (receptivitas, &mpfáng

fid5fcit), érdekli, és koránt sem

változik értelemfogásra , vagy

érteményre, vagy valamelly do

lognak ammint magában van,

valamelly valamiségnek képze

tére. Mert a rideg réfzképze

tek, mellyekre a feltagolás ál

tal akadunk, csak nem egye

bek még is amaz érdeklésnek

következéseinél, mellyekkel a'

valóságos tárgyak fzemlélő te

hetségünköt illetik. Tárgyaknak

tartani eggyáltallyában nem le

het; mert azt lehetetlen volna

bizonnyára megfogni , mikép

juthasson a feltagolás am * bű

bájos erőhöz, hogy az érzékeny

képzeteket valóságokra, az oko
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zatokot saját okaikra változtas

sa. – Perspicuitas aesthetica:

érzésügyelő értelmesség : éjtbta

tifdje ©cutiidbfcit. Lásd Aestheti

ca perspicuitas. – Perspicui

tas notionum, intellectualis ,

aut discursiva: az értelmekgon

dolkodásbéli nyilvánsága. Fejér.

De ezen mondást talán értelme

sebben adnánk így: értelemü

gyelő, vagy fejtegető értelmes

sége az érteményeknek.

Persvadendi ars, hitetö mes

terség: 1lcberrcbungëfunft. Lásd

Facundia.

Persvadere, hitetni, elhite

ni , hitegetni : úbcrrcben. Belé

be/zéllé a /zegény a//zonyba.
Pázm. Germanismusnak tartom

az cimreben íge utánn, melly az

úberrében helyett is mondatik.

A belé be/zélleni ígével a hi

tetni, elhitetni, hitegetni he

lyett csak indúlatosságbúl mer

nék élni. Tele be/zélleni vala

mivel valaki fejét ; fejébe tor

lani valamit, magyarabb ki

fejezések. – Az ördög, midőn

a bálványozással a sok ke

re/ztényeket el nem hitethetné.

Monofzlai. A Magyar Syntaxis

ezen íge mellé a' fzemély ne

véhez segítő ragafztékot kíván,

a dolog nevéhez pedig, accusa

tivust: „Midőn a kere/ztények

kel a bálványozást el nem hi

tethetné. – Persvaderè mihi

non possum : nem fért elmé

jekbe, hogy (az). Isten azt a'

nagy rendetlenséget, és vif/za

fordúltt (felfordúltt) állapotot

el/zenvedné. Pázm. Pred. Nem

hitethették el magokkal, sokkal

értelmesebben van Magyarúl ki

fejezve.

Persvasio, hitetés: 1Ic6erre -

bung. Olly igaznaktartás, melly

csupán csak a talpvalónak (sub

Jectumnak) különös tulajdonsá

gira és határozásira van építve,

A' Confessióban hitel; humana!

emberi. A hitel, mutuum, és

így persvasiót nem tehet.

Persvasivus, hitető : llt6tt

rcbIid). Hitetö be/zéd, Pázmán

Hod. – A feleletnek hitető

/zínes okai. Medgyesi.

Fertinacia , engedetlenség,

megátalkodás : {\artnátfigftit ,

5afè[tárrigfeit. Illyés. – Perti
nacia vincendi: nyereségkívá

nás. Márton lstván. De vinco

nem annyi, mint nyereség, ha

nem annyi, mint gyözni, "
tehát a pertinacia vincendi

Magyarúl annyi, mint a gyö

zedelemnek elérésére való nya

Áasság, vagy megátalkodás: tit

bartnátfigt8 38cftrebtm (#tmaš itt

úbcrminben.

Perturbare, confusionem in

ducere, efzét vefzteni, efzétül

megfofztani : vermirren. H/zéf

ve/ze/zteni a világnak. Pázma

Pred. A ve/ze/zt roflz íge.

Perturbatio, éÍzvefztés , éfz

fofztás : 33crmirrung. A kere/z-

tények épzve/zése üdőt add a'
Saracenúsoknak. Pázmán.

Pervenit (eo res), annyira

ment a dolog: fo meit ifi bic&q*

de gtfommen. Annyiba jutott a

dolog. Pázm. Pred.

Perverse, fonákúl , vifzájá

rúl : vérfebrt. Lásd Aemulari.-

Hogy azért ne pana/zolkod

hassanak azonn, hogy mink a'

Calvinista Doctorok írásait

csak vi//zafordúltúl hoznánk

elő, avvagy azokhoz hamis

értelmet raga/ztanánk. Lethe

nyel. -

Perversitas, fonákság: 3tra

fcórtbcit. Márton Istvánnál el

fordúltság , gono/zság. Lásd

Degeneratio.
-

Pes. Lásd Wagnert. Lábárúl

levenni valakit: aliquem sedu

i

*
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bére; éx hoc ego infero dictum

Pázmáni (Pred.) csak nem ele

sett lábdrúl, mikor a gono

w/zok elömentét látta , idem

significare, ac seipsum sedu

cere, turbari , confundi, spe

cadere , a priori opinione

recedere.

Fetala , orum a házakonn ,

vagy petalum, triton a hajó

konn, Pázmán /zéli vitorlák

nak nevezi, de /zélvitorla he

lyesebb (Analyt. Part. I. pag

62. f) és Felelet. pag. áf a)

alatt). Helyette most már a'

Jzélanya közönséges. A ház”

tetejénn forgó /zéli vitorla o

da hajlott, a hová fút a /zél.
Pázmán Hod.

Petitio principii. Csavargás,

mellynek azt vetik fondamen

tomúl, a' mit megkellene bizo

nyítani. Pázm. Hod.

Phaenomenon , jelenés : Gr

fdcinting. 4) Altallyában annyi,

mint az érzékeny képzetnek efz

köztelen (immediatus) tárgya:

valami ollyas, a' mit érzéke

nyen nézünk, fzemlélünk. Ha

igaznak lehetne tartani, "

azt, hogy a képzetek a dol

gokkal, ammint ezek magokban

vannak, tökélletesen megeggyez

nek, vagy azt, hogy az, a mi

előttünk megjelen, semmi sem

egyéb, képzetünknél, akkor a'

dolgok és a jelenések között

semmi külömbség nem volna.

2) Különösebben a jelenés an

nyi, mint ollyan tárgy, melly

nek képzésmódgya nem általlyá

ban a tárgytúl, ammint magá

ban van, hanem egyfzersmind

a gondoló valótúl is függ. Lásd

Apparere, Fejérnél a p/taeno

menon már jelenség, már tüne

mény, már jelenet. A termé

/ket nem más, úgymond, ha

nem a külömbféle jeleneteknek

regulák /zerént (való) ö/zve
köttetése.

Phaenomenologia , jelenés

tudomány: $rfi)cinungëÍebre. Lásd

Physica.

Phalerata verba , hímes [za

vak: 8efdymúrftc 2Gorte, Pázm.

/?redik.

AP/iantasia , képzőlődés: gin

6iIbung. A képzelődés mindenek .

elött az akkori erőnek tulajdon

segedelme, Fejér,

Phantasma , látomány , lát

fzat: 25ftinbing. A' ki alu/zik,

/iamis látásokot lát álmában.

Telegdi. Alképeket magyarabb.

Phantasta, rajzó, búzgolko

dó: Fejér. tin %antaft.

Phantoma , ez csupa tüne

ményeket rajzik. Fejér. A phae

nomenon és phantoma között

való külömbségre Fejér nem lát

Ízik ügyelni ," amazt is,

ezt is tüneménynek nevezi,

Philautia, önfzeretet: Sigtit=

[icbt. Így neveztetik a magafze

retet (amor proprius, Q5cf0ftlic

6c), mihelyt az erkölcsi törvény

alá nincs vetve, és annyi, mint

önnön magunkhoz való mérték

telen jóvolt, jóakarat; legfőbb

urasága a hajlandóságoknak ,

azaz, a tulajdon boldogságunk'

megefzközlésére, kéfztető öfz- .

tönnek. Meg kell az önfzeretetet

önnön magunknak efzes fzerete

tétűl külömböztetni , melly a

maz alku alá van [zorítva, hogy

az erkölcsi törvénnyel megegy

gyezzen, sőt ettűl úgy függjön,

mint legfőbb principiumátúl. . .

Fhilosophari, filozofuskodni,

bölcselkedni : pbi[ofopbiren. - An

nyi, mint tehetségét az éfzne

a bölcselkedésre való fordításá

ban, azaz, az érthetőnek, ér

telmesítésében, a megfejthető
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nek fejtegetésében gyakorolni.

Fhilosophia, bölcsességnyo

mozás, bölcsességfzeretet, böl

csességtudomány, filozofia : pbi=

Icfopbic , 98eièbcitěfunbt. 1) E”

névnek éfzképe (ideája) a vi

lágtudományos , avvagy világ

igyelő éízfogás fzerint (conce

ptus cosmicus, 2GcItbegriff) an

nyi, mint ama tudomány, mell

az ösmereteket mind az éfzne

mivolti czéllyaira intézni tanít

tya; az emberi éfznek czéltudo

mánnya (teleologia rationis hu

manae). 2) Oskolabéli éfzfogása

Ízerint annyi, mint a filozofi

ához tartozó ösmereteknek tu

dományépülete, systemája. Fel

ofztatik a Filozofia: A) formá

jára nézve az éfznek és a gon

- dolkodás reguláinak tudomány

nyára. Logica. B) Talpfzerére

nézve a gondolkodás tárgyai

nak és törvényeinek tudomány

nyára, melly két ágra ofzlik,

úgymint a tifztára, és az érze

ményesre. 4) A tifzta, a ta

pafztaláselőző eredeti éfzfogá

sokra és eredeti talpállításokra,

sarkigazságokra van építve. Me

zaphysica tágasabb értelemben,

melly két ágra ofzlik. a) A ter

méfzet törvénnyeinek tifzta ös

merete annyi, mint elmetügye

lő (theoretica) Metaphysica, a'

terméfzetnek Metaphysicája, a'

tifzta Physica. b) A' Tzabad va

lókot illető erkölcsi törvények

nek, tifzta ösmerete annyi, mint

gyakorlásügyelő (practica) Me

taphysica, az erkölcsöknek Me

taphysicája , a' tifzta Ethica ,

vagy Moralis. E két tudomány

nak lehetségét illető principiu

moknak visgálása annyi, mint

az elmélkedő (speculativa) és

# akorlásügyelő éfznek criticája.

), Az, érzeményes (empirica)

Filozofia két ágra oízlik. a) Az

eggyik az elmefigyelő (theoreti

# melly" a'("

értekezik , tulajdon Fizicának

(Physicar" , mondatik mi

kor pedig a lélekrül, érzeményes

lélektudománynak (Psychologia

empirica). b) A másik az, aka

fiája , melly gyakorlásügyelő

embertudománynak mondatik,

(Anthropologia practica). Lásd

Sapientia. – Philosophica co

gnitio, bölcselkedő ösmeret :

pbilofopbifd)t &rfenntnif. 1) Tága

sabb értelemben akármelly ös

meret, melly az értés”, vagy

ösmerés törvénnyeinek megvá

lafztott tudásával van egybekap

csolva, akár tifzta, akár érze

ményes legyen. Ennek általelle:
nében áll a közönséges emberi

éfznek ösmerete. 2) Szorosabb

értelemben mindenik ösmeret,

a mennyire nem csupa efzkö

zetlen (immediatus) tapafztalás

állításokbúl áll, hanem tudo

mányépűletesen (systematice)

eggy éfzkép (idea) alá van ren

delve, bölcselkedő ösmeretnek

neveztetik. Ennek általellenében

áll a történetírási ösmeret (co

gnitio historica); és ezen érte

lemben még a Mathematicát is

bölcselkedő ösmeretnek lehet

mondani. 3) Legfzorosabb érte

lemben annyi, mint fejtegető

élzösmeret (discursiva cogni

tio): mellynek általellenében a'

mérőtudományos (mathemati

ca) ösmeret áll, mivel fzemlélő

(intuitiva). Lásd Cognitio. –

Philosophia speculativa : visgá

lódó Filozofia. Fejér,

Philosophus, bölcsességfzere

tő, bölcsességnyomozó, bölcsel

kedő , filozofus : pbilofopb. E'

névnek éfzképe (ideája) fzerint

az, a ki az ösmereteket mind

az emberi élznek fzükséges czél

4

ratnak gyakorlásügyelő Filozo
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lyaira intézi, fordíttya. Törvény

zerzője az emberi élznek; a'

bölcsesség tudománnyának mes

tere. -

Phoronomia , testmozgástu

domány, melly a testek moz

gásának nagyságairúl értekezik.

Lásd Natura és Physica.

Fhrasis, idiotismus, fzójá

rás: 9tcbtnëart. E/zébe kell ven

ni a Szent Irás /zava járá

sát, Pázmán. De az öfzvetett/zó

járds jobb.

Fhrenesis. A hagymázban

feküvö úgy arczúl veri apját,

mint az istentelen fiú. Pázmán.

Pred. A Magyar Deákok a phre

nesis által többnyire az epilepsi

át, avvagy nehéz nyavalyát

értik; azonban fö betegséget,

avvagy éfzfogyatkozást jelent,

melly a forró hideglelésben a'

paroxismusoknál tapa[ztaltatik,

és a köz életben fantazirozás

nak mondatik. Ezt a régi Ma

gyarok felette hihetőképen ha

gyomásnak nevezték, melly név

annyit tett nállok, mint éjzha

gyornás, vagy helyesebben éfz

- hagyás. A hagyomás névbül

rövidítés által hagymás , ebbül

edig az Írók és nyomtatók,

#, által a hagymáz lett. A'

tifzta nyelvben az éfzhagyás,

vagy legfelyebb hagyomás Ízót

legjobban ajánlom. Németűl an

nyit tefz, mint 1lmfinnigfeit, 9ta

fere) , 2Gabnfinnigfrit.

Phtisicus : ein Qungenfúd,tiger.

A kórbetegeket orvosollya. Páz

mán Pred. A kór magában an

nyi, mint betegség ; a kórbe

zeg tehát annyi, mint betegség

beteg. Lásd Szabó Dávidot.

Physica. Tágas értelemben

annyi, mint Scientia naturae,

termé/zettudomány : Jtaturfcbre.

Lásd Lex a vége felé. A) Ennek

történetügyelő réfze a termé

fzetbéli dolgoknak factumait,

eseteit fzedi tudományépületes

rendbe, és két ágra [zakad. 1)

Az eggyik a Terméjzetírás,

("%sigraphia , , 9taturbcfd)rcia

bung). Ez a termézetbéli dol

goknak felekezeteit tudomány

épületbe fzerkezteti az efzrevett

hasonlóságok fzerint, mellyek

oskolabéli felekezeteknek mon

datnak (species artificiales). –

2) A másik a Termé/zetnek

Történetírása (Historia naturae,

9tatur3efdjid)te).Tudományépületes

előálltítása a termézet történetei

nek külömbféle üdőkben és helye

ken a terméfzetírásnak elmeügye

lö tudománnya, theoriája. Péld.

ok. Az embernek termélzetírása

a külömbféle embereket feleke

zetekre ofztya általlyában; Ter

méfzettörténete pedig nemzetsé

gekre és fajtákra (species natu

rales). Lásd Archeologia Na

turae. B) A terméfzettudomány

nak másik ága a bölcselkedő

Termé/zetvisgálás ( Physica

rationalis), avvagy a Termé

fzettörvényeknek ösmerete. Ez

megmeg két felekezetre fza

kad. 1) Az eggyik a kölcsönö

zött értelemben vett bölcselke

dő, de nem élzkényfzerítő (ra

tionalis , sed non apodictica)

Terméfzettudomány a tapafzta

lásnak eseti törvénnyei Ízerint;

tudományépületes mesterség(ars

systematica); a terméfzetnek

alkalmaztatott (applicata, ame

getvanbt) ösmerete, mint a Vá

lafztó mesterség(Chemia), vagy

az érzeményes termépzetvisgá

lás Physica empirica). 2) A'

másik a tulajdon értelemben vett

tifzta Termé/zettudomány ,

Ízükséges talpállítások 's a' ter

méfzetnek tapafztaláselőző tör

vénnyei fzerint, mellyekre a'

**** törvénnyei épít

|
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tetnek, Metaphysica Naturae,

Ez megmeg két ágra fzakad; a'

honira tudni illik, és a tapa/z-

talhatatlanra ( transcendens).

A honi Termé/zettudomány a'

tapafztalásnak tárgyaira annyi

búl ügyel, a mennyire azok a'

tapafztalásban adatnak, 's a' men

nyire törvénnyeiket tapafztalás

ra fordítani, és a tapafztalás ál

tal megerősíteni lehet. Ennek

két ága van, úgymint a) a ter

méfzetnek tifzta , közönséges és

tapafztaláshaladó Bölcselkedéstu

dómánnya, Metaphysicája. az

úgy nevezett Ontolos a , Ma

gyarúl B/zvalótudomány, vagy

visgálása a közönséges és tifzta

törvényeknek, mellyek a ter

méfzetet általlyában lehetséges

nek tefzik, minden ügyelés nél

kül a határozással adott termé

fzetvalókra. b) Másik ága a kü

lönös , alkalmaztatott, bölcsel

kedő (metaphysica) Terméfzet

tudomány, az úgy nevezett e

/zeskedő , honi Termé/zetnyo

mozás ( rationalis immanens

Physiologia). Ez a' terméfzetnek

tapafztaláselőző közönséges tör

vénnyeit az érzékenységeknek
érzeményesen"" adott

és meghatározott tárgyaira for

díttya. Így támadnak azutánn a'

következendő tudományok: I.

A gondolkodó valónak érzemé

„yes éfzfogásábúl az e/zeskedő,

«vvagy bölcselkedö Lélektudo

mány (Psychologia rationalis),

avvagy a gondolkodó termé

fzetnek Metaphysicája, Bölcsel

kedéstudománnya. II. A' fzernek

érzeményes éfzfogásábul pedig

az e/zeskedő, vagy bölcselkedö

Termé/zetvisgálás . ( Physica

rationalis), avvagy a testi ter

méfzetnek Metaphysicája. E böl

cselkedő Testtudomány (scien

tia corporum Stérptríci)rc), is

mét négy tudományra fzakad,

Az első a Phoronomia , a' tifz

ta Testmozgástudomány , a'

mozgásnagyságnak tifzta ösmere

te, melly a' fzert csupán csak

úgy visgállya , mint mozogható

valót, mozgásait pedig öfzveal

kottya. Lásd Construere. A má

sodik a Dynamica : avvagy a'

Léttudomány , melly a' fzert

minéműsége fzerint úgy visgál

lya , mint eredetiképen mozdító

erót. A harmadik a Mechani

ca. Gépe/ytudomány, melly a'

testeket egymás köztt való Izö

vetségekben visgállya, ammint az

eggyik a másikát mozgásba hozza.

A negyedik a Phaenomenologia,

Jelenéstudomány , melly a' tes

teknek mozgását, és nyugovását

a külső tapafztalás előadásának

módgya fzerint visgállya. – A'

honi , melly imént előadatott,

általellenében áll a terméfzet'

tapafztalhatatlan Metaphysicá

jának, melly a tapafztalásnak

tárgyaival csak annyibúl bánna,

a mennyire azokot a tapafzta

lás nem adhattya. Illyen volna

a tapafztalhatatlan világtudo

mány (Cosmologia transcen

dens). Lásd Philosophia. –

Physica, Izoros értelemben Ter

né/ztvisgálás : 9Naturfc6rc. 1)

Itallyában a terméfzet tör

vénnyeinek tudománnya: elme

ügyelő (theoretica) Filozofia ,

melly, az Erkölcstudománynak

általellenében áll. 2) Különösen

a Terméfzet testügyelő tör

vénnyeinek tudománnya, a men

nyire a Lélektudománynak (a”

Psychologiának) általellenében

áll. Itt már a Physica a Ter

ügyelő (Metaphysica) tudomány

nyát is magában foglallya. 3)

Legfzorosabb értelemben a Phy

sica annyi, mint az érzeményes

méfzetnek tifzta és bölcselkedés
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Testtudomány (Scientia corpo

rum empirica , empirifi): Stér

per{ebre). – Physicae res: ter

me/zeti testi dolgok. Csere.

Physicus, a , um, terméfze

ti, termé fzetes, terméfzetbéli,

terméfzetügyelő : pb9fifd).

Physiocratia transcendenta

lis, tapafztaláshaladó okfüggés
!, , , , ,* *** * * *

*

vitatás. E tanítás azt vitattya,

hogy valamennyi okság mind

a terméfzettűl függ, és hogy

alkusan (conditionate, 6tNingt)

fzükséges. Altalellenében áll ez,

a Szabadságvítatásnak.

Physiogonia , a' Terméfzet

nek Történetírása: Jtaturgcfd)id)=

tt. Lásd Natura.

Physiographia, a'Terméfzet

nek Megírása, Terméfzetírás :

9Ratur6cfdbreibung. Lásd Natura

és Physica.

Physiologia , Terméfzetnyo

mozás; a' Terméfzetnek tudo

mánnya legtágasabb értelemben,

9čaturmifémfű)aft im mocitetem &in=

me. Lásd Natura, Physica és

Metaphysica.

A'ictoria ars , képírás, kép

író mesterség : ))tablerc). Az ér

zéslátfzatnak a mestersége.

Pictura , képírás : 9)tablerey,

Gemib{be. Lásd Pictoria ars.

* /'ie vivere , jámborúl élni:

fromm Íc6cm. Pázmánnál istene

sen élni. - *

Pietas, istenesség: Gottfkfig=

• feit. Igaz religyióbéli erkölcsi

Ízívhajlékonyság az Istennek te

kíntetébűl. Az isteni félelmet és

Ízeretetet foglallya, magában ;

máskép jámborságnak és erkölcs

Ízeretetnek is mondatik. Az Is

temességnek tudománnya annyi,

mint tárgyügyelő értelemben

maga a Religyió. Illyésnél két

féle értelmét olvassuk: kegyes

ség , és ájtatosság ; de eggyik

sem fejezi ki tökéletesen a pi

etásnak értelmét. – Pietatis

praxis: a kegyesség gyakor

lása. Medgyesi. -

Bigmentum. fucus, bekenés,

bemázolás, befestés, befzínlés,

vagy felczifrázás, felpiperézés's

a' t. 2(nitrid), Göd,minfe.. AP /zép

orczának kendözés nem kell.

Pázm. Pred. A' kendőzés név

nek helytelenségérűl lásd Obli

nire alatt. /

Pignus, zálog: 9)fanb.

Pingere, describere, ábrá

zolni, rajzolni, festeni : 3eidnen,

mablen. Tulajdon /estékkel ki

ábrázta a /zent Inás a ha

mis tanitókot. Pázm. Hod. Ho

az abro/z, melly a közép üdők

ben képekkel volt kiczifrázva,

a Német 2[6rif [zóbúl támadt,

nagyon hihető. Az abro/z Ízül

te az ábráz ígét, melly kia

vúltt, az ábrázat fzármazék ne

vet hagyván nyelvünkben maga

utánn, melly most is járatos.

Az ábráz helyett az ábrázol,

talán valaha ábrá/zol kapott fel

a divatra, mellybül az ábrá

zolás , és ábrázolat nevek is

járatosak. Az efféle dög nem is

méltó , nem hogy imádásra,

de csak ábráztatásra is. Mo

nofzlai.

Pius, Kegyesnek mondgya

/'ázmán. Pie credimus, kegyesen

hi//zük. Hod. De mivel a keg

annyi, mint gratia , fzármazé

kainak sem lehet másféle értel

meket tulajdonítani. Azok kö

zül legalább, mellyek a' Deákpius

adjectivumnak adatni fzoktak, az

eggyiket sem fejezi ki tökélle

Lesen. – Pie credere annyit

tefz, mint jámborúl, vagy áj

tatosságbúl hinni. -

Placitum, tetfzés: ($cfälligfrit.

Ennyi ré/zre o/zlik az emberi

k |elmének tet/zése. Pázmán Hod.

– Placitum pro opinione: Ezek

22 * * -

\
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az ö tet/zésök. Molnár Alb. Az

ó a tet/zésök Ízóban kétféleké

pen hibás: előfzör, hogy a kö

zépső è helyett áll; Felel. p.

212. d); azutánn pedig, hogy

ezen esetben, akár tet/zésök, a

kár tet/zések singularis, és így

az ezek pluralis utánn a tet/zé

seik helyett nem állhat. Azonn

kivűl, a mit a Deák oskola

lacitumnak nevez, azt a Ma

gyar tet/zés, a vélekedés, 90ley

nung helyett nem jelenti.

Plastica , képző, fórmáló

mesterség: bilbenbe Stunt. Ez az

érzékeny igazságokot képekben

adgya elő. Fő ágai a Képfara

gás és az Építés. -

JPlebania, parochia, Plébá

nosság : 3)farre. Pázm. Hod.

Flebejus. Az Apostolok az e

gyügyü póórok közül vála/z-

zatának. Telegdi. A pór név a'

Deák pauper, a Franczia pano

re, és Ánglus poor neveknek

testvére. Telegdinél az eggyik ó

felesleg való.

Plebs, község, köznép: ber

gemeine %bcí. Lásd Mendacium,

Telegdinél kösség, mellyben az

első s a' z helyett, talán a nyom

tatás hibája. Oltalmazza, tar

tsa meg a világi köz rendeket

is. Lethenyei. Ez annyi, mint

communes ordines, status.

Plene, tellyesen. A teremtett

állatok mivoltát sem foghattyuk

tellyeségesen elménkbe. Pázm.

Hod. A tellyesen, pollfommen ,

rövidebb, törvényesebb, és az

ért jobb.

Flenitudo, Tellyesség. Csere.

Zalaki (a ki) azt vitattya,

hogy a termépzet és Moyses'

žörvénnyének olly tellyessége

vagyon. Pázmán: – Plenitudo

temporum : az üdők tellyessége.
Pázmán Predik. -

Pleonasmus, fzóbővítés: 1le

berfíuf an IBorten. A Grammatic,

Fluralis numerus , többes

fzám : vicÍfad)t 8a5I. A Gramm.

Pluralitas, 9)7cbrbeit. Az Is

teni edgységben vagyon több

ség is. Medgyesi.

Pnevmatologia, véltt Lé

lektudomány : gebadótt Göttlem

Ítbre.

Poena, büntetés: @traft. –

Naturalis, terméjzeti. –Arbi

traria: /zabad akarattúl függö.

–Moralis: erkölcsi. – Politica:

polgári. Szilágyi. – Poena sen

sus, érzékenységbéli büntetés.–

Damni, Isten /zíne látásátúl

való megfo/ztás. Másutt : kár

vallásbéli büntetés. Illyés. –

Poena temporalis : világ /ze

rint való elégtétel. Pázm. Hod.

–Poenam reportare: Azért lá

tod ama' dúló fo/ztó embert,

hogy büntetését nem ve/zz vét

keinek. Pázm. Pred.

Poenitens, Térdre állyon a'

gyónókkal. Pázm. Ez confitens,

nem pedig poenitens. Másutt u

gyan Pázmán penitentiatartó

nak nevezi, és evvel legtanácso

sabb élni. Még most is vannak

töredelmesek Indiában, kikme

zítelen járnak. Verseghy. A'

töredelmes metaphorice ugyan

tehet annyit, mint poenitens;

de proprie csak annyi, mint con

tritus.

Poenitentia. Penitentziatartás.

Pázm. Hod. 2) Elégtétel. Peni

tentziát adtak a bűnökért. Páz

mán Hod. A' Confessióban bün

bánás; de ez sem nem fzokott,

sem nem helyesen formáltt a'

bünökrűl való bánat helyett,

és így tulajdonképen inkább an

nyi, mint dolor de peccatis.

Ganótzinál penitentia-Szentség.

De a' Penitentiatartás mind e

zek helyett, ha nem magyarabb

is, legalább fzokottabb.–Poe
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nitentiae opera , penitentia cse

lekedetek. Gánótzi. A peniten

tiatartásnak cselekedetei ma

gyarabb.– Poenitentia publica,

nyilvánvaló penitentiatartás.

Gánótzi.

Poesis, költő tudomány: Didt

funft. Schmidben illy definitió

ját olvassuk: „Olly mesterség,

úgymond : melly a' képző tehet

ségnek fzabad játékát úgy tud

ya elő adni, mintha az éfznek

oglalatossága volna". Ez úgy

látfzik, a Költőtudománnyal va

ló viflzaélés inkább, mint maga

a Poézis. Ennek fő és legfzen

tebb hivatallya az, hogy a böl

cselkedő éfztűl kinyomozott er

kölcsi, sőt még tudományos i

gazságokat is, mellyeknek he

lyességérűl fzükségérűl és hafz

nairúl a gyakorlatlan efzű em

. bert meggyőznünk lehetetlen,

olly indúlatosan, olly hatha

tósan , és olly , érzékenyítő e

rővel terjeflze elejébe, hogy a

zoknak elfogadására és tellyesíté

sére fzíve megindíttason , sőt

még el is ragadtasson. Micso

da hafznot hajthatnának vallyon

az emberi nemzetnek az igazsá

gok és kötelességek, mellyeket

a Filozofiának külömbféle ágai

Ízerencsésen kinyomoznak, ha

azokot a Költő tudomány és az

Ékesenfzóllás úgy meg nem ér

zékenyítenék, hogy végtére még

a köz népnek fzívébe is behat

nak, 's az egéfz emberi nem

zetnél közönségesek lefznek. Lásd

Analyticae Instition. Linguae

BHungaricae Part. 3. Sect. 2.

Cap. XI/. et seq. pag. 590.

Fejérnél alkotás, költés. |

Polemicus, a, um, veteke

dö : Ítreitig. Polemici Libri. A'

mostan támadott tévelygések

ellen , mivel bövségesen, (bö

.ven) írtam a Kalauzban , 's

egyéb , harczoló " könyveimben

nem akartam itt két/zerezni í

rásimot. Pázm. Hod. Vetekedő

könyvek: 25trcit-35űdjer.

Politheista. Kik több istene

ket/zámláltak, politheistáknak,

azaz, iöbb istenüeknek nevez

tettek. Gánótzi.

Politia , rendtartás. (A') vi

lági rendtartás ellen volna, h

(az) efféle embereket meg/zen

vednének (megfzenvednék). Páz

mán Hodeg.

Politica, polgári rendtartás :

Civi{=0rbnung. Confessió.

Politura , in Aesthetica tifz

taság: 9tein(id)feit.

Polluere , fertőztetni : 6cffcs

(fen, pcrunreinigen , 6cfubtIn.

Polyandria. Márton István

helyesen Magyarúl sokférjűség

nek mondgya ; de Silágyinál
9

a többférjűsig talán még he

lyesebb. -

Polygamia. Sokfeleségűseg.

Márton István. Pázmánnái Hõ

deg. Feleségsokaság ; ; de ez

helytelen öfzvetétel a sok, vagy

többfeleségűség helyett. Szilá

gyínál Több /kemélyekkel való

házasság. Csudálom , a po

lyandriát igen helyesen több

férjüségnek nevezi, miért nem

a polygamiát többfeleségüség

nek?

Polygynia. Többfeleségűség.

Szilágyi.

Folysyllogismus. Eggyűve

tett okoskodás. Fejér. – Pro

gressivus, alá/zálló. –Regres

sivus, felemelkedő. Ugyanaz:

Ponderare. Samariát és Jú

dát fontba vetvén az Isten

Pázmán Predik.

Fonderosus. Számos. "

valaki e' /zámos /zót ki mon

gya : üdvözül/z, ha hi/z (hi

Ízel). Pázm. Hod. , A fontos,

nyomadékas sokkal helyesebbek.
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Fondus, nyomadék: (5emid,t.

. Ezek" okainak kívána

tos nyomadékot. Fejér,

Pontifex, Pápa :: pa6ft. Illyés.

Isten rendelésébűl eggy pápai

fejedelemnek kellett lenni. Páz

mán Pred. -

Popularis. Márton István a'

köznépi névvel fejezi ki. De az

i képző csak az üdőrűl és a'

helyrűl formál a Magyarban

helyes adjectivumokot; a többi

a barbarismusok, azaz, a de

ákmajmozások közé tartozik, és

nyelvűnkbűl irgalmatlanúl kisír.

A' Fordítók, tudni illik, köny

nyen vefzik a mi nyelvünknek

ügyét , mikor a fordításban

meghevűlnek 's azt gondollyák,

hogy , mivel ők azon fzempil

lantásban az új Magyar Ízófzör

nyetet megértik, a Deák olvasó

is azonnal elérti. Miért nem ta

núllyuk meg előfzör anyanyel

különösség, mint a Deákban a'

claritas, vagy perspicuitas hé

lyett az intelligibilitas volna.

Hát vallyon tudományokot sem

tanúlni, sem tanítani nem lehet

talán fzófzörnyetekbűl álló nyelv
nélkűl? <

Populus , község : gemeine8

$e[f, Pázm. Hod. És ugyanott

###p" is mondgya: mind

a kettő [zokott és értelmes.

Forisma , corollarium , fo

lyadék : cim 35cmcië au5 btm Bora3cfcnben. Fejér. - •

Portare, viselni: tragen. A'

mi Urunk a bűnösök” sebétvi

selvén. Pázm. Pred.

Portentosum, az Aestheticá

ban /zörnyetes : mumberbarfid).

Lásd Mirabilis.

Portio aequalis , eggyenlő

" : 8[cider $5cií. Pázm. Pre
(ll Á' •

Positio, realitas logica , éÍz

vünknek nemzetiségeit, avvagy ügyelő valóság: cine Iegifdje JSirf

idiotismusait a' syntaxisbúl? – Íid)feit. Fejérnél tevés, valóság

Meglátnánk itt, hogy mink a gondolomképp'.

való képzővel gyönyörűen ki

ejtyük azokot, a miket ők gon-fitiv. Allításképen.. Márton Istv.

datlanságbúl az z képzővel nagy-Lásd Negative alatt.

gyábúl jelentenek. Márton Ist

vánnak ezen fzavait: A köz-nyes, vagy a törvényekrűl/zer

népi erkölcstudományra vilá

gos érthetőség kívántatik ; nem

adgyukë így Ízebben és értelme

sebben eló : A köznépnek való

erkölcstudományban közönséges

és világos értelmesség kíván

tatik ? A való a Dativus utánn

a congruentiát és destinatiót je

lenti, ammint az Anal. Part. II.

§. 426. pag. 141. feljegyeztetik.

A felható ragafzték ra, a he

lyeztető ban helyett az erkölcs

tudomány fzóban nagyon termé

Ízetlen, úgy, hogy még a Lo

gicát is sérti. A megérthetőség

pedig olly fzórfzálhasogató fzor

Positive, téteményesen: "0"

Fositivus , a, um, tétemé

cium , tévő itélet. Fejér.

Possessio, bírtok: 3cf6. Szi

lágyi. -

Fossessor , bírtokos : 6cf6er.

– Bonae fidei: ártatlan.

A'ossibilis , lehető. Márton

István. Jó Magyar Ízó ugyan,

de jóságával a lehetséges fzót,

mög[id), fel nem múllya.

Possibilitas, lehetség: 9)léj

fid,f.cit. 4) Formája az ellenke

zetlen (problematicus) itéletnek;

két éfzfogás egybekötésének gon

dolhatósága. 2) A megfelelő tiz

ta categoria ; avvagy az ellen

galommal keresett hafzontalan

•
-

*

kezetlen ilélet gondolás formá

zett, pofittv. – Positivum judi

| "

| |

"

#

*

lat
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jának általlyában a' fzemlélések

re, vagy valamelly tárgyra va

ló ügyelése. 3) Megérzékenyít

- ve a lehetség annyi, mint a ca

tegoriának érzékeny fzemlélé

sekre való ügyelése : megeggye

zése valamelly éfzfogásnak az

üdó érzékeny fzemlélésének kö

zönséges formájával. A lehetet

lenség ellenben annyi, mint a'

megnemeggyezés, az ellenkezés

e formával. Lehetséges tehát va

lami a) élztudományos , tifzta ,

feltagoló értelemben, mikor a'

gondolat, az éfzfogás magában

semmi ellenkezést nem foglal.

Efztudományosan , vagy élzü

gyelőleg lehetetlen pedig az el

lenkező, a gondolhatatlan , a'

tagadó semmi, avvagy valótlan

ság (nihil negativum, llnčing ).

b) Lehetséges tovább valami va

lóságos öfzvekötő (realis synthe

ticus) értelemben, mikor a gon

dolatnak megfelelő, és tőlle kü

lömböző tárgynak létsége lehet

séges ; mikor az éfzfogásnak

tárgyügyelő valósága (realitássa)

van. Ide tartozik a tápafztalás

haladó bölcselkedésügyelő (me

taphysicus transcendentalis) ér

telemben vett lehetséges, mikor

a tárgy magában, a mi fzem

lélő tehetségünknek tekintete

nélkűl lehetséges. Errűl mink

itéletet nem ejthetünk, és így

az éfzfogást az illyen lehetség

rűl , vagy lehetetlenségrűl meg

nem valóságosíthattyuk. Ide tar

tozik a termézettudományos,

érzeményes, fzemlélő értelemben

vett lehetséges is; mikor vala

mi a mi érzékenysegünknek és

értelmünknek tárgya lehet, és

így mind gondoltathatik, mind

Ízemléltethetik. A lehetetlen az,

a mi értő tehetségünknek rend

tartása fzerint a tapafztalásnak

tárgya nem lehet. E lehetség,

*
-

vagy lehetetlenség attúl függ,

ha az említett tárgy fzemlé

lésünkkel, az üdőnek formá

jával megeggyezé, vagy sem ?

Ide tartozik végtére a gyakor

lásügyelő erkölcsi lehetséges is,

a' mi tudni illik a gyakorlásü

gyelő éfznek formájával nem el

lenkezik, és a mit mink efze

sen akarhatunk. Ennek ellenke

zője az erkölcsi lehetetlen. Min

denik lehetségnél megkülömböz

tettyük annak formáját , a'

gondolás formáját , és a talp

Ízert (a materiát); azt tudni il

lik, a mi lehetségesnek gon

doltatik, a lehetségesnek dátu

mait, adománnyait. – A ter

méfzetbéli állapotok lehetsége

annyira nem terjed. Gánótzi.

Melly kérdésben, főképen az

esküvés” megtartásának testi 's

erkölcsi lehetőségét kell visgá

lás alá vonnunk. Márton Istv.

Az ő a lehetőség Ízóban termé

sibilitas logica: gondolhatóság.

Posteri, maradékok : 9tad)-

fömmlinge. Pázm. Pred.

Fosterior. utóbbik: bcr Íjints

mad) ftcbt. A posteriori, a priori:

e” nevezetek nem az üdőt ille

tik, hanem a forrást, mellybúl

ösmereteink fzármaznak. Min

denik éfzképzet (repraesentatio,

25ortcífung), mindenik ösmeret

(Cognitio, &rfenntnif) a poste

ban a léleknek eredeti tehetsé

gében, hanem ennek más kivül

rűl vett módolásaiban (modifi

cátióiban) fundáltatik. Az illyen

éfzképzetek és ösmeretek érze

ményeseknek (empiricae) ne

veztetnek. Minden lehetséges

emberi ösmeretnek talpfzerét az

érzés, az érzemény adgya, és

e tekintetben mindenik ösme

ret méltán is neveztetik érze

riori van , mihelyt nem magá

fzetlen és felesleg való. – Pos

/
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ményemek (empiricának) és

így a posteriori/zármazottnak;

"" amaz egybekötésnek mód

gya, melly " e talpfzerbül

itélet , vagy gondolat támad ,

kétféle lehet; mivel a léleknek

eredeti képzéstörvénnyei által

határoztathatik meg, vagy az

éfzrevételben az érzéseknek eggy

üdössége, vagy eseti folyamat

tya által. Ezen utólsó esetben az

ösmeret a posteriori „/zárma

zottnak neveztetik. Péld, okáért

Ezen éfzfogás arany, és ezen

itélet: a víz a hidegnek bi

zonyos garádiccsa által jéggé

•yálik, a posteriori fzárinaznak,

Ezen itéletekben vifzontag :

mindenik változás , mindenik

mozgás folytonfolyvást megy

végbe; a talpfzer ugyan, úgy

mint a változásnak és a moz

gásnak éfzképzetei (repraesen

zatiói, Borftellungen), a posteri

ori adatik; de egybekötése a'

folytonfolyásnak (continuitás

nak) éfzfogásával a mi érzé

keny fzemlélő tehetségünknek

mivolti törvénnyétűl függ; mi

re nézve ezen itéletek a priori

fzármazott itéleteknek mondat

nak. Ezekbűl látni, hogy a pri

ori Magyarúl annyi, mint ér

zésbűl, tapafztalásbúl {zármazó

rövidebben érzésbéli, és még

világosabban tapa/ztaldsbéli ;

a priori pedig annyi, mint ön

nön magunkbúl /zármazó, és

legértelmesebben tapa/ztaldse

löző, adverbialiter mind a ket

tővel imígy élhetünk: tapafz

talólag, tapafztaláselőzőleg. Lásd

Prior. → Cognitio a posteriori:

után való esméret, Fejér, De a'

tapa/ztalásbéli ösmeret értel

mesebb és jobb. – Demonstra

tio a posteriori s utóbbrúl való

megmutatás. Ugyanaz. De itt

is jobb a tapa/ktalásbéli, Em

ber Pál az utólbról névvel él:

az örökké tartó lélek az, melly

(a ki) a mint (a posteriori)

utólbról a léleknek attyától va

ló egyfzeri teremtetése utánn

gondoltatván, örökké való.

Posterius , utólban. Pázm,

Hod. De e helyett az azutánn,

végtére," : nad)bem, mad

ber, fzokottabbak.

Posteritas, maradék : Jtdíj

fommenfd)aft. Medgyesinél utol

sóság,

Postponere, hátra tenni: mad

fc5cm. Pázmánnál hátra vetni,

Predik,

Postpositio, névhatározó a

Grammaticában: 92ad5fc6mort.

Postulatum, kéremény : $in

gebcifd)ter Q5a6 , Sorberung, 90°

Ítulat. 1) A Mathematicában a'

kéremény annyi, mint ama gya

korlásügyelő mondás, melly a'

cselekvést, a téteményt kifeje*

gás, péld. ok. a körnek (circu

lusnak) éfzfogása megefzközölte

tik, és amaz ö/zvekötés (syn

thesis) melly által ezen élzfo

gásnak tárgya adatik. Lehetsé

gét kéri, kívánnya tudni illik

eggy ollyan cselekedetnek, mely

nek tárgyát tapafztaláseIőzőleg

(a priori)és elmeügyelőleg (the

öretice) éfzkényfzerítő bizony

sággal (cum certitudine dpodi

ctica) lehetségesnek ösmertük,

2) Némelly új Filozofusoknál a

kéremény annyi, mint tárgyü

gyelőleg öfzvekötő itélet (obje

ctive syntheticum judicium):

melly minden bizonyítás nélkül

nyilvánvaló (evidens), Az illye

neket a Filozofiában meg nem

kell fzenvedni. 3) Az éfznek el

mélkedő criticájában a' kéremény

annyi, mint eggy öfzvekötő 1"

télet, melly által a tárgynak

éfzfogásában semmi sem költe

zi, mely által valamelly éfzfo

is
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tik öfzve, hanem e helyett a'

tárgy az ösmerő tehetséggel füg

gefztetik egybe úgy, hogy ez ál

tal valamelly új élzfogás támad

gyon, péld. , ok. a lehetségnek

éfzfogása. 4.) A ti/zta gyakor

lásügyelő é/znek kéreménnyel

elmeügyelő (theoreticus), elmél

kedőleg megmutathatatlan (spe

culative indemonstrabilis); de

az élznek tifzta gyakorlásügyelő

törvénnyével fzükségképen egy

Bekötött állitások; élmeügyelő

előretételek Ízükséges gyakorlás

ügyelő fzándékbúI , az éfznek

eggyáltallyában fzükséges insége

Inlatt, -

Potator , borifzák : G5aufer,

Pázmán' Hodeg.

Fotentia, erőfzak: (#jtma[t. Ez

olly hatalom, melly még más

hatalommal bírónak ellenkezését

is meggyózi, meghaladgya. Ha

talom Pázm. Hod. Ugyanott ha

talmasságnak is mondgya : az

emberek /zívénn olly győze

delmes, vatalmassága van a'

zent Irásnak. – A kívánság ,

melly cselekedhetö erö, Monofz

lai. Itt jobb a Tehetség. –Po

tentia absoluta , olly hatalom

melly a terméyzet határához

nem köteleztetett, Pázmán Hod.

Miért nem eggy fzóval, hatá

ratlan ? – Potentia divina, az

Isteni hatalom. Pázm. Pred. –

Potentia creandi , teremtésre

való hatalom, Pázmán Pred, –

Potentiae principium, lásd Prin

cipium.

7 Potentiale verbum, tehetős

196,

"untiatur , hathatólag : ge

maItthátig. Lásd Infinitum,

Potestas, hatalom : 97adt, Olly

tehetség, melly nagy akadályo

kat megbír. Pázm. Hod. – Pote

stas Ordinis , a papi rendnek ;

jurisdictionis, az egyhazi gond

viselésnek hatalma. Veresmar

thy. Kétféle pedig az a ha

talom , t., i. az egyházi rend

nek, és a jurisdictiónak, vagy

a törvény/zolgaltatásának ha

talma. Gánótzi. Ez ugyan job

ban kifejezi a Deáknak, értel

mét, mint Veresmarthy mon

dása ; de még ennél is a Rend

hatalom és biróhatalom magya

rabb. – Potestas dimittendi pec

cata, bűnök bocsánattyára (va

ló) Isteni hatalom. Pázm. Pred.

– Potestas legislativa, törvény

/tozó hatalom.–Executiva, vég

rehajtó. – Judicaria, birói ha

talom. , Szilágyi. Biróhatalom

helyesebb.– Potestas patria, a

tyaihatalom. Szilágyi. – Pote

stas suprema , föhatalom. U

gyanaz.

Fractica ratio, gyakorlásü

gyelő éfz: bic practifdbc Bernunft.

Practice, gyakorlólag: practifd).

Practicus, a, um , gyakorlás

ügyelő : practifd). Lehet azonban

a következendő nevekkel is vál

tólag élni: gyakorlásbéli , gya

korlati, gyakorláshoz tartozó.

Lásd azonnkivűl Pathologicus a

latt. Gyakorlásügyelönek ne

veztetik az, a mi a' fzabadság

túl, az öntehetségű vágyó erő

tűl függ, vagy erre mint talp

"" következés 's a' t. ű

Cl• akorlásügyelö állítá

""" azok,

mellyek magát az akaratnak ha

tározását illetik. Így neveztetnek

kölcsönözött értelemben (impro

prie, untigentlid;) amaz elmei

gyelő (theoreticus) itéletek is,

mellyek az ollyan cselekedetet

fejezik ki, melly által valamelly

okozat (effectus, 3Birfung). le

hetséges lefIz; de ezeket jobb

mesterségeseknek. (technicus)

nevezni, Tárgyilletőleg gya

korlásügyelő,(objective practi
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ca, objektívpractifű)azéfz, a men

nyire magában gyakorlásügyelő

törvényeket foglal; valóillető

leg gyakorlásügyelő pedig (sub

jective practica , [ubjectivpra

ctif b), a mennyire a törvények

nek erőt fzerez a tökélléseknek

megefzközlésére. Ha a Filozo

fiának, a theoreticára és a pra

cticára való felolztását tárgyü

gyelőleg (objective) vefzük, a'

theoretica annyi, mint az ösme

retek reguláinak, a practica

pedig annyi, mint fzabad ma

gunkviselésünk reguláinak tu

dománnya. Ebbűl kitetÍzik, mel

"" az is, hogy a'

theoreticum elneügyelőnek, a'

practicum pediggyakorlásügye

lőnek nem helytelenül nevezte

tik. Ha pedig a Filozofiának

imént említett felofztását csak

halzonvételére nézve tekíntyük,

akkor az ösmeretek elmeügye

lők (theoreticae), a mennyire

a tárgy érzfogásának talpokúl.

fzolgálnak ; gyakorlásügyelők

"" , a mennyire

talpokúl fzolgálnak,fzolgálhatnak,

vagy [zolgálniok kellene arra,

hogy a tárgynak ösmerete [za

bad cselekedetek által végrehaj

tasson, tellyesíttessen. Amazok'

a' , tárgynak megítélését, ez

pedig megefzközlését, vagy a'

velevaló bánást illetik. Végtére

gyakorlásügyelőnek neveztetik

az ösmeret akkor is, mikor a'

tárgyával való bánásnál, vagy e'

bánás által támad; elmeügyelő

nek pedig, mikor azt magunk

nak tapafztaláselőzőleg, vagy a'

csupa oktatás, tanúlás által fze

rezzük, a nélkül hogy tárgyá

val bánnyunk. Innen támad az

utánn a külömbség , mellyel

péld. ok. az elmélkedő, és a'

gyakorló gazda között tefzünk;

zonnyal anna' tapafztalásbúl tá

madt, hogy sok ösmeret csak

akkor lehet kiváltkép gyakor

lásügyelő, ha tárgyával magunk
is bánunk.

Practicum , cselekvő: theo

reticum, /zemlélődő Sárvári Pál.

A cselekvő, factitivum; a'/zem

lélődő rollz formátió, és inkább

az intuitivum értelméhez fzít,

mint sem a theoreticuméhoz.

A practicum igazán Magyarúl

gyakorlásügyelő , gyakorlásil

letö, a theoreticum pedig el

meügyelő. Fejérnél tétetös, melly

a positivumnak betű fzerint va

ló fordítása. – Practicum judi

cium , tétető itélet. Fejér, Gya

korlásügyelő a helyes Magyar

kifejezés. -

Praecedentia, elsőség: Bot

5ug. Szilágyi.

Praecedere. Kri/ztus Urun

kot és cselekedetit sok példák e

lölvették. Mon. Elölvenni [z0

katlan és értemetlen elővenni

helyett, és még ez is csak an

nyi, mint porn:bmen , aggredi,

apprehendere. Itt az elözni, vot"

gében leghelyesebb,

Praecellere, übertreffen. Az

oktalan állatok érzékenységek

erejével sokfélekép megelöznek

bennünköt. Pázmán Predik. -

Praecellere caeteros, egyebeket

megelőzni. - -

Praeceptum, imperativum,

parancsolat: Gjc6ot. Így neve*

tetik az ollyan törvény, mely

az akaratot kényfzeríti, vagy leg

alább az ollyan akaratot ügyeli,
melly saját valójának alkotmány

nya (constitutio , &inrid,tung)

Ízerint a törvényt nem Izükség
képen tellyesíti, mivel érzéke

nyen"ik A parancso

lat tehát 4) általlyában anny* :
mint tárgyillető, gyakorlás

*melly befzéd mód minden bi-lügyelö törvény (lex objectiva
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#, practica, tiu objective3 practifűjtő

* &#3). 2) Határozottabb érte

" lemben annyi, mint az imént

" említett törvénynek formulája,

melly áltat ez, a cselekedeték

" , nek kényfzerítő zfinormértéke

\" gyanánt olly akaratra arányoz

Tiz tatik , melly valóügyelőleg (sub

jective)mást akarhat, mivel nem

*: tifztán efzes, hanem a hajlan

dir: dóságoktól is függ, a minő az
\k, emberi. A parancsoltt cseleke

# detnek tárgyügyelő fzüksége két

# féle talpokra épülhet: a) vagy

# tudni illik valamelly alkura az

1: egéfzenn kivűl, a hajlandóság

nak valamelyik czéllyára; és ez

# alkus véleményes (conditiona

*

tus, hypotheticus) parancsolat,

mint péld..ok. ,, Ezt, vagy a

„ más valami illyest, vagy ol

;, lyast akarfz. * Ez megmeg

két ágra fzakad. Elő/zör. Mikor

a parancsolat rideg hajlandósá

gokra és önkényes czélokra épül,

akkor efzközügyelő (probleina

ticus), eseti fzándékú ( techni

czzs) parancsolatnak az alkal

masság”, kéfzség (dexteritas)

regulájának mondatik. (Lásd

Problematicus és Architecto

nzca unitas). Illyenek a hada

kozásnak, vagy a költésnek re

gulái, mellyek nem olly regu

lák , hogy azokot a katonának

és a költőnek, mint embernek

a hadakozásonn és a költésenn

kivűl is tellyesítenie kellene.

Másod/zor. Mikor a parancso

lat a' hajlandóságoknak egéfz

sommájára, és így a boldog

ságra épül, akkor vitató(asser

Zorzzzs) , boldogságügyelő (prag

zzzazzczzs ) parancsolatnak , aV

vagy az okosság regulájának ne

veztetik, mint p. o.,, légy mér

„ tékletes , hogy egességes le

„ mazt kell cselekedned, mivel|gy

lekedetnek tárgyügyelő fzüksé

ge,„valamelly ollyas czélra is

épülhet, mellyet a' tifzta éfzma

ga meghatároz; és az illyen pa

rancsolat eredeti éfzfogásokbúl

/zármazó (categoricum), é/z-

kény/zerítö ( apodicticumi) ,

tellyesen meghatározott (abso

lutum) erkölcsi parancsolatnak

az erkölcsösség” (moralitas &itt

Íid,f.cit) parancsolattyának mon

datik. Csak az illyen parancso

latnak lehet divattya minden e

Ízes valónak akarattyánál, mi

vel avtonomicum , azaz, öntör

vényfzerzéséhez tartozik; a vé

leményes (/typothetica) paran

csolatok ellenben heteronomi

cák, azaz, idegen törvényfzer

zéshez tartoznak. Pázmánnál ha

ás: Az Isten hagyásábúl pré

dikállott, úgymond Hodeg. Es

ugyanott: „Méltó fzent Jakab'

hagyását követnünk: – Prae

ceptum vetans : tilalmazó pa

rancsolat. Illyés. – Praeceptum

negativum: tiltó parancsolat.

Pázmán. \

Praecessor. Eleje. Pázm. Pre

dik. Ez annyi, mint rež alicu

jus initium ; elöző, elömenő

jobb: 25orgängtr. -

Praecipere. Azt hadgya

(haggya), hogy valamikor i/z-

nak, az Ur emlékezetére cse

lekedgyék. Pázm. Hod.

Praecipitantia , hirtelenség.

Pázm. Hod. A hirtelenkedés ,

mellyel Illyés, sőt maga is Páz

mán másutt imígy él: Késö ;

de ha/zontalan és gyalázatos

bánatokot hoz fejünkre a hir

telenkedés, jobb. . . .

Praecipitare, properare, il

berci[cm. Itéletét és visgálását

nyargalóba bocsátani. Predik.

Pázm. Nyargalva tenni, vagy

még jobban, hirtelenkedve..

„ hess. “ b) A parancsoló cse Praecipuus, principalis. Ugy
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derék oka, miért az ifiak illy

feslettek, a /zülők feslettsége.

Pázm. Pred. Fő oka , talpoka

helyesebb Magyarság: 55auptura

fad)t.– Praeeipuo loco, fö he

lyenn. Pázmán Predik.

Fraecisus, a, um, pontos,

pontosan meghatározott , genau.

A'raecisa notio, éles, vagy ép

penséges értelem. Fejér. Pontos

értemény sokkal értelmesebb.–

Praecisa definitio, éppenséges

meghatározás. Fejér. Úgy vé

lem, hogy a pontos mivoltkor

látozás helyesebb , púmft(id)t

©őad)trffärung.

Praecognita és praecogni

tunt. Fejérnél előésméret.

Praecursor. Előljáró. Pázmán.

János meggondolá, hogy ő csak

előljáró. Pred. János Krifztus

nak előljáró hopmestere volt.

Molnár Albert. – Praecursor

Christi, elöljáró , hopmester.

Pázm. Pred. A 30fmeifter Ma

gyarúl udvarmester, nem pe

dig Hopmester, annyival inkább

nem elöljáró. A praecursio

még Cicerónál is annyit telz,

mint elképzítés, mikor így fzóll:

praecursionem adhibent ad ef

ficiendum , 3orbervitung. Nem

látom hát okát, miért kellene

nekünk a kétes értelmű elöjá

ró, előljáró, elözö, vagy az a

lacsony rendű Kengyelfutó, vagy

éppen e nevetségesen megron

áltt hopmester nevekhez fo

yamodnunk, mikor kerefztelő

Ízent Jánost Krifztus útké/zítő

jenek, vagy útelözöjének, vagy

legméltábban hirdetőjének ne

vezhettyük,

Praeda. Lásd Wagnert. 8eu

te, Jtau6. Hogy könnyebben

Praedestinatio. Az Isten vá

lafztása. Pázm. Hod. Az Isten

nek öröktül (fogva) való vá

la/ztásánál ekképen értett (a'

Deák sensit helyett, és a vé

lekedett helyett). Ugyanaz. Em

ber Pálnál elvála/ztás; és ele

ve való elrendelés. Az elvá

la/ztás separatio; az eleve, e

löre helyett terméfzetlen, sőt

roflz Ízó; az elrendelés ordina

tio. A' Confessióban is elren

delés. Ezt követi Illyés a kö

vetkezendő mondásában: elren

delés az örök életre. Lethenye

elvála/ztásnak mondgya ; a

mint (ammint) ez megtet/#

(kitetÍzik) a megigazulásrúl,

és az elvála/ztásrúl való arti

culusokbúl. Vallyon nem vol

naë mind ezek helyett értelme

sebb az elővála/ztás? Bott"

[timmung.

Praedestinati. Válafztottak,

Telegdi Ez csak annyi, mint

electi ; elővála/ztottak jobban

kifejezi a Deák értelmét,

Praedeterminismus. Az elő

határázásnak vitatása. Ez *

taníttya, hogy valamennyi ön

,"" , mint

eseteknek, határozó okait az él"

re mentt, avvagy elmúltt üd"

ben kell keresni, melly már

azzal eggyütt, a mit magáb"
foglal, hatalmunkban nincsen,

Praedicabilia rationis pura"

A ti/zta é/znek állítmcnny*

Lásd Conceptus. A 1* * * * – 4.!

Praedicamentum, Állítható

ság, a mit sokakrúl lehet m,

dani. %)rábicament, wa8 van."

[cm fann 8cfaat merben. 2),A "

meknek, és felekezeteknek rend;
gye, melly a legfőbb nemtül

kezdődik ; nemrend ,

gpie Orbnung ber (3cfd5("#jttt *

2{rten , bit von bem bőd ten $t-

fájltájt an gtmaát vettem,

martalékot tehessen a hívek

ben. Monofzlai. -

Praedari, tolvajolni: rauben.

Pázmán Predik,

fajrend: -

#

#

#

t]

"
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Praedicatum, seu Accidens,

állítmány : 5eftimmung. Nevez

tetik jegynek is. Lásd Accidens

és Nota. – Fejérnél mondat

vány, melly a' Magyarban na

gyon helytelen Ízó.

Fraedicere, jövendölni: mtiš=

[agen. Két dolgot jövenlettek a'

Próphéták. Mono/zlai. A jö

2yenleni helytelen és törvényte

len íge.

Fraeeminentia (per), mél

tóztatólag: burd) 2Dor;ug.

Praeemtionis jus , elsőség a'

vételben , Szilágyi. Borred)t im

Staufen. -

Fraeficere, valakinek elejébe

rendelni valamit: Borfc8cm. Le

geltessék a nyájat, mellynek

eleibe (elejébe) rendeltettek.

Pázm. Hod. Lásd Wagnert.

Praefigurare : Borbilben. Az

átok alá vettetett (vetett) állatok

példázván azt, a' ki miérettünk

átokká lett. Ember Pál. Mivel

ezek Krifztus Urunkot példáz

ták (a Próféták). Pázm. Pred.

Praefiguratus, példáztatott :

ber 3Borgebißbete. Homályok által

példáztatott . Udvözítő. Pázm.

Hod. A példázott elegendő ;

mivel fzenvedó értelme van.

Praefixum, előfzócska: 3Bor

bangf91be, a Gramm.

Praeformatio, előformálás ,

vagy előbbformálás. Tudomány

épülete a ridegítő (individua

lis) előformálásnak, avvagy the

oriája a kifejtödésnek (evolu

tionis) és beborításnak (invo

lutionis), mindenik gépelyes

"" valót, mellyet más

asonló való nemzett, csupa ne

vedéknek "","" néz.

A nemítő, vagy nembéli elő

formálás pedig annyi, mint epi

genesis, azaz, gyarapodás. E

zen esetben a nemzett való a'

nemzőnek terme/ztése (produ

ctuma). A tifzta éfz praefor

matiójának systemájárúl lásd E

pigenesis.. -

Praegnans, terhes: fdjwanger.

Ebben sok, hamissággal nehéz

kes 's a' t. Tévelygéssel terhes

hitek. Pázm. Hod.

Praejudicium, előitélet: Bor=

urtbciÍ. Annyi, mint a' fzenve

dő (passiva) éfzre , az éfznek

heteronomiájára, idegen törvény

[zerzésére, hajlandóság. Ma

ximája, sarkregulája az előité

lettelen gondolkodásmódnak az,

hogy maga gondolkodgyon. Sok

megrögzött elöiteletek uralkod

nak rajtunk. /erseghy.

Praemiorum distributio, ju

talomofztás : ($cfdjenfë = 3trtbti=

fung. Eljő vifzontag érdemek

Ízerint való jutalomo/ztásra.

Fraemissae, elétételek. Fe

jér. Lásd Antecedens. -

Fraenotiones , előesméretek.

Fejér. A notio, értemény; te

hát a praenotio, elöértemény,
30rcrfenntnif. - -

Praepositio, névhatározó: a

Németben 30rfc6port.

Praepostere, fonákúl, vifz

fzájárűl: verfebrt.

raerogativa. Pázmán, ma

radéknak nevezi, így fzóllván :

egyebek felett való maradék.

De ez inkább annyi, mint Re

siduum. Mások felett való jus.

Szilágyi. E j9 Magyar kifeje

zés; de az elsőség : 23cr5ug ta

lán még jobb, mivel rövidebb.

Praescientia , előre való tu

dás, előrelátás: 230rmiffung. Em

ber Pálnál eleve való tudás; e

leve esméret. De az eleve, elő

re helyett alkalmassint nyom

tatásbéli hiba.

Fraescire, előre tudni : Bor=

miffen. Lásd //agnert. Az Isten

azt eleve tudta. Molnár Albert.

Az eleve fzónak helytelenségét
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melly csak egyedül nyomtatás

béli hiba által támadhatott lásd

Antecessum alatt.

Praecsitus, előre tudott: 230r

9cfcfcn. Eleve tudatott,""
Ember Pál. Mind a két fzó

helytelen.
• -

Praescribere, fzabni, p. o.

bőjtöt, rendet: vorfd)rci6cm. Páz

mán Hod. -

Fraescriptio.. Izabás: Bor

fd)reibung. Az üdőnek hoflzú ha

tározása. Confessio. A határo

zás annyi, mint Determinatio.

Praescriptum , hagyomány :

9Borfdrift."" mint gyakor

lásügyelő regula tágas értelem

ben, akár azutánn tellyesen ,

akár csak hasonlítólag közönsé

ges törvény legyen.

raesens , jelenvaló: gegen=

mártig. Lásd //agnert. A hüt

nek (hitnek) olly hoflzú keze

vagyon, hogy a távúl és re

ménység alatt való dolgokot is

jelenvelokká tefzi. Lethenyei.

Praesentia , jelenlét : (jégen=

mart. Tagadta a Krifztus testé

nek jelenlétét a Sacramentom

ban. Pázm. Hod. Itt!az articu

lus a Kri/ztus előtt, valamint

Testének előtt is fzükségtelen.

Lásd Analyt. Part. II. pag. 6.

. 6. és pag. 13. §. 15. Sohult

sehol) illyen értelmű fzókkal

Krifztus Testének és Vérének

jelenlétét nem vallya a Helve

tica Confessiónak az Ur vacso

rájárúl írott (írtt) XXXI. arti

culussa. Lethenyei. Jelenlétel

nek mondgya Gánótzi, és ez

éppen olly jó Ízó, mint a je

lenlét , csak hogy ez rövidebb.

– Praesentia realis: Krifztus'

ígéit létel Ízerint való jelenvol

zárúl kell érteni. Telegdi, Re

alis , Gánótzinál valóságos, és

e jól van mondva. – Vera :

való." Krifztusnak teste a

kenyér [zíne alatt igazán, va

lóságosan és voltaképen jelen

van, taníttya az Anyafzentegy

ház. Gánótzi. -

Fraeservare, 6cmaßren. Tu

datlanságtúl mentegették. Páz

mán Pred. Tudatlanság által.

Praeservativum, 5cmabrungi

?)tittel. Az első mentő, a má

sikok pedig orvosló ellen/zerel.

Fejér. -

Praestabilismus. A fajz/en

gevítatás. A nemzésnek ezen

tudományépülete Ízerint, a vi

lágnak legfőbb oka első alkot

mányiba zárta a nemzésre való

kéfzséget, a fajz/engét, melly

által a gépelyes (organicum)

való magához hasonlót termelzt.

Praestatio, fzolgálat. Szilá

gyi. A /zolgálattétel , (St

mäßrung, jobb volna talán, mi

vel a /zolgálat csak servitium,

Szilagyinál tel/yésítés is, melly

annyi, mint impletio..

Braestégiae, officiae, 35Itni

mcrf , Charfetaméric : tündérség,

Fejer. De e helyett jobb a /zem

J" , mellyel Illyés él.

raestigium , őrdögi mes

terség, varázslás: 8aubert), öltn•

bung. Pázmán.

Fraesumtio. Lásd /Wagnert,

Isten irgalmasságában (való)

vakmerő bizodalom. Illyés Má

sutt magameghittségnek mond

gya. Gánótzinál vakmerő biza

kotlás; de ez mind csak annyi,

mint temeraria confident"

Gyanítás , vagy elögyanít"

(mint előitélet) Bermut)ung, 3)rü

[umtion. * r

Praesumtus, a, um, gyanított,

előgyanított: vorau5 vermult,

Fraesumtus, feltehető, Szilá

gyi. Ezt nem értem. -

Praesupponere, előbb tenni,

igaz. Substantialis : voltaképen

"<

vorauš fegén. Elöre feltenni *

|
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helyes, és jól kifejezi a Deákot.

Praesuppositio , előbbtétel,

előretétel, előtétel. (mint elői

télet): Borauê[c6ung.

Praetendentes duplicis spe

ciei, utraquistae, kétfzínesek,

kétfzínvítatók: 3mcpNcutig. Páz

mán Hod. Az utóbbik helyesebb.

Praeter, Lásd /Wagnert.–

A hostis /idei alatt van Monofz

lainak eggy mondása, mellyben

a praeter, a több pronomennel

helytelenül fejeztetik ki kivűl he

lyett. – Praeter legem, törvény

kivűl. Illyés. Törvényenn ki

vűl törvényesebb

Braeterire. Lásd Wagnert.

Elmúlni: übergeben. Az újítók

könnyen akarván elmúlni e'

bizonyság mellöl, azt mond

Praeventio, megelőzés: ba3

1lcbcrtreffen. Szilágyi. -

A'raevisio, elleve ellátás. Em- -

|ber Pál. A régiek nagyon fze

rették az eleve fzót, noha bizo

nyos , hogy törvényes fzófor

málás által az elő , gyökérbúl

nem fzármazhatott. En azt tar

tom, hogy az elő Ízóbúl nyom

tatásbéli hibák által támadt. He

lyette az előrelátás törvénye

sebb, 230rfclung. -

Pragmaticus , a, um , bol

dogságügyelő : pragmatifd). A'

mi a boldogságnak előmozdítá

sára czéloz. Lásd Lev.

Bravitas animi , gonofzság:

Qafter. Annyi, mint törvényfze

gő cselekedetekre való hajlan

dóság. Ez kétféle, úgymint: 1)

gyák, Pázm. Pred. A praete- a vadságnak gono/zságai, mel–

reo ígének, mikor activum, lyek a terméfzetnek czéllyaitúl

ezen értelmei vannak: elmellöz- legmeflzebb távoznak ; a barom

ni, elhagyni, elkerülni, fel-gonofzságok; azutánn 2) az ál

múlni , felhaladni ; mikor pe- culturának gono/zságai , mel

dig neutrum, annyit tefz, mint lyek olly terméfzetlenek és na

elmúlni. Pázmán” mondásában gyok, hogy az ördögi gono/z-

neutraliter az elosontani, acti- ságoknak nevét, méltán viselik.

ve pedig elmellőzni e bizony- „Praxis, gyakorlás: 1tc6ung.

ságot termélzetesebb volna. Ü– Ha az Anya/zentegyház pra

gyanannál mulatni : halgatással vissána* /zokásának hitele nin

mulattyák (el) és siketségrecsen. Pázmán.

(süketséggel) vefzik a' zemre- Precari , preces fundere, o–

hányást. Hod. Itt is jobb az el- rare, könyörögni, imádkozni:

mellőzni. - betben. Ez által az Istennek azt

Praétevere. Lásd Wagnert.| nyilatkoztattyuk ki, a' mit kí

INem Isten követségével /zíne–vánunk, jollehet belső kíváná

síti dolgát az Antichristus.sinkot a nélkül is tudgya. Er

Pázm. Hod. 23ermemben. kölcsi érzeményeinket üdvösé

Praetextus, ürügy (üres ügy) gesen megeleveníti, ha ama' lé

nem olly járatos mint /zín/o-lek nélkül nem fzűkölködünk ;

gás : 930rmanb. A tudósság” ü-mellynek minden foglalatossá

rügyével soha egyházi ti/z-ginkban uralkodnia kell, tudni

zekbe , magok könnyen nem illik, hogy az Istennek tessünk.

Áaptak. Pázmán Hodeg. Ritben, vagy hittel könyörög

Praeveniens, előző: Berton-ni annyi, mint a könyörgést

mer. Pázmán Predik. , meghallgathatónak bizodalmasan

Praeveniri , előztetni: ú6cr=, tartani.

treffen mcrben. Pázmán Predik. Premere.

+

Lásd Wagnert. •



360

Ezzel az sarkaltatik (premi- Primogenitura,etítsát,E

tur), a ki imígyen /zöll: Sa

crificium est ceremonia. Páz

mán Hodeg.

Fresbyteratus, papság : pric

ftcrtfum. Illyés.

Aressio, nyomás: <brutf. Lásd

Contactus. -

Fretium , ár: 90rci8. Lásd

Bonum és //agnert is. Böcs.

Csere.– Pretii majoris, gravi

oris, dignioris, auctoritatis ma

joris. Nem is kisebbedik, ha

nem böcsületesebb az igaz tu

domány, ha mások is azont

taníttyák. Pázm. Pred. Böcsö

sebb, mert a böcsületesebb an

nyi, mint humanior.

Brimatus , elsőség : primat.

1) Altallyában annyi, mint va

laminek elsősége , mellyel a'

többi vele egybekötött dolgokot

felmúllya, a közöttök való öfz

vefüggést meghatározza 's mind

nyájokot maga alá veti. 2) Gya

korlásügyelő értelemben amaz

elsőség, mellyel az eggyik élz

tetfzés (adnutus rationis, Sn=

tercffc) a másikát megelőzi, és

ezt tehetősen maga alá rendeli.

Illy elsőséggel előzi meg a gya

korlásügyelő éfz az elmélkedőt,

azaz, az éfznek gyakorlásillető

czéllyai megelőzik a csupa el

mélkedő éfznek fzándékait. –

Péterre lelki bizodalmat, fösé

get bizott Kri[ztus. Pázm. Hod.

– Primatus , principatus: A'

Római Egyházban az Apostoli

Ízéknek fejedelemsége megma

radott. Mong/zlai. – Primatus

Pontificis: a Pápának elsősé

ge. Gánótzi. -

Primitiae, zfenge p. o. gyü

mölcs. Pázmán. Kere/zténység”

z/engéje. Ugyanaz. A z/enge

annyi, mint germen : Griffing.

A'rimo omnium , legelől: am

aller«rten. Pázmán Predik.

sau eggy fazék lencsén eladá e

lö/zületésének felségesb méltó

ságát. Pázm. Pred. Elő/zülött

ség, mellyel Ember Pálél, jobb,

Primogenitus , tritgebertn,

Mint első /zülöttét /zokta sí

ratni az édes anya Pázm. Pred,

Primordium, kezdet: 21mfang.

Ez annyi, mint az ollyan üdő

utánn való lét, mellyben vala

mi még nem volt. Ezen éfzfo

#"; csak az ollyan érzé

eny világban van néműnémü

értelme, melly üdő nélkül nem

fzűkölködik.

tó : bcr critt Bencger. Így nevez

ték a Régiek a világ mozgá

sának kútfejét:

Frinceps. Lásd Wagnert,

Szilágyinálfö melly annyi, mint

capul.

Principalis. Lásd Wagnert,

A nemtudás meg nem ment a'

derék fondamentomokban. We

resmarthy.

Principatus. Lásd /Wagnert,

Vállain (vállainn) vagyon feje

delemsége. Molnár Albert. Né

metül Sűrítentbum.

Principium. Lásd Wagnert,

Talpigazság, sarkigazság, né

mellykor talpállítás, sarkáll

tás, némellykor talpok, sark

ok, némellykor kútfő, förrás

Grunbmabrbeit obcr Grunb, mand*

mal (9runèja6 , mand)mal Grunk"

urfade obcr Grunb, mand)mal llt"

fprung , 9luelít. A) A talpigaz

ság, sarkigazság ; 1) vi/zonyos

értelemben (relative ) annyit

tefz, mint hasonlító talpigazság

(princípium comparativum). Il

lyen az ösmeretnek akármelyi

ke, mihelyt azzal az okosko

dásban fö állítás gyanánt élhe

tünk; (major, in syllogismo,

96crfag); mindenik közönség*

Frimus motor, az első indí
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állítás mindenik ítélet, melly

valamelly más itéletnek lehetsé

gét megfoghatónak tefzi. Illye

nek a) a tapafztalásitéletek, mel

lyeknek közönségessége példa

gyüjtésenn (inductiónn) nyug

Ízik. Péld. ok. ezen állítás: min

den ember halandó, valóságos

talpigazság minden rideg esetre

nézve, mellyet alája /zerkezte

tünk (subsumálunk). A boldog

ságtudománynak regulái mind

efféle gyakorlásügyelő talpigaz

ságok. b) Illyenek tovább a ta

pafztaláselőző közönséges ösme

retek, akár ti/zta /zemlélésbül

eredgyenek, mint a mérőtudo

mányos sarkvalóságok (axioma

tat""# minő ez :

két pont között csak eggy egye

"" lehet" akár

a ti/zta é/zbül, a lehetséges

tapafztalásnak alkujábúl , fzár

mazzanak, mint péld. ok. ez :

mindennek , a' mi történik,

van oka. 2) /i/zonyatlan ér

telemben (absolute) a talpigaz

ság, ammint magában van, an

nyi, mint éfzfogásokbúl öfzvekö

tött ösmeret (cognitio synthe

tica , fontßctifdje ($rfenntnifi).

Ezek közül a) az elmélkedők,

elmeügyelök a dolgoknak ter

méfzetét csupa éfzfogások fze

rint határozzák meg, mint p. o.

ez: az alkusnak léte előre tefzi

az alkutlanét. b) A gyakorlásü

gyelök fzabadságunknak fogla

latosságit tapafztaláselőző közön

séges éfzfogások által határoz

zák meg. Ezek különösen talp

állításoknak, sarkállításoknak

(Grunbfäßc) mondatnak, mel

" alább azonnal fzóllunk.

Talpállításai, sarkvalóságai va

lamelly tudománynak, vagy bel

sök és honiak (principia dome

stica), vagy jövevények (pe

regrina), mellyek más tudo

•*

mányokbúl kölcsönöztetnek, és

Lemmáknak , kölcsönállítások

nak neveztetnek. B) Talpállítás

nak, vagy sarkállításnak ne

veztetik mindenik ösmeret, mel

lyekbűl más ösmereteket lehet

következtetni, vagy efzünkkel

megfogni. Ezek általlyában két

félék, úgymint a hasonlítólag

közönségesek ,, és a tellyesen

közönségesek. Elö/zör. A hason

lítólag közönséges, érzeményes

(empiricus) talpállítás példa

gyűjtés (inductio) által támad,

és két ágra ofzlik. 1) Az elme

ügyelö (theoretica) talpállítá

sok, az érzeményes termépzet

törvények, ammint a tulajdon

Physicában, és az érzeményes

Psychologiában előadatnak. Il

lyen a nehézségnek törvénnye

(lex gravitatis), vagy emez ál

lítás: a mértékhaladőgyönyörű

ség fájdalmat okoz. 2) A gya

korlásügyelő (practica) talpál

lítások azok, mellyek magok

ban az akaratnak hasonlítólag

közönséges határozását, foglal

lyák, 's mellyeknek helyessége,

értéke amaz érdekléseknek ta

tapafztalásátúl függ, mellyek

kel valamelly cselekedet az ér- .

zékenységet illeti. Masod/zor.

A tellyesen (absolute) közönsé

ges , elsö , tapa/ztaláselöző

Zalpállítások azok , mellyek

nem csak más itéleteknek talp

okait foglallyák magokban, ha

nem még magok is, más mago

sabb és közönségesebb ösmere

tekre építve nincsenek ; mel

lyekbűl tehát valamennyi bizo

nyos nemű ösmeretek megfog

hatók lefznek. E talpállításokot

tárgyügyelőleg meg nem lehet

bizonyítani, hanem csak való

ügyelöleg helyesiteni "
ctive deducere); a mi három

féleképen történhet meg, úgy
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mint 1) A tifzta /zemlélésbül,

mint a tifzta érzésügyelö (ae

stheticus) itéletek, a minők a'

mérőtudományos sarkvalóságok

axiomata mathematica), vagy

a következő állítás: a köz min

den dolgok”, mint külső jelené

sek lehetségének az alkuja, 2)

A tifzta ertelembül. Itt „leg

főbb talpállítása minden felta

goló (analyticum) itéletnek az

ellenkezetnek állítása (princi

ium contradictionis, &a6 bc8

iberfprudycê ) | következésével

eggyütt, melly a határoztat

hatás állításának neveztetik

(principium determinationis 3

(5rumbfa, bcr 25eftimmbarfcit ),

Azutánn az öfzvekötő ösmeret

nek talpállítása, vagy a lehet

séges /zemlélésre nézve, úgy
mint: „ a' fzemlélésnek minden

külömbféleségei a köznek és az

üdőnek formaügyelő alkuja alá

vannak vetve "; vagy a lehet

séges értelemfogásra, érte

ményre nézve, úgymint: „ a'

tapafztalásnak, mindenik tárgya

amaz alkuk alá van vetve, mel

lyek a' fzemléléseknek ezen

tárgyügyelő, öfzvekötő egységét

lehetségesnek tefzik". Minde

zekbül folynak azutánn a' tifz

ta éfznek, a lehetséges tapafz

talásnak talpállításai, a termé

fzetnek tifzta törvénnyei, a lé

lektudománynak sarkállításai 's

a t. 3) A tellyesen közönsé

ges , első és tapafztaláselőző

talpállítások, meghelyesíttetnek

végtére a tifzta é/zbül is, mel

lyek azutánn az éfz talpállításai

nak, éfzfogásokbúl támadtt öfz

vekötő, alkutlan ösmereteknek,

fzorosabb értelemben vett talp

állításoknak is neveztetnek. E

zek közül némellyek elmeü

gyelők (theoretica), mellyek

nek legfőbbike ez: „ ha van va

lami alkus, kell valami alkut

lannak is lenni"; némellyek ti/z-

ta gyakorlásügyelök. Áz elme

ügyelő tifzta éfzállítások mind

tapa{ztalhatatlanok (transcen

dens), és csak valóügyelő, és

tárgynyomozó, sarkregulák gya

nánt fzolgálnak (subjectivae ac

regulativae maximae). Lásd

Cognitio. – Principium antici

pationis. Lásd Anticipatio. –

Principium continuitatis. Lásd

Anticipatio. Principium con

tradictionis , az ellenkezetnek

sarkállítása. Lásd Principium.

Principium determinationis,

a határoztathatásnak állítása:

bet G5a6 bcr 25eftimmbarfeit. Lásd

Principium. Az Urnak igaz

tudománnya (az originalis tu

domannia az n végzést megdu

plázza) az, melly elötül fogva

adatott: Monofzlai. Fejérnél ok

fö , melly minden,

érthetetlen; principiumnak is

nevezi.. Principium, argumen

tum : Molnár Albert fundamen

tomnak mondgya; lásd a pél

dát Invincibilis alatt. – Prin

cipia: A Manichéusok két kez

deteket vallottak, jót és go

no/zt. Confessio. A kezdet he

lyett jobb az eredet , 1lrfprung.

– Principium essendi, kútfö ;

regulatívum, seu criterium, ös

mertetö jel. Szilágyi. –Princi

pii petitio, lásd petitio princi

pii. - Principium rerum : Fő

eredet. Verseghy.–Principium

potentiae , a hathatóságnak

kezdete, Csere. A tehetségnek

kútfeje biz az! – Principium,

erkölcsi fö regula. Sarvári Pál.

– Principium identitatis abso

lutae, általlyános eggyenlőség”

principiuma. Fejér,

Brior, a priori. Ez annyi,

mint önnön magunkbúl /zár

mazó, és legértelmesebben ta
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pa/ztaldselőző, ammint már a'

Fosterior alatt megfejtettem.

E fzó tudni illik a priori nem

olly ösmeretet, vagy éfzképze

tet tefz, melly a' tapafztalást az

üdőre nézve megelőzné, mel

lyet bennünk lenni minden ér

zés nélkül tudhatnánk, melly

elménkben magával a képítő

tehetséggel mint valóságos kép

zet támadna, , 's melly, eggy

fzóval a régiebb Filozofusoktúl

velünk /zületett ideának, éfz

képnek neveztetik. E mesterfzó

a priori olly képzeteket és ös

mereteket tefz , mellyek nem

éfzrevétel és érzés által tapafz

talásbúl (a posteriori), nem a

dott tárgyak által, vagy belől

lök, hanem egyenesen önnön

magunkbúl, a gondolkodó talp

valóbúl (subjectumbúl), saját

értő tehetségünkbűl fzármaznak,

ha mindgyárt egyébaránt ezen

értő tehetségünköt érzékeny ér

deklések birják is fzokott mun

kálkodására, és ha ennél fogva

fzinte az említett érdekléseknek

kell is az első alkalmatosságot

a képzetekre és az ösmeretekre

adni. Eggy fzóval a priori min

denik éfzképzetben és ösmeret

ben azt jelenti, a mi a képítő

valónak határozatiban, nem pe

dig a tárgyaknak érdeklésében

fundáltatik; a mi tehát, nem

előbb az elmébe behat, hanem

a mi belőlle magábúl, saját te

hetségébűl kifejtődik. Előre te

fzik mindazáltal még is vala

mennyien az efféle képzetek

és ösmeretek a tapafztalást, az

az, a hafzonvételnek építő [ze

reit (materialia), mihelyt tu

dásra jutni, és tárgyakra való

arányzást, ügyelést nyerni a

karnak, e nélkül az efféle kép

zet vagy ösmeret, annyi, mint

csupa semmi. A tapafztalást

nem előzik meg, mint valósá

gos éfzképzetek , hanem csak

mint a lehetségnek alkui. E

géfz tárgybéli létek (realitá

sok) csupán csak a tapafztalás

túl függ. Példák által a tanítás

legjobban felvilágosodik. Van

nak tudni illik mi bennünk ta

papafztaláselőző, és így önnön

magunkbúl fzármazó mind ri

deg, mind ö/zvetett éfzképze

tek, ösmeretek. 1) A tapa/z-

taláselőző, rideg éjfzképzetek

azok, mellyek nem csak for

májokra, hanem talpfzerekre néz

ve is, nem a külső tárgyak

által, hanem egyenesen és e

gyedül csak a' " talpvaló

(subjectum) által határoztatnak

meg, és így e valónak alkot

mánnyánn (constitutio, činrid)-

tung) fundáltatván, más élzkép

zeteket is lehetségeseknek tefz

nek. Külső alkuktúl csak an

nyibúl függnek, a mennyire e

zek a képítő, avvagy előadó e

rőt (vim repraesentativam »

2Borjttííungëfraft) munkálkodás

ra 's ez által az öntudásra bir

ják. A tapa/ztalásbúl /zárma

zó (a posteriori) , éfzképzetek

"" nézve a képítő te

hetségtűl függnek ugyan ; de

nem talpfzerekre nézve; mert

erre nézve a képítő tehetsé

genn kivül fekvő tárgyaktúl

függnek, mellyek azt külömb

féleképen érdeklik. Ebbűl kön

nyű átlátni azt is, hogy a ta

pafztaláselőző, önnön magunk

búl fzármazó (a priori) é"
zetek belsőképen [zükségesek;

a tapa[ztalásbúl (a posteriori)

[zármazók pedig belsőképen csak

esetiek , mivel olly jegyeket

foglalnak magokban, mellyek

csak bizonyos tárgyaknak ér

deklései által lehetségesek. Ide

tartoznak még a tapa/ztaláse
23 *
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lőző /zemlélések

#lhftauungen), és a tapafztalás-tapafztaláselőző [zemlélés ; a

előzó é/zfogások is (conceptus

5cgriffe). 5 Szemléléseiben

az, a mi nem az érdeklések

(intuitiones , jedtség. (extensio, ?{u8bcbnung)

""""""""""ző élzfogás; de az

magavalóság (substantialitas)

áthathatatlanság, a mozgás, a'

által, hanem magának az elmé-/zín mind érzeményes (empiri

nek fzemlélő tehetsége által, hatá

roztatik meg, és így vagy ál

tallyában valamennyi , vagy

legalább valamennyi külső

fzemléléseinknek lehetségéhez

tartozik, tapa/ztaláselözőnek

mondatik, Igy az üdőnek fzem

lélése valamennyi általlyában,

a közé pedig valamennyi külső

Izemléléseink közé fzámláltatnak.

– b) É/zfogásainkban (conce

ptus, ötgriff) az előzi meg a ta

pafztalást, az fzármazik (a pri

ori) önnön magunkbúl, a mi

ndolkodó tehetségünktűl meg

atároztatván, mindenik gon

dolatunknál fzükségképen meg

kívántatik, mint ok, magava

ló, avvagy substantia. E ta

afztaláselőző éfzképzetek, fzem

f, és éfzfogások tifzták,

ha benne semmi empiricum ,

azaz, semmi érzett, e/zrevett,

tapa/ztaltt nem találtatik, és

ha az elvonás (abstractio), ál

tal minden érezhető jegyektűl

megfofztatnak. Illyen a pu/zta

köz , a benne lévő kül tárgyak

nélkűl; illyen az üres üdő a'

bennetörténő változások nélkül:

vagy a tifzta eredeti ép*fogá

sok (categoriák), mellyekben

az öfzvekötésnek pufzta formá

# a gondolás, a gondolatnak

atározott talpfzere nélkül gon

doltatik. A tapafztaláselőző éfz

képzetek, fzemlélések és éfzfo

gások vegyülttek ellenben, ha a'

fapafztaláselőző éfzképzetenn ki

vűl valami érzett, e/zrevett,

tapa/ztaltt is van bennek. Így

a testnek észfogásában a ter

cus) Ízemlélések, mind érzések,

riori) fzármazó éfzképzetek. 2)
A tapafztaláselőző" élz

képzetek, ösmerete

ollyanok, mellyeknek eredete

nem – az éfzrevételeknek eseti

/zövetkezésétül … (associatio)

függ, hanem mellyek a gon
dolkodásnak változhatatlan tör

vénnyei által , elegendőképen

meghatároztatnak. Illyenek a)

előfzör általyában valamennyi

feltagoló itéletek (judicia ana

lytica), mellyek tudni illik az

itélet” talpvalójának (subjectu

mának) éfzfogásábúl támadnak,

Ezek tudni illik az itélet sub

jectumának képzetéhez nem kí

vánnak valamelly éfzrevételt

arra, hogy vele határozott ál

lítmányt (praedicátumot) öz

veköthessenek ; megelégedvén

az ellenkezetnek sarkállításával

(principio contradictionis),

melly gondolkodásunknak első

talptörvénnye. Péld. ok, ezen

itéletben: a palánta gépelye

zett (organizáltt) test, a sub

jectumnak, úgymint a palán

tának már előre meghatározott

éfzfogásábúl, és így a palántá

nak lehetségébűl, minden újta

pafztalás nélkül, meg lehet ös

merni, hogy organizáltt testb)

Tapafztaláselőzők az öfzvekötő

itéletek is (judicia synthetica),

a dolgoknak. Ízükséges özve

kötésérűl való itéletek amaz

öfzvekötésnek formája Ízerint,

mellyek tapafztaláselőzőleg el

/

és így tapa[ztalásbúl (a poste

ménkben fekfzenek. Mind a fel

*

, itéletek

|
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tagoló; mind az öfzvekötő ta

pafztaláselőző itéletek, vagy ti/z-

ták lehetnek, vagy vegyülttek.

Tifziák akkor, ha sem a sub

jectumnak , a praedicátummal

való egybekötésében, úgymint,

az itéletnek, formájában, sem

magában a subjectumban és prae

dicátumban , úgymint az ité

letnek talpfzerében, semmi em

piricum, azaz, érzett, e/zre

vett, tapa/ztaltt, nem találta

tik. Illyenek a következendő i

téletek : „ az ok határozza meg

az okozatot; minden esetinek

van oka 3 hét és öt tizenkettőt

tefz; az egyenes hoflz két pont

között legrövidebb" ; eggy Ízó

val a', mérőtudománynak

(Mathezisnek) valamennyi állí

tásai. /együlttek, ellenben az

ollyanok, mellyekben az éfzfo

gások, a subjectum tudni, illik

és a praedicátum , legalább ré

fzént érzeményesek , (empiri

cum), mellyekben tehát lega

lább valami érzett , e/zrevett,

zapa/ztaltt találtatik. Illyenek

ezek: „mindenik változásnak van

oka; az arany sárga ércz" 3 és

az alkalmaztatott (applicata ,

angtmanbt) Mérőtudománynak ál

lításai. Az illyen itéletekben az

egybekötés, úgymint az itélet

nek formája, mindenkor tifzta;

de materiája, avvagy talpfzere

érzeményes, vagy legalább ér

zésillető érdekléseket foglal ma

gában. A tapafzteláselőző , ité

Ietek ti/ztáknak neveztetnek ak

kor is, mikor semmi érzemé

nyestűl (empiricum) nem"
nek, ha mindgyárt van is vala

mi kevés érzeményes bennek.

Illyen ez: „minden változásnak

van oka" ; mert jóllehet a vál

tozásnak képzete érzeményes,

a két éfzfogásnak egybefügge":

tése még is nem a tapa{ztalás

által határoztatik meg. E' fzo

rint a vegyültt itéletek az ol

lyanok, mellyek efzközetlenül

a tapafztalásbúl nem fzármaz

nak ugyan ; de néműnéműké

" még is tőlle függnek. Il

yen ez: „e ház öfzvedűl, ha

talpfalát megronttyák" ; mert

itt már a tehernek ereje a ta

afztalásbúl előre tudva van. -

lőbbről. Fejér. Cognitio apri

ori, előre" esméret. Ugyan

az. – Demonstratio a priori,

csupa éízbéli, vagy előbbről va

ló megmutatás. Fejér. Az első

tapa/ztaláselözö ösmeret ; a'

másik pedig tapa/ztaláselözö

bizonyítás, - )

Prioritas, előbbség : 230r3ug.

Medgyesi. – Prioritas reprae

sentationum, a képzeteknek e

lőbbsége; prioritát bcr borítet

Íungen. Ez nem annyit telz,

hogy valamelly képzet az üdő

re nézve előzi meg létében

a másikot, hanem tapa/zta

láselözö eredetét (a priori) illeti,

és azt jelenti, hogy a képzetnem

valamelly érzés által adatott, ha

nem hogy eredetiképen magá

ban az elmében van sükere. Lásd

a priori Prior alatt.

Privantia contraria, fofztó

ellenkezők. Fejér. Lásd ezen

fzavaknak értelmét bővebben

meghatározva Contrarium alatt.

Privatim. Lásd Wagnerban.

Ha valaki penig (pedig) bűnei

nek terhe miatt kíván tanácsot,

intést és vigafztalást külön. Con

fessio. Ez annyi, mint separa

tim. Pázmánnál Pred. Magán.

Add ehhez még magányosan,

ridegen : fonberIid), für fid, allein.

Privatum commodum , ön

hafzon, önnönhafzon, vagy ha

fzonkereset: &igenmu6.

Frivatus, magányvaló: cin

"privat-90leníd), Kit az Isten ma
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gánvaló_ jelentéssel , felkéfzít.
Pázm: Hod. Jobbnak látfzik en

nél a nyilvántalan,, , mellyel

Perseghy él. Lásd Publicus.

Privilegium. Lásd Wagner

ban. Pázmánnál privilegion ,

felsöbb /zabadság. A Rómaiak

nál a privilegium, lex priva

ta volt, ammint Ciceróbúl ki

tetfzik, nem pedig privatio le

gis : és így /zabadságnak mon

dani nem# , hanem különös

törvénynek, De a privilegiu

mot a Magyarbán is megtarta

mi legtanácsosabb. Pázmán más

sutt Menedéknek nevezi, imígy

fzóllván: Azt taníttya Mahomet,

hogy az Isten neki menedéket

adott, hogy minden aflzonnyal

tartóztatás nélkül bagozhasson.

A menedék névrűl lásd Asylum ,

és Salvus conductus. – Privi

legium , immunitas: a'"

Jerusalemnek minden fogyatko

zások nélkül való /zabadossá

ga. Pázm. Pred. A minden u

tánn a fogyatkozások pluralis

törvénytelen ; a' fzokatlan/za

badosság helyett pedig jobb lellz

a /zabadság. – Privilegium

exemtionis: kivetésnek privile

gzuma. Gánótzi. Kivételnek ta

lán jobb, mivel a kivetés an

nyi, mint expunctio. Azonn

kivűl a' vetés név, a vet ígé

bűl fzármazik. A vě/z ígébűl

pedig a vevés, vagy vétel ne

vek erednek. – Privilegiales li

terae : menedéklevél Pázmánnál

mikor így fzóll: Mintha mene

déklevelek volna az Isteni fzol

gálattúl. Hodeg. Szabadságlevél

helyesebb kifejezés.

roba , bizonyítás : 3)robe,

3ýrüfung. Kötésbe foglalván te

hát bizoyításomat, illy formá

ban állatom (állítom) elő a ne

gyedik erősséget. Hod.

Probabile , megengedhető :

mabrfd)cinfid). Lásd Probabilis

mus a vége felé,

Probabilis. Molnár Albertnál

hinni való. A' Probabilis már

régen hihetö a Magyaroknál;

a hinni való annyi, mint cre

dibile.

Probabilismus , látfzatvítatás,

Olly tanítás, melly a' pufzta vé

lekedést, hogy" csele

kedet helyes lehetne, vagy, ho

helyesnek látfzik,"
tartya arra, hogy e cselekede

tet végbe vigyük. A Magyarnál

a köz befzédben a probabile

annyi, mint hihetös; de én ez

zel a credibilist fejezem ki a'

tudományos nyelvben, és így

" " zle;" annyi, mint

helybenhagyható, vagy lát/za"Lásd""" f

Probare. Lasd Magyar értel

meit Wagnerban Probo alatt,

Az igazságot gyengébben erö

síteni. Pázm. Hod. Másutt ugyan

Hod., az állatni ígével él né

hánykor, mint: Bizonyságimot,

mellyekkel a régi igazságot ál

latom. De az Assertio alatt em

lítettem már, hogy az állat ig*

az állít helyett nem törvényes,

Probitas. Lásd Wagnerban,

Pázmán jámborságnak mondgya

Eggy csapással nyakát fzakafz

totta (fzegte) a jámborságnak,

Hodeg.

Problema, tétemény. Fejér,

– Problematice: Mellyet lehe

tőképen (ellenkezetlenül) igaz

nak fogadhatni el. Fejér. -

Problematicum imperatum : e/3-

közügyelő parancsolat : problt*

matifd9c8 Smperativ. Olly paran

csolat, melly csupán csak ez

közt, útat, módot mutat vala

melly eseti fzándéknak megefz

közlésére. Lásd Praeceptum -
Problematicum judicium : Fe

a következendő mondásában :
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jérnél lehetséges, itélet; de az

ellenkezetlen jobb. Gin pro6It

matifd9t3 tlrtbeil. Olly itélet,

melly a' gondolásnak csupán csak

éfzillető "; nem pedig

tárgyügyelő (pbjectivus) és va

lóságos (realis) lehetségét feje

zi ki, a nélkül, hogy magával,

vagy az értő, tehetséggel ellen

kezzen. – Problematicus con

ceptus, ellenkezetlen ép fogás:

roß[ematifier 8tgriff. Olly éfz

*" melly magában ellenke

zetet nem foglal. Egyébkép a'

problematicus, a , um közön

ségesen annyi, mint kérdékeny,

a mi kérdés alatt van, és így

még bizonyosan megválafztva
IllI1C86 [1*

Probus , jámbor : frommt. Páz

mán Hodeg. 1

Procedere. Lásd Wagnert.

Pázmánnál /zármazni, mikor

így fzóll : Ezzel az Isteni ter

méfzet nem /zármazik mástúl.

Es: Ezzel egybe (öfzve) fér ,

hogy az Isteni fzemély mástúl

/zármazik. Pázm: Hod. Med

gyesinél is /zármazni; btrrúj

rtm ! btrftammen. *

Procella, Lásd Wagnerban,

Mikor a tengerenn a vé/ztül

és haboktúl hányattatnak. Te

legdi. ungeftűmm 3. 35, bt39)łtt«

rt3 -

Processio (S. Spiritus a Patre

et Filio), a Szent Léleknek az

Atyátúl és Fiútúl való/zárma

zása. Illyés és Pázmán Hodeg.

3)cr 2(uêgang be8 $5. Gicittà von

b?nt 33qter unb (250bm,

Processus. Lásd Wagnert.

Pázmánnál , Hod. per ; de pör

Ízebb, (Felel. az 57. §. 1. fzak.

a) b) c) a 209. és köv. old).

Procinctus. Hétfzer fújnak

(fúnak) kéfzülőt az Angyalok.

Fázm. Pred. 9tüftung.

A'roclamare. Lásd Wagner

ban. Az Isten az égbül megki

áltatta, hogy itélet léízen. Páz

mdn Hodeg. E latinismus he

lyett értelmesebb a kihirdetni s

auêrufen.

Frocurator, provisor, ké

pebéli gondviselőnek mondgya

Pázm. Pred. De a gondviselő

"" 2Btrpfleger t maga is

62162",

Éva" Lásd Wagnert, Ké

rő, leányzó; 3Gerber, $reper.

Frodigalitas, tékozlóságnak

nevezi Pázmán Pred, De vala

mint a Deák, úgy a Magyar

név is a barharismusok közé

tartozik. Helyettek a profusio,

affusio pecuniarum, tékozlás,

pazarlás : 3erfdjmenbung jobbak.

Prodigiosus, fzörnyetes: a=

bentbeuerIid). Lásd Mirabilis:

Prodigus. Lásd Wagnerban.

Pázmánnál tékozló, mikor í

fzóll: Marhájokot tékozló fzók

kal ígérik, Pázm, Pred, Ber

fd)membcrifd).

Proditio Regis. Királyárúl•

tatás. Pázm. Prédik. Az árú-»

lás elég; mert amannak az ér

telme#" 9a3,93tyratben

bc# $tönig3. -

Proditor , árúló : Berritber,

Lásd Wagnert. Az „igazság” d

rúlója. Pázm. Hod. Es ugyanotta

Az Isten árúlója, valaki kül

dés nélkül követséget visel. -

Proditor sanguinis : Az ártatlan

Krifztust pénzenn megvették a'

vérárúló Judástúl. Pázm. Pred.

8Íutë-23trrätber,

Producendi facultas. Mintha

csak az volna alkotó tehetsége

az embernek. Fejér. gbic &äbig

feit êtmaš șu crbidótem , crfínben,

bervorbringen. -

Producere, termefzteni, al

kotni : bervorbringen , crfinben.

Annyi, mint valaminek oka len

ni, valamit okozni.
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JProductiva imaginatio , ter

mefztő képzés: prebuctive Qinbif

bungőfraft. Lásd Imaginandi vis,

Productum, termefztés: pro

buct. Lásd Praeformatio.– Pro

ductum artis, mestermü : Stunt=

werf. Fejérnél mesterséges csi

nálmány,

"ar. , polluere, fertőz

tetni: tntmciben, entbtiIigen, Páz

mánnál megferteztetni, mikor

így fzóll: megferteztetni a ke

ré/zéséget. Hod. Nagyon kelle

metlen hangú ige. A profanust

Pázmán para/zinak, /zentség

telennek nevezi, a profanare

tehát annyi, mint zentségte

leníteni. -

Frofanatio, fzentségtelenítés:

©ntmcibung, Qntícifigung. Akkor

a meg/zentelenítésnek vefzedel

mére vettetnék (vettetne) a ke

refzténység. Gánótzi.

Profanus. Lásd M'agnerban.

Pázmánnál para/zt,"
telen. Nem kerefztség, hanem

para/st: /zentségtelen mosoga

tás, mellyhez nem járúlnak az

Istentül rendeltt ígék. Pázmán

Hodeg. Ember Pálnál is /zent

ségtelen, és evvel tanácsosabb

is élni, ha profanust akarunk

jelenteni, mint sem a para/zt

névvel, mivel ez a közönséges

fzokás által a rusticus névnek

kifejezésére rendeltetett.

Frofectus, előmenetel: 93er

fdjritt. Mindenben jó előmene

te vagyon, úgymond Monofzlai.

Elömenetele : mert a rendha

gyó igékbűl l képzővel formál

tatnak a fő nevek, mint étel,

hitel, ital, létel, vitel, mene

tel. Pázmán is az elöment hely

telenül formáltt névvel él, így

f"éllván : Előmentét az nem i

rigyli. Pred.~ * *

Cofessio. Lásd %{agnerban.

- Professio fidei : kitvallás;

N

"~

lásd Fides. – Professio. religio

sa : vallásbéli vallástétel. Már

ton István. Ez annyi, mintpro

fessionis professio; és helyette

a /zerzetes, /zerzetbéli jobb,

vagy ammint közönségesen fzo

kás mondani: Beesküvés, és ev

vel él /eresmarthy is,

Froficere. Lásd külömbféle

értelmeit Wagnerban. Gyara

podni az (a) hitben. Molnár

Albert, Hifz a' h betűt, csak

nem veheti a Magyar aspira

tiónak, mint a Görög utánn a'

Deák, és ezutánn, de csak a'

Deák fzavakban a Franczia! Hifz

az aspiratiót megduplázni nem

lehet, ammint mink az efféle

fzavakban ahhoz, ahhogy, ah

hová 's a' t. megteflzük: mert

még azok is, kik az illyen fza

vakot imígy írják, a hoz, a'

hogy, a hová, az a” utánn az

eleven befzédben a h betüt meg

duplázzák.

Proficisci. Lásd Wagnerban.

Pázmánnál kelni : Nincsen ott

Istentűl költ (költt) igazság, (a)

hol ellenkezés vagyon.

Proficuus, hafznos : pcrtbtil

6aft, műglid). Az Isten az efzkö

zöket (efzközököt, Felel. a 244.

és köv. old.) ha/ználatosokká

tefzi. Molnár Albert: A ha/z-

nálatos, a helyesebb ha/znos

helyett csak üres czikornya,

Egyébaránt a köz befzédben a'

proficuus foganatos. A te/z

ígénél a Dativus nagyon fzép,

és Magyaros , foganatosoknak

te/zi. Nincs tehát okunk ,

hogy itt az a képzőhöz folya

modgyunk , és adverbiummal

befzéllyünk.

Progenies, faj, fajzat: 9tact.

Progressivus , mentenmenö :

fortfdbreitenb. Lásd Motus. –

Progressivus polysyllogismus :

eggyüvétett" okosko

~
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dásnak olvasom Fejér munkái

ban. -

Frogressus, előmenetel : pro

ref. Az elmének ama munkál

rodása, mikor az alkunak (con

ditiónak) képzetétűl a követke

ző alkudványnak (conditiona

tumnak) képzetére , sorjában

megy. A vi//zamenetel (regres

sus) az alkudványokrúl az al

kukra emelkedik. Mind a kettő

háromféle. 1) Végetlen (in in

/initum /in'ë 1lmenèlidje), ha min

denik alkunak van sorjában al

kudvánnya, vagy vifzontag, mint

p. o. valamelly Tzeregéfznek fel

ofztásánál. 2) /éges (in fini

tum, in'ë Gmb(id)t), ha alku nél

kül való alku akad elő, vagy

olly aikudvány, mely a má

siknak nem alkuja. 3) Korlá

tolatlan (in indefinitum, in à un

britimmbare JScite), mikor a sor

nak sem végességét, sem véget

lenségét kiösmerni nem lehet.

Ha az előmenetel, vagy vif/za

menetel jelenéseket illet, érzemé

nyesnek (empiricus) neveztetik.

Prohibere. Lásd külömbféle

értelmeit /Wagnerban. Pázmán

az ellenzeni ígével él, mikor így

fzóll: Látván Pál, hogy imádás

sal akarják őtet tifztelni, méltán

ellenzi, Pred. Az ellenzeni na

gyon helytelenűl formáltt íge az

ellenkezni helyett; és még ez

is csak annyi, mint contrari

ari. A prohibere ígének igaz

Magyar értelmei ezek: eltar

tóztatni , eltiltani : abbaItem ,

vertict0cm."

Prohibitio, tilalom: Berbot).

Pázm. Hod.

- Prohibitum, tilalmas. Illyés.

98a3 unter cinem Ber6ct() [teßt.

Projectatus , képzett: entwor=

fen. Pázmánnál felvetett: Az el

lenkezők felvetett fondamento

ma Ízerint, úgymond Hod.

Frojicere. Lásd külömbféle

értelmeit //agnerban. Pázmán

a hagyítani ígével él; melly

most is járatos: mérfen.

Frolicere. Monofzlainálhžtet

ni: A Kalastrombúl hitette ki,

úgymond. Ezen értelemben a'

kicsalni jobb, és a Kalastrom

helyett a Klastrom.

Promiscue. Lásd Wagnert.

Ember Pálnál elegyesleg; Le

thenyeinél, pedig egyelesleg :

Nem egyelesleg, úgymond, ha

nem csak az igen nagy fzükség

nek üdején. De az elegyes a tör

vényes Ízó: vermengt, vermifdjt.

Promissarius, elfogadó. Szi

lágyi. -

Fromissio, igérés: Saë Ber=

[predjen, 23crbcifung. Lásd //ag

nerban. Az Isteni igéretek. Gá

nótzi. Szilágyinál igérés.

Promovere. Lásd Wagnert.

Előmozdítani : Sert6cmcgen. Ez

annyi, mint végbe vinni, hogy

helyét valami a közben megvál

toztassa. „ Pázmánnál emelni :

Nős embereket lehet a pap

ságra emelni, úgymond Hod.

Promtitudo, gyorsaság: &r=

tigfeit. – Promtitudo serviendi:

ké/z/zolgálatóság. Márton Istv.

ké/z/zolgálat rövidebb : Qičnít

fertigfeit.

Promulgare. Lásd Wagner

ban. Pázmánnál meghirdetni :

mellyben a meg praefixum a'

ki helyett terméfzetlen.

Promulgatio. Lásd /Wagnert.

Szilágyinál közönségessé tétel;

ez olly czikornya mondás, hogy

Deákra is alig lehet fordítani,

ha a tétel verbum volna, akkor

annyit tenne, mint commune

facére. A promulgatio Magya

rúl kihirdetés : 2[nfümbigung.

Pronitas, hajlékonyság: 92cu=

gung. A kívánságra való hajla

ldo is, melly magában vágyó
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dásnak neveztetik. Monofzlai.

A hajladozás, frequentativum

név, és az ágakhoz, vagy nád

fzálakhoz illik, mellyek a' fzél

tűl idestova hajtatván, hajla

doznak. A vágyódásnál jobb

lefiz a hajlékonyság,

Pronomen , névpótoló: §űr

wort. – Personale/zemélyes. –

Reciprocum, vi/zontagos.– De

monstrativum, mutató. – Pos

sessivum , birtokos. – Interro

gativum , kérdező. – Relati

vum, vil/zatérö. – Indefinitum,

határatlan.

Propaedevtica , előoktatás :

Berunterrid)t, Borfenntnif. Lásd

Metaphysica.

Propagari, gyarapodni: vers

Ürcitet merben. Lásd a többi ér

telmeit Wagnerban Propago

alatt. Minekutánna az Evángyé

hiom elterjedett. Pázm.,

Az elterjedni annyi, mint ex

tendi. -

Propagator. Lásd Wagnert,

Pázmánnál Terje/ztő. Hod.

Propensio,, kéfzség : $ang,

gy neveztetik a hajlandóság le

hetségének valóügyelő talpoka,

melly a valónak fzinte előre

megtett elkéfzítésébűl áll arra,

hogy valamelly éleményt (frui

tio, Genuf) kívánnyon.

Propere instituere, sietni:

üßtreifen. Lásd Praecipitare,

Prophetia. Pázmánnál jöven

dömondás Hod., és ugyanott a'

Próféta névvel is él. 4* jöven

dőmondások bétellyesednek, úgy
mond Molnár Albert. A be

előfzócska accentus nélkűl kelle

metesebb hangú, és a' fzavakkal

öfzvekapcsoltatik. Veresmarthy

nál is jövendőmóndás. De ámbár

három régi Író megeggyez is,

én még is a jövendölés névvel

való élést tanácslom.

•

Fropitiatio, engefztelés: 3er

[55nung. Illyés.

Propitiatorium: 23erfőbnungs

0pfer. A Mise enge/ztelö ál

dozat. Pázm. Hod.

Proportio, arány, arányzat:

9BerbáÍtnif. Márton István Edgy

arányúságnak mondgya.

Proportionalis. Márton Ist

vánnál edgyexányos, mikor így

fzóll: Ezeknek minden vég nél

kül való, nagyobb, nagyobbi

de -edgyerányos nevekedések.

De az edgyerányos, eggyará

nyos helyett helytelen fzó, és

fülsértő hangú,

Propositio, Lásd Wagnert.

Pázmánnál mondás * A fzent Í

rásban, úgymond, minden fzük«

séges dolgok megtaláltatnak be

takarva , némelly közönséges

mondások erejében. Es ugyan

az Hod. : A minémű proposi

tiót, vagy mondást a' fzent Írás

mellé kell vetni 's a' t. – Ma

jor, előljáró, mellynél jobb a'

főmondás. Pázmán propositio

nem majorem et minorem in

ratiocinio seu syllogismo, a bi

zonyságban elsö és második

" nevezi, imígy fzóllván:

Második réfzét a bizonyság

nak gyözhetetlenül bizonyítva,

Hod. A' ratiocinium annyi, mint

okoskodás; a' syllogismus, há

rom tagú okoskodás; a major

fötag, a minor pedig, altag.

Csere a' propositiót egyfzerfel

tételnek, másfzor pedig mon

dásnak nevezi. A feltétel az

appositiónak felel meg, ha ez

zei barbare úgy akarunk élni,

hogy az ad praepositio, melly

ap silabára változik, annyit te

gyen, mint sursum, vagy supra.

Megfelel a feltétel a decre

tum , constitutum . statutum ne

veknek is, mivel statutum cum
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animo habuit annyit tefz, mint

Feltette magában. A mostani

aka' feltételbül conditiót akartak

9sinálni. Lásd Conditio. A követ

kezendő nevezetek is Cserenél

találtatnak: Affirmativa, állító;

de vžtató jobb. - Negativa ,

tagadó. + Vera, igaz. – Fal

sa, ezt hamisnak mondgya; de

e' fzó a Német bámifd) fzóbúl

kóholtatott, és így a józan Lo

gica [zerint annyit, mint fal

sus nem tehet; mert ez tifztán

Magyarúl ál, vagy igaztalan.

– Contingens , lehetséges; de

ez possibilis. A Contingensrül

ugyanezen fzó alatt fzóllottunk

már ; itt mivel a nepessarium

nak, /zükségesnek általellenébe

teletik, a /zükségtelen legjobb

neve. – Simplex, eggyes ; de

az eggyügyű, vagy eggytagú

jobb. – Composita, elégyes :

de ö/zvetett az igaz neve. –

Generalis , közönséges ; de ez

Universalis; amazt én által

lyában valónak, vagy nèmfog

lalónak mondanám. - Specia

is, nemi ; a nëm genus, a'

species pedig felekezet : tehát

a specialis felekezeti. – Par

ticularis, réfz fzerint való; de

a rideges jobb. – Sárvári Pál

nál a propositio tétel : Az er

kölcsi fő regulának, úgymond ,

mindenkor kiterjedő tételnek

kell lenni. – Veresmarthynál

mondás. – Fejérnél elététel;

melly betű fzerint annyi, mint

praepositio. – Major, föité

tel; – minor, alkitétel; –

Propositio consequens, követ

kezö kitétel. Még a követke

zendő nevezetek is Fejérnél ta

láltatnak : Propositio, autenun

ciatio simplex, eggyes kitétel.

"- Exponibilis, /zétrakható,–

Composita, többes, vagy egybe

rakott. – Perspicue composita,

" többesek (itéletek, composi

ta) lehetnek, v nyilván egy

iberakattak. – Éxclusiva, ki

reke/ztő. - Exceptiva, kifogó.

– restrictiva, határba/zorító,

Melly nevezeteket, réfzint jóvá

lehet hagyni , réfzint Cserének

a propositiórúl, való nevezetei

alatt megvannak határozva. A'

propositiónak pedig igaz Magyar

neve állítás : bortrag, -

Propositum. Lásd Magyar ér

telmeit //agnerban, Ember Pál

nál feltétel. – A proposito di

movere : Sem élet, sem halál

ki nem üthette sarkábúl, Páz

mán Pred, Ertelmes metaphora

a feltett /zándékárúl el nem

állott Magyar idiotismus helyett,

Propria postpositio, eredeti

névhatározó : tin eigentlid)tô Rad)*

fegyvert.

Proprie. Lásd Wagnerban.

Hogyha az ételt és italt tulaj

donúl értyük. Pázm. Hodeg.

E névvel neveztetik tulajdonúl.

Monofzlai, Midőn ez a név tu

lajdonúl vetetik. Medgyesi. Tu

lajdonképen Lethenyeinél és Il

lyésnél, kik közül az utóbbik

így fzóll: az illyenek tulajdon

képen Isteni hagyományok. És

evvel legtanácsosabb élni, mi

vel törvényes.

Proprietarius, tulajdonos:

Gigentbűmer. Szilágyi,

Proprietas. Lásd Wagnert."

Pázmánnál tulajdonság : Az Is

teni hivatalnak tulajdonságábúl

ösmertetem, hogy 's a' t. Hod.

És másutt : Azt, mint sajátunkot,

magunk épületére fordíthattyuk

Hogy intézheti el az ember tu

lajdonságát nevendék (nevedék)

korában? Fejér. « 1 /

Proprium, tulajdon. Szilá

gyi. Pázmán. Hod. Saját, (Gi

gent6um). -

Proprius. Lásd Wagnert. 4°
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/zókott tulajdon értelemben ven

ni. Pázm. Hod. Nincs olly i

zecske - testünkben , mellynek

magán való nyavalyái nem

volnának. Pázm. Pred. A ma

gán való semmi, rendes ideát

nem támafzt efzünkben. A tu

lajdon, vagy saját, vagy ön

kint való az igaz és leghelye

sebb kifejezések; és ugyan ezek

kel helyesen él Pázm. Hod. Ki”

Jzavait saját tulajdon jegyzé

sében kell venni. – Proprius

sensus , tulajdon - értelem ; –

improprius, idegen értelem.

Pázm. Hod. Kölcsönözött érte

lem fzokottabb. •

Prosilire. Lásd /Wagnert

Prosilio alatt. Sokfelül elö u

grándozván az Isten hívei.

Pázm. Pred, 3erworfpringen.

Frosodia, Ízótagmérték: 259(=

Úenmaaf. #

- Prosperari, beglücft werben.

Az istentelenek 's örökké ve

./zendők virágoznak, elömen

nek. Pázmán Predik. -

Prosperitas , Ízerencsés álla

pot: , 3Gobl , J80b1fabrt, $Gobl=

ftamb. :) - - -

Frosternere. Lásd Wagnert.

Híveit pedig lehadgya (hagy

gya csöpülni. Pázm. Pred. És

ugyanott : A halál az oro/z-

lányokot a földre csöpülli. E”

metaphorát a csöpú, stupa név

bűl, nem tudom fzármaztatni ,

és így a csöpűlli íge semmit

sem tefz. Páriz Pápai a letsé

pülöm utánn e' Deák ígeket te

fzi: deprimo, conculco, pro

sterno; de minémű jussal, nem

látom. Sokkal terméfzetesebb a'

metaphora a csép névtűl, tri

bula, flagellum frugum, melly

bűl a lecsépelni íge támad, és

ide illik. – Prosternere se: Bo

rúllyunk Kri/ztus elejébe. Páz

mán Predik, 3u 350ben (d){agen,

-*

Prostrati adoramus, mitben

geneigt anbetben: leborúlva i

mádgyuk. Pázmán Predik.

Prosyllogismus. Elölröl (va- .

ló) okoskodás. Fejér,

Frotegere. Lásd ://agnert.

Ki birja , viga/ztallya és ele

venítse ököt, és megörizze az

ördögnek és a „bünnek ereje

ellen. Lethenyei. Bebcdfen, be

fd)irmen, 6cfdjüben.

Protensio, tartosság. Fejér.

Terje/ztés talán jobb volna,

2{uêbebnung , , 2(uêtretfung.

Frotestantes. Az Augustana

Confessiónak , azért kelletett

kiadattatnyi (kiadatni), hogy

a Protestantes, avvagy tudo

mánytévő Ecclesiák az ö hi

töknek okát adnák közönséges

helyenn. Lethenyei. A tudo

mánytévö annyi, mint scienti

am ponens, és így protestantes

értelme nem lehet ; azonnfel

lyül ezen fzónak annyira ki

terjedtt értelme van, hogy azt

akármelly Magyar Ízó tökélle

tesen eggy hamar ki nem fejezi,

azért tanácsos a Deák Ízót a'

Magyarban is megtartani. %)r0a

teffanten. - -

Protestari. Ezt a törvény

És ben soha ki nem fejezhettyűk

jobban mint a protestál ígével:

protejtircm, mibcrrcben.

Frototypon. Lásd fdeale ra

tionis, - -

Protrahere. Lásd Wagnert,

Ne csudállya senki, hogy mi

(mink) az"pd/ztorok példá

ját von/zuk elő. Molnár Albert,

A von ígébül a frequentati

vum vonoz, vagy vonz, nem

pedig von/z, melly annyit tefz,
mint tu trahis. De ide a fre

quentativum nem is kell: von

nyuk elő. A' ki a nyelvben kü

lönösségeket vadáfz, még avval

sem gondol, ha a' fzó majdnem
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*

lehetetlen kímondású , mint :

von/zni, csak új legyen. Qer

voršičben. * - -

'rovectae aetatis, vagy pro

vectus aetate: Szent Lukács

- említi a Doctorokkal, és éle

metes jámbor mesterekkel va

ló nyájaskodását. Pázm. Pred.

Gr it cincê fpäten 2(Íter3.

Provehere. Lásd /Wagnert.

A'roveho alatt. Sörbern. Szán

dékjokot elő nem vihették. Páz

mán. Most már az előmozdíta

nz íge [zokottabb és hellyesebb.

Providentia. Lásd //agnert.

Az Istennek Gondviselése von

e világra, Pázm. Hod. Gánó

tzinál is Gondviselés, Borfcbung.

Provinciales voces , megye

béli fzavak.

Provisor, képebéli Gondvi

selő: Berforger. Pázmán Predik.

Provocare. Lásd /Wagnert.

Brovoco alatt. Ki/ztetni. Pázm.

Pred. Ké/ztetni a képz gyökér

bűl. 2(ufferbern. -

Brovolvi ad genua , térdre

esni: auf bit Sinit falfcm. Páz

mán Predik.

Froximus. Lásd Wagnert,

Felebarát. Páz., Hod. g)cr Jłäd)-

ftc. Fejér Legközelebbiknek ne

vezi; de O a proximus nevet

//agner utánn adjective vefzi.

Frudenter. Ertelmesen cse

lekedték ezt a Régiek. Mol

nár Albert. Az értelmesen an

nyi, mint dilucide, perspicue.

A prudenter, okosan ; a sa3

pienter , bölcsen : vermúmftig ,

f(ug.

Prudentia. Lásd Wagnert.

Okosság , StIugbtit. Ez kétféle.

1) A rideg okosság (privata

prudentia , privatfíugócit) ama'

kéfzségbűl áll, mellyel az em

ber a' módokot, az efzközököt

mind öfzve tudgya eggyeztetni

czéllyát, a boldogságot, meg

efzközöllyék; következése ez az

érzeményes gyakorlásügyelő éfz

nek. A regulák, mellyek a' mó

dokat nem külömben, mint a

zoknak a mondott czélra való

ölzveeggyeztetését taníttyák, az

okosság” parancsolatinak, vagy

boldogságügyelő (pragmaticae)

reguláknak neveztetnek. Lásd

Praeceptum. E regulák kétfé

lék; úgymint: a) azok, mellyek

Ízerint meg lehessen itélni és ha

tározni azt, a mi a boldogság

hoz tartozik ; b) azutánn azok,

mellyek az efzközöknek hafzon

vételét úgy igazgattyák, ho

a'""

E reguláknak sommája az O

kosság tudománnyának (Poli

ticának , SiíugbtitëÍebre) nevezte

tik. 2) A világi okosság amaz

alkalmasságbúl áll, mellyel má

sokat érdeklő tehetségünk által

saját fzándékainkot előmozdítani

tudgyuk. Ez at ága a rideg o

kosságnak. Illyésnél is okosság.

Bruritas. Nem hagyatott

(az ember) a maga rendetlen

kivanságainak ../zabados vi/z-

ketege és vágyódása alatt, ha

nem birodalom alá vettetett,

zabolánn hordoztatik. Pázmán

Pred. Es ugyanott érzékenysé

gink” vi/zketege. A vi/zketeg -

adjectivum, a vi/zketegség sub

stantivum. 3Da3 Stúgcím.

Pruritum (ad) excitare. Ha

zontalan tudományokkal vi/z-

kettetik a Halgatóknak fülét.

Pázmán Predik. -

Psalmodia, solyozfma: 3)faint

8tfang. - -

Pseudocultus divinus, hamis,

ál Isteni (zolgálat: 20fttrgottkö

bien[t. Az Istennek tudni illik

ama - véltt tifztelete, melly a'

tőlle magátúl, parancsoltt igaz

arra, hogy az embereknek köz tifztelettel meg nem fér, vagy
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a' mi több, éppen ellenkezik.

Fseudo-philosophus, ál phi

losophus : falfájcr 3)bilofopb.

Fsilothrum, hammas, fzőr

koppafztó lúg a Tímároknál;

2auge , 3um Gebraltd) ber (Sârber.

Fsychologia, lélektudomány:

G5telenítőre. Psychologia empi

rica , érzeményes Lélektudo

mány : empiriftbe. GöttIenlebre.

Lásd Anthropologia, és Philo

sophia. –K" ratio

nalis. Lásd Physica. A Theo

logusi Morálból, mind az ki

hagyattasson, a' mi inkább az

erre képzéttö tudományokra ,

mind a tulajdonképpen úgy ne

vezett Morálra tartozik, p. o.

a Lélektudomány. A Theolo

gus fzóban az i képző, és a'

Morál fzóban a Deák is vég

zésnek elhagyása helytelen. Ter

méfzetesebb a theologiábéli ,

vagy a theologica moralis, A'

kéfzíttö fzóban a dupla t [zük

ségtelen, és hibás ; mert a kép

ző nem itt, hanem ít. A ki

hagyattasson ígébűl világosan

kitetfzik, hogy a Conjugátió

nak harmadik formája nem olly

kózönséges még az Íróknál is,

a minőnek """"""" mert a'

harmadik forma fzerint ezen í

gét így kellene ejteni: kihagyat

tassék. A tartozik ígét a” ra,

re felható ragafzték utánn a'

" nem mondgya, hanem

a hoz, hez, höz közelítő u

tánn. -

Publicanus. Lásd Wagnert.

A fukar Zachaeus az Úrtól

kegyelembe vetetvén. Confes

sio. A fukar helyett a vám

bérlö, vámas, 8e1(pad)ter, 8ólí

mtr értelmesebbek. -

Fublice, öffentlid). Lásd Wag

nert. Akár nyilván, akár tit

kon vétkezzék (vétkezzen). Páz

mán Hod. Es ugyan Pázmán

Pred, Köz helyenn, mellynél

az előbbeni nyilván jobb, mi

vel amaz annyi, mint in com

muni loco.

Publicus. Lásd Wagnert,

Nyilvánvaló p. o. hatalom Is

teni tifztelet. Verseghy. A Con

fessióban is nyilvánvaló: mi

képpen annak közönséges (ge

neralem) és nyilvánvaló vallás

tételt. Publico oppositum , pri

vatus recte vocatur nyilvánta

lan. Verseghy.

Pudere. Lásd Wagnert Pu

det alatt. Pironkodnak az ö

mesterekenn. Monofzlai. Itt mind

az íge a pirúlnak helyett, melly

nek frequentativuma pirúlgat

nak, vagy pirúldogálnak, mind

a Syntaxis mesterekenn nem

elég magyaros. A Német így

fzóll: úßer time (25adje fd5amrot5

merben. A /zégyenleni íge ac

cusativussal mondatik: /zégyen

lik mestereket. Az erubesco da

tivussal , genitivussal , ablati

vussal fzokott construáltatni.

Pudor. Lásd Wagnert. Páz

mán Pred. „Pironság | melly

helyett a /zemérem magya

rabb, 2dbambaftigfeit.

Puer, gyermek: Štinb. Polgári

értelemben annyi, mint a ki

efztendei miatt magát sem tart

hattya fenn a polgári állapot

ban, nemét pedig annyival in

kább nem, " mindgyárt erre

egyébaránt van is öfztöne és te

hetsége.

Pueritia, Stinbbtit. Lásd Wag

nert. Kikölt immár a gyer

mekkorbúl. Pázmán.

Puerperium , Stinb6ette. „A'

gyermekágybúl felkelő a//zo

nyok; item : gyermekágyban

van, fek/zik; a gyermekágyat

kifekünni. Pázmán.

Pulchritudo, fzépség : 2djön

%cit. A tárgy czélkövetésének,
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vagy czélügyelésének"
a mennyire a tárgyonn vala

melly czélnak képzete nélkűl

efzre vetetik. Valamint a tárgy

terméfzeti, vagy mesterségi le

het, úgy fzépsége is, vagy ter

mé/zet/zépség, vagy mestersé

ges /zépség.

Pulchrum, fzép: Gödjön. Íg

neveztetik az , a' mi a nélkül,

hogy valamelly inséget megele

gítsen, csupán csak baromhala

dó képzésünknek eggyező (har

monicus) munkálkodtatása által,

közölhető tetfzést és gyönyört

ébrefzt, mint p. o. valamelly

elmés, vagy éles gondolat, va

lamelly fzívreható kép.

Fulmonalis litera , tüdőbetű

a Grammaticában.

Pulsare. Lásd Wagnert Pul

so alatt. – Pulsare nervum ,

chordam , az ideget, a húrt

pengetni : Iăutem item fpiclen ,

fájlagen 3. 35. cin mufifalifdjtë Sn

[trument.

Fululare. Annyival bújrib

ban posdúlnak benne a ha/zon

talan bojtorványok, Pázm. Pred.

A posdűlni helyett a kifakadni

értelmesebb , fcimen , auffeumcn,

Punctualitas , , pontosság

9)ünctIid,feit. Verseghy.

Punctum, végpont: cin (25d)Iuf

punct. Verseghy.

Puniri. Lásd Wagnert Pu

nio alatt. Pázmán a bünhödni

ígével adgya. Hod. Az efféle

helytelenül formáltt, és a'"
zönséges fzokás által fel ném

fzenteltt régiebb ígéket megve

tettem már én az Analyt. I.

Ré/z. §. 189. a 306.

kivált a 309. old. a 6) /zám

alatt. A bünhödik tűrhedik és

egynehány efféle ígekben a for

matiónak regulái ellen két hiba

akad elő: az első az, hogy fő

nevekbűl vannak formálva, a'

minek példája, mint alkonyo

dik; álmodik, estveledik nyel

vünkben nagyon ritka: a má

sik pedig az, hogy h közbeve

tés van bennek, melly csak egy

nehány, és csak ollyan ígékben

akad elő, mellyek nyelvünknek

ifiúkorábúl maradtak reánk a'

könyvekben, mint verhődik,

vénhü/zik 's a' t. Az eggy kár

hozik jutott fel a' fzokás által

a helyes ígéknek jussaihoz. A'

puniri leghelyesebben ejtetik a'

büntetődik, vagy büntettetik í

ge által. Bünhödik az analogia

Ízerint annyit tenne, mint pec

catum fit. (jeftraft werben,

Pupillus. Lásd Wagnert,

Árva 3*aifc. Szilágyi

Purgamentum , perfpsema,

feces, söprő. Pázm. Pred. Sö

prelék, valaminek az allya: bie

llnrtinigftit , mtldje fid) btv ben

old. de|

ftiefcnben Störpcrm 3u 8cben fcbt.

Purgatorium. Pázmán csak

rgatoriumnak nevezi Magva

"" Gánótzi pedig"
tüznek. Mivel a purgatorium

nak több értelmet lehet tulajdo

nítani, tudni illik, locum poe

nae pro expiandis peccatis , et

:|purgatorium v. c. aliquod me

dicamentum ; így tehát fzük

séges, hogy a Magyarban is

megkülömböztessük, és nevez

zük az első esetben purgatori

umnak, a másodikban pedig

ti/ztító /zernek, ti/ztító tüz
nek 's a' t.

Furismus , Tifztaéfzvítatás.

Lásd Cognitio és Rationalis

772l/S •

Purpurarius , bársonyáros :

G5ammetbánbIer. Confessio.

Purus, a , um, tifzta: rtin.

Tapafztaláshaladó értelemben vé

ve, az érzeményesnek (empiri

cumnak) általellenében áll. 1)

Általyában tifztának neveztetik
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minden képzet, melly nem ér

zés, nem érzékeny érdeklés, 's

melly magában semmi érzést;

semmi érdeklést nem foglal. Lásd

Intuitio, Conceptus, Cognitio.

Tifzta képzetet mink egyébkép

nem ösmerünk, hanem ha azt

efzünkkel minden érzeményes

tűl, melly bénne találkozik, el

vonnyuk, abstrahallyuk. 2) Tifz

ta tovább mindenik tapa[ztalás

előző ösmeret, melly meg van

ugyan az érzeményessel vala

mennyire vegyűlve, de ettül

legalább nem függ, mint ezen

állítás: minden változhatónak

van oka, vagy mint a tifzta

erkölcsi törvény, a tifzta indító

ok. 3) Tifzta az ollyan tudo

mány is, melly tapafztalásra

nincs építve, mint a tifzta Lo

gica, a tifzta Moralis. 4) Tifzta

végtére mindenik értelem, vagy

értő tehetség, mellybűl tifzta

képzetek, itéletek és tudomá

nyok fzármoznak; mindenik ér

tő tehetség, mint csupa tehetség,

a mennyire azt az érzeményektűl

és hafzonvételének tárgyaitúl el

válafztva ösmerhetni, p. o. a'

tifzta érzékeny, képző tehetség,

értelem, élz, akarat; valamint

e tehetségeknek foglalatossági

is, mint a tifzta öfzvekötés (syn

*hesis), és tárgyaik, mint a'

a tifzta éfzvalók. A' kik a' tifz

tának az érzeményestűl való kü

lömböztetését a tudományokban

még gúnyolni fzeretik, tekín

tsék meg Schmidnek Lexidi

onnydt a 403. és követ. oldal,

Lásd Przor. -

Futare. Lásd Wagnert Puto

alatt. Pázmánnál Ollólni, Pred.

de ollózni törvényesebb forma

tio, csak hogy nem olly fzokott,

mint a met/zenz, nyirni és ki

vált nyesni.

Putescere. A hívek teste,

vagy a földfzínén bü/zödik, vagy

az égi madaraktúl és vadaktúl

fzaggattatik. Pázm. Pred. Es

ugyanott a Büshöd ígével is él.

De a bü/zödik azért helytelen,

mivel a büz gyökérbül előfzör

a büzös adjectivum támad, az

utánn a bűzösödik íge. A büs

/töd pedig tellyességgel helyte

len, mivel a gyökér nem büs,

hanem bűz , és mivel a h köz

bevetés természetlen benne. Mind

a kettő helyett a bűzösödik

törvényesebb, a büdösödik pe

dig fzokottabb. Lásd Sordere.

Putridus. Lásd //agnerban.

Pázmánnál poshadt. Pred.

Pythonissa, bűbájos: 8aubt

rer , Sauberin. Pázmánnál bájos

a//zony. -

Pyxis. Lásd Wagnert. Em

ber Pálnál Magnesi /zelencze.

A magnes/zelencze helyesebb

kifejezés, mert az i képzőt csak

a helyrűl és az üdőrűl való ne

vekben fzoktuk helyesen hafz

nálni, – Pyxis, thecula: Min

den lelki vigafztalás a Jezus'

nevének e kisded /zelenczéjé

ben rekefztetett. Pázm. Pred.

Alácsony tropus! -

~*~*~~~~~~~~~~~~
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$/uadragesima. Veresmarthy

és Pázmán "Hod."
böjtnek nevezik, és ez fzokásban

van egéfz Orfzágunkban. ©it

vitr3igtägige &aften.

Öuadratum. Fejérnél Derék:

de a négy/zög értelmesebb. A'

derék test talán solidum corpus.

Quaestio, kérdés: Srágé. –

xtra quaestionem positum :

kérdés kivül vettetett. Pázmán

Pred. Kérdésen kivül tett va

lamivel magyarabb ; sőt a tett

helyett a való terméfzetesebb.

Öualitas, millyenség. Fejér,

Micsodaság, Pázm. Pred. Ez

inkább quidditas; a micsodás

ság jobb: mert quali " annyi,

mint micsodás. A minéműség

pedig legértelmesebb neve, és

ezt hafznállya , Lethenyez a'

következő mondásában : Hogy

az jegyezzen, nem másban

való réfzt, avvagy minémű

séget, hanem tulajdonképen va

ló állandóságot. Az Isteni mi

némüség is a lélekre ragad.

Gánótzi. Itt csak a ragad ígét

nem fzeretem, melly többnyire

csak a nyavalyákrúl és a roflz

erkölcsökrűl mondatik. A terjed

illendőbb.

tulajdonságok : Örunbbeffaffenbeiten," Intuitio. fűjaff

Qualitativus , minéműséges.

Lásd Analogia.

Quamprimum. Lásd Wag

nert. Pázmánnál mihent. Pred.

Monofzlainál , mihelyesleg. A'

mi és hely névbül, a' mihelyt

Jegrövidebb, és legtörvényesebb.

Akkor a hofIzú, keres

vén a Magyarok, a mihelyest

és a még helytelenebb mihe

lyesleg adverbiumokot fzülték,

mellyek helyt a csínos nyelv
ben nem érdemlenek,

Qantitas. Fejérnél mekkora

ság ; Csere pedig , Gánótzi és

Medgyesi mennyiségnek mond

gyák. „A" dolog” mennyiségé

hez alkalmaztatván, úgymond

Gánótzi. Lásd Magnitudó.

Quantitativus, mennyiséges.

Lásd Analogia.

Quanto magis, mentűl in

kább. Pázm. Pred. De mennél

inkább fzokottabb.

Quatuor temporum jejuni

um, kántor böjt. Pázm. Hod.

Illyésnél kántor: Quatember.

Querulari. Pázmánnál jaj

#" sopánkodni, mikor így

zóll: Ott sem jajgatott, sopán

Qualitates primariae, sark kodott, hanem Kri!ztusrúl tu

24 »
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dakozott. Pred. A tudakoz acti

vum, és így accusativust kíván :

Kri/ztust tudakozta.„Neutrali

ter a tudakozódik fzolgál. A'

fzeméllyében" a /ze

méllyefzerint helyesebb és tör

vényesebb.

" nyugodalom : 9tube.

Tartós jelenléte a fzernek eggy

és ugyanazonn a helyenn. A'

test péld. ok. nyugodalomban

van, mikor mozgása gyorsa

ságának garádiccsa kisebb akár

melly előadható gyorsaságnál.

Ha a nyugodalom a mozgás

nak tellyes fogyatkozása által

magyaráztatna meg, olly éfzfo

" támadna belőlle, mellyet

gymint magában semmit, öfz

vealkotni (construere) nem le
hetne.

Quiescere, nyugodni: rubtit,

Lásd /Wagnert és Silere. "

Quietem procurare, Megnyu

gotlak titeket. Confessio. A'

nyugot név, és annyit tcfz, mint

occidens; hogy lehessen tehát

conjugálni ? nyugotok, nyugot/z,

nyugotunk 's a' t. A nyugo/z-

tal az igaz és törvényes íge.

Qužete aliquidpossidere : va

lamit bátorsággal bírni. Pázm.

Pred. &tma8 rußig 6cfigen.

Quiritatio, sopánkodás. Páz

mán Pred. ${agerey,

Quot. Mennyin megütköztek

abban, hogy 'sa' t. Pázm. Pred,

A fzeméllyekrűl és fzámlálha

tó tárgyakrúl hányan helyeseb

ben mondatik, p. o. hányan
vannak ?
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R.

- Hadialis Régi tösgyökeres

igazság. Pázm. A tös maga is

annyi, mint radicalis , tief

tingtmur5eft. – Radicalis sensus,

derék értelem. Pázm. Hod. A'

.fö értelem helyesebb. -

Radices agere. Ezt Pázmán

Pred. majd a gyökerezni, majd

a gyökeret bocsátani, majd a

verni ígékkel ejti; mellyek kö

zül a gyökerezni legmagyaro
sabb és értelmesebb. Az aláza

tosságnak tökélletességét /zí

vünkbe gyökerezteti. Pázmán

Predik. Sinmurščín. - . *

Radius Solis. Lásd Wag

ner alatt. Verőfény sugára.

Pázm. Pred. A verőfény” he

lyett jobb a nap”; a sugára

helyett pedig sugara : , mivel

özönséges regula az nyelvünk

ben, hogy az utolsó silabákban

lévő a és e betűk, mihelyt va

lamelly ragafzték járúl azon si

labákhoz, elvefztik az accentust

és így a verőfény sugárbúllellz :

a nap sugára, bcr 25trabl btt

Gãonne, vagy Q5onnen[trabI.

Rapi. Lásd Wagnert Rapio

alatt. Mind a gyenge por, té

tova nem ragadtatott. Pázm.

Fredik A tétova helyett törvé

nyesebb és izokottabb az idesto

va; bin unb bcr gerilferi muerben.

ARapina. Illyésnél erő/zakté

tel, vagy elragadás, A raga

dozás, vagy ragadomány, 9taub,

mellyel Pázmán Predik, és Ho

deg, és Telegdi él, jobban ki

fejezi a Deák értelmet. Lásd

/4/agnert. -

Raptus. Lásd Wagnert. Il

lyésnél elragadás , Raußerty ,

rítfüßrung. …

Ratio; éfz: 33trnunft. A) E'

név által némellykor az egéfz

felső, öntéteményes (fiófitbätig)

ösmerő tehetség értetődik, melly

nek általellenében az érzékeny

ségnek alsó és csupán csak fzen

vedő tehetsége áll; és illyenkor

magában foglallya az értelem

nek (intellectus) ösmerő tehet

ségét is. Ezen értelemben az e

géfz tapafztaláselóző ösmerő te

hetség ti/zta é/znek neveztetik,

és két ágra fzakad , úgymint:

az é/zfogások tehetségére, av

vagy értelemre (intellectus), és

a következtetések tehetségére,

avvagy a' fzorosabb értelemben

vett éfzre (ratio) B) Az éfz

különösebben annyi, mint ama'

"" melly talpállításokbúl

24 * - -
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(principiumokbúl) azaz , a kö

9" ". a különöst

megösmerni , megfogni. Lásd

Concipere. Olly tehetség, melly

az éfzreguláknak egységét"
állítások alá, a különös élzfo

gásokot a közönségesek alá tud

gya fzerkeztetni. Az élz, eggy

Ízóval annyi, mint a' fzaba

don munkálkodó ösmerő tehet

ség elevenségének legfőbb ga

rádiccsa. Így meg határozva,

nem csak az érzékenységtül,

vagy érzeményességtül (2inn

Midfcit, sensualitas), hanem a
Ízórosább értelemben vett értő

tehetségtűl, értelemtül is (in

tellectus) külömbözik. Az éfzt

külömbféleképen fzokták felofz

tani. # Foglalatosságinak kü

lönbfélesége Ízerint: az éfztu

dományos (logica) formaügye

lő éfztehetségre, az éfznek éfz

tudományos hafzonvételére. Ez

olly tehetség, melly efzközösen

(mediate), úgymint alá váló

Jzerkeztetése (subsumtiója) ál

tal képes következtetni; olly

tehetség, melly valamelly ös

meretnek közönséges ösmeretek

által eggységet tud adni ?, két

éfzfogást valamelly közfogás

által (medius terminus, 90littel

begriff) öfzve tud kötni; melly

eggy Ízóval efzesen okoskodni,

és az okoskodásbúl következést

képes folytatni, akárminő le

gyen a tárgy, a talpfzer. Itt

a közönséges , mellybül más

valamit következtetünk, úgy ve

tetik előre, mint tapafztalás

búl adott, és az ösmeret, melly

ekképen támad, apodictica , az

az , é/zkény/zerítő. Legfőbb

talpállítása az éflzel való éfztu

dományos élésnek ez : igyekezz

azonn, hogy az értelem alkus

ösmeretenek az alkutlan által

telyes eggységet adhass. Az

*

, «

éfznek efféle hafzonvétele min*

den érzeményes (empiricus) és

történeti (historicus) tudomá

nyokban járatos. b) „A valosás

gos (realis), tapa/ztaláshala

dó (transcendentalis), ti/zta,

elmélkedö (speculativa), böl

cselkedő (metaphysica) é/zte

hetség, az éfz , ammint magá

ban van, érzékenység nélkül,

Ez olly tehetség, melly_éfzfo

gásokot és öfzvekötő itéleteket

egyenesen a priori avvagy tá

pafztaláselőzőleg fzülhet, az ér

telemnek (intellectus) és az ér

zékenységeknek minden sege

delme nélkül ; olly , tehetség,

melly az érzékenység környé

kénn kivűl fekvő tárgyakrúl,

és ezeknek állítmányirúl (prae

dicatumairúl) itéletet ejthet; olly

tehetség," tapafztaláselőző

"" et" "
nek fogásai ti/zta é/zfogások

nak ,"""
peknek (ideáknak) neveztetnek,

mellyek az érzésügyelő (aesthez

ticus) éfzképeknek általellené

ben állanak. Az ő fogásai (con

ceptus) az alkutlannak éfzfogá

sai; és ha tárgyügyelőleg he

lyesek, helyesen következtetett

éÍzfogások, egyébaránt pedig e

/zeskedők, vagy inkább agya*

kodók. Az egység, mellyet e
Z61 ézfogások kifejeznek, úgy

mint az értelem' reguláinak és

külömbféle éfzfogásainak a ta

pafztaláselőző magosabb éfzfo

gások alatt lévő egysége, é/2-

egységnek mondatik, melly

csak véleményes (hypothetica)

és előre tett, nem pedig való

ban megösmertt. Ezen éfzfogá

soknak tárgyai e/zvalóknak ne

veztetnek (entia rationis ratio

cinatae 2Bértanbcêmefcm) , mel

lyek mindazáltal csak képzeltt,

gondoltt valók, mint a vilá
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goknak mindensége, az egy

gyügyü magavaló, avvagy sub

stantia , a' létségnek (reali

tásnak) mindensége. A tifzta

éfznek legfőbb talpállítása az al

kusnak létébűl az alkutlannak

létére való következtetés. Mivel

az éfzkép (az idea) az ő tár

gyát a' fzemlélésben nem talál

lya, hanem csak keresi, a tifz

ta éfznek hafzonvétele vélemé

nyesnek (hypotheticának) is

neveztetik. Ugyan azért, mivel

az alkutlan, semmi tapafztalás

ban sem fekfzik, az éfzképek

nek és talpállításaiknak hafzon

vétele is, ha ösmertetők (osten

siva) és tárgyhatározók (con

stitutiva), azaz ollyanok, hogy

valóságos tárgyösmereteket fzül

lyenek, hafzonvételek is, mon

dám, tapafztalhatatlan (trans

cendens) , látfzatos (dialecti

cus), csupa efzeskedő; de ha

velek csak úgy élünk, mint

• tárgynyomozókkal (regulativa)

és leleményesekkel (hevristica),

azaz, mint olly éfzfogásokkal és

maximákkal, mellyek az érte

lem ösmereteinek csupán csak

képzeltt éfzeggységét illetik, ak

kor ""#") , és

helyes előmozdító efzközök ar

ra, hogy az igaz ösmeret a tu

dományépületes (systematicus)

tökélletességre emeltessen. A'

tárgyhatározó tapafztalhatatlan

hafzonvételben az éfz vagy tu

nya, mikor tudni illik az által

hogy valami absolutumhoz fo

lyamodik, a nyomozásnak foly

tatását meggátollya, vagy for

• dúltt, fond, mikor önnön hafz

na ellen ott tefzi meg a kez

detet, a hol véget kellene vet

mie, és e' fzerint csinál azutánn

következtetést. 2) Felofztatik to

vább az éfz , hafzonvételével

eggyütt, tárgyaira nézve az el

meügyelőre, és a gyakorlásü

gyelőre. a) Elmeügyelőnek (the
oreticus)"" mikor az

ösmerő tehetségnek tárgyait il

leti, és illyenkor megmeg két

féle; úgymint: a terméj/zetes,

ha a tárgyak érezhetőképen a

datnak, és csak ösmereteknek

formája határoztatik meg az éfz

tül; azutánn az elmélkedő (spe

culativus), ha érzéshaladó "-
gokkal és állítmányaikkal (prae

dicatumaikkal) bánik, mellyek

nek éfzfogásait még előbb ma

gának kell fzülnie. Egyébaránt

az elmetügyelő ( theoreticus )

éflzel való bánás a tudományos

ra és a közönségesre is felofz

tatik. b) Gyakorlásügyelő az

éfz és hafzonvétele, mikor a'

vágyó tehetséget határozza meg;

és ezen értelemben akaratnak

is neveztetik, avvagy olly vá

gyó tehetségnek, melly a re

guláknak, törvényeknek és czé

loknak képzetei által fzokott

meghatároztatni. Ez megmeg

kétféle, úgymint: az érzemé

nyes (empirica), véleményes

(synthetica), /zenvedékeny (pa

" , alkus (conditiona

ta) mesterségesen gyakorló éjz,

(technico practica) ; a men

nyire tudni illik , fzerügyelő és

érzékeny tapafztalásra épültt ,

és így sem nem általlyában kö

zönséges, sem nem éfzkényfze

rítő gyakorlásügyelő talpállítá

sokot Ízül. Ellenben a ti/zta ,

é/zkény/zerítő, erkölcsgyakor

lásügyelő (apodictica, moralis;

practica) éfz;, a mennyire, a'

vágyó tehetség' fzámára tifzta

talpállításokot tapafztaláselőző

leg fzül, 's nem csupán csak az

érzékeny hajlandóságoktúl fzár

mazó kívánságokot, tudományé

űletesen rendbe [zedi, és eze

#" eggyezőleg (harmonice)
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megelégíteni taníttya ; a men

nyire, eggy Ízóval, semmi ér

zés neki alku gyanánt nem fzol

gál. Lásd Huntanus intellectus

és Wagnert. Pázmánnál Hod.

*

és Pred. Okosság és ok. Okos

ság utánn járni ; – Sok erös

okokkal bizonyítom Pázm. Hod.

Fejérnél ok, vagy éps, 23trnunft,

1lrfad)t , 9tedbenfájdft. – Ratio

theoretica. A mi esmértető e

fzünk kétféle, tapa/ztalásbéli

és visgálodásbéli. Fejér. – Ra

iio practica: Az esmerő erőnek

két ágaira nézve: melly, vagy

esmértetö, vagy tétetö. Ugyan

az. A theoretica, elmeügyelö ;

a practica , gyakorlásügyelö,

– Ratio speculativa, visgálodó

é/z. Fejér. Az elmélkedö jobb.

– Rationem praeveniens, okos

ságelözö Pázm. Pred.– Ratio

ne utens, okossággal (éflzel) é

lö. Pázm. Hod. Az okosság, pru

dentia. De mikor a ratione u

tens annyit tefz, mint rationis

compos, akkor érett efzü, vagy

e/zes. – Rationis usus, okos

ságnak /zolgálattya. A tellyes

réfzegség abban áll, mikor (az

ember) annyit i/zik, hogy az

okosságnak /zolgálattyátúlma

gát megfo/stya. Illyés. – Ra

tionis compos est, e/zénz van.

Pázm. Pred. – Ratio inversa,

Az értelem nagyságának ere

je és kiterjedtsége , fordított

allapotban vannak egymáshoz.

Fejér. – Rationis redditio: Az

ellenségnek kérdése (a”) tanú

ságnak okadása legyen, Pázm.

Pred. A' fzámadás fzokottabb.

–Rationis expers, e/zefogyott.

Pázm. Pred. De jobb az e/zet

len , vagy e/ztelen. – Supra

- rationem, gkosság felett való.

Pázmán. E/zhaladö , é/Emúló

törvényesebben és jobban van
mondva.

Ratio, annyit is tefz, mint

conditio. lllyen értelemben fzok

tuk mondani: Ratio essendi,

Iétalku : 9\caf6ebingung. Ratio

cognoscendi, ösmeretalku: Ét"

fenntnifgrunb. Lásd Conditio. –

Végtére annyit is tefz, mint

ösmertető ok a demonstratio

ban. Lásd Argumentum,

Ratio ignava • tunya élz: it

fauIe 3Bernunft. Így neveztetik

minden önkényes vítatás, mely

által minden további nyomozá

sok meggátoltatnak; mindenik

talpállítás, melly a termékek

nek tapafztalások -

gálását megkorlátozván, a fej

tegetést, a magyarázást a pulz

búl kölcsönözi. -

Rationale, efzes; vérnünfk

Fejérnél gondolkodásbéli,

Cognitio. Pázmánnál okosság

gal élö p. o. ember, állat -

Rationali – sensuale : e/zesen ér

zéki. Fejér. Az érzék verbum,

és annyit tefz, mint sentieb"

következésképen az i képző*

hozzá függefztése miatt annyit,

mint rationalis, nem teheti

helyette az érzékeny értelm"

és törvényes is.

tás. 1) Általlyában ama ta"

tás, melly a' tifzta éfznek "

pafztaláselőző munkálkodások"

tulajdonít, azt állítván, hogy "

éfznek nem minden nyilatkº

tatásai valami olyastúléred"

a mi az éfztűl külömbözik. "

általellenében áll az empir"

musnak, avvagy érzésvita"

nak. 2) Különösen kétféle ")"

elmélkedö tifzta é/znek Vi"
sa lehetségeseknek állíttya * tifz

ta's a tapafztalástúl függel"

apafztaláselőző (a priori) "

mereteket; lehetségesnek az "

által való vis-,

ta érthető (intelligibilis)vili:

ÍRationalis, efzeskedő: L*

Rationalismus, tifztaélvi"
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rök éfztörvényeknek létét-, mel

lyekkel minden ösmeretnek, 's

a tőllünk megösmertt; vagy

megösmerhető dolgoknak meg

kell eggyezni. b) A gyakor

lásügyelö ti/zta é/znek vita

tása azt állíttya, hogy a tifzta

-éfz már magában, tulajdon for

májára nézve gyakorlásügyelő,

azaz, hogy erkölcsi törvényeket

önmagában foglal, és hogy nem

valamennyi erkölcsi törvénnyeit

fzokta cselekedetink következé

seinek tapafztalásábúl elvonni.

3) Istentudományos értelemben

a ti/ztaé/zvítatás a hit dol

gában annyi, mint ama tanítás,

hogy csupán csak a terméfze

tes Religyiót kell erkölcsügye

lőleg fzükségesnek, és így va

lóságos kötelességnek tartani,

Ennek két ága van. a) Eggyik

* Naturalismus, avvagy Re

tigyiotagadás , melly minden

terméfzethaladó Isteni nyilat

koztatásnak lehetségét tagadgya.

b) A másik a ti/zta Rationa

lismus, melly azt állíttya, hogy

az illyen nyilatkoztatás lehetsé

ges ugyan; de hogy azt ösmer

ni, és valóban elfogadni a Re

ligyióra fzükségképen meg nem

kívántatik. Lásd Cognitio.

Rationalitas, eízesség: 93er

múmftigfeit. Fejérnél gondolko

doság,

Ratiocinatio, okoskodás. Páz

mán elmélkedésnek nevezi, így

Ízóllván: Ha emberi elmélke

désre támafzkodunk, mint a'

vak, úgy üttyük, vettyük az i

gazságot. Hod. Molnár Albert,

és Veresmarthy az okoskodás

névvel élnek.

/Ratiocinium, okoskodás. Páz

mán Hod. Hogy a mostaniak

nagy réfzént a tellyes okos

Éodást (a' syllogismus) é/zki

hozásnak nevezik, Fejér, Ha

legalább okkihozásnak monda

ná. – Ratiocinia cryptica, nem

tellyes , megkurtított , rejtek

kihozások. Fejér. – Aequipol

lentia: azért az eggyenlö kiho

zások valóságos megkurtított fel

vevős okoskodások. – Subal

terna : Az alárendeltetett kiho

zásokban az eggyik kitételnek

a másik alá rendeltetése okoz

za. – Opposita, Az ellentéte

tett kihozások azok, mellyek

az egymást kölcsönösen tétető

és elvétető kitételek tekinteté

ből kerekednek ki. – Contra

ria, ellentévö. – Conversa: A'

megfordított kikozások az olly

kitételek tekintetéből kereked

nek ki, mellyekben a materi

ájokhoz tartozó réfzecskék állá

sokat kölcsönösön megváltozta

ták. – Modaliter immutata : Az

elmódosítatott kihozások ollyak,

mellyek azon kitételek tekinte

téséből kerekednek ki, mellyek

Ízerint valamit gondolunk egye

temben. Fejér.

Ratiocinari, okoskodni : vtr

nünftig fd){iefcn. -

Rationum liber, fzámtartó

könyv : 9łtómungèbud., Azt, az

Isten czikkelyenkint minden kö

rűlálló réfzeivel/zámtartó köny

vébe írja. Pázmán Predik.

Rationum exactio, fzámvé

tel: 98edjenfd5aftěforberung. De e

zen /zámvétel, mellyel a tör

vény (törvényfzék, ítélet) vég

zödik. Pázmán Predik,

Reactio , vifzonterőlködés :

(5tgenmoirfung. Ennek fzomfzéd

éfzfogása a vifzonyerő (influ:

acus mutuus) , mellyrűl lásd

Communio. Viflzahatás Fejér,

Reale, valóságos, Fejér, -

Reale ens, valóságos való : tin

9tea(mefcm. Annyi, mint a tárgy

nak terméfzete, mellynek ál

talellenében ézügyelő, gondoltt
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(logica) valója, azaz, pulzta czélok nélkül nem fzűkölködik,

éÍzfogása áll. IRealitas, lét, létség, való

Realis, e, valóságos, létbé-ság: 9ttalität. 4) A mennyire

li, lévő. A minek valósága,

léte van. A legvalóságosabb va

ló (ens realissimum) az, melly

ben minden létek, minden va

löságok eggyütt vannak. – Em

ber Pálnál a realis , derék ; Fe

jérnél voltaképplévő; Medgye

sinél valósági, p. o. tulajdon

ságok; Pázmánnál való, Mind

annyi helyett a valóságos leg

értelmesebb. -

IRealisare, megvalóságosíta

ni: realifiren, in bie BBirfíid,fit

bringen, Fejérnél valósítani ; de

e nem elég értelmes, mivel a'

való annyi, mint subjectum :

és csak a valóságos tehet an

nyit, mint realis: következés

képen realisare , valóságosíta

ni. – Realisare conceptum, va

lamelly éfzfogást megvalosá

gosítani : einen Begriff realifiren,

Ez annyi, mint az éfzfogást va

lóságos tárgyakra fordítani, al

kalmaztatni. Lásd Conceptuum

gradus n. 2. -

Realismus , létvítatás, létség

vitatás. Lásd Corpus és Obje

ctum. -

Realismus finium aestheti

corum, valósága az érzésügye

lő czéloknak: 9tcafišmuš ber á

ftbetifdjen 3mottfmäfigfeit, E” ta

nítás azt vítattya, hogy a' fzép

nek, avvagy fzép műnek ké

Ízítésénél ugyanezen fzépnek i

deája a kéfzítő okban előre fel

találtatik , mint képző tehetsé

günknek kedvező czél. -

Realismus finium objectivo

rum , valósága a tárgyügyelő

czéloknak: 3*taliëmuš ber e6jectie

ven 8mcfmájigfeit. Ez azt tanít

tya, hogy a terméfzetnek tech

nicája, mesterkedése, p. o. a'

gépelyes (organicus) valókban,

a tagadásnak (negatiónak) ál

talellenében áll, négyféle, úgy

mint: a) az éfztudományos (lo

gica), az itéletnek tifzta for

mája, a vítatás (affirmatio,

Bejq0ung); b) az eredeti élzfo

gás (categoria), a dologsági

éfztudományos lét; c) a dolog

nak ammint magában van (a'

noumenonnak) létsége, igaz,

érzéshaladó lét, mellynek ál

talellenében áll, a gondolti és

az érzékeny; d) végtére a je

lenéseknél a lát/zatos, vagy

tet/zetes létség (realitas,phae

nomenon apparens), az üdőben

való lét, az érzeménynek vi

fzonytársa (correlatuma): *

öfzvekötés (synthesis) valamely

érzeményes tudásban; valaminek

tulajdonsága, mint érzékenysé

ginknek tárgya. 2) Mikor *

létség a képzeményességnek (-

dealitásnak) általellenébe téte

tik, annyi, mint helyesség,

valóság, valamelly képzelnek*

értelme, és kétféle, úgymint

elő/zör valóügyelő (subjective)

, or, mikor a léleknek ter

méfzetében mint annak sark"

törvénnye fekfzik; p. o., min

den, a' mi az ösmeretnek fo

májához tartozik. Illyen való

sággal (realitással) bír minden,

a' mire fzükséges okoskodások

által vezettetünk, mint péld. ok

a réfztelen léleknek éfzképe:

ideája. Másod/zor tárgyügy"

(objectiva) akkor, mikor val"

melly képzet olly tárgyakra *

gyel, mellyek a képítő tehet

ségemn kivűl vannak. Ez három

ágra ofzlik, úgymint a) az "

zeményes valóságra, létség"

(empirica realitas), melly an

nyi, mint valóságosan ösmerhe
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tő tárgyakra, jelenésekre való

ügyelés, a minő a köz”, az ü

dó”, a categoriák képzeteinek

valósága, realitássa; b) azu

tánn a tapafztaláshaladó tellyes

(absoluta) valóságra, létségre,

melly annyi, mint helyessége

ama hafzonvételnek, mellyel a'

képzetet, a dolgokra általlyában,

és a dolgokra, ammint magók

ban vannak , avvagy valamisé

gekre fordíttyuk; c) a képzet

nek az éfzképben (ideában) lé

vő tárgyakra való ügyelésére.

Megtörténik ez, vagy elmélke

désbéli czéloknak előmozdítása

végett, és ez elmélkedő létség,

helyesség, mint vélemény (hy

otheszs), a minő a legvaló

ságosabb valórúl formáltt éfz

képnek létsége; vagy a gyakor

lásra fzükséges czéloknak előse

gítése végett, és ez gyakorlás

ügyelő létség, mint kéremény

(postulatum). -

Realiter, valóságosan: mirf

Hid). Pázmán a voltaképen fzó

val él, így fzóllván: Krifztus'

testét voltaképen enni. Hod. De

ki nem fejezi értelmesen a re

alèternek értelmét, -

Reapte, valóban : im ber 2Íjat,

Lásd //agnert és Actualis.

Featus”, bűn: cinc angeborne

©ődjuIb. A' fzabadságbúl fzárma

zott eredeti kéfzség, hajlandó

ság arra, hogy az erkölcsi tör

vényt legfőbb és eggyetlen eggy

öfztöntollunknak ne tegyük. Ez

a) mikor akaratlan, és így nem

kéfzakartva történik, annyi, mint

*étek (culpa), gyarlóság (Ge=

Értd)(id,feit, tinlauterfeit). b) Mi

kor pedig akartt, eltökéllett,

_annyi, mint gono/zság , ha

misság (dolus), az emberi fzív

nek fonáksága (perversitas, Ber=

ftûrtbeit),

Bebaptisans, viflzakerefztelő

nek mondgya Pázmdn Predik.

Surüdftaufer. -

Rebellare, pártot ütni: rc

belfiren. Egyéb értelmeit lásd

//agnerban Rebello alatt. –

Mindgyárt pártot üte a test a'

lélek ellen , úgymond Pázmán.

Recalcitrare , rugdalódzni :

auêfd){agen. Pázmánnál rugol -

dozni : Attya ellen , úgymond ,

tusakodhatott volna, de semmit

nem (sem) rugoldozék. Predik.

Alacsony tropus az ellenkezett

helyett!

Fecapitulare, fltr5 vieberbo

[en : rövid sommába foglalni.

Fázm. Pred.

Recens, új: frifd). Minden friss

épületeket, kincseket, élő ál

latokot megéget. Pázm. Pred.

Receptivitas, foganhatóság :

($mpfänglid,feit. Ama kéfzség ,

avvagy tehetség, mellyel az ér

dekléseket elfogadhattyuk, a'

képzeteket megfoghattyuk, a'

tárgyaktúl megérdekeltethetünk,

megillettethetünk fzenvedékeny

(passiva) képítő erő , érzé

kenység. Ebbül, és az önkény

bűl (spontaneitas) áll az embe

ri képítő tehetségnek (vis re

praesentativa , X3oríteIÍungèver

mögen) mivolta. Fejérnél a re

ceptivitas, elfogadóság.

Recipere, befogadni: aufntó

men. Lásd Maxima és //ag

nert Recipio alatt. Mert ők fo

gadnak (be) titeket (tikteket)

az örök hajlékokba, úgymond

A'ázm. Pred.

Fecitare , elmondani , fel

mondani: auffagen, Lásd /Wag

nert Recito alatt. Pázmán Pred.

az elö mondani ígével él, melly

betű [zerint annyi, mint prae

dićere.

Reclusio, felnyitás : 21tffd6ficf

fung. Ember Pálnál Bézárolta

tás; de ha a reclusiot az occlu



*)

*- 86

siónak értelmében akarjuk ven

ni, akkor az elzárás, bezárás

jobbak. - -

Recogitare , meggondolni,

megfontolni : mad5bcnfen, überle=

ger... Egyéb értelmeit lásd //ag

nerban Recogito alatt.

Recompensare, megtéríteni:

«rfe6cm. Kárvallása megtér má

sunnan. Pázm. Pred. A má

sunnan terméfzetlen fzó, és he

lyette a máshonnan fzokottabb.

Reconciliare, megengefztelni:

perfôbmen. Lásd //agnert. Meg

békéltesse (az) Istennel a ha

ragban lévőköt. Pázm. Pred.

Hogy az ő Attyát minekünk meg

enge/ztelné: Christusért (Krifz

tusért) megenge/zteltetett Is

ten. Lethenyei.

Reconciliari , megbékelni :

verg[cidben, perföbnen. Hogy (az)

Istennel megbékéllyék. Pázmán.

Szent István napjára való Pre

dikacziójában Pázmán a békell

regularis verbumot is a har

madik forma fzerint conjugállya.

Recreare, renovare, újíta

ni: erfri[dben , erneuern. Egyéb

értelmeit lásd Wagnerban Re

creo alatt. Efféléket a jó tanács

úgy vidámít (recreat), mint a'

jó illatok újíttyák (renovant) a'

fzívet. Pázm. Pred. Az effé
léket eleibe articulus az kíván

tatik, és akkor az íge vídá

mžttya mutató.

IRecreari, újonnan teremtet

ni: micêtr crfd5affen mcrben. A'

Ízent Lélek által újonnan te

remtettünk. Pázm. ,

Recta notio, helyes értemény,

vagy materiájára nézve igaz:

cin red;tmäfiger Bérítanbe80tgriff.

Fejér helyes értelemnek nevezi;

de ez annyi, mint rectus in

tellectus, vagy recta signifi
catio. |

Recta linea , egyenes linea,

egyenes hofz: cint gerab: Rimit,

Mellynek tudni illik valamen

nyi réfzei, és ponttyai eggyen" arányban" 88y

Rectificatio , egyengetés :

(3Icid)madbung. Pázmánnál igyen

getés. Pred. Lásd a példát vi

tium alatt.

Rectitudo, egyenesség: G[cid

beit. Adatik malafzt a házasok

nak a köztök való egyenesség

megtartására. Telegdi. Itt talán

az egyenesség alatt eggységet,

concordiát értett Telegdi.

Rectus scopus, egyenes czél:

cin red)tmáfigeë 8ičí. Igyenes

czélra nézö rendelés. Pázmán

Predik. -

Feculae, 2írmftfigfcit. Molnár

Albert Keteputának, mások pe

dig podgyá/znak , bútyornák,

batunak , butornak , motyónak,

zajdának, múlhának , czuczo

léknak, paczihának , és talán

mindenik faluban másnak neve

zik. A helyes izlésű Író mind

ezekkel nem él, hanem a kör

nyúlállások Ízerint más illendő

és értelmes nevekkel. Lassan

megy, úgymond Molnár Albert,

(a') ki sok keteputával terheli

magát. En itt holminak, vagy

ha/zontalan /zernek mondanám,

Recuperatio , . helyreállitás :

8urúdfer[angung, 2Rieberóringung,

Pázmán Predik. Ki//zanyerés;

mellynél amaz fzoköttabb. Lásd

/t/agnert.

Redamare, viflzontag fzeret

ni : gegenficben. Olly vad em

ber nem lehet, hogy vi//za/zere

tésre ne indítassék, (indíttas

son). Pázm. Pred. A vi//za/ze

retni nagyon betű fzerint való

fordítás. Lásd //agnert is.

Feddere, vifzaadni, megad

ni : miebergeben, ittrücfge6cm. Meg

adatá a' Kerefztényektűl elvett

fzent egyházokat. Pázm. Hod.

|



337

Fedemtio. váltás, megváltás:

érléfung. Molnár Albertnál, Páz

mán Hod. és Pred. Váltság ,

mellynél amaz jobban van mond

va. Lásd //agnert.

- Redemtor, Udvözítő, Meg

váltó: Sríčfcr. Pázm. Pred. Hod.

és Gánótzi. Lásd /Wagnert is.

Bedigere, rendbe fzedni: in

Qrbnung bringen. Rendbe hozni.

Pázm. Pred. Lásd /Wagnert.

Redimere, megváltani : erlö

fen. A Fiú Jézus, ki az em

beri nemzetet megváltotta bü

nežtül. Pázmán Hod. Lethenye

inél megvönni. Az Urat is,

iúgymond , a' ki őköt megvötte

megtagadgyák, hozván hertelen

vefzedelmet magokra. A meg

vötte íge helytelen a megvet

te helyett, és evvel is csak ak

kor élünk, mikor valamit pén

zenn vefzünk: Ízintúgy helyte

len és terméfzetlen a hertelen,

a hírtelen helyett, mert nem

/ier , hanem hir a' gyökér. –

Redimere commutare : vagy a'

kik életökben (eletekben) elég

ségesen megváltották, a mit

érdemlettek, azok (a') purga

toriumba mennek. Pázm. Hod.

Redimi. Kiváltoztunk a bűn

nek hatalma alól, Molnár Al

bert. A változik ígének nincs

egyéb értelme, hanem muta

tur; és így a ki előtte termé

fzetlen , 's a' redimi passivu

mot ki nem fejezheti. A vált

- redimi/ activumbúl, vagy a'

váltodik neutrumot , vagy a'

váltatik passivumot lehet ezen

értelemben helyesen formálni.

/Reducere, viflzavezetni: 31ta

útfführen. Pazm: Pred. ui//za

hozni, melly tulajdonképen an

nyi, mint referre. Fejér a helyre

hazni ígével él mellynek tu

ajdon értelme reparare.

Redundare, dérivare, cade

re, hárúlni, hárítani: pen őülÍt

úberlaufen. A hívek jó cseleke

dete egymásra háromlik. Páz

mán. Mivel a Magyarban az ár ,

háromfélét tefz, úgymint: di

luvium , pretium , és subula.

Az első értelemben hár helyett

áll , ammint e' fzavaknak há

rúl, háromlik , hárít , fzom

fzéd értelmeikbűl kitetfzik; mert

én mernék Magyarúl így fzólla

ni : a vizek kiháromlottak,

kihárúltak a mezőkre. Igy az

árad, ara/zt is hihetőképen a'

hárad és hára/zt ígékbűl tá

madtak. A háromlik nem olly

törvényes, mint a hárúl, és a'

hárít. Lásd //agnert.

Referre, vifzahozni: ittrüf

Éringen. Cserenél reá vinni : (de

nem tudom , mirűl befzéll itt

Csere, mikor így fzóll: eggyik

a másikra vitetik). Ha itt a'

referre a relatiónak értelmé

ben vetetik, akkor annyit teíz,

mint ö/zvetartani, hasonlíta

ni, ö/zvemérni , 3ufammenbal

ten , veró[cidben, amineffen. -

JReferri , in relatione esse,

dirigi , vonzani , vifzonyban

lenni: im 9Berbdftniff: fcyn , ver=

ßalten. A tulajdonságok mellyek

a teremtett állatokra von/znak,

az Istenben az élet, értelem,

akarat, hatalom, felség. Med

gyesi. A vpn/z helytelen a'

vonz helyett. -

Reflexio, vifzaügyelés : 1le= s

Éerlegung. 1) Az éfztudományos

vi//zaügyelés (reflexio logica)

annyi, mint az előkerülő éfz

fogásoknak öfzvehasonlítása ál

tallyában. Az illyen viflzaügye

léseknek czéllya az, hogy ki

tudhassuk, ha mind a két éfz

fogás ugyanazt foglallyaë ma

gában, vagy sem? (Eggyenlő,

külömb;) ha ellenkeznekë egy

mással vagy sem? (Megeggye

* *
V



388 -

zés; ellenkezés:) ha az éfzfo

gásban valami feltagolólag (ana

Zytice) foglaltatike ? vagy ha
hozzá nem adatotté valami öfz

vekötőleg, synt/tetice? (belső,

külső: ) 's mellyik legyen a'

kettő közül a talpfzer, mellyik

a forma? – 2) A tapa/ztalás

haladó vi//zaügyélés (re/levio

transcendentalis), annyi, mint

öfzvehasonlítása a képzeteknek

az értő tehetségre nézve, melly

ben öfzvehasonlíttatnak; tudása

az adott kápzetek vifzonnyának

külömbféle értő tehetségeink

hez ; megfontolása az útnak ,

módnak, mikép és micsoda va

lóügyelő alkuk által jutunk mink

bizonyos élzfogásokhoz és itéle

tekhez, ha hajlandóság és fzo

kás általè, vagy érzékenység,

értelem, és éfz által ? A csupa

éfztudományos viflzaügyelés ha

sonlító é[zfogásokot fzül, (con

ceptus comparationis) azaz ol

"" mellyek által két éfz

fogásnak vifzonnya eggy itélet

ben közönségesen kifejeztetik,

ha péld. ok. két éfzfogásnak

meg kellè eggyezni, és vítató

itéletekre öfzveköttetni ? , vagy

egymással vifzontag ellenkezni,

és tagadó itéletekre egybe füg

gefztetni? A tapafztaláshaladó

viflzaügyelés ellenben viflzaű

gyelő éfzfogásokot fzül, ollya

nokot tudni illik, mellyek ál

tal magoknak a dolgoknak, vagy

az élzfogásoknak foglalattyaik

fzerint való vifzonnyok megha

tároztatik, mint péld. ok. men

nyiben eggyeznek meg egymás

túl a dolgok? Ezek tárgyügye

lő, amazok pedig csak valóü

gyelő hasonlítást fejeznek ki.

Fejérnél éfzrevétel, melly an

nyi, mint observatio, { \

IReflexus, viflzaügyeltt: über

Icgt, rejlettirt. -

AReformatio , jobbítás: Btra

6cfftrung. Kit (az) Isten magá

túl küld, az Ecclesia jobbítá

sára. Pázm. Hod. Ujabb hely

re allítás. Confessio.

AReformator, jobbító : Str

6cfftrer. Hitjobbító. Veresmarthy,

ARefractarius, délczeg: mi

berfyenftig, Íjartnätfig, baláltartij.

Délczeggé lett a jóra termé

zetünk. Pázm. Hod. és Pred,

/Refrigeratio, meghütés; ét

fúbfung. Pázm. Pred. Fázás,

Refrigescere, meghülni: "

füllen. Egyéb értelmeit, lásd

/Wagnerban. Azt munkálódja

") /zívedben, hogy job

an jobban hülemedjél a vi

lágtól. Ember Pál, Munkálódik
helytelenül formáltt íge, és ha

helyes volna, neutrum volna,

melly accusativussal nem állhat:

A hülemedni (zófzörnyet a'

hülni helyett a frequentati

vum belőlle hüldögél. Azonn

kivűl a világtól hülemedni 2

hülni roflz syntaxis, a világ

hoz meghülni helyett: •

Fefutare, megczáfolni: mi

bérlegen. Hátra czáfolta be/"é-

dit. Monofzlai. Meghamisított"
ugyan ezen Calvinistáknak *

közönséges sinattartás felülv"

ló kívánságokot, Lethenyei. A

hamisítani annyit tefz, mint

falsificare. -

Refutatio, megczáfolás: 28"

berlegung. Melly könyvnek meg

hamisítására, mikor nagy \"

gyekezettel magát adná. Léth"

nyei. A meghamisítas, fali

ficatio , és így megczáfolást,

refutátiót nem tehet. „ „

Regeneratio , újraízületés :

9Biebergeburt. Pázmánnál, ú/0"-

nan /kületés, jó ; de hg"

fzintúgy Telegdinél is. Gán"

tzinál új /zületés. A Kerél"
- *

, - /* :: 1. * Ae*

ség, úgymond: az új /süle"
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Sacramentomának is nevezte

tik. Gánótzi. Az új adjectivu

mot a substantivummal egybe

tenni nem lehet. Az új /züle

zés azonnkivűl annyi, mint no

va nativitas, és a regenera

tiót ki nem fejezi, melly újon

Jean való /zületés, vagy újra

„fzületés. Ember Pálnál újjá

/zületés , melly tellyességgel

helytelen.

/Regeneratus .. újrafzületett :

mitbergeboren. Ujonnan /züle

tett. Confessio. Ha az újonnan

jó Ízó volna, akkor a rege

neratust kifejezné.

ARegià dignitas, fejedelem

ség: főniglide JSürbe. Leth.

Regimen. Pázmán biroda

lomnak nevezi. Megtet/zik a'

Pápa birodalmának e/ztendő

Jzámábúl. Hod. De a biroda

lom annyi, mint, imperium, és
bírtok helyett is, annyit tehet,

imint possessio. En itt a Regi

ment , kormányozásnak , Re=

gierung mondanám. Külömben

az Or/záglás is jó. Verseghy,

Lásd //agnert is,

/Regzo, tartomány: Qambfd5aft.

Negyedes apró fejedelmesség

re (tetrarchatus) /zakadoztak
a” mego/zlott ör/zág” tarto

mánnyi. Pázmán Predik.

Regnare, orfzágolni, ural

kodni , kormányozni : berrfdjen,

tegieren. Molnár Albertnál re

gnálni ; de minek élnénk még

ött is deákos [zavakkal, a hol több

értelmes Magyar fzavakkal él
hetünk.

Regnum, orfzág: 9teid). Ál

tallyában annyi, mint tudo

mányépületes (systematica)egy

sége külömbféle valóknak , kö

zös törvények által. 1) A ter

méfzetnek csak ama törvénnyei

által, mellyek efzes valókra úgy

arányzanak , mint czéllyaikra.

*

Ez a termépzetnek or/zága. 2)

A gyakorlásügyelő élznek er

kölcsi törvénnyei által. Ez an

nyi, mint valamennyi efzes va

lók czéllyainak egysége, a czé

lok or/zága, az erkölcsi világ,

a kegyelemnek, az Istennek or

Ízága, egysége a terméfzet és

az erkölcs törvénnyeinek. A'

terméfzetnek visgálása az efzes

valók czéllyaira nézve (czéltu

dománynak (Teleologiának) ne

lyainak visgálása pedig Erkölcs

titdománynak (Moralisnak). –

/Regnum terrestre , földi or

fzág: &rbenreid). Molnár Albert.

Regnum spirituale, lelki or

fzág : Gjcijterreid). Molnár Alb.

/Regressivus polysyllogismus,

kodás. Fejér.

/Regressus, vifzamenetel: 3ut=

rücffcbrung. Lásd Progressus:

ARegula, regula: 9tegcI. Al

tallyában valamelly”, éfzfogás

vagy itélet, a mennyire a kü

lömbfélének egybekötését vala

melly közönséges alku alá ve

zetre ofztatnak. 1) Származá

sokra nézve némellyek a) ta

pa/ztaláselözök (a priori) ,

Ízükségesek, tárgyügyelők, mel

lyek „csupán csak a tifzta éfz

túl függnek, úgymint a tör

vények. Lásd Lex; b) némel

lyek pedig tapa/ztalásbéliek (a

posteriori), érzeményesek (em

piricae), mellyek a képzetek

nek és éfzrevételeknek fzövet

kezése (associatiója) által, vagy

a tapâiztalás által határoztat

nak meg. 2) Helyességeknek,

értékeiknek terjedésére néz

ve a) némellyek közönségesek

(universales, alígemeine), mel

lyek fzükségképen, és minden

kivétel nélkül helyben hagyat

eggyüvétett felemelkedő okos

veztetik; az erkölcsi valók czél

,

tik. A regulák három feleke
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nak. Illyenek a tapafztaláseló

zők, mint péld. ok. az erkölcsi

törvények; némellyek ellenben

csak általlyában valók (gene

rales , gemcingültig), mellyek ál

tallyában fzóllván , többnyire

helyben haggyatnak. Illyenek az

érzeményesek (empiricae), mint

péld. ok. az okosságnak életre

gulái 3), Foglalattyokra nézve

a) némellyek elmeügyelők (the
oreticae), mellyek az ösmeret”

külömbféleségeinek egységet ad

nak, mint a lélektudománynak

ama regulája: az öreg bűnösök

a kerefzthez folyamodnak. b)

Némellyek gyakorlásügyelök ,

mellyek a' ""
külömbféleségeit kötik egybe.

Ezek, vagy maximák, avvagy

žalpregulák, a mennyire csak

eggy rideg valónak akarattyát

illetik: vagy a törvények , a'

mënnyire általlyában az éfzre

építtetnek, és így valamennyi

" valókot illetik. c) Némel

lyek végtére az izlésnek regu

lái , mellyekrűl az Aesthetica

értekezik. – Regula practica ,

hagyomány: Borfd)rift. Annyi,

mint gyakorlásügyelő regulatá

gas értelemben. Lásd Cognitio,

Regularitas, az Aestheticá

ban rendkövetés: 9tid,tigfrit; ir

regularitas, rendhagyás : 1In

ridjtigftit.

ARegulativum, tárgynyomo

zó: regufatip. 1) Tárgynyomo

zónak mondatik a talpállítás,

melly a tárgyat nem maga ha

tározza meg, hanem annak nyo

mozására csak regulát ád, melly

fzerint azt az éfz meghatároz

hassa. Ez kétféle. a) Az eggyik

tudni illik meg nem határozván

azt ; a' mi van, csak az ösme

retlennek az ösmereteshez való

vifzonnyát terjefzti elő ; mint

az értelemnek létügyelő (dyna

mica) talpállításai. b) A másik

pedig csak kérdést ád fel, Ízin

te csak figyelmetessé tévén az

éfzt, hogy valamit nyomozzon.

2) Tárgynyomozónak monda

tik az ösmerethez vagy a cse

lekedet módgyához tartozó kép

zett (idealis) tökélletességnek

éfzfogása is, mint péld. ok, az

alkutlané, az eggyügyű valót

(subjectumé), a tellyesen tilz

ta akaraté. A regulativumnak

általellenében áll a constituti

vum. Lásd Constitutivum.

/Regulativum principium.
Lásd Constitutivum.

Relatio, vifzony: Stichting

A mérkezés, vagy /zítás a De

ák relátiónak értelmét helyesen

ki nem fejezhetik. Csere tekin

tetnek nevezi: A tekintet, úgy

mond, a dologban olly mód,

mellyel eggyik dolog a másikat

nézi. Másutt a contraria re

lata ugyanezen Író néző, ba

rátságos ellenkezöknek nevezi.

De ha csak Kirschnek defini

tióját nézzük is, e névvel meg

nem elégedhetünk. A Relatio

alatt így fzóll ő: cint Berglti

d)ung, Bčšitbuug auf ($tmaš ah

bertô ; idem, quod mutuus re

rum respectus. A respectus te

hát tekintet : 2ínfid)t; a mutuus

respectus pedig más nem lehet,

hanem vi/zony : 8cjitfung. A'

Német Birbäítni annyit is telz,

mint proportio, arányzat. De

ösmerkedgyünk mega relátió:
nak értélmével közelebbrül. A

relatiók, vi/zonyok : ötróált:

niff* külső határozások, mellyek

a belsőknek általellenében álla

nak. Ezek kétfélék. A) A va

/óillető, képzeltt, formaügye

lő vifzonnya valamelly éfzfo

gásnak, vagy képzetnek a má

sikhoz. Péld ok. a' fzemléltt -

tárgyaknak egymáshoz való vi

*
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Izonnya a közben és az üdő-aequatas) fzemléléseket, péld.

ben, az eggyüttlévő dolgoknak ok. létséget (realitást) fzerez

vifzonnya, a mennyire hoz-hetünk. 2) A gyakorló élznek

zájok érdeklést nem gondolunk.fzámára akkor támadnak viizo

Az illyen vifzonyok, a vifzaü-nyok, mikor az, a' mit gon

gyelő éfzfogásakot fejezik "-""""" , vagy az akarat által

2) A tárgyilletö , valóságos létségre (realitásra) juthat, mint

létügyelő vilzony az, mikor az péld. ok. a tifzta erkölcsösség

eggyik dolog a másikot olly (moralitas , &itt(id)fcit); vagy

erővel érdekli, melly amabban mikor az, a' mit gondolunk,

valamit okoz... megefzközöl. Lásd eggyetlen eggy lehetséges előté

Influxus. Mikor így az érdeklő|tel (praesuppositio, Ucrauêfca

dolgot az érdeklett is vifzontag|6nmg) gyanánt fzolgál, melly

érdekli, akkor a vifzony vi-alatt az akarat, önnön magával

fzontagvale (reciproca), és az tellyességgel eggyezőleg, azaz,

érdeklő erő tulajdonképen vi-erkölcsösen (moraliter), maga

/zonyerönek mondatik (in/luxus|magát meghatározhattya : mikor

mutuus). Illyenek a vifzonyok valóügyelőleg megkívántatik ar

a magavaló és állítmány között | ra, hogy azt megtehessük a'

(inter substantiam et accidens),|mit az éfz eredeti fogásai Íze

vagy az ok és az okozat között.|rint (categorice) parancsol, Páz

E vifzonyok a relatiónak , vi-mánnál. Köz : vagyoné közök

fzonynak categoriái által fejez-a' Testamentomhoz? úgymond

tetnek ki. A jelenéseknek ha-Hodeg. De a köznek ma sok

sonlítólag belső határozásai csak kal más értelmei vannak, hogy

az általlyában vett valaminek sem relatio. Szilágyinál ö/zve

tartós vifzonnyai az érzékeny-köttetés, egybeköttetés, mel!

ségekhez. Mikor a vifzonynak annyi, mint convinctio, colli

-vi/zonytársa (correlaturna), gatio in sensu factitivo. Fejér

avvagy vi[zontagyaló vifzonnya|nél már képestség : ha magá

nincsen, ügyelésnek is lehet|val, úgymond : bizonyos ké

mondani. Így magában e mon-pestségben lenni gondoltatik ;

dást: relationem habere ad ali-már vétel, 95c3ießung ; már Te

quod objectum, cine 35t3it6ung|kintet. Lásd Contrarium: –

auf einen Gegenítanb ba6en , annyi, Relatio ad invicem : egymáshoz

mint valamelly tárgyra ügyel–való lét. Fejér. A lét, existen

ni, egyébkép pedig vi/zonyol-tia, nëm Relatio: egymáshoz

ni. 1) Az elmélkedésben, avvagy való vif/zony , talán elég ér

theoriában vífzonyolnak, ügyel-telmes mondás.– Relatio notio

nek a tárgyra a) a' fzemlélések, num, aut Conceptuum : az ér

ha egybefüggések fzükségesnek telmek tekintése. Fejér, Ez an

és regulakövetőnek gondoltatik, nyi, mint respectus significa

mint péld., ok. mikor én ma- tionum - a notio, értemény;

gamban bizonyos [zemléléseket a conceptus, é/zfogás; tehát,

egymás utánn fzükségképen kö-az értemények”, vagy efzfogá

vetkezőknek, vagy általlyában sok mérkezése, vagy vi/zony

eggyütlévőknek, (coexistentes)|nya is törvényesen.

gondolok. b) Az é/zfogások ,| Relative, tekintetképp: wcr.

ha nekik tellyesen eggyenlő (ad-bältnifmäfig. Fejér. *

t

*



392

Relativum. Az általános és

másra vitető jóknak külömb

ségeirül. Márton István. Az ál

talánosrúl lásd Absolutum; ia'

másikrúl pedig Relatio alatt.

Relativus, képeslegvaló: Gt

nod3 verbältnifmäfigeë. Fejér.

Lásd Absolutus.

/?elatum, képeslés. Fejér.

ARelaaare, tágítani: nad)[afe

fcm. A ki akarva tagíttya az

Isteni /zolgálatot. Pázm. Pred.

A tágít accusativussal nem olly

fzokott , mint inhaesivussal :

az Isteni /zolgálatonn. Lásd

/Wagnert, -

/Religio, Religyio : 9tcligion.

1) Talpvalóügyelöleg (subje

ctive) annyi, mint"
zet , melly az éfznek mivolti

törvénnyeit isteni parancsola

toknak, az erkölcsöt pedig (vir

tus, Qugenb) úgy nézi, mint a'

véges akaratnak a' fzent és ke

gyes világteremtőnek akarattyá

val való eggyezését, ki a bol

dogság és az erkölcsösség kö

zött a legfzorossabb arányzatot

(propositiót) akarja megefzköz

leni, és meg is efzközölheti.

Morálisra támafzkodik minde

nik relígyió , mellynek tudo

mánnya errevalónézve Morális

Theologyiának neveztetik. 2)

Tárgyügyelőleg a Religyio an

nyi, mint sommája ama taní

tásoknak, mellyek a valóügye

lő Relígyióra czéloznak. A Re

ligyio foglalattyára, első erede

tére és belső lehetségére nézve

vagy kinyilatkoztatott , vagy

zerné/zetes. Amabban valamit

isteni parancsolatnak kell előbb

ösmernünk, hogy kötelességnek

nézzük ; ebben pedig köteles

ségnek ösmernünk, hogy isteni

parancsolatnak nézzük. Azok

nak tulajdonságira nézve, kik

kel a Religyio közöltetik, vagy

tárgyügyelöleg termépzetes ,

mellyrül magát saját efze által

kiki meggyőzheti; vagy tárgys

ügyelőleg tudós , mellyrűl má

sokot csak tudományosan lehet

meggyőzni. A Religyio, vagy

kedvkereső, és pufzta isteni fzol

gálat (cultus), ha benne az is

teni parancsolatokot csupa ren

deléseknek (statutum) nézzük,

vagy tifzta erkölcsi, 's a' jám

bor életre ügyelő, ha benne az

Isteni , parancsolatokot ti/zta

gyakorlásügyelő törvényeknek

tartyuk: Az Ecclesia Isteniga

zában kifejezi vallását. Pázm.

Hod.– Régiség által megvas

tagítá a vallást: vetustate ro

boravit religionem. Monofzlai,

Lasd Wagnert,

/Religiose, Istenfélősen : (jet

fc8fürd)tig. Lásd a többi értel

meit Wagnerban. Szentsége

sen. Confessio. Istenes ájtatos

sággal. Pázmán Hodeg.

/Religiositas , Istenfélőség :

®etteőfűrd,tigteit. Az Istennek

e/zközlöt ti/ztelete , vagy a'

vallásosság !!! Márton István.

E Ízerint az irreligiositas val

lásosságtalanság volna, melly

nyelvünknek majd minden fzó

képzőjét magában foglallya.

AReligiosus, Istenfélő: (jot

tešfürd)tig. Szcrzetes, 9)tönd,. A'

klastromokba reke/zkedett Szer

zetesek., Pázm. Hod. Telegdi

nél és Monofzlainál is Szerze

tes. Lásd egyéb értelmeit Wag

nerban.

#elinguere: elhagyni : vers

faffen. Lásd a többi értelmeit

/Wagnerban. Pázmánnál hátra

hagyni. Predik.

Reliquiae, maradékok, tete

mek : llcóérrejte , 1ltócr6fri6fcÍm.

Gánótzinál ereklyék, melly fzó

a Deákbúl van megrontva. –

/'éternek és Pálnak tetemeihez
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igérte magát. Monofzlai.– És

ha a Szentek képeinek tarto

zunk ti/zteletet adni , annál

inkább az ö /zent tetemeket és

ereklyéket tartozunk ti/ztelni.

Illyés. – Reliquiae Sanctorum:

A /zentek tetemi ereklye. Páz

mán Hodeg. Reliquiae Sacrae :

Jzent tetemek. Pázm. Hod. –

Reliquiarum monstrantia, erek

lye:""
Remanere, elmaradni: auês

bleiben. Lásd Wagnert, Páz

mánnál Pred. hátra maradni,

3urücf6fci6cm. -

Remedium, antidotum. El

lenfzer. Fejér. Lásd Wagnert.

AReminiscentia , emlékezés :

G5ebäd,tnif. Pázmán Predik.

Remissio. Lásd külömbféle

értelmeit Wagnerban. Pázmán

mál Hod. és Illyésnél Bocsánat.

Szilágyinál pedig elengedés.–

Remissio, peccatorum : Kri/z-

tusonn kivül, senki másnak

nem érdemli a bűnbocsátast.

Pázm. Hod. Ugy másutt bűnbo

csánatnak is mondgya.

Remittere, meglassúlni: nady

Haffen, Ember Pálnál meglas

sodni : a bűn cselekedetben

meglassodnak; melly helytele

nül formáltt [zokatlan íge. Páz

mán a lassudik ígével él: an

nál inkább lassudik mozdulá

sa. Predik. Nagyon terméfzet

len íge.

ARemonstratio, jelenség. Az

okosságnak győzhetetlen jelen

séginn fondáltatott bizonysá

gokot táma/ztok. Pázm. Hod.

A'fondáltt untig elég passivum.

Remorari, tartóztatni : a0=

balten. Pázm. Pred. Egyéb ér

telmeit lásd Wagnerban Re

moror alatt. -

Remuneratio, jutalmazás, ju

talom: 93ergeItung , ötlebnung.

A többi értelmeit lásd Wag

megtudtakot ism

Hod. - Jutalomnerban. Pázni.

izetés.

Femunerator , jutalmazó

magjutalmazó: Berge[ter. Pázm.

Hodeg.

Fenovare, újítani: erneuern.

Kételen dolog mondanyi, hogy

megújjétassanac , az kisded

gyermekek az. Kere/ztségben.

Lethenyei. Fejér az újjongatni

ígével él, és ezt némelly he

lyekenn a kurjongatni helyett

mondgyák. Ujítani az igaz íge,

és ennek frequentativuma ú

jítgatni. * * *

Reparatio, megtérítés : 8u

rücftcífung. Pázmán Predik.

Repercipere. Az egy/zer

ét elejbe jut

tatja. Fejér. . - **

IRepetere, ismételni: micber

boIcm. Pázm: Pred. Két/zerez

ni , mellynél több/zörözni jobb.

Repetitio, többfzörözés: 3Bit

bcrbefung. A két/zeres annyi,

mint conduplicatus. Pázmánnál

kétfzermondás: A két/zermon

dás , úgymond , akkor türhetö,

mikor a homályosan ejtett,

dolgot világossabb /zókkal ki

fejezzük. De ennél a két/ze

rezés jobb. Verseghynél vi//za

hozatás : A ha/zontalan és u

nalmas vi//zahozatások elkerü

lésének okáért. Ezzel megelé

gedni nem lehet. Lásd Wagn.

Replere, megtölteni: amfúl

Ícm., Monofzlai a megtellyesí

teni ígével él; de ez ide nem

illik. Lásd Wagnert. – Reple

re, complere spatium , a' közt

betölteni : bcn 9Raum auêfül(en.

Lásd Spatium.

ARepraesentans , bemutató :

g)arffeffer. Lásd a többi értel

meit Wagnerban. Pázmánnál

elöljáró, vagy képezö : Anti

christus elöljáróit és kepezöit

*** mondgya. Hod. De

25 - -
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mind a kettő más ertelmű ,

hogy sem a repraesentanst ki

fejezhetnék. -

/Repraesentare, bemutatni,

képzeni: barftcÍÍcm , vorite({en. A'

külömbkülömbeknek eggyesültét

miképp képzi magának a lel

4iesméret? Fejér.

ARepraesentatio , éfzképzés ,

képítés, vagy röviden képzet:

23orftcf(ung. Az elmének „belső

határozása , módolása. Osme

retté válik, mihelyt valamelly

tárgyra alkalmaztattyuk. Ezt én

Kirsch utánn így külömböztetem

meg attúl, a mit imaginatió

nak, képzésnek, képzeménynek,

és legfzorosabban /zőképzetnek

mondunk. Önálla a' Reprae

sentatio , Borítellung , Bilbung

(képítés), és Pliniusbúl e pél

dát hozza elő: ejus imago nul

la alia repraesentatione expri

mi potest, fein bißnifi fann midt

anberô vorgefteItt merben ; az ő

képét más képítéssel, képzettel

ki nem lehet fejezni. Az ima

ginatio pedig nálla Sinbißung ,

(képzés), Borjttílung im (5cműtbe,

Jzívképzet , képzemény. Lásd

ARepraesentativa facultas. E

#" értelmeit lásd Wagner

an. Cserenél és Fejérnél kép

Azés, képzet, és előterje/ztés :

Az előterje/ztés a léleknek olly

munkája 's a' t., Fejér. – Re

"praesentatio totalis , egé/z/zerü

képzet ; – partialis, ré/z/zerü.

Fejér. -

Repraesentativa facultas ,

képitő tehetség: 230r/tellungèver

mögen. Áll ez 1) a foganható

ságbúl (receptivitas, $mpfäng

Iid)feit) az érdeklésekre nézve:

2) az önkénybűl (spontaneitas),

melly ezen érdékléseket kidol

gozza. Ammint azutánn az éfz

képzet (repraesentatio , ,23pr

fitűung), vagy a képítő valót,
/

az elmét és ennek állapottyát,

vagy a képített tárgyat illeti,

a képítö tehetség is vagy ös

merö , vagy, vágyó tehetség

nek neveztetik. Valamit megös

merni annyit tefz, mint azt tar

tani , bogy a képítés, a kép

zet az ő tárgyával megeggyez;

valamire vágyni, vagy valamit

ivánni pedig annyi, mint azt

tartani , hogy valami elménk

nek valóbéli , alkotmánnyával

megeggyez.LásdRepraesentatio,

/Reprehendere, feddeni, dor

gálni: jured,tmeifen. Mindaddig

feddenem kell azon bűnököt,

még az emberek megnem fzün

nek tőllök, Pázm. Pred. /ala

mitül meg/künni latinismus.

Lásd Desisto, , , , , , , ,

Reprehensio, megfeddés, dor

gálás: baë 2(uê[djeItén, 23ermtiš

geben. Pázmán Predik.

AReprimere, viflza, vagy há

tra tolni : 3urücfbalten , burütt

[dblagen. – Reprimere hostem :

Megtolni az ellenséget. Páz

mán Predik. * * *

Reprobare, roflzallani: vtr

merfen , mif6iIÍigen. Pázmánnál

megvetni Hodeg. .-

Reprobatio , roflzallás: 93tr

mérfung » Él)tifibilligung, Ember

Pálnál megvetés, megvettetés.

Pázmánnál kárhozatrarendelés,

Hod. Kárhozatravetés. Az efféle

nevek a való nélkül latinismu

sok ét egybe nem tetethetnek. Ha

a praedestinatiót, elővála/ztás

nak mondgyuk, akkor a re

probatio" előkárhoztatás,

/Reprobus, elvefzendő, Pázm.

Hod. ha a' Reprobatiót kár

hoztatásnak mondgyuk , ne

vezzük a reprobust kárhozan

dónak, -

Reproductio repraesentatio

num, a képzeteknek megújítá

sa , képzetújitás : 9\cprobuction



der Vorstellungen. Törvénnyé ér
zeményesen {empirice) ösmer
tetik meg; de tapasztaléselőző 
talpokokra van építve Lásd I
maginandi v is .

Repudium  , nőmásítás : 23er» 
, Serafcfcfyiefcuns (in eíjelU 

éen Sßerljaltnificn). Pazm. mene
déknek ; a’ libellum repudii pe
dig menedék levélnek nevezi. 
A’ menedék csak a’ m egy , nem 
pedig a’ ment ígébül Származik; 
és azt tartom, hogy még akkor 
is, mikor asylumot tesz, csak a’ 
megy ígébül kőlcsönöztetett; a’ 
menedékes grádics  az , melly 
a* menést könnyebbíti. Á’ m e
nedék tehát a? repudiumot Szár
mazására nézve semmikép sem 
jelentheti. A9 nömdsítás az cn. 
vélekedésem Szerint'V repudi
um ; a9 nomásitó levét pedig 
a’ libellus repudii névnek leg
jobban megfelelne.

Repulsio , távoztatás: das Zu
rückstossen.

Repugnantes notae , egymás
sal ellenkező jegyek. Fejér.

R epugnan tia , ellenszögezés: 
Widerstreit. Ez , valamint v i
s zonytársa  ( correlatuma ) , a’ 
reáállás , ráá llás , vagy meg- 
eggyezés kétértelmű {amphi- 
bolicus) visszaügyelŐ észfogás , 
és kétfélét tefz. 1) A ’ tifzta ér
telemfogás szerint, két észfo
gásnak , vagy ugyanazon eggy 
éízfogás* jegyeinek éfztudomá- 
nyos, és feltagoló ellenkezését 
jelenti. Két valóságok {realitá
sok) között, azaz , két vita tá 
sok {affirm a tiók , Bejahung) kö
zött , ammint csupán csak a’ 
tiszta értelemtűl gondoltatnak, 
ellenkezet nem lehet; mivel eh
hez tagadás kívántatik. 2) Tefz 
másod szór valóságos ellenfzöge- 
zést , melly viszöntagvaló rö
vidséget okoz; két érzeménye-

sen valóságos állítmány {prae
dicatum) közölt való viszonyt, 
mikor eggy talpvalóban (subje-  
ctumban) megeggyesülvén, egy
másnak okozattyait viszontagva
ló  rövidséggel illetik, mint péld. 
ok. a? mozgásnak ellenkező a- 
ránnyai, vagy a gyönyör és a’ 
fájdalom.

R epugnare , lu c ta r i , ellent
mondani , tusakodni; Widerspre
chn, zanken. Egy két dologban 
'tusaiódnak a’ vallással. Páztnán 
Hód.

Reputare v. g . nihilum  , sem
minek tartani: für Nichts halten. 
— Reputare donum Dei: Isten 
ajándékának tartan i. Pázmán 
Pred. Lásd W a g n ert  is.

Requiescere fa c e r e , nyug
tatni : berufnen. Mikor híveit 
elnyugottya. Pázmán Hod. A’ 
somnum inducere alatt bővebb 
szó vari arról, hogy itt a’ nyug- 
ta ttya  a* törvényes művelő ige.

R e q u ire re , megkérni: erfu? 
d)en. Annak a’ * S inatnak nincs 
ereje; mert a’ Római Pápát keb 
lett volna elsőben m egta lá ln i, 
mellyet (a* mit) pem cseleked
tek. Pázm án. A’ m egtalálni 
annyit tpfz , mint in ven ire ; 
azonnkívül ezen idiotismus nem 
Magyar, hanem a’ Franczia trou- 
ver quelqu9uney valakit felkeres
ni : Jemanden besuchen, megláto
gatni, inellybíü az erfucfym is 
származik, idiotismushoz nagyon 
hasonlít.

R es , dolog: Sache. Ez há
romféle. 1) A’ dolog, ammint 
magában van , valam i. Lásd 
Rés in se. Ez általelleriében áll 
a’ jelenésnek. 2) A’ nekünk le
hetséges tapasztalásnak tárgya is 
dolognak neveztetik. Ez által- 
ellenében áll a* csupa éfzkép- 
nek (ideának). 3) Az is dolog
nak mondatik mind, a’ mi ma-
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gának czélt nem fzabhat, mint

az élettelen és oktalan dolgok.

Lásd Persona. – Resfacti téte

ménytárgy: *batfadt, 1) Tőbb

nyire annyi, mint a valóságos

tapafztalásnak a tárgya. 2) Az

ollyan éfzfogásoknak való tárgy,

mellyeknek tárgyügyelő valósá

át valamelly nekik megfelelő

zemlélés által meglehet mutat

ni; a' mi két útonn történhet

meg, úgymint * a) vagy való

ságos, akár saját, akár idegen

tapafztalásbúl. Ez érzeményes

(""" téteménytárgy. b)

"Vagy a tifzta éfz által ismét

" en; úgymint: elmeü

gyelő" adományokbúl (e datis

*heoreticis), a minők a nagy

ságoknak mérőtudományos (ma

shematica) tulajdonságai; vagy

gyakorlásügyelő (practicus),dá

tumokbúl, a minő péld. ök. a'

fzabadság. – Res finita, véges

való : enbliájc8 gbing; mellynek

mindenémű realitássa, valósága

nincsen. -

-Res in se, a dolog, ammint

magában van, valami, valami

ség: 3ping an fid) fc16ft. A tárgy,

a dolog, ammint kivűllünk ,

éfzképzetünkönn kivűl, tapafz

taláshaladó értelemben, magá

ban van. 1) Ez általlyában vé

ve, a jelenésnek, avvagy a tárg

érzékeny képzetének általelle

nében áll. 2) Szorosabb érte

lemben vagy tagadó, vagy té

žeményes. a) A tagadó vala

mi, vagy valamiség magában

annyi, mint általlyában vett va

laminek egéfzen határozatlan ,

és üres éfzfogása, eggy ollyan

valaminek tudni illik, mellyér

fzeményesen nem fzemléltetik ,

's mely minden lehetséges étz

revételeknek látókörnyékén ki

vűl fekfzik; eggy ollyan tárgy,

melly éfzképzetünktül külöm

bözik, és az érzékenységtül nem

függ ; 's e' fzerint vagy eggy

ugyan az" ; de a'

magábanlétnek tulajdonsága fze

rint, mellyet mink nem fzem

lélünk, mint az ember , am

mint magdban van ; vagy más

valamelly lehetséges valami,

melly érzékenységűnknek tár

gya, semmikép sem lehet, mint

péld., ok, az Istenség ; eggy

csupán csak gondoltt, de nem

/zemléltt valami, mellyet csü

pán csak az éfz gondolhat; de

az érzékenység efzre, nem ve

het 3, mellyet tehát, határozott

gyanánt nem ösmerhetünk; a'

tárgynak általlyában való gon

dolása fzemlélés nélkül; elvontt

tárgy , melly a jelenéseknek

talpok gyanánt fzolgál; ez előt

tünk megjelenő, tapa[ztalásha

ladó , nem érzeményes tárgy,

vagy talpvaló (subjectum), ben

nünk lévő valami, gondolatva

ló, tagadó értelemben vett no

umenon. Péld. ok. a magavaló

(substantia) az üdőben való tar

tósság nélkül. Ez minden jele

néseknél eggyenlő; annyi, mint

a , 's errevalőnézve a' jelenések'

érthető okának is mondatik. b)

A téteményes (positivum) va

lami magában az, a' mi nem

y érzeményesen fzemléltetik, am

mint magában van: a mi tehát

téteményes határozásokkal gon

doltatik , téteményes értelem

ben vett noumenon , ovros ov,

az értelemnek adatott érthető

tárgy, a tifzta értelemnek tár

gya, értelemvaló, éfzvaló. Eh

hez nemérzeményes fzemlélés

kívántatik, és így csupa gon

dolatvalami (Gjcbanfcnbing), el

lenkezetlen éfzfogás, conceptus

problematicus. Errűl nekünk

sem tapafztaláselőzőleg, sem ta

pafztalólag nincsen ösmeretünk,
*
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Tapafztaláselőzőleg nem : mert

az illyen ösmeret csak azt fog

lalhattya magában, a mi az ös

merő talpvalótúl (subjectumtúl)

függ; a valamik pedig, am

mint magokban vannak, a mi

elménktűl nem fűgghetnek, ha

csak lelkünköt az illyen, vala

mik alkotojának nem akarjuk

vallani. Tapafztalólag sem : mert

az, érzeményes ösmeretnek meg

kell a tapafztaláselőzővel, úgy

mint tehetségének formájával

eggyezni; és így sükeres okát

annak nem talállyuk, mellyre
nézve az érzésnek a tifzta éfz

fogással, és a dolgoknak egy

mással meg kellene eggyezni,

Az eggyiknek lehetetlensége a'

másiknak lehetségét rontya meg.

Az ollyan itéletek pedig, mel–

lyekben a dolgoktúl, ammint

magokban vannak, az érzékeny

fzemlélésnek praedicatumi meg

tagadtatnak, a minők péld. ok.

a közben, az üdőben való lét,

a terjedtség, a tartósság , a'

változás 's a' t. nem valóságos

ösmeretek , mert helyekbe a

fzemlélésnek téteményes praedi

cátumit tenni nem lehet.

noumenonoknak sommája éfzvi

lágnak, érthető, vagy értelem

ügyelő világnak neveztetik; a'

Jelenéseknek sommája pedig ér

zékeny világnak, avvagy ter

méfzetnek érzeményes értelem

ben. A jelenés, és az érzékeny

világ ösmerhető, mivel valósá

gát fzemlélés által meg lehet bi

zonyítani; a valami pedig, am

mint magában van, valamint az

éÍzvilág is csak gondolható, mi

vel a róllok való éfzfogásoknak

lehetetlenségét meg nem lehet

mutatni: ha egyébaránt velek

az érzékeny világbúl vett és ön

nön magokkal ellenkező jegyek

meg nem vegyíttetnek, mint p. o.

A”.

ha az Istent üdőbe és közbe

helyeztetnénk, vagy a cseleke

deteket fzabadoknak tapafztalás

haladó értelemben lenni mon

danánk. c) A dolog , ammint

magában van , a valami, a va

lamiség érteményes; és termé

fzetes értelemben az, a' mit az

érzékeny tárgyon állandóképen

és közönségesen érezhetőnek ta

pafztalunk, a minő a harmat

felleg az égi /zivárványnál,

az eleven /zénnek kerek moz

gása ; jelenés, melly különös

gépelyezéstül (organizatiótúl),

vagy a dolognak a gépelyek

hez (organumokhoz) való kü

lönös fekvésétűl függ, mint p.

o. maga az égi /zivárvány, a'
tűzkerék.

Reservare , fenntartani: auf

6cmabren. Fenntarthattya (az)

Isten a büntetést, ha a vétket

megbocsáttyá is. Pázm. Hod.

Reservatio, fenntartás; 2(uf="

6cmabrung. Reservatio mentalis:

Az é/zbéli fennhagyások, mi

kor valaki valamit másképen

gondol 's a' t. Márton István.

Gondolatkorlátozás.

Resilire, vifzaállani, vifzang

rani : jurűtffpringen. A kivi//za

áll, fogadásátúl. De mind a'

vi//zaállani, mind a vil/za

ugrani fzokatlan az elállani

helyett. Elállott fogadásátúl

az értelmes Magyar mondás.

Resistere ellentállani: wiber

[trcben. Pázmánnál ellene állani,

az ellene annyi, mint contra

ipsum, és így a resistere ígé

nek értelmét ki nem fejezi,

Resonare, hangicsálni : mi

bertőmen , moiberballen. Molnár

Albert. A Tótoktúl vettük a'

diminutivumoknak cs és cska,

cske fzóképzőit; de csak a ne

vek fzámára. Molnár Albert'

üdejében már egynehány ígék –
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ben is látni e' betűt, nielly {1Z

ígékét""" és

megidomatlaníttya. A resonare

örvényesen Magyarúl annyi,

mint hangzani, vagy legfelyebb

hangozni, hangoskodni, zen

šeni. … … … * •

Res ctus, tekíntet, vifzony,

ügyelés: 2(midt, Besiebung. Ér

" méltó tekintetbül. Páz

mán Hod. Másoknál arány ,

arányzás, jó Magyar nevek; de

nem annyit tefznek, mint re

spectus, hanem annyit, mint

proportio. Lásd Relatio. – Si

ne respectu alterius: másra va

ló tekintet nélkül. Pázm. De a'

másnak tekintete nélkül fzebb.

4 Respicere, mutatni, czéloz

ni, arányzani: Útiitben:, Molnár

Albert a nézni ígével él, mikor

így fzóll: Minden öröm az ó

Testamentomban Krifztusra né

zett. E Deákos mondás helyett

a Kri/ztusra czélozott értel

mesebb. Pázmánnál /zemlélni :

Az alázatosokot/zemléli az égenn

és földönn. Pred. – Respicere,

alludere: A Moses könyveire

arányoz Ezaiás. Ember Pál.

Fespiratio, lélekzet: 2(tbcm.

A levegő ég lélekzetekre, a'

folyóvízek fzomjúságok oltására

fzolgáltak, Pázm. Pred.

Respirium , haladék: 2(ufa

fbu6. Mikor illendő halladékot

(haladékot) kért az adós, nem

csak várni nem akarta (akart);

nanem lehetetlen dologra (is)

kényfzerítette. Pázm. Hod.

Aesponsio, felelet , válafzté

tel: 2fntmort. Fantom fant, azaz,

Sárvári Püspöknek, kozmás le

velére való válá/ztétel, úgy

mond Lethenyei A vála/zté

tel névvel Pázmán is él. Hodeg.

- Respublica, köztársaság: eine

Stepu6lif. Fejér. – Respublica

ethica: melly társaságot erköl

csi föz társaságnak nevezhet

ni. Márton István. -

Restauratio. Megépítéssel

adgya Pázmán: örök Istenségü

fzent Fiában végezé el nagy i

gyekezetét (ügy a gyökér, nem

igy) az embernek megépitesé

rül. Hod. A Deák restauro a'

kiavúltt stauro ígébűl fzárma

zik, melly majd nem annyit

tett, mint struo, a' re praefi

xum tehát egyenesen újólag va

ló felépítést tefz. Azért a ré

stauro ígének értelmei ezek:

megújítani, elöbbi lábára ál

lítani, megegé/zíteni, helyre

hozni ; és mivel az ép annyi

nállunk, mint integer, még az

újra felépíteni is a restaurt

ígének Magyar értelme. De ezen
íge olly annyira csak a' köbül

rozva a Magyarban, hogy *

emberi nemzetnek megváltásá

rúl belső ütközés nélkül "
lehet mondani. En az emberné

zem, fzent Pál fzava járásaft

rint : Vetus homo noster 5l

mul crucifixus est, ut_destru

atur corpus peccati, Rom. 6.

v. 6. Legem mandatorum eva

cuans, ut duos (Hebraeos 50l

licet et Gentiles) condat in e

metipso in unuín hominem fa

ciens pacem. Ephes. 2. v. 15.-

Ecce facta sunt omnia nova,

II. ad Corinth. 5. v. 17. – 1"

Christo enim Iesu neque cir

cumcisio aliquid valet, ne]"

"" sed nova creatu

ra. Gal. 6. v. 15. – Deponer*

veterem hominem ---- R"

novamini autem Spiritumen"

vestrae, et induite novum ho

minem, qui secundum Den"

creatus est, et sanctitate ve"

tatis, Ephes. 4. v. 22. 23. *

Restitutio. vifzapótolás: 3*

fábúl való épületekre van hatá- |

megújítását helyesebbnek né- |

fű

07

re

|

té

#
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rütf[tellung. Márton Istv. Ugyde

ez csak in aequipollenti, hát a'

restitutio in natura? Wif/za

./zolgáltatás, vil/zatérítés –

Megadás Confessio; Megtérí

tés Illyés; de mind a kettőben

a' meg praefixum terméfzetlen.

– Restitutio, repositio in in

tegrum: helybe állatás. Igazsá

ga vagyon, hogy helybeállatá

sát (helyreállítását) megkíván

nya, úgymond Pázmán; de hogy

az allatás, az állítás helyett

helytelen fzó, lásd Assertio

alatt. -

Restrictiva propositio, ha

tárba fzorító, p. o. mondás. Fe

I'•

ARestringere , lekorlátozni :

verbinben, timfdjrämfcn. A' miné

müséget le/zorítya fzületéseket

megelőző idejekre. Ember Pál.

A megelőzö participiumot jobb

egéfz mondásra felofztani: azon

iüdőre, melly /zületéseket meg

elözi,

Resultare , kijönni , követ

kezni: erfolgen. Ezekbűl két do

log , jő ki. Molnár Albert.

Résultatum , folyamat: 9\c=

futtat. Lásd Analytica methodus.

AResurgere, feltámadni: auf

eríteben."Krifztus feltámadott az

a') halálból. Molnár Albert. A'

eltámadott utánn a halálból

fzükségtelen, csak az eggy ha

lottaibúl feltámadott fzokott

Magyar kifejzés. -

, , feltámadás: 24uf

critcbung. A Sadducaeusoknak le

hetetlennek tetfzett a feltáma

alás. Telegdi. Mikor a koporsó

őrzők (őrök) feltámadásának

fényességét tekínték. Pázmán

Predik.

AResuscitare, feltámafztani p.

o. halottakot: ermoetfen. Pázmán

Hodeg.

Aetardare, késtetni: verbin

-

*-

bern. Ha pedig az emberi gyar

lóság némellykor megkéslelné.

Pázmán Pred. Nagyon helyte

len íge.

Retinaculum , tarts. Tarts

nélkül mindeneket. hazudnak

Pázmán. Szörnyű helytelen be

fzéd a tartalék, tartóztatás,

vi{/zatartás, zabola helyett.

Retractare, revocare, fza

vát megmásolni , viflzavenni :

baë 98ort 3urücfmcímen. Pázmán

a vi//zamondani ígével él: Gon

dolatlan kívánságit, úgymond,

maga vil/zamondotta. Ezen ígé

vel csak akkor él a Magyar,

mikor a megfzidott a' fzidal

mat a' fzidónak viflzamondgya.

Fetrahere, elvonni : jurücf

5ieben. Pázmánnál megvon/zani :

A gonofzságtúl, úgymond, meg

von/zák gyarlóságunkot. Hod.

De a' von ígébűl a vonoz, és

megrövidítve vonz a' fzokott fre

quentativum. -

Retribuere. Lásd külömbféle

értelmeit /Wagnerban. Pázmán

nál fizetni : Mellyeket az Isten

világi jutalommal megfizet. Pre

dik. És ugyanott: Gonofzal fi

zetni. -

Revelans, nyilatkoztató: Cf

fenbarer. Veresmarthynál je

ientö : A vallás ellen vét,úgy

mond, mert annak jelentőjét

(nyilatkoztatóját) megveti.

Revelare, kinyilatkoztatni:

offenbaren. Az Istentűl kinyi

latkoztatott igazság. Pázmán

Hod. A hit a dolgokot jelenti,

mellyeket az Isten kinyilatkoz

tatott. Gánótzi. Veresmarthy a'

jelenteni ígével él : (az) Isten

nem kevésbé (minus) jelentette

e czikkelyt, mint a többit. És

evvel Pázmán is él, így fzóll

ván: Szükség, hogy az Isten je

lentse azt az igazságot, mellyet

hittel kell vallanunk. Hod.
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Revelatio, kinyilatkoztatás :

§)ffenbarung. Gánótzi és Illyés.

Pázmán Jelentésnek mondgya a'

következő mondásában: Az Isten'

jelentéséért hifzünk. Hodeg.

Márton Istv. kijelentés : Hogy

ezen törvényeknek különös Isteni

, (kijelentését) ten

mé fel. A jelent íge csak a be

és meg előfzócskákot fogadgya

el a józan Logica fzerint, és

annyit tefz, mint significare,

a jelentés pedig significatio.

Pázmánnal jelenés is : A gyü

lekezet új, Isteni jelenéseket az

ő fiai eleibe (elejébe) nem ád.

A nyilatkoztatás activum, mint

a Revelatio; a jelenés pedig

neutrum, és annyit tefz, mint

Apparitio. – Revelatio super

naturalis , terméfzethaladó nyi

latkoztatás : üßernatürlid)t Offen

barung.

ARevelatus, a , um , nyilat

koztatott: baš (Scoffenbarte, Páz

mánnál jelentett : A' ki egyben

nem hilzi az Istentűl jelentett

igazságot. Hod. Ez annyi, mint

significatus. – Revelata religio:

kijelentett (kinyilatkoztatott)

AReligyio. Gánótzi. Wallásnak

roflzúl neveztetne.

AReverenda, hoflzú papi ru

ha. Pázm. Hodeg. A papruha

rövidebb és fzokottabb.

Reverentia , timor filialis,

tifztelet, fiúi félelem : &brfurd,t.

Ez az indúlatos félelemtűl kü

lömbözik. -

Aevindicatio, erőfzakos vifz

fzavétel: ba3 9cmaítigt 8urüdt

mtbmcm. Szilágyinál erövel való

vi//zavétel.

ARevocare, megmásolni: ver

&nbern. Háromfzor vi//zamon

dotta tévelygését. /eresmar

4/ty: A vil/zamondani ígérűl
lásd Retractare.

4evocatio, megmásolás: 33cr

ânberung. 3. 5. bt3 $Gorte3. Kül

detésének vil/zavonására is volt

hatalma, úgymond Weresmar

thy; de a vil/zavonás, annyi,

mint retractio. A vi{/zapóto

lás (restitutio) vi//zavonással

esik meg. Márton István. Ezt

én nem értem. –

Rex , király : SRömig. Lásd a

többi értelmeit Wagnerban.–

Regem facere: királyságra e

melni. Pázm. Pred.

Rhapsodia , csoportozat, e

gyelék, zavarék. Lásd Aggre

atur77. -

Ridiculum, csúfos: Íäd)trió.

Fázm. Pred.

Rigatio, öntözés: Gjitfung.

Pázmán Predik.

Rigidus, a , um, meredtt,

merevény: ftarr. – Rigidum

corpus, meredtt test : cin [tarttt

SRörper. A réfzeg ollyan, mint

az erős fagyonn meggembere

dett ember. Pázmán Pred.

/Rigor. Márton István /zo

rosságnak mondgya: Az erköl

csi conceptusok, úgymond, és

principiumok filozofusi/zoros

sággal határoztassanak meg. –

En pontosságnak mondanám *

mert noha a /zoros adjectivum

mal az értelemrül élünk, a'

/zorosság substantivum még is

ezen ideának kifejezésére nem

járatos. A filozofusi Ízóban az

i terméfzetlen, ammint a Po

pularis [zó alatt láttuk. Ha a'

rigor a filozofust illeti, akkor

filozofushoz illő pontosságnak

mondom ; ha pedig a tudo

mányt illeti, akkor filozofia

béli, vagy még inkább a filo

zofiában /zokott, pontosságnak,

Rigorista, középségtagadó,

A' ki a' Moralisban a középva

lóknak (adiaphoráknak) sem a

cselekedetekre, sem az emberi

Ízívbélyegre nézve helyt nem ád,
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*

Bisus, nevetés: ba3, 9ad5cm. Bubore suffundi, elpirúlni :

Olly indúlat, melly a fefzes vá-errêtben. Pázmánnál Pred. pi

rakozásnak semmibe való hírte-ironkodni, melly (zokatlan ige.

len átváltozásábúl támad.

ARite , voltaképen.

FHod.

ARudiculatio , seu agitatio

Pázmán ope rudiculae , Rod)löffcI, SRübr

gebührIid). Rend fzerint [tott, abárlás. Fekete lével főtt

fzolgáltatni a Szentségeket, –abálása (abárlása), visgálása és

kiket (az) Isten rend /zerint hi.fülzerfzámaiban (fűfzeriben) való
Pázm. Hod. fogyatkozásinak előfzámlálása.

ARitus, rendtartás, fzertartás: |Lethenyei. -

Gebraud), 3Bcië. A Szentségek | Rudimenta fidei. A hitnek

nem csak külső /zertartások, elsö/zükséges tudománnyi. Gá

Ganótzi. – Ritus externus: kül-nótzi. Elöoktatás, elötanítás,

sö rendtartás. Pázm. Pred.

Bixarz, vefzekedni, pörleni

elötudomány; 3orunterrid,t.

:| Rudis, informis, balgatag:

3amfcm, ftreiten. Pázmánnál Pred. |ungefdjitft. Pázm. Pred.

pántolódni , melly fzokásban

nincsen.

/Ruinae proximus, vefzőfél:

mabe 3ur Gefabr. Mikor az ere

Roborare, erősíteni, vasta-jében megfogyatkozott és ve

gítani: [tärfen, 6cfcftigen. A Szent-"" jutott Görög Orfzág

ségek vastagíttyák a hiveket

a tökélletes életre. Pázm. Hod.

historiáját olvasom. Pázm.

Rumor vanus , mendemon

– Roborare religionem, meg-da: Maufdjerep. Melly kevesebb

vastagítani a vallást. Mo-mondamondát fzerezne a' fza

nofzlai. Megerősíteni helyesebb.|bad itéletű emberekben. Pázm.

/Romani , Rómabéliek , Ró-|Predik. A mondamonda fzinte

maiak: 9tömer. Pázm. Hod. olly jó fzó, mint a mendemon

Rubor , pirosság: 9töttje. Il-da, csak hogy ez fzokottabb.

lyésnél pironság. De ez a köz

bevetett n miatt helytelen fzó,

/Rursus, vifzont, ismét: mit=

Jbtr. Wi/zontag Confessio.
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Sabaoth nomen Dei , sereg-mint az üdvözségnek úttya ,

rendelő: Gjott btr Šterfd)aarcm, módgya, efzköze, a Papok ke

Pázmán Predik. |zében van egyedül, a Papság

Sacerdos. Lásd/Wagnert.Pap,|nak a' fzívekenn való uralko

áldozó pap, pric[ter, Újtift(ider;"dása támad. Az illy definitiónak

Schmid illyen külömbséget allít ifzükségképen, vagy mély tudat

Gjci[Hid): fint Qebrer ber reinen lanságbúl, és a Papi rendnek

moralifűen 9tcíigien; im Gegen- ösmeretlenségébül, vagy fzemte

- fa6e ber pritter, saš bcifit, ber 9t-len rágalmazásbúl kell eredni,

meißten 2Bcrmatter frommer (Sc6räu= melly az imént említett erköl

dje. Azért nevezik a Protestan-csösséggel és az emberséggel

sok az övéiket Prédikátoroknak, meg nem férhet. Még a régi

Pá/ztoroknak , Ministereknek. pogány Papokrúl sem állíthat

De mink az ő külömböztetések- |tya azt a' Históriában járatos

nek kedvéért a felfzenteltt Pap- "" , hogy a Religyiónak mi

nak köteleségei közül az Isten voltát, legalább titkos gyüleke

ígéjének hirdetését ki nem vefz-zeteikben mellynek tanításait a'
Ízük. vad népeknek elejébe vefzede

Sacerdotium, _papság: pric=|lem nélkül nem terjefzthették,

ftértbum, Pázm. Papi rend. A a moralitásban ne helyeztet

Német Protestansok pfaffentbum |ték volna. Egyébaránt nem árt

névvel fejezik ki megvetésbúl, feljegyzeni, hogy e Német név

's olly egyházi kormánynak ál-|3)faf, mellybúl a Magyar Pap

líttyák, mellyben a'" név is fzármazhatott, a közép

nak mivolta nem az erkölcsös-fzázadokban a lelki Páfztorok

ségbűl (moralisbúl), hanem a nak fzokott aláírásaibúl támadt,

bűbájfzereknek "" , a-kik neveik alá e betúköt írták

muletum) tifzteletébűl, önké- rövidítésnek okáért: P. f. a. f.

nyes parancsolatoknak, hitre-azaz, Pastor fidelis animaru"

gúláknak és tartóztatásoknak tel-fidelium. Ha a Protestansok

yesítésébűl áll; 's mellyben ab-nem akarják Predikátoraikot

búl, hogy a kegyelem, úgy-|Papoknak (pfaffen) nevezni, lás
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* * * *fa" és "furnitum

neveknek fellyebb említett de

finitiójátúl csak el kellene még

is állaniok, ha e' fzavaknak fel

séges , eredetét fzívekre venni

tudnak.

Sacramentalia, fzenteltt ál

latok : Cpfergabe. Illyés,

Sacramentum, Szentség: 3a

frament. 2) Esküvés: Qi5. , Es

küvést rút dologra tett. Pázm.

- Sacramenta" administrare :

zolgáltatni. Gánótzi. – Sacra

menta conficere: A /zentséget

megké/zíteni. Gánótzi. E' kife

ezés inkább csak a' fzakácsok

oz és mesteremberekhez illik.

:Alkotni nekem tifzteségesebbnek

látfzik. – Sacramenti materia et

forma: a /zentség” materiája

és formája. Illyés Lásd Wag

merban, a - -

Sacrificare, áldozni : cpfern.

Lásd /hagnert Sacrifico alatt.
A Mártirok emlékezetére ál

dozhatunk (az) Istennek; de a'

Mártiroknak nem áldozhatunk,

Pázmán Hodeg.

Sacrificium, áldozat: Opfer.

A végre rendeltetnek a Pa

pok , hogy dldozatot mutas

sanak (be az) Istennek nem

csak magokért, hanem a köz

segért is. Pázm. Hod. és u

gyanott: a Mise igaz áldozat,

Haladó, engefztelő, véres, vér

nélkűl való, véretlen. – Sacri

ficium laudis: dicséretáldozat ;

- Gratiarum actionis, seu Eu

charisticum: hátadásnak áldo

zattya. Illyés. – Incruentum :

s verhúllatlan áldozattal a Ke

re/ztfánn lett véres áldozat

nak emlékezete újítatik. Illyés

– Sacrificium propitiatorium :

enge/ztelő áldozat, Gánótzi, ki

a cruentumot vér nélkül va

lónak nevezi : Ez vér nélkül

való „áldozattya a Kri/ztus'

testének; de a véretlen maga

is elég. Lásd Wagnert is.

Sacrilegium fzentségrontás,

fzentségtörés: &ntmcibung, &nt

btifigung, -

Sacrilegus, fzentségtörő; &nt

meiber, &ntbtiliger. Gánótzi.

Sacristia, segrestye: 25afri

[tty. Pázmán Hodeg.

Sacrosanctus, fzentséges : bei=

Íig. Kik a /zentséges Misét

utállyák. Monofzlai:

| Saddaż nomen Dei, elégsé

ges, adakozó : Gott ber őre0gt

bigfrit. Pázmán Predik.

Saepissime , sine numero ,

fzámtalanfzor : Cíjnt 8a5l , 0ft.

Pázmán Predik.

Sagacitas, elmésség : 25dborf

finnigfrit. Lásd egyéb értelmeit

/Pagnerban.– Sagacitas inna

ta: belénk /zületett elme (el

mésség): 9)tuttermi6, Fejér,

Sagena , varsa. Az Anya

/zentegyház varsájában be

" a gono/zok is. Te

legdi. - -

"lacia, kaczérság: lInjudyt.

Lásd Incontinentia.

Salarium menstruum , hol

napbéli fizetés : monat6fidjer Ge

baft. Hópénzenn eladta életét.

Pázmán Predik.

Saltus, ugrás: 216fpritng. Ez

valamelly állapotnak változásá

ban akkor történne, ha valami

az eggyik állapotbúl a másik

ba nem a közbenlévő üdőnek

réfzecskéinn költözne át. Mivel

tehát minden dolog, a mennyi

re ösmerjük, csak az üdőben,

úgymint érzésünknek legközön

ségesebb alkujában változik, az

üdő pedig folytonfolyó, lehetet

len , hogy az illyen ugrást a'

terméfzetben lehetségesnek ös

merjük. -

„ Salus , üdvösség : 25efigfeit.

Önnön egéfz létünkkel való meg
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elégedésnek eredeti és más dol

goktúl független bírtoka ; olly

tökélletes boldogság, melly sem

mi eseti oktúl nem függ a vi

lágonn. Ez elöre tefzi az önele

" (sufficientia sui ,

«íbitgenügfamfcit). Lásd Bea

titudo. Istentül üdvösség, Páz

mán Hod. – Res salutis, ad sa

lutem spectans : üdvözségre né

zö dolog. Ugyanaz. Lásd Wag
72e7'/ 1s.

Salutare, köfzönteni: grüfen,

Útgrúfen. Süveget vetni, Pázm.

Pred. Melly helyett a levonni,

levenni, illendőbb és jobb. Lásd

/Wagnert. - -

Salutari, üdvözűlni: félig mers

btn. Pázmán Hodeg,

Salutaris, üdvözséges : btil

fam. Molnár Albert. Lásd Wag

nert és Doctrina.

Salutatio , üdvözlés : 35tgrü

fung. Pázmánnál kö/zöntés. Hod.

Salutis exoperatio , üdvöz

ségnyerés : $rlangung ber 25t

Iigfeit, Pázmán Predik.

Salvari, üdvözülni: félig mer

ben. Molnár Albert. Lásd egyéb

értelmeit Wagnerban Salvo

alatt,

Salvator, üdvözítő, Grlöfer.

Pázm. Hod. Ezt Predik. Szaba

dítónak mondgya, melly a vi

lági esetekben amaz pedig csu

pán csak az Istenrűl mondatik.

Megváltó, Váltó is elég fzokott

nevek.

Salvificus , megigazító : beil

fcm, Az.(a') megigazító hit

rül és jó cselekedetekrül Le

thenyei.

Salvum facere, üdvözíteni:

felig mqdjen. Pázm. Pred. Lásd

//agnert Salvo alatt. .

Salvus conductus, fzabad me

netel: $rcppaf, Pázmán /zabad

menedéknek nevezi : A Csá

/zár, úgymond: /zabad mene

déket adott neki. Hod. A me

netel jobb; mert a menedék

inkább adjectivum, és már a'

hely szóval," el is hagya

tik, asylumot tefz.

Sanabilior, gyógyulhatóbb:

beilbarer. Alkalmatosabb a gyó

gyúlásra. Pázmán Predik,

Sanari, gyógúlni : gt6tilt vtra

ben. Pázmán Predik. -

Sanatio, meggyógyítás: $tl•

Íung. Lethenyei.

Sancire, törvényeket fzabni:

StÍt6t [tiften. Egyéb értelmeit

lásd Wagnerban. A böjtöt

törvénybe /zabja. Pázmán.

Sancte, fzentűl : btilig. Az

Isten /zolgái”, ti/zti (tifztye)

nem csak hogy /zentül /zóllya,

nak, hanem hogy /zentül (is)

éllyenek. Pázmán Hodeg. Lásd

agnert is.

Sanctificare, fzentelni: vti

ben. Szenté tenni, Gánotzi:

Szentíteni legjobban megfelel

a Deáknak, ~

Sanctificatio, fzentítés: Bti

bung, %cifigung. Pázmánnál meg

/zentelés: A Húsvét s a töb

bi napjának meg/zentelése Hod.

Vasárnap/zentelés, ünnepnap
zentelés , 's a' t. – ig/

a Kere/ztényeknek gyermekét

(gyermekei) /zülőjöktül ugyan,

azonn meg/zenteltetést hozna

(hozzák). Lethenyei. 9

Sanctio , végzés ; &amti",

ratnak önkényes és magokb"

eseti fzabásai. Az illyen vég*

seknek tellyesítése nem fzülh*

igaz moralitást, erkölcsösség" 1

és az éfznek belső méltóságával

meg nem fér. ***

Sanctitas , fzentség : 5tilig*

feit. Az efzes akaratnak"

kölcsi törvénnyel való tökél"

tes és fzükséges megeggye"
Nem lehetséges, hogy ** őr•

Így neveztetnek az idegen ak*-

|

t
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dögkotlotta hamissdg /zentsé

gre vigyen. Pázm. Hod. –San

ctitas pro justitia : Elve/zté(az)

ember a fzentséget, mellyben

(az) Istentül teremtetett vala.

Illyés. – Sanctitas perfecta : tö

kélletes fzentség. Pázm. Pred.

Sanctorum invocatio, segít

séghivása a Szenteknek. Illyés.

Segítségül magyarabb , 2(nru

f" btt 5tiligen.

- anctus, a, um, fzent: bti

Iig. – Sancta res, fzentséges

dolog. Pázm. Pred, Szent do

log is elég. - -

Sandalium , papucs, vagy fel

kötni való talp, mint a bocs

kor. A mezítlábos Szerzetesek

nevezik az efféle bőrtalpot San

daliának. érf -

Sangvisuga , vérfzopó na

dály : Blutfouger. Ne""
gye tovább ennek a vér/zopó

nadálynak a Kere/ztény vért

tékozolni. Pázmán Pred. Itt a'

Ahogy kapcsolatnak elhagyása la

tinismust fzül , melly a Ma

gyarban terméfzetlen: Ne/zen

vedgye tovább, hogy e vér

fzopő nadály a Kere/ztény
vért tó,a

Sapere. Lásd külömbféle ér

telmeit Wagnerban. Pázmán

nál okosodni. Predik.

Sapiens, bölcs : Bernünftig.

Az Istennek bölcsességes gond

viselése. Molnár Albert. A böl

csességes fzinte olly gyönyörű

barbarismus nállunk , mint a'

sapientiosus a Deáknál volna.

A régi Magyar Tudósok keres

ve keresték és versengve kohól

ták a hoflzú (zavakot, mivel a'

stilusban pompásoknak nézték,

mint némelly Deák Írók a Su-|

perlativusokot. Mennél rövi

debb a nyelv, annál férjfiasabb,

annál fzebb. Van nekünk a' nél

kül is elég hoflzú fzavunk, mel

valamennyi lehetséges

tinkkel e'

lyeket meg nem rövidíthetünk?

ne csinállyunk a rövidek he

lyett halzontalan hofIzúakot.

Lásd Wagnert. -

Sapienter, bölcsen : vernünfa

tig. Egyéb értelmeit lásd Wag
nerban. . :

Sapientia ; bölcsesség : Beië=

beit. A többi értelmeit lasd

//agnerban. Efzképe (ideája)

ama' fzükséges egységnek, mell

czélo

között lenni gondoltatik. Tehát

4) Elmeügyelőleg""
annyi, mint a legfőbb jóna

ösmerete. 2) Gyakorlásügyelö

leg (practice) pedig annyi, mint

az akarat, melly a', jót

megvalóságosíttya (realizállya),

vagy legalább azonn van, hogy

megvalóságosítsa. Ezt kétféle

képen lehet tekinteni, úgymint

a) tárgyügyelőleg (objective),

mint z/engeképet (ideale), melly

tellyesen csupán csak az éfzben

találtatik, nem pedig a tapafz

talásban. Azért neveztetik az Is

ten Magamivoltnak, 2(űkinmota

feng essentia per se; b) vagy

valóügyelöleg (subjective), úgy

mint, fzünet nélkül való ügye

kezetet arra , hogy cselekede

"" köze

lítsünk, és hogy azt a tapafz

talásban megvalósítsuk. A Fi

lozofiának tudományos Bölcses

ségtanításnak kellene lenni.

"Eruditio.– Sapientiae lex

A bölcsesség” törvénnye, (5t

fc6 bcr 2Bciëbeit. Csere. – Sapi

entia humana : emberi okosság

(emberi bölcsésség ; mert az o

kosság prudentia). Molnár Al

bert. -

Satelles, drabant : tin $ra

6ant. Pápa drabantinak csúfól

nak bennünköt, (papokot). Te

legdi.

Satis elég, elegendő:*
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Pázmánnál" Pred. Az él

formativával akkor élünk, mi

kor változást akarunk jelenteni,
mint: vérré vált, Illyen a ke

vessé is, mellyek helyett az ac

cusativusok leghelyesebbek: e

leget, keveset. - -

Satisfacere, 9cmugtbun. Lásd

külömbféle értelmeit /4/agner

ban. Lehetetlen volt, hogy te

remtett állat Istenünköt mege

légítené, Pázmán Predik.

Satisfactio. Lásd Wagnert,

Elégtétel, baš (Senügtbuii. Lásd

/Redemtio. A bűnökért való e

légtétel. Pázm. Hod. Az üdő ló

fzerint való (múlandó, vagy

múlékony) büntetésékért elég

tételt kívánnák az emberektűl.

Ugyanaz, * * * *

rühös : rautig.
" N ,

Scabiosus ,

Pázmán, Predik. - -

Scala musica, hangvezető.

Scalpere, kaparni : fd5a6cm,

fráteni. Szemétenni és ganajonn

lábaival kapirtyál, Pázm: Pred.

A /zemet helyesebb az é miatt

A kapirtydl a' köz népnek ala

csony [zórongálásai közé tarto

zik, mellyekkel a dogál, de

gél , dögél képzők által fre

quentativumokot csinál. A he

lyes frequentativum a kapar í

gének kapardogal, vagy kapar
at. -

3' Scandalisare , botránkozni,

megütközni: árgern. Pázm. Hod.

Lásd a többi értelmeit 'Wag

nerban. -

Scandalisari , botránkozdo

gálni. Molnár Albert. A forma

tio nem ro[Iz; de az íge „hofz

fzú, melly helyett a frequen

tativumot adverbiummal legjobb

jelenteni: minduntalan megbo
tránkozni. k -

Scandalosus, botránkozó: Étt

einen 2(mbcrn ärgert. Pázmánnál

Botránkoztató. Hodeg.

scandalum. Lásd magnert,
*" ""iCarl

dalum acceptum, botránkozás :

"tud", botránkoztatás. Ugyan
Pázmán, . , , , ,*** #

Scaturire. Lá " el

méit"agtérban. Fakadni Páz

"" ** *
- Scelus gonoizsá • o e

" os cselekedet: cine

tltócIfjat, Q5djanbt ""
orkig

** ,*

- r

|Pázmián errül így fzóll:

" minden"ban, Hod

Scepticismus, kétségvitátás:
és"ismus, Minden iránt Va

"" #"#"#"
- - fén: Fej r: gt # # # * * * *

Scepticismus nationis pul

a tifzti éfzt ügyelő kétségvíta
tás: ""reinen Ber"

munft: Ez azt véli, hogy az ér

" dolgoknak és tulajdo
Ságok *

ló

dri

"e;"gy"eml" #
ránt semmit sem lehet végké

P""""""""álaztani ; a nélkül

mindazáltal, hogy a lehetséges

riek""
lyek" az ösmerő tehet

ségben fékfzenek. Ezen utóbbik

határozás által külömbözik a'

kétségvitatás az éfznek criticájá

" melly minket vagy magok

nak a tárgyaknak ösmeretére

vezet, vagy am okoknak át

látására, mellyek az illyen ös

meretnek" lehetetlenségét

megmutattyák, „A scepticismus

nak kútforrása az empirismus,

A gyakorlásügyelő éíznek sce

pticismussa azt vitattya, hogy

a közönségesen helybenhagyan

dó #"#" talpállítá

soknak ösmerete hasonlóképen

lehetetlen ; a mi megmeg a'

gyakorlásügyelő Filozofiában va
ló empirismusnak a következé

se. Mint a két scepticismus leg

fontosabban megczáfoltatik az

éíz tehetségének itélő nyomo
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zása (criticája), és határainak

pontos kijegyzése által.

Sceptrúm, királypálcza : Gőtt

pter. Pázmánnál Fejedelem pal

cza. Pred. 4

Schema , rajzolat: ©ődjema.

1) Általlyában annyi, mint a'

Ízemlésésnek közönséges élzfo

gások fzerint való közönséges

meghatározása. Illyen az ember

nek, az ebnek , a három/zög

nek közönséges, avvagy által

lyában való képzete, képítése,

vagy ammint sokan a Német

utánn mondani fzeretik, első

állítása (33orítellung , reprae

sentatio). Nem kell ezt felcse

rélni a képpel, azaz, az egy-|.

befoglalólag (in concreto) vett

példájával a rideg embernek,

az ebnek, a három/zögnek. 2)

Tapafztaláshaladó , rajzolattya

(schemája) valamelly tifzta ér

teménynek (értelemfogásnak) an

nyi, mint valamelly tapafzta

láselőző érteménynek tifzta és

közönséges megérzékenyítése; a

maz érzékeny alku, melly a

latt a tifzta érteményeket ha

fzonolni, azaz, alájok tárgyakot

zerkeztetni (subsumálni) le

het. Péld. ok. regulakövető fo

lyamattya a külömbfélének ta

pafztaláselőző rajzolattya (sche

mája), és így megérzékenyített

categóriája az okságnak (a cau

salitásnak); a' fzám általlyában

véve, rajzolattya (schemája) a'

nagyságnak; mellynek képe el

lenben a rideg és meghatáro

zott fzám , mint péld. ok. öt,

vagy ezer. Munkálkodása a ta

pafztaláshaladó képző tehetség

nek, melly rajzolatot alkot, az

értelemnek bánása az illyen raj

zolattal , a' mód , mellyel az

éfz annak általlyában gondoltt

egységét mindenik fzemlélésnek

közönséges formájába átvifzi, 's

mellyel az önkény és a fogan

hatóság (spontaneitas et rece

Btivitas) az ösmeretnek meg

efzközlésére megeggyesűlnek,

schematismusnak, avvagy E/z-

fogásérzékenyítésnek nevezte

tik. Lásd Typus. 3) Rajzolattya

schemája)"""
ideának), vagy tudománynak

annyi, mint réfzeinek plánuma,

Lásd Imago. - *

Schematisare, érzékenyíteni,

rajzolni : fd0cmútifiren. Ánnyi,

mint valamelly éfzfogást, az egy

formáságnak (analogiának) se

gedelmével, valamelly érezhető

által megfoghatóvá tenni.

Schematismus, a, um, érzé

kenyítő , vagy rajzoló.

Construere és Hypotyposis.

Schematismus ,"zá
-kenyítés, éfzfogásrajzolás: 33er

finnfid)ung tint8 Begriffc8. Mikor

ösmeretünknek megvilágosításá

ra Izolgál, akkor az egyforma

ság' rajzolásának mondatik (sche

matismus analogiae). Mikor

pedig, tágítására

fzolgál, a tárgyhatározás ér

zékenyítésének mondatik.

Schisma, fzakadás: $rennung.

A' ki tudatlanságbúl hamis vé

lekedésben vagyon, nem tefzen

/zakadást a hit eggységében.

Pázm. Hod. Lásd Scissio. –

Egyben ") hivatik az A

nyafzentegyház – – – – főképen

mikor eretnekségek, vagy /za

kadások támadnak. Gánótzi, Le

thenyei.

Schismaticus, hittűlfzakadtt:

90m Glauben getrennt. Mono/z-

laz. A pártos , az elpártoltt

jobban van mondva.

Schola. Lásd értelmeit /Wag

nerban. Pázmánnál Iskola. Hod.

Az i e név előtt olafzos ; az o

a Magyar hangrendnek, jobban

megfelel Oskola, cink &dult.

*
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- Scholae Rector, Oskolaigaz

gató. Lethenyeinél, Scholames

#er, melly tellyességgel roflzúl

esik ki Magyarúl; mert a Scho

ldnak van Magyar neve Oskola;

a mester pedig Magister, nem

Rector. Közönségesen csak a'

IDirector névvel élünk, mind a'

Magyarban, mind a Németben.

Scholion , jegyzés : 21mmer

fung. Fejér. -

Scientia, tudomány : 3Giffen

fóáft. 1) Általlyában annyi,
mint elmeügyelő (theoreticus)

tehetség, melly a' mesterségnek

általellenében áll. 2) Különösen

zudományépületes"
cus), azaz, talpállítások fzerint

rendbefzedett ösmeret, akár ér

zeményesek (empirica), legye

nek egyébaránt a talpállítások,

akár tapafztaláselőzők. Lásd Sy

stema. 3) A tulajdon értelem

ben vett tudomány annyi, mint

elmetudomány, tifzta tudomány,

mellynek talpállításai talpelőző

Ieg ösmerhetők és éfzkényfzerí

tőleg bizonyosak, mint a Böl

cselkedő (metaphysica) Termé

fzettudomány.– Scientia appli

"cata. Lásd Applicatus. –Scien

tia Morum, Ethica, Moralis ,

JErkölcstudomány : 3itten[ebre.

Lásd Lex a vége felé.– Scien

tia motus. Lásd Motus scientia.

– Scientia naturae, Physica ,

Termé/zettudomány; Staturfcb

rc. Lásd Lex a vége felé, és ki

vált Physica. Pázmánnál Tu

dás Pred. – Scientia profunda,

Mély tanúság. Ugyanaz. De a'

iudomány, vagy legfellyebb ta

múlóság helyesebb, mert a ta

núság annyi, mint doctrina:

, methodus, tudo

mányos módfzer. Fejér. De a'

tudományos tanítasmód, [cicm

tifífdb: Qebrart, jobb.

Scientificus , tudományos p.

o. könyv, vagy ember. Csere.

Scintilla veritatis, az igaz

ságnak fzikrája : bie &unft ber

98abrbeit. Pázmán Predik.

Scire, tudni: mifkm. ÉÍzkény

Ízerítő bizonyosság, tárgyügye

lőleg tekíntetvén, és csak a ta

pafztaláselözö ösmerteknél le

hetséges. Lásd Certitudo.

Sciscitari, tudakozni: etfun

bigen. Pázm. Pred. Lásd Que

rulari alatt, és Wagnert is.

Scissio, fzakadás: 2rennung.

Sajnállyák hogy az ártalmas/za

kadásokat kegyes írásokkal sér

tegettyük. Pázmán Hod. Lásd

Schisma.–A hazugságnak mes

terei hoznak körünkbe (körénk)

vefzedelmes /zakadásokot. Te

legdi.

"", czél: 8icI. A Jésus'

erkölcstudományának tzéljárúl.

Márton Ist. Az articulus Jésus”

(magyarosabban Jézus) neve e

lőtt nagyon helytelen. Ha to

vább a tzél utánn j tetetik,

miért nem tetetik a tudomány

utann is? A Magyar az eleven

befzédben az ny betűt az utób

bikban fzintúgy megduplázza

tudománynya, mint az l betűt

a tzél névben tzélylya. – A'

tanításban nem tefzik czélúl a'

hallgatók lelki hafznát. Pázm.

Pred. – Scopo consentaneum ,

a czéllal ö/zveillö : 3mccfmäfig

Fejér,

Scorbatio , paráznaság : lIn=

3ud,t, 1lmfeufd5bcit. Ha ez a há

zásságonn kivűl esik meg, nö

telen paráznaság. Márton Ist

ván. Confer Adulterium.

Scortum, parázna : cin un

3űdótigc8 38eibě6iIb. Eggy paráz

nájátúl az ágyában éjjel meg

fofztatott. Monofzlai.

Scriptitatio, írogatás: 25d)rei=

Útre). Csere. -

Scripto relinquere, írvahagy

*

#



409

ni : gtfájrit6entr binterfaffen. E

gyedűl fzent János hatta (hagy

ta) írva. Pázmán Pred.

Scriptor , Író , Könyvíró:

625díjreiber, Q5d;riftftcIIer. Csere.

Scriptura Írás: bas 2dbreiben.

Pázm. Hod.– Scriptura Sacra,

Szentírás. Ugyanaz.

Scrupulosus. Lásd kűlömbfé

le értelmeit Wagnerban. A'

tifztátalan gondolatokrúl pedig

Ízükségesnek ítélem feljegyzeni

a félelmes fzívűek vígafztalá

sára. Illyés. Félénk ezen érte

lemben helyesebb ; mert a fé

lelmes annyi, mint timendus,

«Z • l//72.

Scrutari, nyomozni, kinyo

mozni : erfcrfdbcn, crgrűnben. Páz

mánnál fe/zegetni, melly an

nyi, mint mad)grúbcím. . "

Sculptura , ars sculptoria,

képfaragó mesterség, képfra

gás : 35iIbbauerfunft. A' fzép

mesterségeknek eggyike, melly

az éfzfogásokot: ammint a ter

méfzetben lehetnének , testek

gyanánt állíttya elő, az Erzés

tudománynak (Aestheticának)

nemes czéllya [zerint.

Scurrilia loqui, vel agere,

lepcses fzavakot ejteni , vagy

lepcses tetteket végbe vinni :

umftátigt ?ßortt rtben, ober 2Íja

ten auêüben. Pázmánnál trágár

kodás. Pred. A trágár fzó én

előttem nagyon gyanús. Val

lyon nem támadtö a Német

§räger, és 2(d)felträger nevekbúl?

Ha ez igaz, inkább annyit tefz,

mint susurro. Ez az oka, hogy

én a scurrilitást az Aestheti

cában inkább lepcsességnek ne

vezném, melly, Szabó Dá

vid' kisded Szótára tanított.

Scurrilitas, lepcsesség: 9ciót

ftttigftit, 5öbnerc). Pázmánnál

Trágárság; Hod. és Prediká

cziójában így fzóll: A világ pi

aczánn nyájas befzédek, csúfos

trágárságok vannak. Illyésnél

ocsmány tréfa.

Scutum , pajzs : 2djiIb. Az i

mádságnak pajz/a. Pázm. Pred.

– Scuti gentilitia tessera, Czí

mer. Lásd character moralis.

Secretarius, titkos : tin (je"

Íjtinct, 3cfretär. Pázmán Pred.

A Titoknok ezen értelemben

[zokottabb.

Secretum, a politicának, az

orfzáglásnak titka : tin (5cbcint»

mif; btr "politif. Lásd Arcanum,

és Mysterium. Secreta (oratio

post offertorium), Titkos imád

ság. Gánótzi. Nekem úgy lát

fzik, hogy a secreta név a se

cretione partis oblationum a fi

delibus #" consecrationi

et distributioni inter populum,

seu communioni destinatae fzár

mazik.

Secta, párt: partbtv. Egyéb

értelmeit lásd Wagnerban. El

lenkedő (ellenkező) pártokra

ofzlatván (ofztván) magokot ,

" pártokra ofzolván). Pázm.

od. Es ugyan Pázmán Tévely

ésnek is nevezi : A mostan tá
37

madott tévelygések, úgymond
Pred.

Sectarius , pártos: partbtvifd).Pázmánnál F" Tévelygö. fó

Sectator, követő: "",

3oIger. Pázm. Hod. Márton

István vak követőnek nevezi ,

és e két fzót helytelenül öfzve

írja, mikor így fzóll: Magának

"" vadáfzva is

találhatna. (Analyt. Part. I. S.

37. pag. 52. világosan meg van

mutatva, hogy az efféle öfzve

tevés "" ). Az Adjecti

vumnak eggyetlen eggy és ös
meretes hivatallya minden em

beri nyelvben a fő név” értel

mének határozása. Mikor más

*** akarunk illy hivatalt

*
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tulajdonítani, akkor öfzve kell

azokot az ollyan Ízóval írnunk,

mellynek értelmét megakarjuk

határozni; de ez, az adjectivu

moknál fzükségtelen. A Kar

../zék névben a kar, mely az
öfzvetevésen kivűl értelemhatá

rozó erővel nem bír, csak azért

határozza meg a /zék névnek

értelmét, mivel ezzel öfzveíra

tik. De a' czifra, vagy ara

nyos akármelly név előtt állya

nak, minden öfzveírás nélkűl

csupán csak arravalók, hogy

ennek értelmét megkorlátozzák:

czifra /zék, aranyos /zék. Na

gyon bővelkedünk mink a nél

kül is hoflzú fzavakkal ; mit

csinálnánk tehát e semmiféle

:nyelvben nem fzokott öfzveírás

sal az effélékben: türhetetlen

gondatlanság , megfoghatat

Zanvalóság , 's a' t.

Sectismus, felekezet keresés.

Márton Istv. 3{Scmit man (Selce

gcnbtit fudbt jut partícylid,f.cit,

obcr baju fcbr gtmcigt ift, f0 bcifit

bic[të Gőud)en , bicjc 9ttigung Se

ctismus. * • • •

Secure possidere, bátorság

gal bírni. Pázm. Pred.Sn &ric

öcm unb Gőid)erbeit &tmaë befits

3tm• . . . . .

Securus , bátorságos : fidjer.

A kis gyermek bátorságos, mi

dőn láttya, hogy annyának fze

mei rajta vannak. Pázmán Hod.

Ezen értelemben a /zorgal

matlan helyesebb volna; kivált,

mivel úgy látfzik, hogy a se

curus a sine cura [zavakbúl

van öfzvetéve. Gánótzinál bi

Szodalmas: Hogy annál bizodal

masabban eltávoztassék (eltá

voztasson); de ez annyi, mint

confidentius. Lásd Wagnert is.

Secus , külömben : anberë,

fon[t. Gánótzi Antal. Lásd más

Sedes, fzék: 3tub!; vagy ü

lés: 25i6. Lásd #","
külömbféle értelmeit Wagner

ban. – Sedes , subjectum : Az

elevevaló tudás és elrendelés

amaz az elmebéli esméretre »

emez az akaratra tartozván.

sebb és illendőbb volt volna,

a tartozik íge adhaesivumot kí

ván: esmérethez , akarathoz;

a ra, re, latinismus. – Sedes

Majestatis : „Másik jövetelében

Királyi /zékben láttatik, (lát

fzik ) Pázm. Pred. -

Seditio, pártütés , lázúlás **

2(ufrubr , 9N:bellion. Háborgás ::

lingc[tümnt. Pörpatvar: Sanf.

Seditiosus, pártütő, lázúló :

2[ufrübrcr. Pázmánnál or/zág

háborító : Qantcèvermirrer. Pred.

Lásd /Wagnert.

meit . lásd /1/a

mánnál elcsalni , Pred. és .u

gyanott lábárúl levenni, melly

rűl lásd Pes. , |

Seductor , csábító , áltató ,

ámító : 33erführer. Pázmánnál,

községcsalogató. Pred.

Sedulitas, serénség : $mfig=

fcit. Annyi, mint tartós mun
kálkodás. -

Selectus , válogatás

djung. Pázm. Pred.

Seligere, válogatni, kiválafz

tani: auê[udjen. Pázmánnál el

vála/ztani, Pred, melly annyi,

mint separare.

Seminarium morborum , a'

nyavalyáknak tárháza az Em

ber. Pázm. Pred. Qer Ort, wo

fid) alle möglidjc Stranfbeiten bc=

finben: nad)

Qrt ber 9)leníd, félbft.

Semita, ösvény: őufftcig. A'

• Musfu

féle értelmeit Wagnerban. |

** -

fé/zkekre nézve külömböznek 3

Ember Pál. A /zék itt helye

Seducere, elcsábítani, elál

tatni: verfüíjren. Egyéb értel

erban. Páz

Pázmán it biefcr ,

többi értelmeit Wagnerban lát

|

t
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hatni. Pázmánnál nyomdok Pred.

melly helyett a nyom, vagy

nyomás jobb, mivel a nyom

dok annyi, mint vestigium.

Semper , mindenkor, min

dég, minden üdőben, fzünte

len, fzünet nélkűl: immer, alí

3tit , [tetô. Mono/zlainál. Min

denha ; de ez helytelen és fzo

katlan. Veresmarthynál mind

éltig, melly annyi, mint us

que vitam. -

Senator, Tanácsos Ur: 9tatóë=

§)err. Pázm. Pred.

Senectus. Lásd Wagnert.

Pázmánnál vénség. Pred. – Se

nectus extrema: utolsó venség:

ba8 bobe, ob«r [páte 2((ter. Ugyanaz.

Seniculus. Ne agyal, hanem

azon efztendőbéli fiatal marhá

val áldozzanak. Pázm. Pred.

Sensatio , érzés, illetődés:

(5cfübl. A gyakorló éfznek meg

itélésében" ), a) a'

valónak (subjectumnak) olly il

letődése,"" által semmi tárgy

I1621Y1 "i" elő ; érzékeny

képzet, a mennyire a vágyó,

vagy útáló tehetségnek való

ügyelő talpoka lehet; külömb

ségűl a tárgyügyelő érzéstűl,

a' mennyire ez az ösmerő te

hetségnek a [zemlélések” mivol

ti réfzeit megfzerzi. b) Értető

dik másodfzor az illetődés ál

tal a valónak ama tulajdonsága

is, mellyre nézve a belső vagy

külső érzékenységeknek bizo

nyos tárgyaítúl kellemetesen,

vagy kellemetlenül megérdekel

tethetik. Annak, a mi érzést,

illetődést okoz, külömbféle tu

lajdonságai fzerint, az illetődés

is vagy Ízenvedékeny (patholo

gica), vagy érzékeny"
tica), vagy tifzta, gyakorlás

ügyelő, erkölcsi. Esmérés, vagy

közönséges érzés. Fejér. Az utol

só jobb; add hozzá érzékenység,

Sensibilis , erezhető : cm

»finebar. Így neveztetnek az ér

zékeny fzemléléseknek tárgyai,

az érthetőknek (intelligibilis,

erfennbar) általellenében, mel

lyek az értelemnek (intellectus)

Izemlélését ügyelik. -

Sensibilitas , érzékenység,

érzékenyítés , érzeményesség :

©őinnIid)teit, &mpfinblid,f.cit. Lásd

Sensus és Sensualitas. – Sen

sibilitas affectata, érzékenyke

dés: $myfinbcícy. Annyi, mint az

indúlatosan csüggedező illető

désekre való hajlandóság.

Sensificare , érzekenyíteni:

verfinnfidjen. Ez kétfélét tefz.

1) A fzemlélésben az éfzfogást

valamelly tárgyra alkalmaztatni,

's a' fzemléléssel egybe függefz

teni , mint a rajzolatoknál

(shemata). 2) Az«#"G

redetét az érzékenységbűl, fzár

maztatni. Ezt cselekfzik az Em

piristák valamennyi élzfogások
kal. Lásd Sensus. -

Sensilis, elérzékenyültt: 3art,

empfinblid). Illyenek ama (amaz)

elérzékenyülitek. Fejér.

Sensim , lassanlassan, halk

kal : mad) unb mad) , Iangfam.

Aprónkint meghidegedik. Pázm.

Fred. -

Sensitivus, érzékeny, érze

ményes. Így neveztetnek az ös

meretek, mikor az értékeny,

érteményes, értelemügyelő (in

tellectualis) ösmereteknek által

ellenében állanak.

Sensualis , carnalis, testi:

sensualitas, testiség. Ember Pál.

Sensualitas, sensibilitas, ér

zeményesség: 25innIid)feit. Lásd

Sensus. -

Sensualiter, sensibiliter, ér

zeményesen: finnIid). Lásd Ab

stracti conceptus n. 2

Sensus, érzemény in Aesthe

tica: Gőinn , Gőinnltd,frit, Páz

26 *
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mănnál, Cserenél és Gánótzi

nál érzékenység : Ez olly, do

log , úgymond , az utóbbik ,

melly érzékenységink alá nem

esik. E latinismus, non cadit

sub sensus, mellynél helyesebb

ez: melly érzékenységink alá

ném tartozik. És ugyanaz má

sutt imígy fzóll: Hogy a Ke

refztség által a kereiztelendő

nek (kere/ztelkedőnek) érzé

kenységei megnyittatnak, úgy

,#"" , ízlés 's a'

t. – Ezt az érzékenységek”

vezérlésébűl nem tudhattyuk.

Bázm. Hod. – Mikor az őr

dög munkálkodik belől érzé

kenységekben. Veresmarthy. –

Sensus pro significatione: érte

lem : Gőinn. – A' fzent Írás”

értelme. Telegdi. – Csak né

műnémü tágas értelemben lehet

ezt így venni. Gánótzi. A két

réfzecskének értelmére. Mol

nár Albert. – Sensus proprius :

amaz ígéket tulajdon, (másutt

saját ertelemnek is mondgya )

értelemben kell venni. Pázm.

Hod. – Litteralis : betű fze

rint való; érzékenység alá ve

tett jel. Ugyanaz. – Sensus

externi: A külső érzékeknek

megtartása. Márton István, ta

lán megtartoztatása? Az érzék

roflzúl formáltt név, 's a' Mon

dolatnak fennyítő vefzeje alá
tartozik. – Sensus moralis : a'

melly mielőttünk az erkölcsi ér

zés neve alatt ösmeretes. Már

ton István. – Sensus externus:

Ne indúllyunk külső érzekeny

ségink itélete után. Gánótzi.

– Sensus consequens: utólér

zés. Fejér. Jtad,gefübI. – Sensus,

a pontos befzédben pro organo

sensorio: érző/zer/zám: pro in

teriori sensu: érzés, érzemény.

Lásd Anagogicus, Mysticus, ac
commodatitius, Literalis.

*

Sensus , mikor annyit tefz ,

mint affectio animi : érzés »

érzemény, érdekeltetés, ille

tödés: $mpfinbung. Annyi, mint

érzékeny képzet, az elmének az

igazán jelenlévő tárgytúl való

érdekeltetése, az érzeményes

ségnek, avvagy érző tehetség

nek módolása, modificátiója. a)

Belsönek neveztetik, mikor tu

lajdon belső tehetségünknek, a'

dásábúl következik, mellyet ön

magunktúl külömbözőnek kép

zünk. Lásd Intuitio, sensatio,

és sensus internus. A tárgy

ügyelő érzés, vagy érzemény

annyi, mint valamelly érezhető

tárgynak efzrevétele, mint mi

kor a mezőnek zöld/kinét lát

tyuk. A valóbéli érzés, vagy

érzemény (subjectivus)az, melly

nem valamelly tárgynak jelen

létébül, hanem csak a pufzta

éfzképzetbűl fzármazik. -

mint modus sentiendi; Szív

hajlékonyság : Gtfinnung, (25in

me3art. Amaz érzésmód, mell

arimájána

valóbéli (subjectivus) talpok,

indító ok gyanánt fzolgál. Er

kölcsinek neveztetik, mikor az

erkölcsi cselekedeteknek inditó

oka maga az erkölcsösség. Lásd

Character. -

Sensus, mikor az érző tehet

séget jelenti, és így a Sensua

litas, Sensibilitas neveknek sy

nonimuma , érzeményesség ,

érző tehetség: 95innfid,feit,3inn.

Ez annyi, mint érzékeny fzem

lélő tehetség, facultas sensibilis

intuitionis , finnfide8 2(mfájdu

ungèvermögen. 1) Leibnitz fze

rint a dolgoknak, ammint ma

jgokban vannak, zavartt képzé

Sensus, mikor annyit tefz,

következése. b) Külsőnek pedig, .

mikor olly tárgynak munkálko

a”" fő regulájának (ma

;) elfogadására belső
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se, olly tehetség, melly értel

metlen képzeteket ízül, a mi

nő péld. ok. az igazságérzemény,
veritatis, ?"

vagy az illendőségnek, igazság

" y""
(justitia, Bertótigttit), a köz

jónak érzeménnyei; sensus de

coris, justitiae, boni communis,

(2inn für 2(nftäubigfrit, Göcrtíjtig

fcit, Görmeinfinn. Ámde a) van

nak érzékeny képzetek , mint

péld, ok: az""
mellyekben semmi zavartság

vagy értelmetlenség nem talál

tatik ; b) vannak azutáun ollya

nok is, mellyek kétség, kivűl

nem érzékeny képzetek, 's mel

lyeknek tárgyai sem érzékeny

tárgyak, és még is zavarlt kép

zetek, mint# ok, a közön

séges és mindeddig fejtetlen

képzetei az erkölcsösségnek , a'

jusnak, az éfznek 's a' t. – 2)

A mostani Filozofia [zerint az

erzeményesség a léleknek ama'

tulajdonsága, tehetsége : képes

sége , alkalmassága, hogy a'

dolgoktúl módoltasson, megil

lettessen , 's ez által ugyanazon

dolgokrúl érdekléseket, és kép

zeteket fogannyon. E képesség
tehát nem pufzta módolása az

értelemnek, mint Leibnitznál,

sem pufzta munkálkodása, vagy

ingere a testi"" (or

gana ), mellyeknek saját léte,

hogy megösmertethessen, kény

telen a lélekben foganhatósá

ot, receptivitást, (tmpfänglid

cit) előre tenni , 's mellyek

magok is, jelenésnek tekintet

vén, az érzeményességnek, tár

gyai közé tartoznak. „E” képes

ség tulajdon és mivolti forrása

inkább a képzeteknek. Az ér

zeményesség magában : avvagy

az, a mi neki, mint a tapafz

tuláselözö foganhatóság tehet

ségének tulajdona, a mi nem

előre az érzékeny érdekléstúl

határoztatik meg, hanem azt

inkább formájára nézve (üdő és

köz ügyelőleg) meghatározza,

tapa/ztaláselözö" érze

ményességnek mondatik, és így

valóbéli ( subjectivus 3,""
mindennek, a mi általa való

ságos" " A' " "-
ménvességnek a tárgyaktúl va

ló," (Qm

pfinbung) neveztetik, vagy érze

ményes fzemlélésnek. Az illyen

érzéseknek sommájábúl, melly

minden embernél külömb, az

érzeményes érzeményesség (em

irica sensualitas , empirifájt

&innfid5fcit) támad , melly a'

ti/zt.* érzeményességnek által

ellenében áll , 's mellyben e'

mindenkor ugyanazon és egy

#" tifzta érzeményesség fog

altatik. Az érzeményességet két

féleképen fzoktuk tekinteni ;

elő/zör csupán csak az ösmerö

tehetségre nézve, mellynek épí

tő [zereket (materialia) ád. A'
Ízemlélésnek tudni illik külömb

féleségeket fzerez."" a'

képző tehetség rendbe Red ; az

éfz pedig öfzveköt, hogy belől

lök ösmeret vállyon. Ez külső

is lehet, belső is. Másod/zor

egyfzersmind a vágyó tehetségre

nézve is. Ez az akaratnak ér

zeményessége. - -

Sensus communis, köz érze

mény: Gjtnucinfinn, Olly tehet

ség, mely nem élzfogások ál

tal, hanem csak érzés által; de

még is közönséges helybenha

gyással határozza meg azt, a'

mi tetÍzik, vagy nem tetfzik.

A sensus communis logicus

annyit is tefz, mint köz érte

lem, gemcimtr "Bérítani, melly

rűl lásd Intellectus communis.

Sensus exterior, külső ér

-
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zés, érzékenység, érző fzerfzám,

őuftrtr ©őinn. **

Sensus intimus, belső érzés:

{mmerer (3inn. Elménknek ama'

tulajdonsága, melynek segedel

mével önnönmagát, vagy belső

állapottyát, és ennek valamen

nyi határozásait fzemléli. For

mája az üdő; mert a belső ér

zeményességnek, terméfzete fze

rint, nem képzelhetünk magunk

ban belső módolást egyébkép,

hanem csak folytonfolyvást ,

(succesive). Az üdőnek vifzon

nyai fzerint tehát minden belső

módolás, vagy egymást követi,

vagy más módolással eggy üdő

ben történik, vagy végtére,

még az eggyik folytonfolyó, ad

dig a másik tartós. A fő tárgy

mind azáltal, mellyel elménket

megtöltyük, csak ugyan a kül

ső érzékenységeknek képzetei

bűl áll. Ammint ezeket elménk

ben helyeztettyűk, önnön ma

gunkat is érdekellyük egyfzer

smind ; a' módbúl pedig, vala

mint a vifzonyokbúl és arány

zatokbúl is, mellyek fzerint ez

történik, a belső érzésnek for

mája támad. Az elme tehát ön

nön magát, csupán csak érzé

kenyen fzemléli, mint jelenést.

A”# érzést meg kell az ön

tudástúl" (25ef0ft

"" ülömböztetni; mert

ez az éfzhez tartozik, és egy

gyügyű, mellyben külömbfélét

nem találni; eggy fzóval, az

öfzvekötésnek pufzta végbevite

• le. Lásd Apperceptio.

Sensus moralis, erkölcsi ér

zés, "" érzemény: moralifdjtő

GjtfübI. Magyarázását lásd Ad

nutus rationis a 2. /zám alatt.

Sensus verborum, a' fzók

nak értelme : Gőinn, 98cbeutung

btr "Borte. Lásd Significatio.

Sententia , vélekedés : Nty

nung, Lásd Wagnert, Szild

inál itélet; de ez judicium.

Sárvári Pálnál értelem; kűlömb

féle értelmeket ugyekeztem elő

adni; ez annyi, mint sensus. –

Sententia propositio : mondás,

homályos mondásokot keresnek

a Régiekben. Pázm. Hod. :

Sentiendi modus, érzésmód:

©őinntëart. A nemérzékeny cha

racternek érzékeny jelenése.

Lásd Character és Sensus, mi

kor annyit te/z, mint modus

sentiendi,

Sentire , - érzeni: empfinben.

Annyi, minttudással efzre venni.

Separatio, elváláfztás, elkü

lönözés : $rennung, Gődjeibung

Veresmarthynál elhasonlás. –

Separatio a thoro et mensa: A'

bizonyos üdeigvalo elvála/ztás

(lZ" és az ágytúl csak

arravaló efzköz. Márton István.

Lásd Chemica operatio.

Separatim, külön, különö

sen : a6fonberIid), 6efonber8. , Páz

mán , magánnak mond

mellynek példáját lásd alligare

alatt. A maga névpotoló lévén,

ígehatározót nem fzülhet, mint

a melléknevek; ti/zta, ti/ztán,

/zép,/zépen gyenge, gyengén,

árva árván. Ez az oka, hog

e Ízót, mellynek helytelensé

gét a Magyar érzette, a kö

zönséges fzokás mindeddig fel

nem fzentelhette, helyette jobb

a különösen , magányosan ,

vagy csak az eggy maga, mint

ezt ö csak maga taníttya.

Sepelire , inhumare , elte

metni : begraben. Tifzteségesen

eltakarítsa a hideg testet.

Pázm. Pred.

Seponere, eltakarítani : auf

räumcm. Annyi, mint a közbül

valamit elvenni, és így a töl

tött közt üresnek tenni.

Sepultura, temetési ötgrif

a » |
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nif. Pázmánnál eltemetés. –

Sepulturae locus, temetöhely.

Pázmán. - -

Septuplum , hétfzeres. Pázm.

Pred. E helyett a mai Magyar

így fzóll: hét/ker annyit, fit=

"m" fc vict. *

Sequor, követni: fo[gén, madó

foIgen. Iparkodni , ügyekezni,

esdekleni valami utánn : m

trad)ten, ftrtúrn. Pörlekedni a'

törvényfzék előtt : pro3tf. füß

ren. Késérni: begleiten. Uzni ,

úldözni , kergetni : vérfolgen ,

jagen. Pázmán a' járni ígével él,

imígy fzóllván: Hogy megitél

hessük, ha voltaképen az Írás

utánn járê ? Es Ugyanaz: A'

Tanítók utánn kell járni, még

az Isten' fzavai ellen meg nem

hasonlanak. Az Irás utánnjár

ni, nem csak , hogy alacsony

kifejezés, hanem még értelmet

len is a Deáktalan Magyarnak:

mert annyit tefz, mint Scriptu

rae attendere ; 's e” Ízerint Páz

mán utóbbik mondását : A'

Tanítók utánn kell járni ,

jól hafznállya : Moderatoribus

attendendum , invigilandum ,

usque dum in interpretandis

verbis divinis pene, convene

rint.– Vestigia alicujus sequi:

valakit követni utánozni, p. o.

a jámbor és erkölcsös életmód

ban. –Vestigiis aliquem sequi:

valakit nyomba követni. – Of

ficium sequi: kötelességét tel

lyesíteni. –Sequi pro obedire:

z emberek hátra vetvén az Is

tent , (az) őrdög akarattyán

jártak. Pázm. Pred. Az ördög”

incselkedéseinek helyt adtak ,

azokot követték ," adtak

mint járatosabb kifejezések, mint

sem az akarattyánnjárni; mert

ez csak az eggy : útonn járni

mondásban fzokott és értelmes.

2

rend: Orbnung, Reibt, Sölgt.-

Series temporis : üdőrend: 8tit

[auf. /erseghy. -

Serietas, vagy seriositas, ko

morság, komolyság: &rnítőaf

tigfcit, Qrnftiid,feit. Márton Ist

vánnál magatartósság . midőn

imígy fzóll: A” mellyek jóbbá

ra a lélek magatartósságát

* **

adja akadályoztattyák. De ez nagyon

fzokatlan, és inkább a durabi

littcs névnek értelméhez fzít.

" Serio, nyomosan, tréfa nél

kűl, igazán , valóban, komo

" ernftbaft , crmftlid, , obne

d)er*, Pázmánnál derekasan ,

la' következő mondásban : Az

okos orvos akkor kezdi dere

kasan gyógyítani betegét. Pred:

Szokott ezen fzóval élni a mai

Magyar világ is; de nem tudom

melly jussal fzármaztathatta a'

derék fő névbűl, /pina dorsz ,-

a derekasan adverbiumot, és

ennek hogyan lehet ollyan ér

telmet tulajdonítani, a millyent

a Deák serionak tulajdonítani

fzoktunk. *

Serium, nyomos , komor,

komoly: ermftbaft, crmftlid). De

visgállyuk meg ezen fzavak

nak értelmeit egy keveset:

A komor annyi, mint torvus,

morosus; a komoly fzót vet

ték, úgyan fel az újabbak ; de

ez új fzó, és a komortúl az eggy

betü miatt nincs elég okunk

megkülömböztetni, a fontos an

nyi, mint gravis. A tréfa nél

kűl által helyesen kifejeztük ed

dig. Keressünk tehát olly ne

vet, melly a' komor, vagy fon

tos és a tréfa között közepet

állyon. Ez úgy tetÍzik, a nyo

mos; mert a ki nyomosan, nyo

mossággal be/zéll; azt akarja :
hogy befzédgyének nyoma a

hallgatóban fennmaradgyon ; a'

tréfa ellenben elenyézik, eltü

*

Series, fzer, sor, folyamat,
|

-
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nik, a nélkül, hogy maga utánn

nyomot haggyon.

Sermo, befzéllgetés: ein Gt

fprdó. Nyelv : bit &praót. Hír:

(btrüdt. Befzéd: Sttbe. – Sermo

simplex et brevis : Pázmán ál

"nevezi: Ő azt eggy

általbe/zéddel hihetségessé tefzi.

Hod. Az általlyában és általánn

fogva adverbiumoknak értelmé

búl támadtak az illyen nevek:

általát, általbe/zéd; de közön

ségesen el nem terjedhettek. A'

Aerek/zó, rövid/zó sokkal jára

tosabbak. - Sermonis ornatus:

A /zóllásnak ékessége. Pázm.

Pred. – Sermonem facere, be

Jzélleni : rcben, annyi, mint öfz

"s" élzfogások fzerint fzól

3Ill.

Servi forma. Pázmán/zolgai

ábrázatnak nevezi;" # a'

„forma jobb.

Servile opus, fzolgai munka:

fncd,t(id)« ?{rócit. Mennyivel ne

mesbek, böcsületesbek (böcsö

sebbek) azok a cselekedetek,

*nellyekkel a lelki jókat (java

kat) közöllyük felebarátunkkal,

hogysem azok a /zolgai mun

kák, mellyekkel a testi irgal

masságot gyakorollyuk. Pdam.
/'red.

Servitium » [zolgálat : ber

3bicajt. Szolgaság: bit 3Ditnftbar

ftit. Jobbágyság : Qci6tigenfd5aft.

Udvarlás, engedelmesség : 2(uf

wartung, Geberfam. – Servitium

divinum, cultus: annyi, mint

isteni fzólgálat, tifztelet: Gjotteš»

bicnít. Lásd Cultus. 'Tartozunk

az Isteni /zolgálatban cseleked

ni, (az) Istenek nyilvánvaló pa

rancsolattya nélkül. Pázm. –

Servitio semancipare :d"

4atra állani. Pázm. Pred. Szol

Agálatba jobb.

tigenfájoft, Rntájtfóaft, Citnfte

barfeit. Molnár rtnál /zol–

gáltatás: Az (a) zfidók várták,

hogy őket (ököt) Krifztus az (a”)

Romaiak'/*olgáltatásából #S
fzabadítaná. Itt megint hollzabb

[zót"#"#{"

álat, vagy /zolgaság hely

# ##### annyi, mint Ad–

ministratio, porrectio, adma

nuatio.

Servus, fzolga, inas, rabízol

ga , jobbágy: Rntd)t, bitner »

Qitnjtbotijt, 9ciótigtner. – Ser

vus servorum Dei: Isten /zol

gái /zolgája. Pázm: , Hod: E”
három nominativusbúl csak a'

hiányjel és a /zolgái névnek
dativussa Ízülhet értelmes mon

dást, mellyben az articulust el

hagyni Latinismus „volna : Az

Isten”"","" A”

hiányjelrül lásd Anal. Part. II.

pag. 16. a végénn; a'/zolgái

nak dativusrúl, ugyanott pag.

31. a); az articulusrúl""
név előtt ar1Ott Dag. 11. e )

de kivált*""35. *

2) és a 243. old. a).

Severe, keményen nyomosan:

Ítreng, crmftbaft. -

Sic, így, úgy: fo, aifc, Le

thenyeinél akképpen, mikor azt

mondgya : „Javallom, hogy az

Ur', vacsorájában való kenyeret

és bort akképpen hivod jelek

nek, hogy a jegyrendő dolgok
is #i." enek.

Siccus, fzáraz, afzú : trotten ,

búrrt. Egyéb értelmeit lásd/t/ag

nerban. Afzályos rövidség. Ver

seghy.

Sicut, mint, ammint, vala

mint: mit , gltidymit. Pázmánnál

miképpen... Pred. Lethenyeinél

mint/zintén, így fzóll ő : Kik

magokot az Augustana Confes

siónak ollyan társainak és ba
Servitus,"" , rabfzol

gaság, rabság, fzolgálat: ?ció rátinak mondgyák , és vallyák

rette

|
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1ennyi, mint /ktntén mi va

gyunk. E” ízokatlan, és , he

Iyette a' fzinte, mintha jobb.

Signanter. Csere a jelesben

fzóval ejti; de én ezt a déak

kal eggy értelműnek nem tart

hatom. Ha a ben suffixum an

nyit tefz mint in signato, ha

a b comparativus, az en pedig

az ígehatározóknak képzője, ak

kor a jelesebben helyett an

nyit tefz, mint signantius., A'

signanter most a nevezet /ze

rint fzavakkal legértelmesebben

ejtetik.

Signare, jegyezni: 6cjeid)nen,

merfen. A többi értelmeit lásd

//agnerban. A' fzent kerefzt

jelével magokot megjegyezzék.

Pázm. Hod. Megerősítette, meg

jegyezte (az) Isten. Ugyanaz

red.

Signatio,jegyzés: 35t3tidynung.

Szilágyinál megjegyzés.

Significare, jelenteni, tud

tára adni, tudósítani: qn3tigen,

btrid)ten , 6tbeuten. Pázmánnál

jegyezni: a mit a fzók jegyez
rzek. Hod. Ezen értelemben a'

te/z ige értelmesebb, és fzokot

tabb. Monofzlai a jegyzeni#
vel él: Másodfzor jegyzi a kí

vánságbúl fzármazott cselekede

tct, (actum ipsum); és másutt

ugyan Monofzlai : vallyon mit

jegyze (in originali est iecze)

midőn Isten Ádámot a' fzűz és

tifzta földbül teremtette.

Significat , tefz: bcifit, 6cbcutet.

Cephas és Petrus követ jegyez

(tefz). Telegdi.

Significatio , jelentés, érte

lem, nevezet: 2(nštigung, 38t

beutung, Benennung. Lásd /Wag

nert. Az éfzfogásnak, vagy a'

talpállításnak értelme annyi,

mint a tárgyakra való ügyelé

se, (objectivitas); annyi, mint

tárgyügyelő létség, valóság (re

alitas) és érték, helyesség. Az

éfzképzet kétféle értelemhez jut

hat. Ezeknek eggyike elmei

gyelő (theoreticus), melly arra

való, hogy a tárgyat minémű

ségére nézve megösmerhessük;

a másika gyakorlásügyelő, a'

mennyre tudni illik az élzképzet

az akaratot erkölcsi jó cseleke

detekre kéfzteti. Pázmán jegy

zésnek mondgya, (3Deutung) de

az értelem igazabb és fzokottabb,

Az Írás fzavainak új fzokatlan

jegyzését költik (értelmet köl

tenek). Pazm: Hod. És ugyan

ott : Ama' fzó est jégyzésért

pro significat soha sem vete

tik. A véfz íge ezen értelem

ben nem az ért ragafztékkal

köttetik öfzve, hanem a nak,

nek dativussal. Itt tehát e' fzó

jegyzésért , érthetetlen latinis

mus, és a mondást így kell

megjobbítani: Ama' fzó est so

ha sem vetetik jegyzésnek, azaz,

soha sem tefz, annyit, mint

te/z , jelent, jegyez, Deákúl,

significat. Significatio a Con

fessióban jedzés. – Significatio

propria : Az ő fzavait tulajdon

jegyzése [zerint kell venni.

Fázm. Tulajdon értelem.

Significatus , jegyzett p. o.

dolog. Pázm. Hod. A jelentett

helyesebb.

Signum , jel : 8tidjen. Lásd

//agnert. A jó cselekedetek

jelei a hitnek. Pázm. Hod.

És ugyanott : A metonimiában

a jegyet [zoktuk a jegyzett

dologért venni. Itt a' dologért

latinismus pro re; a Magyar

vagy dolognak, vagy dolog he

lyett mondgya. – Signum, vi

sibile : látható jel. Pázm. Hod.

.Silere , hallgatni : fd)mwtigen.

Lásd /Vagnert. - Silere, qui

escere : ve/zteglenek az ének

lések és orgonák. Monofzlai.
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Similis e, hasonló, eggyen

lő: díjmIid), g[cid). Hasonlók az

ollyan dolgok, mellyeknek egy

gyenlő tulajdonságai vannak.

Így valamennyi egyenes hoflzak

mind hasonlók egymáshoz, mert

minden pontyaikban ugyanazon

arányok van; ez pedig az egye

nes líneának eggyetlen eggy mi

voltitulájdonsága. Mindezek és

több fzám nélkül való hasonla

tos dolgok a közönséges tökél

letesség regulájával ellenkeznek.

IPázmán. A hasít, hasad, ha

sonlik , hasáb fzavakat én a has

gyökérbűl nem merem fzármaz

tatni, hanem inkább csak for

máltt gyökereknek tartom. A'

hasonlik neutrum, a' hasít a

etivumnak fzinte úgy felel meg,

, mint a ketté o/zlik, válik, me

utrum, a' ketté o/zt , vála/zt

activumnak. A hason némelly

végi mondásokban csak kurtí

tás által támadt a hasonló par

ticipiumbúl , mint hasonfél ,

azaz, hasonló fél. Mivel az el

hasonlott felekezet eggyenlőnek

tartya magát azzal, mellytül el

válik, a hasonló annyit is tefz,

mint similis. A hasonlat nem

tefz egyebet, hanem csak a mit

a hasonlás ; a hasonlatos is

tehát nem tehet annyit, mint

similis, hanem legfelyebb csak

annyit, mint: seditiosys , ad

seditionem pertinens. Ámde a'

hasonlatosság névnek olly ér

telmet tulajdonít már a fzokás,

a minővel, a hasonlóság, si

militudo bír. – Similis motio:

hasonló értelem. Fejér. Érte

mény a notiónak Magyar neve.

Similiter, azonkép, fzintúgy,

hasonlóképen_: 6Icid) , tbenjo ,

" 2Stift. Lethenyeinél ezen

CYl»

- "iiiud, , hasonlóság, ha

sonlatosság, eggyenlőség : 2(cím

Hájfeit t (3leid,btit, Similitudo =

Hasonlóság : ?tebníid5fcit. Ez a'

tulajdonságoknak eggyenlőségé

bűl áll (Identitas qualitatum).

Mennyivel drágább az Isten ha

sonlatosságát viselő lélek. Pázm.

Pred. Mert Adám nem lett az

ő ( megromlott és bűnös) képé

re és hasonlatosságára. Lethe

" – Similitudo continua *

Q

nek mondgya.– Disjuncta: Cse

re meg/zaka/ztottnak mondgya ;

de ha a folytonfolyónak elle

nébe teflzük, akkor /zakadozó

nak lehet mondani. Egyébaránt

a disjuncta annyit is tehet itt,

mint távúlrúl való, vagy mefz

/zünnen kölcsönözött. -

Simonia , fzentségvásárlás,

vagy lelki kalmárkodás, vagy

egyházi kereskedés : 98udjcrew

mit beiligen G5adjen. Pázmánnál

./zentségek pénzenadása. • •

, Simplex , eggyügyű, vegyű

egyenes fzívű, nyiltt fzívű: cin

fad), umpcrmifd)t, timfältig, fromm,

aufrid)tig. Ez általellenében áll"

az ö/zvetettnek. A tellyes (ab

soluta) eggyügyűség, vagy ré

Ízetlenség, melly minden kü

lömbféleséget kizár, 1) csupán

csak élztudományos (logicus)

az éfzfogásban , az elvonásban

(abstractióban), a tifzta cate

goria fzerint, mikor valamelly

dolognak képzete semmi kü

lömbféleséget nem foglal magá

ban, és így felofzthatatlan, mint

p.o. En. 2) A tellyes réfzet

lenség valóságos, tárgyügyelő,

érzeményes, ha maga a tárgy

is eggyügyű, réfzetlen, ofztha

tatlan. Ennek csak valóügyelő

(subjectivus) éfzfogása lehetsé

ges, nem pedig tapafztalásbéli.

Eggyügyünek neveztetik a ma

gavaló (substantia), melly nem

" de csere kötött

letlen, eggyfzínű, jó, jámbor,

|
:
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"" "tyábúl (aggregatumdbúl) áll.

#" algatag.Csere egy

snek mondgya; de ennél az

"" Proposi

tzo. Medgyesinek a következen

dő mondásában egy/zerű : u

f" egy/zerü örök és fzü

tetlen ! Isteni "állat mindenik

fzemélyben. : Fejérnél eggyes :

Ezek csak eggyes jeleneteket

fzolgáltatnak. – Simplex, in

corporeus: réfzetlen , ré/zte

zen ; Pázmánnál ré/zbül állat

lan. Hod. – Simplex forma

tiva : eggyágú /zöképző : cint

einfad)t 35i(bung8f9I6t. – Simplex

litera : eggyes, vagy rideg be

tü : ein einfader 5udj{tabc.

• Simplicitas, az Aestheticában

eggyügyűség: Qinfältigteit.

Simul, mihelyt : fo6afb. –

Simul, una, collective': eggy

csoportban: A mit a hit erő

sítésére kívánhat az ember, "
mind e csoportban láttyu

a'Kere#y, Pázm. Hod.

Simulare, fzínkedni, majmoz

- ni, magát tetetni: fid) veríteffen,

madjüffen. Egyéb értelmeit lásd

J/agnerban. „Molnár Albertnál

tetteskedni. Új fzófzörnyet! A'

te/z ígébűl a' factitivum tetet,

nem pedig tettet : mert a hoz

zá hasonló ígékbűl is a factiti

vumok csak eggy t betűvel for

máltatnak: vitet, vètet, hitet,

nem pedig vittet, věttet , hit

tet. A tétet ígébűl a helyes

frequentativum têtetgetni, nem

" tettetkedni. Más helyenn

olnár Albert így fzóll: igaz

fzívvel, elmével Izolgálj (fzol

#"! az Istennek, és ne tettes,

ne képmutatóskodjál (képmuta

tóskodgyál). Itt a tettes helyett,

melly eggyáltallyában helytelen

ige, jobb volna a' fzínelly,./zín

A têtet, mikor nem recipro

cum, csak annyit tefz, mint

poni curat. Csak mint recipro

cum teteti magát jelenti a De

ák, simulat se ígét. – Gánótzi

nál is tettetett, mikor így fzóll:

Harmadik tettetett Sacramen

tom az utólsó kenet Kalvinus”

állítása fzerint. ** *** ** *

Simulatus, fzínmutatott, fzínes

kedett: veríttűt. Színmutató/za

vak. Pázm. Pred. * * ** * *

Simultaneitas, eggyüttlét:'bas

8u3Icid,feyn: Annyi, mint a kü

lömbfélének eggy és ugyanazon

üdőben való léte. Érzeményesen

(emperice) az által ösmertetik

meg, hogy több tárgyaknak je

gyei egymást váltolag követhe

tik.Szükségesnek pedig és tárgy

ügyelőleg a valóságos közös

ségnek élzfogása által gondolta
tik. - - * ** *

Sinceritas, egyenesség: 9tai

wität. Az emberi nemzetnek

eredeti és terméfzetes nyílttfzí

vűsége, melly a második ter

méfzetté váltt tetetésnek mester

ségével ellenkezik, 's mindun

talan öfzveütközik. Lásd Inge

nuitas. Tifzta Ízívűség, nyiltt

Ízívűség: Offenberjigfeit. Márton

Istvánnál egyenes, vagy tifzta

/zévüség. Márton István már

másutt az aequitást nevezte e

gyenes/zívüségnek; a' mibúl

magábúl is elegendőképen látni,

hogy a Moralist Magyarra ma

gyon könnyű kézzel fordította.

Sincerus, a, um, egyenes,

nyílttfzívű: aufrid,tig. –Since

rus, non fictus : tetetetlen. Lásd

Fictus. * * * * **********

Sinere, hagyni, megengedni :

Iaffen , 3uIaffen, 9cftatten. – Si

nite crescere usque ad messem :

hadd nöjjön"" nőni)

aratásig. Pázm. Pred.

kedgy, vagy tetesd magadot. Singillatim, eggyenkint, kü
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lönkülön, ridegenkint : tin3tfn ,

befonberé. Titeket, ( tikteket)

mind fejenkint töltsön bé (be)

az Isten igaz hittel. Molnár Al

bert.

Singillative, fejenkint: föpf

mpti8. Mindenkor nyilván taní

tották fejenkint a Katholicusok.

A'ázm. Hod.

Singulare, magánvaló: für fid).

Péternek magánvalo (talán ma

gának való) tifztet is adott Kriíz

tus. Pázm. Hod. Fejérnél egy

gyes ; de a rideg, vagy külö

nös jobb. – Singulare judicium:

eggyes itélet. Fejér. A Rideg,

különös itélet jobb.

Singularis, rideg, eggyes,

magányos, különös : tinjtín, al

Icin, fontttbar. Lásd //agnert.

Monofzlainál magánvaló: Ma

f" Isteni ösmeretségnek

ölcsességével megtellyesítené

elméjeket, A magánvaló tel

lyességgel érthetetlen a külö

nös peculiaris helyett. Confer

peculiaris és specialis. – A'

" olly magánvaló

vétket jegyez, melly a' kárhoz

tató vétkektül. Pázm. Hod. Itt

a singularis annyi, mintpecu

liaris különös. A külömböz

tehát nem a harmadik forma

alá tartozik. – Singularis nume

rus : eggyes, vagy rideg /zám :

cinfad)t 3a6I. – Singularis notio:

különös értelem. Fejér. Lásd

Alotio. *~

Sinistrum, (ad), bal felűl.

Pázm. Pred. 8ur Iinftn Q5cttt.

Sistere, állítani, megállítani:

Ítétítm, aufbalten. Julia olly tu

dományt nyert vala az ördög

túl, hogy akármelly bölcseket

megállatatt (megállított). Pázm.

Pred. –Sistere se : állyatok elő

az itéletre. Pázm. Pred. Lásd

J%'agnert. /

ni : bűvften. „A” többi értelmeit,

lásd //agnerban. A ki /zonn

júhozik álmában, ifzik, 's fel

ocsódván lankadott a' fzomjú

ságban. Pázm. Pred. … " #

Sitis, fzomjuság : bet burft.

Egyéb értelmeit lásd Wagner

ban. – Sitim restinquere: /zom

júságát oltani. Pázm. Pred. –

Siti, fame premi: olly éhen,

/zomjan volt. Pázm. Pred.

Situs, vidék, fél, fekvés, he

lyeztetés, állás, tájék: bit Qan

bcàgtgtmb, bit Qagt cintà Orttě »

obtr ©ingeë. : *

Sobrius, józan, rózan, mér

tékletes : müótern, mäfig, Egyéb

értelmeit lásd Wagnerban.

Socialis, társaságos, barátsá

gos, fzövetséges, frigyes: gtfel

Íig , 9cfcllfd0aft{id),

Socialitas, társalkodékonyság:

Gjcfcííigfrit. Az embernek a tár

salkodásra való alkalmassága és

hajlandósága. Szükséges erre a'

réfzvételnek közönséges érze

ménnye, és hogy magunkot má

sokkal általlyában és Ízívesen

közleni tudgyuk. -

Societas, tarsaság | G5cfcfffd5aft.

Societas civilis, polgári társa

ság : bürgerIid)« (5eftűfd5aft. Az

embereknek vifzonnyaira nézve

olly fzövetség, mellyben az egy

mással vifzontag ellenkező fza

badságnak sérelmei ellen törvé

nyes hatalom állíttatik fel. Az

erkölcsi tarsaság(societas ethi

ca) olly fzövetség, melly csu

pán csak erkölcsi törvények alatt

állíttatik fel, és csak a jó er
kölcsnek előmozdítására czéloz.

–Aequalis: eggyenlőnek nevezi

Szilágyi.

Socius , társ, segéd , frigyes:

(3cftűt, (5ebüíft , 35umbēgtucfc.

Atkozott testetek, melly társ

Sitire, fzomjazni, fzomjúhoz

volt a'#" Fázni. Pred.

Sodalis, mesterlegény : Šant
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mtr780eft!I. Pázmánnál müves le

gény Hod.

Solatium, vigafztalás : $roft.

– Solatium spirituale: lelki vi

ga/ztalás. Pázm. Pred.

Solemne, in Aesthetica ünne

pi : ftperfid).

Solemnitas ,

forma. Szilágyi, , ,

Solicitare. Lásd külömbféle

értelmeit Wagnerban. Mikor

megmelegedtek a bortúl, kez

dék a menyecskét/zorgalmaz

tatni , de nem engede nekik.

Fázm. A Deák solicito ígének

többféle értelmei vannak, úgy

mint : nyughatatlanítani, /zo

meghatározott

gafztékot, a' fzorgalmaskodik

íge megkívánnya ugyan; de a'

korgalmatos adiectivum e' ra

gafztékkal latinismus. Mondgyuk

tehát inkább: A Szentek lel

kei/zorgalmatoskodnak üdvöz

ségünkrül; vagy gondgyok van

reá ; „gondgyát viselik 's a' t.

Predikácziójában a /zorgalma

toskodó adjectivummal él.

Solididas, zomokság: 3Did,tig

feit. Mikor#"#"he

lyett vetetik, áthathatatlanság,

linburd)bringlid,f.cit. Tulajdonsága

a fzernek, mikor valamelly közt

betölt. * -

Solidus, zomok, sükeres: volí

rongatni, ingerleni . esedezni.

nagyon kérni, ké/ktetni, fel
lázítani. Csak solicitare ad la

borem tehetne annyit, mint/zor

galmaztatni. Nem tudom a'

Német (25orge névbúlë ? vagy a'

kor néma gyökérbül támadtak

a következendő Magyar fzavak :

fzorúl, /koros, fzorong. vagy

/zorg, Jzorít; /zorgos, /kor

galom; de az bizonyosnak lát

Ízik, lenni, hogy a' /korgalom
és fzármazékai az értelemre néz

ve elváltak a többiektül, és azt

jelentik, a mit a Deákban a'

diligentia, és sedutitas tefz. A'

többiek az anxietas és solici

tudo mellett maradtak. Így hát

Pázmán' mondásában a'/zorgal

maztatni helyett jobbnak íté

lem a'/zorongatni, kéfztetniígé

ket. – Ki/ztet (kéfztet) minket,

hogy a setétségnek, cselekede

teit elhaggyuk. Telegdi. –

Nem küldé tanivánnyait Hero

deshez, hogy fzabadúlását/zor

galmaztassák. Pázm: Pred.

Solicitus, gondos, bús, nyug

hatatlan: [orgfältig, unrubig, öngít

Iid). A fzentek lelkei /zorgal

matosak a mi üdvözségünkrűl.

Pázm. Hod. A rúl, rül ra

[tänbig, 9rűnbIid). Pázmánnál de

rék: Derék bizonyságokkal erő

sített. Hod. Derék munkára al

kalmatlan. Ugyanaz Pred. –

Solide : deré" Pázm. . ln

physicis annyi a solidus, mint

zomok ; in moralibus pedig,
mint sükeres.

Solipsismus, önbírálás: 2tIbít•

[uát. Lásd Amor proprius.

Solitudo, magány, magányos

ság , pufzta, pulztaság: #infam

ftit, JRújtt, činőtt. Egyéb ér

telmeit lásd Wagnerban. Med

gyesinél magánvalóság, mikor

így fzóll: (Az) Istennek edgyü

gyű , magánvalósága. - Nem

bántja meg az Istennek edgyü

yű magánvalóságát a' fzemé

f" háromsága. Medgyesi.

Ha a Deák solitudo nem okoz

kétes értelmet, a magyar ma

gányosság sem okozhat, melly

a magánvalóságnál helyesebb.

Pázmánnál magánlétel. Pred.

Ez annyi, mint existentia su

per se ipsum.

Solicitatio, sűrgetés : 2rtis

Úttng , 2íntric6.

Solo aequari , Ninive váras

sát 40. napig sem veré a föld

!höz, mint elfzánta volt. Pázm.
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Pred, Földhöz verni csak an

nyi, mint prosternere : 3u 350

ben mcrfcn; a' solo"" pe

dig annyi, mint földig leron

tani, štr[tören, btt &rbt 9Icid)

mad)cm. * -

Solstitium, naptérés. Ver

seghy

Solum , csak egyedül : allcin,

mur allein. Pázmánnál magán.

Hod. Lásd Unice.

Solutio, bontás, feloldás, fi

zetés, helyrehozás, viflzapóto

lás, gyengeség : 2(uf{őfutig, öt=

#ablung, Grítattung, ©ődjmad)beit.

Szilágyinál tellyesítés, melly

annyi, mint impletio, consum

matzO.. -

Solvere , oldani, feloldani,

leoldani, fizetni: [bfkm, auffô

tn , ablöfcm, 3dblen, be3ablem.

ásd Wagnert, Molnár Albert

nál megfejteni p. o. a kérdést.

– Solvere"" A” verő

fèny elolva/atya a havat. Pázm.

Pred. Es ugyan Pázmán másutt

a megódni törvénytelenül meg

kurtított ígével él. Lásd che

mica Operatio, , ,

Solviiur, liberum fit, fel

fzabadúlni : crIcbigt, frey mcrben.

Fel/zabadúltt a házasság,ugy

mond Pázmán. -

Somnium objective sumtum,

álomkép: 2raum. A képzetek

nek öfzvekötése, a mennyire

nem törvényes, és így nem is

tárgyügyelő.

- omnolentus, álmos, alufzé

kony: fd){äftig. Pázmánnál/zun

nyadtt. red. -

Somnus, álom, aluvás: Göd)[af.

A többi értelmeit lásd Wag

nerban.– Somnus interruptus :

fzakadozott aluvás. Pázm. Pred.

Akadályoztatott áluvás értel

mesebb. – Somnum inducere:

Elaluttyák előfzör, hogy kön

nyebben fzenvedhessék a fza

pullót. Pdzm. Pred. Az fz vég

zésű anomalumokbúl a mű- -

velő igék tat, tet, képzővel |

formáltatnak, i/zik, itat; e/zik,

#"# eskü/zik, #
küdtet; fekü/zik » v ek/zz

feküdtet,""" a”

fektet; alu/zik, aludtat; melly

nél megmeg [zokottabb az al/zik

ígébűl fzármazó altat. A' fza

pullórúl lásd Livivium. – So

mnum inducere, vagy soporare :

Elalutni. Ember Pál. Elaltat

ni, el/zenderíteni, értelmesebb.

–Somniorum expositio : Alom

hüvelyezés. Pázm. Hod. A bor

sónak babnak lehüvelyezésétül,

avvagy hüvelyeikbűl való kitifz

titásátúl van véve e metaphora.

De valamint a borsórúl jobban

mondyuk a fejtegetést, úgy

valóban az álomrúl is. Lásd

Szabó Dávid Kisded Szótárát

Hüvely alatt pag. 94.

Sonore, hangosan: flingenb,

Iaut. Ezt olly fenn"" -

(pattogtattyák.) Pázm. Hod

onus, hang, Ízózat, zengés :

[aut, $on, Gőtimmt. Lásd //ag

nert. –Sonus articulatus: czik

kelyezet hang: perfúmftclter Son.

– Sonus naturalis: terméfze- -

tes hang: natürfid)er 2on. -

Sophisma, fortélyos kötés.

Csere. Veresmarthynál kötött

be/zéd: E kötott be/zédben (ar

gumentatio) nyilvánvaló fortély

vagyon. Fejérnél éfzve/ztés,

csalafintaság. De ezek helyett

az ál, vagy rava/z okoskodás

helyesebb, a Sophisma pedig

leghelyesebb.

Sordere, büzőlni: [tinfen. Röst

bűnökben büzhödnek. Pázmán

Pred. Büzösödnek, büdösödnek

a helyes ígék, putescunt.

Sors, sors, koczka, vak eset:

2008. – Pilatus vitézi verfelyet.

s

ségek, vagy gonofzságok miatt
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vetének Krifztus' ruháira. Pazm.

A Werfely a német TBürft név

bűl rongáltatott meg. Itt a'

Áoczka leghelyesebb.

Sorites, halom, vagy lánczos

kihozás. Fejér. – Progressivus,

alá/zálló. – Regressivus, fele

melkedö. Ugyanaz. Csere a So

ritest, rakásos okoskodásnak ne

vezi; én pedig rakáslónak mon

danám. -

Spatium , tér, térség, hely,

köz: 28citt, Mag , 98aum.

tallyában annyi, mint az egy

másonn kivűl való létnek, az

egymás mellett, való létnek, és

a terjedségnek fzemlélő képzete,

4)A valóságos egymásonn kivűl

való létnek képzete, a' fzernek

terjedtsége, megteltt, termé

fzeti,/zerügyelő (materialis),

avi/zonyos (relativum), érzemé

nyes (empericum) köz. Ez a'

lehetséges tapaztalásnak a tár

ya , melly eggy másik, véget

enűl, megnyújtott vifzonyos

közben mindenkor mozoghat.

Lásd Corpus. 2) A valóságos

egymásonn kívűl való lét lehet

ségének fzemlélő képzete; a vi

../zonyatlan (absolutum), /zeret

len (immateriale), üres köz;

az tudni illik, mellyben min

den mozgás, utollyára gondolta
tik. A valóban élzrevehető köz,

mellyben, valami mozog, min

denkor csak érzeményes még, és

Ízerügyelő ; de mivel talpfzeré

tűl, úgymint ösmeretlen dolog

túl, abstrahálunk, gondolatun

kot elvonnyuk, úgy gondollyuk

azt éfzképünkben, mint ürest

és vifzonytalant (absolutum).

Az absolutum spatium tehát nem

annyi, mint olly köz, mellynek

tellyes és a fzemléltt külső tár

gyaktúl független léte, valósá

, realitássa van. A köz előd

j"- eredetére nézve, nem ta

pafztalásbéli, nem érzeményes,

nem elvontt éfzfogás, melly az

érzékenyen adott, az érzett ál

tal lehetségesnek tetetne, benne

foglatt, és tőlle elvontt volna;

nem értelemfogás, melly a' gon

doló tehetségbúl magábúl fzár

mazott volna, és magában azt

az alkut, foglalná, hogy vala

mit gondollyon ; hanem a mi

külső [zemlélésünknek eredeti

formája, regulája és alkuja; a'

külső érzékenységek lehetséges

tárgyai külső vifzonnyának [zük

séges és valóügyelő alkuja. Má

sod/zor a köz ama tárgyakra

nézve, mellyekre fordíttatik ,

nem tapa[ztaláshaladó (transcen

dentalis) éfzfogás, mellyet va

lami dologra, ammint magában

van árányzani lehetne ; nem

"" tartomány, melly

be a külső dolgok tetettek vol

na; hanem tapafztalásbéli élz

fogás, itt belső és honi éfzfogás,

mellyet a' külsö érzékenységnek

tárgyaira, és a tapafztalásra

arányzani lehet is, kell is. A'

vifzonytalan, üres köz 1). moz

gásügyelö, phoronomicum. Ez

a köznek olly éfzképe, melly

ben gondolatunktúl minden kü

lönös [zert elvonunk (abstrahá

lunk), hogy a mozgást, mint

vifzonyos állítmányt (praedica

tumot) gondolhassuk. 2) Létü

gyelő, dynamicum. Olly köz,

melly fzerrel nincs megtöltve,

azaz, mellyben a mozogható

nak behatásával más mozogható

nem ellenkezik. Ez kétféle, úgy

mint a) Wacuum mundanum

"világban"j
vacuum extramundanum, a vi

lágonn kivűl yaló üresség. Az

előbbeni, úgymint a munda

num, megmeg két ágra fzakad,

mellyeknek eggyike a /zéthin

tett (disseminatum), mellybúl
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a' fzer'"" (vo

lumen), csak eggyik réfze áll;

a másika pedig a csoportozott

üresség (vacuum coacervatum),

melly a testeket egymástúl el

különözi. 3.) A vifzonytalan,

üres köz végtére gépelyes, me

chanicum. Ez annyi, mint az

egéfz világnak belsejében egy

begyűltt üresség, hogy abban a'

testek fzabadon mozoghassanak.

A közt elfoglalni annyi, mint

efzközetlenül (immediate) min

denik ponttyában jelen lenni. A'

közt betölteni annyi, mint min

den mozoghatónak ellent állani.

melly mozgása által a köznek

valamellyik réfzébe be akar hat

ni; annyi, mint más valaminek

ugyanazon közben való létét le

hetetlennek tenni. Így péld. ok

a földméréstudománynak vala

mellyik helyképe (figurája), el

foglallya ugyan a közt, de be

nem tölti. A' fzer ellenben be

tölti azt, a' más fzernek beléje

való hatásátúl megmenti. A köz

nek betöltése az áthathatatlan

ságra van építve. -

Specialis, e. Csere neninek

mondgya; de ez genericum ; a'

specialis annyi, mint felekezeti.

Lásd propositio. Monofzlai ma

gánvalónak mondgya így fzóll

ván: Az őrdögnek magánvaló

mesterségével találtatott, hogy

a bálványoknak romlások (rom

lása) utánn következnének az e

retnekségek. És másutt: Ma

gánvaló tulajdona. Ugyanaz. Itt

a különös, saját, tulajdon, ri

deg mind helyesebbek, a hely

telenűl formáltt és értelmetlen

magánvaló helyett. Ember Pál

nál kiváltképenvaló.

Specialiter, különösen, kü

lön : fonberIid). Hármat tartott

(az) Isten külön magának, hogy

jövendöket (a'" eleve

(előre) tudjon. Ember Pál.

Species, I. Annyi, mint fe

lekezet, fél : 2[rt, mellyekre az

oskola a nemeket (genera) fel

ofztya: erre nézve oskolabeti

felkezetnek is mondatik, melly

nek általellenében a species na

turalis, fajta, faj, 9tatt áll.

Lásd Physica tágas értelemben.

II. Annyi mint Lát/zat, 25dbcin.

Ez sem nem hihetőség, sem nem

jelenés, hanem tévelygésre való

csábítás, mikor az itéletnek va

lóügyelő és így eseti okai tár

gyügyelőknek és Ízükségeseknek

tartatnak. 1) Az éfzügyelő (logi

ca) érzeményes látfzat a helyes

éfzreguláknak helytelen hafzon

vételébűl támad. Illyen a né

zésben való látfzat, (species opti
ca , btr optifdje" Ennek

útforrása a képző tehetség, és

az éfztudományos regulákra va

ló figyelmetességnek fogyatko

zása. 2) A tapa/ztaláshaladó

látfzat magának a tifzta éfznek

" maximáibúl ered, ha

ezek tárgyügyelőknek, azaz, oll

" vetetnek,,

lyek a dolgokot, ammint ma

gokban vannak, meghatározzák.

–A Lát/zattudomány Diale

cticának neveztetik. Az Ur va

csoráját két fzín alatt ofztogat

tyuk. Nem köteles az ember

két/zínre. Pázm. Hod. – Az

alattvaló tárgyak pedig eggyütt

véve , felekezet nevet viselnek.

Fejér – De a „lát/zás és csa

latkózás a legellenségesebb ké

sértet. Fejér A lát/zás a lát

/zat helyett fzokatlan. – Csere

a Logicában a specialist nem

nek helytelenül nevezi. A nëm,

genus; a felekezet, pedig"

cies. – Sub specie panis: ke

nyér, fzín alatt. Illyés. A Ke

nyér /Kíne alatt magyarabb.–

In specie : magdnyosan. Illyés

|
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Pázmánnál. – Species : humani

corporis: az emberi termet. –

Species et numerus peccati : A'

bűnöknek nemét, nevezet /ze

rint, fzámát, és a nemét változ

tató környülálló dolgokat is meg

kell vallani. Gánótzi. A nem

4 áltoztató környülállások he

lyesebb. – Species visibilis: lát

/tató /zín: Pázm. Hod. . . .

. Specifica gravitas, vifzonyos

nehézség : fpecifiját „Göd)mtre.

"" ne

hézségének, eggy másik hasonló

nagyságú testnek nehézségéhez.

Specifice levius: vi/zonyosan

könnyebb, fpccififd) Iridbter. . .

, Specifice, nevezet fzerint : inš=

frienberg, Ezek netnek /zerint

nem parancsoltatnak. Pázmán

A nem /zerint annyi, mint se

cundum genus. , , , , , , , ,

Specificus, a, um, felekezet

igyelő , , félügyelő : fpecififd).

Különkülön való. p. o. tulajdon

ságok. Medgyesi. Lásd homi

italis és Realis. – Specifica no

tio : felekezetü - értelem. Fejér.

Lásd AVatio. – Specifica diffe

rentia: felekezeti: Fejér, , ,

, Speciosus. , Tettetésnek tefzi

Pázmáni: Tettetes fogás ez ; de

ha mélyen megtekíntyük, nem

egyéb fzaladásra gondoltt tetó

vázásnál, Hod. Hogy a tettetes

nem helyes fzó, megmutattam

Apparens alatt. . A lát/zatos,

vagy tet/zetes helyesebbek.

, Speciulatiö , elmélkedés. Fe

jérnél visgálódás; visgálás:

Speculativus, elmélkedő. Fe

jér. – Speculativum: visgáló

dásbéli. Ugyanaz. – Speculati

va Opinio, vel potius sagax, in

geniosa ; subtilis: cinc fpipfinbige

$)lépnung; elmeélesítő vélekedés:

Pázm: Pred. E/zes vélekedés |

értelmesebb. – Speculativus és

practicus: A /zemléletes, és a'

|

müveletes fzavak helyesen van

nak formálva : de az elmélkede

tes nem ; mert az at és et kép

ző már megtett cselekedetet,

nem pedig cselekvést jelentvén

a neutrumokbúl, ha mindgyárt

azon értelemben, mellyet Analyt.

Part I. pag. 263. a) megmagya

ráztam , cselekvést tefznek is,

neveket nem fzülhet. Az ollyan

nevek, mint olvadat, fohd/z-

kodat , /zenvedet, illedet, dü

csekedet, kedveskedet, kereske

det 's a' t. mind helytelenek,

az adjectivumok is tehát, mel

lyek belőllök as vagy es képző

|vel támadnak, nem törvénye

sek, mint olvadatos, fohá/zko

datos, /zenvedetes, illedetes,

's a' t. A /zemléletes nekem

csak azért nem tet[zik, mivel a'

../zem testi érzékenység; a müs

veletes pedig azért: mivel a'

praxis értelmének elegendőké

en meg nem felel. Javaslásom

tehát abban állapodik meg, hogy

a” speculativus a' visgálatos

fzóval, a practicus pedig a gya

"" névvel fejeztessen# -

Spes , remény, reménység:

$9ffnung. Senki sem kápalna,

ha (a') reménység nem viselné.

Pázm. Pred. E”""

és értelmetlen a táplálná he

lyett: spe ducitur. Gánótzinál

Bizakodás.–Spe cadere: lábá

rúl elesni. Pázm. Lásd Pes. Spes

resanationis: reménység a fel

gyógyúlásra. Pázmán Pred. –

Spem addere : sok betegségek

kel terhes állapotom nem bíz

tat. Pázmán Pred. . -

Sphaera humana: Az emberi

látásnak czéllyánn fellyül (fe

lül) megyen. Pázm: Pred. 2c6=

frcig. * ~ *

Spinosismus: Spinosa taní

tása. -

Spirare, lélekzetet venni, le
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helni. lehegni, pihegni: 2t5

'men, 2(tbemjob[en. A' fzent Lé

lek az Atyátúl és Fiútúl mind

egy leheltetik (spiratus). Med

gyesi. Lásd Wagnert.

Spiratio, lélekzés, lehelés,

ihlés : baő 2ítßmcm. A' fzent Lé

lek, az Atyátúl és Fiútúl"

gyenlőképen [zármazik, örökké

való megfoghatatlan illés által.

Medgyesi. . . * * * * *

Spiritualis, lelki: gcitltdj. Lel

ki" /iatalom. Pázm. Hod.

Spiritualismus, lélekvitatás.

Lásd Spiritualista.

Spiritualista, vagy Pnev

matista, lélekvitató. Lehet ez

vagy érzeményes értelemben,

vagy tapafztaláshaladóban, am

mint tudni illik a lelki maga

valók létének vítatását, vagy a'

jelenésekre alkalmaztattya, vagy

a valamiségekre, avvagy dolgok

ra , ammint magokban vannak.

A Spiritualismus, vagy Pneu

matismus e' fzerint Lélekvita

tás, valamint a Materialismus.

žervétatás,, ,

Spiritualitas, lelkiség: 2pi

ritualität. … , „ „ „ „

Spiritualiter, lelkiképen:geit

Hid,érintift. Molnár Albertnál lé

lek /zerint. _ _ _

Spiritus, lélek: ($cit, des Car

tes: Leibnitz és" fzerint,

eggyügyű, avvagy réfztelen, és

," (substan

žia): Kant [zerint, ösméretlen

és megfoghatatlan valami, melly

rűl mink, semmit sem tudunk

egyebet, hanem hogy gondola

tinknak talpvalója (subjectuma),

és hogy eggyügyűnek; réfzté

lennek azért gondoltatik, mivel

1estünknek tulájdonságátúl, ál

lítmánnyítúl (accidensitül):meg

kell azt külömböztetnünk. Lé

vőnek

»

efzre soha sem vefzük. Az ÉS--

zéstudományban (Aestheticat

ban) a lélek annyi, mint ama”

tehetség, melly a' képző erő

nek sebesen múló játékát fel

fogja, és éfzfogásba, fzoríttya

Az imádság lelkérűl lásd P7-e-

cari. Lásd egyéb értelmeit /Pag

nerban. Pázmánnál Lélek Hod

Másutt ugyan , Pázmán /zellet

nek,./zélnek mondgya : Zsidó

/zéltül feje kótságos lévén. Illy

értelemben a Magyar /zél tűr

hető, mert a'"" is

járatos nállunk. A kótságos,

kótsagos, kótzagos, kótzogós,

kótyogós, kotyogós mind csak

a köznéptűl találtt kótyogós Iza

vak, a kábúltt, vagy íttas he

lyett. – Spiritus privatus: ma

gányos lélek. Gánótzi. –Spiri

tus Sancti dona: bölcsesség, ér

telem, tanács, erősség, tudo

nlány, Isteni ti/ztelet , és az

Ur”felelme. Illyés. – Spiritus

Dei: Az Istennek! /zent lelke.

Pázm: Pred. A Spiritus priva

tus Pázmánnál: A' fzent Lélek”

belső oktatása.– Spiritus inter

nus privatus: A lelkeknek belsö

sugallása. Pázm. Hod. Ontet

/zés" a kénysugallás talán leg

jobban kifejezi.

Splendor, fény: (5Iani. A'

többi értelmeit lásd Wagner

ség. -

Spoliare, megfofztani: 6crau

Étn. Lásd Wagnert és Evuere.

Spoliari , fofztatni. Pázm.

Pred. A fofztani íge helytelen

és fzokatlan a meg praefixum

nélkül. Megfo/ztatni : btraubt

mérbčn. - -

Spo/žatio, megfofztás: 9)Iün

bcrung. Lásd Wagnert.

; Sponsa, menyafizony, jegyes:

cine brauf, cine Berlo6tt. Pazm.

ugyan, de az érzékenység ált

az éflzel ""
Pred. Mátkának is nevezi és

ban. Molnár Albertnál fényes

4
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hölgynek. Az első a fzerelme

seknél van [zokásban, a máso

dik pedig tellyességel fzokatlan.

Sponsalia , eljegyzés, kézfo

gás: Berto6ung.Illyés. Lásd/Wag

Vlert. -

Sponsus, vőlegény: 8riuti

gam. Pázmánnál Jegyes. Lásd

/Heros. *

Spontanee, önkint, kéfzakart

va : frtymilfig. Az első ember

/zabad – akarva bűnbe esvén.

Pázm. Pred. -

Spontaneitas, önkény: 2pon

taneitát, §repmilligfrit. 1) Által

lyában annyi, mint öntehető,

alkutlan okság. Lásd Caussali

tas. 2.) Különösen a képítő te

hetségnek önkénnye, öntehetsé

ge annyi, mint a képítő való

"ú subjectumnak) a vett

érdeklésekre terjedő munkás ere

je. A képítő tehetség, a men

nyire magát öntehetőnek mutat

tya, 's péld. ok. a' vett érdek

léseket elfogadgyá, felfogja ,
éfzbe Ízerkezteti, " elő

idézi, megújjittya, a legtága

sabb"" é/znek"

lemnek neveztetik, hová még a'

képző tehetségnek (imaginatio)

" önkénnye tartozik.

Fejér önkéntségnek mondgya.

onte, önképen, fzabadaka

ratbül : freymillig. Lásd //ag

nert és Spontanee. Pázm./zánt

/zándékkal. Pred. Másutt pedig

önkénnyénn, mikor így fzóll:

önkénnyénn a házasság nélkül

való életre köti magát. Hod. A'

Confessioban kényén : Az aka

rat felékesíttetik erőkkel, hogy

kényén akarjon és tehessen jót.

Kénye/zerint jobb. 4

Spumare, tajtékzani: [djäu=

men. Pazm. tajtékozni. Pred.

Spurcitia, ocsmányság. Páz

mán. Pred, 25dbämbfid)feit.

Stabilire, felállítani, lábra

állítani, megerősíteni: befőtt,

gcm, 6cfcftigen. Az Isteni malafzt

vastagította fzívét. Pázm. Pred.

A vastagítani jó magyar íge,

hanem annyit tefz, mint robo

rare, nem pedig Stabilire.

Stare, állani : ftcben. Egyéb

értelmeit lásd /Wagnerban Sto

. alatt. Isten akarattyánn, kegyel

mességénn, irgalmánn, 's a' t.

áll. , Pázm. Hod. „Itt a függ

íge helyesebb, melly ablativust

kíván, mint akarattyátúl 's a''

t. függ

", , faragot, vagy vésett

kőkép, fakép, bálvány, ofzlop

kép: ein von 25tein gebautc3, c5er

von S50I3 3cfd)nigtt3 35iIb, cine

&dult, 25tatu c. Lásd a többi

értelmeit //agnerban. Ember

Pálnál álló kép; de ollyan kép

is állhat, mellynek Deákúl a'

neve ico, vagy imago, és í

tökélletesen"" s"

luának értelmét. -

Statuere, állítani, elvégezni,

meghatározni: mcpmen, 6cfd5(icf

fen, beftimmen. Lásd Wagnert.

Statuere aliquid, valamit állí

tani: ($tmaš 6cbaupten. Annyi,

mint valamit maximának, talp

regulának válafztani. Pázmán

az állatni ígével adgya: Sok

Isteneket, úgymond, ügyeke

zik állatni. Hod. De az állíta

ni helyesebb íge, ammint már

az Assertio alatt említettem.

Másutt pedig Pázmán a Tá

ma/ztani ígével él: Ha olly bi

zonyos jelenséget nem táma/zt

Pázm. Hod. A táma/ztani tu

lajdonképen annyi, mint ful

cire; és még metaphorice sem

tehet annyit, mint Statuere,

Status, állás, helyeztetés ,

állapot, kar, rend: $a5 2tt

ben, Götellung, Page, „Suítanb,

#8cfd)affenbeit, &tamb. Uj válto

zássál" elvefzti az állopotos,
27*
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mellyben volt. Pázm. Hod. –

A világi gondviselésben (gon

dokban) foglalatoskodó embe

rek állopottya.– Szerzetes ál

lapot. Ugyanaz. Es ismét : Olly

# jutni. Pred. Lethe

nyei állatnak nevezi, imígy fzóll

ván: Sokan , a Calvinisták kö

zűl az Ecclesia állattyának meg

Ízerzö réfzeirűl igen tévelyeg

nek: Az állat animal, nem

pedig Státus. – Status absolu

tus: magányos állopot. –Sta

tus conditio: dücsekednek most

Kerefztyén (Kerefztény) voltok

kal. Molnár Albert. A kere/z-

tyén nehezebb kimondásúlé

vén, még is a másiknál, melly

*" van formálva, job

ban tetfzet. – Status naturalis:

termé/zeti állapot; – infan

tiae : gyermekkori ; – feritatis :

a vadságnak állapottya: Szi

lágyi. – Statusjuridicus: jusál

lapot, mellybeni 's melly által

"" jusra képesek va

yunk. Státus naturae. Lásd

AVaturae status. , , , , ,

Statutarium » [zabad akara

tos: freyvilfig. Így ofztán (azu

tánn) a kerefztény vallás mind

inkabb, inkább /zabad akarati

vallássá változott. Márton Ist

ván. A # képzőt, mellyel a

Magyar csak egyedűl a helyrűl

és az üdőrűl való nevekben él

het helyesen, Márton István na

gyon fzerette, és általa több fza

vainak kellemetlen végzést adott.

-Statutum, rendelés : 33crorba

mung: Molnár Albert: Ollytör

vény, melly.csupán csak a fel

" akarattyábúl ered,

kinek porancsolattyanélkűlsem

mi kötelező ereje nem volna.

Stella, csillag: &tern.– Stel

la matutina: hajnalcsillag: 9)ter

genítetn 5" Albert. Itt a'

Magyar öfzvekötésnek nincs he
* * *

*

csillag helyesebb.

. Sterilis, gyümölcstelen, mag

talan, unfrudyt6ar, finber[08. Lásd

//agnert, Magtalan a/zony ,

fellegek 's a' t. Pázmi. Hod. ""

sutt ugyan Pázmán soványnak

nevezi : sovány prédikálás.

Pred: : : : * * * * * * *

Sterilitas, . terméketlenség,

magtalanság: 1lmfritd)tóarfeit. ,

. . Sterno, térülni : auê6rcitem.

Mikor annyi fzemek előtt or

czánkra térülnek undokságink:

lye, és így a' fzokottabb hajnali

Pázm: Pred. A térülni íge, a'

rövidebb tér gyokér helyett ha

[zontalan a nyelvben. De a'

mondás is mutattya, hogy itt

a térülésrül, nem pedig a té

résrül van a' fzó. A terít, ster

nit; terül, sternitur; expan

ditur; a terül pedig a tér he

lyett convertitur. ,

Stilla,, csöppecske : Pázm.

Pred. Zröpfícim: • • • -

Stilus, író tű, írásmód, csut

kája a gyümölcsnek, mutató a

napóránn : Griffel, Q5dbreibart,

bcr 25tengeI am Q6Ite, bie 8tiger

[tange an bér &onmenußr: – Sti

lus ferreus: A mi bűneink vas

vel/zővel íratnak, fzívünkbe.

Pazm: Pred. A vasve//ző he

lyett a vastü, vasbúl való tiz

értelmesebbek.

Stimulare, öfztökélni, inger

leni, bíztatni; öfztönözni, vag

mint a község szóll: unfzolni,

izgatni : nógatni; nódítani: mit

cinem &tad)ef [tedben, autreiben,

Fáradhatatlanúl nógatni. Pázm.

Pred. #

Stimulus; öfztöke, hegyés

bot, mellyel a" a mün

kára, vagy tehek húzásra inge

reltetnek, öfztön, inger; tövis:

cin [pišiger 25tadjcí, ein $rci6jtt

cfen , mcmit man ea8 2Bicb 5Itt

?Írótit antreißt, 2ímrtigung, ?in=
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tric5, 8:i5, $rltb., Telegdi két

nevet ád a Stimulusnak: fú

lák, és fúlánk, így fzóllván,

hol vagyon halál, a te fulakod;

de eggyik sem fejezi ki a Sti

mulus értelmét, sőt a fúlák

tellyességgel fzokatlan. Pázmán

E/2tennek, mondgya, Predik.

melly a' fzokott és kellemete

sebb , hangú Q/ztön helyett,

nagyon czígányos [zó. – Az (a')

bűnnek ö/ztöne az (a') testben

van. Molnár Albert. . - -

Stomachatio, gyomroskodás:

9)lagerty cin Barbarismus von

)tagen. Nem gyomroskodásbúl

írom. Pázm. Hod. Bíze helyett

Pázmán is helyesebb és Ízebb

metaphorát találhatott volna!

Stomachus, torokcső, gyo

morfzáj, gyomornyílás, gyo

mor : bit Q5dbfunbrčňrc, ber 9ta

gemmunb, 30lagen. Egyéb értel

meit lásd /Wagnerban.–Sto

machi concoctio: gyomoremé/z-

tés: baš Berfodjen bt3 9)tagen8.

Pázm. Pred, , , „

Stratagema, hadifortély, ha

di csal, hadi csalfaság, ".
furcsaság: Qift, Striegè{ift, Stra

tagema, techna : , Pázmán for

télyozásnak mondgya : Megsaj

dítá, hogy könnyen nyaka fza

kadhat fortélyozásoknak. Az oz

képző művelő ígéket fzül, mel

lyek közé a fortélyoz nem tar

tozhat, "A fortélyos adjecti

vumbúl támad a fortélyosko

dik és syncope által a fortély

kodik közép rendű, vagy neu

trum íge; mellynek az ígenév

(nomen verbale) fortélykodás

felel meg. . . . . . . ,

Structura , épület, alkot

mány , öfzvefzerkeztetés: 95a1t ,

(5c6i1tbe, 8ufammcnfc6ung. Az em

beri testnek és léleknek épüle

tében tündöklő bölcsesség, úgy

mond Pázm. Hod. Mikor a'

structura a compages""
áll, akkor az alkományt helye

sebbnek tartom.

Studiose, fzorgalmatosan, se

rényen : ffeifig, cmfig. Veres

marthynál akarva," he

lyett a kéfzakartva, melly an

nyit tefz, mint Sponte, Spon

tanee, helyesebb."

Studium, fzorgalmatos és haj* *

landósággal járó foglalatosko-,
dás valami körűl," OS

kolafelekezet, hajlandóság, pár

tosság, esdeklés, kívánság, kedv,

gyönyör, gondolkodás, véleke

dés: cint cmfigt, unb mit einer

9teigung begleitete 8cfdjüftigung

mit ciner (25adjt, 11c6ung, baš (žtu

bieren, Qernen, eine (2dbul=3efte,

#"#"#"#","", 38tgierbe,

9Dcmfungèart, 9)teynung. Szorgal

matos tanúlással kéfzüllyetek

a predikálláshoz. Pázm. Pred.

Stupere , bámúlni, megmere

vedni, álmélkodni, csudálkozni:

[tu6tn , trftauntm , crftarrem, vers

munbtrn. A ki nem tud énekel

ni, vagy musikálni, olly képek

re és énekekre csüdálkozva bá

múl. Pázm. Pred. Az íge jó,

hanem a Syntaxis jobb lehetne,

mert a ra, re raga[zték, ezen

esetben a verbum” elejébe az

el praefixumot kívánnya; sőt

jobban mondgyuk valamit csu

dálni, valaminn bámúlni, mint

valamire, , , , -

Stupiditas, érzéketlenség, os

tobaság, tompaság, idomatlan

ság : &imn{efigfrit, g)ummbrit,

1Ingefdbicf(id)frit. Pázmánnál ká

baság. Hod. -

Stymma, sonkoly : ba8g)idfc,

taš übrig (Iciót, minn man &t-
maš auêbrücfrt. Nem"" méz

sonkoly nélkül. Pázm: Pred.

Svadere, tanácslani, jávasol

ni, javallani : ratben. Pázmán.

Svave, kellemetes, nyájas,
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baratságos: tit6Iid), Ieutftfig, b0fb,

freumb[id) angenehm. – Svavem

efficere: édesíteni. Pázm. Pred.

Az édes annyi, mint dulce; az

édesíteni, dülce efficere; a va

ve, kellemetes; a svave effice

re, tehát kellemetessé tenni.

Svaviloquentia, kedvesen[zól

lás: 98ebIrcben)cit. Lásd Fa

cundia. - -

Svavitas, kéllemetesség: Cit6

Íid,f.cit, 2(mmutb. In sensu me

taphorico mondatik édességnek,

nyájasságnak, barátságos,ön

viselésnek, /zelídségnek is 's a'

t. 9tutfcIigfeit, SreunbIid)ftit ,

(25űfigfrit, (jelinôigfeit. *

Subalterna, ratiocinia : alá

rendeltetett kihozások , Fejér,

Jobb az okoskodás : untergeorb

ntter Bernunftjd)[uf. -

Subalternans judicium, alá

rendelő itélet. Fejér. Gin unter

crbncnbc3 11rtbeil.

Subalternatio , alárendelés:

1Intercrbnung. Fejérnél aláren

deltetés. -

Subalternatum , alárendeltt :

baő 1lntergecrbnetc. Fejér aláren

deltetettnek mondgya.

Subcontraria judicia: némű

kép ellentévő itéletek. Fejér A'

Judiciumnak külömbféle neve

zeteit lásd Judicium alatt.

Subdere se. Pázmán a hol

dolni ígével adgya, így fzóllván:

sok kemény nyakú emberek nem

akarnak holdolni (az) Istennek, P

hanem ő ellene tusakodnak; –

Azokot fegyverrel, hozzá hol

doltaták. Pázm. Nem tudom,

mellyik könyvfzerzőnk, a hol

dol, vagy hódol iget a hold lu

na névbűl fzármaztattya, mivel

a hold a' Törökök” czímere. De

én azt tartom, hogy e' fzó a'

Némettül kölcsönöztetett: bul=

bigtm. Egyébaránt a hódol ma

gyarosabbnak látfzik nekem »

még a Németben is feltalálta

lyesebb a hódít; hanem ha ta

a Német az &r 3mingt 3um bul*

ígékkel.

&ubbiafon. Lásd Diabohus. "

Subditela, subditi, homagz

alattvalóság: 11nterfbänigfeit. A'

hódoltságon (hódított népenn)

fzámtalan satzolást hamisságat

cselekefznek, Pázm. A satzo

lás úgy látfzik, hogy a Német

fdjä6cm fzóbúl kóholtatott, na

gyon idomatlan fzó és a jó íz

lyett, vele nem él. . . . . .

Subditus, alattvaló, jobbágy:

1Intert!)am. Pázm. – Subditus,

subordinatus : fzelíd feddéssel

eltiltsák (az) alattok valökot a'

bűnöktűl. Pázm. Pred. Ezen

lók. - , , ,

Subdivisio , .alofztás: 1Inters

o/ztás; mellynél amaz rövidebb,

telmet.

álnok, hamis, fortélyos, agya

fúrtt : Iiftig, tüctifd). Pázmánnál

7*62(l. * * *

Subfrigidus, hűs, hüvös: fübí.

Lásd Heros, hol a hüs névnek

értelme bővebben megvan ha

tározva.

Subjectio , hódítás: 1Intermer

fung. Lásd Wagnert. Az ő sub

jectióját birodalom alatt való

létét kinyilatkoztattya. Pazm

Mikor a subjectiónak betű fze

rint való értelmét olly mondás

ban akarjuk Magyarúl kitenni,

mint a holdol, noha az l betű -

tik. A holdoltat helyett, he

lán azt akarjuk kifejezni, a mít

bigen, által jelent, akkor éljünk,

a hódoltatni, vagy hodtuatni

Subiaconus, Al**** :

um praestantes, jobbágysog •

lésű Író a' fzokott böcsüléshe

Ízót jobb öfzvetenni: alattva

tbciIung. Fejérnél alatt valófel

és fzíntúgy kifejezi a Deák ér

Subdolus, ravafz , csalárd ,
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a minőben az idegen nyelvben

fek[zik, akkor a "biradalom

alatt való lét, mint paraphra

sis tűrhető. De másféle esetek

ben sokkal jobb, ha az efféle

értelmeket Magyar Ízójárások

kal és fzófordúlásokkal fejezzük

ki, mint kinyilatkoztattya, hogy
birodalom alatt van."

Subjective, valólag: fubjektív,

untergtorbnctermeift. Fejérnél hoz

zám , vagy hozzánk képest; id

est: relate ad me, vel ad nos.

Subjective disjunctivum ju

dicium : különözős az itélőre

nézve, Fejér. Lásd Judicium.

Subjectivum , ctma8 1Interge

crbnctcà. Megkülömböztetik a'

magányos, helyi és üdői haj

landóságoktúl. Márton István.

Az elsőrűl lásd Subjectum. A'

másik kettő pedig helybéli és
iüdőbéli. -

Subjectivus, a, um, valóügye

lő: fubjectiv. 4) A mi a talp

valóhoz (subjectumhoz) tarto

zik, úgymint valamennyi éfz

képzetek (repraesentationes,

2Boríttílungen). 2) A' mi a talp

valónak terméfzete által van, leg

alább réfzént, meghatározva; ez

is az éfzképzeteket illeti. E ha

tározás pedig kétféleképen me

het végbe : a) vagy tudni illik

a talpvalónak mivolti és változ

hatatlan termézete által a' fzem

lélésnek, gondolásnak, és vá

" fzükséges alkui , által:

) vagy pedig a valónak eseti

és változó határoztatásai által,

mellyek a külső környűlállások

túl péld. ok. az organizátiótúl,

vagy az önkénytűl függnek. –

3) A' mi a képzetnek felelő

tárgyra nem ügyel; az ollyan

élzfogások és ítéletek,mellyeknek

semmi fzemlélés nem felel meg,

mint péld. ok. az éfznek elmél

korlásügyelő értelemben az ol

lyan gyakorlásügyelő talpállítá

sok, maximák, mellyek nem

efzközetlenül magára az éfzre,

hanem a cselekvő talpvalónak

különös minéműségére, érzékeny

ölztöneire és hajlandóságaira

" Lásd Objectivus, és

Realitas. " -

Subjectum , talpvaló, való:

Sőubject. . 1) Az éfztudományos

(logicum) általlyában az, a minn

bizonyos állítmányok függnek

(cui praedicata inhaerent). 2)

Különösen a tapa/ztaláshaladó

annyi, mint a képítő (reprae

sentans, voritel(ene) gondoló va

ló (én), gondolattyairá nézve

Tapafztaláshaladó annyibúl, mi

vel ösmeretlen, és csupán csak

gondoltt dolog, valami ; csupa

való, mivel magamot nem néz

hetem soha úgy mint más, va

lónak állítmánnyát (praedica

tumát). Lásd Ego. 3) A való

ságos, létes való (reale subje

ctum) annyi, mint magavaló

(substantia). Ember Pál fé/zek

nek nevezi Lásd Sedes. Csere

pedig alatt lévőnek mondgya be

tű fzerint a Deák utánn. Sub

jectum a Logicában az, a mi

rűl valamit mondunk, és így

igaz neve a tárgy, vagy való.

A praedicatum az, a mit a'

tárgy rúl mondunk, és így, leg

terméfzetesebb neve az állítás.

Fejérnél a Subjectum tétemény,

tétető: Az eggyiknek neve Sub

jectum, tétemény, melly azt te

teti, hogy róla valami kijelen

tessék. -

Subigere, meghódítani, meg

győzni, hatalom alá venni, kény

Ízeríteni, igázni: überwinben, uma

termotrfen, 6t3mingen, mnterjedjen:

Pázmannál fejet hajtatni : A'

Persiai Királlyal is fejet hajta

kedésügyelő maximái, 4) gya-ta neki. Pázm. Én úgy mon
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danám : A Persiai Királyt is ha

talma alá vetette, vagy hódí

totta. : : : : : |

Subjicere, valami alá vetni,

tenni; unterwerfen, unter{c3cm.

Pázmánnál utánna vetni, midőn

így fzóll: Utánna vetni, mint

némelly fzavakot" valamelly

mondás utánn. Pred, . \ " "

Sublativum suffixum : felha

tóragafzték, a Grammatikában,

Sublevare, felemelni, felse

gíteni, auf6c6en, aufrid,ten, auf

belfen. Pázmánnál kisegíteni,

Pred. * * * * * * * *

Sublime, magos, fellengő,

emeltt, felséges, nemes : nehe

zen érthető : 50dbfdjmc6cmb, er

5čňt, erhaben, ebel , fd)mer 3u ver=

ftcben. A Philosophiában, felsé

* * *

ges: crbabtn. Tulajdon eggy ér-"

zékeny tetfzésnek, kéjnek a'

tárgya, melly nem annyira té

teményes, mint tagadó gyönyör

bűl, úgymint csudálásbúl és tifz

teletbűl áll. A fzéptűl, a kö

vetkezendő bélyegek által kü

lömbözik. 1) A /zép a tárgy

nak a képitő subjectumra való

ügyelésébül támad a termékzet

nek éfzfogása Ízerint: a felsé

ges pedig a' fzabadságé fzerint.

2) A fzép valamely határozat

lan értelemfogásnak, értemény

nek, a felséges pedig valamelly

határozatlan élzfogásnak a kép

zete. 3) A#/zép e' minéműség

nek, a felséges pedig a men

nyiségnek képzésével van öfzve

kapcsolva. 4) A /zép az élet'

előmozdításának, gyorsításának

érzeménnyét gerjefzti fel ben

münk, a felséges pedig áz élet'

gátolását, mellyre azutánn az

életerőnek, annyival hathatósb

árádása következik. 5) A fzépnek

formájá czélügyelés itélő tehet

ségünknek; a felséges pedig,

czélügyeletlenség képítő tehet

ségünknek. 6) A fzép magánák

a termélzetnek tárgya is lehet;

de a felséges csak az elmében

van és a tárgy csak arravaló,

hogy e belső felségességet meg

képítse, 7) A [zépnek érzése csen:

des visgálásban tartya fenn áz

elmét; , a felségesé pedig olly

mozgásban, melly a tárgynak

itélésével van öfzvekapcsolva.

Felségesnek nevezzük általlyá

hasonlítást haladó, s a mihez

képest, minden egyéb kicsiny; a'

mit tehát csak ollyan elmetehet

ség gondolhat, melly az érzé

*******korláttyait felmúl

ya- , , * * * * * * * * * *

gesség: $őbe, &rba6cnbcit.

Submergere, vízbe mártani,

elmeríteni, süllyefzteni: in'898afa

fer taud)én ! Intertaud)en , perfcn=

fen. Sők hajókot (hajót) elme

ržte. Pázm. Megvallom, hogy

régi könyvfzerzőink az elsül

lyezteni hellyett az elmeríteni

ígével nagyon élnek; talán mivel

a mergo és merít ígék a han

gokra nézve egymáshoz hasonlí

tanak. De a merít nekünk an

nyi, minthaurit, a' mi a mer

git ígének az értelemre nézve

majdnem ellenkezője. Neutrali

ter vagy passive elmerülni , el

elsüllyedni, perfinfem, *

Subordinata notio, alárendel

tetett értelem. Fejér, Lásd a Sub

ordinata notiónak a mi véle

kedésünk fzerint meghatározott

értelmét Notio alatt. "

Subordinatio , alattvalóság :

1Inter{itgung, Fejér függésnek

mondgya, de ez annyi, mint

Dependentia. " - -

Subordinatus, engedelem alá

vetett. Pázm. Hod. linterdcorenca

ter. -

Subrepti o, titkos beosonás,

ban azt, a mi nagy, minden

Sublimitas, magosság • felsé- -
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becsúzás; ba* bcimfidő: $infótti

fben. Lethenyeinél bemá/2fálás,

mikor így" Távúl legyen

az illyen káromkodó emberek
nek a mi társaságunkba való

Ízünöző (fzínező) és játékos be

má/zkálások.A becsúztatás: Sr

jibícibung: 1) Az éfztudományos

logicum) áz, mikor valamelly

következtetést éfzrevételnek tar

tunk; mikor az éfzrevételbe töb

bet tefzünk, és belőlle többet

következtetűnk, hogysem benne

"" van. 2) Bölcsel

edöleg (metaphysice), mikor

azt, a mi a dolgokrúl, csák

mint"" airúl igaz,

ugyanezen dolgoknak, ammint

magokban vannak, mint valami

ségeknek, (res in se, ©ing an

fid), vagy végtére úgy tulajdo

níttyuk, mint tifzta éfz tárgyai:

nak, és vifzontag. Péld. ok. mi

kor, a dolgoknak, ammint ma

gokban vannak, közt, üdőt, és

több efféle állítmányokot (prae

dicátumokot) tulajdonítunk."

Subsannafio, gunyolás; Raš

35bmen.Pázmánnálhunyorgatás:

de ez annyi, mint Nictitatio,

** Subscriptio • helybenhagyás •

ráállás, eggyetértés, aláírás: 5cm

[timmung, 1Interfdrift. – Sub

scriptio Nominis: Neve alája

árása. Pázm. Az öfzvetevésnek

regulái [zerint, az alája fzónak

fzokott kurtításával: névaláírás

volna; de az aláíras maga is

elég. . . . ~ ~ ~ ~ ~ ~ \

Subsidium, segedelem, segít

ség, segedelemefzköz, segédmód :

Šifft, 35c9ftanb, $ilfëmittet. A'

örténetek segedelmei. "Ver

seghy. Ember Pálnál segéde/z-

Subsistendi modus, eltartás

módi,Šrbaltungs = "Írt. Allandó

5("g" Módgya. Medgyesi. Ez an

nyi, mint modus stabilitatis

»

Subsistens, subsisto, Lásd kű-"

lömbféle értelmeit It'agnerban :

Subsisto alatt. Pázmánnál ma

gán álló. Hod. – Subsitens:

per se, önlétű: 2cf6jföntig. "

Subsitentia , a' magavalónak

léte, valólét: baš Šafron ecr 25u6='

ítan3- Medgyesi állandóságnak !

mondgya a következő mondásá

han: Az Istenségben lévő, "fze

mélyek mindannyi megkülöm
böztetett állándoságok.Csere ál-"

lásnak nevezi: de e' fzó ama * :

tulajdonságot tefzi a Logicában, "

mellyel valamelly dolog minden "

külső segedelem nélkül bírja

azokot , a mik Izükségesek ar-"

ra , hogy való (Substantia le

gyen. Én tehát inkább önlevés

+

nek nevezném.

Subsistere, , megállopodni,

megállani, tartózkodni: ilift ftc- "

htm , ftcbcn 6Leißen, fid) aufbalten. |

Pázmánnál helyénn maradni : )

E' fzerint helyénn marad, a'

mit vítatnak. Hod. – Per se sub

sistens natural: magánálló ter

mé/zet. Pázm. Hod. Lásd Na
tura. " - - • •

Substantia , magavaló: 2u6

[tani. 1) A tifzta categoria fze

rint annyi, mint a talpvaló (sub

jectum) az eredeti (categori-"

cum) itéletben: minden, a mit

nem úgy tekíntünk, mint más

nak állítmánnyát. (praedicátu

mát.) 2) Megérzékenyítve, av

vagy a jelenésben a magavaló

annyi, mint az, a mi valamelly

fzemléltt tárgyonn tartós, és így

mindenkori léttel bir : az a mi

magában az állítmányok való

ságának talpfalát foglallya. Péld.

ok. A' fzer annyi, mint a kül

ső tárgyaknak magavalója, melly

nélkül közben semmi talpvalót

(subjectumot) gondolni nem le

hetne. A'"" tehát sem

nem támadnak, sem el nem múl
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nak. Érzeményesen az erőkbűl

és munkákbúl ösmertetnek meg,

mellyek a közben foglalatos

kodnak, és így nem tellyesen

belső valamik, hanem csupa vi

fzonyok. . Eggy magavalónak

többféle talptehetségei lehetnek,

egységének sérelme nélkűl. Lásd

Causalitas. Ha ezen erőknek

képzeteit a magavalótúl elvon

nyuk, csak fzemlélés nélkül fzü

kölködő éfzfogása marad fenn

egyedül a tulajdon magavaló

sak (substantiának). A fzernek

magavalósága (substantialitas)

azonn nyugfzik, hogy az érze

ményes fzemlélésnek” tartós

raedicátumával, úgymint az át

athatatlansággal nem bir. 3) A'

magavaló ammint magában van,

a jelenésenn kivűl annyi, mint

amaz ösmeretlen valami, melly

által a külömbféle érzések meg

efzközöltetvén, a jelenésben egy

mással fzükséges voltú útonn

módonn öfzveköttetnek. Med

gyesinél állat p. o. isteni; de

ez annyi, mit Animal.– A hit

állattya a reménységnek. Pázm:

Pred. – Gánótzi valóságnak

mondgya, inúgy fzóllván : El

azért, mivel az állat közönsé

gesen annyit tefz., mint Ani

mal; Substantiát pedig csak

egynehány régi könyvekben je

kélletességű állat (mért nem va

ló), , mellynek létele, (léte)

fzükséges. Cserenek e mondása

azonnkivűl, hagy az Istenrül az

állat név miatt illetlen ideát tá

mafzt, még a józan Logicával

is ellenkezik: mert állat mint

ségű nem lehet. Gánotzi már va
* * * * * . . _ _ * * *

lóságnak nevezi, mint a fel

tya: már magánn álló terme

" A Kenyér helyett,

úgymond, sokkal betsületesebb

(böcsületesebb)magánn álló ter

mé/zet (Substantia) vagyon, a'

Krifztus” teste. Fejérnél állat »

állatság , állandó. –Substan

tia, natura: Kik azt hirdetik »

valóságos teste ällat Ízerint je

len vagyon. Lethenyei.– Sub

stantia corporea , testi való:

cin förperfidycê 98cfen. Pázmán

testes állatnak nevezi.Hod. Nem

halgathatom el itt azt, a mit

rontatván a kenyérnek és bor már a Phantoma /zó alatt em

lent. Szavai ezek: végetlen tö

véges való, végetlen tökélletes

lyebb előadott példája bizonyit

hogy a kennyérrel Krifztusnak

nak valósága. Telegdinél állat : [lítettem, hogy az at , et és ás

János és Krifztus állattyokban és képzők által formáltt íge ne

külömböznek egymastól. Hode-vek, mint jelenet, jelenés , 's

gussában, Pázmán a Substantia-több efféle, ámbár eggyenlő ér

rúl így fzóll: Az öröktűl fogva|telműeknek tessenek is, de hogy

való állatnak, nem határozott nem eggyenlők, megmutattya az

üdőkig, hanem örökké abban az állat név : Régi Íróink és némel

állapotban kell maradni. A va- lyek az Újabbak közűl a Sub

ló talán jobb volna; de mivel|stantiának Magyar nevét a Sto
ez annyi is mint ens, annyi is verbumnak értelmébűl akarván

mint Subjectum, még jobb volna fordítani, állatnak mondották,

talán a talpvaló. Lásd Kirschi- és így egyenesen az Animal

ust sub Substantantia et Ens. nevet fejezték ki; ha állásnak

– Csere is állatnak nevezi, pe- mondották volna, legalább a'

dig éppen olly mondásban, hol Substantiának utólsó silabait je

az Istenrűl illetlen ideát támafzt-lentené, és valamivel értelme

akarattya ellen az olvasóban sebb volna, * **-
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Substantialis , magavalós :

fubjtanšicI. Lásd Substantia.

Monoszlainál derék dolog : Ef

féle dolgokot, úgymond, hánfz,
vetfz , mert a derék dologra

nem felelhetfz, (a régi ortho

graphia Ízerint ez így van: hanz

vech – felelhech). Medgyesinél

állat/zeri : A hözölhetetlen

munkák, mellyek nem állat

./zeri, hanem ugyan valóságost

tefznek a' fzemélyek között. NB.

Itt talán az állat/zeri utánn el

van hagyva a külömbséget fzó.

Lásd Essentialis.

Substantialitas, magavalóság:

Gőu6ftanjialität. Lásd Subtantia.

'Substantialiter, állatfzerént.

/eresmarthy. Lád Essentialis,

Substantivum, nomen főnév:

3auptmort, a Gramm.

Subsumere in syllogismo ,

.Szerkeztetni az okoskodásban.

az alsó állítást tudni illik (mi

zzorem propositionem ) a felső

" vetni. Lásd judican

di facultas. – Subsumere ali

uidvalaminn megindúlni Páz

#nánnál Predik. &tmaš ú6cI auf

mcbmcm. A második esetben a'

felfogás, a harmadikban a kö

vetkeztetés maga is különválafz

tás. Fejér.

Subtilis, vékony, gyenge, fi

nom, tifzta, mesterséges, éles

efzű, elmés, agyas : bűnm, 3art,

fein , rtin , fünftlid), fdyarffinmig,

fpi6finbig. Ama hegyes elméjű

Scotus. Pázm. Hod." Az éles

adjectivum az elme substanti

vum mellett fzokott, de a he

#" nem, tehát ne is kapjuk

Cl•

proprietas corporis glorificat).
Subtrahere, levonni, elvonni:

absicben, cntjicben. Krifztus tu

#" igazsagát „elvon

zák. Lethenyei. A von/z hely

telen formatio a vonoz, vagy

megkurtítva vonz helyett 3 ; a'

vonni pcdik fzelídebb értelmű,

mint a vonzani.

Subtrudere, becsúfztatni: tina

[djaÍten. Pázmannál Pred. alávet

ni : Magoktúl gondolt értelme

ket vetnek e' fzent Írás fzavai

alá.

Succedentia, következet. Fe

jér. 98adbfolgung.

Succedere, egymás utánn kö

vetkezni :/ aufcimanbcr felgen ,

madbcimamber fcpn. Annyi, mint

az üdőnek képzete nélkül »

júgymint lehetségnek alkuja nékül, lehetetlen. • *

Successio, folyamat, követ

kezés: 2011fcinanterfolgt, Šolgt. 1)

Általlyában annyi, mint külömb

fele üdőkben való lét; a dol

gok állapottyának léte az üdő

ben, a minek ellenkezője az előb

beni állapotban volt. Ezen éz

fogás előre tefzi az üdőnek kép

zetét: ezt tehát amaz által meg

fejtenni nem lehet. 2) Különö

sen annyi, mint a) valóügyelő

folyamattya a felfogásnak (ap

prehensionak, ?(uffaffung); amaz

üdőrend, mellyben a tárgy kü

lömbféleségeinek képzetei az el

métűl, nevezet fzerint a ter

mefztő képzéstül, (productiva

imaginatio), tetfzése [zerint fel

fogatnak, mint péld. ok. ha va

lamelly házat felúlrűl, vagy alól

-

Subtilitas, kicsinység, apró

ság, éles éfz, elmésség , mély

ség: SRIcinigfcit, Q5d)arffinnigfrit,

rul jobbrúl, vagy balrúl megvis

gálok. b) Annyi másodfzor, mint

iárgyügyelő érzeményes folya

mat; üdőrendgye a jelenések

Szieffinn. In Aesthetica finomság: nek; a jelenések külömfélesé

3artócit, Stinjeit. Íllyésnél hat-jgeinek rendgye, melly fzerint az

hatósság , lelkiség , (de ez eggyiknek (a mi történik) fel

/
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fogása a másiknak (a mi előre
ment) felfogását bizonyos regu

la Ízerint, és így nem tetfzés

fzerint hanem határozott és fzük

séges módon követi, mint mikor

a hajót a vizenn lefolyni látom.

c) A tárgyűgyelő tapafztalásha

ládó folyamat a noumenonok'

határozattyai létének folyamat

tya volna. Pázmánnál egymás

átánn (való) következés: Az igaz

Pajztorok; úgymond, egymás
utánn " övetkezése. Hod.

Hogy a való az illyen esetben

Ízembetűnő nemzetiség a mi

nyelvünkben, és hogy nélküle

a befzéd valóságos latinismusok

kül és germanismusokkal torlott

érthetetlen mondásokká válik,

megyan mutatva az Analyt II.

Ré/z. a 126. és köv. §§han, a'

140. és köv. old. a Magyar

Nyelvtudományban pedig a'

195. 196. 197. és 198.# a 389,

és köv. old. Gánotzinál utánna

értekezés , elkövetkezés, midőn

így fzóll: Az Apostoloktúl reá

jók fzálló következés által fel

Ízenteléseket vennék. Itt a Ti/zt

folyamat helyesebb, Fejérnél

folyvástság. Következés Illyés

és Confessio. – Successio con

tinua : /zakadás nélkül egybe

rakadott következés. Pázm. Egy

más utánn (való) következés U

„gyanaz. A Páfztorok egymás

utánn (való) következése. – A'

hivatalrend. Mindannyi Páz

mán mondása. Ezen esetben én

folyamatnak, Ti/ztfolyamat

nak, fő páfztorok folyamattyá

nak mondanám. Másutt Pázmán

hivatalfolyásnak, mondgya :

Ugy fzerzette az Egyházi fzol

gálatra való hivatalfolyást; de

a folyamat itt is helyesebb. –

Successio, legitima : Törvény

/zerint való következés.

Succesive » egymás utánn :

|niteinanter. Egymás utánn len- *

ni annyi, mint külömbféle ü

dőkben lenni. ” ” :

Successivum, egymás utánn -

való, Fejér, Egymás utánn kö

vetkező : 98aš nadrinanter folgt,

folyó, vagy csak

mást követő , egymásutánn kö

vetkező p. o. réfzek, dolgok.

Pázm.

Selgenbts.

jut, miegy, következő a hiva

talban, örökös: bcr an cincê 2ín

Bern &tatt f5mmt, ein 98adfel->

3cr im 2(mte, &r6nadföljer: Hogy

mi a Papokot Krifztus Succes-,

sorainak , vagy utánna köve

tőinek (következőknek) ; mert a',

követ activum, és accusativust"

kíván, melly a Magyarban el

azutánn annyi, mint imitator)

következő magyarabb, de nem

folytatónak mondanám, , , *

Successus, fzerencsés kime

netel: cin glücfIider ?(uêgang. Ez

úttya és folyása. Pázm. A fo

lyamat helyesebb, -

" Succumbere, meggyőzedni,

eltikkadni, hódolni: finačn, er

Íiegen, untertbönig fcpn. Pázmán

nál alá esni, mikor" fzóll:

Könnyen alá esünk, ha (az)

lsten kegyelmével (kegyelmé

tűl) nem őriztetünk. Pred. Az

alá postpositio, és a régi Köny

vekben a le helyett nem he

lyesen áll. Itt az elesünk ; vagy

megesünk legterméfzetesebb.

Succussio, tremor, remegés,

rázás, rezzenés, rezzentés: &r=

fdyütterung. Ugyanazon tárgynak
sebesen változó válása és öfzve

ütközése. - *

Successivus, egymás utánn :

folyó, egy

hallgattatik. Ámde de követő |

mondgyák. ", Utánnet *

)

Hod. &tmas aufeinanbcr

Succesor, a' ki más helyébe •

-

annyi, uint Successor. En ti/zt

volt tudományok terjefztésének

-

-
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Sudare, verítékezni, izzadni:

fdimiben. Monofzlainál verétez

ni : Nagy sok befzéddel elő

fzámlállya , minémű nagy üt

közetekkel versengett az ördög

gel, mint veretezett. A verét,

vagy verít íge , melly a' ver

gyökérbül támad, a fákrúl mon

datik; verítenek már a fák; és

ez még most is tifztább Magyar

íge, mint a belőlle tótosan ko

holtt, virít ; virítanak már a'

fák, csak bogy a Deák viridis

Ízóhoz hasonlítson egy keveset.

A verít ígébűl, helyesen fzár

mazott a verítek, melly meta

horice az embernek izzadságá

rúl helyeseii mondatik. Illy mc

taphoricum a verítékez íge is.

De a'

imáltt, mert ha a verít annyit

nem tefz; mint izzad, ezt a'

verítez sem teheti. , ,

Sufficere; elégnek, vagy ele

gendőnek lenni: genug , ebcr bin

IängÍtd) from , 3ureidben. Pázmán

a beérni igével él, így fzóllván:

evvel is beérnök, minden fzük

ségünköt. Pázm: Syntaxis obso

leta, cum accusativo pro minden

/zükségünkben. – Non sufficio

mirari : Nem gyözöm csudál

Kozással. Pázm: Pred. . . "

Sufficiens ; elegendő: finläng

fid). fázmánnál elégséges; he

lyette az elég rövidebb, és fzin

te annyit tefz. – Sufficiens exi

stimare , eléglenni (elégelni):

"Pázmi. Hod: ' , * * -

Sufficienter, elegendőképen:

genug , binfängIid), Pázmánnál

elégségesen. Pred.

dőség: ZcIttgtitűgfamfcit. 1) A'

tellyes (absolutus) és tulajdon

önnelegendőség annyi, mint a'

boldogságnak függetlensége min

den egyébtül, kivévén önnön

magátúl. Ez - csak az Istennek

verítez íge roflzúl for

tulajdona lehet, mivel az érzé

kenyen érdeklett valóknak in

ségeik vannak. 2) Hasonlítólag

(comparative ; analogice) an

nyi, mint az akaratnak függet

lensége a hajlandóságoknak és

az inségeknek határozó erejétül.

Ez efzközetlen folyamattya, kö

vetkezése a' fzabadság és az er

kölcsösség ideájának; 's köze

lítőleg a véges efzes valotúl is,

a minő az ember, meg haggya

magát valóságosítani. Az erzés

ben meg nem menekedhetünk

ugyan az érzékenységnek ille

tésétúl; ámde azonn, hogy ezt

legalább cselekedeteinkre nézve

végbe, vigyük ; ügyekeznünk

kell. Lásd. Béatitudo.

Suffire ; páralni : räudjcrm.

Kedves illatokkal pároltatá a'

házat. Pázm. Pred, , ,

Suffixum nominum , névra

gafzték : 2(nbündfvI6c ju btn

Rennwörtern. – Suffixum ver

borum , ígeragafzték: 2(nbing

[pI6c ju tch Stitwörtern a Gram

maticában.

Suffocare, megfojtani , el

fojtani: cr[titfen. Pazm. Pred.

Suffocatio, megfojtás, clfoj

tás: Criticfung: Pázmánnál foj

togatás Pred. Melly nem a suf

focatiót magát, hanem csak

operationem in pèragenda suf

focatione significat, a ki faj

togat , az csak próbállya a'

fojtást: " " :__: : : : :

Suffragium , [zófzóllás , köz

benjárás: Sürbitte. Egyéb értel

meit lásd //agnerban. Illyés
|nél segedelem. |

Sufficientia sui, önnelegen- - Suffitratio : tolvajlás. Teleg

di: ©ic6crcp, -

Sui , sibi 3 se, maga, magá

nak, magát : ftiner fcI6ft. A ma

gán fzót, noha helytelen, na

gyon: Ízereti Pazman. Lásd

Meritorius ss
**

* *

*
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Suicidium , "" 2

©őcIb[tmerb. Efzközletlen, vagy

vastag, és efzközlött, vagy vé

kóny önnöngyilkosság. Márton

István. Onnönölés, vagy önö

Ilés helyesebb ; az ön eggy n

betűvek a consonák előtt elég.

E” fmondásban a vastag , és

vékony epithetumok nem fakafz

tyákë még a bölcs embert is

kaczagásra?

, Sum, es, est. Bene ei est:

jó dolga van: c3 gebet ibm gut.

– Male ei est: roffz dolga

2yan ; cê gebct ibm fd5(cd)t. –

Non est , cur pulvis superbiat:

7lincs oka a pornak a kevély

ségre. Pázm. Pred.

Summa , öfzveség :

Somma: (25ummc.

Summere, venni, válafztani:

mtbmen, ermäblem. –summere si

bi , magának tulajdonítani :

fid) 6epmeffen. – Summere, ac

cipere: A nevezetes fzámú na

# bizonytalan üdőért, (üdő

elyett) vetetnek. Pázm. Hod.

Sumtio , vevés, vétel: Jtcb

mung, ba39bebmen. A' fzent Mi

sének harmadik réfze a vérnek

magához vételében áll. Gánótzi,

Superabundare gaudio, öröm

mel bővelkedni : mit őreuben

úbtrbáuft feyn. , ,

Superacuta vocalis, éles han

gú betű a Grammaticában.

Superbia , kevélység, gőg ,

negéd, nyalkaság : 5effart, 1lc

bérmut). Molnár Albertnál Döl

föség, – In superbiam efferre:

Ez len (lön) (az) első mafzlag,

melly felfuvalkodtatá a vélet

len biróságával az embereket.

Pázm. – Superbiae filiae: Ke

vélység fajzati. Illyés.

Superbus, kevély , gőgös, ne

gédes, dölfös, nyalka , maga

hitt, büfzke: 6offärtig , bed)mű

Fejér.

Wagnerban. A Deákok a Ke

vélyt fellyebbezönek nevezik.

Pázm. Pred. - -

Supereminens , mindeneket

fellyül haladó: 2(ÍÍc úßertreffenb.

Pazm. Pred. -

Superficialis. Hammas (ta

lán hamvas) Pázmánnál, midőn

így fzóll: Noha nem mondha

tom ezeket a predikátiókot ha

mar műnek, melly hammas

[zokott lenni. Pázm. Pred. A'

hammas név annyit tefz, mint

psylöthrum, azaz, /zörkoppa/z-

régi könyvekben hammas an

nyit is tefz, mint hamvas, és

így e' fzót Pázmánnál , vagy

úgy lehet venni, mint nem é

letre valót , cinerarius, a, um:

ium Begräbnif# 8cbőrig ; vagy

úgy, mint igne carens, frigi

dum, vita carens : fro[tig, Író

[oë; vagy ammint Szabó Dávid

magyarázza az ü/zög [zó alatt,

a munkám; még hamvas, üfzö

gös; még hamvában van ; azaz

kéfzíttetlen, egéfzen ki nem dol

gozott: imperfectus.

Superfluum , felettébb való.

Pázm. Pred. ließerfüfig.

, Superfluus, kelleténel több,

kellethaladó, fzükségtelen: über

ftűfig , úßrig. A' fzentségek az

iidvözségre nem bővelkedök ,

hanem Ízükségesek. Molnár Al

bert. Itt a superfluus überflüfig.

nem bővelkedő, hanem kelettlen.

Superare, áthágni, átugrani,

felül haladni, felhaladni , fel

múlni, meggyőzni : ü6erteigen !

übertreffen , úßermínben. Lásd

//aghert. Pázmánnál megha

ladni. Pred. A haladni íge csak

az et és fel praefixumokot fo

gadgya el: elhaladni p. o. va

lamelly tájékot; fel/taladni p.

tbig r [toI3. Egyéb értelmeit lásd o. valakit érdemekkel. - Lethe

tó lúgot a Tímároknal. De a'

e [zókkal, még üfzögében van
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nyeinél meggyőzetetni: Mind

azállal, azokban meggyőzetet

tetik (superatur) a* Ízövetség

ben való fogadás, a' mellyben

Ízülettenek.

Superior, adjective, felsőbb,

magosabb , felső , előbbi, előb

béni, felmúló , felhaladó, fel

lyebbvaló: obcr , bëber , vorig.

Substantive : Régiek, Elők, Ö

selők, fellyebbvalók: pic 96crm,

88orfabren, 2íítem. Egyéb ér

telmeit lásd Wagnerban. Fe

jérnél föbb/zerű. Pázmánnál e

löttekíró: Sőt mindenik, ugy

mond , kevélykedik, és dicse

kedik, (dücsekedik) abban, hogy

őtet embernek isméri elöttefi

rója., Pázm. Pred. Elöjáró he

lyesebb. – Superior, superius:

A /első üdőkben történtt dol

gok / eresmarthy... A régi,

a hajdani , az előbbeni , a'

múltt, az imént múltt epithe

tumok az üdőrűl fzokottabbak,

– Superior notio : föbb érte

lem. Fejér. Lásd Notio.

Superioritas, előljáróság, fel

lyebvalóság : Obrigfeit. Felső

ség. Medgyesi. -

Superlativum nomen : fel

múltató név a Grammaticában.

Supernaturalis , terméfzet

haladó , termélzetmúló : úßcr

natürfid). Pázmánnál termépzet

felettvaló. Hod.

Supernaturalista, a termé

Ízethaladásnak vítatója. A tifzta

Supernaturalista a hit dolgában

az, ki a terméfzethaladó isteni

nyilatkoztatásnak hitét a kö

zönséges Religyióra Ízükséges

nek allíttya.

Superpelliceum, fejér ümög:

Gborrotf. Gánotzi.

Supersedere, megfzünni, fel

hagyni, valamivel, elmellőzni,

elhallgatni : aufbéren , fid) von

©tma* (ntjaÍtent [tilifómtigen, über-,

geben. Supersedere tacendo: hall

gatással elmulatni. Pazm. Pred.

Mulatni, melly inkább annyi,

mint distrahi, ezt nem teheti.

Elmellőzni, vagy elhalgatni:

[ti[fdbmtigenb übergeben.

Supersensualis, érzéshaladó:

überfinnííd. 4) Általlyában mind

az, a' mi a csupa érzeményes

ség által sem nem lehetséges,

sem nem megfogható; a' mi az

érzékeny fzemlélő tehetségnek

határainn kivűl fekfzik. 2) Kü

lönösen a) érzéshaladók az éfz

fogások és talpállítások, mel

lyek nem az érzésbűl fzármaz

nak. Illyenek valamennyi tífzta

értemények és éfzösmeretek, ha

mindgyárt hafzonvételekre néz

ve csak érzékeny tárgyakra van

nak is korlátozva. b) Erzésha

ladók a tárgyak és dolgok ,

mellyek semmi érzékeny fzem

, nem adatnak, nem is

adathatnak, és így érzeménye

sen (empirice) meg nem ösmer

tethetnek; mellyek sem közben,

sem üdőben nincsenek. Az il

lyen dolgoknak tagadására nin

csen elmeiigyelő (theoreticus)

" mivel ellenkezet nélkűl

gondolhattyuk ; hogy " pedi

azokot valóban "dg"

arra a gyakorlásügyelő érznek

sarkállításai által kényfzerítte

tünk. Lásd Res in se. c) Ös

merete az illyen érzéshaladó dol

goknak lehetetlen, mivel min

denik ösmerethez, hogy a csu

pa foglalattalan gondolástúl kü

lömbözzön, a gondolatnak pufz

ta formájánn kivűl, még fzem

lélés is kívántatik, melly ne

künk csak maga lehet érezhető,

az érzeményesség pedig, élzfo

gása Ízerint, semmi érzéshala

dót velünk nem fzemléltethet.

Az érzéshaladó dolgoknak élz

fogásai tehát nekünk elmélke

*
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- dőleg (theoretice) mindenkor

. . . | ennek fajzattya a kötelességte

mis tifztelete: 2[6crg[auße. Mi

-reteket véltt tapafztalások által

~), avvagy ama maxima, hogy

va. A' hittelensegbül, mellyet

- űresek. – :

Superstitio : babona, babo

- naság, az Istennek ái, vagy ha

helyt a terméfzetet ama tör

- vényektűl : fzabadnak tartyuk ,

mellyek alá az éfznek mivoltá

túl vetetik; azonnal hajlandók

« vagyunk arra, hogy az éflzel

ellenkező állításokot voltt factü

mokkák, avvagy esetekkel bizo+

nyítsuk ; és az éfznek az illy

factumok alá való hódítása ál

tallyában babonának neveztetik;

-4) A religyióbéli babona az ;

melly az emberbert az Istenrül

és a jövendő életrűl való ösme

-akarja gyarapítani. 2) A gya

-korlásügyelő babona pedig az,

• melly nem az erkölcsösség (mo

ralitas) által ; hanem más hely

telen, de jóknak véltt útakonn

-akar az Isten elött kedves jám4

borsághoz jutni. 3) A baboná

nak általellenében áll a hitte

–lenség , (incredu/itas , tlngfalt=

az éfz saját elmefigyelő és gya

korlásügyelő ínségeitűl : nem

függ. A hitelenség tudni illik,

„nleg nem elégfzik azzal, a' mit

az embertűl a religióra nézve

a gyakorlásügyelő tifzta éfz

-{zükségképen megkíván, hanem

-az Istennek létérűl, a jövendő

-életrűl , 's a' Religiónak több

-elféle tárgyairúl olly bizonyi

-tásokot akar, mellyek magok

-búl a tárgyakbúl legyenek von

-a hitetlenségtül (infidelitas ,

$rcufefigfrit) meg kell a Ma

" külömböztetni , a Li

ertinismus(&rcygeiterep) támad,

melly semmi kötelességet sem

-ösmer, és igy Magyarúl köze

neveztetik. A hittelenség és

lenség között eggy réfzrűl, és

a babona között miás réfzrűl ,

közepett fekfzik a gyakorlás

ügyelö é/znek hite, vagy rö

videbben az „E/zhit (fides ra

tionis practicae : bet practifdje

3Bernünftg[au6c): Illyésnél bűbá

jos babonaság , melly annyi,

mint magica superstitio; más

utt megmeg. Illyés hiába való

tifzteletnek nevezi , így fzóll

ván: Nem tudom , micsoda su

perstitióbúl, vagy hiába való

li/zteletbül az ollyan czélbéli

válogatást tennök. Illyés: A'

hiába váló ti/ztelet helyett,

melly annyi, mint inanis cul

tus, helyesebb az ál ti/ztelet.

Igyenesen az Isten ellen vétke

zik hitetlenségben, babonában,

káromlásban. Pázm: Pred. Az

igyenes helyett jobb az egye

nes. – Superstitiosus : ba

boriás. Veresmarthy: : : : : -.

Supinus, hanyattfekvő, há

tánnfekvő, - hátrahajlott: rücf=

Íingő, auf ben 9tütfen jurücf gt

6eden. Egyéb , értelmeit, lásd

//agnerban, Pázmánnál figyel

rnetes ; egyenesen az atten

tusnak neve. . . . . . . . . . . . * * * *

Supplere ; kipótolni, helyre

hozni, tellyesíteni, egéfzíteni :

crfc6cm , erfüllen, ergänien: -

Supplere, recompensare :

miképen (az) Isten a büntetés

nek késedelmét sulyossággal vi

pőtollya; : : : ö *** . * ..."

Supponere; alájá tenni: alája

tolni: unterIcgen. Lásd külömb

féle értelmeit / Kagnerban. Cse

re a feltenni ígével ejti, így

(ez), vagy az ne légyen. Én

a fel, nélkűl a te/z igét erre

***égtelenségnek legigazabban alkalmatosabbnak tartom, mert

/zi helyére. Pázm. Pred. Ki

fzóllván : feltehettyük , hogy
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lámë! A köz befzédben fzámta

lanfzor hallyuk ezeket: tegyük,

hogy ugy van 3 tehettyük azt is,

hogy másféle kimenetele leflz,

's a' t. : Pázmán a helyénn

hagyni ígévelél. Nem mond

gya, hogy senki az Apostolok

között nagyobb nem léfzen, sőt

világosan helyénn haggya, hogy

annak meg kell lenni. Pázm.

Hod. A helyénn hagyni többet

nem tehet, mint omittere in

loco; annál inkább nem tehet

annyit, mint supponere, melly

"értelem"" hagy

ni, assentire ígével helyesen

fejeztetik ki. A Philosophiában

a Supponere annyi, mint elő

re tenni, vagy előbb tenni, vagy

elötenni: vorauêft6en. Supposi

tio : elöretétel, elöbbtétel, elö

zétel (mint előitélet): 3orauêft

3ung. Előre tenni, elöre elfo

gadni valamit annyi, mint ezt

az alkudvány” eseti alkujának

nézni. Előre tefzünk valamit 1)

vi/zonyosan (relative), mi

kor valamelly éfztudományosan

lehetséges tárgyat ideánkban

tárgynyomozólag (regulative)

ösmeretünknek talpfalává tefz

fzük. 2) Előre te/zünk valamit,

ammint van, általlyában, tárgy

határozólag (constitutive), mi

kor az elfogadandó tárgynak

valóságos (realis), lehetségét át

láttyuk. Ez tulajdonképen vé

lennénynek (hypothesisnek) mon

datik. Lásd Hypothesis. )

Supra , felett : über. – Su

ra legem : a törvény felett,

#"". De"

így : a' mi a gyülekezet fe

lett van.

Suprematus, főség: O6erbeit.

Nem akarta, hogy a Római

Pápa föbségét (főségét) magá

nak tulajdonítsa a Pátriárcha.

Pázm. Főség , föbbség , nem

olly helyesen tefzi ezt ki, mint

a fellyebbvalóság, vagy leg

„felyebbvalóság, vagy legin

kább az, elsőség ; mivel itt a'

Suprematus annyi, mint a'

Primatus. A legföbbség is tür

hető. Lásd Primatus. -

Supremus , legfelsőbb, leg

magosabb, item : legfzélső: bér

oberfte, böd){tt , äuftrftc. Pázmán

nál „felsöbb, mikor így fzóll:

A Római Pápa felsőbb az egy

házi rend között. Pázm. Hod.

A felsőbb csak Superior , a'

legfelsőbb pedig supremus. A'

között, közé, közül névhatá

rozó előtt csak akkor állhat ri

deg fzám , mikor a pluralist

az egéfz mondásbúl könnyű gya

nítani, mint karja között, foga

közé, a fa közül ütött ránk.

Anal. Part II. §., 98. pag. 98.

et seq. Itt tehát a rend névnek

a többes fzámban kell állani.

– Supremum Bonum: fö Jó.

-Pázm. Hod. Legfőbb Jó.

Supprimere, lenyomni, el

nyomni, eltitkolni : unterbücfen,

vertufábcn. Egyéb értelmeit lásd

//agnerban. Pázmánnál foj

tani: Ezzel a gondolattal, úgy

mond, fojtsd meg a gonofz

kisérteteket. Pázm. Pred.

Susceptio, felvállalás, elfo

gadás : tltótrncbmung, tlnternt5=

mung, 2ínmtbmung. Pázmánnál

vétel : Micsoda Ecclesiába kell

menni kerefztség vételért (fel

vételért). Ezt én így ejteném:

Kere/ztelkedésnek okáért, vagy

csak kere/ztségért.

Suscitare, felköteni, költe

ni, felserkenteni, felébrefzteni,

serkentgetni : ermefcn , aufwt

dfen, erntannem. Pázmánnál tá

ma/ztani. Pred. Lázárt azért

táma/ztá fel. Pred.

Suspensum tenere, függőben

"" für weifef0aft balten.
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Két dolog sokáig függöben tar

fotta tanácskozásomot. Pázm.

Pred. - - -

Suspirium," foháfz

kodás : 2cuf5er. Égyéb értel

meit lásd Wagnerban.

Sustentare, támafztani, gyá

molítani, eltűrni, elfzenvedni,

tartani, táplálni, dajkálni : un

terítügen , ertragen, trbaítem, ér

nábren, tric9cm. – Sustentandi
CUll'ől : E" 's több hasonló ne

vek az Istennek teremtésre való

hatalmát, büntetésre való igaz

ságát, taplálásra való gond

viselését (gondgyát) jelentik.

Pázm. Pred. -

Sustinere, tartani, táplálni,

fzenvedni, tűrni, kiállani, ki

tartani : cr6aItem , crnábren , er

bulbtn , auêbalten, auê[teljen. Lásd

//agnert is. Pázmán a viselni

ígével él, melly talán inkább

annyi, mint gestire. Másutt

meg a fzenvedni ígével él: Hoflzú

tűréssel /zenvedi a vefzendő

köt és nem akarja sillyefzteni

ököt. Pázm. Pred. Itt a sillyefz

teni helyett jobbnak ítélem e'

kifejezést süllyedni, vagy fzeb

ben süllyedni hagyni ; és így

a mondást illy fordúlással ad

nám : Es nem akarja, hogy

hirtelen el, vagy megsüllyed

gyenek. Onkint süllyednek tud

ni illik; és nem az Isten süllyez

ti őköt. -

Susurro, susogni, sugni, sut

togni, titkon befzéllemi : bcim=

Iid) , obrr Irife reben , in bie Q0=

rén 3ifdjen. Pázmán Hod. Fon

dorló. Másutt már a susurrust

fondorlásnak mondgya : a fon

dorló tehát participium susur

rans , és így a fondor elég ar

ra, hogy susurrót tegyen.

- Susurrus, insusurratio, su

sogás, suttogás, súgás, csörgés,

zörgés :: Semurmti , (3träufót ,

3ctője. Pázmánnál fondorlás

Hodeg. 4 -

Syllaba, Ízótag: GőpI6t.

Syllogismus, háromtagú, vagy

tellyes, vagy tulajdonképpen va

ló okoskodás. Fejer. Cserenél o

koskodás. Pázmánnál kötés, bz

zonyság : Hogy nyilvábban ki

tessék. (kitessen) az igazság, il

lyen kötésbizonyságba foglalom

az első bizonyságot. Pázm. Hod.

És ugyanott: Illyen kötésbe fog

lalom bizonyításomot. – Syllo

" contractus: A nem tel

yes kihozások, vagy azért ol

lyanok , mert öfzvevonattak ,

vagy azért, mert elkurtítattak.

Fejér.– Syllogismus hypothe

tico – disjunctivus in modo o

mnimo tollente : megkülönözös

itéletnek minden ré/zeit egé

/zen megvetö okoskodás. Fejér.

– Syllogismus categoricus : e

gyenes okoskodás. – Hypothe

ticus : A felvevös okoskodás,

olly kihozás mellyben azon kö

zönséges regula, mellybűl vala

mit kiköveztetni, felvevős ité

let. Fejér. – Disjunctivus : kü

lömbvála/ztós okoskodás , olly

kihozás, mellyben azon közön

séges regula, mellybül valamit

következtetni, különvála/ztós i

télet. Fejér, Syllogismus cornu

tus, seu Dilema : /zarvas okos

kodás. Ugyanaz. Lásd Propo

sitio. -

Symbolicus , a, um , jelképes:

39n6c{ifd). Lásd Anthropomor

phismus. – Symbolica constru

ctio. Lásd Construere.

Symbolum, hitvallás :: Glau

6cm86efcnntnifi. – Symbolica pro

fessio: közönséges vallás. Pázm.

Hod. Lásd a Symbolicus fzót

Kirschiusban. – Symbolica re

praesentatio: Az Isten orfzága”

ideájával, a Kerefztények hiva

tallya, mint hasonlatosság fze
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riht valógondolat fzorosan öfz

ve van kötve. Márton István. –

Symbolum gentis: czímer. Lásd

Character moralis. – Symbo

lica cognitio : Jegyes ösmeret.

Fejér. Lásd Cognitio.

Symmetria, eggymértékűség.

Sympathia , Izívrokonyság :

btritnšpermanetf%aft Külünös haj

landóság, vagy öfztön valami

hez: cirte 6tfenbere Jltigung , obet

Tric6 3tgen (Štma3. Márton Ist

vánnál eggyüttérzés. Fejérnél

3* érzés, vagy ré/zvé

fél.

Syncope , középkurtítás : bit

3crfürjung eine8 29cttc3 in ber

)titte bcffc(6cn.

Syncopicum, középkurtító.

Synoretista, eggyeztető: G5vna

trctift. Az Erkölcstudományban

annyi, mint az eggyezésnek /zé

lesítöje (Latitudinarius coali=

tionis). Lásd másutt Latitudi

narius. Vannak syncretisták a'

| Religyióban is, kik, hogy a re

ligyiobéli dolgokban eggyesűlést

"" fzerezhessenek, az ellen

ező réfznek sokat engednek ,

alattomban mind a két feleke

zetnek fzolgálnak egyfzersmind

és ártanak , 's még a hitnek

mivolti ágazatiban - külömbözó

vallásokot is eggy bordába eről

tetik. A Politicában a Syncre

tisták azok, kik előbb ellensé

gek lévén, hamar megeggyez

nek 's erejeket eggy harmadik

ellen fordíttyák, * * *

Synodus, Pázmánnál sinat.

Valaki a Pápa akarattya nélkűl

sinatot. győjt (gyűjt , út)

Pázm. „A” sinat, vagy J"
noha a Synodus fzóbúl eredett,

inkább conciliabulomot tefz ,

mint Synodust, Z/žnatnak ne

vezi a Magyar a Zfidóoskolát

is... Egyházi gyülekezet a Con

eiliumnak tifztességes neve:

Synonimum. Ez a két fzó'

nem hasonló jegyzésü, Pázmán

Eggy , vagy fzomfzéd értelmü

név a Synonimum ,, , mellyet

/zom/zédnévnek legjobb volna

nevezni : 28orte von 8Íriájer föc*

beutung: -

Synthesis , öfzvekötés : 8u4

"" ; Berfnüpfung. 1)

Általlyában a külömbféle kép

fogásoknak) eggy ösmeretbe (éfz

fogásba, itéletbe, vagy mago

sabb rendű éfzfogásba) való egy

befzerkeztetése. 2). Különösen

melly

dőnek külömbfélesége, úgymint

melly tifzta fzemlélés gyanánt

tapafztaláselőzőleg az érzeménye

ségben fektzik; úgy öfzvekap

csoltatik , hogy belőlle eggy

vállyon , eggy köz tudni illik »

eggy üdő. Ez a tifzta, Mathe

maticának a talpfala. b) Az ér*

az, melly az érzeményesen a

dott külömbfélét (az érzéseket)

köti öfzve. Mind a kettő meg

meg háromféle: úgymint, a fel

nek, és az ismétösmerősneköfz

vekötései (Synthesis apprehen

cognitionis). A képző tehetség

(imaginatio , Qin6ilöttngëfraft) a'

képzeteket ölzvefzerkezteti ; az

értelem , (intellectus, Bertati8)

ezen egybefzerkeztetéseknek fzük

séges öfzvekötő egységet ád a

tifzta éfzfogások által, azaz, a'

tifzta öfzvekötésnek közönséges

képzetei által. Így e Synthesis

éfzfogások fzerint való öfzvekö

tés leflz , melly tulajdonképen

öfzvefügge/ztésnek

(conjunctio, Berbinbung). Az ér

telegbéli ö/zvekötés",

zeteknek (fzemléléseknek és élz-,

kétféle. a) A tapafztaláselőző és

haladó ti/zta öfzvekötés az ; .

által a köznek és az ü-,

zeményes (empirica) öfzvekötés

fogásnak, az ismétterme/ztés*:

sionis; reproductionis ; et re

*

mondatik
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intellectualis) az, mellyben az]n
értelemnek munkálkodása csu

# csak a' fzemlélést, és annak

ülömbféleségeit, ügyeli. Mon

datik ez a tudás ö/zvekötésének

is, (synthesis apperceptionis).

Mikor ellenken az értelemnek

munkálkodása valamelly érzé

keny fzemlélésre ügyel, akkor

a” " ö/zvekötés, vagy a'

képzésnek öfzvekötése,,(synthe

sis speciosa), a neve. A gynthe

sis subordinatorum, 259ntbefië

einer Steibe, annyi, mint a sor

nak öfzvekötése. Az öfzvekötés ,

a mennyire az üdőben történik,

#" is mondatik (syn

thesis successiva). - Csere egy

berakásnak nevezi; én ö/zve

/zerkeztetésnek mondom. –Me

thodus synthetica, a tanítás

nak ama módgya, mellyben a'

"" avvagy principi

umok előre megbizonyíttatnak,

utánnok pedig a belőllök fzár

mazó következtetések tetettnek.

Lásd Analysis. Fejérnél a Syn

thesis, ö/zverakás, eggyététel :

a Synthetica methodus pedig:

ö/zvetevős mód/zer, – Synthe

ticum judicium, ö/zvetevésü i

télet. Fejér, -

ÚSyntheticus, a, um, öfzve

kötő : [ynthetifáj. – Synthetica

methodus, a tanításnak elöre

menö módgya. Lásd Analytica

methodus. – Synthetica propo

sitio, öfzvekötő állítás: fpntbe

tifájtr Čat. Ez a feltagoló állí

tásnak általellenében áll, és an

yi, mint bővitő ítélet melly

tudni illik valamelly praedicá

tumot olly subjectummal köt

öÍzve, mellyben, mint jegy vagy

mint réfz, nem foglaltatik, ha

mindgyárt hozzá tartozik is. Il

lyen itélet ez: minden test ne

héz.

LásdSyrma ,

Cappa.

Systema, öfzveállás. Sárvári

Pál. De az igaz neve tudomány

épület, Gővítem. – Systematica

methodus, tudományos mód/zer.

Fejér. – 1) Általlyában eggy ol

lyan „Egéfz , melly valamelly

erefztvény.

egyeséggel is fzükségképen bir

"" áll :""

tozatnak (aggregatum), avvagy

az ollyan Egéfznek , melly az

eggyik réfznek a másikhoz való

eseti érkezése által támadt, és

így a' fzükséges tellyesség mél

kül Ízűkölködik. Lásd Aggre

gatum. 2) Az ösmeretnek tudo

mányépülete általelleneben áll a'

rakásra halmozott (rhapsodicus)

ösmeretnek, hol a rideg állítá

sok minden fzükséges öfzvefüg

gés nélkül fzűkölködnek. Az ös

meretépületek Tudományoknak

is" mellyek történetü

gyelők (historicae), mikor a'

külömbféleségek érzeményes

(empirica) talpállítások által köt

tetnek öfzve; e/zeskedök pedig,

ha azokot " Egéfzbe valamelly

tifzta éfzkép (idea) köti. – Sy

stematica unitas. Lásd Unitas.

talpállítás által öfzvefügg, és így
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Tabernaculum , hajlék , gu

nyó, sátor : bütte , 8eft. – Ta

bernaculum in quo SS. Sacra

mentum asservatur , /zekrény.

Lásd Asservatorium. – Taber

naculum Dei : Az Isten Sáto

ra. Pázmán Predik.

Tabes, fzáraz nyavalya, fzá

radás , romlás : 3d)minbjudyt ,

3)ürrfudbt, baš 93erberben. –Tabe

consumere , epe/zteni. Pázmán

Pred. Consumi, epedni,

Tacite , néman, fzótalanúl ,

titkom, alattomban: fttűfd)meigenb,

inēgebcim , btim[id). Alattomban

jóvá hagyni. Pázm. Lásd Ap

probatio. Első törvénnyeik né

melly hallgatva tett eggyezé

sekbűl állanak. Verseghy.

Taciturnitas, hallgatás, el

titkolás, elhallgatás , titoktartás:

#8tr[dbmitgenbtit. Várjuk az Urat

ve/ztegségben, 's reménységben.

Telegdi. A ve/ztegség csak ol

lyan név nyelvünkben, mellyel

# ízlésű Író élni nem mer : ko

oltatott ezen név a ve/zteg

fzóbúl , mellyel a köz nép

úgy él, mint a béke névvel. p.

o. hadgy békét , maradgy ve/z-

teg, da pacem. Helyette a hall

gatás, csendesség helyesebbek.

Tacitus, a , um, fzótalan,

titkos, rejtett, elhallgatott, csen

des, titoktartó: [tiíííd,mocigent ,

btinulid), verborgen , verfd)miegen,

[tilt. – Tacita approbatio, hal

gató javallás, Pázmánnál ; de

a javallás inkább a svasiónak

értelméhez fzít, és azért a'#

talan helyben hagyás értelme

sebben kifejezi a Deák értel

met.

Tactus , érdeklés, illetés, ta

pogatás , tapíntás, éréntés: 2in

tübrung, ötrübrung, (5tfúbI, ba3

Greifen. – Tactus in Musica :

Ugy megtanúlnak, hogy azok

hoz képest kordéra tudgyák a'

gyermecskék (gyermekecskék)

is a hajdú fzitkokot. Pázmán

Pred. A tactus, üdőmérték p:
o. a muzfikában. Szabó Dávid

a kordéra fzót így magyaráz

za könyv betéve, azaz, könyv

nélkül : és így látfzik venni

Pázmán is. -

Taediosum facere, megun

tatni, Pázm. Pred, 3emanben ,

ium 2(6fdbcu bringen gegen étma".
Lásd Desiderabilis.

Taediosus, utálatos, unal

mas: «fcIbaft. Unalmas predikál

lás. Pázmán Predik.
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Taedio affen

unakodni. Pred. De ezen ígefor

mátiója miatt sem nem helyes,

sem nem értelmes : talán a'

megcsömölleni , fid) cinem &feI

affen helyesebb és értelmesebb.

ás helyenn Pázmán a megu

nakozni igével él, így fzóllván :

mikor a vénségnek alkalmat

lanságában megunakoznak. Pre

dik, Az unakozni és unkodni,

e két helytelen synonimumok , és

* helyt a csínos nyelvben nem

érdemlenek. Pázmánnak iméntt

elő adott mondását, én így for

dítanám meg : mikor a vénség

nek alkalmatlansága miatt ma

gokot, vagy élteket meg, vagy

aluayák. - -

Paedium. únalom , únás, ú

tálás : 23crèreffenbeit, 1ltberbruf,

(#cfel. Noha távoztatattam vé

kony tehetségem fzerint, hogy
unalmat ne fzerezzek Pázmán

- Predik. *

Tangere, megilletni, érén

-teni, megérdekleni, hozzá nyúl

ni, megtapintani, eltalálni: bt

rühren , fübírn, angreifen, treffen.

-Tangere, invenire: Pázmán

a találni ígével adgya ; de el

találni. most már fzokottabb.

A Régiek igazán találták a'

Ízent Irás értelmét, úgymond

Pázm. Hod. Eltalálták , crra=

tben , Actreffen , tetigerunt.

, Tardus , lassú, késedelmes,

lomha. áncsorgó, késő: Iang

fam., träg , füttmfélig, fpät. A'

múlandókra gyorsak és fzeme

sek, az Isteni dolgok fzemlélé

sére késedelmes fzívvel vagyunk.
Pázm. Pred. – Tardus ad bo

num , késedelmes a jóra. Páz

mán Predik.

Tavtologia , fzófzaporítás :

baš unnötbigt 98trmtbrem ber QBőr

ter. Pázm. Hod. és Fejér.

Techna, csal, csalárdság, ra

; Pázmánnálmeg-vafzság, fortély, hamisság: Fift,

Söttrug. – Technas cum aliquo

struere, czimborálni. Pázmán

Predik.

Technica , mesterség: SRumft.

1) Tulajdonképen annyi, mint

éfzképek (ideák), és czélok Íze

rint való okság (causalitas). –

2) Közönséges értelemben a'

Terméfzetnek Technicája annyi,

mint a Termélzetnek oksága az

ollyan czélügyelőkhöz hasonló

termefztésekre nézve, mellyek

a czélrúl való élzfogásainkkal

megeggyeznek, E Technica ál

talellenében áll a Mechanicá

nak, melly az okokot a moz

gás törvénnyei fzerint fzokta

meghatározni. A Terméfzetnek

Technicája kétfélének gondolta

tik: " vagy /zándékosnak tud

ni illik , (technica intentiona

lis), melly a' Terméfzetnek ok

ságát czélokok Ízerint munkál

kodtattya; b) vagy /zándékta

lannak (technica naturalis). Ez

tulajdonképen csak gépelyes (me

chanica) oksága a termélzet

nek, mellynek okozattyai ese

tesen (per accidens, 5ufältig)

eggyeznek meg a mesterségrül

és ennek reguláirúl való éfzfo

gásainkkal. – Technica propo

sitio. Lásd Practicus. – Te

chnica unitas. Lásd Archite

ctonica unitas. –Technicus, a'

um, lásd Architectonica uni

tas, és Practicus. -

Tectum , házfödél , házhaj,

$quäbad). Némellyek a' házhaj

helyett a házhéj névvel élnek;

de roflzúl.. Haj proprie corti

cem, aut involucrum significat,

ut fahaj, dióhaj; metaphorice

etiam capillum. quia caput te

git, Pilus alias /zör nominatur.

Tectum domus optime nomir

natur házfödél. . . .

Tegere, befödni, hetakarni,
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beborítani, eltitkolni, elpalás

tolni, elfzínleni: betfen, Útbttfen,

" verbergen , verbtelen. Az

oldogsággal akarod elhálólni

tévelygésedet. Monofzlai. A hál

ige annyi, mint noctem exigit.

A hálló név annyi, mint rete.

Itt tehát az utóbbikbúl kell a'

hálolni ígét [zármaztatnunk. Az

első hibája tehát az, hogy a'

második l betű elhagyatik ; a'

második hibája pedig az, hogy

a végső l formativa helyett a'

z képzőnek kellene állam : El

/tállózni. De az eltakarni mind

magában , mind az értelemre

nézve magyarabb.– Elébbi (e-

lőbbi) gonofzságát , béfedgye

(hefödgye) következő életének

tökélletességével. Pázm. Pred.

Teleologia , czéltudomány :

28iffanfájaft bcr 3wctfc. 1) Az ér

zeményes , és terméyzetes (em

pirica, physica, naturalis) a'

terméfzetnek czéllyait illeti ,

mellyek tudni illik a termé

fzetben fekfzenek, 's mellyeket,

mivel érzeményes alkuk alá van

mak vetve, tapafztaláselőzőleg

átlátni nem lehet. 2) A tifzta,

gyakorlásügyelő , „erkölcsi a'

terméfzetnek végczéllyait, az er

kölcsi éfzczélokot , a' fzabad

ságnak czéllyait illeti, mellyek

"" magábúl a'

tifzta éfzbűl világosan kitetfze

nek.Tágas értelemben az egéfz Fi

lozofia, tökélletességének zfen

geképe (Ideáléja) Ízerint annyi,

mint az emberi érznek czéliu

dománnya, mivel minden ös

mereteit az emberségnek mivol

ti czéllyaihoz kell alkalmaztat
|

tolatlan, gondatlan: vermegen,

unbefonntn , unbtbad)tfam. Lásd

/Wagnert. /akmerőn támadta

meg az ellenséget. /erseghy.

Temere. Ezt Pázmán a vak

meröül adverbiummal adgya.

De az ül képző, és úl csak né

hány, és nem mind annyi ne

vekbúl formál adverbiumokot,

mint /züntelen , /züntelenül ;

helytelen, helytelenül ; fájta

lan, fájtalanúl; rava/z, ra

va/zúl, Itt tehát az en képző

höz kell follyamodnunk, hogy

a vakmerö adjectivumbúl he

lyes adverbium vállyon : vak

meröen , , vagy megkurtítva,

könnyebb kiejtés végett, vakme

rön. -

Temperamentum , mérték ,

mértéklés, a testnek minémű

sége: 9)taaf, )töfigfrit, Ric bt

fdbaffenbrit cincê Stôrprrő, Fejér

nél mértéklet, jó és helyes Ma

gyar Ízó.

Temperanter, mértékletesen,

módosan: mäfig, bcfdkiben. (Az)

ételben , italban mertékletesen

" viselni. Molnár Albert.

Temperantia , mértékletes

ség: 9)tüfigfeit. Illyés. A mér

tékletesség fenn tartya , 's hofz

Izabítya az emberi életet. Ker

seghy. -

'emperare, mértékleni, mér

tékelni, magát tartóztatni, ki

mélleni; mäfigtn , fid) enthalten ,

fd)onen. Kegyelmességgel akarta

(az) Isten elegyíteni igazságát

az itéletben. Pázm. Pred. Az e

legyíteni ige, melly annyit tefz,
mint commiscere, a tempera

re ígének értelmét, még csak

ni. – Teleologia humanae rati- metaphorice sem fejezheti ki.

onis.– Lásd Philosophia. Kegyelmességgel mértékelni

Teleologicum principium co- ezt minden Magyar, mégérti. "

gnitionis, az ösmeretnek czél

ügyelő talpállítása:""
Temerarius, vakmerő,

Templum, templom, fzent

hely, az Isten háza, egyház,
on- Ízent egyház : Göcttt8 $quš ,
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Ştirót. Pázmán és Telegdi.

emporalis, üdőbéli, üdeig

való: kitűd). Veresmarthynál i

dő /zerint való , mikor így

fzóll: A vallás az idő (üdő)

/zerint való dolgoknak fzerete

tét ronttya. Medgyesinél idö

fzeri p. o. büntetés. Ezen Iró

a /zer névbűl eggy új forma
tivát akart csinálni. Lásd Sub

stantialis, állat/zeri. Van e'

névbűl már formativánk, mint

egy/zer, egy/zeri; de ez há

rom ágú, három/zor, három

/zori ; öt/zör , öt/zöri. Lásd

Foena. – Temporalis status, vi

lági állapot. Pázmán Predik.

Temporaliter. Fenn marad

a büntetés, mellyel üdö fze

rint (üdeig) ostoroztatik, a ki

vétkezett. Pázm. Hod. Múlólag,

ki te[zi adverbialiter a kívántt

értelmet. -

Temporaneus , üdő fzerint

való: ;citIid). Melly mondás csak

üdö" való. Monofzlai.

E” helyett az üdeig tartó, üdei

való, jobb. Lásd Felel. a 209.

és köv. old. – Temporaneum :

Ez a parancsolat bizonyos ü

döre /zolgált. Pazm. Udöre

/zolgáló, üdeigmúló jobb ki

fejezések.

Tempus, üdő: 8cit. A) Leib

nitz fzerint annyi, mint kép

zete ama valóságos egymás u

tánn való folyamatnak , mel

lyel, a dolognak, ammint ma

okban vannak, állapottyai, és

atározásai egymást követik ,

vagy, ammint Wolf mondgya,

az egymás utánn következő dol

goknak a rendgye. De mivel

a folyamat, következés, suc

cessio külömbféle üdőkben va

ló létet tefz, a magyarázásban

kerengés (circulus) van. B) Az

újabb Filozofia [zerint az üdő

annyi, mint eredeti fzemlélő

képzete az eggyüttlét és a fo

"" 1) Erede

tére nézve az üdő a) nem az

érzésektül elvontt, nem érze

ményes, nem tapafztalásbéli éfz

fogás valóügyelő értelemben ,

melly a tárgyaknak érzéseiben

mint tulajdon mivolti, réz fog

laltatott és azoktúl elvonatott,

magában pedig még valami é

rezhető volna, mint péld. ok.

a zöldnek éfzfogása; b) de nem

is értelemfogás (értemény),melly

magában annak, hogy valamit

általlyábanf" al

kuját foglalná, és magábúl a'

gondoló tehetségbül tapafztalás

előzőleg eredett volna; c) ha

nem formája az érzeményes

ségnek általlyában, azaz, ma

gában a lélekben fundáltt mód,

alku : regula a dolgok képze

teinek elfogadására. 2) Az üdő

tovább ama' targyakra nézve,

mellyekre alkalmaztattyuk, a)

nem tapa/ztalhatatlan (trans

cendens) é[zfogás, melly a' dol

" ammint magokban van

mak, tárgyai gyanánt ügyelné;

b) *""" honi

" tapafztalásbéli éfz

ogás tárgyügyelő értelemben,

mellyet az érzeményességnek és

a tapafztalásnak valamennyi tár

yaira kell alkalmaztatni. ÉÍz

fogása a magának való, üres,

ti/zta, és vi/zonyatlan (abso

lutum), üdőnek csupa képze

mény (ens imaginarium), mi

vel az üdőnek, csak mint az

érzeményes belső fzemlélés for

májának van léte, realitássa ;

ezen kivül pedig még csak a'

tudáshoz (apperceptiohoz) sem

jut. A /zempillantás "-
tum, 2(ugenblicf), melly üdő

percznek is neveztetik, nem

"gyű réfze az üdőnek ; mert

illyen réfzek nélkül az üdő fzű
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kölködik, hanem csak határ az

efzközetlenül"" elő

re mentt, és az utánna követ

kező üdőréfznek , 's mind a'

kettőhöz tartozik. In tempora,

üdő /zerint. Pázmán így él vé

le : üdö /zerint kezdetett. Hod.

De üdőben értelmesebb.–Tem

pus protrahere: auffticben ,.. ü

döt vontat Pázm. Pred. Udőt

hala/zt magyarabb. – Tempus

in Conjugnatione : üdö. – Prae

sens, jelenvaló.– Imperfectum,

félmúltt. – Perfectum, elmúltt.

–Plusquam perfectum, régen

múltt. – Futurum, jövendö. –

Tempus non habet, nem ér

kezni. Pázm. Pred. Az érkez

az ik paragogicának hozzá füg

gefztésével , érkezik annyit

tefz, mint comparet, advenit ;

és így a tempus non habet ér

telmétül, melly annyi, mint

nem ér rá, nincs üdeje, na

gyon mefze van. – Temporis

successu, tempore, üdő jártá

ra némellyek nemesek lettek.

Fázm. Pred. Udő jártával,

tifztán Magyarúl. – Temporis

Punctum , momentum : Eggy

../zempillantásban , vagy óra

perczentésben pokolra vettet

nek. Pázm. Pred. A /zempil

lantás helyesebb és fzokottabb:

úgy fzinte az üdöpercz is. –

Temporis decursus, üdöjárta.

Pázm. Az üdőnek folyamattya.

–Temporis decursu, üdö foly
tával -

Tenacitas, vzscositas, eny

vesség, sükeresség : $tIe6rigfeit.

Tendere, megnyújtani, fe

fzíteni kiterjefzteni, nyújtani,

menni, ügyelni arányozni, mu

tatni: [pannen, auêftrecfen, fid)

mobin 6tgeben, nad) (Stmaè rid)ten.

Feltett czélom, mellyre árá

nyozni akarok. Pázm. Pred. –

Tendere (eo): valaki azért ta

nításában nem azonn fárad,

hogy (az), Istennek fiakot fzül

lyön, hanem , hogy maga tu

dománnyát mutogassa, és ab

búl magafztaltasson, házasság

törője az Isten ígéjének. Pázmán

Pred. Ezen allegoria nagyon e

rőltetett; az azonn fárad he

lyett azonn ügyek/zik értelme

sebb. Sőt az egéfz mondást, ha

az Aestheticának törvénnyeit te

kínttyük, a mostani világban

illy Ízent dologrúl még illet
lennek is merném mondani. A'

házasságtörő fzórúl lásd Adul

ter; a mennyire pedig az Is

ten ígéjét érdekli , lásd rólla

Sacrilegus.

Tenebrae, sötétség, homály:

{$infternifi, Qunft(btit. – Tene

brarum abscondita, setétségbe

(sötétségbe), elrejtett dolgok.

Pázmán Predik.

Tentare, próbálni, nyomoz

ni, visgálni : verjud)en, prüfen ,

forfdjen, Pázmánnál kisérteni :

Ha a test ostromol, az őrdög

kisért 's a' t. Pred. A sért an

nyi, mint laedit ; a ki praefi

xum pedig tentare - értelmet e

zen Magyar ígének nem adhat.

Mindazonáltal, a' melly hely

telen, idomatlan, törvénytelen

neveket és ígéket a köz Ízokás

felfzentelt, mink már fzámki

vetésbe nem vethettyük,

Tentatio, próba, próbatétel,

megtámadás kisértés: prüfung,

23trfud), 2ínfaII. Pázmánnál In

cselkedés. Hod. Es evvel taná

csosabb élni, mint a kisertés ,

kisértet nevekkel, mert ezek a'

sért ígébül az ik paragogicának

elejébe való függefztése altal

koholtatván , még mindég an

nyit tefz inkább, mint laesio;

hogysem tentatio; ha mindgyárt

nem mondgyuk is Deákúl ex

laesio. - *
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. Tentator, probáló, kísértő,

incselkedő : 33trfudber, 2ínreiter.

Tenuis, vékony, csekély, alá

való, kicsiny, kevés, Ízegény:

bünn, gering , fd){cd)t, ffein, wt=

nig. Veresmarthynál lengeteg ,

lepely.

Terga dare. Pázmánnál há

*at adni : Hogy tellyességgel

hátat ne adgyanak, azt fele

lik. A Magyar ezen Deák idio

tismust a futamodni, meg/za

ladni igékkel fejezi ki. A há

tat adni csak a Deákos Ma

5" értheti meg a Deákbúl. –

erga vertere: Mihent ( mi

helyi) Moyses felemelte kezét

" Istenhez, megtolták (vifz

zatolták, viflzaverték) az ellen

séget; mihent (mihelyt) lebo

csátotta, hátot adott a Zsidó

ság. Pázm. Pred. Ez olly fzo

katlan syntaxis, hogy„még a'

Deák fzerint a hátat forditott

is jobb. A meg/zaladtt, meg

futamodott magyarabb. ?

Terminativum suffixum, ha

tározó ragafzték: cine &tmu8 ót

[timmtenbe 2(nl)angè[9[6t.

- Terminus, határ, határkő ,

határhalom , vég : 9)larfitein,

Gränstein, Gmbe. – Terminus

medius: közép fogás: 9)littelbe

griff. Közép /zóllamló, Fejér és

Molnár János. Másutt Fejér kö

" értelemnek is nevezi. Mi

vel csak a közép értelemnek a'

mondatvánnyal, mint fő kité

tellel, öfzvetetetése fzerezhet kö

zönséges regulát. Fejér. –Ter

„gyuk. Pázm. Hod. Bár itt is taminus technicus : mesterfzó :

Azonnkivűl a mester/zók (mes

terfzavak) magyarázat nélkűl

fzűkölködnek. Márt. István. –

Terminus logicus. Lásd Sub

stantia.

Terra, föld : bit (#rbt 1 &rb».

boben. – Terra viventium : az

élök' földgye. Pázm. Pred. Itt

jobb az Élők orfsdga.– Ter

ra promissionis : Moyses tudta

az ígéret földének sírosságát,

Pázm. Pred. Igértt földnek he

lyesebb. A sirosságát ezen ér

telemben helytelen; mert sir ,

annyit tefz , mint sepulchrum :

sír, annyit mint /let, zsír pe

dig annyit miut pinguedo; és

így az ide illő fzó, z/irosság.

Terriculamentum. rettentés:

Grfdyúttcrnng , , Naš Šrfd)rcdfcn.

Pázmánnál vá/z. Pred.

Territoriuin , környék, tar

tomány: öcben. Környéke , bí

zonyos éfzfogásoknak és a hoz

zájok kívántató ösmerő tehetség

nek ama tárgyaibúl áll, mel

lyeket általa megösmerni lehet.

Tertium comparationis, öfz

vehasonlítás feje. Fejér. . '

Testaceum vas, földedény :

Gregeid,itr. A jó bort kedvesen

illzuk a földedénybűl. Pázm.

Pred.

Testamentum , testamentom,

utolsó rendelés, végső akarat :

2eftament, ber Ic6tt Bi{{t, Gr6

vermädtnif.

Testator, testáló. Szilagyi.

Qer eine ($r6fd9aft vtrmad)t, & ró

fdyaftbinteríajfcr.

Testimonium , - bizonyság ,

tanúság, erősítés: 8eugnifi, 3tu

genfíjaft.. Pázmánnál bizonyság

tétel. Pred. Item tanú bizony

ság. Hod. És ez nagyon fzokott

név. Hogy a' mit Ízent Írásnak

tartunk, az Isten fzóllotta, az

anyafzentegyház tanújábúl tud

iúbizonyságnak mondotta vol

na. – Attúl bizonyos tanúságot

vehetünk, a kirül tudgyuk 's

a t. Ugyanaz. – Testimonium

perhibere : bizonyságot tenni.

Molnár Albert. – Testimonium

fidedignum : hiteles tanúság,

Fejér. -
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Testis, tanú, bizonyság: cin

8eugt. Nevezzenek a mi vádo

lóink eggy tanút. Pázm. Igaz

mondó tanú. Idem. Lásd Coae

vus és Oculatus.

Teter, gyűlöletes, fzörnyű,

utálatos, gyalázatos, ocsmány ,

rút : büfIid), gräufid, , fdbüntIid),

garftig. Pázmánnál i/zonyú. Pred.

Tetrarchatus, negyedes fe

jedelmesség. Pázm. Pred.

ágai a) az Ontotheologia (va

loistentudomány). avvagy az

Istennek csupa éfzfogásokbúl

való ösmerete; b) és a Cosme

theologia (világistentudomány

az Istennek ösmerete a világna

létébúl általlyában , és ennek

esetiségébűl: 2) A termé zetes

Istentudomány - avvagy Theis

mus, vagy Theologia natura

lis annyi, mint az Istennek,

Theocratia, Isteni kormány, úgymint a világ teremtőjének,

Isteni orfzáglás: $5cocratia. Olly

jnsügyelő polgári társaság,melly

nek törvényfzerzője maga az

Isten.

Theodicea , Istenvéd, Isten

védelem Sbcoticra. A világ te

remtő legfőbb bölcsességének vé

delmezése ama' vádokok ellen.

mellyeket az éfz a világban

előakadó, czélellenkezetekbűl tá

mafzt. Ez kétféle, úgymint: a)

a tanító (doctrinalis), melly

vádokokot magának a termé

fzetnek visgálásábúl (a posteri

ori) vonnya ; b) a másik süke

res (authentica), mikor az Is

tennek fzándéka gyakorlásügye

lő éfznek tapafztaláselőző talp

állításaibúl határoztatik meg.

Theologia , ' Istentudomány:

Gettcsgefahrtbtit. Általlyában a'

legfőbb eredeti valónak ösme

rete , és kétféle , úgymint a'

nyilatkoztatott ( revelata, 8t

offenbarte ), a tulajdon Isteni

tudomány (Gjott:83c1cbrfamfcit);

azutánn az e/zeskedő (rationa

lis), melly csupán csak az éfzre

építtetik. Ezen utóbbiknak kö

vetkezendő ágai vannak. 1) A'

tapafztaláshaladó, avvagy Deis

mus. Mysticismus az, mellyben

az Isten a tifzta fzemlélésnek

éfzfogásai Ízerint, mint legfőbb

való és világteremtő gondolta

tik. Magyarúl a Deismus an

hasonlítólag való, emberítő (an

1/tropomorphistica), ösmerete,

tapafztalásbéli éfzfogásokbúl. En

nek ismét két ága van. úgy

mint a) a terméŐzettudomá

nyos, vagy a czéltudományos

Istentudomány, (Physicotheo

logia , vel #y"
Theologia); ösmerete tudni il

lik az Istennek, mint a termé

fzetes érzékeny világban, ural
kodó rend és"" Ízer

zőjének; b) azutánn az Erkölcsi

Istentudomány (Ethicotheolo

gia) melly annyi, mint az

Istennek ösmerete a gyakorlás

képen Izükséges erkölcsi rend

" úgymint kútforrásábúl a

ma harmoniának, melly az er

kölcsvilág és czéllyai köztt , és

a testi világ köztt uralkodik.

– Theologia transcendenta

lis. Lásd Physica. – Páz

mánnal Istenrül való tudo

mány. Hod. A Magyarban leg

jobb a Theologiát megtartani,

a' mint ezen könyv elejébe füg

gefztett fordítás Regulákbúl az

első mutattya. – Theologica

virtus: istenes Joság. Pázm.

Pred.

Theologicus, a, um, Isten

tudományos: tbceÍegifd6.

Theorema, állítmány: Bors

gabt. Fejér,

Theoreticus , elmeügyelö :

nyi, mint Istenvitatás. Ennek tótorttijd). Fejérnél esmértetős,
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sárvári Pálnál/zemlélődő ; ki

nek a practicum annyi, mint

cselekvö. –Theoreticum judi

cium, esmértetö itélet. Fejér.

Az elmeügyelő jobb; mivel az

*esmértetö az, , quod cognitio

nem rei alicujus praestat.

Theoria ,". el

meügyelés a tudománynak, vagy

mesterségnek elmeügyelő réfze.

melly , a gyakorlásügyelőnek

(practicus) általellenében áll.–

" esmértetésnek nevezi.

Theosophia , Istenösmeret :

20ecfopbit. Annyi mint elmeü

gyelő ( theoreticus) ösmerete

az Isteni létnek és terméfzetnek ,

melly a világ minéműségének,

alkotmánnyának, és az erkölcsi

törvénynek megmagyarázására

elegendő.

Thesaurisare , kincsezmi :

Gödbä6t fammcím. Haragot kincsez

magának a bűnős fejére. Pázm.

Pred.

Thesaurus, kincs : 25d0a6. –

Thesaurus coelestis: - mennyei

kincs. Pázm. Pred.

Thesis, állítás: 25a6. 1) A'

Logicusoknak fzokott defini

tiója fzerint annyi, mint fzóval

kifejezett ítélet. 2) Kant fzerint

annyi, mint vitató (asserto

rius) itélet,mint péld.ok. az egy

gyenlőségnek talpállítása (prin

cípium identitatis), az ellen

kezetnek talpállítása (principi

2/772"" , 's az éfz

tudományos, tapafztaláshaladó

állítások. Az illitások kétfélék.

a) Az" (syntheticae)

ollyanok, mellynek predicátuma

többet foglal magában, mintsem

a mennyi a subjectumnak éfz

fogásában gondoltatik ; mellyek

nek praadicátuma által a sub

jectumnak gondolattyához vala

mi függefztetik, a' mi benne

nem foglaltatott. b) A feltago

lót azok, mellyeknek praedicá

tuma csupán csak azt foglallya

magában, a' mi ezen ítéletek”

subjectumának éfzfogásában gon

doltalik. Fejérnél tétel, melly

annyi, mint positio, és a' the

sissel megeggyez.

""*y 9

Gőa6mifitnfd0aft.

Thetice, állításkint, állítás

képen, Q5a5mcife.

Theurgia, Lélekérzés. lé

lek/zövetség : 20:urgie. Ama'

fonákos vélekedés,hogy az érzés

haladó valókat érezhettyűk, és

hogy ököt mink is megillethet

tyúk:

Thronus. Hormisdát az ő

utolsó királlyát /zékibül (fzé

kébül) kivetvén. Páz.n. A thro

nus, királyi /zék, király/zék,

vagy trónus. E mondásban ,

minekutánna a király név előre

küldetik, ülésnek is lehetne ne

vezni, mint a Német mond

gya: @5i6. – Thronus Dei;

Isten/zéke. Pázm. Pred.

Thure litare, tömjénnel ál

dozni, Pázm. Pred. mit Btió

raud) 0pfern.

Thuribulum, fustölő edény,

teményező, Staud,faf. Gánótzi

tömjénedénynek mondgya.

Thurifer. A tömjénedénynek

hordozója. Gánótzi. 9taud,faf

träger. (4

Thurificatio , terményezés:

ba3 908tibraud)=9tăud)ern. Vers.

Timere, félni, valamitül tar

tani: fürd)ten. – A judiciis tuis

timui : retegtem a te itéleted

tül. Pazm. Pred.

Timiditas, felénkség, bátor

talanság, fzívtelenség : Surd,t-

famfcit, SRÍrinmütbigfeit. Pázm.fé

lelmességnek mondgya,a követ

kező mondásában: Bátortalan fé

lelmességünket bíztatásával vas

tagítsa. Pázm. Pred.
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Timor, félelem, ijedés: 3urót,

©ődjredten. – Filialis: fiúi; ser

vilis /zolgai. Gánótzi.

Titio, üfzög, eloltott fadarab,

melly éget, fzén , holtt parázs,

cin gelôfd)ter Branb, Sioble. Pariz

Pápaiban a Titio annyit tefz ,

mint ü/zög, kioltott (elaludtt,

eloltott ) ü/zög ; a torris pedig

nálla tüzes ü/zög : aerugo, ru

bigo: ü/zög a gabonában. Páz

mán az ü/zögöt „az első érte

lemben vefzi; mikor így fzóll:

a régi dolgok mellé vetvén ál

lapottyokat az emberek, tanúl

ni fogunk a' fzomfzéd háza ü

/zögénn : Alieno periculo, in

cendio cauti.

Titubare, tántorogni, tántor

gani, hebegni , gagyogni, da

dogni : taumcIn , ftammtIn in ber

9Rtbe anftoffen.

Titulus, homlokírás, tifzte

letnév, mentség, helyes kifo

gás: llebtrff,rift , &brenname,

3Bormanb. Telegdinél Czégér

Könyvöknek eggy felől oly tzé

gért tefznek. Telegdi. A czé

gér, név járatos ugyan nyel

vünkben , de csak a korcsmák

körül, mint borczégér, sörczé

gér; de egyfzersmind olly ido

matlan név, hogy a tudomá

nyos nyelvben a homlokírás.

vagy titulus helyett, helyt nem

érdemel. – Titulus, lásd mu

nus. Ti/ztet a titulus nem te

het. – Tituli : ti/ztelet mu

tató nevek. -

Tonus sensus, az érzésnek

hangneme: $om ber &mpfinbung.

Az érzékenység felzűlésének

garádiccsa.

Topica. Helyfzabás , Lásd

ClZ8*

Totalitas , . ( Universitas),

egéfzség, mindenség. 2(ÍÍÍjéit.

Lásd Universalitas. Ez annyi,

mint éfzképzete az Egélznek,

Olly munkálkodása tudni illik

az éfznek, mellyel, ha a jelen

való éfzfogásokra fordíttatik,

több ösmeret eggy közönséges

be öfzvefoglaltatik, fzemlélé

sekre alkalmaztatva. . Eggység

nek vett többség a dolgokban,

és így categoria, eredeti éfzfo

gás. Ideái által az éfz az éfzfo

gásoknak tellyes egéfzségét ke

I'CS1«

,,Totum, egéfz: cin (Banks. 1)

Altalyában az, a' mi több egy

ségbűl áll; egységbe öfzvekötött

külömbféleség ; több dolgok ,

mellyek valamelly öfzvekötés ál

tal eggyet tesznek. 2) Különö

sen a) a magavalós (substan

tialis) és valóságos ( realis)

Egé/z az, mellynek réfzei ma

gokban adatnak, és az Egéfzt

lehetségesnek tefzik, mint péld.

ok, a test, 2) A képzett (idea

lis) Egé/z az, - melly réfzeit

megelőzi és ezeket lehetségesek

nek tefzi, mint p. o. a köz.

Traditio, átadás, kézbefzol

gáltatás: litbergebung, 8ufteilung,

tltberantmortung. Gánótzinál ha

gyomány, hagyás ; Méltó [zent

Jakab hagyását követnünk.

Pazm. Pred. A hagyás inkább

praeceptum , mandatum. Más

helyenn Pázmán eleven taní

tásnak mondgya : (Az) írásba

nem foglaltt eleven tanítást is

böcsülettel kell fogadnunk;

item Apostoli - Isteni traditio.

– Traditio humana: embers

találmány. Pázm. Hod. De a'

hagyomány már az emberirűl

is járatos. Kézrül kézre vett ta

nítás. Pázm.

Traditor, ádadó, árúló: llt«

berg:6er, 9Berrätber. Pázm. Hod.

Traducere, átvezetni, átvin

átfzállítani : _binüberführen.

külömbféle értelmeit

A zfidókot a'

ni

Lásd

Wagnerban.
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kállítás, vagy

pufztánn által az igért földbe
( földre ) vezérlette a men

nyei felhő. Pázm. Pred.

Trans, túl, át: binűßer, über

bin, jenftitě. Nem lefz talán fzük

ségtelen itt feljegyeznem, hogy

a trans a Magyarban az igék

előtt annyi, mint át és velek

öfzvekapcsoltatik ; ugyan ezt

meglehet a nevekben is tarta

ni, de tanácsosabb ezekben az

által adverbiumal élni: p. o.

átmentt, átú/zot, átjött, át

sietet 's a' t. általmenetel,

vagy átmenetel, általú/zás,

vagy átú/zás, átsietés, vagy
általsietés. -

Transactio, eltöltés : ba8 8u

Éringen, 3. 3. ber 8kit, Szilá

gyinál megeggyezés.

Transcendens,supertranscen

dens , tapafztalhatatlan : über

[djwingIid), überfliegenb. Lásd Im

772(Z/262/28, "} Az elmélkedő (spe

culativa) Filozofiában olly éfz

fogás, (éfzkép, idea) vagy sar
inkább mind a'

kettőnek olly hafzonvétele, melly

által létét, vagy nemlétét, vagy

tulajdonságát akarjuk megösmer

ni valaminek, a mirúl a tapafz

talás lehetetlen; olly ösmeret,

mellynek a tapafztalás által a

dott terméfzetet fel kellene múl

nia. 2) A gyakorlásügyelő (pra

ctica) Filozofiában olly paran

csolat, mellyet a' tapafztalásvi

lágban megvalóságosítani nem

lehet, 's melly a gyakorlásü

yelő észnek határait felmúllya.

" tapafztalhatatlan ös

meret csak lát/zatos (dialecti

ca), és csalható, mivel a' fzem

lélés és a tapafztalás egyedül,

a' mik az ösmeretet megvalósá

gosíthattyák. Pázmánnál /zem

elejébe nem kerülő: maë nid)t

in bit 2ugtn fällt.

Transcendentalis, terméfzet

haladó, ma* bit Statut **rítást,

Általlyában tapafztaláselőző (a

priori) képzetet (fzemlélést vagy

éfzfogást) iéletet vagy tudományt

tefz, a' mennyire még is tár

gyakra ügyelnek, és magokot

tárgyakra alkalmaztatni hagyák 3

tefz azonnkivűl a' tifztán és ta

pafztalás előzőleg eredett kép

zeteknek és értékeiknek tárgyű

gyelő hafzonvételérűl való ös

meretet is. Péld. ok. Tapafzta

láshaladó ösmeret az, hogy a'

közt, tapafztaláselöző [zemlélés

létére, érezhető tárgyakra lehet

fordítani , alkalmaztatni. A'

transcendens az immanensnek

áll általellenében, a transcen

dentale pedig az empiricumnak.

Az empiricum tapafztalásra ü

gyel, és tapafztalásbúl is fzár

mazik; az immanens hasonló

képen tapafztalást ügyel, de ma

ga tapa[ztaláselőzőleg (a priori)

fzármazik, és a tapa{ztalást le

hetségesnek tefzi. Ezen utób

bik vifzonynak ösmerete, tran

"" neveztetik. Fe

jérnél éfzfelettjáró; é/zha

, 3 •" jobb. #/

Transfiguratio, fzinváltoz

tatás, (Stifaltveräntcrun8. Színe”

változásának dücsósségét, csak

három tanitvány előtt mutatá
Pázm. Prud. - : -

Transfuga, fzökevény í tin

ftűd)tiger 9t:nff, 3fűd)tfing. Páz

mánnál Pribék Hod.. úgyfzinte

Telegdinél is: Az efféle pribé

kek, úgymond, nem menthetik

magokot az itélet napjánm.

Transgredi , átmenni, át

fzállani , átlépni, áthágni, meg

Ízegni: binűßer 3tben, überfe6en,

übertreten: Pázmán a meg

ni ígével él: Nem fzabad, úgymond: a határt - meg •

Pázm. Pred. A meghaladni ígé

ben , előfzör a' meg praefixum

/22. "
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ßzokatlan, sőt törvénytelen, má

sodfzor pedig a halad íge pro

rie csak annyi, mint superare.

" Pázmánnal dltallépni :

általlépni ( átlépni, helyesebb

és fzebb) az Isten törvénnyét.

Pázm. Hod. Az át fzócskárúl

lásd Dedecus, Item elhagyni ;

Valaki csak kicsinben elhagja

a” "" eggyesség” köte

lét. Pázm. Hod.

Transgressio , áthágás, at

menés, átlépés : llcbergang, 1lt

btrtretung. – Transgressio legis :

törvény/zegés, Pázm. Hod.

Transgressor, átmenő, át

hágó, átlépő : lltótr3t0tr, 1ltber

treter. – Transgressor legis:

törvény/zegö. Jól vagyon dol

gok azoknak, úgymond Pázm.

Pred. kik törveny/zegök. A'

fzavak jók, csak a syntaxis hi

bás; mellyett a tifzta Magyar

így jobbít meg: Jó dolgok van

azoknaknak, kik törvény/ze

gök. -

Transire, átmenni, átjönni,

elmúlni : biműútr , ober berüßer

6e0en, * vergeben. – Transire,

se vertere: fordúlni. Amannak

a tetfzésére fordúltt. Pázm. Hod.

Transitio, átmenés , átmene

tel, elmúlás : ba3 3inübergeben,

2Bergebung. Sárvári Pálnál által

menés. Az aestheticában átve

Azetés, llt6trgan3.

Transitivum verbum, vál

tozható íge a Grammaticában;

cin veränberIid)c3 8titivort.

Transmissibilis, áthárítható:

überträglid). Így neveztetik az

ollyan kötelesség, mellyet más

ra tolni, hárítani, lehet, mint

péld. ok. a' pénzadósságot. En

nek általallenében áll a /zemé

lyes kötelesség, mellyet magunk

nak kell tellyesíteni, mint péld.

ok. a bűn által tett adósságot.

Transportare, átvinni, át

hordani : binűbtrführen, obcr tra

8tn.

Transportorium : 28infel

maaf. Noha a Írást /zegelet

mérték gyanánt kell vennünk.

Pázm. 2ßinfrímaaf significat nor

/72(I/7l,

Transubstantiatio , A cse

lekedet, melly által Krifztus az

Oltári fzentségben hellyheztetik,

tökélletes elváltozás , azaz ,

Transubstantiatio : vcÍÍfomme=

mt (jeítaItverünberung. Gánótzi.

AHellyheztetik torvénytelen for

mátio; mivel a gyökér hely,

köveskezésképen a dupla if"!

ségtelen és hibás: azntánn a'

bez silaba, benne postpositio ad,

helytelenül áll az ez ígeáhataro

zó Ízócska helyett. Másutt Páz

mán , terméjzet változásnak

mondgya, imígy fzóllván: A'

kenyér és bor', terméfzet vál

tozása. Pázm. Hod. A valóvál

tozás talán jóbb leflz, mert le

galább az eleje a substantiát,

a vége pedig a változást jelen

ti. Azonnkivül, fzép tulajdonsá

ga nyelvünknek az, hogy, mikor

több olly nevek öfzvejönnek.

mellyek nak, nek suffixumot,

kívánnak, az ékeshangzás végett

ezen suffixumokot a hiányjel

miatt a törvényes eset egéfzen

megvettetik ; , fzebben hangzik

Pázmánnak , fellyebb előadott

mondása imígy. A Kenyér és

bor terméjzetének változása.–

Transubstantiatio panis : Ke

nyérváltozás. Pázm.

Transverberare, átütni, át

verni, átdöfni, átfzúrni : burdy

treibtn, burd)fd){agen; burdjitof*

ftn , burdjitedjen. Eggy hegyes

tört, maga fzűvénn általverne,

(átverne). Pázm. Pred.

Trepidare, megrezzenteni ,
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refzketni, remegni : sittern, er

fdpretfen. , *:

Trepidatio, rezzentés, refz

ketés , remegés : baš 8ittern,

ber (25dbredten. – Tupidationem,

terrorem injicere; Az utolsó íté

let sok és fzörnyűséges jelektül

megelőztetik, (előztetik meg),

mellyek a' Gonofzokat rettegte

tik, és epefztik ifzonyú félel

mek [zorongatásával. Pázm.

Pred. -

Trepidus, rezzentő, rette

gő, remegő : btr 8itterer, ber

Gr[dbrodfene. Rettegő mindenkor

a gonofzság, úgymond. Pázm.

Pred. -

Tribus, népfelekezet, nem

zetség; köznép: Bolf3a6t6eilung

(3cfd)(td)t, pöbel. A Juda Nem

zetsége. Molnár. Alb. Krifztus

nak Juda nemzetébül kellett

Ízármazni. Pázm. Pred. A nem

Azet annyi, mint Natio, és í

a Nemzetség”, melly ide illik,

értelmét nem jelentheti.

Tributarius, adófizető, adó

zó: [teuerbar , 3inšbar. Ver

seghy. • - -

Triformis, három ágú fzó

képző a Grammaticában.

Trinitas, háromság : 3)rep

faltigfeit. Medgyesi. – Trinitas

SSS. Szent Háromság. Pázman

nál Hod. 2(ííeríjcifig/tt 3Dreyfaí

tigfeit.

Tripudium , örömugrás , és

örömfzökdösés : őreubeníprung.

Telegdinél Dobzódás.. -

Triumphus, diadalom, győ

zedelempompa : $riumph, ".
gtègeprängt. Lásd Victoria.

. Tropicus, fordító p. o. nyá

ri, téli. Verseghy.

Tropus, kölcsönértelem 3 ge

borgter 25inn. Lásd Metaphora.

Tuba, trombita, kürt: $rom

pett. – Tubae sonus: trombita

karsogás. Pázm. Pred.

Tu ipse, ten magad. Mono/k-

lai,7., mesteridtül.U"

az, Te önnön, vagy tönnön :

mert valamint a Deákban az

ipse harmadik fzemély minden

kor megmarad; ego ipse, tu

ipse, ille, ipse, nos ipsi, vos

ipsi : ügy az ő harmadik fze

mélybűl eredett ön, vagy a vo

calis előtt önn , vagy paragogi

ce önnön mindenütt fenn ma

rad: én önnön magam, te ön

nön magad, ő önnön maga,

mink önnön magunk, tik önnön

magotok, ők önnön magok, és

végtére megrövidetve tönnön

magad. A többiek illy rövidi

tést nem fzenvednek, mért vo

calissal nem végződnek, én mink,

tik, az ő pedig rövidités gya

nánt egéfzen elhagyatik., Elle

het hagyni a többieket is, mi

helyt a reciprocum magam u

tánna mondatik , mint önnön

magam, önnön magad, önnön

magunk 's a' t. Lásd Ipse,

Turnba, koporsó: $ard). Páz

mán Hod. ~

Tumor, daganat, dagadás,

duzmadás: bit (5tfdymoulit, 2(uf

fdymellung. Pázmánnak a követ

kező mondásában dagályosság :

E gondolattal méltó, hogy le

bocsássa fzárnyát az emberi da

"" Pázm. Hód. Talán in

ább dagályat tefz annyit mint

tumor; mert a dagályosság ,

tumiditas. A' Confessióban

süly: Az Aestheticában pedig duz

madás. - * * *

Tumulatio, eltemetés : öt

gräbnif. Pázmán.

Tumultuosus, lárúló, lázító,

háborgó, lármás, nyughatatlan:

aufrübrtjá), ungejtümm, türmifdj,

volt Qärmcm, unrubig. Pázmánnál

zúrzavar/zerző. Pred:

Tumultus, láz, lázúlás, lár

ma, zenebona, háborgás zendü
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, pártütés: 2ufrufr, 2[uffanb,lés, pártütés Íjt, " Hod.

Telegdinél zúdúlás; melly fzó

csínos nyelvbe nem való.

Turbare, háborítani, hábor

gatni, zavarni : flörtn, vérmirren,

Égyéb értelmeit lásd //agner

ban. – Turbare vexare: ha a'

test ostromol, az ördög kisért,

" a kételkedés bolygat,

ázm. Pred.

Turbari, háborítani, hábo

rodni : 8eftört , vtrmtrrt merben.
Pázmánnál lábárúl leesni ;

lásd Pes.

Turbulentus, komor, fzomo

rú, fzélvéfzes, háborgó, ferge

teges: 6ctrüßt, türmifd) , ungt=

ftűmm. Lásd Wagnert.

Turpare, megrútítani, meg

gyalázni, megmocskolni: garftig

madben, fájänben , 6cfubcÍm. –

Turpare, inficere, maculare: Az
Isten sátorát nem rútították

azzal, hanem ékesítették. Pázm.

Pred.

Turpe, rút, csúnya, éktelen,

gyalázatos, ocsmány, undok:

häf(id), garftig, fájänbIid), umtóra

bar.

Turpitudo , rútság, gyalázat,

böcstelenség: 5dffid5fcit, Zdjan=

be, tlmebrt. A fzép mondást az

ember'erkölcsének rútsága meg

ne mocskollya. Pázm. Pred. –

Turpitudo peccati : a bűnnek

undoksága. Pázm. Pred.

Tutor, gondviselő: Bormumb.

Szilágyinál Gyámatya.

Typica, Képnyomtudomány.

Li"Typus. .

Typice, példázat fzerint:"
Jakabnak igértt királyi pálcza

által bötű fzerint Dávidnak Bi

rodalma, példázat /zerint pe

dig Krifztus orfzága értetik. Mol

nár Albert. h tó

Typographus , nyomtató ,

ko" 3udjbrufer: A'

*

zolat, jegy, béllye

nyomtató betű : 3iß

(#ntmurf,

fôrift. 4) Képnyoma az erkölcsi

törvénynek annyi, mint amaz

efzközlő képzet, melly által az

érzéshaladó erkölcsi törvénynek

az érzékeny világban a cseleke

detekre való alkalmaztatása le

hetséges leflz, 's melly képzeté

bűl áll, a termézettörvénynek,

melly formájára nézve az erköl

csi törvénnyel megeggyez, de

az érzékenységeknek tárgyainn

egybefoglalólag (in concreto)elő

állíttathatik. Hogy tudni illik

erkölcsösségét valamelly csele

X

helyben hag

vétek esett.

Typus , kép, képnyom, raj

, könyv

f $cr6iIb,

$crfmaal, 35udjbrutfer

omtató” esetibúl

kedetnek megvisgálhassuk, ma

imáját hasonlíttyuk öfzve va

lamelly közönséges terméfzettör

vénnyel, és azt kérdezzük, ha

e maxima termézettörvényë?

és ha azt, mint illyent, okosan

- hattyukëvagy sem?

A helybenhagyó esetben a ma

xima és a hozzá fzabott csele

lekedet, erkölcsügyelöleg jó;

egyébkép pedig roflz. # Kép

nyoma az érthetö (intelligibi

lis) termézetnek annyi, mint az

érzékeny világnak - terméfzete,

melly a törvényességnek for

májára nézve amavval meg

C

8

erőnek a'

visgálása Képnyomtudománynak

(Typicának) neveztetik. Lásd

Imago és Schema. Pázmánnál

példázat: Ez az Oltári fzentség

nek példázattya vala. Gánótzi.

Szent Pál az Ábraham két fe

leségeit nyilván a két testamen

tom” ábrázatának, példazati

gyez. E képnyomnak, melly

tifzta, gyakorlásügyelő itélő

képnyoma, sükeres

nak"sy" Ember. Eggy és
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ugyanazonn mondásban a két „Tyrannice, erőhatalommal.

fzámfzó utánn egyfzer pluralis|Pázm. Hod. 2yrannifd).

áll : felségeit, egyfzer pedig sin-| Tyrannismus, vérfzomjúho

ularis testamentom. Lehetë val-zás, vérfzomj, kegyetlenség :

yon a Syntaxisban, és a Gram-Pázm. Hod. 2yrannièmuê.

máticában a régi könyvek utánn | Tyrannus, martalócz, Pázrn

indúlni?–Typis dare: nyom-|Pred. Szabó Dávid embérlopó

tatásba bocsátani. Pázmán Pre-nak, marhalopónak, lélekárú

- lónak, mondgya.
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U.

//acillare, két réfzre lógni,

dőlledezni, kételkedni, két

kedni: macfcIn , manfen, 3mci

f:In. Pázmánnál tétovázni. Hod.

És ugyanott habozni; másutt

pedig tántorodni. Pred. A'

tétóvázni fzokatlan íge; és

ha fzokásban volna is, tulaj

donképen annyit tenne, mint

vagari- 'A' habozni , ezen

értelemben helytelen, mert

kab annyit tefz Magyarúl,

mint spuma, tehát habozni,

habzani , spumare. A tán

zorodni,in" verbum,

helyette a tántorog [zolgál;

de csak a gyenge emberekrűl

van [zokásban, kik alig bir

ván tagjaikat, a menés között

tántorognak; vagy a ré/zeg

emberekrül, kik az erős ita

lok mértékletlen" ál

tal testi tehetségeik fzolgálat

tyátúl megfo[ztatván, tánto

rognak. Majd erre, majd ar

ra hajlani, hajladozni is ki

fejezik a vacillare ígének ér
telmét. * * * * * *

/acuum, üreg , üresség : bd8

$cert. Ellenkezője a folyton

folyónak ( continuum ). Ezt

V. 1

az érzékenyen fzemlélhető tár

gyakra nézve a minéműség

nek értelemtörvénnyel, rontya

meg : a dolgok felekezetei

nek és nemeinek élzfogásaira

nézve, melly tekíntetben a for

mák ürességének, formaü

regnek (vacuum formarum)

neveztetik, a folytonfolyóság
nak "" ) tapafzta

láshaladó éfztörvénnye. Az üres

ségnek nemeit lásd spatium

alatt.

/acuus, a, um, üres: Íter.

Pufzta: Qcbt. Lásd egyéb értel

meit //agnerban. Üresnek

mondatik 1 ) A képzet, ha

semmi tárgyra nem ügyel, 's

ha azt az éfzfogásonn kívül sem

mi tárgyra nem lehet alkalmaz

tatni; a foglalat nélkül [zű

kölködő, csupa"" 3

a tárgyatlan éfzfogás. Ez kétfé

le, úgymint a) az elmetügye

lőleg üres … ( theoretice vacu

um ), mikor a képzet az ös
meretnek semmi határozott tár

gyára nem ügyel, és így mind

fzemlélhetetlen, mind tapafztal

hatatlan éfzfogás, Illyenek elö

/zör" képzetek, mellyeknek
* *
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éppen semmi tárgyok sincsen ,

vagy azért, mivel az éfzfogás

önnön magával ellenkezik, tár

gya pedig a tellyes lehetetlen

ségek közé tartozik, mint péld./

ok. valamelly egyenes hoffzbúl

álló és még is két oldalú hely

kép (figura); ez annyi, mint

tagadó semmi, valótlanság

(nihil negativum , limbing);

vagy azért, mivel érzékeny

alkotmányunk lehetetlennek te

fzi azt, hogy lehetségét ama'

tárgynak tapafztalhassuk, melly

re az éfzfogást alkalmaztatni kel

lene; mint péld. ok. éfzfogásai

az állítmánytalan (absolutum)

talpvalónak, a réfzetlennek,

a noumenonnak; ez annyi, mint

é/zvaló, gondolatvaló (ens ra

tionis, Stbanfenbing). IIlyenek

másod/zor az ollyan képzetek,

mellyeknek valóságos tárgyaik

lehetnének ugyan, de nincse

nek. Ez kétféle. Az eggyik az,

mellytűl mind a tárgyat, mind

a talpfzert elvonnyuk, noha

"""" Lár

gyakra ugyel, és igy sem nem

" a',"" értelem

ben, sem nem valótlanság, sem

nem éfzvaló: Illyenek a tifz

ta fzemlélések és a tifzta éfzfo

gások. Itt az üres annyi, mint

ti/zta, mint formaügyelő (for

malis). Az illyen üres való

képzeménynek, mondatik ( ens

imaginarium). A másik olly

képzet, melly érzeményes je

gyekbűl ugyan, de úgy tetetik

öfzve, hogy az állítmányoknak

raedicatumoknak) efféle egy

bekötését a tapa[ztalásnak sem
mfinémü" nem talállyuk,

mint péld. ok. éfzfogása eggy ol

lyan talperőnek, melly vala

melly valóban magátúl és czél

zó oka, czél, fzándék, volna?

eggy fzóval, akarat nélkűl fzű :

kölködő, gépelyes (organicum)

erőnek az éfzfogása. Ez kény

zerint költött képzetnek vagy

rövidebben költeménynek ne

veztetik (ens fictitium, , mit=

füríid) erbiátett Borftcííung). b)

A gyakorlólag üres képzet az,

mellynek, még mint akaratigaz

gató zsinórmértéknek sincsen

létsége, valósága, realitássa. 2)

üresnek mondatik tovább a czé

Iatlan, a foglalat nélkűl fzű

kölködő, gyümölcstelen, ha

fzontalan itélet is. 3) A tárgy

végtére üresnek mondatik, ha

tagadást jelent, mint árnyék,

hideg. Ez fo/ztó semminek ne

veztetik (nihil privativum).

– Vacuus, conceptus, üres élz
fogás. Lásd Notio.

" a, um , kóborló, lé

zengő, kófzáló, csavargó, fzö

kevény, álhatatlan: Útrumfdmwti

fenb, fűűdjtig, unftet, timbetän*

big. Egyéb értelmeit Wagner

ban láthatni. Pázmánnál bitang

ló : Bitangló fajtalanság, úgy

mond Hodeg, A Bitang Pariz

Pápai fzerint annyi, mint vul

givagus, az olafz biante fzóbúl,

melly annyit tefz, mint vaga

bundus. Utánna tefzi ő a prae

da értelmet is : bitang marha,

res praedacea , inique parta #

ebbűl támad a bitangolni mü

velő íge : depraedari, dilapi

dare; melly most már annyit

is tefz, mint usurpare, úgy

hogy az usurpatornak mostani

közönséges neve a bitangló,

melly tehát a vulgivagus ,

vagy vagus névre éppen nem

illik. Én a fajtalanságot inkább

koborlónak nevezném. Bújdosik,

nyargal fzívének úttyánn. Pázm.

Pred. – Vaga libido: kóborló,"" munkálkodik, a nél

kül hogy maga is az ő határo csélcsap /zerelem. Verseghy
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Fagari, kóborlani; lézenge-validum: megnem állható. Szi

ni, zaladozni, kófzálni, csa-lá

vargani, bújdosni , tévelyeg

i. Lásd Invalidus.

alor, aestimatio : érték,

ni, tétóvázni: berumfómeifen, böcs : Bertb. 1.) Általyában

fómärmen, bin unb micbtr laufen, böcse, értéke mindenik tárgy

btrummanbern, berumirren. Lát

hatni //agnerban, mikép lehet

ezen ígéket külömbféle tárgyak

nak kifejezésére helyesen hafz

nálni. Pázmán a bolyongni ígé

vel él, melly a' bólyogni"
nem tudom, ha vaně fzokásban.

/alachia , oláhorfzág: Ba

Ígdjty. Pázmán hava4földnek ne

vezi; de eggy az, hogy nincs

olly alföldünk, melly a' télenn

/havas, hóval elterítve nem

volna; más az, öfzve olvaízttya

a havas adjectivumot, az al

föld substantivummal, holott

még is amaz határozná meg en

nek értelmét: tehát a havas

alföld törvényes fzó, de általa

a / alachiát nem érthettyük.

/aledicere, elbúcsuzni: fid)

brurlauben. Pázmánnál Búcsút

2venni; tökélletesen kifejezi a'

Deák értelmet; de minek él

jünk segédigékkel még ott is,

a' hol gondolatinkot értelmes

Magyar igékkel, a minő, a'

búcsúzni , kifejezhettyűk. Má

sutt Pázmán maga is az elbú

csúzni ígével él, imígy fzóll

ván: A' kik elbúcsúzának in

kább , mintsem, hogy (az)

Istent megbántanák. Pázm. Pred.

/alidus, a, um : erős, egés

séges, ép , hatalmas : [tart, ge

funb, Gánótzi a foganatos ad

iectivummal él: és ezen érte

, a validus adjectivumot

a valet, ér, gült ígébül fzár

maztattya : A 1zolgáltató, úgy

mond, " halálos bűnben

legyen is, foganatosan adhat

"#k" A foga

natos, gültig. – Validum ; meg

állhato, p. o. eggyességi – in

nak, melly czél nélkül nem

fzűkölködik. 2.) Különösen a'

vi/zonyos (relativus), külső

értek, vagy böcs annyi, mint ár

(pretium, 3)rti8) az állapotnak

böcse. E nélkül semmi sem

Ízűkölködik, a mi a hajlandó

jságnak tárgya lehet. Ha a haj

landóság, vagy inség (indigen

tia ,")""
kor az ár vásári (pretiumfo

ri, 90larftpreië ), ha pedig a'

hajlandóság különös, és csa

bizonyos ízléstűl függ, akkor

önkényi (pretium"" f) -

2{ffectionēprci8). 3.) Különösen

a vi/zonyatlan - (absolutus),

belső, hasonlíthatatlan, er

kölcsi érték, a' fzemélyre néz

ve érdem, általlyában méltóság,

Ez a minden lehetséges czélok”

talpvalójának (subjectumának),

az efzes és erkölcsi akaratnak

a tulajdona. Tellyesítése a kö

telességbéli cselekedeteknek, a'

mennyire hafznos, vásár böcsü;

a mennyire fzép , önkényes bö

csü; a mennyire az igazán er

kölcsi gondolkozásmódbúl, a'

tifzta éízbűl fzármazik, igaz

érdemű , méltóságú tellyesítés.

Lásd Bonum. 4) A valor an

nyit is tefz, mint helyesség,

divat, helybenhagyás, Göültig

feit, mellynek értelmérűl lásd

objectivus, és kivált universa

lis valor, -

/anus, a , um, hiú, hi,

értéketlen : titti, ungültig. Lásd

/Vagnert. – Vana gloria:

hiúságos dicsekedés (dücseke

dés helyesebb): eitler Rubm.

Illyés. -

*
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| Vanitas , hiúság, hívság:

ittífeit. Hízelkedés: Zdjmtige

ftp., Nagyra vágyás, gőg, felfu

valkodottság;, &#rgti" " "

muth. Füllentés, tévelygés: 20uf

fdjmciberty, Srrtbum. – Vanitas,

inane: hafzontalan hiúság. Pázm.

Pred. . . . . . .

variatio,változás, változtatás,

< trinberung, Lethenyeinél kü

lömböztetés; mellyannyi, mint

differentia. ** * * * *

- "ZZ,ariegatio,tarkaság: ta* bere |

(bigben: Sarben-2 pieten. ,

/ariegatus, tarka, barka :

fdcfiót, maš perfôitbcnt &arben

fpicit. Itt a tarka maga a he

lyes név. A barka pedig, leg

alább némelly helyekenn, an

nyit tefz, mint pelyhes bimbó

ja," rügye amaz ágaknak,

"mellye virágvasárnaponn fzen

teltetnek. A mi nemzetünknél

találni egynehány olyan fzóllást;

melly két fzóbúl áll," y

az eggyike helyes,a másika pedig

ennek csak majmozása legyen,

vagy"" » mint angyal,

angyal; illeg, billeg ; ingó

bingő; ezek közé tartozik a'

tarka, barka is. *

- /arietas , „külömbféleség ,

külömbség , változás, állhatat

lanság: 9)tannigfaltigfrit, Bielfäf

tigfeit, 93tränberung. Lásd /Wag
Zzert, -

/as, adis, kezes: cin Bürge.

– Vas, vasis, edény : Gtfdjitr.

– Vas electionis , vála/ztott

edény. Pázm. Pred. Ezt meta

phorice az ollyan valórúl lehet

csak mondani, mellyben min

dennémű tökélletességek, mel

lyekhez a való, mint véges,

megkorlátozott való juthat ön

tehetsége által, feltaláltatnak:

vagy az ollyan valórúl, melly

különös terméfzethaladó kegyel

mekkel bővelkedik, megáldatik.

(az) lsten kincse bizatott egg

gyarló edényre. Pázm. Pre

Helyes és értelmes kifejezés. –

Vas testaceum : földedény. Páz

mán. Pred. Itt, mivel a köz

fzokás a földi adjectivumot az

i képzőyél már felfzentelte,

jobb lefiz a földi edény. –

Vasa pretiosa : drága edények.

Páz. Hod. – Vasa Sacra : /zent

" Pázm. Hod. " ' '

astus, a , um, vastag, de

rék: bitf. – Vasta scientia : te-,

mérdek tudomány. Pázm. Pred.

A külömbféle környülállások

Ízerint a vastus annyit is tefz,

mint: tág, mefizeterjedő, képte

tennagy, pufzta, "idomatlan,

kemény, durva : grof, mtit,

mgebeutr grof , müft, čbe, töípet

baft, raub , mindannyi fzokott

Magyar fzavak ; és helyesen le

het velek a környülállások fze

rint a vastus' kifejezésére él
nünk. - -

Ubertas , termékenység, bő

ség, derekasság: bit őruditbar

feit, lebtrftuf, g3ortreff{id,feit.

Ubique, mindenütt : aÍÍ?ntba[*

ben, übcraíí. Pázmánnál /zerén

/zerte. Hod. Mikép támadha

tott a /zét gyökérbűl a' /ze

rén , nem tudom, talán a'

nyomtatók”, vagy Írók hibája

által, az utolsó t betűt tudniil

lik r betűre változtatván; és

mivel az így támadott fzó /zer,

annyit tett, és tefz, mint res

aliqua , vagy materia , hogy

ettűl megkülömböztessen , hoz

zá adatott az én silaba , és így

támadhatott a /zét /zerte, vagy

fzokottabban /zerte /zét mon

dásbúl, a helytelen /zerén

/zerte, melly helyt a csínos

nyelvben nem érdemel.

Ubiquista , bizonyos neme

– Vašinfirmum, gyarlóedény,

az eretnekeknek, melly azt hi

n

:
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fzi, hogy Krifztus embersége

Ízel int is mindenütt jelen va

gyon. Gánótzi. Sentr_$c6er,

ött bit (jegenmart Gbrifti über

aII, aud) btr9)tenfájl)tit nad) glaubt,

Útifit cin 1l b i qu i Ít. -

Wegetatio, kiformálódás. Fe

jér, Qt6baftigfeit, 9)tunterfeit.

/ehemens, heves, erős, in

dúlatos, háborodott, mértékha

ladó, gyors, sebes, kemény, sa

nyarú: btftig, Ítarf, ung«[tümm,

übermäfig, fd)neII, Ítreng. Gánó–

tzinál hathatós, melly annyi,

mint efficax. Lásd Efficacia.

/ellere, tépni, rángatni:

raufen, 3upfkm. Pázmán a kakas

harcztúl kölcsönözött taréjozni

") ígével él: Egymást

aréjozzák , úgymond Hod.

Az é kellemetlen hangú, sikító

Betűt kerüllyük nyelvünkben a'

hol csak lehet. Pázmán a /zag

gatni ígével is él, és ez értel

mesebb is, mint a taréjozni.

/elocitas, gyorsaság, hamar

ság," + Gefóminbigfrit,

$urtigfrit, Pázm. Hod.

/elum, födél, serge, kárpit,

vitorla ; &gtÍtud) , 230rbang ,

Cortint. Kinek még is valamife

dél, nem volt volna fzívének

1zemeinn. Telegdi, Pázmánnál

fátyol, mikor így fzóll: Eggy

"" a fátyolt elvettetni.
O

Wenditare falso, A' fzent

Lélek vezérlésének álíttya min

den párt , az ő gondolattyát.

Fázni. Alíttya , az állíttya

ígébűl elcsavartt helytelen íge.

Az ál, azaz hamis névbül nincs

egyéb helyes ígénk , hanem

csak áltat , illudit ; és az álít

annyit tehetne csak, mint ál

nak, hamisnak tefz, ha fzo

kott volna: valamint /zépít an

nyi, mint /zépnek tefz. Itt a'

vendito az árúlgat ígével leg

jobban kifejeztetik. Külömben

" annyit is tefz, mint: kér

edni, dücsekedni, mutogatni,

fitogtatni : groffpred)cn, rübmen ,

prablen, rubmrcben. -

/enditio, eladás: ba323trfait

fen. Szilágyinál adás, melly csak

csupán annyit tefz, a mennyit

a' datio barbarismus tefz.

/enditor, áros, árúló, eladó:

2Bcrfäufer. Szilágyi.

/eneficus, méreggel étető,

mérges, bűvös, igéző, bűbájós :

2Bergifter, giftig, 3außerifd). Páz

mánnál mérego/ztogató. Hod.

Mellyel csak azért nem taná

csos élni, mivel az o/ztogat

ígét csak ollyan esetekben hafz

nállyuk , mellyekben az ado

mány tudva és önkényt elfogad

tatik. Az étető helyette elegendő.

Venerandus. Pázmánnál bö

csületes, mikor így fzóll: Sze

mélyekben, tudományokban bö

csületeseknek tartotta az Eccle

sia. Hod. A /zemély és tudo

mány nevekben elmulafztott

nyomosítás: /zeméllyekben, tu

dománnyokban, vagy fzemél

lyeikben, tudománnyaikban az

értelmet megnehezíti. Lásd Fe

lelet. a 230 old. és a 363 old.

77. §. Azonkivül Pázmán' mon

dásában a böcsületes helytelen,

mert annyit tévén , mint, hones

tus, a Wenerandust ki nem

fejezheti; sőt a formatio is hely

telen, mivel a passivum parti

cipium futuri , mellyben a*

/enerandus áll, a mi nyel

vünken andó , endö képzővel

formáltatik, és így böcsülendő,

melly helyett a ti/ztelendő fzo

kottabb.

/eneti. Pázmán Velenczések

nek mondgya; de a Kelenczei

bélik, Velencziek, sőt még a'

/enetusok is sokkal ösmerete

sebbek: 23cnejianer.
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* Peniale, bocsáthátó : fiffió

1. 25. 2°űnbe. Lásd Peccatum,

Peracitas, igazmondás: 2Gabr

baftigteit. Az igazmondás gyű

Jölséget fzerez. Pázm. Hod. #Sabr

brit mad;t &eintfdaft. És másutt

ugyan Pázmán ; Hogy exceptio

ne lehessen, igazmondása felűl.

Medgyesinél igazmondás, hü

ség; az útóbbik annyi, mint

fidelitas. -

Kerax , igaz , igazmondó:

n'abrőaftig. Azt az igazmondó

Isten jelentette ki. Gánnótzi. Ez

tökelletes Magyar mondás vol

ma, csak tette volna Gánotzi á'

jelentette helyett, mely annyi,
mint "#" a nyilat

koztatta ígét. Az Isten igaz

mondó. Pázm. Hod.

Verber, ostor, vefző, fzíj,

sujtás , ütés, verés, vereség,

csapás: %)citfűje, 9tutbe, GjcifeI,

©tretű) , 5d){ag. „ Wereséggel

illették az Isten fiát. Telegdi.

A vereség talán inkább a vi

bex értelméhez fzít; a verber

pedig verés. Pázmánnál is ve

reség; de a sdg , ség , képző

ígékbűl csak kevés nevet for

mál Analyt. Part. I. pag. 82d).

Werbum, íge, fzó; cin 98ort.

Pázmán a Szentség formájának

nevezi. Lásd Forma. – Ver

bun Dei: az Isten igéje a'

Ízent Írás. Gánótzi. – Activum

verbum: müvelö ige. – Neu

trum: „középrendü. – Passi

vum : /zevendö. – Factitivum:

müveltető. – Potentiale: tehe

tös. – Reciprocum: vi/zonta

gos. – Impersonale: /zemé

4yetlen. – Frequentativum :

több/zöröző, – Inchoativum:

kezdetjelentő. – Verbum ae

ternum : az örök ige, a Fiú

Isten. – Verbum caro factum

est: a megtestesültt Ige Kri/z-

tus Jézus. Gánótzi. – Copiosis

verbis, sok/zóval. Pázm. Hod.

Lásd Fusa. – Verba phalera

ta: Az okos embernek nem a'

hímes /zök (fzavak) hanem az

erős valóságok tetfzenek. Pázm.

mondgya;–elég /zava vagyon,

de kevés veleje; multum clamo

ris, parum lanae: 'picI G3efdjrep,

menig 280ílt. - -

/erecundia, Ízemérem, fze

mérmesség ; item , tifztesség ,

ség, bátortalanság: 25djambaftig

fcit , 35cfdjtiben!)cit , 8a0beit ,

5lőbigfrit. Pázmánnál általság,

Lásd Dedecus. Másutt ugyan

Pázmán . ./zemérmetességnek

vagy átalságnál jobh.5%, 9 J igazmondás,

igaz /zóllás : ?{itfrid,tigfeit. Ez

olly sarkregula (maxima) melly

Ízerint soha sem mondunk egye

bet igaznál. Ez alkutlan köte

lesség. A nyiltt/zivüség éllen

ben (sinceritas , ingenuitas)

olly maxima, melly fzerint az

igázságot, mellyet tudunk, egé

fzen kimondgyuk; és csak alkus

kötelesség. - -

Verihabitio , igaznaktartó

ság : Raš Šürmabrhalten. A nem

ductio) csupa igaznaktartós

ságot fzül. Fejér.

/'ersimilitudo , hasonigaz

ság : 3Gabr[djeinfid,f.cit. A köz

befzédben hihetősségnek mond

gyuk; de ez tulajdonképen an

nyi, mintcredibilitas; a hely

benhagyható pedig annyi, mint

robabile. A hasonigazság az,

melly elégtelen okokbúl ösmer

tetik meg. A tapafztaláselözö

itéleteknél, és az egéfz Meta

physicában nincs helye. A ha

sonigaz bizonyításokot nem kell

a lát/zatosokkal eggyeknek tar

Pred. Másutt czikra fzavaknak

illendőség, módosság; félénk- ,

nevezi, és ez az általságnál,

telyes,, ( kivezetés, avvagy in
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tani, a minőkkel a közönséges

Metaphysica bővelkedik. A lát

../zatos (apparens, dialectica)

bizonyságök, , mellyeknek lát

" efzre" venni, bár

melly nagy sereggel gyűjtessenek

is öfzve"""

még is semmi legkisebb hasoni

gazságot,valaminthogy milliom

ni nullábúl fzám, vagy ugyanan

nyi semmibül valami támadhat.

Keritas, igazság, valóság bi

zonyosság, igazságosság : 28abr•

beit , Götmifbtit , Gjcrcd,tigftit ,

25illigfeit, Az igazság annyi 1)

mint megeggyezése az ösmeret

nek önnön magával, saját jegye

ivel, 's a gondolásnak közönséges

reguláival; annyi, mint tellyes

gondolhatóság, éfztudományos,

formaügyelő, feltagoló igazság,

az ösmeretnek igazsága általlyá

ban. Így péld. okáért, éfztudo

mányosan igaz az éfzfogás, ha

jegyei egymással nem ellenkez

hek; vagy az állítás, ha olly

okoskodás által következtettyük,

melly formájára nézve helyes.

2) Annyi az igazság másodfzor,

mint az ösmeretnek megegy

gyezése saját tárgyával; talp

Jzeres (materialis), téteményes

(positiva), tárgyügyelő ( ob

jectiva), valóságos (realis),

ö/vekötő (synthetica) igazság,

létség, valóság, realitás. – Ez

azt kívánnya, hogy a tá

adasson, "áD, Az"

kezet (contradictio , {{Siber

fprud) csak tagadó bélyege. Ha

tárgya érezhető, maga is érze

ményes (empirica, termé/zetes);

egyébkép pedig bölcselkedő (me

taphysica), igazságnak monda

tik. Mikép lehessen a veritas és

justitia között a tudományos

Magyar könyvekben külömbsé

et tenni, lásd Justitia alatt.

Ia Oseleinknél voltè valaha olly
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nemzeti név, melly a' Deák jus

Ízónak érlelmét tökélletesen ki

fejezte volna, bizonyosan meg

válafztani nem lehet. Az igaz

Ízó több mint hihetőképen az

igen az, Deákúl vere id, fzavak

búl tetetett öfzve, mint az igjó,

és igjól régi fzavakbúl is kitet

fzik, mellyek a hajdani könyvek

ben az igen jó, és igen jól he

lyett olvastatnak. Az igen az

[zavak pedig, valamint a Deák

verum , vere id fzavaknak he

lyesen megfelelnek, úgy a jus »

justus neveknek értelméhez csak

mefIzérül sem közelítenek. Nem

eretnekség, hogy te az igaz

ellen úgy hadakozol. Monofzlai.

Kikértitek az igazat. Idem: -

In veritate non stare * az iga

zon nem állani. Pázm. Pred. -

Veritas rei: AP dolognak bizo

nyos mivolta. Molnár, Alb. -

A bizonyos Mivolt inkább cer

ta essentia; bizonyos volta he

lyesebb. – Veritatis_lex: A'

valóság törvénnye. Csere. Az

igaznak törvénnye jobb; es

akkor a lexjustitiae: imígy esik!

az igazságosnak törvénnye: .

Kermiculari , férgesedni.

Pázm. Pred.

//eronica sancta, fzent Ver

nyike. Pázm. „Hod. Ez nagy

korcsosítás, a' fzokott Veronika

helyett: btilige 23 t t 0 n i fa.

Persatilis, könnyengondol

kodó: Itid)tfinnig. Verseghy

Persatus, fórgatott, fordí

tott, járatos, tapafztaltt, pró

báltt, gyakorlott: umgebrcbt,

umgtfebrt, "" trfq0*

ren, geübt. Pázmánnál vásott »

melly annyi, mint usuatus. Lásd

Excessivus.

Kersio, fordítás: 14c5erfe6una,

Pázm. Hod. Fejérnél aláfordit

mány: És a legidösebb aláfor

dítmányokkal megeggyeznek: a'

*
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fordítmány, törvénytelen fzó,

és ha helyes volna is, csak an

nyit tenne legfellyebb, mint

subversio. - -

> Warsor, forgani. , mulatni,

foglalatoskodni, valamelly he

lyenn lenni: umgeben, bcfd)äftigtt

jepn, an einem Crte feyn. – Ver

sor substantive : Magyarázó ,

fordíto: 1lebtrft6tr. * *

Wertere se, fordúlni : memben.

Amannak tet[zésére fordúlni.

- Kerus, a , um , igaz, nem

ál, nem csalárd , igazságfzerető,

derék , igazságos, valóságos:

mabr, mid)t falfd), red)tfd)affen ,

mabr5aftig ,~ billig, rtd)t, m'abr=

Daft. Bizony dolog Molnár Al

bert.a A bizony, mint fő név

fzokatlan, de mint interjectio

adjectivum annyi, mint certus:

a verus pedig igaz. – Verus,

realis : való. Pázm. Pred. Jobb

a valóságos. - -

/esperae, vecsernye : 33cfycr.

Gánótzi, ~ . . . . .

/estigium, lábnyom , talp

nyom , nyom, nyomdok:, cim

§ufitapfen, $fab. Lásd //agnert.

Ágostonnal eggy nyomban jár

Jéronimus. Pázm. Hod. Az Agos

ton tulajdon nevet. az Augu

stinus , helyett a Magyar köz

fzokás felfzentelte, de Jéro

nimust nem, és azért vele az

értelmességnek sérelme nélkűl

élni nem is lehet. A Szent Atyák

is követték az Apostoli nyom

dokot, úgymod Pázmán Predik.

Fejérnél utólnyom, utólhang:

9tadbípur. – Vestigia premere:

nyomban járni. Pázm. Pred."

/estire, ruházni, öltöztetni,

felékesíteni, felczifrázni: f(tiben,

Útf(tiben , fd)mütfen , , aufpu6cm.

/Ruhát nem adni a mezítelen

nek, úgymond Pázmán Predik.

Melly semmivel sem több, mint

- illendőbb is,

annyival fzokottabb. A bizonyos |

vestem non dare, és így a nemz

ruházni helyesebb,

/etitum , tilalmas: uncrfault.

/etus dictum, agg[zó, Pázm

Pred. … -

/exare, idestova üzni, meg

fárafztani, kínozni, gyötreni,

búsítani , nyughatatlanítani ,

fzorongatni, sanyargatni: óalb

bin, balb. ber treiben, ptimigen ,

plagen, quältn , 6cfd)merem, üng-,

[tigen:– Vexare, turbare: boly

gatni. Pázm. Pred, . .

„ / exatia, gyötrés,

fárafztás, kínzás, sanyargatás :

§)sütigung , Magerty , 2(6mata

tung. Pázmánnál, nyúzás; fofz

tás. Predik. Másutt nálla sa

nyargatás, melly amazoknál

/ ia, út, útmód, efzköz:

JBerg , @trafft,.9)'ittel. – Viam,

inire: lásd Inchoare.– Viae co

mes : Uti társ. Pázm. -

Kibev, vereség. Lásd Verber.

/ ibrare, rázni. rengetni,

lógatni, lobogtatní, rezkettetni,

lökni, lövelni: fdyütteIn, fdymin

gen, trfdyüttern, autějteffen. – Vi

brari in altum : binaufjdjiefcn ,

fid) fájningen. Olly fenn, (vagy

fent) repűl, hogy fzemünk gya

korta elvefzti, " látásunk

czéllya (czellyánn) kivűl fellö

"" Pred. A'"7
elótt az inhaesivumnak kell álla

ni; fellövellik, helytelen for

matio. Lövell a lö helyett acti

vum lehetne, ha fzokásban és

helyesen formáltt volna. Az ik

paragogica maga egyedül az a

ctivumnak nem adhat neutralis,

vagy fzenvedő értelmet. It tehát

a fellövődik ígének van egye

dül helye. . - -

/Vicarius, helytártó, fzemély

viselő: @tattba[ter, 25tcŰyertre

ter. Monofzlainál helyeviselő ,

/ie/yetartó. A possessivum, va

húsitás,
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lamint a raga/ztékok is az öfz

vetevésben a végső névhez ra

gafztatnak, helyviselője, hely

tartója, mellyeknek törvényes

nominativussai : - a helyviselő ,

helytartó, Krifztus, úgymond

Pázmán Hod. a maga helytar

tójává tette Pétert. -

-- /icissim, váltólag, vifzontag,

ellenben : wedfcímeift , bingtgen ,

mitberum. Ugy vi/zontag. Pázm,

Pred.. * * * * * * * * * * -

Kictima, levágni, megölni

való áldozat: cin Gőd)lad,toyfcr.

Az Aron paprendi (

rendgye) /zerént való áldozat

Telegdi.
- -

/ictor, győzedelmes, diadal

mas: Gőitger, 1lt%crminbtr., Otet

tette győzedelmessé a bíró,

Pázm. Hod. . . . -- .:

/ictoria, győzedelem , dia

dalom : GZicg , 1lcberminbung,

Most is kétséges, kié volt, a'

diadalom. Pázm. A diadalom

annyi, mint triumphus; a vi

ctoria pedig annyi, mint gyö

zedelem; de a Metonimia az

oknak nevét az okozatéval fel

9serélheti. Telegdinél győzkö

dés, melly fzokatlan is, helyte

len is. Másutt, tökélletesen ki

tefzi Pázmán a' victoria névnek

értelmét, midőn így fzóll: Va

lakik gyözedelmet vefznek a'

bünönn, azokot királyi [zékébe

iilteti. Pred.. * - -

/ictus adiective, meggyőzött:

ber 1ltóermlinbtnc., Gyözöttek va

§, úgymond Pázm. Hod.

ubstantive eleség, tartás, tá

plálék, étel és ital : Qt6enšmittel,

8t6eněart, Göprife unb &ranf. ,

/ideor , lát/zani, tetfzeni:

[djeinen, bünfen. Nem abban áll

a Kerefzténység, hogy láttas

sunk, hanem , hogy legyünk.

Pázm. Pred. Lát/zassunk , tes

sünk helyesebbek.

\

rende, |

Vidua , özvegy afzony: cint

2Gittmc , 9Gittfrau. Pázm. Pred.

– Vidualis status: özvegység,

Idem. Ozvegyállapot jobb.

/iduitas, özvegység, Teleg

di: ber 2Sittwtnftanb,

/iduus , , özvegyember : cin

2Gittmer. A többi értelmeit lásd

//agnerban. – Viduum age

re: özvegyleni. Telegdi. |

e.//gi/, ébredtt, álomtalan,

fzemes, vigyázó: madcmb, fd)[af

[08, munter , 2Gäd)ter. Pázmán

nál örálló. . . . . .

/igilanda. Pázmán az imet

te Ízóval adgya. Nem tudgya

úgymond álmában voltè ez a lá

tás, vagy ime/te. Hod. Pariz

Pápaiban ezt találni: intettem,

imetted, me vigilante, te non

dormiente 3 és ámetten, vigyáz

ván , vigilanter, vigilando. De

ezek kiavúltak már, és annyi- …

val könnyebben, mivel a gyö

keret, mellybúlfzármazott, csak

me[Izírűl, sem lehet gyanítani.

Helyesebb az ébredttkorom ,

ébredttkorod , ébredttkora ,

vagy mikor ébren voltam, vol

tál, volt. Lásd /igilantia.

Kigilantia, ébredttség, fze

messég, ízorgalom : 9)tunterfeit,

2Sad)famfcit, 3{cifi. Az imette

Ízót, mellyel Pázmán, ammint

vigilando alatt láttuk, mint íge

határozóval él, már Csere fő

névnek velzi. Álmát, úgymond,

innettérül megkölömbözteti. Ez

bizonnyára legvilágosabb jele an

nak, hogy az imette, már a ré

giebb Iróknál is csupa kénybúl

költt, gyökér nélkül buján ki

csirázott sehonnai Ízó volt. Az

ébredttség, sőt még az ébred

ség , a vira/ztás, az ébredtt

állapot is a vigilantia nevet ha

sonlíthatatlanúl jobban és értel

messeben" ki, mint az



468

ímette adverbium, melly helyett

az imettség, valamivel tűrhe

tőbb volt volná.

/igilia, virafztás, vigyázás,

őr, strázfa, előestve, éjjeli kö

nyörgések: baš 2Bad)en, bit 38a

d): , (25djiIbmadjc, ber 23orabenb,

nädtiid)t Gjcbetber. A sanyarú

ságban vigyázásban éltek. Pázm.

Hod. vigyázván éjjel vigyázá

sókot. Telegdi, Ez annyi, mint

pigilans vigilias, – Olly mé

lyen hatottak fzívébe, hogy mint

(mind) étele, itala,"
fílma vigyázása között fülében

zengettek, és rettegésben tartot

ták. Pázm. Pred. Itt az álomta

lanság leghelyesebb volna. -

, Wilis, e, hitvány, csekély ,

alávaló, megvetett: fdjfedőt, ge

ring. – Vilis, fex hominum;

vide fex hominum,

/inci, meggyőzettetni, meg

elöztetni: überwinben merben ,

übertroffen motrben. A közönséges

Anyafzentegyház megnembirat

tatik. Monofzlai Biratik elég,

/incire , kötni , kötözni ,

hurkolni, fűzni; fnüpfen , fájnú

ren. Ezer bűnök kötelével nyü

öztetni, Pázm. Pred. A' nyű

öztetni fzokatlan íge.

- _ /inculum , kötelék, békó,

láncz, bilincs, nyűg: Stetten,

#tfkín. – Vinculum matrimo

pii: a házasság kötele; de a'

kötelék ide jobban illik. Szilá

gyi a vinculum nevet Magya

fúl a bánatbér névvel adgya;

és ez metaphorice a bűnökrűl

helyes fzó. Telegdi a vinculum

matrimonii névrűl így fzóll:

A nagy Isten a házasságot nem

csak Ízerzette, hanem elválhatat

lan, és feláldozhatatlan köte

ményt is hozzá adott (adott hoz

zá a Magyar befzédrend Ízerint),

A kötemény az, a mi vinculum

-

nak már megköttetett ; a vin+

culum pedig kötelék. -

/indicare, büntetni, boflzúl

ni, hoßzút állani, item megmen

teni, megfzabadítani, óni, oltal

mazni , védelmezni , véddeni:

ftrafen, räd)en , btfreytn , vertbei*

bigen. Pázmánnál torolni, tor

lani; mellyekrűl lásd Accumu

lare. A Lacaedemon várasnak

lakósit kemény büntetéssel osto

rozták, a ki meg nem torlotta

bo/]zúját. Pázm: Pred. *

}'indicta, hoflzúllás, boßzú

állás: 98ad)t, Pázmánnál bo//zú

ižzés, bo/Jzúállás : Mikor az

Isten, úgymond, nem bq//zú

állásra, hanem válafztott népé- .

nek tanítására jelenék (jelene)

meg a Sinai hegyenn. Pázm.

Pred. – Vindictae stndium :

haragtartás, bo[/zúállás. Pázm,

Pred.

/iolator, sértő, rontó, fze

plősítő, fzentségtelenítő : 23er•

fejer, Göd)önbcr , $ntbeiliger. →

Violator Ecclesiae: A templa

mokonn erő/zaktévő, Gánótzi.

Pariz Pápai az aras violare

mondást így ejti Magyarúl: tem

plomokat" A violo ígé

nek tőbbféle értelmei vannak:

de erő/zakot tenni csak a fejér

fzemélyekrűl mondatik. A fzent

helyekrúl Németúl annyit tefz,

mint beilige Orte entmtibtn »

btraußen. Nállunk a violator

Ecclesiae, templomrabló.

/zolentia, erőfzak, hatalmas

kodás, kényfzerítés: Gemalt,

(5cm)aftfamfcit, 8mpang : erőhata

lom. Pázm. Pred. Idem per idem.

/iolentus, erőfzakos: gemalt=

fam. Szilágyi.

Kir, férjfi : 9)łann, Polgári

értelemben az, a' ki mind ma

gát, mind nemét fenntarthattya.

/irago, menyecske, férjfi



- 469

né, afzony, hölgy, Pázm. Hod.

ein jungt3 28ti6. -

Virescere, zöldűlni : grünen.

Nem fzoktak a fák zöldelleni,

virágozni, gyümölcsözni télben.

Pázm. Pred. A zöldelleni ígé

ben a' le silaba' fzükségtelen, a'

zöldel helyett pedig a zöldül

helyesebb. Télben helyett jobb

télenn."" így fzóll Mol

nár Albert, ki az Isten házá

nak tornácczában zöldellik.

Virginitas, fzűzesség : Sun3=

fraufd5aft. Pázm. Hod.

/irgo, Ízűz: 3ungfrau, Páz

mánnál /zűz leány. Hod.

/irilis, e, férjfiúi, férjfias:

titännlió, sur 3)tann8-3ktfen gebb:

tig. Némellykor férjfiúságát

lyuggották. Pázm. Pred. – Vi

rilis aetas : emberkor. Pázm.

Pred. A férjfikor helyesebb.

/irilitas, férjfiúság. Pázm.

_Hod. 9)łännfid)feit.

/irtus, erkölcs : $ugenb. Azért

hogy e név erkölcs roflz érte

" is vetetik, eggy csöpp

jusunk sincs arra, hogy értel

imétűl megfoflzuk, annyival is

inkább, mivel jó értelme eredeti,

roflz értelmét pedig elejébe tett

adjectivummal kell jelentenünk,

mint ro/Jz erkölcsű ifiú, go

no/z erkölcsű ember 's a' t.

Több illyen fzavaink vannak ne

künk a Magyarban, a nélkül

hogy eddig valakinek efzébe ju

tott volna, jó értelmeikbűl ki

vetköztetni. Az Isten minden

kor az igaz Istent jelenti, és

ha roßz értelemben akarunk vele

élni, elejébe teflzük a hamis

adjectivumot. A lélek annyi, mint

spiritus, anima; de ha roflz

értelmct akarunk neki adni,

adjectivummal határozzuk meg,

mint ro//z lelkű, hamis lelkű,

kicsiny lelkű 3 sőt még az ördö

göt is gono/z léleknek mond

gyuk. Valamint a virtus a vis

névbűl, úgy az erkölcs is va

laha az erö névbűl kerekedett, és

így, mivel ezen értelemben min

denkor olly adjectivumok utánn

tetetik, mellyek immoralitást

tefznek, mint ro//z, gono/z 's

a t. bizonyos, hogy magában,

minden adjectivum nélkül, an

nyi, mint virtus moralis, Stua

génb, valaminthogy az Isten és

lélek magokban, minden adje

ctivum nélkül igaz Istent, és

Jó lelket jelentenek. De lássuk

határozattabb értelmét. Az er

kölcs annyi, mint változatlan,

's végetlenűl folyó előmenetek,

és közelítése a véges és efzes

való maximáinak az akarat”

fzentségéhez, melly a valóügye

lő, maximáknak a tárgyügyelő

erkölcsi törvényekkel való tel

lyes, áltállyában való, és fzük

séges megeggyezésébűl áll; ah

nyi mint erkölcsi érzés, melly

az ellenkező hajlandóságokkal

küfzködik; félbefzakadatlan ipar

kodás a fzoros, semmit el nem

nézö, és még is nem képzemé

nyes, hanem valóságos, igaz éfz

törvénynek pontos és ".

tellyesítésében; törvényes érze

mény, a törvénynek tekinteté

búl. Özvekötőleg ama tudás van

hozzá kapcsolva, hogy általa a'

boldagságra méltók vagyunk. Az

erkölcs, valamint a boldogság,

nem tapafztalásbéli éÍzfogás, ha

nem olly éfzkép, mellynek va

lósága "" arra van,

építve, hogy minden itélet cse

lekedetinknek érdeme, vagy ér

demetlensége iránt, és minden,

közelítés az erkölcsi tökélletes

séghez csak általa lehetséges,

Lásd Moralitas. Az erkölcs két

féle. 4) Virtus phaenomenon.

Ez annyi, mint a kéfzséggé,

váltt erő ; feltétel a kötelesség
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nek tellyessítésében , állandó

maximája, talpregulája a tör

vénytellyesítő cselekedeteknek,

akármelly , öfztöntoll munkál

*odgyon. Én ezt Magyarúl ké/3-

erkölcsnek mondanám , vala

mint a pénzt is, ha fzabad illy

hasonlítást tenni, némellyekor

ké/zpénznek mondgyuk. 2) Wir

tus noumenon, az érthető (in

telligibilis) character [zerint va

ló erkölcsi gondolkodásmódgya

az embernek, ki akarattyára

nézve magát a törvényt válafz

totta legfőbb maximának, öfz

töntollnak. Ezt én éfzerkölcs

nek nevezném. „Pázmánnál jó

ság. Hogy annál inkább édesed

gyünk a lelki jóságoknak kí

vánására. Pázm. Pred. – Vir

tus, vel potius bonum : Kíván

nám, hogy ez (a fzűzesség)

olly gyakor jó/zág volna, a'

melly ritka. Telegdi. Lásd Mos.

– Virtus cardinalis : minden

egyéb jóságos cselekedetek kö

zött, fellyebbvalók azok, mel

lyek virtutes cardinales sarkjó

ságoknak neveztetnek. – Vir

tus officialis : ti/ztes jóság. Il

lyés. - Virtus theologiea : Az

Istentűl az emberbe öntetett (ön

tött) isteni joságok köztt legel

ső a hit. Illyés. – Virtutes coe

li, az egek ereje : Az egek'

erejét megmozdíttya az Isten.

Pázm. Pred. - *

/is, erő: Straft, A magava

lónak (substantiának) eksága

és az álítmányokhoz (acciden

fia) való vifzonnya, a mennyi

re ez amazok valóságának talp

okát magában foglallya, erő

nek neveztetik. Ezt mindenkor

munkálkodásibúl lehet megös

mernünk. Lásd Influxus. –

Vis fundamentalis , talperő ,

sarkerő : Grunbfraft. – Vis

Vis motrix. Lásd Motrix vis:

Grunbfraft. – Vis repulsiva et

atractiva , távoztató és vonzó

erő: 8urücfftoffungëfraft, ttnb 2ína

šießung8fraft, A vis repulsiva

az, a' mellyel a' fzer oka lehet

annak, hogy más fzert magátúl

eltávoztasson. Pázmánnál erő,

foganat ; a Szentségek ereje

Pázm. Hod. Lásd Efficacia, Fe

jér hellyességnek mondgya. Lásd

Obiectiva. – Vis pro viribus :

tehetséged/zerint. Pázm. Pred.

– Vis efficiens : végbemérző

– Vis divina: Isten erejéből,

vagyon foganattya a jó tanítás

nak. Pázm. Pred. - Istenz erö

fzokottabb. –Supra vires : Nem

nek felett ügyekezzünk. Pázm.

pen : bit Sträfte überffeigenb.

/zszbilis, látható:

Látható Ecclesia. Pázm. Hod,

Monofzlainál láthatandó, lát

hatós; az első annyi, mint vi

debundus; a másodikban pedig

az utolsó s betű • az értelmet

"

értelmeit lásd Wagnerban. Csak

lakkor kell hinni, (az) efféle lá

tásoknak, mikor (az) Isten meg

ösmerteti, hogy ő (az), a ki
fzóll. Pázm. Hod. – Visio bea

tifica: boldogító látás. Medgye

si. – Visio Dei : Az Isten?"
ne látása. Pázm. Hod.

/isionarius. Ezekbűl válnak,

közönségesen a tüneménylátók,

a vak búzgólkodók, vagy raj

zók. Fejér.

Visus , látóerő, fzemvilág,

fzemlélés: G5ebfraft, 25cbeněfraft.

–Visus punctum:/zempont.Szi

inertiae, lásd Inertiae vis. → lágyi. Fejérnél látó hely.

– Vis originalis, eredeti erő i,

erő. Gánótzi. Okazó helyesebb,

nem a Prédikátor” fzóllásábúl,

kötelez (az) Isten, hogy erő

Pred. Erő felett, erőhaladóké-*

fidjtbar.

Kiszo, látás: ba3 25eben. Egyéb
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Zita, élet: Qtben. 1) Általlyá

ban annyi, mint valamelly ma

gavalónak (substantiának) ama'

tehetsége, mellyel magát belső

talperőbűl (principiumbúl) a'

cselekedésre meghatározhattya.

2) Különösebben annyi, mint

a véges magavalónak tehetsége,

mellyel magát változásra hatá

rozhattya. 3) A /zeres (mate

rialis) magavalónak tehetsége

arra, hogy magát a mozgásra

és nyugovásra, úgymint álla

pottyának változásaira meghatá

rozhassa. Mivel a gondolás és a'

vágyás a változásnak eggyetlen

eggy belső kútforrásai, mellye

ket ösmerünk, ezek pedig sem

a külső érzekenységnek tárgyai

közé, scm a' fzerbűl álló maga

valóknak állítmánnyi (predica

zumai) közé nem tartoznak,

következik, hogy az illyen ma

gavalókban tulajdon értelemben

vett élet nem találathatik. 4)

Az élet végtére valamelly való

nak arra való tehetsége, hogy a'

vágyó erőnek törvénnyei fzerint

cselekedhessen, az az, hogy kép

zeti által ugyanezen képzetck'

tárgyainak létséget, válóságot

adhasson. – Vita durante : Mind

éltig bűnösön (bűnösen) ma

radt. Pázm. Innét jó, úgymond

Horváth Püspök Úr, a mindé

tig. – Vita - vivificans, vitam

dans : éltetö élet volt Krifztus

ban, és ezzel az élettel meg

győzte a halált. – Pázmán. –

Vitam ponere : Azért magafz

talta így fel őtet, (az) Isten

mert életét letette a bűnös, lel

kek segítéséért. Pázm. Pred. E'

latinismus helyet jobb az életét

adta, feláldozta , hagyta. A'

segítéséért helyett pedig ma

gyarabb a segítése végett. –

Vitam pro animabus ponere pa
ratus cst: A lelkekért életét is

ké/zséggel lete/ki. Pázm. Pred.

E latinismus helyett magyarabb

a ké/zséggel oda adgya , fel
áldozza. – Vitam sancte age

re , életét istenesen viselni.

Pázm. Pred. - Vitam ducere :

valakik istenes életet akartak

viselni. Pázm. Pred.

/itare, kerülni, elkerülni,

távoztatni: mciben, vermeiben.

Hogy némelly nagy vétkeket

[zorgalmatosban távoztassanak.

Pázm. Pred. – Vitare, arcere:

távoztatni a bünt. Pázm. Hod.

/itiositas, hiányosság, rom

lottság, romlás, gyarlóság: 3c0*

(erbaftigftit , Berber6nifi, Gt6red)=

(id)frit. – Vitiositas, pravitas :

Ez a ro//zaság , romlottsága,

elfordúltsága, gonofzsága az em"

beri fzívnek. Márton István.

/itiosus , gonofz, feslett,

gyarló, roßz, romlott, törvény

telenül válafztott, hiányos, hi

bás: - Iafteríjaft, gt6rtd)(id), uns

red)tmäfig , ermäbít , febItr0aft.

Lásd Defectuosus.

Kitium, gonofzság: 9after.

Pázmánnál vétek Hod. de ez

annyi, mint Culpa ; item fo

gyatkozás. Ugyanaz. A miter

kölcsünk igyengetésére, akara

tunk gerjefztésére, a jóságok',

és vétkek ismérésére alkalmatos

nak itéltem, Pázm. Pred, -

/itis, fzőllőtő, fzőllőveflző :

$cimított, 8tinrtbe. Mellyet

(a') /köllőtőkének gyümölcsének

mond. Lethenyei.

/ituperatio, gunyolás, fed

dés , fzidalmazás : Zabelung,

Gödbe[tung, Bermeië, baš üble

9tadjrtben. Az ellenkező felek'

gyaláztételeknek megyczáfolá

sáért. Lethenyei. Ez tellyesség

gel iroflzúl formáltt, és érthe

tetlen név. -

Kivacitas, vidámság, eleven
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ség : 2cb0aftigttit , "Badterfeit. |
Pázm. Pred. -

/7ivere, élni: [eben. Monofz

Jainál lélek/zem; mellyrűl lásd

JEwistere.

Vivificans, elevenitő. Pázm.

Hod. 9c6enbig mad)emb.

Zivificare, megeleveníteni:

2cbcntigmad)cm. Az alázatos lel

kekben lakik (az) Isteni, hogy

azt (azokot) mennyei életre
elevenítse. Pázmi. Pred.

… Vivificatio , megelevenítes

JLethenyei, ba8 9c6cnbigmadjen.

Zivificus , elevenítő : Iebenbig

mádjénb. Lelkiképen megeleve

nítő cselekedet által.

: Via non , kicsinyben ; , balb.

Szép idiotismus Pázmánban ,

hol, per elipsim múlik értető

dik. Lásd példáját Extenuare

alatt. . . -

Ulcisci, megboflzúlni, boßz

Izút állani, megbüntetni: rädtn,

[trafen. Pázmánnál torolni, tor

lani. Lásd Accumulare.

Ulcus, gennyedék, fekély,

seb, túr, tarjag, kelés * (Se=

fd)műr, 2Gunbe. Tele volt, út ki

folyó fekéllyekkel. Pázm. Pred.

Ilna, öl, röf: ${after, SÍÍt.

A viflzálkodásokotteli öllel kap

ja. Pázm. Hod. Ha az öl teli

van, nem tudom, mit kaphat

még az ember belé? -

Ztio, boflzú , boflzúállás:

3tadje. Pázm. Pred. -

Ümbilicus, köldök. Pázm.

Predik. Neveztetik ködöknek

is : Jtabel. Item közepe, valami

nek: ba89)tittelte einer Gőad)t. A'

ácza, vagy hömpöly, mellyre a'

égiek. Könyveiket felgombo

lyították, feltekerték : bcr &tab,

worauf bit 2(Ittn ibre 95űdjcr roll

tén. • • * -

Umbra, árnyék: Göd,atten. –

Umbra mortis: halál árnyéka.

Pázm. Pred. ,

nyékos hely, lugas ,

ernyes hely, #

fdyattfidjer Qrt. – Item árnyék

tartó nagy kalap : Zonnenfdjitm.

Megkenetett Ízóval adg

mán; de a kentt elegendő. Krifz

tus, azaz, megkenetett prófé

tálásra, lelkikirályságra, papi

fejdelemségre. Pázm. Hod. Mi

kor azaz annyit tefz mint, žd

est, helyes, de mikor mind a'

kettő pronomen demonstrati

vum, akkor a Consonans előtt

az a mondatik; és ezen érte

lemben megkell a befzédet így

fordítani : Kri/ztus az, a ki

a prófétálásra 's a' t. /elkene

tett, nem pedig megkenetett.

Umbraculum, kunnyó, ár

ernyő,

yfzén : ein

Unanimus, eggyes, eggyetér

tő, eggy értelmű , eggyakaratú:

tinműtőig, tinträdtig , gltid,finnig.

A Ízent Atyák eggyező érte

lemnek mondgyák. Gánótzi.

Unctio, kenés, kenet; 3ala

Úung. A fzent Lélek kenetétül

megtaníttatván. Pázm. – Un

ctio sacra: ./zent Kenet, Pázm.

Hod. – Unctio extrema: utol

só kenet, Idem. – Unctio olei:

olajozás, Ugyanaz. De az ola

jozás kenetet nem tefz, hanem

csak vegyítést : jobb talán az

olajkenet.

Unctus, kentt : bér GefaI6tt.

a Páz

Ungere, kenni : falben, fájmire

ren. Pázmánnál felkenni. Pred.

Unice solum , csak egyedül

nur einig unb allein. Pázmánnál

magán : Ezt a hatalmat, úgy

mond sokan nem engedik ma

gán (magának helyett tette ta

lán Pázmán) a Pápának, hanem
a köz

Pázmz. -

[zerették a ragafztékot, melly

több egymásutánn álló nevek

hez tartozott, csak egyfzer ten

ni 9 mint P. 0. mind jó , mind!

yűlekezettel eggyütt

od. A régi Magyarok »
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ro/Jz, e helyett: , mind „jó

val, mint ro/zal. Így fzóllha

tott Pázmán is magán a Pá

pának e helyett magának a Pá
/l (Á', ,

- Uniformitas, in aesthetica

egyformaság: Sícióförmigtcit:

Unio,"" eggye

sűlés : Bergfríd)ung. Fejér. Má

sutt ugyan Fejér ö/zvemenetnek

nevezi, melly annyi, mint Coz

iio: A házasság Krifztusnak

az "" való

eggyesülését jelenti. Gánotzi.

Pázmánnal eggyesség, Hod.

Uniri,megeggyesűlni; vertini

gen: Pázmánnál egybehozatni.

Pred. Ez semmivel semi több,

mint conferri. Másutt ugyan

Pázmán az egyesedni ígével

él: Kri/ztus testével egyesed

ni: Hol: - - *

Unitas; egység: Qinbtit. A'

feltagoló ( analytica ) annyi,

mint az élztudományos öfzve

Ízerkeztetésnek egysége. Az öfz

vekötő (synthetica) , annyi ,

ihint valamelly tárgynak é[zfo

gásában a' fzemlélésnek egysége,

Az öfzvekötő kétféle, úgymint

az eredeti ; avvagy a tudásnak

(apperceptionak) öfzvekötő egy

sége; ama tápafztaláselőző fzük

ségnek tudása, hogy képzetei

rhet mind egybe kössem, ha azt

akarom, hogy enyimeknek; és

ugyanazon tudáshoz tartozó kép

zeteknek tartassanak. Tapa/z-

taláshaladónak neveztetik, mi

vel a tapafztaláselőző ösmere

teket "" 3 tefzi ;

idfgyügyèlőhèk, mivel a tárgy

"" ása csak általa"
séges ; eredetinek, mivel a töb

biek mind tőlle fzármaznak. Az

öfzvekötő egység /zármazta

zott akkor, mikor az adott rea

lis fzemléléseket öfzvéköti, és

hasonlóképen kétféle, úgymint

az értelemegység, és az épí

egység; amaz annyi, mint a'

tapafztalásnak" , melly

valóügyelőnek; érzeményes

nek, és esetinek is neveztetik;

emez pedig tudományépületes,

…|#/*képes (idealis) egység: É/*<
tudományös (logica) egység

áz""#";

magában semmi külömibséget

nem foglal; létes, avvagy ija

ságos egysége „pedig az ollyan

dolognak, mellyben öfzvetevés

nem találtatik. Az alkútlan,

tellyes, egységben semmi kü

lömbféleséget sem lehet megkü

lömböztetni: „Az" »

vagy gyűjtő egység (collettiva
unitas) a külömbféleségét egg

egéfzbe fzerkefzteti""
péld, ok: több képzetet eggy
ondolatba.– Unitas""

ásd Analytica unitas.-Unitas

finis, czélegység, 8wtcftinbtit,

Csere. Pázmánnál eggyesség;

de ez csak annyi, míint cončör

dia. Vagyon Ecclesia, úgy

mond Lethenyei, melly elöfzör

mondátik eggynek, kinek egy

sége áll az Evangeliom tudo

mánnya felől való értelemben.

Pázmán, eggyvöltnak is nevezi:
mikor így fzóll: Az Isteni ter

méfzetnek eggyvoltárúl. Hod.

Universalis, közönséges, kö

zös, mindenre kiterjedő, által

lyában való , allgemein. A Chal

cedoni gyülekezet a Pápát ne

vezte közönséges Püspöknek.

Pázm. Hod. * Universalis va

lor; , betű fzerint: közönséges

helybenhagyottság; de a' hely

benhagyás, és a helyesség ter

méfzetèsebb kifejezések: #űgt,

mängültigttit. A'f" is he

lyességgel az ollyan itélét dü

esekedhet, mellyet válariéhnyi

efzes valók helyben, hagyták,

******* hagyni kénytele

**
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nek, "" megfontollyák.

Ez tellyes helyességnek is ne

veztetik.. Akkor ellenben, ha

efféle helybenhagyással az efzes

valóknak csak bizonyos feleke

zete, valóügyelő tulajdonságára

nézve kénytelen, a közönséges

helyesség vi/zonyosnak, ha

sonlítónak mondatik (relati

vus, comparativus valor uni

2versalis). A közönséges he

lyesség mindenkor tapafztaláse

lőző okokra, az az, képítő te

hetségünknek Ízükséges törvén

nyeire van építve, és vagy tárgy

ügyelő vagy talpvalóügyelő. A'

tárgyügyelő" é/z-

tudományos hellyesség az ollyan

itéletben találtatik, melly az el

meügyelő, vagy gyakorlásügyelő

éfznek törvénnyei Ízerint, min

denre illik, a mi valamelly

adott éfzfogás alatt foglaltatik.

A valóbéli ( subjectivus), ér

zésügyelő (aestheticus) he

lyesség az itélő erőnek alkuit,

és mindenik valóban (subiectum

ban) a gyönyörnek és az un

dornakérzését tekínti, általlyá

banvaló helyességnek nevezte

tik (generalis valor, Gemein

gültigfeit). Lásd Universalitas.

– Concilium universale: kö

zönséges gyülekezet. Ugyanaz.

Péter feje, és kozönséges páfz

tora lett a híveknek. Pázm.

Hod. – Universalem, vel com

munem facere: megközönségí

teni, és másutt közönségesíte

ni valaminek képét. Fejér. –

Universale judicium : közönsé

ges itélet. Fejér. – Universa

le in Aesthetica korlátozatlan :

*intingtfd)rünft. – Particulare :

korlátozott : eingefd)rünft. Már

ton István. -

Universalitas, közönségesség:

${llgemeinbtit.. Formaügyelő tu

lajdonsága némelly itéleteknek,

4

és kétféle. 1). A valóságos,

/zoros, tellyes, és határatlan

közönségesség az, melly alól

minden kivétel lehetetlen. Illy

közönségességgel birnak az éfz

nek törvénnyei. Ez tapafztaláse

lőzőleg csak magábúl az éfzbűl

támad. 2). A másik közönsé

esseg vz/zonyos, erzemlenyes,

"" ""elfogadott" -

genommen , adoptatus), hol

a kivételnek csak tudtunkra.

nincs helye, mint ezen állítás

ban: a testek mind nehezek,

a mennyire tudni illik az ed

dig tett éfzrevételekbűl tud

gyuk. Ez az éfzrevételes itéle

teknek példagyüjtése(inductió

ja) által támad. A közönsé

gesség azonnkivül vagy gyüjtö

(collectivus), mikor mindenre

kiterjed, vagy/zétvála/ztó (dis

junctivus), melly mindnyájok

közül csak az egyikre vagy a'

másikra terjed ki. A nehezke

dés péld. ok, (gravitatio) a'

fzernek gyüjtöleg közönséges

tulajdonsága ; az ö/zvefüggés

pedig (cohaesio, Sujammenbang)

csak /zétvála/ztólag közönsé

es. A közönségesség külöm-,

#k az általlyábanvalóságtúl,

avvagy általlyábanvaló helyes

ségtül (generalitas, Gemein

gültigfrit), melly kivételeket

Ízenved, és csak általlyában a'

legfzámosabb esetekre fzolgál.

Lásd universalis valor. – U

niversaliter ratum , valens,

validum , közönségesen hely

benhagyott, helyes : allgemein

gültig. Lásd Universalis valor

et Universalitas. A másik czí

mere az erkölcsi törvénynek a'

közönségesség. Márton István.

Universitas , közönség, az,

egéfz község: bit gan3* Gemeinbe ,

btt allgemeint $auft. Tudós kö

« *
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zönség fzíne elé lépett. Fejér.

Lásd Totalitas.

Universum, Mundus, min

denség, a világok mindensége,

a világ: baš 2GcItaII, bit JGtít;

A világtudománynak (Cosmo

logiának) tárgya. 1) Altallyá

ban, tapafztaláshaladó értelem

ben annyi, mint minden lévő

dolgoknak tellyes sommája. Ma

gok a dolgok a világnak talp

Ízere; tellyes egybekötések pe

dig eggy" a világnak

formája. 2) Különösen véve a'

világ kétféle. a) Az éfzvilág,

vagy értelemvilág (mundus in

zelligibilis, Bertambtömtít).Som

mája ez a dolgoknak, ammint

magokban vannak, avvagy a'

2valarniségeknek (res in se :

3>ing an fid)), ammint tudni

illik azokot a tifzta éfz által

Ízemlélés nélkűl gondollyuk.

b) Az érzésvilág, az érezhető

világ (mundus sensibilis: Zin

memmxIt). Mindensége ez a jele

néseknek, sommája valamennyi

tapafztalható tárgyaknak. A vi

lágrúl csak ezen utóbbik éfzfo

gásnak van mireánk nézve va

lósága, realitássa. Más Filozo

fusok fzerint a tárgyaknak

ugyanazon sommája, a jelené

seknek ugyanazon mindensége

annyibúl neveztetik érezhető

világnak, a mennyibűl fzemlél

tetik; é/zvilágnak pedig, a'

menyibűl gondoltatik.

Vocalis litera, hangzó betű :

GöcI6tIauter.

/ocatio, hivás : baš Šufen.

Hogy felelhessen meg a hiva

žal/yának. Fejér. A hivatal,

Qfficium , itt Fejér vocationem

ad statum aliquem ért, melly

talán jó leflz, ha meghivásnak

mondgyuk: valamelly állapot

, ba való meghivás. Az okosság

gal élő ember igazúlása (az)

-

**

Isten hivatallydnn és serkege

tésénn kezdetik. Pázm. Hod.

A vocatio, meghivás. A Syn

xis e' mondásban nagyon #

katlan; a következő értelme

sebb : az igazúlás az Isteni

hivással és serkentgetéssel kez

dödik. Ember Pálnál is hivatal;

efficax: hathatós; interna: bel

ső. A' ki a' két hivatal (me

diata és immediata) kivűl ta

nít, az neveztetik orunak (oro

nak). Mono/zlai. A fur, most

or; a kivűl előtt helyheztető

ragafzték kívántatik: hivata

lorin kivül. Követték a páfzto

rok az Istennek hivatallyát.

Telegdi. ( Hic notandum, quod

in Telegdio sit expresse hiva

tallyát , descriptor vero habet

hivatalját). Vocatio moralis,

erkölcsi hívás, hivatal: mora

{ifdjt öcrufung. Az embernek

erkölcsi meghívása arra, hogy az

Istennek erkölcsi orfzágában

polgár legyen, nem egyéb amaz,

Isteni munkálkodásnál, melly

minden embert, mint fzabad és

eÍzes valót, az Istennek törvén

nyei alá alkutlanúl vet. Gyakor

lólag ezen éfzfogás világos,

mert a hivásnak, csupán csak

erkölcsi és a' fzabadságnak tör

vénnyei Ízerint lehetséges eről

tetésnek kell lenni. Elmélkedő

leg (theoretice) magunkot az

Istennek törvényei alá vetett va

lóknak csak a teremtés által

gondolhattyuk.

Vocativus casus, hivó eset:

3Rufenbung. -

/ocatus, hitt : gerufen. Rend

kivűl hivatott páfztorok. Pázm.

Hod. A hivatott annyi, mint

vocari curatus; a rend kivül

helyett helyesebb és törvénye

sebb a rendenn kivül; mert

csak az eggy kétség kivül van

fzokásban.

30 *
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Kolumen, közfoglalat : 3tau

mtèinbaít. Nagysága a köznek

mellyet a testnek fzélei körül

vefznek. Lásd Magnitudo és

Spatium. - - -

/oluntarie. önkint, kéfza

kartva, kényfzerítetlenűl : frey

milfig, ungtimungen: Akarvd

fzenvedi. Pázm. Pred. Szabad

akarva. Ugyanaz; de a máso

dik mondásban a /zabad csak

mint adverbium állhat: fzaba

donn akarva. Tudatlanságbúl

akadnak a tévelygésbe: a

Karva maradnak a bolondság

ban. Pázmi. Hod.

/oluntarius , önkintvaló ,

akarat [zerint való , kéfzkartva

tett, kényfzerítetlen: mit 8il

Itn , gutmiítig / frtynbillig, unge

iwungen. Akarat /zerint való

p. o. cselekedet, bűn: Veres

marthy. Ezen esetben az akartt

is nagyon helyes volna. – Vo

luntarium : Akarat /zerint va

ló. Illyés. -

, Voluntas, akarat: 98iIIe. 1)

Általlyában annyi, mint „kény

(arbitrium, 3Billfűtr); oksága

(causalitássa) az élő,
olly tehetség, melly képzetinek

tárgyakot termefzthet , vagy

azoknak megefzközlésére magát

legalább meghatározhattya; vá

ó tehetség általlyában. 2)

ülönösen,

foglalatosságira nézve ; gyakor

lásügyelő éfz, és [zabadság ;

olly tehetség, melly talpállítá

sok fzerint, azaz, a törvények

nek képzeti fzerint képes fogla

latoskodni, 's valamit bizonyos

éfzkép fzerint megefzközleni.

Ez kétféle; úgymint . a) … a'

zi/zta, tellyesen /zabad akarat;

öntörvény/zerzés (avtonomia):||

olly tehetség, melly a' tifzta és

az érzeményeségtúl független

talpállítások fzerint, tifzta, ta

az észnek oksága|g

pafztaláselőző erkölcsi törvé

nyek Ízerint képes valamit cse

lekedni; a' tifzta törvények ké

zetének ereje , munkálkodása;

olly akarat, melly nem az ér

zèményességnek tárgyai által

határoztatik meg; hanem inkább

mind ezt, mind magát a ter

méfzetet meghódíttya ; 's melly

a tellyes jót ügyeli. b) A'

másik az érzeményes (empiri

ga), érzékeny, /zenvedékeny

pathologica " érzésűgyelő

aesthetica), érdekeltt akarat.

Ölly tehetség tudni illik, melly
az éfznek #" es, és a'

gyakorlásügyelő : ""
ségtűl függő talpállítások fze

rint, úgymint boldogságügyelő,

(pra maticus) törvények fze

rint képes foglalatoskodni; olly

akarat, melly az érzékeny ter

méfzet alá van vetve, hol az őtet

meghatározó képzetek érezhető

tárgyak által efzközöltetnek

meg; melly a' vifzonyos (rela

tivus) jóra, a boldogságra és

arra ügyel, a' mi a boldogság

# öfzvefügg. Egyéb értelmeit

ásd Wagnerban. – Voluntas

libera: /zabad akarat. Gánótzi.

Koluptas, gyönyör, kéjérzés :

2Bergnügen. Az gyönyörködtet

minket, a' mi az érzésben tet

Ízik, úgymint a kellemetes. A'

yönyör tehát méltán az éle

lem' (fruitio) tetfzésének is

neveztetik, 's az egéfz emberi

élet”, és így az egésség előmoz

dításának érzésébűl is áll. Min

den gyönyör, vagy kéjérzés bi

zonyos tekintetben állati, vagy
testi. Lásd Delectatio Incli

natio és Wagnert. Fejérn

testi gyönyörködés.

A'orax , faló, faldokló, nagy

ehető : gefrefig, btiffungerig, Bicts

fraf, Pázmánnál dobzódó. Pred.

/os ipsimet, önnön maga

:

|
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tok: br [cf6ft, Molnár Albertnál

tinnen magatok ; de az önnön

magatok, még a Deák fzerint

is helyesebb, mert az önnön az

ö harmadik fzemélybűl fzármaz

ván, az ipsi pronomennek felel

meg.

žoti/rogus , fogadásfzegő:

(3cfüßbőrtd):r, Pázm. Hod.

/otum, fogadás, kívánság,

vágy, vágyakodás , helybenha

gyás, válafzfzó: (ScÍűbb, 2Gumfd),

23cr[angen, Sötgierbe , 98c9falí,

G2timmt. Illyésnélfogadástétel;

melly fzóban a tétel [zükségte

len. Pázmánnál fogadás: Fo

gadással kötelezett fzemélyek.

A fogadást betölteni (tellyesí

teni). Fogadást tenni. – So

lemne: hites; – simplex: el

tökéllett ; melly helyett az egy

gyügyű a' i" Ízó : mert

amaz annyi, mint decretum. –

Religiosum:/zerzetes. Páz. Hod.

Koa [zózat, hang, fzó, be

fzéd: *timmt, &fung, 2Bort,
fRtbt. A /ző retin endum est

etiam in electione: nincs fzava

a Káptalanban. – Vox viva:

A traditiókat vastagon tartsák,

mellyeket, vagy levél, vagy

eleven /zó által vettek. Pázm.

Másutt Pázmánnál élő nyelv,
item"" ./zózat, mikor

# fzóll: Hogy valamit tanított

rifztus nyelvével és hangosko

dó/zozattyával. Pred. Éz an

nyi, mint vox sonans. – Alta

voce: fenn /zóval. Pázm. Pred.

Fennt"/zóval törvényesebbnek

látfzik. – Vox clamantis in de

serto : En kiáltó /zó vagyok a'

pufztában. Molnár Albert,

Urbanitas. finomság a be

fzédben és itéletekben, melly a'

városi jól neveltt embereknél ta

láltatik , nyájasság: bit &cinheit

im 8Rtben unb urtbeifen, bit man

btw mo6Irriogenen 2tabtIcuten an

trifft, G3cfdidiófrít kint Q5d5erje
voršubringen. Márton "" • •

Udvariság. - - - - *

"" nyomni, kényfzeri- -

teni, kéfztetni, öfztönözni, sür

getni : 3mpingen, brütfen , antrti

ben, anhalten. Pázmánnál izgatni,

Pred, item vitatni; melly an

| nyi, mint Asserere, affirmare.

Usura, uzfora: 2Guder. Egyéb

értelmeit lásd Wagnerban.

Usurarius, uzsorás: cim JGu

djtrer. Pázm. Hod.

Usurpatio, hafzonolás, hafzon

vétel, törvénytelen elfoglalás:

Gebraud), 35enu6ung, unbefugtt

21nmaffung. Illyésnél eltulajdo

nítás : adtributio.

Usurpator, hafzonoló: 3*-

mű6er. Szilágyinál törvényetlen

uralkodó. -

Usus, hafzonolás, hafzonvé

tel, hafzon, gyakorlás, társal

kodás, fzokás : Götbraud), 1ltbung,

Jtu6en , llmgang , ($tmobnbtit,

Jłu6en. Lásd Političus, Elench

ticus, Didascalicus. Monofz

lainál ha/ználat: Ennek miné

mű hq/ználattya legyen. A'

ha/znál neutrum, és annyi,

mint fructificat ; a' ho/zonol,

utitur ... és a Magyarban acti

vum. Ebbűl támad a ha/zno

lás, vagy ha/znolat , usus. –

sum facere , uti: Azokot (a'

régi Történeteket) különösen

ha/zonollya. Verseghy. Usus re

praesentationis aut cognitionis,

valamelly é/zképzetnek, vagy

é/zfogásnak ha/zonvétele, ha

/zonlása. ha/zonra való for

dítása: Gt6raud), 2(nmenbung ci

ntë Begriffè. Ez érmzeményes

az érzékenységnek tárgyairúl;

tapa/ztaláshaladó , érzésmúló

az általlyában vett tárgyakrúl.

Az értelainfogásnak, vagy rövi

debben, az értemények for

maügyelő ha/zonvétele oda czé
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1oz, hogy a' fzemlélés által adott
tárgyakotgondolhassuk, 's az éfz

nek formájákoz juttassuk : talp

fzeres ( materialis) hafzonvé

tele pedig oda, hogy általa olly

tárgyak gondoltassanak, mel"

lyek előre nem adattak, és hogy

következőleg tárgyak általa al

kottasanak és találtassanak is.

Elmélkedő, (speculativus, theo

reticus) hafzonvétele „azonn

van, hogy valamelly határo

zott tárgy tulajdonságának ös

meretét megefzközöllye; a gya

korlásügyelő pedig, hogy az aka

ratnak valamelly tárgyát megha
tározza. -

Uti, hafzonolni, hafznát venni,

vele élni: braud)en , fid) bebienen,

mügen, genitfcn. A Királyoknak

nincs méltóságok ellen, hogy a'

jobbágyok' fzolgálattyát ve/zik,

(servitio uti) és a' fzükségeseket

ezek által véghez vifzik. Pázm.

Pred.

Utile, hofznos: nü6/idj. Páz

mán Hod.

Utilitas, hafznosság, hafzon:

9Ru5barfeit. Külső czélügyelése,

avvagy arra való alkalmassága

valaminek, hogy vele mint efz

közzel más okoknak czélügyelő
hafzonvételére élhessünk.

, Utraquistae. Lásd Praeten
dentes.

/ulgus , köznép , község ,

közember: p5bcI. Nem magaja

vallásábúl helybenhagyásábúl ),

hanem a község vélekedésébűl

írta. Pázm. – Vulgus imperi

tum: Ezt Pázmán egyfzer tu

datlan para/ztságnak, másfzor

tudatlan községnek nevezi.

Wulnerare, sebesíteni, sér

teni, károsítani: vermunben , ver

It6en , befdjübigen. Pázm. Pred.

Uxor, feleség, házas társ

Pázm. Hod. $5cmci6, (Sattin,

($emablin. – Uxorem ducere :

Pázman a nő/zni ígével adgya;

de most már ennek olly értelme

van, hogy a házasodást nem

jelentheti, ammint Faludinak

Gyöngyösmedéki agg lanttyábúl

tudgyuk. Az /z képző itt, mint

az á/z és éfz a z helyett áll;

"" lásd az Analyt. I. Ré/z.

a 294. old. A nő/zni azonnki

vűl illetlen értelmű íge is , he

lyette és a megházasúlni he

lyett, megházosodni, feleséget

venni, fzokottabb.

Uvaratus, házas: verbturatbet.

Pázmánnál nös: A Görögök nös

püspököt nem fzenvednek. Pázm.

Hod. Item: A köz (közönséges)

papoknak sem volt fzabad nö

söknek lenni. Pázm. Hód. A'

feleséges már most fzokottabb,

és ezen esetben a házas legillen

dőbb,
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Zalatnia, nöfütés elfajućt
Fejérnél féltés ; de micsodásfél

zés, azt nem tette hozzá.

Zelus, búzgoság, vagy fzor

galmatos ajtatosság. Illyés : $i-

fer. Az első jobb fzó:

Zelus fidei, vallásbéli búz

góság. Márton István. Glau

beněcifer.

Zerus. Ollyanok, mint a' fzám

vetésben a czifrák, Pázm. Pred.

Ez a cifra Deák , vagy 8iffer

Német névbűl vetetett; de e'

*

-

* * * * * ' ~ ~ •

nyelvekben annyit tefz, minta”

/zámnak jele; minállunk pedig
nullát.

Zizanium, konkoly: A ki

ma konkoly erkölcstelen mocs

kosságával, holnap tifzta búza

lehet Isten áldásábúl. Pázm.

| Pred. *

Zodiacus, jeltartó : 25itrfreië.

/erseghy.

Zona pellicea: öltözete teve

Ízőr és eggy Ízíjöv volt, Pázm.

|Predik. - -

{ • • • • •



*

alkalma

A*

Magyar M es t e r fz a vak

Deák és Német értelmeikkel eggyütt.

–>s<=-

Jegyzés. Itt a Magyar Betürend azokhoz van már

ztatva, a miket errül Feleletemben a 301. és köv.

old. mondottam; tudni illik: " " " " " "

1) Az a utánn különösen tetetik az d.

2) Az e utánn a középső é, azutánn, pedig az é jön. -

3) Az o utánn az ö, az u utána pedig az ü áll.

4) A z utánn következik elkülönözve a */

Intes. A hol a Német a Deák fzót megtartya, ott a

significatió a Németben, úgymint fzükségtelen, fel sem

íratik. – A ki pedig a Deák és Magyar Szóban a többes

értelmet tudni akarja, keresse fel a Deák fzó alatt.

A*

M agy a r M es t e r fz a v a k.

A. r ö v i d. Ajtatosság, devotio, 2(nbadjt. Ál,

A hamis, spuria, bigotteria,2(nbüdje

dni, dare, 9cbtn. teItt).

Adomány , datum, (5a5t. Akarat, voluntas, 288iIÍt.

Agyaskodás, hypermetaphysica,|Alállítás, minor in syllogismo,

?{ftermetapbyfit. llnttrfa6.

Agy/külemény, chimaera, birn-|Alázás, humiliatio, bit 3Dtműtői

gtfyinnft. ßtings
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Alázatosság „hnmilita***

- ". "#) tí).

Alkalmasság, - dexteritas, ** -

neitas, &#fit." " |
Alkalmatosságvítatás , , occasio

nalismus. *** ** *

Alkalmaztatott, applicatus, am*

*** 8tywambt« * * * -

Alkalom, commoditas, ***

dum, 8tquemÍid5ftit, (az élet

nek alkalmai. |

Alkotás, constructio.

Alkotmány , constitutio, elvé
~ tung","i . " ; " * * *

Alkotni, producere,*
gen. 2) construere. ~ ~ \

Alktatás, constructio. „ |

• Alku, conditio, requisitum, ra

tio, 35tbingnifi, 35tbingung, -

""""""""""

unbcbingt,

91tng-":", , , , , * * * * *

Alkudvány, conditionatum » t

Alkus, conditionatus, btbingt. -

Hypotheticus, boyctbctifd).

)

Alkutlanúl , absolute, un%cbimgt.|

Alrendbéli, subalternus, wać un

ter tintm 2ínbern ftcbt.

Alrendü , idem.

némellykor Deus is, Cámon.

- Angyaltudomány, daemonologia.

*"*. ecclesia, bit

(1}{1}f. , 1 , , , -

Arányzat, proportio, 23trőátni#|

Á. h olT*ú. *

4gazat dogma, 9"rívrud |

4gazatos, dogmaticus, bagmatifd,

Agazatvítatás, ágazatos tanítás,

90gmatišmu8.

Allapot, status, 8uftanb. -Sze

rencsés állapot, prosperitas,

#Gobl, Boblítanb, 28chlfahrt,

4llítani, statnere, behaupten.

Allitás, thesis, &at. A syllo

00nt aller Btbin=| |

aë|A

, penetrans, turábrin nb.

|2"
Angyal, angelus. 2) daemon- 3) **

„igismusban a fő állítás, major,

" 32 #állítás"

144nterfa63 a végállítás, conse

quentia, 2dbluffas.

Allitásképen, állításkint,thetice,

„fa"{ift• 1 .

Allitástudomány, thetica, Zaf

|- wiftuff9ft, - - - - -

Allíthatnány, praedicabile.

4llíthatóság, praedicamentum,

%räbifament.

Allitmány, praedicati

prä" *:38:#immung…

Almélkodás, admiratio, Berwun

bfrung« -

» accidens;

Alomkép. somnium • $roum.

|Altalyábanvaló, generalis, ge

mtin. "…" - " - ** ** *

Altatás, illusio3 *iufóung. …
Ar, Pretium » - rti3, vásári, fo

ri, 90larftprei3; önkényi, af

fectionis, 2íffectionēprcië,

"" impenetrabi

litas, soliditas, 9 tinburd,bring

Íid)feit. - ".

Athathatóság, - Penetrabilitas ,

3)urájbringfid,f.cit.

"
* *- -

f*** **** *** ** *****o**-

, vii*** ** * * . * *

* * * *
- *

* B. -

B** ***, supersti

tio, %erglaubt. „

Barom/aabadság, libertas, bru

talis, bit vicbifájt #repbtit. :

| #álmány, idolum; fin (386.

Bálványozás, idololatria, dae

monolatria, &#6: nbicnit,

Beborítás , involutio, $infóal

flin8- : - * - - -

„Becsú/statás, subreptia, Qin

fóliidjing: . -

Befogadni, recipere, aufnehmen.

JBe4, internus», innfr, inntr{ió.

JBélyeg, character- *-

inntrIidéBelső , internus, inner,

-
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Belsõképen, interne, absolute;

- innerfid). " " " " -

„Bennmaradó, immanens, einbti

mifd). . . . . . . . . *

Bennünk, in nobis, in tin3. |

Be/zédes, disertus, facundus, 6e=

"- rebt. - -

Be/zédesség, facundia, Bercbfame

feit. * * * * 4

• Be/zellemi, loqui, sermonem fa-1

cere, rtben. . . : i

* Betölteni a közt, complere, re

plere spatium, btn 8taum auš**fűűen. • • •:*** • -

iBetüvetés, algebra, Budítaben

rtónung. „ , , , , ,

"Bigotteria, ál ajtatosság, devo

tio spuria, 2ínbädteIey.

Bitanglott, usurpatus, ttfttrpirt.

Bizonyítás, argumentum, 95cmcië. |

Bizonyosság, cretitudo, Gemifi

* - beit. * * * * * :

Boldogság, beatitudo, (5Íűtfft

*: figfeit. * * * -

JBoldogságtudomány, scientia bea

• "titudinis , (5Íűtfféligfritè{ebrt.

JBoldogságügyelő, pragmaticus,

pragmatifd). , , , , , , ,

*Bontás, solutio, 2(uff5fung.

Botlás, culpa, unvorfc6Iid)e GödjuIb.

JBöcs, valor, aestimatio, 2Gert).

Bölcselkedés, metaphysica.

_Bölcselkedéstudomány, idem."

_Bölcselkedésügyelő, metaphysicus.

Bölcselkedni, philosophari. ”

JBölcselkedő, philosophicus, vagy

metaphysicus, substantive: phi

losophus, 950iIefopb. #

Bölcsesség, sapientia, Beiëbtit.

Bölcsességnyomozás, bölcsesség

Ízeretet, Philosophia, JBcië

** btitěfunbe.

Bölcsességnyomozó , bölcsesség

fzeretö Philosophus, Philosoph.

Bölcsességtudomány, Philosophia,

28eiëíjcitěfunbt. 1

Bövíteni , amplificare, crtveitern,

Bübáj/zer, büfzer, fetissum ,

" amuletum, Snbifd5 = 8att6erbing.

Bün, reatus, angeborne ©ődjutb.

| Bünetlenedés, justificatio (neutra

* liter), 9ttátfertigung.

Bünetlenítés, idem active.

Bü/zer, idem quod bübájfzer.

Büvölni, magiam exercere, 3aus

"Úttn. -

*
t

* CS. |

Calatra, error, illusio, 95ca

* trag, 2ăufdjung.

Csélcsapás, carricatura, exorbi

tantia, lle6ertreibung.

Cselekedet, facinus, 25dt, <*

Csinosság, cultura, Stu[titr. 2)

Elegantia, Stegan, RicMid,ftit.

Csinosodás, cultura, StuItur.

Csoportozat, aggregatum, 2(ggre=

gat. 2) Rhapsodia , 3tbapfobit.

Csupa , absolutus, gan3, gän5Iid).

Csuda , miraculum , $umber.

Csudálás, admiratio, ötmunbt

ttt119. * * * *

CZ.
*

- C.a , finis, 80ef. – Végső czél,

végczél, finis ultimus, Snb

5wétf. A czélok orfzága, re

num finium , ba3 9teid, ber

metfe. – Valósága az érzésü

gyelő czéloknak, realismus fi

nium aestheticorum, 9tealiëmu3

ber äftbetifdjem 3medfmäfigfeit.–

A tárgyügyelő czéloknak va

lósága, realismus finium obje

ctivorum : Jtca[iëmu3 ber 06

jectiven 3m0tcfmäfigfeit.

Czélatlanság, casualitas, 8mcdf

Icfgfeit. " -

Czélegység, unitas finis , 3mttf

einbeit. * * -

„Bujaság , luxuries, titppigttit, Czélellenzö, fini adversum, 6mtdfa

vibrig. * * * * 1

(ké!
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Célkénytelenségvitatás , fatalis

mus finium, &ataliëmtt3 btr

- 8wedfmäßigfeit. **

Czélkövető, fini congruum , 3 vtdf

mäfig. *** *****

•Czélokság, czélfzövetség, finalis

forma, finalis, vel effectivus ne

* xus , 8mctfmäfigftit.

Czéltudomány, teleologia, Bif

femfájaft bcr 8wedft.

Czélügyelés, idem quod czélok

ság. " -

Czélügyelő, fini congruus, teleo

.: logicus; 3wcdfmäßig, telt0I0=

gifd).

• ** *

* D. -

JDivat, valor, (5ültigftit.

Dolog, res, Göadje. Ammint ma

gában van, res in se, Cin8 am

fid) fríbft. * * *

JDörgölés, frictio, 9teibung.

Dücsösség, gloria, honor, 9tubm,

Cíjre.

E. z á r t t.

Bea-, totum, cin (5am3t8.

JEgé/zség, totalitas , universitas,

* 2ÍÍÍÍjcit.

Elégtétel, satisfactio, (5tmugtílt=

ling.

JElfajúlás, degeneratio, 3b8ar=| |

tigfeit.

JElfoglalni a közt, occupare spa

tium , ben 9taum einmebmen.

Ellenkezéstudomány, antithetica.

JEllenkezet, contradictio, {Siber

[prud). Az ellenkezetnek sar

kállítása, principium , contra

dictionis, btr (Stumbfa6 bt328i

berfprudbe8.

llenkezetlen, problematicus.

Ellen/zögezés, repugnantia, 38i

btrftreit, -

*

Ellentállás, obnitentia, Bibera

ftrebung.* * - 4.

|Ellentállítás, oppositio, &ntgt

genfc6ttng. •

Ellenvetés, objectio, Gimmurf. *

Elme, ingenium , Genie.

Elmealkotmány , theoria.

Elmealkotmányos, theoreticus.

Elmeké/zség, genius , (5tmütfő

amlagt. -

Elmélkedö, speculativus. "

Elmélkedöleg , speculative. *

Elmeügyelés, theoria. ~~

Elmeiügyelő , theoreticus. " " "…

Előadás, exhibitio, gbartellung.

Elöállítas, exhibitio, g)arítet

Iung. Erzékenyítő előállítás,

hypotyposis , Berfinnfidjung. "

Előbbformálás, praeformatio." ,

Előbbség, prioritas, priorität. *

Előbbtenni, praesupponere, suppo

nere, vorauêfc6cm. -

Elöbbtétel, praesuppositio, sup

positio, Borau8fc6ung. -

Elöformálás, praeformatio. **

Előgyanítás, praesumtio, '93tra

mutbung. ** ~ ~

Előhatározásnak (az) vitatása,

Praedeterminismus. *

JElöitélet, praejudicium , Borur

theiI.

Előmenetel, progressus.

Előmozdítani , promovere, fort

Étmegem, "." --- *

Elöoktatás, propaedevtica, 23cr»

unterrid)t , Borfenntnif. „ „

Elöremeghatározott, praestabili

tus, vorber6eftimmt. -

Elöremenő tanításmód, syntheti
ca methodus. • *-

Elöretenni, praesupponere, sup

ponere, vorauêfe6cm. - - -

Elöretétel, praesuppositio, sup

positio, Borauêfc6ung.

Elötenni, praesupponere, sup

ponere, vorauêfc6cm. - -

Előtétel, praesuppositio, suppo

sitio, Boratt8fc61mg.

**

* * * Előzés, anticipatio, 30rauêgebung.
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Elsöség, primatus, |

Eltakarítani ? -
seponore 9 aufräu- * - 2 ** *

-

Erkölcstudomány » Ethica, Mora... · 111611. * * * * * * *)

JElvála/ztani, abstrahere, abjita

ben. . . . . . . . .

Elvonni, idem. **** -

JElvontt, abstractus, a69e30gen. »

Ember, homo, 9)tenfd). *

Embergyülölés,misanthropia,JRcm

fdjenfeinbféligftit. ."

JEmberi értelem, humanus intel

lectus, 9)tenfdjemvirítanb.

Emberi éfz, humana mens, ra

tio, bit memfd'Iid)t 33ernunft.

JEmberítés , antropomorphismus.

JEmberkerülés , antropophobia.

90lenfdenfájtuk. … -

*** » humanitas, $umani

ât. - - -

JEmbertudomány, anthropologia.

9)temidtnltbrt. . *

Engedelem, licentia, Gr[auónif.

*"* , obedire, ge

bordben. . . . . . . „

JEnyé/zés, interitus, baš Berge

_ben, ba* 3*rítóminben. -

JEnyvesség, tenacitas, $Ígórigfeit,

Eredet, origo, llrfpring.

Eredeti, categoricus, originalis |

urfprünglid). ~ ~ ~ ~ ~ ,

Eredeti" peccatum origina

le , originarium; Grófűnbt.

„Eredeti értemeny , catégoria, ure

_íprűnglider 3trítanbräbegriff.

JEredeti való, ens originarium.

11rmefen. * , , , , , -

*"* » originalitas, Qrigina
ität. - -

Eretnek, haereticus, Steger.

Erkölcs, virtus, 2ugent,

Erkölcsi, ethicus, moralis, ttíiíd,

metalifd). - -

Erkölcsi Istentudomány, Ethi

cotheologia. -

Erkölcsi társaság, ethica socie

tas, ttbifdje GefélÍfájaft,

Erkölcsilletö, moralis, moralifd1.]

Erkölcsösítés, civilisatio (active).

Érkölcsösödés, idem neutraliter.

[id,itit,… -

lis, Scientia morum, 2ittenlehrt

Erkölcsügyelő, moralis, mcralifd).

Erő, vis, Rraft. 2) Influxus, &in=

– fluf, Sinmirfung. "

Erőhatás, influxus, $influf, &in=

"mirfumg. . . . . . .

Erő/zak, potentia; (5tmaít.

JEset, casus, $egebenbeit.

| Eseti, accidens, accidentale, ca

suale, 31tfällig. * *

Esetiség , casualitas, 8ufälligfrit.

Esettudomány, Casuistica, Ca

[uitif,

Esküvés, juramentum, &ib.

E/zes való, ens intelligens, ver

münftigt3 2Sefcm. 4

E/zeskedő, rationalis, rational..

AE/zköā, medium, 9)littt{.

E/*közösen, mediate, mittelbar.

AE/zközetlenül, vagy efzköztele

nül, immediate, itnmittelbar.

E/stelenség, deliratio, 4Gabnfinn.

É. középső,

É* , egybefoglalva,

in conoreto..."

Fgybefoglaltt, concretum. -

Egybekötés (é/žügyelő), logica

vel analytica, unitas, Ívgifót

23erfnüpfung.

.Egyelék , rhapsodia, , 86nyfóbit.

Egyenesen, directe, gtrabt,.

Egyenesség, sinceritas, 9Raivitát.

Egyformaság, analogia » Síció

förmigftit. -

Jiggy, monas, 90l9nd?..

Eggyáltalyában, absolute, fájltd)-

terbin98 , baratië.

„Egyarányú nemzés, aequivocage

neratio. -

Eggyenlő, identious, cinerlei).-

Tellyesen eggyenlö , adaequa

tus, vollfommen gltidy. - Egy

gyenlö éízképzetek, identicae

LE"kölcsösseg, mozalitas, fitt

l

J

J
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|
:

Ékesség

repraesentationes,ibtntifdje?Sor

[tellungen.

Eggyenlőség, identitas, &inerley

tit.

*"* , coalitio, Bereinigung.

2) consensus, llt6ercinftimmung.

:) harmonia, 3arntonie. – Az

eggyezésnek fzélesítője, latitu

dinarius coalitionis, syncretista.

Eggyeztető, syncretista. -

Egyféle, conformis, gkigartig.

Eggymértékűség , aequilibrium,

Üítiáj8twid)t.

gynemü, homogeneus, bt3nima

Iidjen Gefd)[cd9t3.

Eggyügyü, simplex, tinfad,

Eggyüttlét, coexistentia, simul

taneitas, ba3 8ufammenfe9n ,

ba* Sug[cid,feyn. -

JEgymás mellett lenni, iuxta se

* esse, mt6entinambtr [tyn.

_Egymás utánn, successive, madj

tintanbtr. •

JEgység , unitas, &inbtit.

É. nyílts.
*

B****, eloquentia, öts

rtb[amfeit.

Ebesités, ornamentum, 8ierrató,

(25d)mudf.

idem.

Elemény , fruitio , (5enu5.

Élet, vita, 2tben.

Életség, animalitas, 2inimalität,

JÉltetés, idem active.

JÉpítékeny, architectonicus.

Építés, aedificatio active. &r=

Úattung. - •

#pítőmesterség , Architectonica,

, baufunft.

JÉpítő/zer , materialia, 9)łateria=

[itn.

Épség, integritas, 3564jtäntigféit.

#, aedificatio neutraliter.

&rbauung.

JÉrdekeltetés, sensus, $mpfinburg.

JÉrdekleni, aficere, affitiren.

Érdeklés, affectio , impressio,

Qinbruct. 2) Influxus, 2influf,

Gimirfung. -

#réntés, , contactus, ötrübrung.

Erzehetetlen, insensibilis, untm»

, pfinb[id), überfinnfid).

Erezhető, sensibilis, empfinbbar.

Erték, valor, aestimatio, 28ert6.

Ertékeny, intelligibilis, intelle

ctualis, erfennbar , intellectual.

rtelem , intellectus, , 23trftanb.

2) Köz vagy közönséges érte

lem, intellectus communis, ge

mtinct Beritanb. 5) significatio,

sensus verborum, ötbeutung,

, @inn.

Értelemhatározás, definitio,ead

etflärttng.

telmesítő, értelemügyelő, in

tellectualis.

telmesíteni, explanare, erflä

ren, begreiflid, madjen. 2) in

, tellectuare, intellectuirtn.

Brtelmesítés, explanatio, (&rflä

tung , Btgreiftid)madjung.

- Értelmesség, Perspicuitas, 3)tute

# Iid}frit,

JErtemény, notio, Btrítanbt86t

# 8tiff. -

JErteményes, intellectualis, intel

, Itctuaí.

Arteni, intelligere, veríteben.

Arthető, intelligibilis, crftnn6ar.

Értõ tehetség, intellectus, gyer

, ftamb.

Arzékeny, sensitivus, fenfitív. -

AErzékenyíteni , schematisare, sen

sificare; verfinnfiden.

Érzékenyítő, schematicus, fájt

mtatífd). -

Érzékenykedés, sensibilitas afe

ctata, &mpfinbefep. -

Érzékenység (külső), sensus ex

terior, dufercr @inn.

Érzéketlen, insensibilis » 11110114*

pfintlidj.

#éketlenség, insensibilitas, apa
thia , 1lnempfinbíid,f.cit.

rzemény, affectio animi, sensus,
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&myfinbung. – Köz érzemény,
sensus communis, (jemeinfinn.

– Erkölcsi érzemény, sensus

… moralis, meralifótë Gefühl.

Erzeményes, sensitivus, fémfitiv,

Empiricus, empirifd). -

Érzeményesség, sensualitas, sen

, sibilitas, sensus, Gőinnfidjfeit.

Erzeni, sentire, empfinben.

JÉrzés , affectio animi, sensus,

sensatio, &mpfinbung, Gefühl.

– Belső érzés, sensus intimus,

inntrer (25inn. – Erkölcsi ér

„zés, sensus moralis, moralifd)t?

(5tfübI. – Külső érzés , sen

É/>fonákság , -

©ődjmärmerey. *,

E/zgyözés, convictio, 1leber3tus

9ting. . •

E/zhit, fides rationis, 33ernunft=

, glaubt. , * *

E/zillető, logicus, Icgifdj,

F/zkény/zerítő, apodicticus, apo

, bictifd). . .

E/zkép, idea, Sbce.

E/zképzés , repraesentatio, 3ora

, ítellung. -

E/zképzet

repraesentatio, ibcntifdje Bor=

, [teűung. -

sus exterior, üuferer Q5inn. – É/zképvítatás, Idealismus.

Az érzésnek hangneme, tonus

sensus, $on bcr ($mpfinbung.

Érzésbéli, a posteriori, burd) &m-

pfinbung.

Érzéshaladó, insensibilis, super

sensualis, überfinnfid).

Erzésmód, modus sentiendi, Gőin=

mešart, Géfinnung. |

rzéstudomány, Aesthetica, Gőin=

-, nemÍtbrt. -

JÉrzésügyelő, aestheticus, üjtbt

, tifd).

.Erzésügyelőleg, aesthetice, äftbe

tifd).

Érzésvitatás, Empirismus.

Erző /zer/zám, sensus exterior ,

äuftrer (25inn.

Érzö tehetség, sensus, sensuali

tas, sensibilitas, sentiendi fa

, cultas, 25innlid,f.cit.

Érzöleg, aesthetice, äjtbetifű).'

E/z, mens, ratio, Bernunft. A'

tunya éfz, ratio ignava , bit

, faufe 3ernunft.

É/zderülés, illuminatio, 2(ufflä=

, rung.

E/zfogás, conceptus mentis, Bt

griff. E/zfogásra változtatni,

, exponere, auf Begriffe bringen,

E/zfogásérzékenyítés, schematis

mus, Berfinn(id)ung bt3 35t

, griffc3. -

E/znemzés, moogonia. -

E/zregula, canon, BernunftregeI.

E/zrevétel, perceptio, 2Gabrnti)=

, mun8. , -

É/zrevételes, perceptivum, 3Gabra

, mtbmungë = (i. 5. Gjtgenítanb.)

_E/zség ,

, gen3. -

E/z/zeretet, amor rationalis, 93er

, munftliebe. *

E/ztet/zés, adnutus rationis, in

, teressentia rationis, Sntereft.

E/ztudomány , Logica, Bernunfta

Icf)re. -

É/ztudományos, logicus, Iogifd).

E/zügyelő, idem.

E/zügyelöleg, logice, Iogifd).

E/zvaló, ens rationis, Gjcbanfen=
, bing: - •

E/zvalótudomány , Ontologia.

F.

F, , fajzat, progenies, SRatt.

Bajzás, generatio, $r3eugung.

Fejtegetés, explicatio, ötjeid)mung.

Fejtegető, fejtő; -

discursivus, biècurűv.

Fejtöleg, discursive.

É/zfogásrajzolás, idem. Felekezet, species, 2írt,

mysticismus ;

*

-

(eggyenlő ), identica

intelligentia , Snttília

Fajz/engevítatás, Praestabilismus.

acroamaticus » |

Fel

Fel
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Felekezetügyelő, specificus, fpt

cififd). - - -

Felfogás, apprehensio, 2(uffafe

fung. . ,

Eelfogni , apprehendere, auf

faffen. **

Fellegbölcselkedés , hypermeta

physica, 2íftermetapbyfif.

Felo/ztó, distributivus , bitribu=

tiv.

IFelséges, sublimis, tríja6cm.

IFeltagolás, analysis, 8trglitbt

rung. A feltagolásnak tudo

mánnya, analytica, 2(noIptif.

Feltagolni, analysare, šerglicbern.

Feltagolólag, analytice, analy

tifd). .

***, alternatio, QGcd5fcI.

JFelváltó, alternativus, alternativ.

Fenyíték, disciplina, Sud,t.

Aestés, hypotyposis, 30arjttííung,

2BcrfinmIid)ung. -

Fe/zülés, intensio, 3pannung.

Be/zültt, intensivus, gefpannt.

Beltet/zeni, apparere, crfdjtincn.

Fél, species, 2(rt.

Bélelem, metus, timor, Surd)t ,

Fiúi félelem , timor filialis, re

verentia, Sbrfurdyt.

Félügyelő, specificus, fpecififd).

Férjfi , vir, 9)tann. -

Férjfikorú, majorennis, münbig,

majortmn. -

Filozofia ,, Philosophia , *Beis

beitěfunbe. - -

Filozofus, Philosophus, %iI0=

f°°°. . . . . . . . . . |
Filozosfuskodni , philosophari,

pbi[ofopbiren.

Fiúi félelem, lásd, Félelem.

Foganhatóság, receptivitas, &m=

pfänglid)feit.

Fogás, conceptus, 95egriff.

/foglalat, complexus, SnbaÍt.

Folyadékony, fluidus; ftűfig.

Folyamat, successio, SoIge, 2(uf

timanbtrfolgt. -

Folyékony, idem quod folyadé

kony. -

Folyó, continuus, fűtfcnb. *

Folyomány, resultatum, 9tefultat.

Folyományjel, exponens, &gpo

ntnt. -

Folytonfolyás, continuitas, Gőtä

tigfeit. * ,,

Folytonfolyó, continuus, fliefenb.

Fonáke/zü , fanaticus, Q5d,már

mer. 2) Perversus, verfcbrt.

Fonákság ,,fanaticismus, 25djmär

mert). 2) perversitas, Berfebrt

btit, *

Fontosság, momentum, 90loment,

Fordúltt , idem quod fonák. ,

Forma, forma, &orm. . ,

Formálás, formatio, Biftung. ,

Formáló mesterség, plastica, bi[=

benbt Stumft.

Bormaügyelő, formalis, formaI.

Formula , formula, šormcI.

Forrás, fermentatio , (jährung.

2) principium, ClutcÍÍt.

Fo/ztó semmi, nihil privativum,

*

-

privativc3 Jtid)t8. *

Főállítás, major in syllogismo,

Cbcr[a8. - * *

Földmérés, geometria, 9amb= ober

{$c[bmcferfunft. |

Fundáltt, fundatus, gegrünbet. "A

Függelék (lengö ) oscillans pen

dulum, fdymanfenber penbuI. ,

Függemény, inhaerentia, Snbäreni.

Függés, dependentia, 2(Ébängig

fcit. 2) Inhaerentia, Snbärtny.

• G. - - - -

Garádies, gradus, Grab.

Gépely, avtomaton , machina ,

9)tafd)int, organum, Organ.

Gépelyes, mechanicus, mtd,amifd).

2) organicus, organifd).

Gépelyesség, 90ledjanièmuê.

Gépelyezés, gépelyezet, organi

SatiO. -

Gépelyezett,

fitt.

*

organisatus, Organis
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Gépelytudomány, Mechanica,

- Jted,amit, - -

Gondolat, cogitatio, G5tbanft.

Gondolatvaló, ens rationis, St=

" banfertbing. " - -

Gondolható, cogitabilis, intelli

• gibilis, noumenon, btmfbar,

crfennbar. * -

Gondolkodás, (a gondolkodásnak

fzabadsága), libertas cogitan

di, őrepbtit 3u benfen.

Gondolkodásmód, cogitaudi ra

"tio, modus, g)eitftingëdrt.

Gondolni, cogitare, benfen.

Gono/z, malum, 658.

Gono/zság , dolus , vorfc6lidji

&d)utb. 2) pravitas, Rafter.

Gono/z/zívüség, malitia, 35c8btit.

Gyakorlásbéli, practicus, practijű).

Gyakorláshoz tartozó, gyakor

“lásillető, gyakorlásögyelő, gya

korlati, practicus, praktifd).

Gyakorlólag, practice, practifd).

Gyanítás, praesumtio, Bermus
- ttjun3. • • •

Gyarapodás, epigenesis, Btre

mcbrung. 2) incrementum ,

$ady8tbum. -

Gyarlóság, fragilitas, Ötöred
[idbfeit. ' ' '

c", puer, štinb.

Gyönyör, gyönyörködés, dele

ctatio, voluptas, 9ut, 3trgnü
8th. - -- •

Gyüjtő, collectivus, collectiv.

Gyüjtőleg , collective , collectiv.

H.

Ha yomány, praescriptum, re
3. ptum, re

-", 3Borjúbrift.

Hajlandóság, inclinatio, 9ttigting,

Suncijttn3. -

JHalhatatlanság ,

1lmjerblid,f.cit. -

JHangneme az érzésnek , tomus

sensus, Zon bcr $mpfinbung:

immortalitas,

/
-

Hasonigazság ; verisimilitudo ;

3BabrfdjeinIid,feit,

Hasonlat, analogum, 2ínalogon:

Hasonlatos, analogus, analogifd).

Hasonlíthatatlan ál, absolute; ob

ne $3ergleid), unverg[cid}lid).

Hasonló; similis, übníid). -

Hasonlóság, similitudo, 2(cón

. Itd,f.cit. " "… - - -

Ha/znosság, utilitas, Jtu5barfeit.

Ha/zori , fructus, utilitas, 9tugen.

Ba/zonolás , haszonravaló fordí

tás ; hafzonvétel; usus, Gjc=

6raud), 2ínméhbuiig: , , , , , ,

Hatalom, potestas ; ;)tad)t Itélő

hatalom, censura , Genfut.

Határ; limes, Gränje: -

Határatlanúl, absolute, untingt

fdjfáitft. - - -

JHatárértemény, conceptus limi

tans, Gränybegriff.

Határé/zfogás, határfogás, idem:

BHatározat ; determinatio, 95ejtim

JHatározatlanságvitatás, Indeter

mitiismus. - : : :

Batározó ok , causa determináns,

35eftimmítungègrunč. . . .

Batároztathatásnak (a”) állítása,

principium determinationis ,

Q5a6 bct 5eftiitimi6arfeit.

Határvitatás, Determinismus.

Hathatólag, potentialitér.

Hely, locus, Ott. A helyt vagy

közt megűríteni, evacuare lo

euin, aufräuntert. - -

Helybenhagyás , adnutus, QBobI

gefallen. 2) Assensus, Beyfalf.

5) valor, Gültigfeit. . .

Helybenhagyható, probabilis, vaš

gebißigt motrbén fanrt.

Helybenhagyott, ratüm , valens,

validum, gültig, gebißigt

BHelyes, idem quod helybenha

gyott.

Belyeshitü, orthodoxus, Ortho

bet , 9tcd,tgläubiger.

Helyeshitűség, orthodoxia,9ted)t-

9{äubigftit.
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IHelyesítés, deductio, %fcitung,

Deduction.

BHelyesség, valor, Gültigfrit.

IHelyfoglalat, volumen, 3\aumtô

inbaIt.

AHelykép, figura, &igur.

AHely/zabás, topica, Zopif.

BHinni , credere, glauben.

JHit, fides, (jíaubt. 2) juramen

tum, &ib. – Tévelygő hit,

fides erronea, Srrglaubt.

Efzes vagy okos bit, fides ra

tionalis, cin vernünftiger (5Iaube.

JHitetés, persvasio, tlcberrtbung,

JHitetö mesterség, persvadendi

ars, 1lcberrebungëfunft.

JHitkétkedés, fidedubietas, 8mei

feIglaubt.

_Hittelenség, 1lna

glaubt.

Hívás, hivatal, vocatio, 3ertt=

fung , 95cruf.

AHoni, immanens, tinbtimi[d),

immanent.

Ho//z, linea, Qinit.

incredulitas,

I. hangos.

Jgazmondás, veridicentia, 2(uf

rid)tigfeit.

Igaznak venni, assumere pro ve

ro, anncbmen aI3 38abrbeit.

/gazság, veritas, 28abríjcit. 2)

Justitia, Gjertd,tigfeit. – Az

igazságnak éfztudománnya, Lo

gica veritatis, 9cgif bcr BBabr

btit.

Igaz/zóllás,

mondás. -

Igazúlás, justificatio neutraliter,

9ted)tfertigung.

Ihletés, enthusiasmus, 95tgtitt

tttng.

Illendőség, Decentia , 2ínftanb.

Illetés, motio animi, (5cműtböbe

megung, 9tübrung. 2) Impres

sio, Cinbruct. 3) Influxus, Qin

idem quod igaz

fluf, &impirfung. 4) Tactus,

GefüßI, G5cfübIfinn.

Illetődés, sensus, sensatio, Gm

»finbung , (3cfűbI, 9łübrung.

Imádás, latria, 2ínbetbung.

Imádkozni, orare, precari, bt

ti)cm.

Imádkozni, adorare, anbetben.

Bndító (az elsö), primus motor.

3bcr crfte Bcmcger. Indító erő,

vis motrix, bit bemegenbe Straft.

– Indító ok, momentum, mo

tivum, 3cwegung8grunb.

Indúlat; affectus, (ötműtbëbtmc

011113.

Indúlatlanság, apathia, indo

lentia, 2ffectIcfgfeit.

Ingerleni, irritare, rci6en.

Inség , indigentia, Bebürfnif.

Isten, Deus, Gott. Ál Isten, ha

mis Isten, daemon, 2íftergott

beit. – Az Isten dücsőssége,

gloria, honor, Stubm , ébrt;

Igazsága, justitia, Gjcrcdtigfeit.

Istenesség, pietas, (Settféligfrit.

Isteni kormány, orfzáglás, Theo

cratia.

Isteni /zolgálat, cultus, serviti

um divinum, Gjcttcébienft. Ál

vagy hamis, pseudocultus, 2f

terbien[t.

Istentudomány, Theologia, 25co

Icgit. Czéltudományos, Physi

co – Theologia, Terméfzetes,

2btièmuê.

Istenösmeret, Theosophia.

Istenvéd, istenvédelem , Theodi

C63#t.

Istenvitatás, Deismus.

Itélet, judicium, tlrtbtiI.

Itéletérték, momentum judicii,

9)łoment timc8 1lrtbciI3.

Itéletvitatás, Criticismus.

Itélő erő, tehetség, judicandi fa

cultas, tlrtbeiI3fraft. – Itélő

hatalom, .censura, Genfur.

Itélni, judicare, urtbeifen. -

Izlés, gustus, (5cfd)madf. Az íz

" megítélése, ízitélés, cri
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tica gustus , Gritif bc8 (5cs

[dymatf8. -

J. hangtalan.

"Jámborság, probitas, őrömmig

fcit.

Játék, lusus, Gőpiel.

- Jegy, nota, praedicatum, 9)terf

maI, 95eftimmung , Praedicat.

Jelenés, phaenomenon, Grfd)cia

- mling. -

Jelenéstudomány , Phaenomeno

logia.
-

Jelképes, symbolicus, „fymbolifd).

Jó, bonum, (jut. A legfőbb vi

lági jó , bonum supremum

mundi, 2GeIt6eftc3. 2) gratus,

mob[.. -

Jus (polgári), jus civile, Bür=

gerred)t.

Jusállapot , status juridicus, ju=

ribijder 8ujtanb.

Juskötelesség , obligatio

9\cd,těpf(id)t.

Jussértés, injustitia, lingercd)tig

feit. ** - -

Jussértő, injustus, ungercdbt.

Jussèrtőleg , injuste, umgeredt.

Jus/zabadság , libertas juridica,

… juribifibt , . 9cfc6Iidjc Srcvbcit.

Jusügyelés, justitia, Geredytigfeit.

Jusügyeletlen, injustus, ungcrcdbt.

Jusügyeletlenül, injuste, ungcred)t.

Jusügyeletlenség, injustitia, 1ln=

8tred)tigftit.

juris,

K,

K, status, 8uffanb,

Kedv , humor , Qaunc.

Kedves, gratus, mobI, angenehm.

Kedvesen/zóllás, Svaviloquentia,

280bírébenjeit.
-

Kedvezés, favor, (Sunft.

dulgentia, Rad)fid)t.

2) In-|

Kedvmester, humorista, Iaunigt.

Kedv/zolga, humorosus, Iaumifű).

Kegyelem, gratia, Göndbt.

Kegyeleme/zköz, gratiae medium,

(Snabénmittel.

Kellemetes, jucundus,

angencbm.

Kelleni, debere , felítm.,

Kemény, durus, bart.

Kerengés, circutus vitiosus, 8ita

fèI.
-

Kettöségvitatás , Dualismus.

Kezdet, primordium, 2(nfang

Kéj, delectatio, voluptas, Quft ,

3Bergnügen. -

Kéjérzés , idem.
-

Kép, idea , imago, Šbet , 35ifb.

Képezhetetlen, inimaginabilis, un

Képfaragás, sculptura ,

cre).
-

Képfaragó mesterség, ars scul

ptoria, Billbauerfumft.

Képírás, pictura, 9)tabÍtrci , Ge=

mâblèt.

Képíró mesterség, ars pictoria,

9)tab[erc).

Képítés, repraesentatio, 230ríte[=

Ittng. -

Képítő tehetség, repraesentativa

facultas, BorítélÍungèvermögen.

Képnyom, typus, Cypuê, ober 3d)ta

Ill(l.

Képnyomtudomány, Typica, Cy=

pif. -

Kép/zövetkezés, associatio, 2Bera

gefelíd)aftung ber 3Bortcltun=

gént. –

Képzés, imaginatio, GimóiIbung.

Képzemény , ens imaginarium ,

gebi(bctcê }{8cfcm. 2) Ideale,

SbcaI. 5.) Imaginatio, Sinbil=

bttng.
-

Képzeményes, idealis, ibra[ifd).

Képzemènyesség, idealitas , Sbta=

lität.

Képzet, repraesentatio, 3Scrittl=

Iung. - -

svavis ,

Képzetújítás, reproductio reprae

Sitbau

Ké

Ke

Ké

Ké
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sentationum , 9\cprebuction ber

2Borítellungen.

Képző erő, tehetség, Imaginandi

vis, Ginbileungëfraft.

Képző mesterség, Plastica, bi{=

benbe Stumft.

Kény, arbitrium, 28iIlfübr.

Kényetlenség , fatalitas, fatum ,

2Bérbängnif.

Áényregula, maxima arbitraria.

3Gillcněmepnung. -

Kényrontó sors, fatum, 23tr0āng=

mif. - -

Kény/zerítés, coactio, Spang.

Áéremény, postulatnm , cin gta

beijd)ter Q5a6, Sorbcrung.

Ké/zség, dexteritas, talentum.

(jefdbitf(id)fcit, $alent. 2.) Di

spositio, digestio, 2nfade. 5.)

Habitus, &rtigfrit. 4.) Propen

sio, Sang

Ké/zület , dispositio , digestio ,

2{n{age.

Kétértelműség, amphibolia, Sucy

bcuttigfcit.

Kétségbeesés,

- juciflung

Kétségvitatás , scepticismus.

Két/zerezés, conduplicatio, 28ic=

bcrbefutng.

Kifejtés , kifejtödés, evolutio,

($ntmikfcIung.

Kiskorúság, impubertas, llmmün=

bigfrit. -

Kivül, Egymásonn kivül lenni,

extra invicem esse, auftrčinan=

bcr ftpm.

Kivüllem , kivüllünk, extra me,

extra nos, auferba[6 mir, un5.

Korlát, limes, 2dbranfc.

Korlátozás, limitatio , $infd)rän=

fung.

Korlátozó, limitans, cinffränfcnb.

Kormány (isteni), Theocratia.

Kölcsönállítás, Lemma. -

Költemény, ens fictitium , crbid)=

tettě 98efen.

Költőtudomány,

funft.

-

Poêsis, Didt

desperatio, 2Bcr=

Könnyebb (vi/zonyosan), speci

fice levius, fpecififd) [cid)ter.

Könnyenhivüség, credulitas, Qrid)t-

gfäubigfrit.

Könyörögni, precari, 6ctßen.

Környék, ditio, (jcbictb. 2) Terri

torium , Bobcn.

Kötelesség, officium, obligatio,

9)f(id)t.

Kötelességsértő, officio adversum,

pflid)tmièrig.

Kötelességtelenség , Libertinismus,

"Srcpdritcrcp.

Kötelezés , obligatio (activa) $er=

binbIid)fcit.

Következiii , succedere, aufeinan

bcr felgen , nadycinumber from.

Következtetés, illatio , (2dbluf. :

Helytelen, paralogismus, fal=

fd)tr. 4

Köz, spatium, 9lattnt. A közt be

tölteni, spatium complere, 1e

plere , ben J\aum auêfüllen. –

A közt elfoglalni, occupare,

einmcímen. A közt megüríte

ni , evacuare locum , aufräu=

mén.

Középfogás, medius terminus ,

9)litte[begriff.

Középségtagadó, Rigorista, 9\i=

gerijt.

Középvaló (erkölcsi), adiaphoron

morale, cin moralijd)čš ))čit=

télbind.

Középvalóvitató, középségvitató ,

Indifferentista.

Közfoglalat, volumen, 9\uumtô

inßalt. -- : -

Közönséges, universalis, al{gemein.

Közönségesen , universaliter, a(=

gemein.

Közönségesség , universalitas, 2(((=

gemeiní)cit.

Közösleg, indirecte, midtgerabe,

ungerabc.

Áözösség, communio, Gemeinfd5aft.

Kristályozni, crystallisare, cr92

ftaÍÍifiren. -

31 *
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Kútfõ, principium, tirprung ,

Á).tttűt. -

Külömbféleség, varietas, btan

migfaltigftit.

Külömbnemű, heterogeneus, ti

mcê ambern (5cfd,lcd9t3.

Különhitü, heterodoxus.

Különhitüség, heterodoxia.

Külsö tárgy, externum objectum,

ăuftrer (5tgenftanb.

Külvaló, ens extramundanum ,

cin 38cfen auftrbal6 btr Čin

menwelt.

L

Lata, , domicilium, 2(ufenthalt.

Látomány , phantasma, Gödjeine

bing.

" species, G5dbcim. 2.)

phantasma, Göd,cimbing.

Lát/zatos, apparens, probabilis,

dialecticus, fd)einbar,

Lát/zattudomány, Dialectica, seu

Logica speciei, aut apparentiae,

©ődjeinwiffenfd5aft.

Lát/zatvitatás, Probabilismus.

Lehetetlen, impossibile, unmög

Iid).
-

Lehetetlenség, impossibilitas, lln=

möglidjfeit.

Lehetség, possibilitas, 90tőgfid,feit.

Lehetséges, possibilis, möglid).

Leleményes, hevristicus, crfinbt

1'11(5).

***pá/ktor, Pastor animarum,

GöceÍembirt.

Lelkiösméret, conscientia, Semife

(211. -

z"« , spiritualitas , Gőpiritua=

[ität.

Lengő függelék, Pendulum, oscil

lans, ein [dymanfenber 3)embuI.

Lélek, spiritus, Göcit. 2.) Anima,

GőceÍe.

Lélekérzés, Lélekfzövetség, Theur

gia.

(25eefen[e5rt ,

mány, Pnemvatologia.

Lélekvitatás, Spiritualismus,Pnev

matismus.

Lélekvitató, Spiritualista, Pnev

matista.

Lét, existentia, 3Daftyn. – Rea

litas, 9tcalität. – A magava

lónak léte, subsistentia, ba3

g)aftyn bcr 2ubítani.

Létalku, ratio essendi, 3ttal6t*

bingung.

Létbéli, realis, rtal.

Létmivolt, ens reale, subjectum

quo, reafc8 98efen.

Létség, realitas, 3tealität.

Létségvitatás, Realismus.

Lét/zer, materialia, 9taterialien

Léttudomány, Dynamica, Oyna

mif.

Létügyelő, dynamicus, bynamifd6.

Létvítatás, idem quod Létségví

tatás.

Lévö, realis, real.

M.

Magában, absolute, an fid) fcI6ft.

2.) In se, in fid).

Maga/zeretet, amor proprius,

amor sui, GőcI6jtlicbt.

Magavaló, substantia, Gőu6ftan3

A magavalónak léte, subsisten

tia, baš Šafeyn ber &ubítani.

"" , substantialis, [ub[tan
t{l•

* avalóság , substantialitas ,

é"#t. -

Mellesleg, indirecte, mid,tgerabc.

Meredtt, merevény, rigidus, [tarr.

Mesterö/ztön, iustinctus artisti

cus, Stumfttric6.

Mesterség, ars, technica, Stumft.

Mesterséges, technicus, fünft{id).

Me//zeség, distantia, Cntfernung,

2(btamb.

Me//zemüvelés, actio in distans.

Lélektudomány , Psychologia , 2Girfung in bit &trnt.

véltt lélektudo- -
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Megalázás, humiliatio, Otműtbi

8ting

Megbizonyíthatatlan, in demon

strabilis, un0cmtiëbar, 6cmcië=

unfäbig

Megbizonyítható, demonstrabilis,

bemociëfäbig, 6cmciëßar. -

Mege/zközlés, acquisitio, èrmer

bung.

Megfogni, concipere, comprehen

dere, begreifen.

Megitélése az ízlésnek , critica

gustus, Stritif bc8 Gjcfdymatf8.

Megjelenni, apparere, trfdbcimen.

Megmutatás, demonstratio, 35c

m0ti3.

Megmutathatatlan, indemonstra

bilis, unbcmotiëbar.

Megmutatható , demonstrabilis,

bemociëßar.

Meg/zerzés, acquisitio, &rmer

bung.

Megüríteni a közt, evacuare lo

cum, aufräumcm.

Megvála/ztani, disputare, tnt

fd)tiben.

Megvalóságosítani, realisare, rta=

Iifiren.

Mégváltás, redemtio, &rlöfung.

Megvilágosítani, declarare, tr

Iätiffrm. <

Mennyi , quantum.

Mennyiség, quantitas, Cluantität.

Mennyiséges, quantitativus, quan

titativ.

Mentenmenö, progressivus, fort

fd)rcittnb.

Mennybemenetel, ascensio in coe

lum, Šimmelfabrt.

Méltóság, dignitas, Bürbt.

Mérés, dimensio, %uêmefung.

Mérni , metiri, meffen.

Mérőtudomány, mathesis, mathe

matica, 9)tatbematif.

Mérőtudományos, mathematicus.

Mindenkép, absolute, in aller Bt=

3itbung:

Mindenmódú, mindennémü, omni

Mindenség, totalitas, universitas,

2(ÍÍÍjcit. 2.) universum, mundus,

28cItalí, bit $GeIt.

Mindenüttlét , mindeuüttjelenlét,

omnipraesentia, 2(IÍgtgenmart.

AMinémüséges, qualitativus.

Mivolt, essentia, J8cfcnbcit.

Mivolti, essentialis, mcfent(id). –

Mivolti réfzek, essentialia, Bt

ftamb[tüdfc.

Mivoltkorlát , mivoltkorlátozás ,

definitio, Gőadberflärung.

Mód , modus, 9)tanicr.

Módmajmozás , imitatio modi,

methodi, ba8 9)łanieriren.

Módolás, modificatio, 9)lobifica

tion.

Módosság, modestia, 35cfdjeiben

brit, 2(rtigfrit. 2.) Modulitas,

9)łoba{ität. -

Mozdítás, motio, 98cmcgung.

Mozditó erő, vis motrix, bit 6c

wtgenbe Straft.

Mozgás, motus, Bemtgung (neu

traliter),

Mozgástudomány, scientia motus,

phoronomia.

Munka, labor, 2írbcit.

Munkálkodás, functio, operatio,

2Berrid,tung , $bätigfeit, $ir

fung, válafztó munkálkodás ,

chemica operatio , djemifdje

2ßirfung.

Műértés, artisperitia, Šunftver«

ítanb.

N.

JWagyság, magnitudo, Gröft.

Nehézkedés, gravitatio.

Nehézség, gravitas, 2d,mert. –

vifzonyos, specifica, fpecififáj.

Nemjó, nonbonum, 9tid,tgut.

Nevedék, eductum, Qbutt.

Nevetés, risus, Qadjen.

Nëm, genus, Gattung.

Nemes, nobilis, tbcí.

modus, völlig.
Nemzés, generatio, &rifugun8.
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Nemzésmód, generationis modus,

&r*eugungëart.

Névtagolás, expositio, Grörterung.

JNyerseség, cruditas, 9tebbeif,

9teljigfeit.

Nyilatkoztatás, revelatio, Qffen

Úarttng.

Nyilatkoztatástagadás , Natura

lismus.

Nyilatkoztatástagadó , Naturali

Sta. -

Nyiltt/zívüség, ingenuitas, Offen=

Í)cr3igfeit. -

Nyilvánvalóság, evidentia , an=

fd)aucnbc (Semifibeit.

Nyomás, pressio, Qrutf.

Nyomozás, investigatio,

fudbung.

INyugodalom, quies, Stub.

1littér

O.

O, causa, tirfad)t. – Ösmer

tető ok, ratio cognoscendi,

&rfenntnifgrunb. -

Okatlanság, casualitas, ($rumb=

Icfigfeit. ** * -

Okérték, momentum caussae, 9)łö=

ment bcr urfad5c." -

Okfüggésvitatás, Physiocratia.

Oknagyság, idem quod Okérték.

Okoskodás, (titkosan helyes),

* syllogismus crypticus, crypti=

fdbcr Bernunftjdb(uf. ~

Okosság, prudentia, Sifugbcit.

Okozat , effectus, 28irfung.

Okság, causalitas , Gaujalität.

Or/zág, regnum, 9teid). A czé

lok orfzága, regnum finium,

baë 9teid) ber 8wtfc.

Or/záglás, (isteni) Theocratia.

O/ztékonyság, divisibilitas, Qbeil

00rfcit. |

O/zolhatatlan, individualis , in

dividuus, inbiviburI, Ofzolha

tatla9 dolog, Individuum.

O/ztás, divisio, $beilung.

Ö.

Ö, , önn, önnön, ipse, feI6ft.

Onbírálás, solipsismus, Q5c16ft

fudbt. -

Onböcsülés, arrogantia, Gigen=

bünfel. -

animus, 2cf6lt;ufriebenbrit.

Önnelegendőség , sufficientia sui,

&eI6jtgenügfamfeit.

Önség , ipseitas, Q5cI6jtbeit.

Öntehető, avtoenergicus, [cíbit=

thätig.

„tbätigfeit."

Öntet/zés, arrogantia, Gigenbün=

fel. -

öntörvény/zerzés, avtonomia, ci

gént (8cfc63e6ung.

Örökkévalóság, aeternitas, &mig

ftit. -

Orülni, gaudere , freb fcpn.

Osmeret, cognitio 3 (Šrfenntnif.,

Ösmeretalku, ratio cognoscendi,

&rfenntnifgrunb.

Osmerni, cognoscere, erfcnnen.

Osmerő tehetség, (alsó), cogno

scendi facultas inferior, ba3 un

tere ($rfenntnifvermögen.

Ösmertető, ostensivus, ostensio.

Ö/ztön , instinctus , stimulus,

„Sric6. -

Ö/ztöntoll, elater animi, $ric6fc

… ber. , ( )

Q/zvealkotás, constructio.

Ö/zvealktatni, construere.

O/zveállás, coalitio, 3Bcrcinigung.

O/zvefüggés, cohaesio, Sufant*

… mcmban3.

včrbini)én. *

Onkény, spontaneitas, Gőpontanei=

tät. »»

Önkény ár, pretium affectionis,

2[ffectionēpreië.

Onlétü, subsistens per se, fel6ft

… [tünbig.

Onnelégedés, contentus secum

Ön/zeretet, philautia, &igenlitét.

Öntehetség, avtoenergia, Gőcf6ft- -

Ö/zvefügge/zteni , conjungere ,

1
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Ö/zvefügge/ztés, conjunctio, Ber

… binbung.

Ö/zvehajlani, eonvergere , fid)

„gcgencimamber mti3cm.

Ö/zvehegedés, coalitio, 9Bcrcini

. 8ting.

O/zveillés, congruent

CI1k.

o"*, synthesis, 8ufam

mcnfc6ung, Berfnüpfung:

ö/zvekötő, syntheticus, fyntbt

„tifd). -

C/zvesereglés, aggregatio, cint

2írt Berbinbung.

Ö/zvesorozott, coordinatus, 3u

fammengcreibt , 9terbnet.

O/zve/zövés, nexus seu dynami

ca synthesis, 33crfnüpfung.

Ö/zvetartozás, concurrentia, Con=

curren3.

O/zvetett,

mendefc6t.

C/zvetevés, compositio, Stifam

- ménfc6ung. -

ia, Gengru=

compositus, Sufam=

Predikátor, minister verbi Dei,

praedicator ejusdem, prebiger.

R.

Roj-olat , delineatio, &ntwurf.

2.) Schema, 25dkma.

Rajzolni, sehematisare, fd)emati

firen. **

Rajzoló, schematicus, fdjematifd).

Bázás, succussio, tremor, &r=

fdyütterung.

Regula, regula, 9tegeI.

Regulakép, idem normalis, 9tors

maliben.

Religyió, religio, 9tcligion.

Religyiótagadás, Naturalismus.

Remegés, succussio, tremor, &ra

fdyütterung.

Rendbe/zedétt, coordinatus, 31t=

fammengtreibt, gtorbmet.

Rendelés, statutum, Bercrbnung.

Rend/zeretet, Cultura, Stuttur.

.*

*****

P. edizós , ***

*** ***

… priettr.

Papság, sacerdotium,

tßttm. -

Parancsolat, imperatum,

ceptum, ($e6ett).

Pártatlanság, neutralitas, 1lmpar=

tbcpíid,feit, 9tcutrafität. A par–

tatlanságnak fzélesítője, Indif

ferentista. . .

Pá/ztor (lelki),

rum, Q5ecfcnbirt.

Példa , exemplum, 98cp[pic[.

Példagyüjtés, inductio, Smèuction.

Polgári jus, jus civile, Bürger

"pric[ter

prae

***** | rung, (active ).

, áldozó pap , sacerdos » Rés, hiatus, Stíuft, 9űtfc.

Rezzenés, succussio, tremor, &ra

fdyütterung, (neutraliter).

ezzentés, succussio, &rítóütte
*

***

*.*-*

* *",
-

Ré/z, pars, CbtiI.

Ré/zetlen, simplex, cimfad):

Hideg, ridegség, individuum, 3m
bibibttttmt. * * * * * * * *

Ridegítő, individualis, intivibueI.

Rokonyság, affinitas, Bermanbt

fd0aft. * * * * * * * *

Romolhatatlanság, incorruptibi

litas, 1+nyertör6arfeit. " -
*** * * *

Romlottság, corruptio, BerNerőt

-
-

* * *

S.

Sorianuár, axioma, principi

nm, Axiom , Görunbfa6. *

Sarkerő , vis fundamentalis ,

pastor anima

# | 0 cit." - • • • •

Rol/z, malum, tletet. * *****
* * * * * *…*.

-

* *
* **

rcdbt.

Pont, punctum, "punct.

- Pontos, praecisus, gematt.

Pontosan meghatározott, idem.

Pontosság, adcuratio, pünct{id)=

fcit. GrunNfraft.
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Sarkigazság, idem quod Sarkál

lítás.

Sarkminémüség, qualitas prima

ria, Görunb6cfd5affenbeit.

Sarkok, principium, Grunburfad)t.

Sarkregula, maxima, 9)tayimt.

Sarktulajdonság, idem quod sark

minéműség. -

Sarkvalóság, axioma, 2 giom.

Semmi, nihil, nihilum, Jtid)t3. –

Fofztó semmi, nihil privati

vum, cin privativc3 Jtid)t8. –

Tagadó semmi, nihil negati

vum, llmbing.

Serénység, sedulitas, $mfigftit.

Sor, series, Jteibe.

Spinoza - tanítása, Spinosismus.

Sükeresség, tenacitas, viscositas,

Átíc6rigfeit. Metaphorice: soli

de fundatus, rationibus innixus,

grünb[id).

Sürgetés, sollicitatio, $rcibung ,

2(atricó. -

*

SZ.

&am , numerus, 8al)I.

Számformula, formula numerica,

8abÍformuI.

Szabad, licitus, erlaubt.

Szabadság, libertas, $repbeit. -

A gondolkodásnak fzabadsága,

libertas cogitandi, &repíjeit itt

benfen. |

Szenteskedés ,

- 2ínbäd)telep.

Szentség, sanctitas, Štiligfrit.

Szeretet, amor , Qitót.

Szenvedékeny, pathologicus, pa=

tbologifd).

Személy, persona, perfon.

.Személyíteni, personificare.

Személység, hypostasis, persona

litas, perfonalität.

Szemlélés, intuitio, iutuitus, 2ín

(d)auung.

Szemlélésbéli ,

devotio spuria ,

fzemlélésügyelő ,

fzemlélhető, intuitivus, anfd)au»

enb, anfd)aulid), jur 2ínfd)au

ung gtbörig. )

Szemlélő, intuitivus, anfijauenb.

Szemlélöleg, intuitive, anfd)au

tmb.

Szempillantás, momentum tem

poris, 2íugenblicf.

Szër, materia, 9)tuteric. – Épí

tö fzer, Materialia, §)tateria

Íicn. A' fzernek nemző ereje,
avtocratia materiae.

Szerbülvaló et in compositis /zer,

materialis, materití.

Szerelevenség , hylozoismus.

Szeretlen, immaterialis, immatt

ritI.

Szerkeztetni, subsumere in syllo

gismo, [u6fumiten.

Szer/zám, instrnmentum, JScrf

ščt13.

Szertömény a testben, massa in

corpore, 3)tafa im Störper.

Szerügyelö, materialis, materitI.

Szervitatás, Materialismus.

Szerzett (a törvényekrül), positi

vus, positio.

Szélesítő, latitudinarius, Qatitubi

narier. – A „pártatlanságnak

fzélesítője , Indifferentista.

Szép, pulchrum, fdjön.

Szépség » pulchritudo, 25d)önbtit.

Szétbontás, decompositio, 20ci

Ittng.

Széthajlanni, divergere, fid, auês

timanbtr ntigen.

Szétvála/ztó, disjunctivus.

|Szilajság, anthropophobia, 9)tem

fájtnfd)tut.

Szívbéllyeg, character. -

Szokás, consvetudo, habitus, Göt

mobnbcit , $ertigftit.

Szónoki tudomány, ars oratoria,

rhetorica, Stebnerfumft.

Szós, disertus, facundus, bercbt.

Szót fogadni, obedire, gtbord)cm.

Szökő erő, elasticitas, Gőpring

fraft,

|:S

:
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Szörnyetes, monstrosus , tin3t

Íjtucr.

Szövetség, commercium, Göcmtin

fd)aft.

Született (velünk) , innatus, an

geboren , antrfd)affen.

Szükség, fzükséges volt, fzüksé

gesség, necessitas, Jtotíjmen

bigfrit.

T.

Tag , membrum , (${itb.

Tagadás, negatio, 3crncinung.

Tagadó, negativus, vcrmcincnb. –

Tagadó semmi, Lásd semmi.

Tagadólag, negative, verncinenb.

Tag/zerkeztetés, articulatio, (Slic

bcrbau. - -

Tájékítani, orientare, orientiren.

Talentom, dexteritas, talentum,

Göcfdbicflid,f.cit , $aIcnt.

Talpállítás, principium , ($rumb=

fa6. – Kölcsönözött, Lemma.

Talpallott, fundatus, gegrünbet.

Talperö, vis fundamentalis, Görunb

fraft.

Talpértemény, talpéfzfogás, con

ceptus, primarius, Grunbbegriff.

Talp/ker, materia,9)tateric, Gőteff.

Halpfal, fundamentum, ($runb.

Talpigazság, principium, Görunb

wal)ríjcit. -

Talpok, principium, Grunbur

[adót, Görunb.

Talpregula, maxima, 9Napimt.

Talpvaló, subjectum, Gőubject.

Tanítás, doctrina, Qtórt.

Tanításmód, methodus, Qebrart. –

Analytica, viITzatérö. – Syn

- thetica, előremenő.

Tanítástudomány ,

9)tetbcbif.

Tanitékonyság, docilitas, GeIeb

rigfeit. -

Tanúltság, eruditio : Gtítórfam

feit.

Tanúságos , doctrinalis, boctrinäI.

Methodica ,

»

Tapa/ztalás, experientia, érfa0=

tt1113.
-

Tapa/ztalásbéli, a posteriori »

burd) $rfahrung.

Tapa/ztaláselöző, a priori, mid)t

burd) $rfabrung.

Tapa/ztaláselózöleg, idem ad

verbialiter.

Tapa/ztaláshaladó, transcenden

talis.

Tapa/ztalhatatlan, transcendens,

űberfdmin9Iid), überfliegenb.

Tapa/ztalni, experiri, crfabren.

Tapa/ztalólag, a posteriori, burd)

(#rfabrung, (adverbialiter).

Tartomány, territorium, 950btit.

Tartós , durabilis, 6cbarr{id).

Tartósság, duratio, 8cbarriid,frit.

Támadni, oriri, cntftcbtn.

Tárgy, objectum, Göcgenítanb.

Tárgyasság, objectivitas, 06jectia

tität.

Tárgyhatározó , constitutivum »

Útjtimmcmb.

Tárgynyomozó, regulativum, rt

gulativ.

Tárgyügyelés, idem quod tár

gyasság.

Tárgyügyelő, objectivus.

Társalkodékonyság , socialitas,

(5cfcííigfrit.

Társaság (polgári), societas ci

vilis, bürgerlid)t (5cfclífd9aft.

Távoztatás, repulsio, baë 8urüde

ftoffen.

Távoztató erö, vis repulsiva, bit

3urüdtíteffenbe Straft.

Távúllét, distantia, 2(6ítant, ént*

fernung.

Tehetség, dexteritas, G5cfdjitffiáj

ftit.

Tekintet, respectus, 2ínfid)t. –

Minden tekíntetben, absolute,

in aller 35c5iebung. 2) Aesti

matio, 2(d)tung.

Tellyes, absolutus, volítänbig. 2)

omnimodus, vöííig. 5) consuma

tum, perfectum, volítnôtt, volt* *

f0mmtn.



498

Tellyesen, absolute, vo[lftánbig ,

volfenbet.

Tellyesség, integritas, 9Bolítün=

bigftit.

Teremni , oriri, entffc6cm.

Teremtés, creatio, 25dböpfung.

Terjedtség, extensio, 2(uêbeb*tng.

Terye/ztő tehetség, expansiva vis

2{uêbcbnungëfraft. -

Termé/zet, natura, Jtatur.

A terméfzetnek állapottya, na

turae status, Jtatur5ujtanb. –

Czéllya, finis, Jeatur3mctf. Tör

ténete, történetírása, historia

physiogonia, Jtaturgtfdbidbtt.

Termé/zetbéli, terméfzetes, ter

mészeti, physicus, naturalis,

pb9fifd). - …

Termé/zethaladó, supernaturalis,

üóernatürfid). A terméfzetha

- ladónak vítatója, supernatura

lista.

Termé/zetírás , physiographia,

9taturbejdyreibung.

Természetnyomozás , archaeolo

gia naturae, "physiologia, Jta=

turmiffenfdyaft. . . :

Termé/zettökelletesség , naturae

perfectio , 9Naturpof(fomment)cit.

Termé/zettudomány, Philosophia

naturae, physica , scientia na

turae, 98atur{cbrc, 9taturmifa

[cmfd5aft. - * *

Termé/zettudományosan, physi

ce, pbpfifd). -

Termé/zetügyelő,

fifd).

-

physicus, pb9

Termé/zetügyelőleg , physice ,

pbpfifd). -

Termé/zetvisgálás , Pphysica,

JtaturIchre, Jtaturfumbe.

Terme/zteni, producere, bcrpor=

Éringen. . :

Terme/ztés, productum, 8)rebuct.

Terme/ztő képzés, imaginatio pro

ductiva , probuctive Ginbil

bungëfraf, - -

Termett (jóra), factus ad (bo

num), (dut) 3efd5affen,

Test , corpus, Siörper.

Testetlen, incorporeus, immate

rialis, timförperlid), immateria[--

Testetlenség , immaterialitas, Sm= -

materialität. • •

Testmozgástudomány , Phorono

mia, scientia motus.

Tet/zés, adnutus, 280bIgefallen.

Tétemény, factum, Ebat.

Téteményes, positivus, pofitiv.

Téteményesen, positive, pefitiv.

Teteménytárgy, res facti, 3bat

fad)č. -

Tévedés, error, $rrtbttm.

Tévelygés, error , Jßaßn. Té

velygésre csábító, dialecticus ,

31tm Srrtbumc ver{citenb.

Télvelygő hit, fides erronea, Srr=

a[aube. -

Tilalmas, illicitus , vetitus, uncr=

[autót. • • •

Ti/zta, purus, rcin.. -

Ti/ztaé/zvítatás , impuritas mo

ralis , fitt{id)c 1lmfauterfeit.

Ti/ztelet, reverentia, &brfurdyt.

– Isteni , cultus divinus, (Set=

tcêpercbrung. – Hamis isteni

tisztelet, pseudocultus divinus,

2{fterbicnit.

Ti/ztesség, modestia, 35cfdciècn=

Íjcit. * * * * * • •

Titkosan helyes, cryptieus, cry=

ptifű). . . . . . . . . .

Titok, mysterium in religione.

secretum in politicis; arcanum

in naturalibus, Gebeinunij, Btra

bergenbeit ber 9tatur.

Több/zörözés , repetitio, 2Gieber*

belung. . : -

Tökélletes, absolutus, consuma

tus, perfectus, wellfemmen,

po[titämbig. -

Tellyesen, absolute, vollfommtn ,

veÍÍÍtänbig. -

-

Tötelletesség, perfectio, 39ű

fommentjeit.

4

1

1

1
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Tömött, demsus, bid,t._

Törvény , lex, Gjcfck, Törvény

hez szabott, legalis, 9tft6lid

81tt. - -

Törvényellenkezés, antimonia

Törvényesség, legalitas, (5efc6=

mäßigftit.

Törvényetlenség, effrenatio, ex

legalitas, Gjcfc6fefdfit. -

Törvényfejtő, legisperitus, geft"-

funbig. - -

Törvénykövető, legalis , 9cfc6lid)-

ttt.

******* „legislatio, (ötft"-

9c6ung. – Onn, avtonomia,

:igent. Jövevény, heteronomia,

frembe. - -

Törvény/zerzö , legislator, (5cfc6

9c6er.

Törvénytudó, legisperitus » 3*f*6*

funbig. -.

Tudás, apperceptio, 35cmuftfcpn.

A tudásnak tehetsége, facultas

appercipiendi, bit Straft , baő

93ermögen bc8 35cmuftfcpm8.

Tudni, scire, mi][cm.

Tudó tehetség, vis apperceptionis.

g)a8 9Bermögen bc8 95twufit=

fcpn.

Tudomány, seientia, 2Giffenfbqft.

Tudományépület,

[tem.

Tudománygépelvezet, Organon.

Tudosság, eruditio , Gelehrfami

fcit.

Tulajdonítás, imputatio, Surtd)=

mung.

Tulajdonság,

genfdyaft.

Tunyaság, inertia, Crägbtit. -

A tunyaságnak ereje, vis iner

tiae, Grägbeitěfraft.

U. * *

systema , Q59=

adtributum, $i=

Ugrá,, saltus, 2(6fprung.

Ujtítása a képzeteknek, repro

ductio repraesentationum , 9Nc=

prebuction bcr 23ertel(ungen,

Undor, undorodás , útálás, aver

sio, aversatio, fastidium, lln=

Iuft. \

Ugo, tempus, 8cit. *

Üdöhatár, momentum temporis,

Seitgrämje. 2) Epocha, Spod,c.

Udöpercz, momentum, 2(ugen=

6{if. -

Üdőpont , punctum temporis,

8citpunct.

Üdvözség , salus, 25cIigfrit.

Ügyelés, respectus, 95c5iebung. \

Ügyelni, respicere, fid) auf ($tmaš

bc5ieben. *

Üreg, üresség, vacuum, baë 9tert.

Ures, vacuus, Ictr. -

v.

//alami, aliquid, &tmas.

/alami magában, a dolog, am

mint magában van, res in se ,

noumenon, g)ing an fid). *

Valamiség, res in se, noumenon, .

| g)ing an fid) fcf6ft. * * *

Kaló, ens, 38cfcn. 2) Subjectum,

(25ubject. – Gépelyes való, ens

organicum, cin organifdbcê QSt=

fem. – A legvalóságosabb va

ló, ens realissimum , baš altera

reafcfte 28cfcm. – Valóságos

való, ens reale , 9tcaÍmefcn.

Valólét, subsistentia, baš pafeyn

ber (25u6[tani. -

Valóság, realitas , 9ttalität.

Valóságos, realis, rca[.

Kalóságosítani, realisare, rcali

firen. - -

Kalóügyelő, subjectivus.

/ágyás, appetitio, 35cgcbrung.

*

Kágyó tehetség, appetendi facul

tas, ötgebrungèvermögen.

/ágyrögzés , passio, Qribtmfd6aft.

Vála/ztás, electio , ($rmäßÍung,

$abI. 2) Separatio, 25dbcibung.
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Pála/ztó munkálkodás, chemica

operatio, djtmifd)t ${Sirfung.

Kála/ztólag , chemice, djemifd).

Káltozás, mutatio.

Káltozhatatlanság, immutabili

tas, 1lmveränberIid,frit.

Velünk /zületett, innatus, ange

beren , antrfd)affen.

/etekedő, polemicus , ftreitig.

Kédelmezni, védni, defendere,

vertbcibigcn.

Végállítás, consequentia in syl

logismo, Göd)[uffa6.

Kégbevitel, functio, Berrid,tuug.

Kégczél, végső czél, finis ultimus;

(&nb3mcdf.

Kéges, finitus, emb[id).

Kégetlen, végtelen ,

unemb[id).

Kégforma, finalis forma vel ne

xus, nexus effectivus, 8mctf

mäfigftit.

Kégzés, sanctio , ©őanction,

JVélemény, hypothesis.

/éleményes, hypotheticus.

Kélni, opinari, meymem. _

Kétek, peccatum, culpa, Gőümbe,

unvorfe6Iid)t ©ődjufb.

Kilág, mundus, bit 28tít. A'

világok mindensége, minden

ség; universum , 3BcItali,

Kilágegységvitatás, Pantheismus.

Kilágistentudomány, Cosmotheo

infinitus ,

1 - * *

r"*, declaratio, Girläu

ftrting

Világosítani, declarare, erläu

ttrn,

Kilágosság, claritas, StIarbeit.

Kilágtudomány, Cosmologia.

Kilágügyelő éfzfogás, conceptus

cosmicus, JBtÍtbegriff.

Kisgalás, investigatio, unterfu

d)ung.

Kisgálni, observare, 6tobadjten.

Vi/zonterőlködés, reactio, Gjc

gemmirfung. -

Wi/zony, relatio, respectus, 3c

3iebung, Berbältnif.

Wi/zonyatlanúl, absolute, cbmc

aller $5c3icbung ober 9tüdffid)t.

/i/zonyérdeklés, influxus mutuus,

38td)feÍmirfung.

7i/zonyerő, idem.

Ki/zonyilletés, idem.

Ki/zonyos, specificus, fpecifijd).

2) relativus, bt5iebenb.

Wi/zonyosan, specifice, fpecififd).

2) relative, besiebenb.

Wi/zonytárs, correlatum.

/i//zamenetel, regressus.

Wi//zatérő tanításmód, analytica

methodus, analytifd): 9)tett)obe.

Ki/aügyelés, reflexio, 1ltber{c=

311I13.

Ki/aügyeltt, reflexus, reflectirt,

überÍtgt.

Zitatás, affirmatio, 5cjabung.

/itatni, evincere, befaupten.

/itató, assertorius, 6c0auptenb.

Vonzás, attractio, 2(m3iebung.

Konzó erő, vis attractiva, amit=

benbt Straft,

Z.

Z~* , rhapsodia.

Zomok, densus, bid,t.

Zomokság, densitas,

3Did,tigfeit.

soliditas,

ZS.

-

Zowie, ideale, prototypon ,

1lrbi[b.

Z/enge/zerecske, Atomus, 2ítom.

Z/engetestecske , corpusculum

(atomus), 1lrförperdjen.

Z/engetudomány, elementaris do

ctrina, ($Iementar = {Biffemfd9aft.

*

S

|
9
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A'

N é m e t M e s t e r fz a v a k

Deák és Magyar értelmeikkel eggyütt.

A nevek, mellyek a' Németben a Deákbúl mégtar

tatnak, 's mellyeknek csak vége németesittetik meg, itt

elhagyatnak azért, mivel azokot a Deákok között könnyü

- feltalálni.

\ 91.

91berglaubt, superstitio, babona,

babonaság.

2(69c3cgen , abstractus, elvontt.

2(6bängigfcit , dependentia, füg

és.

* , deductio, helyesítés,

216fprung , saltus, ugrás.

216ftamb , distantia , mefIzeség,

távúllét.

216;icben , abstrahere, elvonni,

elválafztani.

2(d)tung, aestimatio, tekíntet.

2(c)n[id, , similis, hasonló.

24c0níid,f.cit, similidudo, hasonló

ság.

2{ffectfofgfeit , apathia, indolen

tia, indulatlanság.

2{fterbienft, pseudocultus, ál iste

ni fzolgálat.

2{ftergettbeit, daemon, ál vagy

hamis isten.

2{ftermetapb9ff , hypermetaphy

sica, fellegbölcselkedés, agyas

kodás.

2ÍÍÍgtgenmart , omnipraesentia ,

mindenüttlét, mindenüttjelenlét.

|

2fűgemein , universalis, közön

séges.

2ÍÍÍgemeinbtit, universalitas, kö

zönségesség.

2{űbtit , totalitas, egéfzség, Uni

versitas, mindenség.

2ím fid) [tI6ft, in se absolute, ma

ában.

2ínóetben, adorare, imádni.

2ínbttbung , latria, imádás.

2{nbad)t, devotio, ajtatosság.

2ínbäd,teIcy, devotio spuria, bi

f" » ál ajtatosság, fzentes

edés.

2ímerfájaffen, innatus, velünk fzü

letett.

2ínfang , primordium, kezdet.

2{ngeboren, innatus, velünk fzü

letett.

2ingcncbnt, kedves, kellemetes,

jucundus, suavis, gratus.

2Ingemambt, applicatus, alkalmaz

tatott, /

2{n{agt, dispositio, digestio, kéfz

ség, kéfzület. -

2ínncbmen, assumere, venni.

2{mfd)autnb , intuitivus, fzemlélő.

2) Intuitive, fzemlélőleg
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2Infd5auung, - intuitio, intnitus,

fzemlélés. 8ur 2(mfdjuung ge

börig, intuitivus, fzemlélésbéli,

fzemlélésügyelő. -

2ínfid)t , respectus, tekíntet.

2ínjtanb, decentia, illendőség.

2{mtrikó , sollicitatio , sürgetés.

2(nmenbung, usus, hafzonvétel,

hafzonolás , ha[zonra való for

dítás.

2ínjiebenbe Straft, vis attractiva,
VOI1ZO 26I'O,

2Ínyießung, attractio, vonzás.

2írbeit, labor, munka.

2írt, species, felekezet, fél.

*

2Írtigfeit, modestia, módosság.

2{ufeinanterfolgen, successio, fo

lyamat.

2{ufenthalt, domicilium, lakás,

2{uffaffen, apprehendere, felfog
Ill.

2{uffaffung, apprehensio, felfogás.

2{ufflärung , illuminatio, éfzderü

lés.

2{uflöfung, solutio, bontás,

2{ufncbmcn, recipere, befogadni.

2(ufräumen , seponere, oltakarí

tani. – Evacuare locum , a'

helyt vagy közt megüríteni.

2(ufrid,tigfrit, veridicentia, igaz

mondás, igazfzóllás.

2(ugenblicf, momentum temporis,

fzempillantás , üdőpercz.

2{uêbebnung, extensio, terjedtség.

2{uêèebmungëfraft, expansiva vis,

" terjefztő tehetség.

2{uêmeffung, dimensio, mérés.

2{ufercimamber fepn, extra invicem

esse, egymásonn kivül lenni.

2(uferbaI6 mir ober umě, éxtra me|-

aut nos, kivüllem vagy kivül

lünk.

93.

*** , architectonica , építő

mesterség.
•43

94

*

98ebeittuug , significatio, sensus

verborum, értelem.

3ebingnif , conditio; alku.

35cbingte (baë), conditionatum al–

kudvány.

95ebingung, alku, conditio.

§)bne aller 8cbingung, abso–

lute, minden alku nélkül, Jtca[=

"* ratio essendi, létal

Ul•

35cbürfnifi, indigentia, inség.

Begebenbeit, casus, eset.

28tgebrung , appetitio, vágyás.

35c9cbrungèvermögen , appetendi

facultas, vágyó tehetség.

3tgeiterung, enthusiasmus, íhle

tés. *

95cgrtifcn , concipere, compre

hendere, megfogni.

3tgreiftid) mad)en , explanare, ér

telmesíteni.

Begriff, conceptus mentis, éfz- .

fogás, conceptus, fogás.

93cbarriid), durabilis, tartós.

$5cbarr[id)feit, duratio, tartósság

95efaupten , statuere, evincere ,

állítani; vítatni. -

3ebauptenb, assertorius; vítató,

Assertorie, vítatólag.

Bejabung , affirmatio, vítatás.

Söto6ad)ten, observare , visgálni.

5tquemlid,f.cit , commoditas, al

kalom. -

$Bercbfamfcit , facundia, befzédes

ség. Eloquentia , ékesenfzóllás.

$5ercbt, disertus, facuudus, be

fzédes, Ízós.

95crüßrung, contactus; éréntés.

Sötruf, Berufung, vocatio, hi

vás; hivatal.

95cjtanbÍtücfe, essentialia, mivolti

réÍzek.

95cfdjeibenbeit, modestia, módos

ság, tifztesség,

Be[timm6qrfeit, determinatio, de

terminabilitas, határoztathatás.

95c[timmtmb , constitutivum ,

tárgyhatározó. -

3c[timmung , praedicatum , acci

4:

*

s

§

*
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: dcns, állítmány, Determinatio,

határozat. Nota, jegy,

S5eftimmungègrunb, causa deter

minans, határozó ok.

S8ctbcn, orare, precari, imádkoz

ni, könyörögni.

95ctrug, error, illusio , csalatko

Z3S.

95cmegtr (bcr crite), primus mo

tor, az első indító.

35cmxgung, motio, mozdítás. 2)

Motus, mozdúlás, mozgás.

95tmegungëgrunb, momentum, mo

tivnm , indító ok.

95cmcië , argumentum , demon

stratio, bizonyítás, megmuta

tás. -

95cmxièbar, demonstrabilis, meg

bizonyítható, megmutatható.

35cmciëfäbig , idem.

95cmciëumfäbig , indemonstrabilis

, megbizonyíthatatlan, -

95cmunberung , admiratio , csudá

lás. :

98cmuftfcon, apperceptio, tudás.

2) Facultas appercipiendi, tu

dó tehetség. -

35évfaíí, assensus,

• * gyás. - - -

95c9fpitÍ , exemplum, példa.

38c3eid)mung, explicatio, fejtege

- tés. " -

95e5icben fid, auf ($tmaš, respice

re, ügyelni. -

95c5iebenb, relativus, vifzonyos,

2) relative, vifzongosan.

$5c3ichung, respectus, ügyelés. 2)

- Relatio, vifzony. 5) Öbnc al

. Irr öcsiebung, absolute, vifzo

- nyatlanúl. 4) Sn alter-8cjitbung,

absolute, mindenkép, minden

tekintetben.

9Bilb, imago , idea , kép , éfzkép.

95ilbenbe Stunt, plastica, képző

vagy formáló mesterség,

9Bilblatterey , sculptura , képfa

ragás,

93ilöbauerfunft , ars sculptoria,

képfaragó mesterség.

helybenha

5iIbung, formatio, formálás,

$8cbcm, territorium, környék,

tartomány. -

35čě , malum , gonofz.

$5čëartigfrit, degeneratio, elfa

júlás.

$5e5bcit, malitia, gonofzfzivüség.

Söudjitabcnrcdynung, algebra, be

tű vetés.

Sürgerrtájt, jus civile, porgári

Jus, *

9).

2*, exhibitio, elöadás.

2) hypotyposis, festés,

3)afcon , existentia, lét, létel. –

Qa8 ©afc9m ber 23u6itani , sub

sistentia, valólét, magavalónak

léte. -

3Dcműtßigung, humiliatio, alázás.

Qcmutb, humilitas , animi sub

missio, alázatosság.

g)cnf6ar , cogitabilis, intelligibi

lis, noumenon, gondolható.

g)cnfcm, cogitare, gondolni, őrei)*

brit 3tt benfen, libertas cogi

tandi, a gondolkodásnak fza

badsága. -

3Dcnfungšart, cogitandi ratio,

modus, gondolkodásmod.

3Dcuttidbfcit, perspicuitas, értel

messég.

g)id)t , densus , zomok, tömött.

3Did,tigfrit, densitas, soliditas,

zomokság.

Qid)tfunft, Poêsis , költő tudo

I1] <iI1V.

gbing an fid) fcf6ft, res in se, a'

dolog, ammint magában van,

valami magában, valamiség.

g)ruf, pressio, nyomás. …

g)urderingenN, penetrans, átható.

g)urd,bringlid,f.cit, penetrabilitas ,

áthathatóság:
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(§.

Csa, nobilis, nemes.

(Ebre (jotteš , gloria Dei, honor,

az Istennek dücsössége.

Gbrfurdyt, timor filialis, reveren

tia, fiúi félelem, tifztelet.

Gib, juramentum, esküvés, hit.

Gigentümfel, arrogantia, öntet

fzés , önböcsülés,

Gigenfd5aft, adtributum , tulaj

donság.

Ginbi(bung, képzés, képzemény,

imaginatio.

Ginbißungëfraft, imaginandi vis,

képzö erö , tehetség.

Ginbrucf, impressio, affectio, ér

deklés , illetés.

GinerIcy , identicus , eggyenlő.

GimerIcybeit, identitas, eggyenlö

seg.

(Éinfad), simplex, együgyü, ré

Ízetlen.

Ginflufi, influxus, erő, érdeklés,

illetés.

Cinbtimifd), immanens, bennma

radó honi. -

Cinbtit, unitas, egység.

Gimncbmen ben 3taum , occupare

spatium, elfoglalni a közt,

Ginrid,tung , constitutio, alkot

mány.

(ÉinfájaItung, involutio, beborítás.

Cimfd)rünfenb , limitans, korlá

tozó.

Cimfd)römfung , limitatio, korlá

tozás. -

Gimmirfung, erő, érdeklés, ille

tés, influxus.

Ginmurf, objectio , ellenvetés.

($Iementarmifémfd5aft , elementa

ris doctrina, zfengetudomány.

Gmpfänglid,feit, receptivitas, fo

ganhatóság. .

Gumpfinbbar, sensibilis, érezhető.

C#mpfinbelep, sensibilitas affectuata,

érzékenykedés.

($mpfinben , sentire , érzeni.

Cmpfinbung , sensus, érdekelte

*

tés. 2) affectio animi, sensus ,

érzemény. 5) sensatio, érzés,

illetődés. 4) $on bcr &nupfin

bung , tonus sensus, az érzés–

nek hangneme. 5) Curdy &m-

pfinbung , a posteriori, érzés

béli, és adverbialiter érzőleg.

Gmfigfeit, sedulitas, serénység

(#nblid) , finitus, véges.

Qnbömetf , finis ultimus, végczél,

végső czél.

(#ntfernung, distantia, melTzeség,
távúllát.

©ntgegenfc6ung, oppositio, ellent

állítás.

(#ntfdbciben, disputare, megválafz

tani.

(#ntjttben, oriri, támadni, teremni.

Gntmifelung, evolutio, kifejtés,

kifejfödés.

(#ntmurf, delineatio , rajzolat.

Grbauung , aedificatio, építés,

épülés.

Grbjünbc, peccatum originale,

originarium , eredendő bün.

Grbid,tete8 #Bejem , ens fictitium,

költemény. -

(#rfabren, experiri, tapafztalni.

©rfabrung, experientia, tapafz

talás. – Ourd) &rfabrung, a

posteriori, tapafztalásbéli és

adverbialiter tapafztalólag. –

9Rid)t burd) Qrfabrung, a"

ri, tapafztaláselözö és "•

bialiter tapafztaláselözöleg.

Grfinberifd), hevristicus , lelemé

nyes.

©rfüllen ben 9taunt, spatium com

lere, replere, betölteni a közt.

Grfennbar, intelligibilis, intelle

ctualis , értékeny, érthető.

(#rfemmen, cognoscere, ösmerni.

Intelligere, érteni.

($rfenntnif, cognitio , ösmeret.

Grfenntnifgrunb, ratio cognoscen

di , ösmertető ok, ösmeretalku.

črfenntnifvermögen (baè untert),

cognoscendi facultas inferior,

az alsó ösmerő tehetség
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(Šrffären, explanare, értelmesíteni.

($rffärung, explanatio,értelmesítés.

(&rlaubnif , licentia , engedelem,

(Šr[aubt, licitus, fzabad.

(Šrfäutern , declarare, világosítani.

Gr{äuterung, declaratio, világosí

tás.

Grfőfung, redemtio , megváltás.

Grörterung, expositio, névtagolás.

Gridjeinen , apparere, feltetfzeni ,

megjelenni.

Grfdbcinung, phaenomenon, jelenés,

Grfd){cíd)ung, subreptio, becsúfz

tatás,

Grfdyütterung , succussio, tremor,

rázás, remegés, rezzenés, rez

zentés,

($rmählung , electio, válafztás.

($rmeitern , amplificare, bőviteni.

($rmerbung , acquisitio , megefz

közlés, megfzerzés.

Gr3eugung , generatio, nemzés,

fajzás,

($r3eugungëart, generationis mo

dus , nemzésmód.

Gtmaë , aliquid, valami.

Gmigfeit, aeternitas, örökkévaló

ság:

- §.

§**** geometria, föld

mérés. ,

Strme (26irfung in bie), me[Ize

müvelés, actio in distans.

*** habitus, kéfzség, fzo

S.

5ttifó, fetissum, amuletum, bü

ájos.

§igur, figura , helykép. -

3liefenb, continuus, folyó, foly

tonfolyó.

{${ifi3, fluidus, folyékony, folya

dékony.

#0Ige, suscessio, folyamat,

50Igen (aufeinanber) succedere,
következni.

§*bcrung, Postulatum, kéremény.

§ort6cmtgen, promovere, elömoz

ditani.

Sortjdbreitenb , progressivus, men

tenmenő.

5rt)jtiíterep, Libertinismus, kö

telességtelenség.

§repbcit, libertas, fzabadság. –

{$repßrit itt benfen, libertas co

gitandi , a gondolkodásnak

fzabadsága. – Gjcfc6Iidje, juri=

bifdje Srcpßcit, libertas juridi

ca, jusfzabadság. – g)ic viebia

fd)t , libertas brutalis , barom

fzabadság,

őrömmigfeit, probitas, jámborság.

Sreb feyn , gaudere, örülui.

§urdyt, metus , timor , félelem.

(5

(5, , datum , adomány.

(Säbrung , fermentatio, forrás.

(Sanj, gänjIid), csupa , absolutus.

Sanjcö (cin), totum, egéfz.

(Sattung , genus, nëm.

(5c6cm , dare, adni. -

(jcbilfigt » ratum, valens, vali

dum, helybenhagyott. – 98a3

gebilligt merben fann , proba

babilis, helybenhagyható.

Gebotó, imperatum , praeceptum,

parancsolat.

(jtóraitd), usus, haszonvétel, hafzo

nolás, hafzonra való forditas.

(je6red)lid)feit, fragilitas, gyarló

ság.

"" , cogitatio , gondolat.

Gjcbanfcnbing, ens rationis, éfz

való, gondolatvaló.

(jefüßI.9" tactus, il

Ietés. 2) Sensus, sensatio, il

letődés , érzés. 5) 90loralifdjer,

sensus moralis, erkölcsi érze

mény.

(#jtfüßlfinn, tactus, iIletés,

(Štgentinanber fid) neigen r

vergere, öfzvehajlani,

C011

(#jts

32
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*

Gegenftanb, objectum, tárgy

2{cucfrer, externum, külső.

Gegenwirfung, reactio, vifzont

erőlködés. -

Gjcgrünbet, fundáltt, talpallot ;

- fundatus.

Gebcimmif, mysterium, secretum,

arcanum, titok. :

Gebordjen, obedire , engedelmes

kedni, fzót fogadni.

(jeift, spiritus , lélek.

Gjcfcbrigfrit, docilitas, tanítékony

ság. -

(5tIcbrfamfeit, eruditio, tanáltság,

tudósság.

Gemäßße , pictura, képírás.

Gemein , generalis, általlyában

való. -

(5cmcinfd5aft, communio, közös

ség. 2) commercium, fzövet

ség. -

Gemeinfinn, sensus communis,

közérzemény. . .

Götmütbëanlage, genius,

kéfzség. *

(5eműtíš6cmegung, motio animi,

elme

nämlíden Stfóltdíts, homo

geneus,egynemű.–Sincê antern

(5cfd5(td) 3, heterogeneus, kü

lömbnemű.

Stídjmaf, gustus, ízlés, íz. –

Critif bt3 (5cfdjmacf3, critica

gustus, az ízlésnek megítélése,

ízitélés. - -

(jefelligfrit, socialitas; társalko

dékonység. - -

(3cfcfffd5aft , societas, társaság.

Gjcfc6, lex, törvény.

Göcfc69e6er , legislator, törvény

Ízerző.

(5cfcf3c6ung, legislatio, törvény

Ízerzés. – Šigene, avtonomia ,

öntörvényfzerzés. – őrčmbt ,

heteronomia , jövevény, vagy

idegen törvényfzerzés.

($cfe6funbig, Iegisperitus, tör

vényfejtő, törvénytudó.

(Šefc6Iidjgut, legalis, törvénykö

vető, törvényhez fzabott.

Göcfe6[ofigfrít, effrenatio, exlega

litas, törvényetlenség. •

Gcfc6mäfigfeit, legalitas, törvé

illetés. 2) affectus, indúlat» | nyesség: - * * *

(Senau, praecisus, pontos. ($cfinnung, modus sentiendi, ér

zésmód,Genit , ingenium, elme.

Genugt5uung, satisfactio, elég

tétel. - -

Genuf, fruitio, élemény- -

Göccrbnet (3ufammen ), coordina

tus, rendbefzedett, öfzvesoro

ZOtt.

(Scrabc, directe, egyenesen. Jtid)t

gtrabe, indirecte, mellesleg,

közösleg. - -

Gertd,tigfcit, justitia , jusügyelés,

igazság. -

Gjereibtt (5ufammen), coordina

tus , rendbéfzedett, öfzvesoro

zott. - -

(5cfdaffen (8ut), factus ad bo

num, jóra termett.

Gjcfdbicflid)feit, dexteritas, idonei

tas, talentum , alkalmasság,

talentom, tehetség. *

(5cfd){cd)t, genus, nëm. – De3
*

-
-

–

($e[pannt, intensivus, fefzüItt.

($emaÍt, potentia, erőfzak.

(Semifen , conscientia, lelki ös

méret. • •

(5cmifbcit f certitudo, bizonyos

ság. – 2Infíjattenbe, eviden

tia, nyilvánvalóság. ,

(5cm00nbtit, consuetudo , habi

tus, fzokás. - -

(3űítig / ratum, valens, validum,

helybenhagyott, -

(Siftigfeit, valor , helybenhagyás,

helyesség, divat, -

(${aubt, fides, hit. – Srr3{alt=

be, fides erronea, tévelygő hit.

– Bernünftiger (Statót, efzes

vagy okos hit, fides rationalis

(${auben , credere, hinni.

(3[cid) (vol[fommen), adaequatus/

tellyesen egyenlő.
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(${cidjartig, conformis , egyféle.

(Sícid förmigfeit , analogia, egy

formaság.

(Sícid54cmpidot, aequilibrium, eggy

mértéküség. -

öficN, membrum, tag.

GjIicbtr6au, articulatio , tagfzer

keztetés.

(SÍűcffcfigfrit, beatitudo, boldogság.

Újfűtffcligfritè{ebre, scientia beati

tudinis , boldogságtudomány.

(Snabc, gratia, kegyelem.

Cjnabenmittel, gratiae medium,

kegyelemefzköz.

Újč6c , idolum , bálvány."

Göbcnbicht, idololatria, daemo

nolatria, bálványozás.

Újotträbicnit, cultus divinus, iste

ni fzolgálat. 4 -

Gottešpcrtbrung , cultus divinus,

isteni tifztelet.

Gettcëféligfrit , pietas, istenesség,

Görab, gradus ; garádics.

Újrän56c0riff; conceptus limitans,

határértemény, határéfzfogás,

határfogás. -

(Stän3c , limes, határ,

(SrčÉt, magnitudo , nagyság:

GrüntIid), fundatus , rationibus

innixus , sükeres. -

(Šrunb i fundamentum, talpfal.

Principium , talpok.

(5titnèbegriff, conceptus, prima

rius ; talpértemény, talpéfzfo

gás: -

Grunb6cfd5affenbeit, qualitas, pri

maria, sarkminéműség, sark

tulajdonság:

(Šrumbfraft , vis fundamentalis ,

talperö, sarkerő.

Grunb[ofi3fcit , casualitas, okat

lanság.

Grunbfa6; principium, talpállítás,

(bruntur[ad)t, principium, sarkok,

- talpo - -

Grunbmabrbrit , principium, talp

igazság.

Gunft, favor, kedvezés.

Újut, bonum, jó.

3.

§)ang, propensio, kéfzség.

§)art, durus, kemény..

$ciligfrit , sanctitas, fzentség.

$erverbringen , producere, al

kotni, termefzteni.

Šimmelfahrt, ascensio in coelum,

menybemenetel. -

Sirngcipinnit, chimaera, agyfzü

lemény.

S.

§, ttmő , in nobis, bennünk.

Sn0alt , complexus , foglalat.

Sniter , innerlid), internus, bel ,

belsö. -

Sntereffe, adnutus rationis, in

teressentia rationis , éfztetfzés.

Srrglaubt, fides erronea , tévely

gő hit.

Srrtbum , error, tévedés. – 3um

Srrtbumè ver{citenb, dialecti

cus, tévelygésre csábitó.

St.

&*, haereticus , eretnek.

Stinb , puer, gyermek.

Stirdie, ecclesia, anyafzentegyház.

Sifarbeit, claritas, világosság.

Silcírid,f.cit, tenacitas, enyvesség,

viscositas, sükeresség.

SiIuft , hiatus, rés.

Sifugbcit, prudentia,

Sičrpcr , corpus, test.

Straft, vis, erő. – Die 6cmcgen=

bt, vis motrix, mozdító, indí

tó erő. – Oic anjichenbe, at

tractiva , vonzó. – 3Dic 3itrükf

ftcfcnbc , repulsiva , távoztató.

Átünft(id), technicus, mesterséges.

Stunft, ars, technica , mesterség.

Stunttric6 , instinctus, artisticus,

mesteröfztön. -

Átunftvertanb, artisperitia műér

tés. 4

okosság.

32 *
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9.

*** , risus, nevetés.

9ambmejungëfunft , geometria,

földmérés. -

9after, pravitas, gonofzság.

$aunc, humor, kedv.

$aunigt, humorista, kedvmester.

$aunijd), humorosus, kedvízolga.

4'cben, élet, vita.

4!cer , vacuus, üres.

2cert (baš), vacuum , üreg, ü

resség. -

2ebrart, tanításmód, methodus.

9cbrc, doctrina, tanítás.

9cbrfprud), dogma, ágazat.

2cid,tgläubigfrit, credulitas, kön

nyenhivüség.

$ciècnfd0aft , passio vágyrögzés.

9icße , amor, fzeretet.

Álükft , hiatus, rés.

9uit , delectatio , voluptas, gyö

nyör , gyönyörködés, kéj.

Dr.

997, , potestas, hatalom.

90tablerep, pictura, képírás. 2)

Ars pictoria, képíró mester

ség.

9)łanier , modus mód.

9)łanieriren , imitatio modi, met

hodi , módmajmozás.

9)tann, vir , férjfi.

9)tannigfaltigfrit,

- lömbféleség.

9)tarftpreië , pretium fori, vásári

ár

varietas , kü

9)tafdjinc, machina , avtomaton,

gépely.

90Renge , multitudo, copia, so

kaság -

9)lenfd), homo, ember.

9)lemfdbenfeinbféligfrit ,

thropia, embergyülölés.

{l}tenfbenlehre , anthropologia,

embertudomány, |

misan

902cmfőjenfőjette , anthropophia ,

emberkerülés , [zilajság.

9)tenfdjenvertanb , humanus in

tellectns, emberi értelem.

9)terfmabÍ, nota, jegy.

9)teffen , metiri, mérni. *

9)teyncn, opinari, vélni.

?)litteÍ, medium, efzköz.

:))tittelbar , mediate, efzközösen,

3)litteIÚtgriff, medius terminus,

középfogas.

§)tittelbing, adiaphoron, közép

való.

§)töglid), possibilis, lehetséges.

9)töglid)fcit , possibilitas, lehet

Ség

9)tünbig, férjfikorú, majorennis,

9R.

*** , successive, egy

más utánn.

9tadbcinqmber feyn ,

következni.

9Rad fid)t, indulgentia, kedvezés,

${aivität, sinceritas, egyenesség,

9tatur, naturae, terméfzet.

9tatttr6efdbreibung, physiographia,

terméfzetírás.

92aturgefd)id)te , physiogonia, hi

storia naturae, Története, tör

ténetírása a terméfzetnek.

9łatur{ebre, physica, terméfzet

visgálás.

9Naturpel(femmembrit, naturae per

fectio, terméfzettökélletesség.

9łaturmifémfd5aft , , physiologia »

archaeologia naturae, termé

fzetnyomozás. 2) scientia na

turae , Természettudomány

9Naturjuíanb, naturae status, a'

terméfzetnek állapottya.

9Naturinoctf , naturae finis, a ter

méfzetnek czéllya.

9Rc6cmcimanbér feyn , juxta se es

se, egymás mellett lenni.

9\rigen (auščinanber), divergere »

fzéthajlani. - *

Rtigung, inclinatio, hajlandóság:

succedere,

|

*
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.

ki:

*TIL:

is

ts:*

9Rid,tgut, nonbonum, nemjó,

9łid)t8, nihil, nihilum, semmi. –

9ýrivativcê , privativum, fofz

tó. – 23crncincnbcê Jtid)tő. Gőit

bc 1l m b i n g.

9ticbIid,frit, elegantia, csínosság.

9łormaliècm , idem normalis, re

gulakép.

9Retbmxnbigfcit , necessitas, fzük

ség.

9Ru66arfeit, 9tu6cm, utilitas, hafz

nosság, hafzon.

§).

9* , major in syllogismo,

fő állítás.

$ffenbarung, revelatio, nyilatkoz

tatás. -

4Cffenber5igfcit, ingenuitas, nyíltt

Ízívüség. -

"p.

*)* (fd)nanfenb), pendu

lum oscillans , lengő függelék.

perfon , persona, fzemély.

9)f(id)t, officium, obligatio, kö

telesség.

%)ÍÍidtmièrig, officio adversum,

kötelességsértő.

%)rcbiger, praedicator vel mini

ster Dei, predikátor,

$rci3, pretium , ár.

$ricifer , sacerdos, áldozó pap.

%ricitcrtbum, sacerdotium, pap

ság

"unct, punctum, pont.

%)ünctiid)ftit, adcuratio, pontos

ság,

2.

*** , principium ; forrás,kútfő. plum ; -

#N.

SR, , progenies, faj, fajzat.

9Naum , spatium, köz.

9tdumcêimbalt, volumen, hely

foglalat, közfoglalat.

9\caI6cbingung, ratio essendi, lét

alku.

J\calmcfcm, ens reale, valóságos

való.

SRcd tfertigung, justificatio, igazú

lás, bünetlenedés, bünetlenítés.

9\cd,töpflid)t , obligatio juris, jus

kötelesség.

9tcben , loqui sermonem facere,

befzélleni.

9Rcbnerfunft, rhetorica, ars ora

toria, fzónoktudomány.

9Rtgef, regula, regula.

9Rci6ung , frictio, dörgölés.

9Rcid), regnum , orfzág.

9\cibc , series, sor.

9tcin , purus, tifzta.

9\ci6cm, irritare , ingerleni.

9Rcbbcit, cruditas, nyerseség.

9Nücffdyt (ohne ), absolute, vi

fzonyatlanúl.

SRüßrung , sensus, sensatio, ille

tödés. 2) Motio animi , illetés.

9Rube, quies, nyugodalom,

9\ubm (Sotttě, gloria honor, dü

csősség,

(25.

$*, definitio, érte

lemhatározás, mivoltkorlát.

©őa6 (cin gebcifd)ter), postulatum,

éremény.

(25a6mcife , thetice, állításkint,

állításképen.

(2a6piffenfd0aft, thetica, állítás

tudomány.

©ődjeibung , separatio , válafztás.

(25djeinbar, apparens, probabilis,

dialecticus, látfzatos.

3dycimbing, phantasma, látomány:

&űjtinmifemfdyaft, dialectica, Lo

31.*
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GőcI6ItIicót, amor

* -

gica speciei, seu apparentiae,

Látfzattudomány.

GZd)Icd)terbingő, absolute . egyál

tallyában.

(25dbfuj, illatio, következtetés. –

Gin faljd)cr , , paralogismus ,

helytelen következtetés.

©ődjIuffa6, consequentia, in syl

logismo, végállítás,

©őd)mutfv ornamentum, ékesítés.

©ődjön, pulchrum; [zép.

©ődjön!)cit, pulchritudo , Ízépség

©ődjöpfung, creatio, teremtés.

©ődyranfcm, limes, korlát.

©ődjuß unvorfc6fid)t, culpa, pec

catum, vétek. – 2(ngc6erne ,

reatus, bün. – Borfe6Iid)c, do

lus, gonoIzság.

Gödjmirmer, fanaticus, fonákefzü.

©ődjmärmerc), fanatismus, fonák–

ság 2) Mysticismus, élzfonák

ság

Gődjmanfcnbcr 3)cnbul, pendulum

oscillans; lengő függyelék.

©őd)mert, gravitas, nehézség:
©őcéIe, anima, lélek. • •

Gőtelembirt, pastor animarum, |

lelki páfztor.

GőcelemÍebre, psychologia, lélek

tudomány.

Gőéligfrit, salus, üdvözség.

Göc[b]t, ön, önn, önnön, ipse. –

2ín fid) fc16ft, absolute , magában. * • • • •

GőcI6[tgcműgfamfkit ,

sui, önnelegendőség.

proprius, ma

sufficientia

gafzeretet.

©őtíbilitäntig, per se subsistens,
önlétü.

©őt[6fffud)t , solipsimus, önbírá
ás - - - -

©őtI6It5ufriebenbtit , contentus se

cum animus, önnelégedJs.

Gőinn , öcbeutung ber 28orte ,

significatio, sensus verborum,

értelem. 2) 2(tufcrcr, sensus

exterior, külső érzékenység, 5)

Snnerer, sensus intimus, bel

sö érzés.

©őinmenlebre, aesthetica, érzés

tudomány, - -

©őinnešart, sentiendi modus, ér

zésmód. " - -

©őinnfid5fcit, sensibilitas, sensu

alitas, érzeményesség, érző te

hetség. ' ' ' , , , ,

©őittenlehre, ethica , moralis ,

scientia morum, erkölcstudo

mány. -

©őittlid,feit, moralitas, erkölcsös

ség. ' ' ' ' ' '

Q5cííen, debere, kelleni.

©őpannung, intensio , fefzülés.

©őpicÍ, lusus, játék. -

&pringfraft, elasticitas, [zökö
CITO, -

©őtättigfcit, continuitas, folyton

folyás. -

&tarr, rigidus, meredtt, mere

vény. ” - - -

(Zteff, materia, talpfzer:

(25treitig, polemicus, vetekedő,

&ünbc, peccatum , vétek.

2.
*

*** , illusio, áltatas.

Error , csalatkozás, -

QZÍjötigfeit, functio,

munkálkodás, " "

20at , facinus, tétemény, csele

kedet.

2batfadt,

tárgy.

32bciÍ, pars, réfz.

${citWarfeit, divisibilitas, ofzté

konyság, 4 -

Zbeilung, divisio , decompositio,

ofztás, fzétbontás, * *

QZen bcr ($mpfinbung, tonus sen

sus, hangneme az érzésnek.

SZrägbtit, inertia, tunyaság.

Srägbcitěfraft, vis inertiae, a'

tunyaságnak ereje. -

2)

operatio,

res facti, tétemény:

Sraum , Somnium, álomkép.

/
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Qreibung, sollicitatio, sürgetés.

2 ricó, instinctus, stimulus, öfz

tön.

$ric6fcbcr , elater, öfztöntoll,

Zugenb, virtus, erkölcs.

ll.

1lta, malum, roflz.

1ltbertinjtimmung, consensus, egy

gyezés.

11tbtrfliegenb, transcendens; ta

pafztalhatatlan.

1leberIcgt , reflexus, vifizaügyeltt.

11t6trícgung , reflexio, vifzaü

gyelés, -

1ltbernatürlid, , , supernaturalis ,

terméfzethaladó.

1lcbcrrcbung, persvasio, hitetés.

41c6crrcbungëfunft, ars persna

, dendi, hitetö mesterség

1lebtrfd)minglid) , transcendens,

tapafztalhatatlan. -

1ln6tfinnfid), insensibilis, érezhe

tetlen. 2) supersensualis, ér

zéshaladó,

1ltbérträglid), transmissibilis, át

hárítható.

1lcbertreibung, exorbitantia, car

ricatura, csélcsapás.

11c6cr5titgung, convictio, éfzgyözés,

1leppigfrit, luxuries, bujaság,

1lnbebingt, alkutlanúl, minden

alku nélkül, absolute , sine

conditione. . .

11m6cmociëßar / indemonstrabilis,

megbizonyíthatatlan, megmu

tathatatlan.

1Inbi{b[id), inimaginabilis, képez

hetetlen. -

11nburd)bring[id5fcit, impenetrabi

litas, soliditas, áthathatatlanság.

1lnčingcfd)rünft, absolute , hatá

ratlanúl.

1IncmpfinbIid), insensibilis, érzé

ketlen, érezhetetlen.

tlncmpfinb{id,f.cit, insensibilitas,

apathia , érzéketlenség,

1lmembIid), infinitus,

végtelen.

llnerlaubt, illicitus, vetitus, ti

lalmas. -

1Ingebcuer , monstrosus, fzörnye

tes. -

1Ingerabc, indirecte, mellesleg,

közösleg.

11mgeredt, jusügyeletlen, jussér

tő , injustus. Adverbialiter,

jusügyeletlenül, jussértöleg, in

juste. - - -

1Ingercd,tigfcit, injustitia, jussér

tés, jusügyeletlenség,

1Inglaubt, hittenleség, incredu

litas.

1lmförperfid),

tetlen.

végetlen,

incorporeus, tes

|unlauterfeit (fittiid: ), impuri

tas moralis , tifztátalanság,

fzeplösség.

1InIujt, aversio, aversatio, fasti

dium, undor, undorodás, ú

tálás. -

1lnmittelbar, immediate, efzkö

zetlenül.

1Inmöglid), smpossibile, lehetet

CI1.

1Inmöglid5fcit, impossibilitas, le

hetetlenség.

1Immünbigfcit, impubertas, kis

horúság. -

1Inpartícylid,f.cit, neutralitas, pár

tatlanság, -

1lmfter6Iid5fcit, immortalitas, hal

hatatlanság,

1Interfa6, minor in syllogismo,

all állítás,

1Interfudbung , investigatio, nyo

mozás, visgálás.

1lmveränbtrIid,frit, immutabilitas,

változhatatlanság.

1lnverg[cid){id), absolute , hason

líthatatlanúl.

1tnýcritèrbarfeit, incorruptibilitas,

romolhatatlanság,

11rbi{b, prototypon, ideale, zsen

gekép.
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tirförperdjen, corpusculum, zfen

getestecske.

tlrjprünglid, , , categoricus, ? ori

ginalis , eredeti.

1lrfprung , origo , ered

pium , kútfő.

1lrtbcif, judicium , itélet.

1lrtbcifcm, judicare , itélni.

1lrtíjcifëfraft, judicandi facultas,

itélő erő, tehetség.

1lrmcfcm , ens originarium , ere

deti való.

et, Princi

98,

3* , mutatio , válto

zás.

9Ber6inben , conjungere , öfzve

függefzteni. -

9BcróinNid)frit, obligatio, kötele

zés.

2) Synthesis, öfzvekötés. 5 )

nexus , öfzvefzövés.

2Bcrmcßrung, epigenesis, fgyara

podás.

9Bcrmittlung , praesumtio, gya

nítás, előgyanitás.

2Berncinenb, negativus , tagad

2) Negative, tagadólag.

9Bernčinung, negatio , tagadás. -

*Bernunft , mens, ratio, éfz

9Die fattle Bernunft, ignava ra

tio, a tunya éfz.

9Bernunftg[aubt, fides rationis,

2Bernunft(t)re, Logica, éfztudo

mány, ..

*

O.

95crnunftlicbe, amor rationalis,

éfzfzeretet.

9BernunftregcI, canon, éfzrégula.

9Bernituftjd)[uf, cryptifdjer, syllo

gismus crypticus, titkosan he

lyes okoskodás.

93cróinbung, conjunctio, öfzve

függefztés. 2) Sine 6cfonbcre

2írt 3Bcr6inbung; aggregatio,

öfzvesereglés.

9Berbergenbeit (bcr J'atur), ar

canum naturae, a terméfzet

nek titka.

3crber6tíjcit,

lottság, . . *

93treinigung, coalitio, eggyezés,

öfzveállás , öfzvehegedés.

9Bergeben (ba3), interitus, enyé

fzés.

{BergefcÍÍÍdjaftung, associatio, kép

fzövetkezés.

#Bergleid ( ebne), Lásd u n v e r=

0 I c i d) I i d).

2Bergnügen, gyönyörködés, kéj,

kéjérzés , delectatio, voluptas,

2Strbältnifi , proportio, arányzat,

Relatio, respectus, vifzony.

2Strbängnif , fatum , fatalitas,

kényetlenség, kényrontó sors.

"Berfebrt, perversus , fonák.

*Berfebrtbtit, perversitas, fonák

ság

**füpfung, unitas, egybegyütés,

corruptio , rom

9Bcrerbnung, statutum, rendelés.

2Berrid)tung, functio , operatio,

munkálkodás, végbevitel.

2Bérfd)minbcn (ba3), interitus,

enyéfzés.

3critanb, intellectus, értelem,

értő tehetség.

9Bcrítanbcèbegriff, notio, értemény.

9Bcritében, intelligere , érteni.

9Bcrfinnfid)cm , schematisare, sen

sificare , érzékenyíteni,

3Berfinnfid)ung, hypotyposis, ér

zékenyítő előállítás, festés. 2)

Schematismus, éfzfogásérzéke

nyítés.

2Bertheibigen, defendere, védni,

védelmezni. -

3Bermanbt[d)aft, affinitas, rokony

Ság.

Bermunberung, admiratio, álmél

kodás.

23criptiftung, desperatio, két

ségbeesés.

2Böllig, omnimodus, mindennémü,

mindenmódú,

*Bollenbtt, absolutus, consuma

tus , perfectus, tellyes,
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3BcIlfommen, perfectus, tökélle

tes, Consumatus, tellyes.

9BcIlfommcmbcit, perfectio, tökél

letesség.

{BcIÍÍtänbig, absolutus, consuma

tus, perfectus, tellyes, tökél

Ietes.

#Bolítänbigftit, integritas, tellyes

ség , épség- -

3Borquêfc6cm , supponere, prae

supponere, elöretenni, előbb

tenni, előtenni.

930rauêfc6ung, suppositio, prae

suppositio, elöretétel, elöbb

tétel, előtétel.

*Borbtróc[timmt , praestabilitus,

előre meghatározott.

2Borfenntnif, propaedevtica, elő

oktatás.

3Borfdrift, praescriptum, regula

practica, hagyomány.

3$eríteIÍung, repraesentatio, éfz

képzet, képzet, képítés,

*ö*rittling"érmignorepraesenta

tiva facultas, képítő tehetség:

*Berunterrid)t, annyi, mint 230r

fenntnif.

*Berurtbcit, praejudicium, elő
itélet.

*

- #8. -

*** incrementum, gya

rapodás.

28abnfinn, deliratio, efztelenség.

2Sabrbeit, veritas, igazság.

28d6rnebmung, perceptio , éfzre
vétel.

28abrfbcinfidfcit, verisimilitudo,

nasonigazság.

28cdbfcI , alternatio, felváltás,

28td,fcímirfung, influxus mutuus,

vifzonyérdeklés.

ßßeišbeit, sapientia, bölcsesség.

28tièbtitěfunbc, philosophia, böl

csességtudomány, bölcsesség

nyomozás, bölcsességfzeretet,

filozofia,

9ßeft , mundus, világ.

28eItaII, universum, mindenség.

28cItbegriff, conceptus cosmicus,

világügyelő élzfogás.

38cIt6città , bonum supremum

mundi, a legfőbb világi jó.

28crf5cug, instrumentum, fzer

fzám.

JScrtf , valor, érték, Aestimatio,

böcs.

28cfcn, ens, való. – 3Da8 alÍtr

rtaItt 98cfcn, ens realissi

mum, a legvalóságosabb való

– 2(uftrbaI6 btr Činnenmtít,

ens extramundanum, külvaló.

– Grbidjtett89Refon, ens ficti

tium, költemény. Gjcbi[bett8

9Gcjen, ens imaginarium, kép

zemény. – 98ca1c8 29cfcn, ens

reale, subjectum quo, létmi

volt.

{$cfcnbcit, essentia, mivolt.

2Rejcntíid), essentialis, mivolti,

2iSiècriprud), contradictio, ellen

kezet.

Q{Siècritrebung, obnitentia, ellent

állás.

2Siberitrcit, repugnantia, ellen

Ízögezés.

28ibcrbelung, conduplicatio, két

Ízerezés. Repetitio, többfzörö

zés.

98iIIc, voluntas, akarat.

2ßilícněmcvnung, maxima arbi

traria, kényregula.

9QiIIführ, arbitrium , kény,

2Girfung, operatio, munkálkodás.

2) effeetus, okozat. 3) Chemi

" válafztó munkálkodás. 4)

28irfung im bic Strmt , actio

in distans , mefTze müvelés.

98iffen, scire, tudni.

2Riffcnfd5aft, scientia tudomány,

28cbí, 93eb1fabrt , 2Goblitanb,

prosperitas, fzerencsés állapot.

$Bobi, gratus, jó, kedves:

2Bcbígefallen, adnutus, helyben

hagyás, tetÍzés.
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1

9RoßÍrtbenbeit , ' suaviloquentia,

kedvesenfzóllás. 3

gGürbe , dignitas , méltóság.

"Sunner, miraculum , csüda:

3.

* ÖdňI, numerus, fzám,

ab{formél, formula numerica,

fzámformula. . .

Sauberting , fetissum, amulatum

bűbájfzer. - - -

Sait6ern, magiam exercere, bű
völni. - -

cit, tempus , üdő.

Seitgrün3c , momentum temporis,

üdöhatár. - -

8citpunft, momentum, üdőpont.

8ergIiebern, feltagolni, analysare.

s"* , analysis, feltago
ilS. - - *

8ierra tb, ornamentum, ékesítés,

Sudyt , disciplina , fenyíték. -

Sufällig, casuale, accidens, ac

cidentale , eseti.

Sufälligfcit , casualitas, esetiség,

8ualeidbfc9n (baš), simultaneitas,

coexistentia, eggyüttlét.

Suncigung, inclinatio, hajlandó

ság. - - -

Surcd)mung, imputatio, tulajdo
nítás. -

8urűtfftoffen (ba3), a repulsio ,

távoztatás. - -

Surücfffcffcnbc Straft, vis repul

siva, távoztató erő.

3ufammengteremet, coordinatus,

rendbefzedett. *

8ufammenhang, cohaesio, öfzve

függés.

81tfanumengtreibt, idem.

3ufammengefc6t, compositus, öfz

vetett. -

Stifammcnfc6ttng, synthesis, öfzve

kötés. 2) compositio, öfzvetevés.

Sufammenfron (baš), coexisten

tia, simultaneitas, együttlét.

31títanb, status, állapot, kor.

Suribifdbcr , status juridicus,

jusállapot. | - - - »

3mang, coactio, kényfzerítés.

3mccf, finis, czél , baë 9teid) ber

8mecfc, a czélok orfzága. –

9Rifkmfdyaft ber Smccfe, teleo

logia, czéltudomány.

3mtitrinbtit, unitas finis, czél

egység.

-- - - - 3metfejigfrit, casualitas, czélat

"lanság.”

3mctfmäfig, fini congruum, czél

követő, czélügyelő. -

8mccfmäfigfeit, finalis forma, vel

nexus , czélokság, czélforma.

3mccfmièrig, fini adversum, czél

ellenkező. -

SmcifeIg[au6c, fidedubietas , hit

" kétkedés.

3mcybeutigfeit, amphibolia, két

értelmüség.
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sarius . . . . . . . . . . . . • • • • • • * • • • • • •

A. R. ac Clarissimus D. F/izdr Georgius , SS. Theol. Doctor et

Theologiae Moralis in Seminario Episcopali Weszprimiensi

21Professor . . . . . . . . . . . . . . • • • • • • • •

Spectabilis D. Frumer Antonius de Kere/:tes , Inclyt. Comit.

Krass6v. Tab. Jud. Assessor et Vice-Judex Nobilium . . . 1

Spectabilis D. Fuita Paulus, Fiscalis in Vajda-Hunyad. . . . . 1

Spectabilis ac CIarissimus D. Gebhardt Franciscus, Medicinae

Doctor , in R. Scientiarum Universitate Pestana , Thera

piae Specialis, ac Medicinae Clinicae pro Chyrurgis Profes

sor P. 0. . . . . . . . . • • • • • • • • • • • • • • 4

Perillustris D. Georgjevich Eugenius, Juratus Notarius Pestini . 1

Illustrissimus D. L. B. Gerliczy Michael , S. C. R. A. M. Ca

merarius, et Excelsi Consilii R. L. Hungarici Consilarius. 4

Spectabilis ac Clarissimus D. Gregent Antonius, Professor Emeritus 1

Spectabilis ac Clarissimus D. Gröber Laurentius, Professor

Pysicae Jaurini . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

D. Gundi Maximilianus , Compactor Librorum Quinque-Eccle

SllS • • • • • • • • . . . • • • • • • • • • • • • • •

Spectabilis D. Gyertydnfy David , lnelyti Comitatus Toronta

liensis *Notarius . . . . . . . . . . . . . . . . . . . t

Spectabilis D. Házy Franciscus de Szdkul , Inclyt. Comitatus

Κrassoviensis Tabul. Jud. Assessor. . . . . . . . . . . . 4

D, £gº, Franciscus, in Regia Academia Jaurinensi Auditor

uris. • • • • • • • • • • • • • . . . . . . . . . . 1 .

1 '
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/ Erempl.

Spectabilis D. Hertelendy Ignatius, Incl. Com. Torontaliensis
Vice-Comes. . . . . . . . - - • • • • • • • • • 4

Perillustris D. Hidegh Antonius, Mariae - Theresiopoli . . . . 1

Reverendissimus D. Hodich Georgius, Cathedralis Ecclesiae

Jaurinensis Canonicus, Inclyt. Comit. Soproniensis Tab.

Jud. Assessor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Perillustris D. Huliman Antonius, Possessionis Greovátz Nota

rius . . . . . . . . - - - - - - - - - - - - - - - 4

Spectabilis D. Jáko Stephanus, Inclyt. Comitatus Sathmariensis

Tab. Jud. Assessor, Dominiorum Nyir et Báthor Comitis

Károly Fiscalis . . . . - - - - - - - - - - - - - - -

A. R. D. Gasparik Casimirus, Illustrissimi ac Reverendissimi

D. Episcopi Vacziensis Secretarius . . . . . . . . . . . . 2

Reverendissimus D. Jordán/zky Alexius, Abbas B. M. V. de

Szászvár, Praepositus S. Georgii de Viridi Campo Stri

goniensi, Metropolitanae Ecclesiae Strigoniensis Canonicus

et Archi-Diaconus Cathedralis, SS. Tbeologiae Doctor . . 1

D. Jósa Rudolphus, in Regia Academia Jaurinensi Auditor Juris. *

Spectabilis, Clarissimus, ac A. R. D. Joannes Imre, AA. LL. Phi

losophiae ac SS. Theologiae Doctor, in Regia Scientia

rum Universitate Pestiensi Logicae, Metaphysicae ac Phi

losophiae Moralis Professor P. O. h. t. Decanus, prae

numeravit pro Philosophiae Auditoribus in exemplaribus. 100

Perillustris D. Kapra Joannes, Inclyt. Comitatus Krassóv. Hono

rarius Vice-Fiscalis . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Spectabilis D. Karácson Stephanus, Inclyti Comitatus Toron

taliensis Ordinarius Judex Nobilium . . . . . . . . . . 1

Illustrissimus D. Comes Keglevich Gabriel de Buzin, S. C. et

R. A. M. Camerarius, Administrator Comitatus Csongradi

ensis, ac ad Consilium Reg. Loc. Hung. Consiliarius . . .

Spectabilis D. Kere/ztury Christophorus, Judex Nobilium . . .

A. R. D. Ketzely Franciscus, Vice – Rector in Seminario Ar

chi – Episcopali Colocensi . . . . . . . . . . . . . .

Perillustris D. Kis Joannes, Incyti Comitatus Krassóv. Jurassor .

Spectabilis D. Kisfaludy Alexander, Sümeghini. . . . . . . .

A. R. P. Klarik Sylverius, Ord. S. Francisci, Professor IV.

Grammaticae Bajae . . . . . . . . . . . . . . . . .

Titl. D. Ko/ztárovics Nicolaus, Budae . . . . . . . . . . . .

Reverendissimus D. Kovács Antonius, Cathedralis Ecclesiae

Weszprimiensis Canonicus Honorarius, Oppidi Palota Paro

chus, et Districtus ejusdem nominis Vice–Archi – Diaco

nus, nec non Inclyti Comitatus Wesprimiensis Tab. Jud.

Assessor. . - - - - • • • • • • • • • •

D. Kovács Stephanus, in Regia Academia Jaurinensi Auditor

Juris. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- D. Körmendy Stephanus . . . . . . . . . . . . . . . . .

Spectabilis D. Kritske Josephus, Liberae Regiaeque Civitatis

Leutschoviensis Judex. . . . . . . . . . . . . . . . f

1

1

1

:

• • •
•••••••••
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Exempl.

A. R. D. Krohe Ludovicus, Capellanus Pestini . . . . . . .

D. Kruplanits Simeon , Strigonii . . . . . . . . . . . . .

D. Krüner Leopoldus, in Regia Universitatis Typographia Budae
Typotheta . . . . . . . . . . • • •

Perillustris D. Kupai-Nagy-Rácz Georgius, Juratus . . . . .

D. Langfelder Jacobus . . . . . . . . . . . . . . . . . . -

Spectabilis D. Lovrentsits Ignatius, Inclyt. Comit. Krassóv: sub

- stitutus Vice-Comes . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Spectabilis D. Márkovich Antonius de Csermek, S. C. et R.

A. M. Consiliarius, ac ad Tab. Banal. Incl. Reg. Croatiae

• • -9 - - - - - - - -

Assessor . . . . . . . . . . . . : •

A. R. D. Mayer Franciscus; Parochus Alba – Regalensis : : :

Perillustris D. Meltzer Joannes, Inclyti Comit. Krassoviensis Vi

ce-Notarius . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - - - - -

D. Mendöl Stephanus, in Regia Academia Jaurinensi Auditor

Juris . . . . . . . . : : : :
-

Excellentissimus D. Michael Comes de Nádasd, perpetuus Ter

rae Fogaras, S. C. et R. A. M. Camerarius et Actualis

Intimus Status Consiliarius; Inclyti Comitatus Comaromi

-
- * -

- - - - - ** -9 69

- • - - - - - 7 » *

- 9 9 - - - -9 - - - - *

ensis Perpetuus; ac Supremus Comes : : : : : : : : : :
Spectabilis D. Nagy Nicolaus; Inclyti Comitatus Torontaliensis

Judex Nobilium • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

-

*)
-

1

1

4

1

1

1

1

1

1

Í

1

Perillustris D. Nagy Martinus, Protocollista Palatinalis . . . . 1

D. Neuhold Ernestus, in Regia Academia Jaurinensi Auditor
- Juris - : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 4

Spectabilis D. Némethszeghy Benedictus, Fiscalis Pestini . . : 1

Spectabilis D. Nyéky Michael , Inclyti Comitatus Csanadiensis

Notarius . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Spectabilis D. Orbok Joannes, Inclyti Comitatus Krassóv: Ord.
- Judex Nobilium. * . • • • • • • • • • • • • • • - : : :

Spectabilis D. Pálffy Emericus, in Inclyt. Comit. Torontaliensi

Generalis Contributionis Perceptor . . . : : : : :

Perillustris D. Palik-Ucsevny Petrus de Furluk Inclyti Comita

-

-

• - - - - - 9 - - - 9

- tus Krassóv. Vice – Notarius . . . . . . . . . . . . :

Spectabilis ac Perillustris D. Piatsek Paulus, Assessor- : : . .

D. Potyondy Carolus, in Regia Academia Jaurinensis Auditor

Juris . . . . . . . .
-

Perillustris D. Pribék Felix , Rationum Exactor in Czegléd • •

- - - *** • - - - -

- 9 - • • * * • • • * * - - - -

Titl. D. B Putyari Alexander, in Regia Academia Jaurinensi Juris
Auditor . . . . . . . . . . . .

D. Rader Aloysius, Bibliopola ac lib orum compactor Albae Re
8*°• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Spectabilis D. Rákov/zky Stephanus, Plurium II. Comitatuum

Tab Judiciariae Assessor, et Jurium Principis Primatis Re
- gni Director... - - - - - - - - - - - •

Spectabilis D. /Rákótzy Parisetich Georgius, Inclyt. Com. To

rontaliensis Judex Nobilium. . . . . . . . . . . . . . .
* - . : 4

-

- _*
-

- -

- - - - * • - -

1

1

1

1

1

í

1

í

3

i

1

-



519

Evempl.

Á. R. D. Simonsits Ignatius, Parochus Civitatis Josephinae

Pestini. . . . . . . . . . . . . . . . . . - -

D. Simonyi Samuel, in Regia Academia Jaurinensi Auditor Juris.

D. (pl. titl.) Sontag . . . . . . . . . . - . - . - . - . - . - - -

Spectabilis Ö. Spány Andreas, Plurium II. Comitatuum Tabulae

Judiciariae Ássessor ac ad Curiam Regiam Pauperum Ad-,

- vocatus Regius. . . . . . . . . : : : : : : : : : : : : :

Spectabilis D. Suplain/zky Joannes; Inclyti Comít. Krassóv. Ta

bulaë Judiciariae Assessor. . . . . . . . . . . . . . .

A. R. D. ac Cí. Szániszlo Franciscus, SS. Theologiae Doctor ac in

- Seminario Episcopali Sabariensi Theologiae Professor. - .

Spectabilis D. Stojánovits Nicolaus, Honor. Vice–Fiscalis. . .

A. R. D: Szabó Nicolaus, Sacri Cand. ac Exemt. Ordinis Prae

monstratensium , Regii Maioris Gymnasii Sabariensis

. : Director. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :

A. R. D. Szabó Alexius ; Emeritus Professor Budae. . . . . .

A. R. ac Clarissimus D. Szalay Emericus, Dioecesis Sabariensis

Presbyter; SS. Theologiae Doctor , in Regia Scientiarum

Universitate Pestiensi Theologiae Pastoralis, Catecheticae

et Eloquentiae Sacrae Professor P. O. . . . .

A. R: D. ac Cl. Szenczy Franciscus; SS. Theologiae Doctor, ac in

Seminario Episcopali Sabariensi Theologiae Professor. . .

Illustrissimüs D. Comes Széchényi Stephanus etc. etc. . . . . .

Spectabilis D. Szy Joannes; Inclyti Comitatus Krassoviensis sur

rogatus Vice – Comes et Tabulae Judiciariae Assessor. . .

Spectabilis ac Clarissimus D. Szibenliszt Michael, Juris utrius

que, Doctor, in Regia Academia Jaurinensi Jur. Naturae,

Publ. Univ. et Gentium Professor P. O. | Facultatis Ju

... ridicae Pro – Senior. . . . . . . . . . . . . . . . . .

Perillustris D. Szöllösy Ludovicus ; Juratus. . . . . . . . .

Spectabilis D. Takáts Casparus, de Kis – Tóka, Secundarius

Inclyti Comit. Posoniensis Vice–Comes. . . . . . . . . .

Titli D. Terpco Constantinus, Mercator Papyr. Pestini. . . .

Spectabilis D. Torkos Michael, Inclyti Comit. Mosoniensis No

tarius: : : : : : : : : : : : :

A. R. D. Tóth Joannes ; Capellanus in Nágocs. . . . . . . .

Spectabilis D. Tóth Michael, Inclyti Comit. Krassoviensis Or

dinarius Notarius; et Complurium II. Comitatuum Tab.

Jud: Assessor: . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

D: Töltéssy Stephanus; Librorum Compactor Comaromii. . . .

Spectabilis D. Trifunácz Joannes ; Fiscalis. . . . . . . . . .

D. Kázsonyi Stephanus, Compactor librorum Wefzprimii. . . .

Titl, D. Vermes Hyeronimus, de Buda/alva . . . . . . . .

Excellentissimus D. Nicolaus L. B. Vécsey de Eadem et Ha

• • • • • •

; • • • • • • • • • • •

jácskő S. C. et R. A. M. Camerarius, Actualis Intimus

Status Consiliarius, Excelsae Tab. Septemviralis Assessor

et inclyt. Comit. Szathmariensis Supremus Comes. • . .

1

1

f

1

:

1

|

1
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, ' ' Exempl,

A. R. D. /iber Josephus, Archi-Episcopi Strigoniensis et Prin

cipis Primatis Regni Cerimoniarius. T. . . . . . . . . . 1

Reverendissimus D. /ìllax Ferdihandus, Ordinis Cisterciensis

Abbatiarum B. M. V. de Zircz, Pilis et Páfztó unitarum

Abbas. • • • • • • • • • • . . . . . . . . . . • 1

Illustrissimus D. Kurum Josephus, Episcopus Magno-Varadinensi

sis Latini Ritus S. C. et R. A. M. Consiliarius. . . . . .* f

Domina Zach Theresia , Bibliopolissa Posonii. . -. . . . . . . 23

Spectabilis D. Zaharics Stephanus, Fori utriusque Juratus Cau

sarum Advocatus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

D. Zditsek Gabriel, in Regia Academia Jaurinensi Auditor Juris. 4
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