Előtudósítás
a' Tudományos Mesterszavaknak folyó Gyűjte
ménnyérűl.

„ A z észnek derítéséből és a’ szívnek nemesítéséből 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 kivül, kiváltkép az emberi nyelvnek segedelme ál
tal , melly azt, a’ mit kiki rideg fáradozásai által a’ vi
lágnak elejéiül fogva tapasztalt vagy kinyomozott, má
sokkal is úgy k ö zli, hogy valamint eszeket az igazságról
meggyőzze , azonkép szíveket is a’ jóhoz édesítse, hódítsa,
elragadgya ; nem tagadhattyuk, hogy mindenik emberi
nyelvnek, hogy e’ két felséges hivatallyát szerencsésen
tellyesithesse, az igazságok’ közlésében értelm esnek, a’ jó
nak ajánlásában érzékenyítönek , érdeklőnek kell lenni.u
„Vajha dicsekedhetnénk már egyszer avval , hogy
nyelvünk, mellyet még Őseleink e’ két felséges hivatalra
alkalmatossabbnak tenni , nem annyira kívántt előmene
tellel a’ számtalan akadályok miatt, mint dicséretes buz
gósággal iparkodtak, ’s mellyet a’ legközelebb múlt negy
ven esztendőbül álló üdőkorban hivatlan , de jó szándékok miatt még is tiszteletre méltó Nyelvművelőink egy
más’ kezéből szinte kiragadván, ’s az imént említett hiva-
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talokra való szoros alkalmaztatása helyett, m á r a' régi
ségnek , már a’ felekezeteknek, már a’ rideg képzéseknek,
már meg a’ zabolátlan kénynek is értelmességvesztegető,
’s érzékenységhidegítő boldogtalan rámáira feszegették;
vajha dicsekedhetnénk, mondám, már egyszer avval,
hogy e’ magában kellemetes hangú , ritka hajlékonyságú,
eszünkhöz hazai rokonysággal férkező , szívünkbe anyai
édesgetéssel ható nyelvünk emlitett szent tisztyeire olly al
kalmatos lett, hogy koronkint előkerülő kis inségeinn ki
vű 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 tapasztalásábúl
tudgyuk , a’ mennyit Nemzetünk bölcsöjétűl fogva elélt,
lehetetlen bizonnyára, akár közönségesen értelmesnek,
akár minden Magyarra nézve érzékenyítőnek egyébkép
tenni, hanem csak a’ Magyar Tudós Férjfiaknak — hogy
ha nem emberikép , legalább hazaf ikép lehetséges — meg
eggyezése által. Ámde azokot, kiket eddig a’ Vármegyék,
mellyekben születtek; vagy a' vallások, mellyekben neve
kedtek; vagy a’ régi — azaz: a’ Nemzetnek és nyelvnek
gyermekkorában vagy ifiúságában költt — Magyar írások
és Könyvek, mellyekhez, mintha a’ tiszta Magyarságnak
legzavaratlanabb forrásai volnának, mennél tántorítha
tatlanabb , annál nevetségesebb bizodalommal 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 észtörvényeket
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 utálatosan küszködő tekin
tetek ugyan annyiféle részekre csavartak, ’s ugyanannyi
féle felekezeteknek felállítására csábítottak, lehetségese
máskép öszvemunkálkodó testbe szorítani , hanem a’ józan

ész által, melly minden tudós férjfiúnak tulajdona? —Az emberi józan ész bizonnyára, melly a’ nemzeti nyel
veknek születésénél az első Nyelvalkotókot szinte tudtok
nélkül, — mert eszek még akkor zsengéjében elrejtve és
kifejletlenül feküdt — arra bírta, sőt az értelmetlenség
nek minduntalan előkerülő ezer veszedelmei által arra
kényszerítette , hogy a' hasonló szavaknak , ha mindgyárt
egyébaránt valaha önkénybül, vagy vak esetből származ
tak is, hasonló képzőköt, és hasonló ragasztékokot adgya
nak, 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
már a' fénynek ama’ pontyára jutott, mellyrűl az efféle
ügyekezeteknek setét, göröngyös és járatlan ú ttyát déli
nap gyanánt megvilágosíthattya.“
„Vessük el tehát szívünkrül ama’ hállókot— bár csu
pán csak pókhállóknak mondhatnánk ! — ama’ súlyos, és
nemzeti cultúránknak előmenetelét irigykedő zabola gya
nánt tartóztató bilincseket, mellyek minket mindeddig a’
nyelvre nézve külömbféle felekezeteknek rabszol gaságában
kötve ’s a’ többiektől elzárva tartottak. Felejtsük el, hogy
akármelly tekintetben némellyek Pálé, némellyek Képhásé,
némellyek Apollóé vagyunk; ’s eggyesűllyünk 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. Ki tudgya,
— eggy reménysugár fogja el e’ szempillantásban eszün
köt, óh! melly édesen gyújtya szíveinket, hogy a’ nyelv
eggyesülés 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 közölt legkedvesebb Ha
zafitársaink’ , legédesebb Véreink’ elejébe terjesztyük a’
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nem a’ végbűl , hogy a’ Felekezeteknek pártoskodás utánn
esdeklő szokástörvénnye szerint, valakit azoknak elfoga
dására kényszeríteni vagy csábítani kívánnyunk — Nem!
nem vagyunk mink olly büszkék, hogy még a’ józan és z 
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 kezdetétül fogva építtyük, szintazok ugyan, mel
lveknek segedelmével a’ most virágzó tudós Európai nyel
vek a’ tökélletességnek ragyogó bérczére emelkedtek: de
embereknek ösmervén magunkot, nem állíttyuk lehetet
lennek azt is, hogy e’ bizonyos eszközöknek alkalmazta
tásában hibázhatunk. Czélunk az, hogy e’ törekedés által
a’ Tudós Magyar Férjfiakat arra bírjuk, hogy szinte olly
egyenes szívü nyomozáshoz, olly tudományos serényke
déshez, olly pártotlan hazaszeretethez kapcsoltt elmével
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 lévén 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 nyíltt
szívü iparkodásunkkal meg nem férnek; bevárjuk, de a’
nélkül, hogy 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 Férjfiaknak nevét, ’s é szrevé
telei vagy új mesterszavai iránt való veleményünköt."
,,A’ Logica, avvagy az Észtudomány minden egyéb
Tudománynak 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, ré szént más értelmüeknek
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tette, mintsem a’ minők hajdan voltanak. A* Magyar Tudós
f é r jfiakat tehát árra kérjük bizodalmasan, hogy mikor
e’ mesterszavaknak definitióit , avvagy értelemhatáro
zásait, és értelmeik szerint szorosan tett magyarításait
olvassák, a’ definitiókot és a’ bennek elhintett új princí
piumokot, avagy talpállításokot nekünk ne tulajdonítsák.
Mink ezeknek csupán csak fordítói lettünk a’ végbűl , hogy
ezen új Philosophiának véleménnyeit a’ Magyar Tudósok
is Magyarul 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 kívül 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.
Folyó munka lévén , helyt ád a’ mesterszavaknak akármi
kor , ’s akármelly Tudományhoz tartozzanak, mellyek
egyébaránt is szoros rokonyságban Vannak."
„Mindenik Szakasznak végénn elő fognak állíttatni a’
Magyar Mesterszavak, mellyek 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 fejtegetéséből áll; és ennek végénn ta
láltatik két rövid lajstrom , mellyeknek elsejében a’ Ma
gyar mesterszavak állanak elől, másodikában pedig a’ Né
metek. E’ lajstromokból, ha egyszer e’ nagy Munkának
végét érjük, hasonlóképen nagy lajstrom támad, melly
valamennyi Szakaszokra fog szolgálni, ’s melly szerint eggy
kis Encyclopoedia válhat, melly nyelvünk’ cultúrájának
Históriáját, mivel ennek emelkedése a’ rideg szakaszokbúl
ki fog világosodni, dücsőségesen befejezze."
,,E’ munkálkodásban pedig magamat e’ következendő
Regulákhoz tartottam;

A' Magyar Mesterszavaknak készítését igazgató

Regulák.
A k á r melly Tudományos Magyar Könyvnek czéllya egyéb nem
lehet, hanem hogy az Olvasót valamelly igazságokról meggyőzze.
Ama’ tulajdonság tehát, melly nélkül az efféle könyvek te lje s 
séggel nem szükölködhetnek, az értelmesség. Az emberi ész
tudni illik meg nem győződhet semmi egyébrűl , hanem csak a’
m it világosan és egészen átlát.
Az úgy nevezett Szép Mesterségek, mellyek között a’ Be 
széllők , úgymint a’ Költés és az Ékesenszóllás, legfelségesebbek
és leghasznosabbak , az ésszel 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 kivűl , mint fő tulajdon
ság, melly nélkül el nem lehetnek, az érzékenyítő erő is meg
kívántatik.
Az ollyan könyvek , mellyek egyszersmind az észt is oktat
ni , ’s a’ szívet is kivánnyák nemesíteni, szükséges bizonnyára ,
hogy mind a’ kettőt, az értelmességet tudni illik, és az érzé 
kenyítő erőt egybe kapcsolják. Illyenek 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 teljesítsük.
E’ röviden előadott talpigazságokra kell nekünk ama’ Regu
lákat építenünk , mellyek 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 nyelvekből köl
csönözött mesterszavakot, ha mindgyárt meg vannak is korcsosít
v a, szentül meg kell tartani, mihelyt a' következendő két tulaj
donsággal bírnak : úgymint hogy a’ nyelvnek ifiúkorában támad
tak , és igy régiek; azutánn pedig, hogy onnantól fogva egész
a’ mostani korig a’ közönséges és állandó szokás által felszentel
tettek, és a’ nemzeti szavaknak minden jussaival megajándékoz
tattak. Illyenek a’ keres z t , keres z tség , keres z tény , mellyek , ha
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egyenesen a’ Tótbúl támadtak is, léteket még is minden bizon
nyal a’ crux gyökérnek köszönik ; bérmálás , confirmatio , (f ir 
ma , birma, bérma , fir m á i, bérm ál) ; püspök, episcopus ; ka
rácsony , 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 férjfikorában mindaddig tilalmas , még
s z okott régieket találunk , ha ezek idegen nyelvekbül kölcsönö
zött és megnemzetesített szavak volnának is.
b) Az idegen nyelvekbül kölcsönözött régi és s z okott sza
vak helyett soha sem állíthatunk mink elő 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 megnemzetesített szót is, mint példának okáért Pa 
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
rul írunk, ’s kikenn kívül másoknak ezen Egyházi Tudományok
ról nem is írhatunk.- .
c) Egyébaránt, hogy a’ nyelvnek cultúrája nem a’ nemzeti
szavaknak szaporításából áll, megbizonyíttatik a' Feleletnek 48.
2. szám. a) alatt a’ 166. oldal, valamint a’ 23. §. 6. szám. az 58.
old. és a’ 26. §. a’ 65. old. az is , hogy az idegenekkel való ve
gyülés a’ nemzetekben és nyelveikben a’ cultúrára való alkalma
tosságot sem meg nem rontotta, sem meg nem rontya.
d ) Az idegen ugyan, de a’ régi szokás által felszenteltt,
megnemzetesített, és közönségesen értelmességre jutott szavakot,
kivált mellyek a’ Religyiót illetik, annál buzgóbban kell nekünk
fenn tartanunk , mennél gyanúsabbak azoknak ügyekezetei, kik
a’ nemzeti nyelvekbül a’ Deáknak minden legkisebb nyomdokát
ki akarják irtani. Lásd errül 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.

Másod ik Regula.
Ámde ha az idegen nyelvekbül kölcsönözött, akár ép, akár
korcsosított szavak régiek ugyan, de nem igen s z okottak, akkor
vagy nemzetieket kell helyekbe tenni, ha könnyen lehet, de
helyeseket és értelmeseket; vagy legalább a’ korcsoktól megtisz-
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togatni, hogy ama’ nyelvnek segedelmével, mellybül kölcsönöz
t ettek, értelmesebbek legyenek. így a’ baptismálisok helyett
( literae baptismales) a’ keres z tlevél minden bizonnyal jobb is,
valamint a’ Szentség a’ Sacramentom helyett. A’ Kardinál el
lenben , jóllehet Pázmán’ Munkáiban olvastatik, nem olly (isme
retes, és járatos név még is a’ Magyaroknál, mint az Apostol
és Prépost nevek. E’ két utolsóban tehát a’ Deák us 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
f üggeszteni, hogy ösmerősebb legyen. E ’ regulának okai a’ kö
vetkezendők.
a) Valamint az idegenektűl kölcsönözött szavakot még akkor
is, mikor helyettek értelmes és törvényesen formáltt nemzetie
ket nem találunk , a’ nyelvből erőnek erejével kiirtani, üdőtlen
buzgóság, vagy talán titkos okokból származó embertelen ügye
kezet is : úgy ellenben az idegen szavak helyett kész nemzetiek
kel, mellyek azokot tökélletesen kifejezik, és egyébaránt a’ for
mátiónak reguláit sem sértik, élni nem akarni, méltatlan röstség,
és anyanyelvünkhöz való alacsony hidegség volna.
b) Az idegen szavaknak korcsosítása a’ Nemzetnek és a’
nyelvnek ifjúkorában nagyon természetes volt, ammint a’ Fele
letnek 26. §búl a’ 65. és követ. old. kitetszik : de ugyana
zon §ban, és a’ 62. §nak d ) utánn álló 1. számában bővebben
elő adatik eggyszersmind ama’ szégyen is, melly Nemzetünkre há
rulna , ha mostani férjfikorában az idegen szavakot megkorcso
sítaná. A’ régi megkorcsosított és most már mindenütt szokott és
ösmeretes szavakkal úgy kell élnünk, mint az ifjúkornak a’ szo
kás által felszenteltt maradékival, mellynek a’ korcsosítást senki
a’ világonn vétekül nem tulajdoníthattya. Lásd a’ Felelet. 292.
old. i.) 2.)
c ) Minekutánna mind Religyiónkot, mind Törvénnyeinket
a' Deák nyelvnek dajkakezébül vettük , át nem látom , mikép
irtózhatnak az alacsony hálaadatlanságnak gyalázatos béllyege
nélkül a’ Deák neveknek nállunk már régen ösmeretes, és még
a' köz népnél is járatos végzéseitől. 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 végből, hogy a’ Németeket majmozhassuk?
Egész nyelvünkben sem nem formállyuk mink, sem nem decli
nállyuk , sem nem conjugállyuk a’ szavakot a’ végzéseknek elha
rapása, vagy inflexiója által; és így nyelvünknek e’ nemzetisé
gétől akkor sem kell eltávoznunk , mikor az idegen neveket be
fogadgyuk, vagy megnemzetesíttyük; kivévén, ha az idegen név
nek végzése a’ Magyar ragasztékoknak vagy szóképzőknek elfogadá-
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sára alkalmatlan volna , a’ mi a’ Franczia szavakban legkönnyeb
ben megtörténhe t, mint N uance, mellyel ekképpen kell meg
magyarosítani : Nüáns z .
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 ál, mint, a’ fran
cziásan vagy németesen ejtett nevekben Cardinal, és A dm irál,
a’ Magyarban olly ritka, hogy eredetiképen nemzeti gyökérne
vet vele csak négyet találok: ál, nyál, s z á l , tá l; származékot
csak eggyet fo n á l; a; kanál, és csanál, olly habzó nevek, hogy
sokaktól helyettek inkább kalán , és csalán mondatik. A’ töb
biek idegen nyelvekből kölcsönözött nevek, és tudtomra csak
ezek: bál, ( Ballen) mál , mellybúl a’ hölgymál le tt, fl os pictus
( email ) , korál , ( coralium.) De még két l betűvel is ritka nál
lunk a’ neveknek áll végzése, mellyel többet ezeknél nem talá
lok : áll, váll és belőllök öszvetett ingváll és s z akáll. Az ár
végzés csak egynéhány Magyar gyökérszóban találtatik , m int ár,
kár , nyár , sár , s z á r , tá r , zá r, vár , (W arte;) p á r , (par ;)
a’ származékokban Tót eredetű szóképző gyanánt szolgál, és csak
alacsony hivatalokot jelent, mint bodnár, csaplár, kádár, mol
nár ; vagy más nyelvekből kölcsönözött és megkorcsosított ne
veknek a’ végzése, mint dandár , handzs á r , més z ár , mozs ár ,
( m ortarium ;) oltár, ( altare ;) polgár, ( Bürger;) s z amár ,
( Olaszúl samaro; ) ta tá r , ( tartarus) ; trá g á r, (Trager; ) ’s
a’ t. Lásd a’ Felelet. 294. old. Ezen okokra nézve a’ mi férjfias
nyelvünkben sokkal szebb és jobb az efféle nevekben Cardinalis,
A d m irá lis, Cancellarius, Referendarius nem csak a’ Deák be
tűköt is megtartani, mintsem a’ K a rdinál, A dm irál nevekkel
a’ Francziát és Németet, a' Kanczellár, és Referendár végzések
kel pedig a’ Tótot majmozni.

Harmadik Regula.
Mikor valamelly új, vagy legalább eddig mind Magyar
mind magyarosított név nélkül szűkölködő tárgynak helyesen for
m áltt, határozott értelmű, és világos nemzeti nevet nem talá
lunk, a’ mi kivált a’ naponkint gyarapodó tudományokban, és
szép mesterségekben felette sokszor megtörténhet; tartsuk meg
annak nevét az ollyan idegen nyelvből, melly a’ tudós Magyar
olvasók előtt ösmeretes, és nemzetesítsük meg, ha szükséges,
ú gy, hogy a’ Magyar szóképzőknek és ragasztékoknak elfogadására
alkalmatosabb legyen , a’ nélkül mindazáltal, hogy azt nevetsé
gesen megkorcsosítsuk. Illyen nevek az én ítéletem szerint az
A ntifóna, 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 szóképzokben , a’ szó
járásokban , és a’ cultúrának alsó ágaiban, a’ Feleletnek 33. §.
a’ 87. old. világosan kitetszik. A’ szép Mesterségeknek müveiben
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szembetünő még a’ nemzetiség; de theoriájokban, mivel ez már
a’ tudományok közé tartozik, nemzetiség többé nem uralkodhat,
ammint az imént említett 33. §phusnak 4. száma alatt a’ 89. old.
megbizonnyíttatik. A’ Tudományoknak tárgya tudni illik az egy
gyetlen eggy igazság lévén , az igazság pedig olly annyira
az egész emberi nemnek eszéhez tartozván, hogy akármelly
nemzetnek, mint nemzetnek, tulajdon birtoka nem lehet: vi
lágosan következik, hogy a’ Tudományokban nemzetiséget oko
san nem kereshetünk. Felette üdőtlen iparkodás tehát az , melly
a’ Tudományok’ mesterszavainak fordításával bajlódik: sőt én ezt
még igazságtalan kérkedésnek is tartom; mert a’ tudománybéli
tárgyaknak kötelesek vagyunk meghagyni ama’ neveket, mellyekkel azokot feltalálóik és kinyomozóik a’ többiektül megkülömböztették. Lásd a’ Felelet. 290. old. a) b) c) és 292. old. d ), és 277.
old. 4).
b) A’ mi az igazság r ú l, úgymint a’ Tudományok’ tár
gyáról, 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 Religyio csak eggy
nemzetnél légyen igaz , a’ többieknél pedig hasonló képen nem.
Az igaz Religyióban , akár természe ti, ákár kinyilatkoz
tatott legyen, a’ nemzetiségnek olly annyira nincs helye ,
hogy egyenesen az egés z Emberséghez tartozik. A’ Keresztény
Religyiónak az, hogy közönséges, nem p edig nem zeti, szinte
külömböztető jelei közé tartozik: mert valamint a’ Természetnek
Alkotója a’ táméntalan sok emberi csoportot, mellyekbűl a’ né
pek és nemzetek váltak, a’ végbűl kívánta a’ vándorlások által
megvegyíteni, hogy bellőllök eggy Egés z vállyon, mellyel Em 
beri 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 nem zeti, az természet szerint a* népeknek
egymástól való elidegenitésére 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 nyelvbűl kölcsönözött ne
vektűl és kifejezésektűl, melly Európában a’ népeknek mind
em beri, mind p o lgári, mind egyházi eggyesűlésére majdnem
eggyetlen eggy eszköz gyanánt szolgált, és nagy részént még most
is szolgál. Lásd a’ Felelet. 184. és kövelknz. old. a) és b).
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c) De arra, hogy a’ tudományos könyvekben, ha mind
gyárt Egyházi tárgyakról értekeznek is , az idegen szavaktúl ne
irtózzunk, vannak még egynéhány egyéb okaink is. Azonn kí
vül tudni illik, hogy e’ szavak mibelénk idegen nemzetiséget
nem oltanak, egyszersmind az idegen idiotizmusokot is értelme
seknek teszik. ( Felelet 31. §. 99. old. és 48. §. 2. szám. d) a’ 169.
old.) Bizonyos tovább, hogy a’ Tudományokban és a’ Religyíó
ban még a’ helyesen formáltt nemzeti szavak sem teszik a’ Tu
datlan előtt a’ tudományos tárgyat vagy oktatást értelmesebb
nek , mint az idegenek; a’ tanúltt Olvasónak pedig alkalmatlan
unalmat okoznak. Akár a’ Tis z tító tűznek, akár a’ Púrgató
riumnak nevével éllyünk a’ lelki tanításban, mind a’ kettőt meg
kell előbb tanítványaiknak 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 Tis z 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 nemesítésébül 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' 174. old. d.)

Negyedik Regula.
Tegyük m ár, hogy az eddig előadott Regulák valamelly
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
tökélletes határozással képzelhesse. Magyar mesterszavaknak te
hát semminémü esetben sem lehet akár új gyökérszavakot, akár
kiavúltt régi s z avakot választani, a’ következendő okokra nézve.
a) Új gyökérszavakkal eggy általlyában 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 megvegyült, 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’ 31. §. 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 nyelvünkül, mind
magunkot nevetségesekké ne tegyük. Az efféle szavak bizonnyára
szokatlanságok és ösmeretlenségek miatt szinte olly érthetetlenek
és terjeszthetetlenek , mint az új gyökérszavak. ( Felelet. 46\ §,
454. old.)

Ötödik Regula.
Valamint mindenik tárgynak, ideának és árnyékozatnak kü
lönös nevet adni üdőtlen szőrszálhasogatás , melly a’ nyelvet sok
haszontalan szóval megterheli, ’s melly hez az atás , et és, ta tá s,
tetés , szóképzőkkel formáltt nevek , mint íratás , veretés , ol
vastatás, s z enteltetés, az írás, verés, olvasás, s zentelés helyett
különösen tartoznak: ( Felelet. 50. §. 4. 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 érlelmességét szörnyűképen megvesz
tegeti. Ez történt az igaz szóval, mellynek háromféle szokolt
érlelmémi kívül, úgymint verus , ju stu s, és sincerus, még eggy
szokatlant akartak adni némelly nyelvművelőink, vagy inkább
nyelvreformálóink , de kívántt foganat nélkül; mert e’ mellék
név, avvagy adjectivum, a' j us 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
szóformálásnak anyanyelvünk’ épűletébűl kinyomozott reguláit
az Etymologiának avvagy Szónyomozásnak felette fontos tudo
mánnyábúl tanúllyuk , melly az Analyticában és legújabb Ma
gyar Nyelvtudományomban bőven elő terjesztetik. E’ regulák
közül a’ legjelesebbek ezek: a) A’ homályos vagy egészen ért
hetetlen szóképzőköt szorgalmatosan el kell kerülnünk, b) Azok
kal, mellyek új szavakot csak az igékbűl szülhetnek, a’ ne
vekből új származékokot ne alkossunk , és viszontag. c )
A’ puszta végzéseket, mellyek minden értelem nélkül szűkölköd
nek , m int az ák az írák , tudák és több efféle szószörnyetekben,
szoképzőknek az emberi nyelvnek szónyomozásában járatlan
emberek gyanánt ne nézzük, d ) Eggy általlyában a' szavaknak
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formátiójában a' nyelvnek se mivolti tulajdonságait, se nemzeti
járását meg ne sértsük. Lásd a’ Felelet. 29. §. a’ 75. old.
Fő oka e’ Reguláknak az , hogy a’ szóképzők mindennemű
emberi nyelvben a’ szavaknak új meg új 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 sirattya a’ bölcs Magyar
anyanyelvűnknek mély sebeit, mellyekkel az Etymologiában já
ratlan és csak a’ zabolátlan képzésnek reptei utánn indúltt Szókoholók eggy üdotűl fogva elborították ; mire nézve szíves kér
leléssel javaslom, hogy a’ki magában az új szavaknak alkotására
akár nemes geniu s t, akár alacsony orexist érez, a’ Szónyomo
zásnak tudománnyát éjjel nappal forgassa ; amaz ugyan, hogy a’
nyelvet hasznos szüleményekkel meggazdagíthassa; ez pedig,
hogy beszemetezésétűl magát megtartóztassa.

Heted ik Regula.
Az öszvetett szavakkal a’ tudományos tárgyaknak neveit
legszerencsésebben kifejezhettyük , mint E rkölcstudomány, N a p 
fordító , Napfordulás , Jeltartó , É jnapegyenlőség , ’s a’ t. De
itt is szemünk előtt kell tartani az öszvetevésnek hivalallyát, 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 eggyik , már a’ másik feje
zi ki szerencsésebben. Lásd ennek példáit a’ Felelet. 288. old.
c) alatt.

Nyolczadik Regula.
A’ mesterszavakot felette ritkán tanácsos betű szerint, vagy
ha öszvetett szavak , szórúl szóra fordítani, mint hajlítá s , 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 olly 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' P rimás név nem csak egyházi, hanem világi hatalmat is je-
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lent: azt tehát sem az első P a p , 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.

Kilenczed ik Regula.
A’ Mesterszavaknak fordításában legfőbb figyelmünköt 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 ju s
habet in r e , és jus habet in rem Magyar úl akarjuk kifejezni,
és a’ jus nevet az ig a z, vagy igazság szóval fordíttyuk, beszé
dünknek , azonnkivűl hogy szokatlan, tökéletesen 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 szokatlanúl ugya n , de még is in
kább az igazmondást illeti, m int a’just. De ha viszontag a’ jus
nevet megtartyuk, a’ velejáró Deák tudós idiotismust is in r e ,
in r em szórúl szóra bízvást megtarthattunk az értelmesség
nek minden legkisebb veszedelme nélkül:ju ssa 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 a z , hogy noha nyelvünkbe valaha idegen
szójárás avvagy idiotismus, kivált a’ Religyióhoz 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’ ifiúkorának szent maradékait, most már, minekutánna férj
fikorát elérte, az értelmességnek kész veszedelme nélkül sem meg
nem változlalhattyuk , sem fel nem cserélhettyük: ugyanazon
férjfikora még is meg nem engedi többé, hogy újakat kohollyunk,
vagy az idegennektül kölcsönözzünk. ( Felelet 31. §. a’ 83. old.
és 32. §. a’ 85. old.) Mikor tehát a’ Tudományokban új idegen
idiotizmusokra akadunk, lehetetlen valóban, hogy magunkonn
egyébkép segíthessünk, hanem ha az idegen mesterszót, mellytül
az idiotismus kiváltkép függ, anyanyelvünkbe befogadgyuk ;
mert ehhez azutánn, az idegen idiotismust is bizvást odafüggeszt
hettyük. Mennyit kínlódunk mink az influxus szónak amaz értel-
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mével, mellyrűl a’ régi Romaiak, ha nem hibázok , semmit sem
tudtak, ’s melly helyett Cicero a’ tactus névvel él; a' mit mink
erőnek nevezünk. Mikor tudni illik a’ barbarismus így szóll:
ego in hanc rem influxum non habeo: a' Német is imigy: ich
habe in diese Sache keinen Einfluß; 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 csal megmaradt az influxus.
szóval: nekem ebbe nincsen influxusom ; a’ köz emberrel pedig
imigy beszéll: nekem ehhez, semmi közöm\ vagy ez éntőllem nem
függ; vagy ehhez én semmit sem szóllhatok ; vagy ammint a’
környűllállások megkivánnyák. — Budánn Február. 7. napjánn

E z volt az eredeti dicséretes ügyekezet, ’s hazafiúi nagy
Intézet. De mivel a’ környűlállások az üdötűl fogva egé
szen megváltoztak, szükséges lett, 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’ Magyar Haza
előtt ösméretlen maradgyon , vagy éppen füstbe men
nyen tehát addig is; még valamelly Tudós s’ buzgó Hazafi e’
jeles Intézetnek tellyesítésére magát feláldozza, a' Királyi
Magyar Universitás’ Typographiája, melly a’ Magyar
Müdarabokat mindenkor kész volt nagyobb áldozatokkal
is elősegíteni, eggy nagy érdemű Hazafinak adakozásából,
ki amazoknak Társa és Ösztönözője vala, a’ két rendbéli
s zókönyvet Kézírásban megkapván , nagy örömmel jelenti
a ' M agyar Hazának, hogy azokat egybe olvasztván, tu
lajdon költségén és betűivel csinosan ki fogja nyomtat
tatni, és azoknak, kik reá előfizetni kívánnak, Augustus’
végénn két ezüst forintért kezekhez fogja szolgáltatni, annak-
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utánna három forintra emeltetvén a’ kelőára. Előre lehet
fizetni minden Könyváros , és Könyvkötő U raknál,
kik ezen Királyi T ypographiának Könyveit az Országban
árullyák, azon kivül minden Oskolabéli Professor és Director
Uraknál, itt Budánn nevezetesen magánál a’ Királyi T y 
pographiánál, és Pozsonyban a' mostani Országgyűlés
alatt Özvegy Z ách T rézsia A sszonynál Szent Mihály
utszájában az Ország' Háza mellett, kik fáradságoknak jutal
máúl és költségek’ megtérítéséül a’ tizeneggyedik nyom
tatványt ingyen fogják kapni. Az Előfizetés fog tartan
i
Junius’ végéig, a' meddig annál számosabb Előfizetőket
remélly a’ Királyi T ypographia, mennél bizonyosabb
hogy illyen Tudományos Mesterszóbeli Gyüjtemény
(Dictionarium Vocabulorum Technicorum), mellyben min
d
a' régi , mind az új alkotásbeliek szoros Critica alá vé
tetnek, még eddig a’ V ilág’ elejébe nem jött, amm:
ezt ama’ két la p , melly ezen Tudósításnak végén a’ Szó
könyvbűl próba gyanánt mint annak valóságos kezde
te, hozzá adatik, megfog ja bizonyítani. — Költt
dánn
u
B
a' Királyi Magy a r U n iversitás’ Typographiájában
Április 5-dik napján 1826.

