
Révai, Verseghy és a tiszti szótárak. 
(RÉVAI MIKLÓS és a Pest-vármegyei, VERSEGHY FERENCZ, KISFALUDY 

SÁNDOR és a Zala-vármegyei tiszti szótár.) 

A magyar nyelv természetszerű jogát: hogy használata a hazá
ban minden téren kötelező legyen, csak hosszú küzdés után, az 
1843'4-iki országgyűlésen érte el. A küzdelem 1790-ben kezdődik. Az 
179 )-iki XVI. törvényczikk az első e nemben, a mely a magyar nyelv 
használatáról szól. Arról szól, hogy «a nyilvános ügyek intézésére 
idegen nyelv ne használtassák, a magyar nyelv pedig megtartassák». 
Igaz ugyan, hogy a törvény csak a felség biztosítását foglalja magá
ban, hogy idegen nyelvet semmiféle ügyben nem fog használtatni és 
a magyar nyelv terjedésére és csinosodására a gimnáziumokon, az 
akadémiákon és az egyetemen a magyar nyelv és írástan számára 
külön tanár fog beállíttatni. A kormányszéki ügyeket azonban azon
túl is még latin nyelven tárgyalták, intézték el. 

A mint látható, az eredmény nem volt nagy. A jég azonban 
meg volt törve. Egyes vármegyék (Pest, Hont, Zemplén stb.) már 
ezóta magyarul szerkesztik jegyzőkönyveiket.*) 

A legközelebbi országgyűlésre sok követ szigorú utasítást kap
hatott vármegyéjétől a magyar nyelv használata ügyében, mert az 
1792. VII. törvényczikk ugyancsak «a magyar nyelv tanításáról és 
használatáról» szól. E törvényczikk már elrendeli, hogy a magyar nyelv 
az ország határai között rendes tárgy legyen, hogy ily módon bizo
nyos idő lefolyása alatt lassankint csak olyanok nyerjenek az ország 
határain belül közhivatalt, a kik a hazai nyelv ismeretét bizonyít
ványnyal tudják igazolni. 

Azt nem tudták a rendek kivíni, hogy a helytartótanács magya
rul levelezzen azon vármegyékkel, melyek magyarul írnak föl, de a 
felség megígérte, hogy ez ügyben a helytartótanács szervezése dolgá
ban munkálódó bizottsággal a jövő országgyűlés elé véleményes jelen
tést terjesztet. 

E jövő országgyűlés csak 1805-ben volt. Ekkorra a király be-

*) Pest vármegye 1791. február 3-ikától kezdve szerkeszti magyaru 
jegyzőkönyveit. 
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váltotta Ígéretét. A rendek erősen- küzdhettek,1) mert az 1805-iki 
IV. törvényczikk, a mely a magyar nyelv használatáról szól, a magyar 
nyelvre jelentősebb eredményt foglal magában. E nevezetes törvény
czikk így hangzik: 

«A hazai nyelv teljesebb kiművelésének előmozdítására, mely az 
1792. évi VII. czikkely által is elrendeltetett, ő királyi felsége jóvá
hagyásával határozták a karok és rendek: 

1. §. Hogy már ezen országgyűlésen az ő szent felsége elé kül
dendő fölterjesztések, a szavak netalán előforduló kétértelműségének 
kikerülése végett is, hasábosán a latin és magyar nyelven szerkesz
tessenek. 

2. §. Továbbá az ország törvényhatóságainak szabad legyen 
szintén a magyar királyi udvari canceliáviához küldendő fölterjesz
téseket hasonlóképen latin s egyszersmind hazai nyelven kiállítaniok. 

3. §. Szabadságukban maradjon azonkívül azon törvényhatósá
goknak, melyek ezt tenni kívánják, a magyar királyi helytartótanács
csal való levelezéseiket magyar nyelven írni, s a törvényszékeken s 
perekben is a magyar nyelvet használniok. 

4. §. A hazai nyelvet használó ezen törvényhatóságoknak azután 
a mngyar királyi helytartótanács ugyanazon nyelven válaszoljon, de a 
királyi curia a magyar nyelven befejezett s hozzá felebbezett perek
ben most még ne legyen köteles ugyanazon nyelven határozni. 

5. §. Mivel pedig a magyar nyelv tanítása Magyarország határai 
között már az 1792. VII. czikkely által a rendes tantárgyak közé Boroz
tatott ; ő szent felsége ezen törvónyczikkek foganatosításáról gondos
kodni méltóztatik.)) 

E törvény a magyar nyelv ügyét nagy lépéssel vitte előbbre, 
mert a vármegyék legnagyobb része ez időtől kezdve használja rend
szeresen a magyar nyelvet. S mivel szükséges volt az eladdig latin 
nyelvű terminológiát magyarra átültetni, ekkor keletkeztek az úgy
nevezett tiszti szótárak. 

Az elsőség e téren Pest vármegyéé volt. 
Pest vármegyében az 1805. évi törvényeket a november 21-iki 

közgyűlésen2) hirdették ki. A felolvasás után a helytartó,3) Szalay gróf 
Barkóczy Ferencz «megragadta az alkalmat* és fölhívta a karokat ós 
rendeket határozatra, «mivel a most hozott törvények elegendő módot 
nyújtanak a magyar nyelv tökélletesítésére». 

*) E küzdelem megnyilvánul már akkor, mikor az országgyűlésre 
küldendő követeknek szóló utasításokat dolgozták ki az egyes vármegyék
nél. Szabolcs vármegye pl. Pestvármegye 1805. évi jegyzőkönyvének 1971. 
pontjának bizonyítása szerint köriratot intézett a vármegyékhez, adjanak 
a követeknek oly utasítást, hogy a felírások ezentúl ne csak «deák, ha
nem oldalaslag magyar nyelven is készíttessenek*, azon kívül a nemzeti 
nyelvnek felvirágzása tekintetében a kellő és méltó fok biztosíttassák (ezt 
már 1803-ban is kérte Szabolcs vármegye a vármegyéktől), a közdolgok 
magyarul folytattassanak. Pest vármegye tényleg ilynemű utasítással látta 
el követeit. 

2) L. a jegyzőkönyv 2682. számát. 
3) A nádor volt a főispán, ennek volt helytartója. 

13* 
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Erre a fölszólításra a karok és rendek elhatározták, hogy: 
1. 1806-tól kezdve mindenféle jegyzőkönyv, irat magyarul szer

kesztessék, — az ő felségéhez és a cancelláriához terjesztendő iratok 
latinul és magyarul, — 

2. a perekben az ítélet magyarul hozassék, 
3. a törvényszékeken, úriszékeken a tárgyalás magyarul folyjon, 
4. a számadások magyarul vezettessenek, 
5. a jelentések magyarul tétessenek és 
6. az iskolákban magyar tanítók alkalmaztassanak. 
Több e határozatból nem olvasható. De a mint az 1806-ik évi 

február 4-iki közgyűlés1) bizonyítja, e gyűlésen a karok és rendek ter
mészetesen még azt is elhatározták, hogy a hivatalban előforduló ki
fejezéseket magyarra fordíttatják. 

E pont szerint «a főjogyző jelenti, hogy a magyar nyelv közön
ségessé tétele iránt a múlt országgyűlés törvény czikkelyének teljese
dése czéljából a' múlt évi jegyzőkönyv 2682. számú határozatához 
képest, a főispáni helytartó rendelése következtében összehívott némely 
megyei tisztviselők és táblabírák által a hivatalbéli levelezéseknek, czí-
mek, hiteles kiadások, esküvések formái, némely egyházi és világi tiszt
ségek, és a közállapotok folytatásában előforduló kifejezések magyarra 
fordíttattak, és írásba foglalt gyűjteményét előadta*. 

Erre a közgyűlés azt határozta, hogy e szótár nyomattassék ki2) 
s közöltessék a többi megyékkel azon czélból, hogy esetleges észre
vételeik megküldésével a szótár tökéletesedjék, bővüljön, s így a magyar 
nyelv tökéletesedése előmozdíttassék azzal, hogy egy tökéletes mű 
létesüljön. 

Az, hogy kik voltak e szótárnak szerzői, a jegyzőkönyvnek csak 
egy későbbi pontjából3) tűnik ki. E pont határozata ugyanis egyebek 
között így szól: « . . . azon Szó Tár készíttésében munkállódó személ-
lyek» «Kir: Tanácsos Szilassy József, Első Ali Ispán Laczkovics György, 
2-dik Ali Ispány Szentkirályi László, Tábla Biró Tomka László, Glósius 
Dániel, ós Kandó Jósef, nemkülönben Fő Jedző Ottlik Dániel Urak» 
voltak. 

Ha azonban a szótár iratait megtekintjük, arról a nagyon érdekes 
körülményről győződünk meg, hogy a szótár készítésében híres nyelv
tudósunk, Révai Miklós is résztvett. 

"Úgy áll a dolog, hogy a bizottság elkészítette a szótárt s 
azután — valószínűleg Ottlik Dániel főjegyző utján — kikérte a pesti 
egyetemi magyar tanárnak, Révainak, véleményét. 

Eévai a maga véleményét egybeállítva szépen leírva beadta a 
bizottságnak. 

Munkájának általános, bevezető része, ime, így hangzik: Révai 
Miklósnak, Királyi Magyar Nyelvtanítónak Jegyzései. 

Nagyságos, Tekintetes Urak! 
Méltóztatnak megengedni, hogy ékesszószerető szorgalommal 

1) L. a jegyzőkönyv 207. pontját. 
2) Ezt 1806-iki szótárnak nevezem, megkülömböztetésül az 1807-

dikitől, a mely az előbbinél bővebb. 
B) Az 1806. évi május 21-iki gyűlés 888. pontja. 
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(studio philologico) tehessem jegyzéseimet nem tsak egyedül a' sza
vakban, hanem a' szóhajtogatásokban is, a' szókötésekben ós helyes 
írásban. A' tökélletességró'l vagyon a' szó: ezek is mind oda tartoz
nak, 's azért el nem mulathatjuk. 

Megütközöm a' fő tzímen. Mert hoszszú, 's a' fő tárgy igen 
hátra esik benne, mellyet mindjárt elején kellene jelentenünk, 's a' 
mennyire lehet, tsak röviden, közönséges nevezettel. Utána vethetnők 
magyarázatul több ágakra való oszlását. Erre következhetnék a' jelen
tés : hogy ezen Munka a' Tekintetes Vármegyének Eendeléséből készült 
az utóbbi Törvénynek teljesedésére. 

A' közönséges nevezet Latánul1) e' lehetne: Stili Curialis Ter-
mini Proprii. Ezt a' kifejezést termini technici én itfc alatsonynak 
tartom; ennélfogva ollyanok itt a' műszavak'2') is. 

A' stílus helyett nekem irtóztatónak tetszik a' most koholtatott 
estei. A' stílus tulajdonúi íróveszsző, általvitetett jelentéssel már írás
módja ; azont jelenti nálunk is * toll, noha tsak íróeszköz, mert 
mondjuk már közbeszédben, ékes, nyájas, haragos tolla vagyon, s ezt 
kiki az Írásmódjára érti. Én ugyan ezen tárgyról készült Munkában 
azt a' szót mindenütt így veszem: Stílus Cultior, a' szép Toll; és így 
tovább a' Szép Tollnak Közönséges Tulajdonságai, Különös Nemei, 
Megkívántató Segedelmei;( a' Tisztbóli Toll; az Udvari, a' Törvény
széki Toll; a' Költő, az Ekesenszólló, a' Barátságos Toll. Tsak ugyan 
jobb még is a' toll az esteinél; és a' meddig az abajdótz esteihez 
szoknak füleink, addig hozzá szoknak a' tiszta Magyar ionhoz is, ha 
tsak a' szokatlanság hátrálja a' vele élést. Es ha nehéz még is a' toll, 
maradjon meg inkább az írásmódja, hogy sem esteüel rútítsuk nyel
vünket.3) 

Meg nem nyughatom tovább a' Magvar Nyelv Használásán és 
Tökélletesítésén. Annyit teszen ez mint Usus Linguae, kiváltképen in 
lhiblicis Negotiis és Perfeetio Linguae. Az elsőt, a' mit igen is kívá
nunk, és méltán markunkban is vagyon már, más alkalmasabb szóval 
ejthetnők Magyarul. A' másikat valahányszor hallom, annyiszor szakad 
a' szívem : hogy xigy alatsonyítjuk nyelvünket, mintha tsak most kel
lene azt tökélletessé tennünk. Eégen tökélletes a' már : Ditső Eleink
től minden szép tulaj donságival készen, és épen vettük azt által. 
Idegen szokás, és elkeveredés az oka: hogy un azt nem úgy tudjuk, 
mint tsak közelebb való Atyáink tudták; 's bennünk vagyon a' tökél-
letlenség. Ha kívántatik a' tökélletesítés, az ugyan reánk nézve szük
séges, hogy mi tegyük magunkat a' tökélletes nyelvben tökélletesekké, 
gondosabb tanulással. E' meg nem lehet hirtelen: idő kell hozzá, míg 
reánk maradott drága kintsünket voltaképen megesmérhessük, a' kézzel 
Íratott, és kinyomtatott régi maradványokból, 's a' mostani tisztábban 
szólló vidékeknek jó szokásokból. Elhagyhatnók tehát a' tökelletesitest 
ezen tzímből: a' melly is méltatlanul kisebbíti nyelvünket; minket 

1) L. a NyÚSz.-ban e szót. 
2) A NyÚSz. KOVÁCS MiHÁLYnak (1807) tulajdonítja, ebből látható, 

hogy előbb volt ajánlva, de kitől, nem tudni. 
3) Érdekes adalék az irály szó történetéhez. L. e szót a NyŰSz.-ban. 
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pedig talám méltán szégyenít. Vajha a' törvényből is elmaradott volna ! 
Elég volt oda az indító fő ok: commune decus, et emolumentum; 
exemplum aliarum gentium ; signum, et argumentum nationis floren-
tis, sub Eege proprio, in regno suo, constitutionibus propriis.1) 

A' hivatal, igaz, hogy ojftcium, és vocatio. De ha azont így 
ejtjük hivatalos, közönségesen ezen értelemben veszszük, vocatus, inui-
tatus. Esméretes ezen kifejezés: hivatalos vendég. A' tiszt szó is úgy 
vétetik: offieium, munia, funetio, magistratus. De ha tisztes leszen 
belőle, e' már decorus, honorus. A' mi értelmünkre tehát ezekkel így 
élhetünk: hivatalbéli, tisztbéli vagy hivatali, tiszti. Ezen kifejezés meg 
nem állhat, lávatalos levelezésbeli tzímek; de kellemetlen a' kétszer 
azonképen előforduló végezet is, hivatalbéli levelezésbéli tzímek: el
kerülhetjük más kiejtéssel, hivatalbéli levelezésnek tzímei. 

A' közelebb szóból nem merek közelebbi mellékszavat tsinálni: e' 
helyett szokásban vagyon a' közelebb való. I t t azonban így is tehetnők, 
a' közelebb múlt vagy volt 's tartatott. 

El kell a' fő tzímben kerülnünk, a' mennyire lehet, azon egy 
szónak újólag való felhozatását. A' rendelés kétszer jő elő. Változtat
hatnék azont jelentő szóval: p. o. végezés, a' mi is az Ország Gyűlé
sére jól illik, mert az itt constitutum, decretum, deliberatum. 

A' helyesírásban3) (orthographiában) a legbizonyosabb törvényre, 
a' szóeredetre vigyázzunk. E' szerint sok felesleg való betű kettőztetést 
el kell hagynunk, egyebeket is megjobbítanunk. 

Ezeket előre botsátván, úgy gondolom, hogy díszesebben esnék 
a' fő tzím, a' nyomtató mesterségnek osztása szerónt is, mind öreg 
betükkel.» 

Ezek után RÉVAI a szótár czímét közli. 
Szerinte így kellene hangzania: 
A' Tisztbéli Tollnak Saját Szavai, Úgy mint Hivatalbéli Leve

lezésnek Tzímei, Hiteles Kiadások, Esküvéseknek Pormáik, Némelly 
Egyházi és Világi Tisztségek; nem külömben a' köz Allapatnak Foly
tatásában elő forduló Kifejezések, Mellyek a' Magyar Nyelvnek közön
séges felvétele eránt, a' közelebb múlt Ország Gyűlésén tétetett Tör
vény Tzikkelye Végzésének, mennél előbb való tökélletes Teljesedésére, 
a' Tekintetes Pest, Pilis és Solt törvényesen egyesült Vármegyéknek 
Eendelésökből, azon Anyai Nyelven, közre Botsátattak. Pesten 1806-dik 
Esztendőben, Boldog Aszszony Havában.8) 

A mint fennebb láttuk, a Szótárt a február 4-iki gyűlésen mu
tatta be Pest vármegye főjegyzője. A következőkben lássuk, milyen 
hatása volt RÉVAI művének a bizottság működésére, illetve Pest vár
megye 1806-iki szótárára. 

A kinyomtatott szótár4) czíme csekély változással a fentebbi. A vál
tozás abban áll, hogy a «Toll» helyett «Irás Módja» áll a szótárban, 
a «Hivatalbéli Levelezésnek)) helyett «Hivatalybeli Levelezéseknek*, a 

x) E sorok szép bizonyítékai RÉVAI igaz hazaszeretetének és annak, 
mennyire szerette szép magyar anyanyelvét. 

2) L. e szót a NyÚSz.-ban. 
3) Január havában. 
4) E szótár Pesten tényleg 1806. januárjában látott napvilágot. 
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«köz Allapatnak» helyett «köz Dolgoknak», «közelebb» helyett «közö-
lebb», «Tzikkely» helyett «Tzikely», «Eendelésökből» helyett ((Rende
lésekből*), «közre Botsátattak» helyett «készítettek* áll. 

A mint látjuk, a bizottság EÉVAinak fentidózett kifogásait el
fogadta s a czímet a szerint alakította át. 

Ezután szükséges a szótár belsejének ismertetése, hogy a EÉVAI 
iratával való egybevetés áttekinthetőbbé váljék. 

Az 1806-ban kiadott szótár öt részre oszlik. 
Az első rész a «Hivatalbeli Levelezésnek Tzímeit» foglalja magá

ban, vagyis levelezés esetén, hogyan kell czímezni ő felségét, a főbb 
hivatalokat, bíróságokat, stb. 

A második rész a «Hiteles Ki-Adásokról» szól, a melyek alatt 
a meghatalmazó és ügyészt valló, ellentmondó, nemességet bizonyító 
leveleket, a szegénységi bizonyítványt kell értenünk. 

A harmadik rész az «Esküvóseknek Formáik»-ról szól. 
A negyedik rész az «Egyházi és Világi Tisztségek* neveit for

dítja magyarra. 
Az ötödik rósz a «Köz Dolgok folytatásokban előforduló kifeje

zések)) magyar szavait sorolja elő a latin kifejezés betűrendjében s e 
részhez végül a «Megyékbeli Hadi és Házi Pénz-Tárokra nézve» a 
meggyökeresedett latin kifejezéseknek magyar fordítása van csatolva. 

S most lássuk EÉVAI hatását a szótárra! 
A szótár kéziratának eredetijében e kifejezés állott: A' Levél 

elein; e helyett EÉVAI azt ajánlotta, hogy az erdő, mező mintájára 
elejént kell használni s a szótárban tényleg így áll e szó. 

Valamivel alább ugyancsak az első oldalon levő «Jobbágyi» 
szóra a következő megjegyzést tette EÉVAI : A' jobágy szó eredetére 
nézve napkeleti, igazán servus, serviens, dominó opera prsestans. 
A' zBidó nyelvben jábád, jobád. A' d a' mi ajakinkon esett lágyan, 
jobágy; mint szelíd így is mondatott szelígy; 's a' gyümölts hajdan 
dümölts volt. Egy benne a b betű, jobágy, nem jobbágy, tehát jobágyi. 

Ennek a' jobb szótól való származtatása, jobb-adj és jobb-ágy 
melius est, ut des, és torus melior, tsak elmefuttató enyelgés. A' nagy 
jobágyok a' király szolgái voltának; a' többi jobágyok ezen szolgák
nak szolgáik. Az Ország Jobbjai későbbi szó, a' Latin Optimates szóval 
felel, igenis a' jobb szóból, 's annyi mint Ország Nagyjai. 

EÉVAinak ez ajánlatát a bizottság nem fogadta el, mert a szó
tárban a szó így van írva: jobbágyi. 

Az ő felsége czímében előforduló «Venetzia» helyett azonban 
EÉVAI ajánlatára a Velentze szó került. 

Alább, a nádor czímében, a bizottság munkájának e kifejezésére 
tett megjegyzést: A' Jászok, és Kunok Grófjának, és Birájának. Azt 
írja EÉVAI : Ezt Eleink soha sem mondották Grófnak, hanem tsak 
Ispánnak. Comes Siculorum, Comes Theutonum. Comes Saxonum, mind 
így mondatott: Székeljek Ispánjok, Németek Ispánjok, Szászok Ispán-
jok. Azonképen, Jazygum, et Cumanonim Comes, et Judex, nálunk 
ugyan a' Jászok éi Kunok Ispánjuknak és Birájoknak mondatik. Jobb 
Nádor Ispán y betű nélkül. Bán és Pán egy szó: ennek is napkeleti 
az eredeti. Persa nyelvben annyi mint Praefectus, Magister, Curator. 
Ispán egybefoglaltatott szó nagyobb jelentéssel; az is Török és Persa 
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nyelvben ageus, aetivus: tehát Ageus, Activus, in actuitate positus 
Praefectus, Magister, Curator, Custos. 

A nyomtatott szótár szerint RÉVAinak ez ajánlását nem fogadták 
el. Alább azonban elfogadták azt az ajánlását, hogy a helytartótanács
nak írt levelek végén ne ((lekötelezett Szolgái», hanem «kész köteles 
Szolgái» álljon. 

A deputatio eredetileg választmánynak volt fordítva, erre azon
ban azt írta RÉVAI: «Ments meg Isten a' választmánytól!)) Megjegyzi, 
hogy SziLASYval tart, csak ő passivum participiumot kíván, így ki
rendeltetett Személyek, választott Személyek. A szótárbizottság elfogadta 
RÉVAI első kifejezését és utána tévé még a deputatio szót is. 

A második részben az első kifejezésnél RÉvAinak igen jellemző 
véleményével találkozunk. 

A bizottság munkájában a Literae Plenipotentiales Teljedelem
mel volt kifejezve. Ez ellen RÉVAI így kel ki : Teljedelem hallatlan és 
rémítő szó, contra analógiám. Az ige tel-ik. éhből lehetne tel-edelem, 
mint pök-ik igéből lett pök-edelem. De így tsak plenitudo volna; nem 
foglalja magában a' potentidt. Megmaradhatnánk az Országnak Törvény 
Könyve mellett: mellyben Eleink 1565 esztendőtől fogva 1611-dikig 
bizony az előbbi és utóbbi közönséges szokás szerént így nevezték az 
iIlyen levelet, teljes hatalom levél*) 

A szótár azt mutatja, hogy a bizottság meghajolt RÉVAI érvelése 
előtt, de ezt fogadta el: Telyes liatalmat Adó Levél. Pest vármegyé
nek második, 1807-ben kiadott szótárában ellenben ez áll: Tellyes 
Hatalom Levél, vagy Hatalom Levél. 

A példának fölhozott «hatalom levél» szövegében rosszalta RÉVAI 
a következő részeket: «mind azokat megtehesse, a' mik akármelly 
renden lévő ügyének folytatásában, javára 's hasznára szolgálhatók 
lesznek; mind azoka t . . . a' miket említtetett biztosa teend. «A vonat
kozó névmás helyes használatát a következőképen magvarázza: Mikor 
közönségesen beszéli a' Magyar, in abstracto, meg nem neveztetett 
anteeedenssel: mikor a' Latán neutrum relativumot mond, ea, quae 
inservitura sünt, quae fecerit; ő is ab3tractum relativumot vészen, mi, 
mit, mik, miket. Hallottam, miket ígért. Nem pedig hallottam, mellye-
ket igórt. De ha nyilván kitétetik az antecedens, a' melly relativum 
következik reá: hallottam a' jutalmakat, mellyeket igért. 

A szótár azt mutatja, hogy a bizottság RÉVAinak e helyes aján
lását nem fogadta el. 

Literae Contradictoriae Revocatoriae eredetileg vissza vonó Le
véllel volt fordítva, de RÉVAI ajánlatára vissza hivó Levél került a 
szövegbe. Az 1807-iki Szótárban ez kimaradt s helyette megmásoló 
levél került. 

A harmadik részben RÉVAI a jegyzők esküformájában az iromány 
szó ellen kelt ki. Azt í r ta : Az iromány új tojomány. Senki sem 
mondja tojás helyett tojomány, pedig nem actio, hanem már actum. 
Maradjon meg azonképen az írás is seriptum^ helyett. Régen élünk 
már ezen szóval: nem jutott eszökbe Ditső Őseinknek az iromány. 
Ne hallgassunk a' szédült fejű újítókra. 

*) L. a NyUSz.-ban a hatalmazni szót. 
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A szótárba tényleg az írás került. 
Az esküformáknál RÉVAinak még három megjegyzése volt. Az 

egyik a szenvedő igékre vonatkozott. «Nagy rendetlenség vagyon, írja, 
a szenvedő igékben. Az igaz törvény ez. Kettő ezekben a: formáló 
ragaszték: a kisebb at, et: a' nagyobb tat. tet. Ugyan ezekkel lesznek 
a' míveltető igék is. Ezeket a' szenvedőktől tsak a' személy névmásai 
külömböztetik. A' kisebb formáló egybetűfogásból álló gyökerekhez 
járul: p. o. ver, öl, ad, ver et, öl-et. ad-at, míveltető igékben, a' szen
vedőkben pedig ver-et ik, öl-et ik. ad-at-ik. Ezekben a' múlt idő tsak 
így megyén, mind míveltető mívelő, mind pedig szenvedő jelentéssel, 
mellyet a' szókötés értelme mutat : ver et-ett, öl-et ett, nem pedig 
veret-tet ett, ölettet-ett. A' nagyobb formáló több betűfogásból álló 
gyökerekhez járul ; p. o. sebesít, visgál, sebesít-tet, visgál-tat, sebe-
sít-tet-ik, visgál tat-ik; sebosít-tet-ett, visgál-tat-ott.» 

A másik megjegyzése az akkori nyelv egy latinosságát kifogá
solja. Azt írja: «A' Magyar ritkábban él coniunctivnssal; többire tsak 
indicati\ust mond. Tsupa Latános-ság az illyen szókötés: esküszöm, 
hogy közöttem . . . semmi verség . . . ne legyen. A' Magyar ezt így 
mondja: esküszöm, hogy közö t tem. . . semmi ve rség . . . nintsen.* 

Harmadik megjegyzése az ikesigeragozásra •vonatkozik: «így 
mondjuk ezt i s : tselekeszem, tselekeszel, tselekeszik ; az óhajtó mód-
aan : tselekedném, tselekednél, tselekednék. Tehát így jobbítsuk meg 
b' következő szókötést: ha pedig ellenkezőt tselekedném, nem jó itt 
a' tselekednék. Ha kenyeret enném, ha bort innám. A' Szolnoki Nyelv
rontó*) mondja másképen, de éktelenül: ha én kenyeret enne/c, ha én 
bort innék. Ezért méltán tsúfolnak minket az Erdélyiek." 

A bizottság KÉVAinak e kifogásait mind elfogadta s a nyomta
tott szótárba a helyek RÉVAI ajánlása szerint kerültek. 

A negyedik részben csak egy kifogása volt. 
A Rei Sericeae Curatort a bizottság Selyem lény ész tetőnek for

dította. Ezt RÉVAI nem tartotta helyesnek, mert, tenyészés élő állatra 
mondatik, a selyem nem az. 0 selyem szaporítást ajánlott, de a szó
tárba a Selyem tenyésztetö került s ez maradt az 1807-iki szótárban is. 

A legtöbb kifogása az ötödik részben volt. 
A könnyebb áttekinthetés kedvéért a latin kifejezés íőcnme alatt 

idézem RÉVAI megjegyzéseit, egyúttal figyelembe veszem azt is, mi 
került az 1807-iki szótárba. 

Armalis. 1806-iki szótár: Nemesítő Levél. RÉVAI: nemes levél, 
mert csak akkor nemesít, ha adatik. 1807-iki szótár: tzímeres Nemes 
Levél. 

Actus Majoris Potentiae v. minoris potentiae. RÉVAI : nagyobb 
és kisebb hatalom dolga. 1806: A czégéres hatalmaskodás, vagy tete-
messebb Erőszakoskodás — erőszakoskodás. 1807: Czégéres hatalmas
kodás, nagy hatalmaskodás — hatalmaskodás. 

Appellata. RÉVAI : felsőbb székre vitel. 1806: Eellyebb vitel; 
vagy felsőbb ítéletre való terjesztés. 1807: ugyanígy. 

Aulae familiáris. 1806: Eredetileg Jnvnök, rontsárd volt, de 

*) VERSEGHY. 
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EÉVAI ezeket rosszaknak minősítette s l e t t : Udvari hív; az 1807-ikiben 
pedig: udvarnok, udvari hív. 

Analysis. EÉVAI: felbontás. 1806: Taglat — fel osztás. 1807: 
ugyanígy. 

Dos. EÉVAI : A. Eégi Magyaroknál Jegymarha. Marha jószág he
lyett vétetett. 1806: Házassági jutalom —jegy ruha. 1807: ugyanígy. 

Defeetus. 1806: Eredetileg magvaszakadtság volt. EÉVAI ajánla
tára Magva szakadás lett s ez maradt az 1807-ikiben is. 

Diarium. EÉVAI ajánlására Napáid könyv került az 1806-ikiba, 
s az maradt az 1807-ikiben is. 

Fundatio. EÉVAI : inkább szerzemény, szerzet, szerzés mint ha
gyomány. Mondók már a' Kegyes Hagyományokat. 1806: Fundál-
mány — Hagyomány. 1807 : Hagyomány, örök hagyomány. 

Genealógia. EÉVAI: Nemzetség ágazatja. Nemzetség vagy Nemzés 
rendje., így lett az 1806-ikiban: Ágazat — Nemzés' rendje; az 1807-
ben : Ágazat, nemzés, származás ágazatja. 

Inventarium. EÉVAI : Feljegyző Lajstrom. Jegyzemény1) nem 
alkalmas ide, ha jó volna is a' szószármaztatás: mert igen egyet 
teszen a' jegyzéssel s jegyzettel. Mutatják ezek a' szavak is, adomány, 
hagyomány, lelemény, költemény, mellyeknek jelentésök így esik, 
donatio, fundatio, inventio, fictio : hogy az inventarium képzeletnek 
meg nem felel. 1806: Jegyzemény, Feljegyző Lajstrom. 1807 : Jegyző
lajstrom vagy Inventarium. 

Limitáré. EÉVAI : Árát szabni vlminek. 1806: eredetileg becsét 
szabni volt, lett Arát szabni. 1807 : Árát szabni, meghatározni. 

Matricula. EÉVAI: Egyházi Anya-könyv.2) 1806 : eredetileg szöszö 
volt, de nyomtatásba EÉVAI ajánlata került s ez maradt az 1807-iki 
szótárban is. 

Princípium. EÉVAI : Alap tsak minapi költés fundamentum helyett. 
Az al szótól: de micsoda az aj) ? Tűrhetőbb alkő; jobb a fenék, 
fenékvetés. Principiumra jó az ok, derékok, tó'ok. 1806-ba került: Ok — 
alap. — Derék ok — Tő ok. 1807: Ok, derék ok, fő ok. 

Praefectio. EÉVAI : Fiú ággá tétel, fiú ággá létei. A Jiúítás éktelen 
újítás. Az 1806-iki szótárban bennmaradt azért, de hozzá vették EÉVAI 
ajánlását is s ez megmaradt az 1807-iki szótárban is. 

Placitum Regium. EÉVAI : Tetszedelem hallatlan és rossz újítás. 
Ezen két ige hasonlít egymáshoz : tet-sz-ik, lát-sz-ik. Ha mondhatjuk 
tetszedelem, azt is mondhatjuk látszadalom. Sőt alszik, nyugszik, ha
ragszik, tselekszik, s több illyen igékből is lehet alszadalom, nyugszo-
dalom, fekszedelem, haragszodalom, tselekszedelem. Ezek mind azon 
nyelvrontó rémítő tsodák: ollyan a' tetszedelem is. 

Az 1806-iki szótárba nem is került bele e szó, hanem a Királyi 
Tetszés^) s ez maradt az 1807-ikiben is. 

Pupillus. EÉVAI : árva, kinek szüléi nintsenek. Pupus, pupulus: 
kis gyermeketske, pupa, pupula: kis leányka; által vitetett értelem-

1) V. ö. a NyüSz. jegyzet, jegyzemény szavaival. 
2) V. ö. a NyÚSz. e szavával. 
;i) L. ugyanott a tetszemény szót. 
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ben báb, alak. Alak igazán pupa, lárva: abból az után alakos, histrio, 
ludio, és így tovább mind nem ide illó' értelemmel, a közönséggel 
szóllok, ha mondom, árvaház. De ha alakház-Sbt mondandók, kiki 
másra érti, játékházra, azt is alatsonyra ; minthogy alakos játék közön
séges jelentéssel histrionia, prasstigise. Az 1806-iki szótárba csak az 
árva került s ez maradt az 1807-ikiben is. 

Perjurium. BÉVAI : Hamis esküvés, hit szeges. Szépen mondjuk 
Jtiteszegett perjurus, de ebbó'l más nevet nem tsinálunk liiteszegettség. 
Mondjuk tollahullott madár, házaégett ember, de nem koholunk ezek
ből is illyen neveket: tolla hullottság, háza égettség. Elég toll hullás, 
ház égés: azonképen elég hit szeges. Vagyon azonban nekünk erre 
különös napkeleti szavunk. Lud periurium, ebből ludas: periurus. 
A' Magyar Törvény könyvben Part. II. Tit. XXX. vagyon erről emlí
tés : de poena periurorum ludas appellatorum ; a' hitök szegetteknek 
büntetésökről, kiket ludasoknak neveznek. Tudta még akkor a' 
Magyarság ennek eredeti jelentésót. Utóbb vesztette el, azt állítván, 
hogy lúd szóból lett, azaz anner. A ludast tehát úgy veszi, anseres 
habens. 

Az 1806-iki szótárba nem is került a hiteszegettség, hanem Hit-
szeges s ez maradt az 1807-ikiben is. 

Philosophia. RÉVAI: Böltselkedés egyenesen vagy böltselkedós 
tudománya, vagy böltselkedő tudomány. 1806 : eredetileg böltselked-
mény volt s Böltselkedés1 Tudománya lett s maradt az 1807 ikiben is. 

Phoenomenon. BÉVAI ajánlatát fogadták el, ki jelenét-et, termé
szet enései-t ajánlotta, s az előbbi került az 1807-ikibe is. 

Phantasma. BÉVAI: Böltselkedmóny, és a következő képzelmény 
rémítő újítások, 's igazán nyelvrontások. Mondjuk gondol, mint képzel; 
mondjuk gondolkodik, mint böltselkedik. Ha szabad úgy rontanunk a' 
nyelvet, ezeket is mondhatjuk, gondolmány, gondolkodmány. De ki 
érti ? és ki ne boszszonkodnók ezeken ? Mitsoda a' phantasia í ebből 
megtudhatjuk, mitsoda a' phantasma. A' phantasia látás, képzelés : 
a' phantasma tehát látat, képzelet. Az 1806-ikiba a képzelet került s 
ez maradt az 1807-ikiben is. 

Praedocinium. BÉVAI: JÓ a' Török s/.ó is, haramiaság. de jobb 
a! magyar kifejezés úton álló tolvajság. A' tolvajság is elég, mert tolvaj 
igazán praedo. A' far melly helyett veszszük közönségesen a tolvaj 
szót, Magyarul or; orv: ebből vagyon orgazda, ne orozz. 1806: Hara
miaság — Utón álló Tolvajság. 1807 : ugyanezek. 

Repudium. BÉVAI : Megvetés, elhagyás, szorosabb értelemben 
feleség elhagyás, feleségtől elválás. 1806: Meg-útálás — El-hagyás. 
1807: El-hagyás. 

Statútum. RÉVAI: rendelés, végezés, törvény. 1806: eredetileg 
állítmány volt; lett Rendelés — Végzés, vagy Megyebeli Törvény. 
1807 : ugyanezek. 

Stips. BÉVAI (Szilasyval együtt) a. tökét, gyökért ajánlotta. 1806: 
eredetileg Őst volt, le t t : Töke vagy gyökér. 1807: ugyanezek. 

Stylus. BÉVAI: toll vagy irás módja. 1806: írás módja — Estély. 
1807 : írás módja. 

Stillicidium. BÉVAI : tsepegő hely. 1806: Permetezés — Ház 
tsurgás. 1807: háztsurgás, ereszcsepegés. 
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Jus Stillicidii. RÉVAI ajánlására az 1806-ba Eszterha Törvénye 
került s ez maradt az 1807-ikiben is. 

Triangulum. EÉVAI : Három szeg. A harmaglaton ki kell adnunk. 
Szédült főnek a lalálmánya: ollyan az egyeglet is egyenes szeg helyett, 
rectangulum. 1806: Három szeg s ez maradt az 1807-ikben is. 

Végül még két megjegyzése volt «A' Megyékbeli Hadi és Házi 
Pénz-Tárokra» nézve. 

In sortem irnpositae acceptatum, vei impututum a' ki-vettetett 
adó-fejében lett be-számítás-sal volt fordítva. E kifejezésben a be-
számitás-V) hibáztatta RÉVAI, mert nincs számit ige s ajánlotta he
lyette a be-számlálást. Ezt elfogadták, mert az 1806-iki szótárban ez 
van s ez maradt az 1807-ikben is. 

Azután az interusuriumra, régi jó magyar szót ajánlott, a ka-
mat-ot, kamat pénzt, a' tó pénznek kamatjá-t, s tényleg az intem-
suriumm az 1806. és 1807-iki szótárban e szavai fogadtattak el; ide 
mégis haszonvétel1 kipótolása került s ez maradt az 1807-ikben is. 

A mint a fenti összehasonlításból kitetszik, az 1806-iki szótárra 
RÉVAinak nagy volt a befolyása. Az ő czímét fogadták el, hasonlóképen 
elfogadták a legtöbb kifogását s ez kihatott még az 1807-iki szótárra 
is. De az ő helyesírási elveit is elfogadták s az 1806-iki szótárt e 
szerint nyomtatták. Erről azonban alább is lesz s/ó. Most egyelőre 
vissza kell térnem Pest vármegyéhez! 

Pest vármegye a kinvomatott szótárt2) elküldötte az összes tör
vényhatóságoknak, el Erdély kormányzóságának is, hogy megyéinek 
megküldje. 

És Pest vármegye akcziójának — mondhatni •— nagy lett az 
eredménye. Már 1806 májusában8) néhány vármegye — Bihar, Tolna, 
Liptó és Győr — felel a fölszólításra. A legnevezetesebb Bihar vár
megye válasza. 

Elismeri Pest vármegye dicsőségét, elfogadja e téren elsőségét és 
azt ajánlja, hogy jó lesz ez ügyben a többi megyével együttvéve 
Pesten egy előre kijelölt időben találkozni. E találkozás alkalmával 
minden vármegye előadná észrevételeit (a pesti szótárra nézve) s így 
azután elkészülhetne egy igazán tökéletes szótár, a melyet minden 
vármegye megkapna. 

Pest vármegye rendjei elfogadták Bihar vármegyének ajánlatát 
s a szótár ügyében tartandó gyűlés határnapjául a Kisasszony
hava — augusztus — 25-ikét tűzték ki. Ez alkalommal egyúttal, hogy 
«a szótár eránt előfordulható észrevételek s bővítések itt is megtétet
hessenek", kiküldik a fentnevezett tagokon kívül «Váczi Kanonok 
Szerdahelyi Aloysius, ennek akadályoztatása esetében pedig Balogh 
Istvány, nemkülömben Kalotsai Kanonok Katona Istvány akadályoz
tatása esetére pedig Klobusitzky Péter, nemkülömben Gróf Beleznay 
Sámuel, Báró Prónay Sándor és Fő Szolga Biró Szabó János urakat* 

1) L. a NyÚSz.-ban a számítani szót. 
2) Megvan ez az 1806-iki pesti szótár az Akadémia levéltárában is 

F79 szára alatt. 
8) A május 21-iki gyűlés 885—888. pontjai alatt. 
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azzal az utasítással, hogy az előfordulható észrevételeiket annak idején 
mutassák be. 

Ugyanekkor megjelentette a vármegye a nádornak, a vármegye 
örökös főispánjának, az ügy állását, azt t. i., hogy a szótár ügyében 
gyűlést hirdettek. A nádor a július 18-iki gyűlésre leírt, hogy a királyi 
resolutiók az összejöveteleket tiltják, azért azt javasolja, álljon el a 
vármegye az összejöveteltől, annál is inkább, mivel írásban, levele
zéssel is elvégezheti, elérheti a kitűzött czélt. Pest vármegye rendjei 
elállottak erre a gyűléstől és az alispánnal azonnal értesíttették e vál
tozásról a megyék alispánjait. Megíratták, hogy a nádor közbeléptóre 
elállottak eredeti szándékuktól, ennélfogva deputatiót rendeltek, a mely 
a vármegyéktől esetleg beérkező észrevételeket vizsgálat alá veszi s 
ehhez képest a fennálló szótárt bővíteni, javítani fogja, s e szótárt el
készülte után el fogja küldeni. De így azután — mint alább látni 
fogjuk — a szépen meginduló akczió, mely országosnak indult, meg
lehetősen helyi érdekűvé törpült, elsatnyult. 

A tervezett összejövetelt elfogadták:1) Bihar, Esztergom, Bereg, 
Ugocsa, Unghvár, Csanád, Krassó, Gömör Kis-Hont, Szathmár, Báts-
Bodrog, Baranya, Máramaros ós Abaúj vármegyék. Elég szép szám a 
kihirdetés és az eltiltás ideje között. 

Azonnal elküldötte észrevételeit: Tolna, Nógrád, Szathmár, So
mogy, valamivel később (deczemberre): Győr, Csongrád, Sopron, Krassó, 
Nyitra, Ugocsa, Sáros, Békés, Báts. 

A szótár ügyében deputatiót küldtek ki s választ küldtek később : 
Baranya, Gömör, Nógrád, Esztergom, Bereg, Ugocsa, Unghvár, Csanád, 
Báts-Bodrog, Krassó. Deputatiót küldtek^ de nem válaszoltak: Nagy-
Honth, Szabolts, Mosony, Trencsén, Árva, Szepes, Komárom. De 
Trencsén, Árva, Liptó és Szepes vármegyék kijelentik, hogy tehet
ségük szerint ezentúl ők is magyarul fognak mindent elintézni. 

Néhány vármegyének az volt a véleménye, hogy legjobb volna 
a szótár ügyét egy tudós társaságra bízni. Ilyenek voltak : Mosony, 
Csongrád, Sopron, Krassó, Nyitra és Bereg vármegyék.2) 

Egy vármegye, Nagy-Honth, 500 frtot tűzött ki a legjobb 
szótárra. 

Somogy vármegye pedig a legellenzékibb szellemű volt, mert 
kijelentette, hogy az eltiltás ellenére is elküldi megbízottait Pestre a 
tervbe vett aug. 15-iki gyűlésre. 

Pest vármegye kiküldött választmánya ekközben hozzálátván a 
nagy munkához, lassan-lassan közeledett a czél felé. De a kérdés 
napirenden lévén, közben több ilyenfajta munka keletkezett az ország
ban. Ilyen művek voltak: Georch Illés, Szirmay Antal, Balogh István 
váczi kanonok, Szrogh Sámuel, Póchy Imre és Peretsenyi Nagy László 
munkái.3) Honth vármegye — mint Pest vármegyének meg is írta — 

1) L. Pest vármegye 1806-iki jegyzőkönyvének 1611 —1636. pontjait. 
2) L. Pest vármegye 1806. évi jegyzőkönyvének 1618., 2364—7., 

2373. pontjait. 
3) GEORCH I L L É S : Honnyi Törvény 4 k. 1804—9. SZIRMAY ANTAL: 

Magyarázattya azon szóknak, mellyek a magyar Országi Polgári és Tör
vényes dolgokban előfordulnak (általában így idézik: Glossarium vocum 
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nagyon meg volt a három első müvei elégedve, úgy hogy más akcziót 
ez ügyben feleslegesnek tartott.1) 

Pest vármegye szótára azonban körülbelül ez időtájt szeren
csésen elkészült. A szótár kéziratai ós mellékletei mutatják, hogy lelki
ismeretes és nagy munkának volt gyümölcse. 

Megtaláljuk a mellékletek között Szilassy Józsefnek, Császári 
Losy Pál kecskeméti református professzornak, Saator Péternek, Balog 
István váczi kanonoknak és RÉVAI Miklósnak dolgozatait. Látható a 
mellékletekből, hogy a választmány egyes iveket készített a vitás 
szókra; pl. az egyik ív Győr és Somogy megjegyzéseit, egy másik 
Kultsár, Peretsényi és Schrok,'2) egy harmadik ív Pest, Szathmár és 
Tolna, egy újabb ív Nógrád és Szathmár megjegyzéseit veszi számba. 

Balog István váczi kanonok volt egyike azoknak, a kik leg
szorgalmasabban részt vettek a munkában és vitában. Egy vaskos 
kötetű szótárt nyújtott be kéziratban,:i) — ennek másolatát megküldte 
Honth vármegyének is, — később pedig, mikor SZIRMAI szótára meg
jelent, külön megírta erre is megjegyzéseit. 

RÉVAI is tevékenyen részt vett a munkában. A mint mellékelt 
íveiből kivehető, valószínű, hogy a bizottság szóbelileg tárgyalt, vita
tott meg mindent. Erre vall RÉVAinak az egyik íven olvasható ezen 
megjegyzése: «Be kár, hogy beteg voltam: öszve kaptam volna Balog 
urammal.* E körülményre vall az is, hogy RÉVAI csak az a, b, c, qu, 
r, v betűvel kezdődő szavakra adott írásbeli véleményt. 

RtóvAinak mellékelt ívei valószínűleg tehát úgy keletkeztek, hogy 
betegsége miatt a bizottság által megvitatandó szavak jegyzékét a bi
zottság jegyzője: Ottlik Dániel, Pest vármegye főjegyzője, neki el-
küldötte. Ezt bizonyítja az egyik íven Ottliknak a következő följegy
zése : «A' Magyar Szótár készítésében munkálódó Tettes Deputatio 
az alól feljegyzett szavakat T. Révay Miklós Úrral olly végre közleni 
kivánta, hogy a' Magyar kifejezések eránt elől fordulható észrevételeit 
ha lehetséges ma által küldeni ne terheltessék.)) 

RÉVAI észrevételeit az oldalra jegyezte. 
Lássuk a legfontosabbakat! 
Első megjegyzése a czímek között (1806-iki szótárban) előforduló 

deputatióvii vonatkozik. 
Az 1806-iki szótárba, melybe eredetileg a választmányt aján-

etc) . Kassa, 1806. SZRÓGH SÁMUEL: A Magyar Törvénykezésre szolgálható 
Szók és ki fejezések. Tek., Nemes Borsod Vármegj^ének mint a Nemzeti 
Nyelv egyik pártfogójának ajánlja, Pest 1806. (PÉCHY IMRE) : A' Magyar 
Nyelvről a' polgári és peres dolgok folytatásában, Pest 1806. PERETSÉNYI 
NAGY LÁSZLÓ: Értekezés azon deákból magyar nyelvre fordított szavak 
eránt, stb. Nagyvárad 1806. 

1) Az 1807. évi jegyzőkönyv 564. pontja. 
2) Nyilván tévedés e helyett : Szrógh. 
3) BALOG ISTVÁN szótára kéziratban maradt . BÉvAinak BALOGgal volt 

a legtöbb', és mint íennebb olvasható volt, a leghevesebb vitája. A hirnök, 
rontsárd, tetszedelem, böltselkedmény, képzelmény, harmaglat , tndalmas-
ság, szoktony, jelenték, inét, stb. ilyenféle szavakat mind BALOG ajánlotta 
szótárában, az üléseken. 
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lották, az ő és SZILASSY ajánlatára a kirendeltetett Személyek került. 
Most újból megindult a vita. Ajánlatba kerültek: választmány és kül
döttség. Erre RÉVAI a következő megjegyzést tet te: «Meg nem nyug-
hatom sem a' választmány, sem a' küldöttség1) szón. A' mány tsak 
dolog, nem élő személy ; a' választmány igazán declarata res, és nem 
delicti viri. A' ság prasteritummal igen ritka példa : vásottság petu-
lantia. A' küldöttség mi lehet ? talán missionitas, vagy missitudo. Más 
a' követség, mert itt a: követ nomen, nem verbum s parti cipium. Jobb 
volna talán ezen kifejezés: választott személyek, vagy küldetett szemé
lyek. Az 1807-iki szótárba küldöttség került. 

Megjegyzendő, hogy RÉVAI följegyzései nagyobbrészt olyanok, 
melyek az 1806-iki szótárban nem voltak meg, tehát pótlásként kerül
tek az 1807-iki szótárba. 

A legfontosabb megjegyzései a következők : 
Agazo. EÉVAI: lovász, ugyanez az 1807-iki szótárban. I t t kell 

megjegyezni, hogy RÉVAI kifogásolta a fölovásznok mestert, mert sze
rinte ász és nok együttesen fölösleges; nem szükséges a' nok, ha ott 
van már az ász. 

Amnysiia. RÉVAI : bűnnek elfeledése, 1807. sz.: Meg semmisítés, 
el törlés, el feledés. 

Artifex. RÉVAI a művészt nem tartotta jónak, helyette a kézi mű-
ves-t ajánlotta. Epígy az artificiumra, sem fogadta el az ajánlott tudal-
masság szót, hanem helyette a mesterség, kézi mű t ajánlotta. 1807. sz.: 
előbbire mesterember vagy kézi műves, utóbbira a RÉVAI ajánlatai 
kerültek. 

Cliens. RÉVAI: pártfogás alatt való, pártja fogatott. 1807. sz.: 
ugyanezek és pártfogott 

Contra quietantia. RÉVAI : menedék levél. Ehhez a következő 
megjegyzést fűzte: Vallyon nem az e a quietantia! men-em, men-el, 
men-ik securos fio, men-e-ked-em securus me facio. Ebből vagyon a 
menedék, nem pedig a' megyén igéből. 1807. sz.: viszont nyugtató, 
vagy viszontag való menedék Levél, vagy Contra quietantia. 

Copiare. RÉVAI: mását venni. A másolni t2) nem tartotta jónak, 
mert azt jelenti alterare, permutare. 1807. sz.: mását venni. 

Credulus. RÉVAI : könnyen hivö-t ajánlott hiedelmes helyett, mert 
hiedelem = fidueia, hiedelmes =jiduciam habens. 1807. sz.: könnyen hivő. 

Dapifer. RÉVAI: asztalnok. 1807. sz.: asztalnok. 
Habitus. Szoktony volt ajánlva. Erre RÉVAI ezt jegyezte meg: 

Szoktony Dugonits műhelyéből való.:í) A mozog igének moz gyökeré
ből ő koholta ezt a' rémítő szót moztony (mamina) a' nyelvnek min
den basonlósága ellen. Nints az egész nyelvben tony végezet; nem jó 
tehát sem a' moztony, sem a' szoktony. A' nyelvben tsak ezen vége
zetek hallatnak ony, eny, öny; pl. bizony, tak-ony, hev-eny, böd-öny. 

*) A NyÚSz.-ban PERETSENYI NAGY LÁszLÓtól idézve 1806-ból, lát
hatjuk, hogy Pest vármegye vele egy időben használta. 

2) L. a NyÚSz.-ban a Másolni szót. Pest vármegyénél már 1806-
-ban ajánlották. 

3) SZILY a NyÚSz.-ban BARCZAFALvmak tulajdonítja (mosztony); 1. a 
mozdony szót. 
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De ezek sem illenek öszve a' szók gyökérrel. Ebből az Igaz Magya
roknál a' jó származat tsak szokás. A' habitus tsak theologiai deter-
minatióval az, a' minek itt vétetik. Én azt gondolom, hogy annyit 
mond a' Magyar, ha így szóll: megrögzött szokás, gonoszban megrög-
zés, gonoszban megrögzött, természetté vált szokás. 1807. sz . : megrög
zött szokás, gonoszban megrögzés, természetté vált szokás. 

Indieium. RÉVAI a tervbe vett jelentéket hallatlan szónak tar
totta, mert ennek hasonlósága szerént a' tekint igéből lehetne tekin
tek. De e helyett szerénte jobb a' tekintés, a' tekintet, s így az elsőnél 
jó a' jelentés, a' jel, a' mutató jel s tényleg e három került az 1807-iki 
szótárba. 

Instructio domestica. RÉVAI : házi készület, házi készülettel biró. 
E' volna az én tsekély vélekedésem. A' mez1) (ez volt ajánlva) gyökér 
igazán napkeleti és magyar szó, de ezen képében már régen ki
avult.2) Jelentése tágas értelemben ruha, ruházat, takaró, befedő. Ige 
képében mez-em, mez-el, mez-ik, azaz béfedetem, stb. Ennek a' parti-
cipiuma a' mez 6 = béfedetett, a' föld fűvel, mint ruházattal, által
vitetett jelentéssel campus. Azon gyökér az ít fosztó ragasztókkal 
mez-ít s még bővebben mez-ít-elen, mez-te-len, annyi mint fedetlen, 
ruhátlan. Ezen származatok, a' mellyekkel így élünk, azt mutatják: 
hogy a' kiavult mez gyökérnek föltámasztása, kiváltképen ezen kifeje
zés házi mez, mezes igen bátor és még most értelmetlen. S ha meg
fejtjük értelmét, tsak annyit teszen házi ruha, ruhás. Ezzel mit mon
dunk, 's mit nyerünk? 1807. sz.: házi készület, mez. 

Mundus muliebris. RÉVAI nem hagyta helyben a fejérnemi mez-t, 
helyette ajánlotta azt, mi addig is használatos volt: asszonyi ékesség 
és ez került az 1807-iki szótárba. 

Nepotismus. Az ajánlott onokaság helyett RÉVAI az unokaked
veilés- t és vérségre nézést ajánlotta s ezek kerültek a szótárba. 

Systema. líendö volt az ajánlott szó, RÉVAI derékrend-et és az 
alkotmányt9) óhajtotta. Az 1807-iki szótárba alkotó rendszabás, alkot
mány került. 

Quottalitas. Ajánlva: hányadság. RÉVAI : hányad tartozás. 1807. sz.: 
hányadság. 

líedintegrare. Ajánlva: egészíteni. RÉVAI: egészszó tenni, helyre
állítani, kipótolni. 1807. sz.: helyreállítani, kipótolni. 

Religiosus. Ajánlva: imás, imabéli.4) RÉVAI: «Ima» gyökér, belőle 

1) VEKSEGHYnek körülbelül hasonló volt a véleménye. Lásd Lexico-
nában 313; SZILY, NyÚSz 223., 1. 

2) Érdekes,pótlék a NyÚSz. Mez szavához. 
3) L. a NyÚSz. e szavát, melyet PETHE előtt RÉVAI használt és aján

latára Pest. 
*) Az 1806. szótárban vallásbeli, imás dolog volt «Res religiosa» alatt. 

Erre VERSEGHYnek alább tárgyalt értekezésében a következő volt meg
jegyzése: Vallásbeli annyit tesz, mint res ad Confessionem (Augustanaro 
vei Helveticam) pertinens. Imás dolog felette rossz szó, mert imád, melly 
hihetőképen az iwe! és ád szavakból van összetéve, illyen derivativumot a' 
mi nyelvünkben semmikép nem adhat. Megmutattya ezt az analógia, 
avvagy a' filologyiabéli hasonlatosság. E' verbumokbúi ád, akad, okád 
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lett imád. Hasonlóképen hogy ite gyökér, az is bizonyos, s abból 
vagyon ítél ige. Ollyan a; mesél ige a' mese gyökértől. A mese szo
kásban vagyon. Az íte kia\ult, az ima is kiavult s ezt elfogadja a 
depuiatio. Imád annyi, mint adorat, az ima = adoratio. 1807. sz.: 
szerzetes, szerzet, Hitbéli, Imás, Imabéli. 

Terminus Judieiorum. Ajánlva: törvénykedésnek ideje, húzom. 
RÉVAI: törvénykedésnek ideje? A' húzom mit teszen ? és itt hogyan 
lehet helye? A' húzom régi formatio, mint folyam, 's annyi mint 
húzás, valamint folyás. Tehát tractio, tractus. Mitsoda a' per húzás? 
Koholjunk szavakat, 's mi sül belőle. Iszom egy húzómban? bibo uno 
tractu. Tehát húzom jó a' perrel is, kiváltképen mikor azt akarom 
mondani terminus causae!! 1807. sz.: törvénykezésnek kiszabott ideje, 
törvény szolgáltatás ideje. 

Testamentum privilegíatum. Ajánlva: kiváltság. Erre RÉVAI azt 
jegyezte meg: váltság, én Görts Urnák ezen 's több más hibáit nyil
vánvaló írásban megtzáfolom. 1807. sz.: a törvénynek különös enge
delmével tétetett. 

Verticalis. Ajánlva: tetőpontos.*) RÉVAI: tetőt arányzó, vertica
liter = tető irányában. 1807. sz.: tetőt aranyozó, tető hegyett való! 

Vigília. Ajánlva: inét. RÉVAI: Megint egy rémítő újság! Be 
kár, hogy beteg voltam: öszve kaptam volna Balog urammal. Egyházi 
vigiliát akar ő mondani: ünnep előtt való estvét. Honnét vetto erre 
az inét szót? Istenem, Istenem! Be jó a' régiségeket fel bujkálni, 's 
tudni a' nyelv történetét. Mondják in-nep, vagyis inkább ün-nep. 
E' két szó. A' nep bizonnyal nap. Úgy vagyon. Az in, vagy ün, tehát 
festus. Igaz. Mert ün-nep valójában festus dies. Tsak az a' hiba, hogy 
a' gyökér nem ün, hanem üd. A régiek úgy mondották üdnep, de a' 
kényes kiejtés a' d betűből n betűt tsinált ünnep. Ebből ige is volt, 
üd-öl, 's a' régiek úgy éltek vele; üd-nepet üdölj, üd-népet üd-leni, 
üd-lS üd-nep. De itt is megrontotta a' kényes kiejtés a' d betűt a' 
következő l miat t : s így mondották utóbb ünnepet ülleni, üllő ünnep. 
Úgy járt a' pad gyökér is: ige lett belőle pad-ol; azután név pad-lás. 
De most már tsak pallás. 

Most már azon egy üd eredetig gyökérből lett ün, és lett ül, 
vagy in és ül. Elhetek-e ezekkel? Es ha élhetek, hogyan élhetek? 
Az üd adjective = festus, saluus. Ebből vagyon üdvöz légy, és üdvözség 
üdvözít, üdvözül. Ezekből nem tsinálhatok verbale noment: mint néz, 
és lát igékből tsinálom ezeket, néz-et és Iá-tat. Tehát nem lehet in-et. 

Vissza kell mennünk a' compositum szóra, üdnep, vagy ünnep, 
's ezzel élünk okosan, és igazán magyarul: elŐünnep, est ünnep, vagy 

's a' t. nem lehet illy adjectivumokat csinálni: ás, akas, okás, mellyek 
tellyességgel érthetetlenek, és értelmetlenek. Érthetetlen tehát az imás is 
az imád verbumból. A' magyar eggy általlyában nem csinál derivativu-
nnikat a' végső betűnek elváltoztatása által, hanem új betűknek a' törzsök
szóhoz való függesztóse által, ammint Tiszti Magyarságomban megmutat
tam. Illy rab í'ormatiókkal úgy beszemetezték már a' régi Póeták és a' 
mostani Firkálok a' nyelvet, hogy talán soha sem is lehet azt belőllök 
többé kitisztogatni. 

*) L. a NyUSz. Tetőirányois szavát. 

Nyelvtudományi Közlemények. XXXV. 14 
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ünnep estvéje. Vagyon régi kézirásom, meHyben a' Simonis et Judse 
vigília így iratik: Simon és Júdás estén, Úr születése után ezer öt 
száz húszon két esztendőben. 

1522 esztendőben! Az illy nagy régiségnek tsak nagyobb tekin
tete lehet, hogy sem — Azután a' nyelv története, ha valaki jól érti, 
mit nyom! 

Megint azt kérem: a' Vármegye Méltósása legyen szemünk előtt. 
Mert én ezután is fogok szóllani. 1807. sz.: őr, őrizet, ünnep estvéje. 

Virtus. Ajánlva: erény. BÉVAI: Pokolból jött az Erény! mégis 
ha erő volna: virtus vini, bor ereje. 1807. sz.: erő, erkölts, jóságos 
erkölts. 

Voltak EÉVAinak olyan szavakra is megjegyzései, jobban mondva 
olyan latin műszavakat is lefordított magyarra, a melyek közül sok a 
szótárba nem is került. 

így pl. az universitas nála fő-oskola, az academia nagy oskola, 
a gymnasium al oskola; a Magistratus Univers. Scientiarum a tudo
mányok jő Oskolájának tanátsa vagy tisztsége s így magistratus Civis 
váras tanátsa, a reetor igazgató, a decan dékán vagy előljáró. Az 
egyes karokat így fordította: törvény tudó kar, orvos kar, böltselkedő 
kar. A bibliotJteca Molnár után könyvház. A botanica fűvésző tudo
mány, fűvészség. Oda jegyezte még más műszavakra a bábaság, szem-
orvoslás mestersége, seborvoslás, seborvos1) szavakat. A pedellust botos
nak fordította. 

A könyvnyomtató műhelyben a curatort gondviselőnek, a többi 
tiszteket vigyázónak, dologsürgetó'nek, a mediastinust köz vagy házi 
szolgának nevezte el. A zálogos ház királyi tisztségénél vagy a zálog
tartó királyi tisztségnél a záloglátó, zálog.szedő, zálogíró, a fenyíték 
vagy jobbító háznál pedig gondviselő, a bányászatnál2) bánya biró, az 
olvasztás ós törés gondviselője, szóníró, gópely mester (Molnár után) 
pénzmetsző, pénz verés mestere, az erdészetnél erdő látó, erdő vizs
gáló, a gazdasághoz látó tisztségnél pedig a tiszteket így nevezte el : 
bevevő, beszedő, gabonás, számtartó, lovas kerülő. A comes cameraa 
nála fő kintstartó, a referens assessor szolló tanácsos, szolló biró vagy 
előadó tanácsos vagy biró, az architect építőmester. 

A fentiekből kétségtelenül kitűnik, hogy EÉVAinak hatalmas 
része volt Pest vármegye tiszti szótárának elkészítésében. A helyes
írás teljesen az ő elvei szerint készült, ezt legjobban bizonyítja az 
egyik íven olvasható s Ottlik főjegyzőhöz írt következő két levele: 

Tekintetes Úr! 
A' mellett méltóztatik maradni: hogy a' helyesírásban (ortho-

graphiában) az egyenlőségét megtartsuk; és a szóeredésre (etymolo-
giára) vigyázzunk. Ne legyen tehát ezen munkában az a' keverék: 
hogy most ő, most eöf betűvel éljünk, azután most ts, most cs betűt 
tegyünk. A' Jelesebb írók megállapodtak már az ő és ts betűkben. 
A' szóeredésre nem vigyáztunkkal sok betűt felesleg kettőztetünk s 

r) A NyÚSz.-ban e szó 1808-ra SÁNDOR IsTvÁNnak javára van írva 
(282. 1.). 

2) Az olvasztó kemenczét hoh vagy olvasztó kemenczének nevezte. 
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több más hibákat is ejtünk. Én meggyőződésem szerint teszem a' 
jobbításokat. A' ki tisztára fogja a' munkát írni: igen szeretném, ha 
előbb szóllhatnék vele a' helyesírásról. Akármit mondjanak némely 
Vármegyék 'a egyéb Hatalmaskodó Urak: zűrzavarban vágynak, ma
gokkal nem egyeznek meg, ok nélkül kiáltanak. 

Az a' ditsőség tsak Pest Vármegyének legyen sajátja: hogy tisz
tábban lát, 's a' jó okon megállapodván, a' jó mellett marad állan
dóul. Példa ő mindenképen: a' buzgó kezdetben, az állhatatos foly
tatásban, a' valóságot keresésnek fáradhatatlan szorgalmában. 

Tényleg megbeszélhette EÉVAI a másolóval az elveket, mert a 
tisztázat mutatja, hogy az ő elvei szerint íratott a szótár (pl. a cs 
és ez, ts és tz, a mássalhangzó kettőzés ritka, ikes igék használata, 
az at, et gyakori használata stb.). Sőt megkapta a tisztázatot is, melyre 
rá van írva: Purum Typis Mandátum. S mint a belseje mutatja, EÉVAI 
még ezen is javított itt-ott, láthatók benne szép gömbölyű betűkkel 
írt javításai. S a mi a leglényegesebb a dologban, a szótár e javításai 
szerint került nyomtatás alá. 

Pl. A eonfusus alatt csak elegyedett állott, ő írta oda a zava
rodott, megszégyenült, szégyeníttetett szavakat. A correlatus egymásra 
tekintetűnek volt fordítva, ő kijavította egymásra néző, egymásra te-
kintöxe. A credibilis eredetileg hihetek, hihetséges volt, a hihetségest ki
javította hilietőségesve; a culpa pedig hiba, gondatlanság, ez utóbbit 
azonban kijavította gondolatlanságra Domínium yrivatum különb ura
dalom volt, kijavította külön uradalomra,, a Duetus metalis Határ 
mente vagy folyása, mire odajegyezte: «itt is úgy lehetne mente, 
folyta, vagy menése, folyása». A Fisealitas ura vesziett jószág, az in-
consulte gondatlanul, az Institutio Heredis örökös nevezés, a Levata ex 
paribus írások mássokból, a Lex derogatio törlése, másolása, a Lex 
interpretatio magyarázása volt eredetileg, az ő javítása után lett: ura 
veszett jószág, gondolatlanul. örököst nevezés, írások másaikból, törie-
tése, másoltatása, magyarázatja. 

A Maleficus eredetileg csak bájoló, a Praetextus csak szín, örv 
volt, ő írta még az elsőhöz a bűvölőt, a másodikhoz az ürügyöt. 
A Quieta,re nyugtató Levelet kiadni volt, ő jegyezte oda vagy menedék 
Levelet kiadni; a Reiterare ismét tenni volt, kijavította ismét elő 
hozni-m. A lies (subjectum) alatság volt s az ő javítása szerint lett: 
tárgya vagy arányzatja. A Substantia állomány, állat volt, az elsőt 
kitörölte s odajegyezte még: valóságos természet. A suecessivus erede
tileg idő vártomos, a Sammarhis öszvetes volt, lett: renddel következő 
és öszveséges. A Vadánál a gázló, lábló helyhez még odajegyezte a 
tsekély víz szót. A virtus erény, virtuosus erényes volt, de ő kijaví
totta az elsőt erő, erkölts, jóságos erköltsre, a másodikat eró's, erköltsös 
és jóságos erkölisíire. 

E tények mind azt mutatják, hogy EÉvAinak Pest vármegye 
tiszti szótárának készülésében nevezetes szerepe volt. 

Midőn a szótár így elkészült, az 1807-ik évi márczius 5-iki köz
gyűlésen Szentkirályi másod alispán az irományokat bemutatván, be
jelentette,*) hogy a beérkezett megjegyzések figyelembe vételével a 

*) 520. szám, ez alatt vannak az irományok. 
14* 
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deputatio munkáját elkészítette. A közgyűlés erre elrendelte kinyoma-
tását s tényleg az április 21-iki gyűlésen1) a főjegyző már egy nyom
tatott példányt mutathatott be a rendeknek. 

Ezután szétküldötte Pest vármegye szótárát a törvényhatóságok
nak. Néhány vármegye, mint pl. Békés és Báts-Bodrog,2) megköszönte, 
sőt volt olyan, pl. Szathmár vármegye, mely nemcsak köszönte, hanem 
50 darabot vételre8) kért, a mit természetesen meg is küldött Pest 
vármegye. 

De ekközben néhány vármegye Pest vármegye kezdeményezésén 
felbuzdulva, szintén szótár ké.-zítését határozta el s ekkorra azzal el
készülvén, Pestnek megküldötte. Ilyenek voltak Baranya vármegye, 
Veszprém vármegye és Zala vármegye. 

E szótárak közül különösen érdekes a Zala vármegyei, mert a 
Pest vármegye szótárával szoros kapcsolatban van, ennek köszönheti 
létét s azonkívül, mert ezt meg nyelvünk másik nagy férfia, Verseghy 
Eerencz segítette elkészíteni. De érdekes még egy tény miatt: készí
tésében részt vett Kisfaludy Sándor is, s mint látni fogjuk, ö teljesen 
elfogadta Verseghy véleményét. 

Zala vármegye 1806-ik évi jegyzőkönyve szerint4) megkapta Pest 
vármegye 1806-iki, azaz első szótárát, ugyanakkor tárgyalás alá vette 
Bihar fenti ismeretes3) és azonkívül Győr5) vármegyének a magyar 
nyelv ügyében tett indítványával együtt. E gyűlésen elhatározták6) a 
rendek, hogy a vármegye számára szintén készíttetnek szótárt s azonnal 
deputatiót is rendeltek e czélra. Nagy József szombathelyi prépost 
elnöklete alatt báró Ghillányi János, Tuboly László, Kisfaludy Sándor, 
Takács József és Csutor János lettek a bizottság tagjai. Meghagyták 
a bizottságnak, hogy a Pest vármegyei szótárt figyeljék meg és 
javítsák. 

Nagy József elnök bizonyára a bizottság beleegyezésével, talán 
kívánatára, fölkérte a Dunán-túli írók előtt nagy tekintélynek örvendő, 
híres nyelvészt, Verseghy Ferenczet, küldje meg véleményé^ a Pest 
vármegyei szótár iránt. 

Verseghy erre meglehetős részletesen megírta, mondjuk, kriti
káját s két részletben, két levél kíséretében megküldötte Nagy prépost
nak munkáját, mely e czímet viseli: Jegyzések A' hivatalbéli levele
zésnek Titulussairúl. 

E munka eleddig ismeretlen volt. Azt hiszem, nem túlzok, ha 
azt állítom, hogy a fenti körülmények között létrejött művet nyelvé
szeti irodalmunkra fontosnak tartom. Fontosnak tartom, mert kitűnik 
minduntalan, milyen elvei voltak Verseghynek. Fontosnak tartom azért 
is, mert Verseghynek erre a művére hivatkozik Kisfaludy Sándor 
hason fajtájú munkájában, a mely az Angyal-kiadta Minden Munkáinak 
VIII kötetében7) jelent meg. 

1) 954. szám. Az 1806-iki mű ívalakú, az 1807-iki 8-r. alakú. 
2) Aug. 17-iki ülés 1849. és 1885. számai. 
3) Október 6-iki gyűlés 2140. száma. 
*) 1806. jún . 9-iki gyűlés 52. pontja. 
5) 53. pont. 
HJ 54. pont. 
7) 669—683. 1. 
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Megérdemelné Verseghynek e műve, hogy szószerint idézzem, de 
nagy terjedelménél fogva ez e helyen lehetetlen. 

Verseghy Nagy prépost kívánságát nagyon gyorsan teljesítette, 
mert művét már 1806 júliusában két részletben megküldötte. 

A mű első felét a következő sorok kíséretében küldötte. 
Főtisztelendő Uram! 

A' többi szókrúl való Jegyzéseket egynehány nap múlva küldöm 
el Főtisztelendő Urnák, kinek ez alkalmatossággal elegendőképen nem 
panaszolhatom fájdalmamot, mikor látom, hogy Hazafi társaink a' 
Curialis Stílusban szokott mesterséges szóknak fordításával is megmeg 
veszedelmes kicsinységekben foglalatoskodnak, a' helyett hogy a' fő 
dolgot ügyelnék. CHÁZÁR ANDRÁS, N. Gömör Vármegye' Táblabirájának 
iszonyodással olvasom ama' projectumát, hogy a' Magyar Nyelvbűi 
mind ki kell vetni az idegen nyelvekbűi kölcsönözött szókot, a' minők 
még ezek is: főid, plánta, pompa, király, Nádor Ispány, 'sa't. A' Cu
rialis magyar etilus noha sok deák szóbúi áll, de csak magyar még is, 
és már régen kész. 

Hazafi társaink pedig, a' helyett hogy ezenn a' kész curialis 
magyar nyelvenn az Ország' dolgait az új törvény szerint folytatni 
kezdenék, a' mi a' fő dolog; a' curialis magyar stílust a' purismus 
által úgy felforgattyák, hogy végtére a' fő dolgot sem ezenn, sem az 
új nyelvenn végre nem hajtbattyák. Ennek a' vége az lessz, hogy a' 
magyar nyelvnek ellenségei egyszerre kiáltyák, hogy az Ország' dol
gainak folytatására alkalmatlan, és a' deákot visszakérik. 

Budánn Szent Jakab' Havának 6-dikánn 1806. 
Verseghy ígéretét csakhamar beváltotta s még e hó 20 án el-

küidötte Nagy prépostnak további megjegyzéseit. 
Ezen alkalommal a következő megjegyzést fűzte a munkához: 

Főtisztelendő Nagy Prépost Úr! 
Ezekbtíl állanak vélekedéseim mind általlyában, mind pedig 

szórúl szóra a' Curialis stílusnak fordítása iránt. Valamint kimondha
tatlanul böcsűlöm Főtisztelendő Úrnak nemes ügyekezetét, mellyel 
T. N. Vas vármegyét*) arra bírta, hogy az Ország' dolgait magyarul 
folytassa; úgy Nemzetünknek Existentiájára kérem Főtisztelendő Urat, 
vessen az említett T. N. Vármegyénél, és vettessen az által más Vár
megyéknél is gátot ama' most annyira felbuzdúltt és csak ifiú elmék
hez illő pözsögésnek, melly a' Curialis stílust, sőt még magát a' Ma
gyar Nyelvet is egészen fel akarja forgatni. 

Voltt illyen Enthusiasmus a' Németeknél is; de ő nállok ez nem 
volt olly veszedelmes, mint nálunk; mivel az ő anyanyelveknek nem 
voltak Hazájokban semminemű ellenségei. Mink most az által, hogy 
új magyar nyelvet akarunk magunknak a' Curia' számára csinálni, 
megnehezíttyük, sőt meglehetetleníttyük magunknak végrehajtását amaz 
új törvénynek, melly az Ország' dolgait magyarul kívánnya folytat-
tatni. Tudósaink is így cselekedtek II. Jósef üdejétűl fogva a' tudo
mányokkal, mellyeknek mesterséges szavait magyarul és többnyire csak 

*) Azt hitte, Vas megye szániára kéri a jegyzéseket, mert NAGY szom
bathelyi prépost volt. 
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gondolom szerint előadván, érthetetleneknek tették írásaikot, 's a' 
helyett, hogy a' Culturát elősegítették volna, inkább akadályoztatták. 

Egyébaránt felette nagyra böcstílöm Főtisztelendő Prépost Úrnak 
hozzámvaló bizodalmát, és szerencsésnek tartom magamot, ha nemes 
kívánságának vókonyságom legalább részént megfelelhetett. A' hiteles 
kiadásokot és az esküvésnek formáit örömest fordítottam volna; de az 
előttem fekvő nem csak magyartalan, hanem imitt amott még logyi-
kátlan fordítást is nem érthetvén elegendőképen, az originálisok pedig 
kezemnél nem lévén, ezt a' szolgálatot meg nem tehettem úgy, ammint 
magamtúl kívántam volna. Azonban közlött jegyzéseim szerint, ha 
ezek tetszést találnak, könnyű lessz azokot is fordíttatni. A' fő dolog 
ezeknek fordításában, valamint az egész curiális stílusban szinte az, a' 
mi a levélírásban, hogy úgy írjunk, ammint beszéllünk. Ha a' közön
séges beszédben a' Curiális stílusnak deák szavait megtarthattyuk, 
miért ne lehetne azokkal az írásban is élni ? 

Ezzel magamot úri szívességébe ajánlván, minden tisztelettel 
vagyok 

Főtisztelendő Nagy Prépost Úrnak 
Budánn Szent Jakab' havának 20-dik napján 1806 

alázatos szolgája 
Verseghy Ferencz. 

Nagy prépost Verseghy megjegyzéseit közölte a bizottság tagjai
val, a kik közül Kisfaludy Sándor,1) Takács József és Tuboly László 
Verseghy művének és az időközben megjelent Szirmay-féle szótárnak 
figyelembe vételével szintén elkészítették megjegyzéseiket. 

Miután az anyag együtt volt, Nagy elnöklete alatt megállapí
totta a bizottság, mit fogad el, illetve mit ajánl a vármegyének. Ezt 
rendbeszedte, s Nagy elnök az 1807 január 26-iki közgyűlésen2) be
mutatta. A vármegye e pontjából határozottan kitűnik, hogy a mű 
Pest vármegye szótára, Szirmay Antal műve ós azonkívül Verseghy 
Ferencz, Kisfaludy Sándor, Takács József ós Tuboly László mellékelt 
művei alapján készült. A rendek elhatározták, hogy kinyomatják, s 
egyúttal határozatba vették, hogy ezentúl a gyermekeket magyarul 
kell tanítani, a magyar nyelvet kenyér-nyelvvé kell tenni; az ortho-
graphia ügyét egy tudós társaság döntésére óhajtották bízni s ez ügy
ben elhatározták, hogy a követek utasítást fognak nyerni, továbbá, 
hogy meg fogják kérni a nádort közbenjárásra. 

Most pedig lássuk Verseghy kritikai természetű művéből a leg
fontosabb részleteket, a melyekből egyrészt kitetszik, mit kifogásolt 
Pest vármegye szótárában, másrészt kitetszik az is, mennyiben hatott 
a Zala vármegyei szótárra és Kisfaludy Sándorra. Ép ezért szükséges 
lesz a latin kifejezés alatt az említett művek idézése is. Meg kell je
gyeznem még azt, hogy Verseghy pontról-pontra követte megjegyzésé-

x) KISFALUDY SÁNDOR munkájából kétségtelenül megállapítható, hogy 
VERSEGHY műve alapján készült, de figyelembe vette TUBOLY LÁSZLÓ mun
káját is, a mely Zala vármegye levéltárában szintén megvan. TAKÁCS 
JózsEíé nincs meg. 

2) 2/1. szám. 
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ben Pest vármegye 1806-iki szótárának sorrendjét s ugyanezt követi 
Zala vármegye Tiszti Szótára is. 

Az első részben, A hivatalbéli levelezésnek czímeiben, első sorban 
a czím ellen volt kifogása Verseghynek. Szerinte «a' czím*) név a' 
németből van véve, és sokkal újjabb, szokatlanabb, mint titulus, titu-
latura, titulál, mellyek már régen megmagyarosodtak». Kisfaludy és 
Zala vármegye elfogadta a czímet, de megtartotta a titulust is. 

A felség czímezéséhez a következő «Intés»-t fűzte VERSEGHY: 
Mind ebben, mind a' következendőkben megtisztogatom én a' ma
gyarságot is. Sokszor egy parányi kicsinység nagy külömbséget okoz
hat, így én nem tartom jónak elhagyni ama' megrövidített Dativusok 
utánn az apostrophust, mellyek a' deák genitivusokat szokták ki
fejezni. Mert Austria FŐ Herczegének annyit tesz, mint Austria 
Archiduci suo; de apostrophussal Austria FŐ Herczegének nem tehet 
egyebet, mint Austriae Archiduci. A' köz beszédben az illyen esete
ket elkerülni könnyű; de az írásban, és kivált a' Curialis stílusban a' 
tökélletes határozat, avvagy praecisio nagyon szükséges. KISFALUDY 
SÁNDOR szintén így szól e pont után : Az Apostropha a' Grenitivusok 
mellett el ne hagyasson. ZALA ezt elfogadta. 

A magyar királyi udvari cancellariának czíménél azt tartotta 
VERSEGHY rossznak a pesti szótárban, hogy a jóvolt és lekötelezett el
választva volt írva. KISFALUDY SÁNDOR szintén megjegyzi, hogy jő-
volttába — lekötelezett öszveirattassók. 

A nádor czímét nagyjában elfogadta. Megjegyzése, illetve intése 
ez volt: Fzeredes hamarabb tehetne Óbestert, mint Generálist. A' né
met Oberster vagy Obrist névből megrontott Óbester szó olly járatos 
az egész Magyar Nemzetnél, hogy még a' Fő vezér helyett is jobban 
megfelelne a' Colonel franczia szónak, melly a' deák columna szóból 
eredt, és ollyan Tisztet jelentett valaha, a' ki olly seregnek paran
csolt, melly hajdan már piramis, már cónus, már meg négyszögletű 
hosszas oszlop forma csoportokban járt és hadakozott, ammint a' Poly-
bius' Históriájának franczia vagy német fordításához ragasztott közép 

*) CSÁSZÁRI LOSY PÁL kecskeméti reform, professor a czímet fran-
cziának tartotta : címe valaminek teteje. PÉCHY IMRE «A magyar nyelvről 
a polgári és peres dolgok folytatásában)) ez. müvében ezt írja a czím, szó
ró l : «Ha új szó akar szokásba hozódni, vigyázni kell, hogy a' Törsök szó 
Magyar eredetű, ós most is szokásban levő szó légyen, külömben az új 
szó érthetetlen lészen, p . o. Czím egynehány Esztendeje, hogy ez helyett 
Titulus veszik, meg nem gondolván, hogy idegen szót, más idegen szóval 
tserélnének fel, még pedig érthetetlenebbel. Címe Frantzia szó valaminek 
tetejét és hegyit teszi; ebből lett Cimier és jelentette eleintén a' Paisok 
és sisakok felső részén levő ékességet, azután a' Nemesi Czimerbe a' felső 
Koronát; a' midőn a' Czimereket a' több Nemzetek is szokásban vették, 
a' Nevezetét a' Magyarok is elfogadták a' Frantziáktól, és az ő Nemessé
geknek Jelit Czimemek nevezték. Nem tehet tehát Czim Titulust, nem is 
lehet ebből Czimer ilyen Törsök szót tsinálni Czim; hanem jobb megtar
tani tovább is ezt Ti tulus; Mert az í r ás tudatlan is meg érti, ezt pedig 
Czim mit tegyen, gondolkodás utánn is alig lehet eltalálni!)) Bizonyára 
VERSEGHYnek van igaza, mert a czím-et czímerből csonkította BARCZAFALVY 
s czimer pedig a középfelnémet zimierből lett, ez meg a franczia cimierből. 

0 
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üdőb^li Taktikáiul kitetszik. A' Generális a' magyarosítás által mái-
régen nyelvünkhöz tartozó szó. A' Colonellust nem tehettem Fő Vezér
nek, hanem ctak Vezérnek, mivel e' két Lovas Sereg nem csak a' hada
kozásban, hanem még a' békességben is nem függ a' Király utánn 
egészen a' Nádor Ispánytúl. A' Fő Vezér a' Greneralissimusnak lehetne 
magyar neve. Ha jól emlékezek, Nádor Ispányunk a Septemvirális 
Táblánál nem ül elől, mivel jobb kezénél a' Primás ül; ég e' Táblá
nak még is Prézesse. A' Prézes szó is már régen magyar, és sokkal 
szokottabb 's értelmesebb, mint Előlülő, mellyben a fizikabéli értelem 
sokkal eró'sebb, mint a' morális vagy a' politikabéli. A' septemvirális 
tábla is pzokott és magyaros szó. és e' Fő Törvényszéket értelmesebben 
meghatározza, annyival is inkább, mivel eredetének históriájára is 
mutat, mikor csak hat személybül állott. KISFALUDY SÁNDOR egyszerűen 
azt írja munkájában: «Lásd Verseghyt.» ZALA lehetőleg magyar ki
fejezéseket alkalmazott. 

A magyar királyi helytartótanács czíménéi VERSEGHY a követ
kező intést teszi: Tanácsos annyit tesz, mint eonsultus, a, um; tanács 
annyit, mint consilium, vagy senatus; tanácsnok pedig, melly a' Con 
siliáriust legjobban kifejezné, nem lelt az újjabb üdőkben olly figyel
met, a' minőt érdemlett volna.*) KISFALUDY SÁNDOR meg a czímnél a 
nagyméltóságú helyett főméltóságiít ajánl s azután azt írja: Tanácsos 
annyit tesz mint Consultus, Consilianust jobban kifejezi a' Tanácsnok, 
méltó, hogy ezen helyessen formált Magyar szó divatba és szokásba 
JöJJön-

A magyar királyi udvari kamaránál a pesti szótár aKintses Tárt 
Tanáts» kifejezése helyett VERSEGHY az egyetlen egy régi magyar szót 
Kamarát ajánlotta. KISFALUDY SÁNDOR is, ZALA vármegye is teljesen 
átvette. Megjegyzendő, hogy a pesti 1807. szótárba is így került. 

A királyi tábla czíménél kifogásolta az «ítélő Szék» elnevezést, 
mert aTdbla szinte azon jussal tartathatik magyar szónak, a' mellyel 
pompa plánta, s több efféle». De ha már új nevet akarnak, inkább a 
((Királyi Törvényszéket" ajánlotta. KISFALUDY elfogadta teljesen Ver
seghy ajánlatát. Megjegyzendő, hogy a pesti 1807. szótárba is tábla 
került. 

A 7. ós 8. számra VERSEGHY a kész kötelességé helyett a kész szol
gálatúi ajánlotta, mert az élőbbemnek nincsen kétféle értelme, mint 
az utóbbinak, és így courtoisiára (udvariságra) nem alkalmatos. KIS
FALUDY elfogadta ezt, de mivel még egyszer előfordul a szolgáji, a kész 
köteles szolgáit ajánlotta s ez került a szótárba. 

A 12. számban VERSEGHY a Praelatus, Baro, Magnas fordításait 
tartotta helyteleneknek. Az Egyházi Fő Rend nem Praelatus, mert az 
apát, kanonok és esperest is alatta értendő. Baro Regni nem Ország 
Zászlóssá, hanem Zászlós Ur, mert ez kifejezi azt a just, hogy saját 

*) Később a Consiliarius szó alatt megjegyzi még : Nagyon szokásba 
vették ugyan már a' Tanácsost; de tudok már én több illyen csinálmá-
nyokot, mellyeket az újságvadászok hamar felkaptak, 's inellyek a' józan 
Filologyiának próbakövét ki nem állhatván, hamar el is enyésztek. Érde
kes körülmény, hogy BÉVAI a tanácsost ajánlotta Pest vármegyének az 
exsessor szóra. 

•t 
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zászlója alatt vezethetett sereget. Magnas nem Ország Nagygya, hanem 
Mágnás. Ezenkívül a következő intést fűzi ehhez: A' közönség nem 
olly sükeres és régi magyar szó, mint Gyülekezet1) és egyébaránt is 
inkább eommunitast tesz, mint universitast. , 

KISFALUDY a Praelatust Felrendnek, a Baro Regnit Zászlós Űr-
nak, a Mágnást Ország Nagygyának fordítja s ez utóbbinál ellene nyi
latkozik a deák szavak megtartásának akkor, ha van alkalmas magyar 
szó. A ZALA vármegyei szótár az elsőre Egyházi Főrendet, Baro Rég
ime Zászlós Urat, a Mágnásra, Ország' Nagygyait fogadta el. 

A 13. számnál VERSEGHY nem fogadta el a pestiektől a Karok 
és Rendeket; 6 így akarta: Statusok és Rendek, mert a Kar szót az 
angyalok és énekesek gyülekezésénél használjuk. KISFALUDY és ZALA 
elfogadta a Kart. 

VERSEGHY a Sedes Judiciaria Civilist Pöritéló Törvényszéknek, 
vagy csak Törvényszéknek, a Sedes Judiciaria criminalist Bűnitéló 
2 örvény széknek, vagy criminalis Törvényszéknek fordította. KISFALUDY 
és ZALA mindegyiknél az első kifejezést fogadta el. 

A Depíitatióra, VERSEGHY nem fogadta el Pestnek fordítását, a 
ki rendeltetett Személyeket, hanem a DejMtatiót, mely a magyar beszéd
ben ösmertes ós járatos, KISFALUDY is e véleményen volt. ZALA vár
megye ezt fogadta el és még a kirendelttség^) szót. 

A második fejezetre, a Hiteles ki-adásokra,, ós a harmadikra, 
az Esküvések formáira,, sem Verseghynek, sem Kisfaludynak nincs 
jegyzete. 

A negyedik fejezetben, az Egyházi és Világi Tisztségek neveinek 
fordításánál tűnik ki leginkább, mennyire latin műveltségű volt Ver- ^ 
seghy. E kifejezések annyira vérébe mentek, hogy a magyar kifejezést, 
fordítást teljesen feleslegesnek tartotta. 

Az egyházi tisztségeknél, pl. e kifejezéseket, szókat akarta meg
tartani: primás, káptalanbéli generális vicárius, suffraganeus, vicarins, 
infulatus nagy prépost, a káptalan lektora, cántora, custossa, mester 
kanonokja, vicze esperes, főbb penitentiárius, septemviralis tábla, distric-
tualis tábla, concipista, officium, regestratura, archívum, adjunctus, 
expeditoratus, accessista, protocollum, exhibitorium officium, janitor, 
cursor, taxator,B) exactor, udvari esküdt ágens, fundatio, centrális, 
prefectus, contra ágens, liquidator, extraserialis cassa4) provinciális 
commissariatus, fő ós vicze commissárius, prezidium viselő, assessor. 
actuárius, egyházi fundus, oskola fundus. 

]) NyÚSz. 192. 1. közgyülekezet a Zala vin. szótárnak van tulaj
donítva. 

*) NyÚSz. 179. KiSFALUDYnak tulajdonítja e szót, de mint látjuk, 
nem az övé, valószínűleg TUBOLY ajánlotta. 

3j Érdekes, a mit erről VERSEGHY í r : A' Taxator nevet sem fejezi 
ki a' taksáló szó. Valamint tehát az or végzéssel több deák szót meg
magyarosítottunk, mint kántor, monostor, lator, pásztor, prókátor, tábor, 
úgy ezt is meg lehet az or végzéssel hagyni. 

4) Ezt szerennkivül való cassának is nevezi, «mert szer teszi itt ki 
igazán a' seriest, mellynek elejébűl származott, mint a' kap verbum a' 
capio deák szónak első silabájábúl. 
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A vármegyéknél is a következő neveket tartotta jóknak: a fő-
ispányságnak administratora, ordinarius viczeispány, substitutus vicze-
ispány, főnótárius, viczenótárius, archivárius, generális perceptor ós 
vicze perceptor, exactor, vicze szolgabíró, fiscalis, fő commissarius, 
adjunctus, expeditor, magazin szolga, diurnista. 

Ebben a részben van Kisfaludynak ellenvéleménye. Egy nagy 
részét e szóknak magyarra kívánta fordítani, mert mint helyesen meg
jegyzi egy helyen: «Ha tellyességgel meg akarnánk tartani minden 
deák szót, mellyet grammatice Magyarra fordíttani nem lehet, tehát 
a' Curiális Stílus nem magyar nyelven, hanem új nyelven — deák
magyar nyelven folyna.» 

0 tehát a vicariust helytartónak, tabula septemviralist főtörvény-
széknek, tabula districtualist kerületi táblának, az officium Regestra-
turae et archivist lajstromozó és levéltári tisztségnek, az adjunctust 
segédnek, expeditort kiadónak, accessistát járulónak, janitort ajtósnak, 
cursort szolgának, a taxatort árrszabónak, controlort viszontvigyázónak, 
az ágenst ügyésznek, a praefectust főtisztnek, a contra ágenst viszont
vigyázónak, liquidatort nyilváníttónak, a commissariatust biztosságnak, 
az exactort számvevőnek, a fiscalist ügyésznek, az expeditort levél
kiadónak, a magazinariust pajtamesternek fordította s a legnagyobb 
részét Zala vármegye el is fogadta. 

De azért itt is sokat elfogad Verseghytől. Metropolitana ecelesia 
nála is érseki szent egyház, a protonotarius apostolicus apostoli fő 
nótárius, a cathedralis és collegiata ecelesia székes egyház,1) vagy püs
pöki anyaegyház és káptalan(os) egyház, ő is elfogadja a káptalan 
lectora, cántora stb. elnevezéseket. A consiliariust tanácsnoknak, secre-
tariust titoknoknak fordítja, de a protocollnm, exhibitum, protocol-
lista nála is így marad. Az officina rationariát ő is számtartóságnak, 
a rationum officialist számtisztnek nevezi, de elfogadja az assessort és 
actuariust. 

A vármegyéknél az ordinarius vicze ispány nála első vicze 
ispány, a substitutus második vicze ispány.12) Elfogadja a főnótárius. 
viczenótárius, archivárius elnevezést, a geometrát ő is földmérőnek, a 
rei sericeae Curatort pedig szintén selyemgazdának nevezi Verseghy 
után, a ki megjegyezte, hogy a pestiek selyem tenyésztető szava nem 
jó, mert tenyésztető a selyembogár. 

Verseghynek a legtöbb ellenvetése természetesen a pesti szótár 
ötödik része ellen, «a köz Dolgok folytatásokban előforduló kifejezések 

]) A NyÚSz. (298. 1.) szerint SÁNDOK ISTVÁN 1808 ban használta, pedig 
e szó a pestmegyei 1806-iki szótárban s VuRSEGHYnél is megvan. 

a) Zala megye első és második alispánynak nevezi, Pest vármegye 
1806-iki szótára első al-ispánnak, második al-ispánnak, s így a M. Nyelv
újítás Szótárában e pont módosul. VERSEGHY így ír erről: Nekem úgy 
látszik, hogy az al és a' vicze között külömbség van. A' ki csak al vagy 
második, annak hatalma megszűnik, mihelyt a' fő vagy az első jelen 
van. De a' viczének törvényes hatalma van még a főnék jelenlétében is, 
valamint a' Substitutus vicze Ispánynak is, az Ordinarius' jelenlétében, 
ésennek megmeg a' Fő Ispány' jelenlétében. 
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ellen», volt, s itt van egyúttal a legnagyobb hatása Kisfaludy Sán
dorra is. 

I t t is a latin kifejezés alatt fogom az összehasonlítást megtenni. 
Állatura. PESTI 1806. szótár: hozomány.1) VERSEGHY: Nó'hozo-

mány, mert feleségtői hozott jószágot tesz. Megmaradhat az allatúra 
is. KISFALUDY: ugyanez. ZALAI szótár: ugyanez. 

Aerarium Regium. PESTI szótár: Királyi Pénz Tár. VERSEGHY: 
Királyi Aerarium, Királyi Tár. KISFALUDY: Királyi Pénztár. ZALAI sz.: 
ugyanez. 

Authentia. PEST: hitelesség. VERSEGHY: hitelesség, authentia. KIS
FALUDY és ZALA: hitelesség. 

Armalis. PEST: Nemesítő Levél. VERSEGHY: Vitéz levél inkább, 
mint igazi nemes levél. De a' magyarban az Armdlis szót minden 
ember megérti. KISFALUDY: Nemes Levél, Vitéz Levél. ZALA: Czimeres 
Nemes Levél. 

Adoptio. PEST: Örök befogadás. VERSEGHY: Fogadás, Fiúfogudás, 
Orökfogadás. Az utolsót ezen értelemben öszve kell írnunk, úgy mint 
két substantivumbúl öszveállott nevet; egyebaránt annyit tenne, mint 
perpetuum votum, vagy perpetum adoptio. KISFALUDY: Örökfogadás, 
fiúfogadás. ZALA: Fiúfogadás. 

Personalis és reális Actoratus. PEST: a keresetre való személy
ben" tehettség; a kereset valósága. VERSEGHY: Akármint kínozzuk ma-
gunkot, ezt magyarul jobban, értelmesebben és rövidebben ki nem 
fejezzük, mint deákos-magyar Eleink, már megcselekedték. KISFALUDY: 
Személyes kereset; valóságos kereset. ZALA: személyes keresketés; \a-
gyonbéli keresketés. 

Abactio és Invagiatio. PEST: Peres helyről való bé hajtás és 
Karból való behajtás. VERSEGHY: Vagy haggyuk meg, vagy mondgyuk 
röviden: Pörliajtásnak és Kdrhajtdsimk, vagy ha tetszik, nevezzük az 
elsőt elhajtás (a* pörös helyről tudniillik), a' másikot pedig behajtás
unk (úgymint a' kár miatt). KISFALUDY és ZALA: Elhajtás és Behajtás. 

Aetas perfecta; imperfecta,- legitima; illegitima. PEST: Ember
kor; Gyermeki kor; —; Neveletlen kor. VERSEGHY: Emberkor; gyer
mekkor; törvényes kor; neveletlen vagy törvénytelen kor. KISFALUDY: 
ugyanezek. ZALA : ugyanezek, csak az imperfecta = ifjúkor. 

Antecedens, Consequens. PEST: Előbb való, utóbb való. VERSEGHY: 
Fő tétel, következés, vagy következtetés. KISFALUDY: Feltétel, követ
kezés. ZALA: Előzmény,2) következés. 

Actio. PEST: Vád Levél.8) VERSEGHY: legjobb, ha megmarad. 
KISFALUDY: Vádlevél. ZALA: Vád levél. 

Arendator, Arenda. PEST: Haszon bérlés, haszon bérlő. VERSEGHY. 
KISFALUDY. ZALA: Árendás, árenda. 

Authenticatio. PEST: Birói hitelesítés. VERSEGHY: hitelesítés. KIS
FALUDY és ZALA: hitelesíttés. 

Ágens. PEST: Ügyellő. VERSEGHY: Erre illene egyedül az Ügyész 

1) A NyÚSz.-ban GEORCHiiek van tulajdonítva (1806.). 
2) A NyÚSz.-ban e szó alatt foglaltak tehát módosulnak. 
3) A NyÚSz.-ban a Baranya-vármegyei tiszti szótárnak (1807.) van 

tulajdonítva, itt meg 1806-ban használja Pest. 
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név, mivel ügy nem annyira port, mint eggyáltallyában annyit tesz, 
mint sors. Azért mondgyuk ügyefpgyottnak, a' kinek rossz a' sorsa. 
De jobbnak állítom még is, az Ágens nevet még a' magyarban is meg
tartani. KISFALUDY: Ágens. ZALA: Ügyviselő. 

Aulae familiáris. PEST : Udvari hív. VERSEGHY : Udvari Hűs. Mert 
hív és hű csak adjectivumok, kivévén az Egyházi stílusban az elsőt: 
Krisztus' hívei s'a't. KISFALUDY és ZALA: Udvarnok.1) 

Artilleria. PEST: Pattantyússág. VERSEGHY: Legjobb, ha meg
marad; mert e' szó a' francziában is többet tesz a' pattantyúsok' hiva-
tallyánál; mivel alatta nem csak a' Personale, hanem még a szer
számok és a' fegyverházak is értetődnek. Azonnkívül pattantyús, vagy 
pattantás alacsony szó is, mivel a' pattantó participiumból van meg
rontva. Én őköt Artilleristáknak, vagy legfellyebb ágyasoknak inkább 
nevezném. KISFALUDY és ZALA: ugyanaz. 

Ars oratoria. PEST: Ékesen szóllás Mestersége. VERSEGHY: A' Szó
noki mesterség, mert hajdan Szónok annyit tett, mint Orator; melly 
név emphatice l betűvel megtoldva még most is három magyar hely
ségé. A' szónok névvel élünk már a' tudós könyvekben is. KISFALUDY 
és ZALA: Szónoki mesterség. 

Argumentum. PEST : Erősítő — Indító ok. VERSEGHY : Okoskodás, 
mert indító ok annyit tesz, mint motívum. El azonban a' deák 
motívum helyett is az argumentum szóval, és illyenkor ezt is indító 
oknak kell mondani. KISFALUDY és ZALA: indíttó ok. 

Artefactum. PEST : Müvei készült. VERSEGHY : Mesterimé) és 
adjective: mesterséges. Művel, azaz munkával készül még az is, a' mi 
nem mesterséggel megy végbe; és így művel készülttnek nem lehet 
mondani. KISFALUDY is ugyanez. ZALA: Mestermív. 

Affirmative és Negatíve. PEST: Állítólag és Tagadólag.3) VER
SEGHY: ugyanez.3) KISFALUDY és ZALA: ugyanez. 

Arbiter. PEST: Választott Biró. VERSEGHY: Eddig Kózbirón&k 
mondatott még a' régi könyvekben is, mivel mind a' két résztűi köz 
akarattal választatik. KISFALUDY: Közbiró. ZALA: Választott biró. 

Arbitrium. PEST: Szabad tetszés. VERSEGHY: jól magyarul kény. 
Innen jön kénytelen, kényszerít (minteggy: kényt szorít), kényes 'sa't. 
KISFALUDY: Kény, szabad akarat. 

Corpus Juris. P E S T : Törvény könyv. VERSEGHY: Törvénykönyv. 
Magyar Törvény. KISFALUDY: Törvénykönyv. ZALA: Törvény könyv. 

Cessio. Cessionarius. PEST: Engedmény. Engedményes. VERSEGHY: 
ugyanezek, de a latin szavakat inkább szerette volna megtartani. KIS
FALUDY és ZALA: engedmény, engedményes. 

Clausula. PEST: Ki kötés. VERSEGHY: Zár. Mert a' kikötés a' 
hajót illeti. KISFALUDY és ZALA: zár. 

Causa activa et passiva. PEST: Fel és Al Per. VERSEGHY, KIS
FALUDY és ZALA : Felpör, alpör. 

l) A NyUSz.-ban Udvaroncz alatt úgy van említve, hogy KUNOS 
18r!4-ben használta először. 

•) A NyÚSz.-ban úgy van említve, mintha VERSEGHY 1820-ban hasz
nálta volna először. 

8) A NyÚSz.-ban e szavak alatt foglaltak tehát módosulnak. 
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Copula, camalis. P E S T : E l hálás . VERSEGHY, KISFALUDY és Z A L A : 
Testvegyülés. 

Camalis fráter és uterinus. P E S T : At tyáról testvér, annyáró l 
testvér. VEESEGHY : eggy a tyá tú l való testvér, eggy anyá tú l való tes tvér 
vagy féltestvér. KISFALUDY és ZALA: Apúl testvér, anyúl testvér, fél-
tes tvér . *) 

Collateralis Inquisiiio. P E S T : Tanúbizonyság szedés. V E E S E G H Y : 
Mellékvallatás. KISFALUDY: Mellékes vallatás vagy mellékvallatás. 

Cancellaria. Cancellista. P E S T : í r ó ház. í r n o k . VEESEGHY: Leg
jobb, ha m e g m a r a d n a k . Mer t írókéz és írnok van a' Ka lmárokná l i s 
a' Comtoi rokban. Azonkívül írnok rosszul formált szó; mer t nok sila-
bával sem a régi, sem az újjabb jobb í r ó k n á l n e m találni verbumhó], 
h a n e m csak substantivumból formált t szót, m i n t : tárnok, tálnok, pohár 
nok 'sa ' t . KISFALUDY: Kanczellaria, í r ó vagy Kanczellista. 

Causa eriminalis. P E S T : B ü n t e t ő Per . VEESEGHY: Criminál is pör , 
vagy legfellyebb bűnpőr,-) és n e m bünte tő p ö r ; m e r t a' causa l ehe t 
er iminalis , a nélkül , hogy büntessen, ha tudnii l l ik az Inca t t u s t á r t a t 
l annak leli. KISFALUDY és ZALA : Bűn pör. 

Causa Fiscalis. P E S T : Fenyí tő per. VEESEGHY : Fiscalis pör, vagy 
legfellyebb Fenypór.3) KISFALUDY: Fenypör . 4 ) ZALA: fenyít tő pör. 

Confiniaria, Militia. P E S T : H a t á r őrző katonaság. VEESEGHY: 
Határkatonaság vagy Határőrség, mivel őr annyi t tesz, m i n t s trázsa, 
vár ta . KISFALUDY: Határőrség . ZALA: Véghelyi ka tonaság . 

Credentionalis. P E S T : H i t e l t adó Levél . VEESEGHY: Credent ionál is 
Levél, vagy legfellyebb Hitelező Levél. KISFALUDY: Hitelező Levél vagy 
Hitel levél . ZALA: Hitelező Levél. 

Circulares. Currentales. P E S T : Hi rde tő Levél . VERSEGHY: meg
m a r a d h a t . L e h e t azonban kerengő és Jutó leveleknek is nevezni . Ke rü ln i 
más t tesz, min t sem kerengeni , és a' brosúrák má r régen futó írások
nak") m o n d a t n a k . KISFALUDY és ZALA: ugyanezek.") 

1) Megjegyzi itt VERSEGHY: AZ attyafiságnak neveit én illy rendbe 
szedtem már egynehány esztendő előtt: Avus: Ós. Proavus: Déd. Abavus: 
Ósős. Atavus: Dédős. Avia : Nagy Anya. Proavia: Ük. Abavia: Ükanya. 
Atavia: Ükük. Avunculus: Anyabátya és Anyaöcse. Avunculus M a g n u s : 
Nagyanyabátya, ós Nagyanyaöcse. Proavunculus: Ükbátya és Üköcse. 
Abavunculus: Ükükbátya és Üküköcse. Amita : Atyanéne, ; ós Atyaliúg. 
Amita magna : Osnéne és Osliúg. Proamita : Osősnéne és Osőshúg. Ab-
amita : ;Dédősnéne, i tés Dédőshúg. Pa t ruus : Atyabátya, Atyaöcse. Propat-
r u u s : Osbátya és Osöcse. Mater tera : Anyanéne és Anyaöcse. Proinater-
t e r a : Nagyanyanéne és Nagyanyaöcse. Sponsa: Menyasszony, Meny. Nu-
r u s : Ara, most Meny. Socer: I p vagy após. Socrus: Nap vagy Anyós. 
Az első ipának, a' másik pedig napának is mondatik, melyeknek tehát 
törzsök szavai: ipa és napa. Fra t r ia et Glos: Ángy. Levir et Affinis : Sü, 
mert már sógor. 

2) A NyÚSz.-ban a Bűn alatt levő bünpör eredete módosul. 
3) Nincs meg a NyÚSz.-ban. 
*) Minden Munkáiban Ténypör van; ez tévedés vagy sajtóhiba. 
5) A NyÚSz.-ban a röpirat alatt foglalt bővül. 
6) Éppígy bővül a kehiével alatti is. Zala vármegye ezt mind el

fogadta. 
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Consortium litis. P E S T : Egy ügy tar tás . VERSEGHY, KISFALUDY és 
ZALA: Bortársaság. 

Consors litis. P E S T : Egy ügy t a r tó . VERSEGHY, KISFALUDY és ZALA : 
pörtárs. 

Controversia Metalis. P E S T : H a t á r Villongása. VERSEGHY, K I S 
FALUDY és ZALA: ha tá rpör , ha tárvi l longás . 

Career. P E S T : Fogház . VERSEGHY és KISFALUDY : Fogház , bör töny , 
tömlöcz. 

Convincere — apud Juristas. P E S T : Maraszta lni . VERSEGHY : Con
vincere még a' Bégieknél sem te t t marasztalni; m e r t va lamin t maradt-
ság, vagy marasztás büntetést, bírságolást te t t , úgy marasztal n e m 
tehe te t t egyebet, h a n e m csak büntet, birságol. Convincere pedig n e m 
tesz még annyi t , m i n t büntetni; rész szerint, mivel a' Convictio csak 
a' cr iminál isban szóllhat a' következendő megérdemle t t bünte tés rü l , 
mellyet azonnkívül az Apellatio ál tal még i t t is el lehet kerü ln i . De 
azonnkívü l marasztal még büntet helyet t is, m á r most tellyességgel 
j á ra t lan ós egészen más t tesz. Haggyuk meg tehá t convincálni, mel ly 
a ' magyarban m á r régen ösmeretes és szokott . KISFALUDY: Megbírni . 
Kifogni. Convinc i : kifogódni, megb í r a t t a tn i vagy convincálni . Marasz
ta ln i éppen roszszúl van mondva . ZALA : megmarasz tan i . 

Campsoriales Literae. P E S T : Pénz váltó Levél . VERSEGHY és K I S 
FALUDY: Vál tó levél. ZALA: Pénz váltó levél. 

Cambio Mercantile Judicium. P E S T : Kereskedők ügyöket í t é lő 
Törvény Szék. VERSEGHY : váltó vagy Kalmár törvényszék, vagy legjobb 
cambiál is Törvényszók. KISFALUDY és ZALA: Ka lmár törvényszók. 

Concursualis processus. P E S T : Hitelezőket öszve hivó Per . V E R 
SEGHY: Concursualis pör vagy legfellyebb: Köz Kölesönpör. KISFALUDY: 
ez u tóbbi . ZALA: öszvegyültt hitelezők pöre. 

Confrontatio. P E S T : Szembe való állítás. VERSEGHY: Legjobb, ha 
m e g m a r a d . Lehe tne azonban szemvallatás vagy szembevallatásn&k is 
m o n d a n i . KISFALUDY: Szembe állíttás, szemrebirás , szembevallatás . ZALA: 
szembe száll í t tás. 

Corpus delicti. P E S T : Bűn Jel . VERSEGHY: A' bűnnek jele. B ű n 
jel . KISFALUDY: Bűnjel . ZALA: B ű n jel.1) 

Documentum. P E S T — . VERSEGHY és KISFALUDY: Tanulevél.2) ZALA: 
Bizonyít tó, ok levél. 

Donatio Regia. P E S T : Királyi Adomány.3) VERSEGHY: Királyi 
D o n a t i o ; m e r t adomány vagy ajándék lehet, a' nélkül, hogy Donatio 
legyen. Adha t a' Király pénzt is, de a Donat io , úgy látszik, jószág
ajándékozást tesz. KISFALUDY: Királyi adomány. ZALA: adomány . 

Dirimens. Irritans P E S T : Fe l bontó . Sikeret lenítő. VERSEGHY: 
fe lbon tó ; semmisí tő , sükeret lení tő . KISFALUDY : felbontó, semmisí t tő . 
ZALA : ugyanezek. 

Diarium. P E S T : Napaló könyv.4) VERSEGHY: Legjobb, ha meg-

*) L. a NyÚSz.-ban a bűn alatt. SziRMAYval egyidejűleg tehát Pest is, 
VERSEGHY ÓS KISFALUDY is használta . 

2) A NyÚSz.-ban az okirat alatt levő e szerint bővül. 
3) Éppígy bővül ugyanott az adományozni alatti is. 
*) Ez RÉVAI ajánlása volt. 
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marad . Mer t napolni, naplani anny i t tesz, m i n t a' naponn , a' verő-
fényenn feküdni, h e n y é l n i ; napozni pedig annyi t , m i n t ha loga tn i . H a 
szükséges volna a' d iá r iumot máskép nevezni, legjobb volna napkönyv
nek mondan i . KISFALUDY: Napkönyv vagy Dia r ium. ZALA: Napkönyv. 1) 

Declinare. P E S T : E j t e g e t n i — el mellőzni . VERSEGHY: elmelló'zni. 
Csak a' G r a m m a t i k á b a n nevezik ejtegetni, és i t t is felette rosszul ; 
m e r t e' szó ejteni & magya rban anny i t tesz, m i n t pronunciare , n e m 
pedig inflectere vagy decl inare. Legjobb tehát i t t is meg ta r t an i e' 
szóka t : deciinalni, dcclinatio 'sa ' t . KISFALUDY és Z A L A : elmelló'zni. 

Domus Correctoria. P E S T : Feny í tő — Javí tó ház . VERSEGHY ÓS 
KISFALUDY: F e n y í t ő Ház . ZALA: Fenyí tőház . 

Duellum. P E S T : Kettes tsa ta — bajvívás. VERSEGHY: Legjobb, ha 
megmarad . Lehe t azonban különös viadalnak vagy párbajnak is ne
vezni. KISFALUDY és ZALA: Párbaj.2) 

Diameter. P E S T : Közép osztó — derék osztó. VERSEGHY: Kör
középosztó vagy d iameter . KISFALUDY: Derékosztó vagy Diamete r . 
ZALA: Körközéposztó.3) 

Democraticum Regnum. P E S T : Nép uralkodása. VERSEGHY: Nép-
országlás vagy Democrat ia . KISFALUDY ÓS ZALA : Népországlás. 

Depositum. P E S T : L e té te te t t Jószág. VERSEGHY: Le t e t t jószág, 
vagy csak Le te t t . De meghagyni legjobb. KISFALUDY: Letet t . 4 ) ZALA: 
Le te t t jószág. 

Decretum. P E S T : Rendelő végzés. VERSEGHY: Végzés. Eendele t . 
Végzet. De decre tum legjobb. KISFALUDY: Eendelet . 5 ) 

Demagogus. P E S T : Nép ámí tó . VERSEGHY: í gy nevezték hajdan 
a' Görögöknél a' Rhétorokot , Orátorokot, a' kik az o t t nralkodó Nép
hez beszédeket t a r to t t ak . H o g y ezek m i n d ámí tók voltak volna, senki 
sem m o n d h a t t y a . Tar tsuk meg tehá t a' Demagogus nevet, vagy mond-
gyuk: Népszönokn&k.(y) KISFALUDY: Népszónok vagy Demagogus. Z A L A : 
Népszónok. 

Diurnnm. P E S T : Napi bér. VERSEGHY: Napszám, napbér . K I S 
FALUDY: Napszám, D i u r n u m , napbér . ZALA: napbér . 

Domínium utile. P E S T : Haszon vétel ' birása. VERSEGHY, K I S 
FALUDY és ZALA: Haezonbir tok. 

Executio. P E S T : í t é l e t végre hajtása. VERSEGHY, KISFALUDY és 
ZALA: Végrehajtás. 

Emenda. Capitis. P E S T : F Ő váltság. VERSEGHY, KISFALUDY és ZALA: 
Főváltság. 

Error in Persona. P E S T : A' személynek el vetése. VERSEGHY, 
KISFALUDY és ZALA: Személy vetés. 

Edictum. P E S T : KÖZ h i rde tmény . VERSEGHY: K Ö Z h i rde tmény , 

l) Módosul, illetve bővül a NyÚSz.-ban a napló alatti rész. 
-) A NyÚSz. Zala megyének tulajdonítja, látjuk, hogy VERSEGHYÓ. 
3) Pótlékul szolgál a NyÚSz. átmérő szavához. 
4) Bővítés ugyanoda a letéthez. 
5) Pótlás ugyanoda a rendelet és rendelvényhez. 
6) Ugyanott pótlék a nép alatt népszóno'khoz, mert már 1806-ban 

megvolt. 
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edictum. KISFALUDY: Közhirdetmény, Hirdetmény. ZALA: Közparan
csolat.1) 

Edictales Termini. PEST: KÖZ hirűl tétetett idő hagyás. VER
SEGHY: Kihirdetett napolás, határnap,2) vagy üdőkntár. A' napolás, 
mivel mást is tesz, legrosszabb kifejezés. KISFALUDY és ZALA: időhatár.3) 

Evictio. Snper evictio. Evictor. Evincendus. PEST: Oltalmány, 
Fel oltalmány, Oltalmazó, Oltalmazandó. VERSEGHY: AZ Oltalmány 
rosszul formáltt magyar szó, mert mány silabával verbumokbúi csiná
lunk egyedül származékokot, mint: adomány, iromány; a' mi nyel
vünkben pedig oltal sem nem verbum, sem nem nomen, sem nem 
adverbum; eggy szóval semmi sem. Törvényes derivatum volna oltal
madat, vagy oltalmazvá/ny, ha szükségtelen és szokatlan nem volna a' 
mindenütt bevett tiszta magyar szó oltalom helyett. Ez pedig magá
nyosan evictiót nem tehet, melly csak a' Jószág vásárlónak az Eladótúl 
igértt oltalmazást jelenti, ac tőle megvett jószágnak birtokában. Mások 
szavatosságnak fordíttyák; de a' régi könyvekben: zuvatló, vagy szó-
vátlő, szóvátó szóhordót, hírhordót, hírharangot tesz; szavatosi) pedig, 
melly rosszul formáltt szó, szószóllót, követet, közbenjárót, előszóllót, 
prolocutort. így hát legtanáceosabb ezeket: evictio, evictor, evincendus, 
superevictor, ammint vannak, és már régen szokásban vannak, meg
tartani. KISFALUDY: Megoltalmazás, —, megoltalmazó, megoltalma
zandó. ZALA: Oltalmazás, —. 

Egoismus. PEST : Maga szeretós. VERSEGHY : Magaszeretés philau-
tiát tesz. Egoismus még a' deákban is új szó, ós így vagy meg kell 
hagyni, vagy ha tetszik, magakeresésnek mondani. KISFALUDY: Maga
szeretet. ZALA: Magakeresés.5) 

Eundatio. PEST: Fundálmány — Hagyomány. VERSEGHY: Fun-
datio. Hagyomány már parancsolatot, már legátumot tesz. Szerzemény 
az Institutumnak felel meg. KISFALUDY és ZALA: Fundatio. 

Eactio. P E S T : Fel vallás. VERSEGHY: Fasszio. Örökvallás. KIS
FALUDY: Bevallás. ZALA: Vallás.6) 

Eabrica. PEST: Müvedelem. VERSEGHY: AZ okokot, mellyekre 
nézve a' müvedelem szót, mint tisztátalan csinálmányt, meg kell vet
nem, meg lehet látni Tiszta Magyarságomnak 4-2 és 58 oldalainn. Ha 
meg nem akarjuk tartani a' Eabrika szót, mondhattyuk Műháznak, 
vagy Mesterműháznak. KISFALUDY: Műház vagy Fabrika. ZALA: Műház. 

Fornicator. PEST: Lator — Paráználkodó — katzér. VERSEGHY: 
Buja, parázna. Lator annyit tesz, mint latro. Katzér pedig lágyabb 
értelmű7) és szokatlanabb szó. KISFALUDY és ZALA: Parázna. 

Eidei commissum. PEST: Hitre bízatott jószág. VERSEGHY: Bizo-
mány vagy Hitre bizott jószág. De jobb, ha meghaggyuk. KISFALUDY: 
Hitre bízott. ZALA: Hitre bízott jószág. 

1) Pótlás ugyanott a hirdetményhez. 
2) és s) Pótlás ugyanott a határnaphoz. 
4) L. a NyUSz.-ban a szavatolni szót. 
8) Pótlásul szolgálhat a NyÚSz. Önzés szavához. 
6) Pótlásul ugyanott a \állomány szóhoz. 
"') KAziNCZYval együtt VERSEGHY is a mai értelmet tulajdonítja e 

szónak. L. a NyÍJSz. kaczér szavát. 
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Genealógia. PEST: Ágazat — Nemzés' rendje. VERSEGHY: A' nem
nek rendgye; Nemrend, de Genealógia legjobb. KISFALUDY: Nemrend. 
ZALA : nemzésrend. 

Homagium. PEST: Dij. VERSEGHY: Díj. Ember díj. De ennyit is 
tesz, mint kódolás,1) KISFALUDY és ZALA: Dij. 

Jus. PEST: Igaza. VERSEGHY: JUS magyarul is jusnak legjobban 
mondatik. Igaza van annyit tesz, mint : habét rectum; Igazsága van 
pedig annyit, mint : habét justum. Én abban a' vélekedésben vagyok, 
hogy a' Magyaroknál, minekelőtte a' deák nyelvvel megösmerkedtek 
volna, az ügy szó tett annyit, mint a' deák jus. Ugye van neki hozzá 
vagy reá. Ehhez megfogyott az ügye, nincs ügye, 'sa't. Ebből a' szóból 
támadtak az így, úgy, ugyan, egy, egyen, egyenes szavak, mellyek közül 
az egy szót az eggy számtól jól meg kell külömböztetni; ammint 
Grammaticámban bővebben előadtam. Lásd Neuverfasste ungarische 
Sprachlehre, pag. 54. De a' jus név már sokkal közönségesebb és az 
ügy szónak sokkal homályosabb az értelem-környéke és határozattya, 
hogy sem ebben változást lehetne tenni,2) KISFALUDY: JUS. ZALA: 
Törvény. 

Indigenatus. Indigena. PEST: Hazafiúítás. Hazafiúíttatott. VER
SEGHY: Indigenatus, Indigena mást tesz a' deákban, mást a' mi tör
vényünkben. Majores indigenae Liviusnál annyit tesz, mint Hazabéli 
OseUJk; indigena vinum Pliniusnál annyit, mint hontermett, itthon-
tennett bor; indigenus sermo Apulejusnál annyit, mint anyanyelv. 
A' hazatiúsítás az Indigenatust, ammint Törvényünkben vétetik, ki 
nem fejezi azért, mivel nem tesz egyenesen magyar hazafiusítást. Vagy 
meg kell tehát tartani, vagy magyarításnak, az Indigenát pedig ma
gyarítottnak nevezni. KISLALUDY: Magyaríttás, magyaríttott. ZALA: haza
fi uitott. 

Jurisdictio. PEST: hatalom. VERSEGHY: a' deákban többfélét tesz, 
úgymint: jusmondást, biróhatalmat, uraságot, hatalmat, törvényszéket, 
territóriumot. Hatalomnak nem lehet mondani, mert sok hatalom van 
az Országban jurisdictio nélkül, melly egyenesen csak a' jusoknak ki
szolgáltatását illeti. Én a' jurisdictiót, úgymint régen megmagyarosított 
szót, inkább meghagynám, vagy legfellyebb biróhatalomnak, jusszol-
gáltatásnak mondanám, mellynek ágai a' civilis, militaris, et eccle-
siastica: a' polgári, tábori, vagy hadi .és egyházi. KISFALUDY: Biró-
hatalom. ZALA: Törvényhatalom. 

Incestus. PEST: verség fertéztetése. VERSEGHY: vértörés. KIS
FALUDY : vérnó'szés, vértörés. ZALA : vértörés. 

Institutum. PEST: Ügyelet —• Ügy-út. VERSEGHY: szerzemény, de 
jobb az institutum. KISFALUDY és ZALA: porát. 

Immediate. Mediate. PEST: Közbe vetetlen, közbe vetőleg. VER
SEGHY: Az első az üdőről annyit tesz, mint adóhalasztás nélkül; a 
helyről annyit, mint köz nélkül; a' cselekedetről annyit, mint: eszköz., 
szerszám vagy közbenjáró nélkül?) Ezek szerint kell azután a' mediate 

1) Bővítésül ugyanitt a díj szóhoz. 
2) Pótlásul ugyanit t a jog szó történetéhez. 
:i) L. a JMyÚSz.-ban a közvetlen szót. 

Nyelvtudományi Közlemények XXXV. 15 
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szónak értelmét is külömbféleképen meghatározni, és kifejezni, ammint 
a' környülállások megkívánnyák. KISFALUDY: Lásd Verseghyt. ZALA: 
közvetetlen. 

Ingessio. Ingerens. PEST: Perben való avatkozás. Perben avat
kozó. VERSEGHY: Avatkozás, avatkozó. De jobb a' deák szókot meg
tartani. KISFALUDY: Beleavatkozás. ZALA: Pörben avatkozás.1) 

Interusurium. PEST: Kamat, kamat pénz. VERSEGHY: Interes. 
Kamat nevét soha sem hallottam, sem nem olvastam. Pénzhaszon, 
TSkepénzhaszon értelmesebb volna, ha az Interes nevet meg nem 
akarnánk tartani, melly régi magyar szó. KISFALUDY: Kamat, ezen a' 
tájon minden paraszt nemcsak megérti, hanem maga is sok él vele. 
ZALA: Kamat.2) 

Levata. PEST: Per fel-vétele. VERSEGHY: A' pörnek felvétele, 
vagy pöremelés. KISFALUDY: pörnek felvétele. ZALA: pörfelvétel. 

Litterae Revisionales. PEST: Idő-kort bizonyító Levél. VERSEGHY: 
Eevisionalis vagy legí'ellyebb Körlevél. Üdó' és kor synonimumok lóvén, 
eggy szóba öszve nom tetettetnek. KISFALUDY és ZALA: Kor levél. 

Legatum. L. pium. PEST : Hagyomány. Kegyes hagyomány. VER
SEGHY: Kegyes hagyománv. KISFALUDY és ZALA: ugyanezek.8) 

Litterae ablicentionales. PEST: Szabadságra eresztő Levél. VER
SEGHY: Szabadságos levél,4) mivel a' katonáknál szabadsággal menni 
annyit tesz, mint licentionari. KISFALUDY és ZALA: Szabadságos levél. 

Limitatio. Limitáré. PEST: Ar-szabás.r>) Arát szabni. VERSEGHY: 
árszabás; árt szabni. KISFALUDY és ZALA: árszabás. 

Litis incaminatio. PEST : Per támasztás. VERSEGHY : Ezen olasz 
szónak értelme szerint legjobb volna a' Pörutasítás, vagy Pörindítás; 
mert cammino az olaszban annyit tesz, mint út és incamminare 
annyit, mint utat mutatni, útnak bocsátani. KISFALUDY és ZALA: pör-
indíttás. 

Labyrinthus. PEST: Tsal-kert —Tömpeleg.6) VERSEGHY: Legjobb, 
ha meghagyatik. Csalkert nem jó; mert a' magyar nem szokott ver
bumból és substantivumból compositumokot csinálni, mint a' német; 
csalkert tehát nyelvünknek géniusza ellen van csaló kert helyett; épen 
úgy mint: írasztal, Schreibtisch rossz volna íróasztal helyett, vagy 
ebédel szoba az ebédlő szoba helyett. Cselkert vagy tébolykert jobb 
volna. Tömpeleg a' deák tempe szóbúi szerencsétlenül van véve, 's 
még a' tndós ember előtt is nagyon érthetetlen. KISFALUDY és ZALA: 
Csalkert (mert csalt főnévnek is veszi, pl. csalt vetni). 

Majorennis. Minorennis. PEST: Felserdült, legénykorbéli; Gyer
mekkorbéli. VERSEGHY: Nagykorú; kiskorú.7) De jobb a' deákot meg-

*) Pótlékul szolgálhat ugyanott az avatkoznihoz. 
2) Kiegészítésül szolgál ugyanott a kamathoz. 
3) Kiegészítésül ugyanott a hagyományhoz. 
4) Helyreigazításul szolgál ugyanott a szabadságos szóhoz, mert 

1806-ban már VERSEGHY használta. 
B) Pótlásul ugyanott az árszabáshoz, Pest lS06-ban, tehát SZIRMAY 

előtt használta. 
6) P ó t l á s u l s zo lgá lha t a N y Ú S z . tömkeleg s zavához . 
7) Ugyanott a nagykorú és kiskorú szavak helyreigazítására, mert 
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hagyni. Felserdülttnek csak azt mondgyuk, a' ki hirtelen megnőtt; a' 
mi még a' kis korban is megeshet. Legénykor a' leányokra nem illik. 
KISFALUDY: Nagykorú; kiskorú. ZALA: Emberkorú; nevendékkorú. 

Mariage de Conscience. PEST: Bal-házasság.1) VERSEGHY, KISFALUDY 
és ZALA: Titkos Házasság. 

Mappa Geometrica. PEST: Föld-abrosza. VERSEGHY: Azért, hogy 
a' középüdöbéli fél Deák mappának nevezte, nem következik, hogy 
mink nevetségeseknek nem tesszük magunkot, ha abrosznak nevezzük. 
Számtalan ollyan deák szó van, mellyeknek külömbféle idiotismusok-
ban külömbféle értelem adatik, a' nélkül, hogy a' magyarban a' nekik 
megfelelő fő szavaknak hasonló mellék értelmeket lehetne adni. Példá
nak okáért: tela annyit tesz, mint vászon, de azért a' magyarban még 
sem mondhattyuk arrúl, a' ki valamelly munkához fog, hogy vászont 
kezd; vagy arrúl, a' ki valamelly dolgot vagy beszédet újra elkezd, 
hogy a' vászont újra szövi; vagy arrúl, a' ki valamelly munkát el
végzett, hogy megszőtte a' vászont; ammint a' deák e' három esetben 
mondgya: telam esorditur, telam retexit, telam pertexit. Abrosz azonn-
kívül hihetőképen a' német Abriss szóból van véve, és valaha talán 
Eleinknél is rajzolatot tehetett; de most már csak asztalborítékot tesz. 
Nevezzük tehát, mint eddig mappán&k vagy legfellyebb földrajzolat
nak. KISFALUDY: Mappa, földrajzolat. ZALA: Földrajzolat.2) 

Matéria. PEST, VERSEGHY. KISFALUDY és ZALA: szer.3) 
Moderamen ineulpatae Tutelae. PEST: Szabados maga védelme. 

VERSEGHY ÓS KISFALUDY: A' bűntelen védelemnek mértéklete4) (vagy 
mértékletessége). ZALA: Bűntelen maga vódelmezés. 

Obsit. PEST: El botsátó Levél. VERSEGHY: régen megmagyaro
sodott szó a' katonáknál, a' németből Abschied. Lehetne búcsúlevél
nek5) is mondani. KISFALUDY: Búcsúlevél. ZALA: Elbocsátó levél. 

Orthographia. PEST : Helyes írás.6) VERSEGHY : Helyes írás, orto
gráfia. KISFALUDY: Ortográfia, helyesírás. ZALA: helyesírás. 

Proportio. PEST:- Idom7) — Egy arányosság. VERSEGHY: Idom 
terjedttebb értelmű, mivel módot, rendet, csínt tesz. De azonnkívül 
ösmeretlenebb is, mint proportio. Idomatlan csak a' testrtíl és mester-
művekrtíl mondatik, úgymint a képekrűl, bálványokrúl, ópűletekrűl. 
Eggy arányosság ide nem illhet, mert arány annyit tesz, mint directio. 
KISFALUDY: Idom, kelet, mérték, egyerány. ZALA: Idom, erány. 

Princípium. PEST : Ok — alap.8) Derék ok — Tő ok. VERSEGHY : 

1807 előtt, 1806-ban már VERSEGHY használta e szavakat; lásd külömben 
még a fentidézett aetes perfecta szavakat. 

J) Pótlásul ugyanott a bal szóhoz, melyben a balházassdf/ 1838-ból 
van idézve. 

2) Pótlás ugyanott a földrajzhoz. 
3) Pótlás ugyanott az anyag szóhoz. 
4) Lásd ugyanott a mérsék szót! 
s) E szó ugyanott a búcsúszó alatt van említve, 1835-ből. 
6) E szót — mint fennebb láttuk — EÉVAI használta a Pest vár

megyéhez írt első véleményében, 1805—1806-ban. 
7) Lásd ugyanott az idom, szót! 
8) L. a NvUSz.-ban az alap szót. 

15* 
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Alap nem jó magyar szó; de még állap sincs szokásban. Derék ok 
kétes értelmű, mert jelesen jó okot is tehet. Tő ok tűrhető; de én 
talpoknak1) nevezném, mivel az épületben a' fundamentumot talpfal
nak híjjuk. Tesz azonban eredetet is. A' deákot mind a' két értelem
ben jobb meghagyni. KISFALUDY és ZALA: eredet. 

Polygynaetia. PEST: Több feleségfíség. VERSEGHY, KISFALUDY és 
ZALA : Többfeleségűség. 

Proditor Sanguinis. PEST : Vért tagadó. VERSEGHY, KISFALUDY és 
ZALA: véráruló. 

Paraphernum. PEST: Mennyegzői ajándék. VERSEGHY: Meny
asszony-ajándék, vagy rövidebben menyajándék. KISFALUDY: Meny
ajándék. ZALA: Menyegzői ajándék. 

Procedens Judex. PEST: ítélő Biró. VERSEGHY: A' pörfolytató 
Biró. KISFALUDY: Pörbíró.'2') ZALA: Pörben-járó Biró. 

Plánta. PEST : Növevény. VERSEGHY : Palánta ennek a' régi magyar 
neve; növötény vagy nótény3) annyit tesz az újjabbaknál, mint vegeta-
bile. Növevény lehet állat is, mert annyit tesz, mint crescens. KIS
FALUDY: Palánta. ZALA: — . 

Parenthesis. P E S T : Bekesz. VERSEGHY: szórekesz ,A) de jobb, ha 
megmarad. KISFALUDY és ZALA : Szórekesz. 

Personalis. PEST : Személyt viselő; de később Sedes Persona-
litia = Személyneki szék. VERSEGHY : Személyviselő. A személyneki 
székre pedig megjegyzi: A' mi nyelvünkben nok silabával csak eggy-
nehány formáltt szavak vannak, mellyek tisztségeket tesznek, mint 
tárnok, tálnok, pohárnok, melly példákbúi kitetszik az is, hogy a nok 
silaba ama' háznak vagy eszköznek a' nevéhez függesztetik, melly 
körül a' tisztség foglalatoskodik. De nek silabával eggyetlen eggy for
máltt szó sincsen az egész magyar nyelvben. Lásd a' Tiszta Magyar
ságot az 50 old. Itt pedig azonn kívül a' személy sem annak a; szernek 
a' jele, melly körül a' Personalisnak a' tisztsége foglalatoskodik. Mond-
gyuk tehát a' Personalis' fzékónek, vagy Personalisszéknek, vagy leg-
fellyebb Királyi személyviselő széknek, a' Királyi Személyviseló" széké
nek.5) KISFALUDY : Személyviseló'. ZALA : Királyi Szemólynök. 

Postscriptum. PEST : Toldalék. VERSEGHY : Jobb, ha megmarad, 
mert Ibldaléknak tágasabb az értelme. Levél-toldalék határozottabb 
volna. KISFALUDY : Toldalék. Utóirás. ZALA : Levél-toldalék. Utólirás.6) 

Phantasma. PEST, VERSEGHY és KISFALUDY : képzelet.7) 
Processus Debiti. PEST : Tartozást követő Per. Pr. Liquidi. PEST : 

Szembe való adósságot követő Per. Pr. Pignoris. PEST : zálogot követő 
Per. Pr. Commodati. PEST : költsönt követő Per. Pr. Fidei Commissi. 
PEST : Hitre bízatott Jószágot követő Per. Pr. Deposito. PEST : Le 

1) Bővítés ugyanott a talp szóhoz. 
2) KISFALUDY érdekes rövidítése kétségtelen hatása VERSEGHY egyéb 

rövidítéseinek. 
3) Pótlék ugyanott a növény szóhoz. 
4) Pótlók ugyanott a zűrjeihez. 
5) Pótlás ugyanott a személynökhöz. 
6) Érdekes toldalék ugyanott az utóirathoz. 
7) Pótlás ugyanott a képzelethez. 
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tétetett Jószágot követő Per. Pr. Successionalis. PEST : Örökséget 
követő Per. Pr. Juris. PEST : El idegeníttetett örökséget követő Per. 
Pr. Dehonestatorius. PEST : Becstelenítést boszszúló Per. VERSEGHYnek 
a kifejezésekre megfelelő nagyon érdekes és legnagyobb részt ma is 
közhasználatú szavai a következők: adósság pör; világos adósság pör; 
zálogpör; kölcsönpör; bizománypör; depositumpör vagy letett jószág 
iránt való pör; örökségpör vagy successionalis pör; juspör; gyalázat-
bosszuló pör. KISFALUDY és ZALA nagyon csekély változtatással elfogad
ták Verseghy fordítását. 

Popularis. PEST : Nyájas — Nép kedvébe járó. VERSEGHY és KIS
FALUDY: népszerető. 

Passuales. PEST : Utazó. Uti levél. VERSEGHY : Paksus vagy passus 
régi magyar szó; de lehet útlevélnek1) is mondani. Uti levél mást is 
tehet. KISFALUDY ÓS ZALA : Útlevél. 

Praeclusi terminus. PEST : Vég határ nap. VERSEGHY : Nem jobb 
volna-e zárnap?) mint végnap, vagy határnap? KISFALUDY és ZALA: 
Zárnap. 

Reserva. PEST : Tartalék Sereg. VERSEGHY : Ezt mind a' katonák
nál, mind a' prókátoroknál legjobb megtartani; mert tartalék több
félét tesz, és a visszatartóztatásnak ideáját nem fejezi ki. Jobb volna 
visszatartott vagy lesokoknak, lesseregeknek mondani, ha a' Eeserva 
még ennél is jobb nem volna. KISFALUDY és ZALA : Tartalék.3) 

Rogus. P E S T : Fa-rakás. VERSEGHY: jobb, ha a' törvényben égetés
nek mondatik, mint farakdsna,k (condemnare ad rogum = égetésre 
sententiázni). KISFALUDY: Égetés.4) 

Respublica. PEST : Közönséges Társaság. VERSEGHY : Köz ország -
lás5) vagy respublica. A' kik szabad országiásnak nevezik, gondollyák 
meg, hogy semminemű országlás szabad nem lehet, mihelyt törvények 
alá van vetve. KISFALUDY : Közországlás, respublica. 

Reservata mentalis. PEST : Ertelem-titkolás — viszszatarfcás. VER
SEGHY: Titkos vagy elmebéli' órtelem-másítás.6) Elmebéli reservata. 
KISFALUDY és ZALA : Értelem titkolás. 

Recognitio. P E S T : Meg-esmerés. VERSEGHY: Adgyon az Úr errűl 

x) Helyreigazításul szolgál a NyÚSz. útlevél, szavához, mert a tiszti 
szótárak közül a Zalai használja e VERSEGHY ajánlotta szót. 

2) He ly re igaz í t á su l ugyano t t a zárnaphoz, m e r t PAULY (1827.) előtt 
VERSEGHY ÓS Zala is haszná l ja 1806—1807-ben. VERSEGHY később a Ter
minus alatt ezt írja: Terminus = Határnap, vagy Terminus. Terminus 
annyit is tesz, mint amaz egész üdő, mellyben törvényszékek tartatnak, 
és illyenkor áítalellenében áll a' juristitiumnak. Mind a' kettőt meghagyni 
legjobb; noha az elsőt Pörüdó'nek, a' másikot pedig Pörszünetnek lehetne 
nevezni. — KISFALUDY ezt elfogadta. L. külömben fent az Edictales 
Termini-t. 

3) Helyreigazításul ugyanott a tartalékhoz, mert tartalék-sereget 
Pest 1806-ban, a tartalékot Zala 1807-ben használta. 

4) Bőví tésül ugyano t t a máglyához. 
5) L . ugyano t t a köztársaság szót. 
6) L. ugyanott a másítani szót. 
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recogüitiót, vagy írást, vagy legfellyebb valló írást. A' két első régen 
járatos kifejezés. KISFALUDY és ZALA: Megismerés.1) 

Sedes Tavernicalis. PEST : Tárnoki szék. VERSEGHY : Tárnokszék, 
nem pedig Tárnoki Szók. KISFALUDY és ZALA : Tárnokszék. 

Stips. PEST : Tőke vagy gyökér. VERSEGHY : Stips = gyűjtött pénz, 
költség, alamisna, adó, 'sa't. Stirps = nemtörzsök, nemzetségi törzsök. 
KISFALUDY és ZALA : Stirps = nemtörzsök. 

Scriba. PEST : Irász. író. VERSEGHY : íródeák, régi szó. KIS
FALUDY : íródeák. író. 

Stylus. PEST : írás módja — Estély. VERSEGHY : írásmód, de 
stilus jobb. KISFALUDY : Szórend, írásmód. ZALA : írásmód.2) 

Salvus Conductus. PEST, VERSEGHY, KISFALUDY és ZALA : Szabad 
menet.8) 

Substantia rei. PEST : A' dolog állatja. VERSEGHY : a' dolognak 
síikére,4) vagy mivolta. KISFALUDY : A' dolog' mivolta. ZALA : A dolog 
állattya, mivoltja. 

Satyra. PEST : Szeges beszéd — Gúnyolódás — Tsipó's beszéd. 
VERSEGHY : Gúnyvers, gúnyírás. Mert szöges beszéd és csipős beszéd 
a' satyra köztt ós a' pasquillus közti áll, mint közép állapot. KIS
FALUDY : Gúnyvers, gúnyírás. ZALA : Gúnyvers.5) 

Tutela. PEST : Gyámoli hatalom. VERSEGHY : Arvagyámság. Árva
atyaság. (Tutor = árvagyám, árvaatya). KISFALUDY: Gyámság. Gyám
atyaság. ZALA : Gyámság. 

Taxa toler antialis. PEST : Türedeletn bér. VERSEGHY, KISFALUDY 
és ZALA: Türedelembér. 

Taxator. PEST : BetsülS.6) VERSEGHY : Taksátor, Taksás, mert 
Böcsülo annyi, mint aestimator. KISFALUDY és ZALA : árrszabó. 

Iheologia. PEST : Isteni Tudomány. VERSEGHY : Istentudomány 
legfellyebb, de nem isteni tudomány, mert ez divina scientia. Legjobb 
meghagyni. KISFALUDY és ZALA : Istentudomány. 

Taglia. PEST : Szökött katonát el-fogónak jutalma. VERSEGHY : 
Ezen olasz szó már gyilkosságot tesz, már adót, már meg bérpénzt, 
melly a' gonosztévő' vagy szökevény' fejére tétetik, sőt még több 
egyebet is. Vagy meg kell tehát tartani, vagy szökevénypénznek, szö-
kevénybémek nevezni, mivel nálunk csak ezt az utolsót teszi. KIS
FALUDY : Fogolybér. Szökevénybér. ZALA : Fogásbér. 

Vinculum. PEST : Bánat bér. VERSEGHY : A' bánatbér a' német 
Beuegeld szerint van fordítva, ós nem rosszul. KISFALUDY : Bánatbór 
vagy kötés. ZALA : kötés. 

*) Bővítésül ugyanott az elisnmuényhez. 
2) RÉVAI, mint fent láttuk, a totl szót ajánlotta különösen, KISFALUDY 

meg — nem lehetetlen, hogy TUBOLY ajánlatára — a szórendet, tehát egy
szerre PERETSENYI NAGY LÁszLÓval. L. a NyÚSz.-ban a Szórend szót. 

3) L. ugyanott a menevéd szót. 
4) L. ugyanott az állag és siker szót. A sikert tehát VERSEGHY a 

substantiára is alkalmazta. Mivolt ma is a leghelyesebb fordítása e szónak. 
6) Helyreigazításul szolgál a NyÚSz. gúny szavához, mert a gúny

verset VERSEGHY ajánlatára Zala kinyomatta 1807-ben (ott KUNOSS Szf. 
1834.), gúnyirás meg nincs is említve. 

6) L. ugyanott a Becslő szót. 
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Vicarius. PEST : Kép-viselő. VERSEGHY : Képviselő elég jól van 
kitéve ; de jobb, ha meghaggyuk. KISFALUDY : Képviselő.*) ZALA : —. 

«A Megyék béli Hadi és Házi Pénz-Tárokra nézve» Verseghynek 
csak egy megjegyzését említem. 0 a reparatiót jobbitgatáswak és ki-
jobbításnak fordítja (épületek jobbítgatása ós utak és hidak kijob-
bítása). 

A fenti összehasonlításból kétségtelenül kiviláglik, hogy: 
1. Verseghy minden latinos conservativismusa mellett sok oly 

szót fogadott el vagy készített, melyek világot vetnek az ő nyelv
újítói tevékenységére. Ilyenek a következő szók: mestermtí, közbíró, 
bűnpör, fenypör, futó írás, szemvallatás, napkönyv, párbaj, népország-
lás, körközéposztó, népszónok, határnap, biróhatalom, körlevél, szabad
ságos levél, tébolykert, nagykorú, kiskorú, búcsúlevél, talpok, talp
fal, menyajándék, szórekesz, levél-toldalék, zálogpör, kölcsönpör, nép
szerető, útlevél, lesok. lessereg, gúnyvers, gúnyírás, szökevénypénz 
vagy bér. 

2. Kisfaludy Sándor Verseghynek jóformán minden szavát át
veszi ; szótára alig külömbözik Verseghy szótárától. Az egyedüli kü-
lömbség, illetve véleményeltérés abban áll, hogy Kisfaludy törekszik 
elvben a latin szókat magyar szókkal kifejezni; de e külömbség csak 
jóformán elvi, mert azért sok szó nála is latin marad. 

3. Verseghy véleménye döntő hatású volt a Zala vármegyei 
tiszti szótárra. 

4. A Pest vármegyei 1806 tiszti szótár szolgált mintául Ver
seghy előtt s a zalai is abban a keretben készült. 

Pest vármegye akcziójának, szótárának még egy nevezetes hatása 
volt; hathatósan hozzájárult ahhoz, hogy a magyar Tudós Társaság 
alapítása napirendre került. 

Az 1790-iki országgyűlésen Eévai izgatására szóba került egy 
akadémia fölállításának szüksége. Az ügy egy bizottságnak adatott át 
s Luby Károly és Vay István kidolgozásában 1792. nov. 21-ón egy 
terv elkészült. E tervben c) pont alatt a magyar nyelv közönségessé 
tétele czóljából szükségesnek találta a bizottság azt, hogy a latin ki
fejezések magyarra tétessenek s egy szótárban kiadassanak. 

Ezután azonban az akadémia ügye háttérbe szorult s csak akkor 
került az ország több helyén szóba, mikor Pest vármegye kez lésére 
egy magyar tiszti szótár készítése lett aktuálissá. 

Több vármegye ugyanis előre látta, hogy több szótár ke'étkezte-
vei a kifejezések nem lesznek az országban egységesek, általánosak, s 
így zűr-zavar lesz. Bihar vármegyét is e szempont vezette akkor, mikor 
azt ajánlotta, hogy Pesten gyűljenek együvé s beszéljék meg a szótár 
ügyét s készítsenek egyet, olyat, mely mindenütt használható legyen. 
E szempont vezette Mosony, Csongrád, Sopron, Krassó, Nyitra és 
Beregh vármegyéket is, a mikor tudós férfiakra, tudós társaságra akarják 
bízni a szótár ügyét. 

Szrógh Sámuelt is e szempont vezette, megmondja ezt művecs-

*) Helyreigazításul ugyanott a képviselő szóhoz, mert SÁNDOR ISTVÁN 
előtt Pest 1806-ban s VERSEGHY és KISFALUDY ugyanakkor élnek vele. 
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kéjének előszavában; ezért az alkalmat megragadva, azt ajánlotta: 
állíttassák föl az országban e czélból «Nyelv mívelő Társaság)); addig 
pedig, míg ez fölállhat, rendeljen a helytartótanács a megjelenendő 
munkák megbírálására «Bírákut», úgy mint az 1804-iki pályaírások
nál tette. 

Hont vármegye 1807. január 7-én köriratot intéz a vármegyék
hez, hogy a szótár ügyét halászszák a jövő országgyűlésre s utasítsák 
a követeket, hogy országos kiküldöttség ítélkezzen e dologban. 

Zala vármegye is tiszti szótárának megküldésekor így ír a vár
megyékhez: «Végtére Nyelvünk bővebb művelésére, gyarapífctására és 
tsiuosíttására, úgy egyszersmind a' még igen külömböző Helyes írás
nak is meghatározására azon Intézetet, és ösztönt leg hathatossabbnak 
lenni gondolnánk, ha ezen végre az Hazánknak nevezetessebb Lite-
ratorjaiból, kik közül mi T. Szabó Dávid, Vérségi Ferencz, Virág 
Benedek, Horváth Ádám, Kisfaludy Sándor és Takáts József Urakat 
vélnénk érdemesebbeknek lenni, egy állandó Tudós Társaság felállít
tatna és az ezen Társaságon választandó Tagoknak, sőtt másoknak is, 
Mk a( M. Nyelv mivelésóben közönséges helybehagyást érdemlő mun
káik által magokat az Haza előtt megkülömböztetnék, az Iskolai 
Birtokbúi érdemes Jutalom, és Segedelem nyujtattna, ezen Intézetnek 
meg nyerésében pedig, 0 Cs. K. Fő Herczeg Országunk Nádor Ispánya, 
hogy a' Nemzetnek Igyekezetét hathatós pártfogásával gyámolíttani, 
's elő segótteni kegyessen méltóztasson, a' Nemes Vármegyék által 
egvetemes esedezé^sel meg kérettetne.» 

Veszprém vármegye pedig hasonlóképen szótárának megküldé
sekor kéri a vármegyéket, adjanak követeiknek utasítást, hogy egy 
magyar tudós társaság állíttassák föl s mindenek előtt a törvényhez 
és nyelvhez igazán értő férfiak közül — a haza külömböző vidékei
ről — neveztessék egy bizottság, mely az eddig megjelent szótárakból 
egy tökéletes és országszerte beveendőt készítsen, hogy a tétovázásnak 
eleje vétessék. 

S a követek általában ilyenforma utasítást nyertek országszerte. 
Az 1807-iki országgyűlés irományai azt bizonyítják, hogy a magyar 
nyelv és egy akadémia ügye az országgyűlésen szóba került. Mindazon 
sérelmeket, melyek az 1802-ik országgyűlés alatt fölvétettek, egy ki
küldött bizottság gr. Zichy Ferencz főpohárnok elnöklete alatt össze
gyűjtötte s a királynak és a vármegyéknek bemutatta. Hiába járt 
közbe azonban a nádor ez ügyekben a felségnél, a. király elhalasz-
tandóknak tartotta s mivel az országgyűlés bezárásának határideje is 
ki volt tűzve, alig volt idejük a követeknek egyébre, csak arra, hogy 
némelyek az akadémia fölállításának költségeihez való hozzájárulásukat 
kijelentsék és jegyzőkönyvbe*) vétessék. 

*) A királynak ajánlott segélypénz után minden írton 3 krt aján
lottak: Szathmár, Gömör, Nógrád, Hont, Árva, Sopron, Zólyom, Szepes, 
Veszprém, Pest, Borsod, Bars, Bereg, Csanád, Tolna, Zala, Vas, Arad. 
Torontál, Krassó, Somogy, Baranya, Szabolcs, Mosón; 2 krt Temes. Fehér, 
Ungvár, Bács nem ajánlhatott biztos összeget, rnert nem kapott utasítást. 
Pozsony, Bihar, Győr és Heves készek voltak önkéntesen ajánlani, de kö
telező terhet nem vállaltak, Szabadka 1000 Bfrtot ajánlott, Komárom a 
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A szótárról az országgyűlés iratai nem szólnak semmit, pedig a 
kerületi üléseken szóba került, a mint ezt Pest vármegye két követé
nek, Szentkirályi Lászlónak és Ottlik Dánielnek, követi beszámolója 
bizonyítja.1) E szerint a kerületi ülésen jelentés tétetett, számos vár
megyének Pest vármegye javallatára tett azon megegyezéséről, hogy 
egy magyar szótár készíttessék el a vármegyék részéről kiküldendő és 
Pesten egybegyülekező tagok által. E föltétel (mint láttuk, a nádor 
kívánságára) nem teljesedett be, azért «annak a' beállott Ország 
gyűlése alatt leendő tellyesítése végett a' kerületek által számos Vár
megyék követjeikből álló Deputatio kirendeltetett, oly végre: hogy az 
eddig némelly vármegyék és edgyes Hazafiak által készített hivatal
béli szótárakat megvizsgálván és egyben vettvén azokból egy tökél-
letes munkát készítsen, és azt közönségessen leendő meg állapítattása 
és el fogadtatása végett az Ország Gyűlése eleibe terjeszsze». A depu
tatio, a melynek Pest vármegye követei is tagjai voltak, megállapodott 
abban, hogy Pest vármegye tiszti szótára vétessék alapul a munkánál, 
mert «az eddig készítettek közzül a legtökélletessebbnek esmérte!ett». 
S bogy az idő rövidsége miatt a szótár minél biztosabban elkészüljön, 
a deputatio «három felekezetre" osztotta tagjait s így a szótár is három 
részre oszlott. A bizottság munkáját nagyjában elvégezte. Az ország
gyűlés eloszlatása miatt azonban annyi ideje sem volt, "hogy az egyes 
felekezetei által készített munkákat közönséges meg edgyezése által 
meg állapíthassa, azt az ország gyűlése elé sem terjeszthette". 

A deputatio Pest vármegye követeire bízta a szótárt, bogy töké
letes elkészíttetése vagy a jövő ország gyűlésére, vagy annak idején 
más mód által eszközöltessék. 

Pest vármegye követei benyújtották «Az országos Deputatio által 
készített Szó Tár»-t vármegyéjüknek, a mely beköttette s a megyebeli 
könyvtárba helyeztette.2) 

terhet az iskolák birtokaira akarta hár í tani . Trencsen minden kötelező 
tehernek ellene mondott . Sopron és Veszprém vármegye 6 krt is kész 
volt adni. Hont a 3 kron felül még többet is akart adni szükség esetén. 
Pest is többet akart adni, de kívánta, hogy az ígéret kötelező legyen ós 
a pénz csak erre fordíttassák. Ezt Zólyom is óhajtotta. 

i) 1808. évi jegyzőkönyv 376 száma ós melléklete. 
') BAKOS GÁBOR két munkájában tárgyalja röviden e kérdést : az 

1880-ban megjelent «A magyar jogi műnyelv kérdéséhez" és az 1883-ban 
megjelent «A magyar jogi műnyelv alapelvei és törvényei" czírnűben. Ez 
utóbbiban, a 30—32. lapokon szól e szótárról «Diaetalis műszótár" czí-
men. így í r : «Ez okból (az összeegyeztetés okáért) 1807-ben a megyék 
küldöttei egy országgyűlési szünet közben az összes megjelent műszótá
rakat szigorú bírálat és megrostálás mellett össze is egyeztették s egy 
meglehetős szabatos és bőkészletű jogi műszótárt alkottak össze. De éppen 
a szigorú bírálat és a sok kedvelt saját gyár tmány kirostálása miatt , 
magok ezen Diaetalis műszótár alkotói is olyan elégedetlenek valának 
vele, hogy közrebocsátás helyett a teljesen kész jogi műszótár kéziratát, 
ürügyül használva az azon évi országgyűlés csakhamar bekövetkezett be
fejezését, további intézkedésig, azaz örök időkre Pestmegye levéltárába 
helyezték el, hol ez máig is van.» Megemlíti BAJÍOS, hogy a szótár nem 
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Ez az ügy azonban nem került többé tárgyalás alá. Az 1808-iki 
országgyűlésen csak a Nemzeti Múzeum fölállítása határoztatott el, a 
magyar nyelv ügye jobb időkre halasztatott. Noha az 1811—12-iki 
országgyűlésen az ország rendéi hathatósabban kívánták a magyar nyelv 
ügyét előmozdítani s az akadémia fölállítása is szóba került, mégis ez 
utóbbi csak az 1825—27-iki országgyűlésen teljesült oly hatalmas 
egyéniség jóvoltából, a milyen Széchenyi István volt. 

A magyar nyelv ügye azonban nem ment ily könnyen. Hihe
tetlen, mily erős küzdelembe került, míg csak a legcsekélyebb ered
ményt ki lehetett csikarni a kormánytól. 

Az 1825—27-iki országgyűlés eredménye, hogy a magyar nyelv 
használata egy bizonyos határidőhöz köttetett. 

Az 1830-iki országgyűlés eredménye meg az volt, hogy a köz
hivatalokra azontúl csak magyarul tudó egyéneket lehetett alkalmazni. 

1832—6-ban a törvény szövegének magyarázásánál kétség esetén 
a magyar szöveg lett a hitele?. 

1839—40 óta magyarul írtak föl a felséghez; az udvari kamara, 
sőt a magyar ezredek is magyarul köteleztettek levelezni; lelki pásztor 
csak magyarul tudó egyén lehetett. 

Csak az 1843—4-iki országgyűlésen teljesült végre az, hogy a 
magyar nyelv Magyarország hivatalos nyelvévé vált a törvényhozás, 
törvénykezés és az iskola terén. 

Mint a föntiekből látható, a magyar nyelv ügyének diadalra 
juttatásában tekintélyes rész jutott a tiszti szótáraknak. 

A tiszti szótárak keletkezése pedig Pest vármegyének mindenkor 
büszkesége lehet. 

VISZOTA GYULA. 

kimerítő, de a kisebb szótárak készletét egybefoglalta, minden felesleges 
szót kirostált s a latin szókat rendesen csak egy magyarral fejezte ki. 

Azt hiszem, a fentiek után elég rámuta tnom arra, hogy a meg nem 
jelenés oka nem a rendekben, mint inkább amaz időkbeli állapotainkban 
keresendő, mikor a magyar nyelv ügye kényes kérdés volt. Magát a szó
ban levő szótárt szorgos kutatás után sem találtam meg Pest vármegye 
levéltárában, illetve könyvtárában. 


