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X X I I . L E V É L 

Kélt Komáromban, Sz. Iván Havdnak 
16. Napján. 

'A' Magyar nyelvnek mindenre alkalmatos 
vóltdtjeUntÖ vélekedésnek fohjtatdfa. 

P. cdig (a'többi okokat cl-hallgatom) tsak ez 
sl nyelv lenne az a' boldog eszköz, melly által 
minden Tudományok, hafznos mesterfégek, és 
a' valoíaggal nemzetet boldogító kereskedés 
maradandóul bé «• féfzkelSdnének közinkbe; 
életünk boldogabb, tárfaikodáfunk felebará-
tinkkal fzabadabb, nyájafabb , és eggy fzó-
va l fzerentsés lenne. 

A z t is állítják némellyek, hogy nyel-
vünk az elö-keriilendö dolgok, történetek, 
állíttáfok, de leg kivált az valaha igen t o -
kásban volt prókátori verfengéfek' ki-jelenté-
fére még nintsen elegendőképpen meg-bővít-
ve. Ez utólfóra nézve valymi fzerentsés és 
boldog' hiba volna ez! A ' ki pedig az elfiit 
állítja, a* valóba foha a* Magyar fzózatdt fe 
figyelmes fülekkel fe mérféklő elmével nem 
hallgatta's nem is visgálta. 

Úgy a' Törvénybe mint a* mesterfégek* 
be a' jegyző fzók töbnyire Csükfégböl, fok-

M. Gyüj. If.M Y • 
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fzor pedig tsupa tréfából, vagy fzó-fzaporí-
tásból jöttek bé; ezek közzül azokat leg-
jobbaknak tarthatjuk , mellyek az 6 jelentő 
jrejekre n é z v e , valamelly illyen dolog ne-
vezetéhez közelítő névve l bírnak, p. o. a* 
lörvényfzékekben Prcefidens Elöl-ülő, -Ajjes-
foT 9 Egybenűlő: de val lyon ha fzokasba 
jönne, n e m lehetne é az elföt eggy kevéfsé 

•-meg.-rövidítve ElülÖnek, máfikat pedig 
Közülőnek nevezni. — 

A ' mesteriegekben leg-igazabb nevek a* 
verő, f o g ó , furó , v é f ő , 's a' t. mert ezek 
fzármaznak a'verésből, fúrásból 's a5 t. más 
rendbeliek a' fe j íze, kiiints, kes, kults, 's 
a' t. mivel nintsen nálunk fzokásban a* fejfzé-
lés, kilintselés's a' t. Valamint mostani je-
lentő fzavaink a' fzükfég által találtattak 's 
vétettek-bé nálunk, fzíntén úgy lehet a 'még 

•Jiíbázó neveket vagy máfoktól költsönözni, 
vagy pedig ollyakat egyenefsen állítani, és 
így itt is el érhetjük végünket. 

Noha némellyek hazánk fijai közzül is a* 
dolgot jól • meg nem vi 'sgálván, nyelvünk' 
ízűk voltát; (de talán tsak magokra n é z v e ) 

.a' mint már töbízör fajnálkozáfsal hallanom 
kelletett, fzűnteleh rebesgetik. Nékem meg-
val lom egyéb pallérozottabb magyarfágom, 
mint a\ mellyet hivatalomra néző tanúláíim 
mellett igen tsekélly olvaíálimból nyertem 
nintsen; de xné'g is egefz kedves Hazámat 

meg-
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meg-merem fzollíttani j ha vallyon nem ta-
láltatnak: e ' fe l dífzes nyelvünkben mind azon 
jelentő f z ó k , mellyekkcl más nemzetek töb-
nvire eggyik a' máiikától kölcsönöz ve ditse-
kednek ? . 

A ' Sz. írásra nézve bizonyítják ezt a-
zon ezernyi érdemes Prédikátziók, meliyek 
m é g eddig minden e1 nyelvet tökélletefen értő 
Túdófoktól nem tsak helyben hagyattak, ha-
nem dítséretet is érdemlettek, 

A ' bontzolásban, Orvoíi és Méréii tudo-
mányban-, de kivált mind a' mulattató mindi 
pedig a' fzomorú vers fzerzésben fzámtalan. 
érdemes példáink vágynák. — Már most 
hadd fzóllják én is eggyet. Á' Deák es Né-
met nyelv fzámtalan idegenjeivel eggyütt 
mondja - k i bár énnékem a' ballagást, és 
a' kullogast ugyan azon értelemben, és olly 
fövideden? Hol tálálja-fel a' hangoknak olly 
fzámos külömböztetéfeit? u. m. ordítás, íi-
kójtás , kurjongatás , fuvőltés , zokogás , 
mokogás , mekegés, tzintzogás, piffzegés, 
fzillzegés, dörgés, zörgés , tsörgés, dongás, 
zengés , tsengés, pengés, bengés, 's a\t.: ta-
lálunk mi középhez v o n ó erőt, középtől rú-
gó erőt: Redoute Rémítő , Tlechp Nyilazat, 
Cksvaux deJPrise Koplyáz&tr Battefié Á-
g y ú ő r , Patrouiller Száguldani, Retranche-
ment Véde lem árok, TetedePont Híd feje-
»ete? 's illyct még többet valamennyi tsak kell. 

í Ü Ha 
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Ha a' dolog már olly bizonyos n e m v o l n a , 
valóba mind azokat gonofz rágalmazóknak 
lehet'ne mondani, kik a' Magyarokat önnön 
nye lvek ellenfégének állíttani merik. — De 
tnaga nyelvünk így felel erre. „ Ha mínd-
5, járt kevefebb fzámúak is betsiilőim ellen-. 
„ régimnél, bízhatom tsak ugyan tehetsé-
„ gekbcn: tudva vagyon már az az egéfz vi-
5, lág előtt, hogy a' fzerentsés ki-menete-
j, lek töbnyire tsak kevés fzámá agyak'mun-
„ kái. Fejezetül pedig azt mondom ama né-
„ hai Gellértek 
,, Ha munkád tudósnak nem tetfzik ; e' 

roffz jel. 
j, Ha bolond dítséri; azontúl töröld el. „ 

V ú k o várról Szerémből. S. S. 

W Szüléknek példdjok tanítja o' gyerme-
keket\ 

Sok Szülék nagyon hibáznak abban, 
hogy mikor még azt fem tudják gyermeke-
ik , mi légyen az Isten, és mik légyenek ök, 
m é g is azokat erővel kénfzerítik az imádko-
zásra. Ebből a' lefz ' , hogy a' mit nékik 
önként éa örömmel kellene tselekédni, azt 
ve lek még kis korokban meg-únattat ják. ' 
Soha fem volna jobb, mint há minden Szü-
lék reggel és estve hallató fzóval könyörögd 
nének tselédjeikkel eggyütt. A ' négy 's öt 

efx-
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efztendős gyermek, tsak hatfzor fem nézné 
azt úgy el, hogy meg ne kérdezne a z 6 ter-
méfzeti gondoskodáfa fzerént, mit tsinál az 
ö atyja akkor , a' mikor minden estve é# 
reggel {'üveget le-vefzi, kezeit öfzve-tefzi, 
az ég-felé függeízti Izéméit, és úgy befzéll? 
A k k o r az okos atya és anya, a' kis gyer-
meknek értek éhei-képest meg-mondhatná » 
hogy vagyon nékünk mindnyájunknak eggy 
édes Atyánk az égben, a' ki ád nékünk e-
géfzféget, erőt, táplálja életünket; azért az£ 
kívánja, hogy meg-köfzöujük néki az 6 ál, 
dáfát, és minden fzükféges jókat Ő tőle kér-
jünk. — A ' kis gyermek erre mindjárt azt 
mondaná, hogy ő is fzeretne annak a' men-
nyei A t y ának imádkozni, tsak tudna. A k -
kor az édes A t y a ér tefere adhatná néki, hogy 
ez az Isten különöfen fzereti a' kis gyerme-
keket, kivált azokat, a' kik j ó k , engedel-
meíek , a' kik néki reggel és estve imádkoz-
nak. Egyfzer'smind pedig meg-taníthatja 
némelly rövid foháfzkodáfokra, p. o, már 
a' négy efztendős gyermek is érti ezt a' fzót 
A t y a , köfzönöm, V a' t. és így magától ? 

tsinálhat illyen rövid foháfzkodást. „ Én A « 
» tyám, a' ki az égben l a k o l , köfzönönt 
,, néked alázatofan , hogy e' nap' életemet 
j, meg-tartottad , ételt, italt, ruházatot ad-
„ tál, az én Atyámat, Anyámat 's Atyám-
íj Sjait is meg-tartottad-. Én Atyám őrizz 

' "V Y £ " . „ # ' 
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A és fzeress engem' ezután i s , a' ki te f?ol-
s 5 gátskád vagyok. Ad) az én A l j á m n a k 
3, 's Anyámnak egéfzíeget és erőt, hogy ma-
s > gokat is táplálhafsák , 's engemet is fel-
„ nevclhefsenek, 's a' t. „ — Sok Szülék-
nek roflz fzokáfok ez is a' többek között, hogy 
a* gyermeket rá hajtják ugyan , hogy a* 
Mi Atyánkat, Hifzek eggy Istent, 's a' 
t, mint valaraelly íz ajk ő, értelem nélkül reg-
gel estve el-m ondja: de azonban míg á' gyer-
mek imádkozik, addig az anyja a' maga. 
munkáját félben nem hagy ja , az atyja a' fü-
vegél le nem v í f s u , pipáját le nem tefzi, főt 
f o k k o r káromkodik. Az i l lyenekböl mit 
gondol a' kis gyermek egyebet, hanem azt, 
hogy az az Isten, a 'kinek 6 imádkoz ik,nem 
ollyan nagy a' m iliyennek mondják , mert 
az 6 Atyja 's A n y j a nem fél attól, és hogy 
tsak a' kis gyetmekeknek keli annak könyö-
rögni, a\ nagyoknak pedig n e m , 's a'\t. 
Mihelyt a' kis gyermek el kezd imádkozni 
estve vagy reggel, akkor az Aty ja le-ve-
gye a* kalapját, az Anya félben hagyja mun-
káját, és mindenek nagy meg-alázodást és " 
tifzteietet rnutafsanak magok viíeléfekkel, —-
így lehetne várni „ hogy az okos es tifzta 
kegycíség meg-gyökerezne jókor a' kisde-
deknek elméjekben. • 

Ha a' Szülék látják, hogy gyermekeik-
nek valamelly gyomortifztítóra vagyon fziik-r 
(egek K akkor &' niagok Icveiekbe tegyenek 

- ' eggy 
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eggy kis bor-követ vagy fejér Magnefidti 
lés egyék előttök. Minthogy a' gyermek 
mindent kér; valamit az Atyjánál 's Anyjá-
nál lát , majd mindjárt azt kéri, hogy az <5 
ételébe is ollyat tegyenek, 's így minden 
erőltetés nélkül fog tifztúlni's a't.Nints olly vir-
tus , mellyet a' magok példájok által a' Szü-
lék a' gyermekekkel meg ne tudnának íze? 
rettetni y 's nints olly bún } mellyet meg na 
tudnának* utáltatni. 

A* Találós Mefe volt Éhjég; a* Rejtett 
Szó Kofár, mellyből ki-telik kos, / á r , á f t 

Mr , rák» 1 

Táldiós Mese. 
Éltemben élőket fokakat tápláltam, 
Halva élőt vittem, 's élők felett jártam. 

Szigetről. Kováts Mihály j Phil. 8tud. 

Rejtett Szó. • 
0t9't eggy Bőlts fe tud jól ki-magyarázni» 

De a' bolondnak is kell négyre vigyázni, 
Mert az életet is ha jól meg-vizsgálod, 

A z említett négyben pontban ott találod* 
Martosról. Édes Gergely. 

E.is-% 
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Fel-támadt c£ Magyar nyelv. 
A z Orfzág Gyűléfe bé-áltt ezen fo»yó 

Hónapnak io-dik napján. —; Melly nagy 
rcményfége lehefsen a' Hazának ahoz, hogy 
az ide fereglett Bölcsek 's igaz Hazafijak 
mindent el-követnek, valami tsak kedves 
Hazánknak örökös javára 's bóldogfágára 
jneg-kívántatik, eggy igen ditsöíeges jelét 
adták mindjárt más nap, az az 1 í-dikben 
azzal, hogy közönfégefen meg-erőfíttetett, 
hogy a' Magyar nye lv legyen a' Hazában 
az Anyai és törvényes n y e l v , mellyen mind 
a' Törvényes, mind a' Polgári dolgok foly-
tafsanak. A ' Horváthoknak három efzten-
dö engedtetett ezen nyelvnek rneg-tanúláfá-
ra; melly alatt a' parantsolatok 's végezéfek 
Deákul is ki fognak nékik adattatni. — A ' 
többek között köfzönheti ezt Hazánk M. 
Gróf Efzterházi Károly Egri Püspöknek, Ö 
Excellentziájának, a* ki ezzel is meg mutatta, 
hogy Hazánknak eggy leg-eröfsebb tútora , és 
a' mi hálá-adó fzívünkben újjabb tifzteletnek 
©fzlopát emelt ezzel is magának. — Vala-
mint mi igen édes örömet érzettünk ennék 
halláfára, úgy nem kételkedünk.benne fem-
m i t , hogy mind azok, valakik Hazánkat 
's anyai nyelvünket buzgón fzeretik, erre 
jie tapfoljának, 's az Orfzág Gyüléfének fze-
yentíés folytatáfáért, és az ott tanátskozó 

igaz 
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igaz Hazafijaknak egéfzfégekérfc, az. Úrhoz 
fel ne foháfzkodjanak l,! 
Nagy lelkű Fő Rendek, Hazánk izem-fényei! 

Orfzágunk Ofzlopi, fzíviink reményjei! 
Éljetek/ e' v íg fzp zeng mindennek fzáján, 

Ki örül fel-támadt nyelvén és Hazáján. 
A'tanátskozáshoz tsak alig kezdtetek, 

Hogy fő jónkra eggy nap többet végeztetek, 
Mint meg-hók Eleink öt hat Diétában, 

Melly eket tartottak e" Század folytában «— 
Mú'sák pendítsétek haladó hárfátok, 

Számkivetéstekböl viffza hitt Hazátok. 
A z idegenek már többé ki nem marnak, 

Kik kedvetlen nótát húztak a'Magyarnak — 
Az Egri Püspök vólt leg-főbb Szó-fzóllótok, 

Hintsétek laurufsal e' bőlts Apollótok'. 

Néha. eggy légy fz— is megélheti az em-
bert. -

Meg-efett nem egyfzer, hogy mikor az. 
" Orrofok Récipét írtak a' betegnek, a' légy 

is hozzá fzallt, *s a 'hová a' Doktortsakkét 
pontotskát tett, ő eggy harmadikat tett mel, 
lé , 's az orvofság a' fzegény betegnek ha* 

- lálos lett. — Néha valamélly gyermek is 
hozzá nyúlt, olykor pedig a' hamar írás mi-
att ollyanok voltak a' jelek, hogy a' Pati-
kárius inas a 'latot, drachmát, árpa-fiem 
nyomót meg nem külömböztethette, s a'fze-
gény beteg lakolt értté. — Van példa arra, 
is, hogy mikor a' Doktor Róm^i fzámmal 

j •; : _ Y J a * 
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élt, a'Patikárius inas Arabiai fzámnak vél-
t e , a* kettőt tizen-eggynek olvasta, 's a* 
izegény beteg a' más Világra költözött. 
— Mind ezeket a' fok fzerentsétlenfégeket 
sgeg-élöznéaz Orízág, ha kozönfégefen meg-
parantsoltatnék, mint már Frantzia Orfzág-
ban régtől fogva fzokasban v a n , hogy a'. 

^Recipék a* Népnek ízületeit nyelvén íraf-
tafsanak, vagy ha Deákul írattatnak is, leg-
alább azok a' fok titkos je lek, mellyek a* ' 
tudatianíág' Századjainak gyümőltseik, 's az 
Alchimiának marad ványjaik; végképpen el-
tÖrőltefsenek. Frantzia Orízágban nem tsak 
a s , hogy Frantzia nyelven kell írni a' Re-
cipéket, hanem betűvel ki kell írni ebből 
az Orvofságból hány latot, a' maiikból hány 
nehézéket kell a' Patikáriusnak ö fzve ele-
gyíteni. — Most mikor már fok Vármegyék-
ben , még a' fzületéfekre nézve Német Dok-

, torok is Magyar köntösbe öltöztek, nem 
méltán várhatjuk é , hogy as Recipék is jobb 
formába, öltöztetnek ? A z t mondhatná vala-
ki , hogy így majd a' kik nem Doktorok „ 
azok is le írhatnák a* Recipét, *s máfoknak 
v ele kárt tennének. —• De fzint úgy le-ír-
hatják most is , 's le is írják fokán: de amúgy 
ha Je-írnák is, íeg alább a' jeleknek el-vál-
toztatáfok által nem esne annyi ember ha-
lál mint most. —- Ezen kívül mennyik az 
ollyan Deák, Frantzia, VNérnet Könyvek, 
i i iel i jékben minden nyavalyákra Recipéd 
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találtatnak ? ha tsak ugyan le akarják írni, 
ki-írhatják az ollyakhól. — — Erre a'ízük-
féges és hafznos változtatásra lag-többet te-
hetnének Hazánkban azok a' bőlts Orvos' 
Doktorok, a' kik az érdemet nem, abban ke-
resik, hogy oiiyan betűkkel éljenek, melly eket 
mások nem esmérnek, ( noha azokat is eggy 
két óra alatt könnyű meg-esmémi) hanem 
a' valófágban helyhez telik. — így a' beteg 
fem írtózna olly nagyon az, Orvofságtól, mi-
helyt Ö is, avagy tsak réíz fzerint, esmérné 
azt. —-

Az Idő. 
E* nagy Minden' láthatatlan és látható határa* 

Tágafságát Uránia Tette fel tzirkalmára. 
Óh ído! Óh esmésetlen Valófág.' hát mitsuda, 

Ha tégedet meg-foghatni tsak az eggy Lé-
lek tuda? 

Óh napoknak 's'Századoknak meg-győzhe-; 
tetlen árja! 

Míg életem hatalmadat a' fíron innen várja; 
'& míg még abba belé esném, ímé meg álla-

podom ! 
És pályád' eggy perEzentéíig fzemlélnx- bá-

torkodom. 
Ki az? a1 ki a' pillantást nékem meg-

határozza, 
'S fel-fedezi, melly tégedet a1 v?J.áfágr=| 

hósa í 
Mi-, 
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Mitsoda ízem kérkedhetne ezzel, hogy ö 
i azt látta , 

Hol légyen a' te lételed' forráfa' fel-fa-
kadta? 

Gyengeféged pólyájának ütközik bizonyára 
A z örökkévalófágnak határába határa^ 

'S mikor még femmi fem v o l n a , 's mikor a* 
fetétségben 

Temetve heverne minden : e' fzomoru 
méllyfegben, 

Minden munka 's mozgás nélkül mag vad ak> 
kép' nyúgoda, 

« , Mint a 'mei lyeta ' fö ld télre gyomrába bé-
fogada. 

D e egyízerre e' zűrzavar kapuji fel-nyilának» 
A ' naptól meg-gyúladt tüzek lángokba bo-

rújának, 
'S te lo l ; az Örökkévaló törvényt ízaba te-

néked ; 
'S mond a' Mozgásnak: A% Idő légyen 

te mértéked 1 
Terméfzet! az Idő néked mint eggy jufsod* 

ba négyen-, 
De az örökkévalófág egyedül Enyím 

, légyen? 
Isten! ez a' te A l l a t o d , éz a' T e Ter-

: méfzeted! 
Ugy vagyon I Lábaid alá a' mint öt hely-

heztetted, 
Töredékeny munkáidnak fok ezernyi ez ere 

Felett, noha az Időknek hömpölyögjön 
tengere: De 
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De örök Királyi fzéked olly magasra emelé 
Magát, hogy foha örökké nem közelíthet 

• felé, 
A ' fok ezerfzerte való napok' ezernyi ezre, 

Melly ek egymást egymás után fel-váltják 
rendről rendre; 

A ' Századok' fok ezeri, kik közzül eggy, 
mást le-ront, 

Á z Örökkévaló előtt tsak eggy femmi» 
tsak eggy pont, 

Én pedig nyomorúk e' por', 's e' ganéj' 
tetejében, 

Tsak híjában rakok fántzot az IdÖ ellenében; 
Mert erőüakos rohantta fzörnyen kerget, és 

le vér; 
És fzámomra nagy Térjéböl tsak eggy kis 

pontotskát m é r ; 
Azt is., meg-félemlett Lelkem mikor ingyen 

fem vél i, 
Tántorgó lábaim alatt tsak el-tűnni fzemléli. 

Mindenekben, valamerre megrettent ízemem' 
vetem , 

A ' pufztúlásnak képjei tolonganak mel-
lettem; • 

Itt a' moh meg-lepte fírok, ott a' le-dültt kÖ» 
fa lak, 

T ű z fel-perfelte várafok, repedtofzlopól-
dalak, 

Mind az Időnek nyomait hányják ízemem e« 
libe j 

Ki-
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Kiket e5 roppant világnak nyomott töre-
dékibe. ' 

É g , F o l d , Éltető állatok mind vágynák . 
hatalmában; 

D e míg keze , ama tsendes éjj fetét ho-
- mályában, 

. A ' töredékeny világnak fundamentomát áfsa, 
A'föle már halomba-vertt pufztuláfok'rakafüa 

Felett, repdes munkás elmém íz árnyain a' 
tüzeknek, 

E' földről fel-emelkedvén feléjek az egeknek. 
T i el-múlttak! 's T i Jövendők 1 ha idézni 

bennetek' 
Bátorkodtak, nofza elő állani íiefsetek ! 

Ebben a* fzeropillantásban , melly ben éppen 
most é lek, 

Benneteket eggyefülve jertek hadd íz em-
iéljelek ! 

Ez ifzonyú folyamatot minden pertzentéfivel 
Majd meg-futom, meg-vizsgálom elmém' 

bátor lépt ivei ; 
Ezt a' Jelenvalót egybe k a p u o l o m majd ve-

letek , 
Életemet bátran nyújtván a j övöknek felétek. 

Mert bár el-áll ama N a p o n , a' Napnak h é v 
futáfa, 

Lafsan lafsan bár ki-fzárad tűz tengere'for-
ráfa; 

A ' -meg-aggott Hóidnak noha rúgóji e l k o p -
janak , 

A ' 
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A ' öiellyek igazgatói mozgáfinak vóltanak; 
'S bár, mint a' magas hegyekről a' földnek 

rengéfére, 
A z agg kőfziklák omlanak a' mezők'fik 

térjére, 
Úgy a' többi égi testek, és tsillagak egy-

másra 
Rohannak is eggy hatalmas meny dörgő 

. , ízó hallásra; 
Hol az Örökkévalofág kezdi uralkodáfát, 

'S e' tengerben, mellybe minden látja b S 
olvadáfát, 

A z idő minekutánna létét belé ereízti, 
Mint valamelly patakotska, magát egéfz' 

el-veízti: 
A z én halhatatlanLelkem de még is azldőknek 

Kezekből ki-menekedve , fejnmi el*ve~ 
fzendőknek 

K e m fél fúílyos igájától; főt nevetve hatalmát, 
T apodja a'romlott világ' töredéki fírhalmát. 

Nagy Isten 1 a' tengereknek T e vetet-
tél árkokat; 

A z Idők pályájinak is te tettél határokat; 
De mellyik légyen az örök éjjnek e'pertzen-

' •téfe?' 
Tsak T e tudod; izóllfz, 's azonnal itt van 

meg-érkezéfe. 
De a' Világ nem tudja fezt, bár akármint 

nyomozza, 
' - Míg 
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Míg romláfának v é g pontját tetfzefed rá 
nem hozza. 

A ' trombiták óh halandók ! a' midőn meg-
. riadnak 

Földi hajlékitok körűi,és hírtelen hírt adnak 
A z órák'le-folyáfokról, e' rettenetes jelen 

Minden érzékenyfégetek réműljön-el hír-
telen : 

A z én Lelkem ezen hangra fel-ébred egy. 
fzeríbe; 

Hall ja; 'á mint halálnak fzavát úgy vefzi 
füleibe. 

ó h igen meg-vakúltt ember, föld' alá-
való pora ! 

Mitsoda tévelygéfeknek réízegített - meg 
bora ? 

Tsak eggy jelenvaló rövid fzempillantás életed 
,L' febest futó pillantást még is te így 

meg-veted ! 
Telhetetlen fösvény fz ívve l gyűjtögeted kin-

tsedet, 
'S miólta magadat tudod tékozlod Lételedet, 

Híván hívod napról napra fejedre halálodat, 
'S fzoigalommal áfod magad magadnak 

Sírhalmodat. 

( A ' többi következ ik ) 
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