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Csehy, a' Telemach fordítója Gr. Haller László már metszve vannak; 
Spissichet most metszik. Ezeknek megtisztelésekben lelem örömemet. 

Éljen a' Méltós. Úr szerencsésen, egésségben, és igen sokáig, 's 
tartson-meg becsülhetetlen kegyességében, mellybe ajánlva a' legszentebb 
tisztelettel maradok 

A' méltóságos Urnák alázatos szolgája 
Kazinczy Ferencz. 

Széphalom, Martz. I5d. 1815. 

PONGRÁCZ ELEMÉR. 

PÁLŐCZI HORVÁTH ÁDÁM KÉT KIADATLAN LEVELE 
SZENTGYÖRGYI ISTVÁN SÁROSPATAKI TANÁRHOZ. 

Hogy Pálóczi Horváth Ádám az itt közölt két levelet tényleg 
Szentgyörgyi Istvánhoz intézte, az kitűnik Szenígyörgyinék Kazinczy 
Ferenczhez 1790 február 2-án Sárospatakról írott leveléből, melyben 
egy részletet közöl ama levélből, melyet Horváth Ádámnak írt végső 
válaszul »az Orthographiára nézve« s a melyre aztán válaszképpen 
írta Horváth az itt II. számmal ellátott s 1790 márczius 2-áról kel
tezett levelet. (V. ö. Váczy, Kazinczy levelezése, II. k. 29. lap.) Ez a 
két levél abban a nagybecsű levélgyüjteményben (czíme: Köteles levelek.) 
maradt fenn, a melyet Kisari Tóth János sárospataki ref. lelkész és 
tanár (f 1829.) gyűjtött össze s a mely az ő halála után Nyiry István 
sárospataki tanár (f 1838.) könyvtárába került, a kinek özvegye: Nagy 
Borbála 1839 február 9-én küldte azt el Szathmáry József tiszáninneni 
superintendensnek, ki azt a sárospataki ref. főiskola könyvtárába 
helyeztette el. 

I. 
Szántód 26a Junij 1789. 

Bizodalmam szerént való Drága Uram 
Tiszteletes Professor Uram! 

25 a Mai költ levelét az Úrnak már közel két hete lessz hogy 
vettem nagy köszönettel; — szint' úgy szégyenlem hogy a' válasszal 
ennyire el-késtem. — a' sok gondok, mellyeket néha magam tsinálok 
magamnak, nagyon hátráltattak mostanában, 's el vontak az illyen 
kedves foglalatosságoktól. 

Kaposi, Tsetsi, Tothfalusi, ez a' nagy emlékezetű Triumvirátus, 
méltán meg sértetik, mikor ugy visellyük magunkat irántok, mintha 
semmit sem tsináltak volna; meg kellene köszönnünk tsak az igyekezetet 

-is, — de azomban semmit sem véttenénk Csetsi boldog hamvai ellen, 
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ha a' mint az Úr irja, fel vennénk az ő orthograqpiáját, 's annak hibája 
vagy hijja felől tudakozódnánk egymás között, 's utoljára valami bizo
nyost concludálnánk: hanem hogy elébb társaságunknak ollyan nevezetes 
Társasággá kellene válni, a' melly ezt a' hatalmat méltán tulajdonithatná 
magának 's ki nyerhetné Hazánk fijaitól. erre pedig el-múlhatatlanúl 
szükséges mind az, hogy többen legyünk, és Tudóssainknak nagyobb 
része tagjai legyenek Társaságunknak; mind az, hogy a' kik most egy 
társaságban vagyunk ama' szerentsés ki menetelig is egymással a meny
nyire tsak lehet, meg egyezzünk, az elsőt nem szükség erősségekkel 
próbálnom; mert ha most minden ugyan azon egy idejű tudósok öszve 
esküdve tsinálnának Magyar Grammaticát, nem ösztönözhetne senkit is 
a maradék kozűl sem az irigység, sem a Praejudicium auctoritatis, hogy 
ellenkező értelmet koholjon. — A' második pedig azért szükséges, hogy 
ama' reménylett számossabb tagokból álló egész társaságnak most vetjük 
a Fundamentomát; és sokkal többet fog fel tenni felőlünk a' közönség, 
ha jó előre is minden tsekélységben egyezünk, mintha magunk között 
is egyenetlenkedünk — sőt; teszem, hogy arra a' közönséges Társaság' 
felállítására soha reá nem léphetnénk is, és így érdemlett hatalommal 
egy minden részben meg-határozott Grammaticát nem tsinálhatnánk is; 
az a betsület, mellyet most lábbadozó Társaságotskánk, állhatatos mun
kálkodása által szerezne magának, elegendő ösztön lenne a' maradéknak 
arra, hogy bennünket kövessen; és annyival erőssebb ösztön, hogy nem 
törvénnyel, nem Táblára irt regulákkal kénszeritjük a' Magyart a' mi 
módunk szerént való írásra, hanem tsak példával. — de hogy tehesse 
magát példává, vagy Exemplárrá a' Társaság? — ha annak Tagjai az 
írásban külömbözni fognak, és így Addig is mig azt az óhajtott véget 
tsak valamennyire is el-érhetnénk, igen hasznos dolgot tselekednenk, ha 
egymás között, nemellyeket, mellyek nélkül a' meg egyezésre nézve 
éppen el nem lehetünk jó előre meg határoznánk, és azokat törvényekké 
tennénk addig is, mig a' nagyobb számú társaság vagy helybe hagyná, 
vagy qualificalna; 's éppen az ez, a' mit én akartam leg-elősször is, hogy 
egy-más' leveleiben keressünk hibákat, és azokonn barátságosán vetél
kedjünk ; 's a' mit decidálni fogunk, tegyük azt állandó törvénnyé. — 
Ezt tselekedtem én leg első levelemben, meg jegyezvén azon szokat, 
mellyek felől az Úrtól világosítást vártam; hogy pedig azt ne tsak 
ketten tudjuk, meg küldtem válaszomat Kazinczinak; ő pedig az Urnái 
meg láthatja az Úr tulajdon leveleit; •— Kazinczi is küldött nekem 
már egynehány regulákat; és én ismét azokat közlöttem Földivél; 's 
a' mit Földi felelt, viszont Kazinczinak meg küldöttem, magam' értel
mével együtt; — tudom hogy mind ezeket meg-fogja látni Tiszteletes 
Uram is; és így noha nagy erővel a lakó helyek messzisége miatt, de 
tsäkugyan mehetünk valamire, a' melyek pedig meg-határozatlan marad
nak ; — azokat bizzuk a következendő időkre. — Én nem hogy ellen
kezném akárkivel is 's nem hogy magamat külömböztetni kívánnám, 
sőt szinte úgy örülök, ha vagy a kétségesekben meg világosodhatom; 
vagy (kivált) az ollyakat, melyeket praejudiciumból kaptam, fejemből 
ki verhetem. Erőszakot teszek inkább magamonn (ha tsak a' több 
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észnek ítélettételében nyilván való hibát nem találok) tsak hogy a* 
Társokkal egyezhessek, (feltévén, hogy a' Társok ollyahok legyenek a' 
kik felől el kellyen hinnem, hogy értik a' dolgot, és egyszersmind nem 
sui principii emberek, mint Batsányi Ur) példának okáért, el-kezdvéh az 
Úr levelét a 3-ik §-onn — A' hang ejtés szerént etc. etc. 

Az eredetnek nyomát a' hol meg-lehet hagyni, el ne törüljük. — 
ez már törvény mindenikünknél, — ezt az Úr már igy módificálja, 'a 
hang ejtés kedvéért. A' hang ejtés szerént való írásban is, ha lehet az 
eredet nyomát meg kell tartani: — jól vagyon, én meg-egyezek benne, 
's fel teszem hogy minden társok meg egyeznek; — én tehát tovább 
megyek a' regulákban, ad specialioraj 's azt mondom: hogy a kettős 
U-él hangzó verbumok 3-dik personájában, hogy az eredet nyomát 
jobban meg tarthassuk, meg kell hagyni mind a' két ll-et, hallom, 
hallod, hallja. — okát adom; mert a' hang ejtés ellen semmit sem 
vettünk vele; mivel kivált Patak vidékénn, (mellynek hang ejtését, ha 
tsupa Dialectusnak veszem is, nem utolsó dialectus) egésszen így mond
juk ki, hallja, vagy legalább halja. — vagy ha ez a' regula minden 
társaknak nem tettzenék, teszem ezt: az illyen szókban elég ha az 
eredeti nyom kedvéért az egyik /-et meg hagyom, a másik / és j helyett 
pedig irok ly-et. (A levél e részletének megírása után pótlékul a lap 
szélén) »de kérdés: most jut eszembe; ha hallja lehet hallya, fogja is 
miért nem lehet foglya.« Vagy ha ebben sem mindnyájan egyeznénk 
meg; regulára tenném utoljára ezt: hogy az illyenekben, szabadságában 
áll az írónak, akar llj-él, akar lly-él írja; — okát adván, hogy Deb-
reczen' vidéke a hangot igy ejti hallja, vagy hajjá; Patak pedig igy 
hallja, 's e' három közül osztán, a' mellyiket a' társaságnak meg
határozni tettzik, én arra igen örömest reá állok, sőt az illyen meg 
határozást igen nagyon óhajtanám. 

Hasonlóképpen, attya, fattya; ha így irom, egyformán irom min
deniket, a' mint a' hangzat is egy formán esik, és így azt mondhatom, 
hogy hang-ejtés szerént írok. de menjünk vissza az első regulára, hogy 
a' hang ejtés szerént való Írásban is az eredet nyomát a' hol lehet 
meg tartsuk: attya', eredete atya, fattyá-nak fattyú, miként distin-
gvállyam hát írásban úgy ezt a' két szót, hogy az eredete mindeniknek 
meg tessen, tsak valamennyire is. Én tudnám distingválni igy atyja, 
fattyja. az elsőben igen keveset erőltetem a' hang ejtést, azomban ha 
regula nem volt is, hogy „/-et tegyek mellé, tehetem regulává; a máso
dikban pedig mivel a' betűk haszontalanul (a' hang ejtésre nézve) 
sokszoroztatnak; regulául teszem, hogy hagyjuk el a' ^'-t; és így illyen 
regula lessz belőle, hogy a' melly eredeti szók kettős tty-vél iratnak, 
azok mellé a' hasonló esetben nem szükség a' j . és igy akkor igy 
fogom a kettőt meg külömböztetni atyja, fattya... — ha már ez a' 
törvény minden társoknak nem tettzene; tsinállyunk mást, vagy 
isináljunk. 

Ez a' tsinállyunk, vagy isináljunk éppen szerentsére ád alkal
matosságot erre az állításomra, hogy a verbumoknak illyen szabású 
meg hajtásaiban, közönségesen j betűt ír a magyar, irjunk, kérjek, irja, 
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birja, hanem ahol az / után következne a j , ott hang lágyitás kedvéért 
ly-et írunk, 's kérdés jó e ? vagy ezt a' hang ejtés külömbözése meg 
kívánhatja e? (tegyünk törvényt:) Tudom azt, hogy ha így írnánk 
tsinályok pro tsinálok, minden kérdésen kívül lehetne irni igy is tsinál-
lyunk, mivel akkor nem j helyett y-t irnánk; hanem egy ly helyett 
kettőt, az az betűt kettőztetnénk, mint ebből szeretek szeressünk, — 
de már mondgya, adgya, tudgya, a' hol az eredeti nyom éppen j betűt 
kíván; miért kellene gy-X irni, éppen nem látom; mert vagy a' hang 
ejtés egyenlősége «miatt ha arra vigyázunk, lenne mongya, aggyar 
tnggya; vagy ha ez nem, amaz sem. De adja bár az Úr okát, vagy 
világosittson meg benne, 's határozzuk meg magunkat elegendő okkal 
az így írásra, — ollyan egyesség szerető vagyok, hogy mindjárt reá 
állok arra is. 

A' mi illeti a' j ragasztékot ebben még Kazinczi Úrral sem tudtam 
meg-egyezni; és igy hogy kifogás nélkül való regulának tartsam minden 
3-a persona jelentéséül ki tenni a' ragasztékot; arról le mondok: de 
tsak ugyan meg vallottam én azt mindig, hogy nem illik mindenüvé. 
tsak azt kérdeztem, hogy hova illik, 's hová szükséges? én mivel azt 
hittem eddig, hogy mindenüvé szükséges, a' hol tsak a' hang ejtést 
nagyon meg nem motskollya, kettőztettem az s-et is 's más némelly 
betűket, az értelmeknek külömböztetése kedvéért; de ezt a' mint nem 
régenn kezdtem (betoldása: írná e a' M Museum igy keztem, a' miatt 
hogy úgy hangzik.) úgy el is hagyhatom, tsak azt óhajtanám, hogy 
határoznánk meg, hol legyen szükséges ki irni a' j-t vagy más ragasz
tékot, vagy a' helyett a' betűt kettőztetni: — miért írhatom j nélkül 
beszéde, 's ezt pedig nem szomszédja; a' vocalison végződő szókról 
semmi kérdés sints, mert azok meg kívánják átallyában a' ragasztékot, 
de a' consonánson végződök között hol vette magát az a' nagy külöm-
bözés; igen örvendeném, ha ugy el találná az Úr az intrinsecumot, 
mint az Övének trantserozásában, mert az valóban nagyon szép: hanem 
h°gy egyszersmind azt is meg-mutassa Tiszteletes Uram, hogy az & 
után a' v. eredet szerént tartozik, és igy több mint ragaszték, 's hát 
certo sensu el múlhatatlanabb is (de ezt az argumentumomat cum grano 
salis vegye az Ur, nem ellenkezés kedvéért tselekszem, tsak egy kis 
nyályoskodásból) és így tsak meg kell azt valami módonn határoznunk, 
ha erővel fog is esni, hogy hova kell törvényesen az a v. vagy j . és. 
hova nem; mert ennek meg határozására a' hang. ejtés, úgy tetézik 
nem elég; mivel sok Hazánkban a' hang ejtésben való abusus, 's majd 
egyszer nem is tudjuk meg határozni, mellyik a' dialectus, melyik a' 
valóságos hiba. némelly betűkről talám egésszen minden exceptio nélkül 
is meg lehetne határozni, hogy szükséges, utánnok, némellyek éppen nem 
kívánják; némellyeket kettőztetünk; némellyek, hol kívánják hol nem. 

Az ő szemek, ezek a' szemek, mind a Miskólcz tályéki, mind eJ 
Túl a' Dunán való Dialectus azt mutatja, hogy az utolsóbb e-k egy
mástól hangra külömböznek, és én gyanitásképpen fel tettem hogy az ő 
szeméknek ragasztékja mászott az e felibe és ékezetté vált. — meg 
határozni nem merem: de ha személlyem szerént szerentsém lehetne. 
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hangái meg tudnám külömböztetni, mind a' hosszú, mind a rövid e-tol, 
ezen harmadik rendű e-t. — az tsak ugyan törvény nálam még eddig, 
hogy az ollyan egy forma szókat mellyek két külömböző dolgot jelen
tenek, illendő meg külömböztetni, ha találunk az eredetben olyant, & 
mivel meg lehet külömböztetni. 

Tudom azt, hogy a' már meg-hólt 'sidó nyelvben is annál nagyobb 
tudományt mutathat valaki, ha punctumok nélkül tud olvasni; de valyon 
inkább nem természete e az az orientális nyelveknek, hogy a' vocali-
sokat punctumokkal jelentse? azt irja az Úr, hogy haldoklott a' sidó 
nyelv etc. is, de talám inkább mikor született 's tsetsemő volt, akkor 
élt a punctumokkal; hanem azutánn a szokás annyira vitte, hogy a' 
ki nem jegyzett punctumokat is tudta. 

Értelme, félelme, itt még nem tettzik úgy ki a közép hangú ey 
mint a plurálisban értelmek felelmék, 's bizonyossan ebből kellett szár
mazni ennek a' dialectusnak is ertelmök, félelmök. — Már ki is fogytam 
a' papirosból. — Én az Ur levelét nagyra betsülöm, 's idővel is meg 
köszönöm, többször is ki kérem. Minden tisztelettel maradván Az Urnák 
Tiszteletes Professor Uramnak 

igaz szivű szolgája 
Horváth Ádám mpr. 

(NB. Az utolsó lap szélén) a' coopertát is méltóztasson az Ur 
meg nézni. 

(Eredetije két 4 r. alakú papiroslevélen a sárospataki ref. főiskolai 
könyvtár kézirattárába». Boritéka hiányzik.) 

II. 

Tiszteletes Professor Ur 

egész bizodalmam szerént való Nagy Jó Uram! 

Legelőször is azzal vagyok köteles, hogy engedelmet, és botsánatot 
kérjek az Úrtól, két hibámról, — egyik az, hogy az erőszakos kirnon-
dás-ról, nem elég figyelemmel olvastam az Ur levelét; mert az való, 
hogy érthettem volna azon tzikkelyt úgy a' mint az Úr mostani leve
lében magyarázza, de nekem is könnyű volt el-tévedni, — másik az; 
hogy magam tettem ezt a kérdést: miért írhatom ? beszéde, s miért 
nem: szomszéda ? és mégis másszor azt irtam, hogy nem szokatlan ez 
is : beszédje, itt ugyan erőltetés nélkül is menthetném magamat, a' kér
désben levő dolog érdemére nézve; de tsak ugyan ezen ugy-tetszett 
külömbözésemnek az volt az oka, hogy miólta a' literatura dolgában 
correspondentiájim meg szaporodtak, nem értem reá, küldött leveleimet 
magamnak is le írni, és igy az éppen még kérdés alatt lévő írás mód
jában, ahol magam is eleget perlődöm magammal, az illyen particulari-
tások eszembe nem juthatnak; — holott, ha már valaki azt a' két 
levelemet egy könyvben olvasná, vádolhatna, hogy gustus ellen is hibáz
tam: mert már ma, az illyeneket is hamar a systematica írás rámájára 
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vonják. És ugyan ezért bátorkodom kérni az Urat, hogy Leveleimet 
méltóztasson meg-tartani, és annak idejében, ha vagy a nagyján, vagy 
akármi okon reájok szükség nem lessz, Kazinczy Úrnak egy tsomóban 
által adni. — Ezekről hát engedelmet kérvén, térek az Úr Érdemes 
Levelére. 

Ha mi meg nem köszönhetjük; talám maradékiok jó nevenn veszik 
az Úrnak a' kínlódásig vitt szorgos vizsgálódásit, magának pedig az 
Úrnak, magától elég jutalom az, hogy köz haszonért tselekedte. 

Hogy a j ragaszték eránt tett jegyzéseim alá nótaképpen az Úr 
nevét ki tettem: azt az okozta: mert egy Magyar Astronomiam' Prae-
fatiojában erről igen nagyon a' régi értelmem szerént írtam, mellyet már 
a Censura miatt ki nem törölhetek, hanem qualificalnom kell, arra pedig 
szükséges ki tennem, hogy hol vettem a világosodást ? hazudnék pedig, 
ha magamnak tulajdonítanám. Egyéb-aránt akar-hol vette légyen magát 
az a / ragaszték, melly sok helyenn a' köz beszédben is múlhatatlan; 
egy átallyában ki nem adhatok rajta, 's azt sem örömest állítom, hogy 
a' szokásonn kívül valamelly igen generalis regulát ne kellyen eránta 
szabni, mellyre mitsoda okom legyen, nehéz meg mondanom úgy, hogy 
homályos ne legyek: addig pedig magamnak törvényül teszem; hogy 
T. Varjas Uramként az Énekje hangját ne erőltessem; hanem ahol a 
Jnek odatétele, vagy a' helyett betű kettőztetés miatt, egyik szó' értelme 
a' másikkal hamar öszve ke verődne; ott az ragasztékot [először adfixumot 
írt, de azt keresztülhúzta] el-nem-hagyom. Hogy pedig a ragasztékot tol
daléknak inkább szerettem nevezni; ott látom, hogy hibáztam; és okozta 
azt Dr. Földi Uram levele, a' kivel már régen ez eránt vetélkedtem; 
de ő is én miattam hibázott, mert én a' ragasztékot, ollyan erőben 
vévén, mint az adfixum, utóbb adflxum névvel éltünk leveleinkben, s ő 
azt rosszallotta; de akárhogy van, tsak ugyan igazabb neve az ollyan 
/nek a' ragaszték, vagy ragasztó, mint a toldalék. 

Erőltetéssé, résszé, hogy némellyek közbeszédben is így mondják; 
az Úr azt mondja, hogy lehet oka a' dialectus is, és helyes okát adja, 
hogy azok a' némellyek ollyan betűket is kettőztetnek meg, mellyeknél 
a' jnek semmi nyoma nints, mint éppen, szeppen. — Én ugyan már — 
mennyiben és mennyire győződtem meg a j ragaszték dolgában, előre 
ki tettem; irom propter distinctionem az ő résszek, de már a singula-
risban, mivel semmi más szóval öszve nem keveredik kettozetlen irom 
része. Mindazáltal az az erősség nekem akkor hogy nagyon tetszett nem 
tagadom; és ámbár a' felhozott példák miatt nem tagadhatom azt is, 
hogy Dialectus, de ha Baróti Szabó Dávid maga győzhetne ellene 
mondhatatlanúl, hogy az Erdélyi Dialectus leg jobb; nagyon szeretném; 
Minden Dialectusnak a' szokáson kivűl in derivativis kell okának lenni, 
(más a' tör'sök szó, mert már annak Grammaticat még exceptiókkal sem 
tsinálhatunk.) Ha már az Erdélyi Magyar akármi okból magának tör
vényt tett, hogy az illyen harmadik personáju szókban meg-kettőztesse 
a'.betűt és ahoz hozzá szokván, másokra is kiterjesztette; ott hibázott; 
és így hibázik is minden Dialectus a' maga tulajdon törvénnyé ellen; — 
karjaim, tsókjaim, most jól iratik, és senki sem merné rossznak mon-
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dani, az országnak akar mellyik szegeletében; pedig ha a' derivatiokra 
megyünk, a' j ragaszték az első personát nem illetné, és így ezen szók
nak a tör'sökje, karj, tsókj; megengedem pedig, hogy míg a harmadik 
persona példájára, erre is rá nem szokott a magyar száj, így írhatták, 
karink, tsökink, és miért nem? ha ezt most is irjuk, karunk tsokunk, 
amazt pedig így: karjok, tsókjok. — Jóllehet hát vétkezném, ha az 
illyeket már most elrontanám; de gyanítom még is, hogy hibázott a' 
kí legelősször úgy írta, mert arra, hogy az első personában helyt adjak 
a' ragasztéknak ollyan helyen sem kénszerit a' szokás, a' hol a' két 
vocalisnak öszve esése meg kívánhatná; mert mind mondjuk, mind irjuk, 
vese, veséim, veséje, bolha, balhéim, bolhája 's a' t. Ez illyenek miatt tehát 
megkötöm ugyan magamat, hogy ujitó ne legyek; de azomban, a' hol a' szo
kást ugy igazithatom, hogy a hangot ne erőltessem; meg vallom, hogy nagyon 
szeretnék állandó törvényeket tenni, 's tétetni, és éppen ez az oka, nem 
pedig valamelly contradictorius spiritus, az én scrupulosuskodásomnak. 

Vakaró, mosdó, varró; (mint az akasztó fa is) hogy az illyenek-
nek a' szokás a' fundamentuma; megengedem, ha a szokást igen széles 
értelemben veszem: egyébaránt én a' hasonlókat, a* nemzeti nyelv ere
deti hibájának (relate ad alias lingvas) tartom; vagy valamelly vele 
született (alig tudom ki mondani) törvényjének: meg lévén már a' 
magyarnál ezen törsök szók: varr, mos, mind a' ki mosdik, mind a' 
miből mosdik, mind a' ki varr, mind a' mit varr, mosdónak, varrónak 
nevezte: más nyelvekben is van illyen eredeti szükség, a' hói a' magyar 
azoknál sokkal bővebb. Szenvedek valamit, a' mi fáj, el-szenvedem ezt az 
alkalmatlanságot, megszenvedem ezt az embert, megszenvedem, hogy itt 
legyen, vagy szenvedhetem, a Deáknál mind tsak patior; hát a passi-
vumoknak sok féle értelmei ? Verődöm verberor, veretődöm is tsak 
verberor, pedig az elsőt ollyantól szenvedem, a' ki maga ver; a másikat, 
a' ki más által veret, ez veretem, 's más több illyenek. 

Voces sunt signa idearum arbitraria; az tagadhatatlan; és ez az 
a mi könnyíti s nemesiti az imaginatiot; ez egyik a' mi a barmok 
felett az égig emel bennünket. De okozza e ez azt; hogy a' 
természet, vagy más akármi, a' nyelv dolgában változhatatlan tör
vényt ne szabott volna ? azt már nehéz meg-határozni: mert ha ezt: 
arbitraria, szoros értelemben vesszük; úgy törvényt fogunk tsinálni; ha 
pedig nagyon szélessen vesszük; úgy szabad akarat szerént tsinálván 
kiki magának jeleket, a' mellyekkel az ideákat el nevezze; nem fogjuk 
egymást meg-érteni; és igy egy pontban valahol tsak meg kell álla
podnunk; és vagy a régen, vagy az ujjabban szokásban vett hangok
ban, valamelly nyomós törvényt tsinálunk; ha már egyszer a' magyar 
suttogni kezdett, ezután a sittagjon^ vagy legalább ollyan szóval ne 
tegye ezt ki a' mi mást is tehet, azomban a' Deák bízvást susurralhat 
és a görög ipiduQizálha.t. Meg fogunk hát mi egymással egyezni, tsak 
hogy tegyünk a' szokásból törvényt, (mint Országunk tsinált magának 
Jus Consvetudinariumot) de a' mennyire lehet válogassuk ki az abusu-
sokat, 's javittsuk a' mint lehet; a Derivatiokban pedig több szokbul 
keressünk igazabb utat, és ha tsak a' hangzat engedni fogja, a'hoz 
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igazittsuk a kevesebbet, azomban hogy ujjitók legyünk, azt éppen nem 
akarom; hanem inkább régítők, ha azt úgy intézhetjük, hogy újra ne 
keljen tanulni nyelvünket. 

Első, második, harmadik December, — ez is hiba; ők vagy a' 
napokat nevezik Hónap' nevével, vagy a' szók' elrakásában hibáznak; 
's akarván irni December első napját, irtak elősször első Decembernapját; 
's utóbb ellipsissel Első decembert. Hlyen forma hiba a' mi Papjainkban, 
mikor e helyett Sz. Pál Korinthusba küldött első levele; azt «mondják: 
Sz. Pál először Korinthusba küldött levele. 

Hadd mentsem már a' Mindenes Gyülytemény' Irójit is. Gyűlök, 
gyülytőm, gyúlok, gyúlytom, fülök, fülytöm, fúlok fúlyíom; én mind 
jónak tartom; az első és második, sem nem ízetlen, sem hangot nem 
ront; fülytöm, jobb mint fűtőm és fűttőm csak betű hagyás; nálunk 
köröskörűi igy hangzik füjtöm; fúlytom ha a szokásra nézek is szint 
olyan jó, mint fojtom, a Dunától fogva a' mi részünkön mindenütt igy 
hangzik fujtom; és ugy fog hangzani, ha igy irom is fúlytom; és igy 
még itt nem volna szükség a' torsok szó betűjétől eltávozni, sőt ama' 
más Dialectusokat is igazítani lehetne; hanem már öszűlyti, nem ide 
tartozik; mert itt nem az a' törsök, őszül, hanem ősz, melyből lessz 
mind az őszülök, mind az őszítem; mint a' készből, készülők, készítem; 
de a többiben maga a' verbum a' törsök fúl, fúlok, fúlytom, gyűl, 
gyűlök, gyülytőm, 's a t. 

A' lélek halhatatlanságáról írt gondolatimért én nem köszönetet 
vártam az Úrtól, hanem egy minden kedvezés nélkül való Krisist. — 
Többire hosszas levelemnek engedelmet kérek, 's betses fávoriba ajánlva 
maradok 

Az Urnák 
Szántód 2 Marcy 1790. 

igaz szivű szolgája 
Horváth Ádám mpr. 

[Eredetije két 4r. alakú papiroslevélen a sárospataki re/, főiskolai könyvtár 
kézirattárában. Borítéka hiányzik.] 

KÖZLI HARSÁNYI ISTVÁN. 

GRÓF BETHLEN MIKLÓS BÉCSI FOGSÁGÁRÓL. 

Az alább közlendő — tudomásom szerint — ismeretlen okiratok 
elsősorban a gr. Bethlen Miklós bécsi fogságában beálló változásra vetnek 
világosságot és sok tekintetben kiegészítik azon közléseket, melyek bécsi 
fogságának idejéről eddig megjelentek. (Pl. Irodalomtörténeti Közlemények, 
1905. 158. s köv. 11. és u. ott 1906. 80. s köv. 11.) Fogságának tulaj-
donképeni okát maga Bethlen mondja el az 1. sz. okiratban; de hogy 
egyénisége és szereplése a bécsi udvarban az előtt sem lehetett népszerű, 
azt azon tanúkihallgatás mutatja, melyet a gubernium 1701 május 12-én 


