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l'f~lfJ m 'ny(II 01'((I/'/( (',/ fl l . .'1 lt ~v'tJlJ I" 

'NW /'l! ·~(l1' k i'n (J Ir, ,f,:(J 11/ {>'II {JN/ . 

I. 

.A;r, il'jrí nt ' n ~Nlli, I<Ol'ií hoz illii l('lkt'Nl'd('sl'H' l, /(lOlIdol!u, 
IloKY nill c'sP l1 IllíjllHld,h J1luy.:-; ikil ilY. {,dp,", iluyní lI yl' l v lI (' 1. A 
I'rl'l'j IIgylt llll :r.1 jlY. ('1'%( ·1111 ('1 r(·.h'zl(~ I(j, dl' 111:íl' plllléj('1I (1\ . 

i--il. iiI' VI..·, IlIid iil1 így 1'\z.{,Jj: .,hil \' alnk i, ('11 l,i ;t,O Il Y0t-i1l1l !'i;t,t' l'(.'h'ln 

lI yp lviilJl(t'I , oly lI (.vVI'I, II 1('1 Y I"(' ,ddlll'k :-;(' 111 ( I lIg '!'II." )\'1. i)l'('g' 

(Igy I'lIg'il1'ií'. I\lJ( lolt I! oz.z:í, lIliIIt ir gyrr ll:í II I lu l<odnltll:d iiW r{'rj, 
l,ill'HI;Írs:í hoz. ~Í'I\·I't,jl'l(' {IS l'ilg-:IH;t,kod;í :-;H IH' III 1',· I· I'f'1 loiJlwll6 
lIí z, h:lIll'llt H:t. iillt't 1t 'l1ii I t'J,jllltl ('H I'oko;t,t',f!(, híí s(·g. Mi ldha ('gyr" 
gOlld j :, 11('111 i:-; ldl VO II I;l, l'g'(IS;;; (·lt 'l t,IH'1I lIli IIdig iíl'izlr, dId 
kii lln , v(-<lii s{lIwol,k:d, t'l'iisílrH I'n l il ldwl v(lI I,' kiiri il , hugy 

I,ívol 1:1 1' ISOII hld:íl'nil{)1 II l illd('lIkil, ilki vilg'y I (!lIHI;;;g'l'n.;<Íg'!Jt,I , 
\ 'il/,ty lud{, s hi ríllyríllfl! , VllfD' idpg"('1I hid;.'i:.; :d:dl, VHgy 1~ hl' l yN>l 
('J'z(Okd 1I (o lk ii liizv<,. t'Olluí S;J l'll (,:-; "lkon'Hosíl líHfít,óI l ijl'( 'l<cddl . 

• ,NYl'lviillk 1I,I III ;;;pl i('s:-;(';';'I!Jwk HZ"IIL iigyt.,1I Itllllyil'i-t !:Iz i vén 

I't,ldidl , lIl iII! lIZ :llIy(,(111 ll l :í ll ya .it, Jlírlll'v{', IH't:H iiJ d(·. HZCI'i nl 0 
n l i H ~dil Illil g'y:11' ny(\l v, il tnndl'I '1I 1I1ilgy:l1' 11 (' lll z(,L úlrl élJPII il? , 

:lIl1i volt ;I, It il dn koz{t 1I1 ' II 1íWlé h l 'II il knn l (0 :-; II vo'll'I'rd. O .II 0 1n 

('snk hil'd('111' Ilon'y " y(' l v(,IJ('1I (, I il 1I('ll1zl'l ," lJ:IIl('ln HziillPf 
' " n. . 

nplkiil "lí VI' llt· , hogy :I IlIJ:íl 6ll"jij lllJ (OH :1 IH' III ?('L jl'lll'/ II (' lwk 
{'S gO lldol :!l ;í llil k, illllltd liik{'!I ·ll'St'h l, Idl't·jt· :.:;iik 1('gy" 11. Azzal 
lill'lnll IHwy III i II c! C'II 1II'II1ZI'I :-;:'·lií,1. (·lclr lll·l.: volt;'lI..;ait n yplv(\-',....11 ' ' 
hf' Jl I'akja Iv, I J'tlrI:d l ll:íIH~)1 ('gy 1I1'11I :wlt' L jo l,hilll IIIPg' isllu·r! Il'-

1"1 ' ' 1 ' 1'" un.:, 1111111. :I Z III :IZ.;H; JIJ . 

Még <:Hnk il v:dl;í s- pil ilosoJ)hia i l'sz lll ék li szl ;í z.tlHtÍl':I fOl'd í
jott "kko!'a Itlllllk:í :-iH<ígol, Ininl :1 IIl a}.!,")'óI!' lI,Yplv .!la pos 1I'J('g'A 
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A MAGYAR NYELV ELLENORE 
-~- -

ismel'tetésé l'e és Iwlyes ha sználásál'a. A tanítónak szíilotelt 
Brassa i, n nála cgér-:zen :o;ajiit os móds7.f' l't alkalmazta a. ma ~ 
gylll' nyelv iSllle J't c lóBÓ I' (> és mcgvédéHél'e. ~\I int n haliil'ür, 
mindig ny it ott SJwlllmúl és fülajzott nyillal iíllatt kÓsz<" 11. 8('m 
fá l'adt s~lgot t Sf'1ll k imélcf f't ll e m iS Il1f'I't. É Ic's ka l'eljÁ vn I és he
gyes t.olliival nelll kimélt sí' l1kit, uki véteti nyelvi ink töL'v('
nye elle l1 . EJlenfélnck, 'őt úll enségllPk tekintette, s úgy is 
hánt c l vplijk. Arany tulálóan nevezte : A tudomány, c lmés
"ég és logika fogyve l'es Goliátbjának. 

A napi és szépil'odalmi lapokban , szakfolyóiratok hasáb· 
jn in, tudományos j'ársulatok elöadó aszta'lánál , vá logatás né l
ki,il és azonnal megje lent, mihelyt kifogásolni, vagy igazítHIli 
valót ttdált. Ezzel a nagy hnl'ctél'L'cl sem elégcdctt meg, ha
IW IIl önáll<Í folyóil'at.ot indított, saját költségén, budapest i 
{-Idben, il K riti/mi L apok. l(olozfivárt, Illidön mo: C'g)'ctcmi 
1anszékWI tnegwílt, il. Magyar nyelv pllenörét. Ig'az i önkéntes 
honvéd volt a magyal' Ilyelv hal'ctérein. Sok csatájn volL Sok 
ellpllséget RZC' I'Ze tt magl:1nak kl'itikclival. ,. Arri szokásunk sz('~ 
J' int elég nyilt "lIl l1l indenkil'öl ki mondj uk <lZ ig-ar.at." Aki ol
vassa polellli .í it, hnjlu ndtl azt kérdrzni : l~rd (,lllc!-j vo lt-e any
ny it VNizéídni 1 Akit éri ntett egyi k vngy IlIrlH ik kardcsa pása , 
;!í~t 1I10lHl01l 11 , hog-y tprl néHzetp, si)t szenvrclélyt· :\ perlpk('(lés, 
,l mindpll kúkH Il bogo! kf'n'~é:-;. I';gy ik ~('I'll rrff'ttf' lllC'g az 
ig<lz.l Hr:l st-ia it, :lzt, aki l'g'ykopog/; fpjérp - il ii :-'1;a ha d t' I.:ö
hiiIl S6gl'~ I.;i f(l;j<-zé:-;t Ila ~zll<íl ni - úgy ,íltot! ki il :-; i k r il il pa 
rit! y,íj{\Vil l, III j III 1).1 v id, sZ('IJl1l('n Go] i.í 11 " I. A IlP1I1Z('!P, vag.)' 
'1lIOIIdhiltj ul.;, ti. \Il' n' pnrnll csnlta. Ü Pllg('ck lll l(·:-;kl' lhIH ét; v6-
g:pztf' il r;íhi;.o;ollcdwl Il'gjo hh hldclRl-Íval, a magi! 11I(ldjil i";.o;p rillf. 

1~1(, !l'iI.i %;í h ;t ll sok:-;zol' !:ll:í lkozunk "t'h' il Il lHg'y:-ll' Il yelv 
{·llpnííl '{· 1lH';.o;éhl'l1 . I«(iliill fpjl':r.0!P!. iK 1\1'11 ny ílnunk l'IlIWk al, 
íi h'gvú l t()zal()~ ilhh Jllunkúj:lllilk, dl' ill tudjuk , hngy lilitÍn itt 
!t':s:r.cn Il'g-hé'l,ilg'm';<lhh, kiiliinln'!l is g yt' ngt' iSIIH'I'lctéfi lin k. 
('sak nkkor szn!!! .. lI1t,!1núk ki ilZ ii nwr), iu'nzát hi! nlln ,ll'n fe l .. , -' ~ . ,.... . , 
s;.o;ó la láRl-Ít. Illpgrt'lpléi his lor ia i h(\vP7.pl és 1I1 .ín, <I IlI ilg';.J eg'ps7.é-
1)('11 ad hafnl1k. • 

1 rtlink ki iziitt il 1'(1g-én y ín)k yl Vil1 !iihlll'! irtilk Br:li'-iSClin;Í1. 
IlH.'r!: Iw ki lrg-!erjt'rh'l mcsphh 11l11l1k .. íjil, il ].; ("1 kiill't(':-; II é III r! 
nYI..· lv!OlIl , a:r.ul:ín n. I'nlllc in nyrl vtilll . s C'«::( '\': is escké lységpk a 
.l / f/f)/far l/,í(U)!J l'S /úírpríti Z oltáN, vagy a "~(I/'IIf(f'l/si:-; 11 ,1 -
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A AlAGL4R ,\TELV ELLEN(jRE 
• 

:-;onlók mellett. Bra~sai nem tartozott "a sZépproUlín,jk k()zé. 
X tm]. mert nemcsak nem volt ki-i ltő. de nem is szeretett többet 
lIIond,Uli .mnál. amivel tárgyát kellöen megvidágositottnak 
,-él te. Irásá"'Ul az aes tetikai föltételekkel. úgy látszik. nem 
.okat törödött. )[ég az arányosságot sem nagyon kereste . 
C."k akkor Íli. mikor yolt "alanti mondani yaljóa, de ha 6.:; 
én:'s írói muokclssága alatt essayit, kritikai dolgozatait s 
szám talan kis tlircacikkét és még apróbb közleményeit egybe 
foglalhatnók. behizoJl~-llIJla. hogy legte rmékenyebb Íróink 
közé ta rfozott. 

)[ind öl. ll1t.\lIt"tt is. Írói E'gyénisége annyira kiemelkedö . 
hogy aki a régi. Yngy újabbkori dolgozataiból nehányat el
oI Ya~. bizonyosra n~heti . hogy majdnem mindenik névtelen. 
\"agy áLné," alatti mUllk(l.jút fölismeri . Be\"ezeté~ei mindig 
legtiibb gondot okozwk. )fég Ll ki\'ála~ztott tárgy érdemébe is 
nehezen tudott belt:~Byullli , Elő:::zö r kürii l jáda, megtörte az 
utat. ,[egr~ndelé8l'l' éppen nem tudott í rni. fölkérésre csak 
akkor, ba a hhgyat megjetölték. ha HZ megfelelt Ízlésének 
~ heil' esett abba il tárg-yköl·be. amelyhen szeretett mozogni. 
P est y Frig~·e" . il Dolejtíí "zerke~ztöjéhez Í rt (l 59 szept. 23) 
leyeléh{;\B mondja: ,.Természetes la::::suscÍgomon nagyon se
gitbetn<.' jiu. ha <'gy ,",1gy meís t.irgynL , "agy felcHlatot jelöl ne 
ki . m~ly akár ~aj,ít pnwdileetiojának releine meg. akár lapja 
iránya é, modoráboz képest célneriíbbnek lllllwtkoznék. A ki
dolgozá~ egy tizedré:-z annyi felrnd~cÍgba ~em kerül. mint a 
kinlla8ztá~:' 

C""k akkor tudott neki [ogni. ha <'gy jó ötlet~ t;ímadt. 
E z azt te:;<zl. hogy il tárgyaL "agy il kitiizött ("élt ~zerette meg
,"ihlgíwni nll'Huely jellC'lllzö példelnil. ha~olllattHl. anekdotá
,"al Yagy idézl,ttt,1. Rl'ngt' l\g hldit~a é~ kiapadhatatlan menlO
riája gyakorta ánalm .. lrfl '"an nz ÍrCn:lk. DC" az i:=:: igaz. hoo-)" 
pé-Idái mindi,!? éle:oen belt' ,'iláU'ítnnk 2'Ondo1nta ID€-lységébe 

~ ~ e . 
~~ ~zl'm1élhelö,'é tpszik kitúzött cé1jLlt. 

Amit ('onelHlnak ~Iete yéo-én főlpanaszol. ho!!" ninc8en '" , . 
olyan embr'r kiiriilt(\. aki belt ran llwgmondanel. n~, lt?ményét. 
még ha ('I is üt a ü,'éWI. azt jelenti . hogy Brns&'linak cl föl
~zólalá~aiJlOz mindig ap"opo~-nl yolt ~ziiksége, J..:::ellett YHlaki . 
• 1kit kiokta8':5on . \"Cl!!"y kijCl\"Ít~on. n lgy .lkit h'hordjon . mprt 
rn~:--7. fát l<'1t il ma!:!Tilr nyeh' riizérf' , ", . 
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.4 M.4!lL4R .\TIIU· 1\1.1.11, ŐRli: 

",110'15& Sl&(,l"kt't\Ztii t<ír<"Íllllk, ll. Gy.-nt-k: 

';.'" .ee, .11 ' ..... " 

Zelwi é8 t'zi ni kl'itikiii r(lndkidil Inn\lI::;\"igú~~lk 1I..:- '-' In.'
zútt'~ek i~. mert 0z('kl.'1 a kiiltök hah''i sH ."nU írln. I~Zl·kum 
köunYli lIlegi:ll1apít;\lIi. bogy g-a 1.tb g llh:l111itzil:íj'l ' 'oU', :.; ha 
r:iadja I\l;.l' .... át. SZl'l'l'z lll't \.'tl volna költi)i Ill1h'd::l't i:'i. Dc J31'11:::: ~ 
~a i t cl llH sz1l08~fíg' ('1\"t' \ ' I.'Z t" I It'. ~ ~\ttü l :-l (' Il l kcdvlplQ8. 8('1ll híl'
II \\' t~ \'l 1'111-6 hitlSlíg cl Ih'lll t n'lt\'. 

n. 
Bl'a~~ai krilikll~:-lii 1('11. ahhan n;u[y n":sz(' ,"ült kn-

• • 

a nilg-~' 8Zt'I't'Il(':O:t' ~I'!('. h'Jg'Y l'g'~' iitt HöH 1'('1 a7. lí,jj<i 
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- - , A MAGY AR NYELV ELLENORE 
'---

lS~üleW magyar irocJulollllllul. V égig szemlélte jjSHZCS jeleH 
íróink munklÍ."ágát. Nagyszerű és valóban szédítő színjáték
kai ajándékozta !ileg öt " magyal'Ok Istene. Változatos, néha 
tÍln víg, dc legtöbbsz"l' komoly, söt tragikai fordulatai is 
voltak. Az új mugyar ü·odaJom születését, megizmosodását 
és ismét új lendülethez jutását, ezeket a nagy színi 
jeleneteket Brassai mind átél te. Maga is részt vett 
mindenikben, először mint szemlélő, azután mint ellenőr és 
kőzreműködö. Köriilte küzdött egy egész légio nemzeti har
cos: Kazinczy, Széchenyi, Vörösmarty, Bajza, Kölcsey, Toldy, 
Kossuth, s még sokan, akik hol korbácscsal, hol bottal. pallé
rozták a nemzet. régi, avult, rolillott szokásait, hagyományait, 
törvényeit, beszédét, nyelvét, szavait. Mindenkinek bőven ju
tott hely, mert elvoltunk maradva s mindenkinek félre kellett 
tenni a kislelkűséget, "amely még kételkedett a jövő felett." 

Brassait a magyar nemzet nagy Intézője a kTitikus sze
repéhez juttatta és ő híven, kitartással, jutalom reménye nél
kül, S igen gyakran gúnyt és megvetést tűrve, teljesítette 
egészben véve, háládatlan munkáját. Belső meggyőződéssel 
állítom, saját szavaival bizonyíthatom, hogy Brassai mindent 
csak azért írt, hogy nemzetének, a nemzeti nyelvnek s a tudo
mányos igazságnak szolgáljon. Aki nem így ítéli meg, aki 
csak szavai élességét, csipősségét, nyersességét látja, nem 
igazságos bírája. BrHssait, az egyént kell ismerni, ha a kri
tikust megérteni akarjuk. Mi a kTitikusból akarunk rávilágí
tan i az em belTe. 

Egyszerre lépik föl írónak és kritikusnak. Első dolgoza
tában (a gyönyörűségről) kritikával kezdi. A szépről szóló 
aestetikai nézeteket, elméleteket bírálja. Nyilt kritikát a 
Széchenyi bírálói ellen íl·. Már 1832-ben javasolja, hogy ala
píttassék egy "kirekesztöleg kritikai folyóirat" redactora le
gyen "széles encyclopaec1iai ismeretekkel biró tudós." Ez vá
lasszon bírálókat, kik legyenek tudósabbak az írónál, vagy 
legalábh a tudomány egyenlő lépcsőjén álljanak." A bíráló a 
szel'zővel baráti szövetségben, vagy ellenségeskedésben ne le
gyen. "A bíráló két főkelléke: Az iromány mivoltáról tiszta 
é. hív képet állítni elé, a hibákat, hézagokat kijelölni. SZ!Ílllot 
tarthat a. dicsé'l'etre minflen munka, ha az 'egészet egy ku s
Jllcrhct() l<Ílel< clcvenlti, ha az elvek , az állítások egymással 
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A MAOI' AR Nn:/X ~:I.I.BII·(jI/~; . -

l'gy('ziik , N II ~Oll(lol .. tnk logik •• i 11l·lrt·~ ('Ky llt'l'iigg{'Hhpll "Uli 
Ilnk. A ,",z(,l'zií SZI'IIIt-lyt-Jlt'k Pg l" SZ('1I ki kpll IIIHl'iHlllin." 

'I ',i,'ol {dl BI':U·,~lIitt',1. Irog-y l"~l1k g-rllw:.:nl t';dj{·k , /-lIlIil Hz i ~ 

hig yj (.1:'1 kOJ'f.il' !"lai. J(I ~ jk<l IIH'~ III,í r.a,k {·Iukadak hifl·tni n k ;
zünHéggt,1. IKH -lwlI Pg} Id ~ ol vil st_-ki ;,, )' \'t.' t njílllh'l! iSlH (' l lpt , 

dc IWIII Iwllg-alja PI. hogy .. ~II.iIl (II \' ;1 hqm :-.z tallil , h (lg'~ i. , 

ki;nydx'lI oly n(·IIu·h,s "ift'.it'z(·~ ( , k( · t I:llúl1. ~ t1I .• 111<': ,\('1\ ,I 'H; , 

~yóll' "."í'I"'1('11 il siljtlf srlg-oÍ'i 1I1i1 /·D' ;1!" kil'l'j I'Zl>St'k l'O\ tl :-'lh a (,s 
I'ih' id s~gél'l:', tlldidlHnok iilta! ('sú :-;z{,lk br ,lI rplIdollu.ín yaink;d 
I1Iúsokt61 kiiltsü"i iztiik , pZl'kllpk pli,nd;'l s{tllIllI II PIll (,l y b;íll fú (I i', 

idegell í"" dt, 11 t Hillúdi \'i szoll yoknt. ilZ prld;1c ~iiL indulHtokal , 
tnin(l('IJIIHpi 1('1\(·kt·1. lár!'ii!lkodNs l ilf(·j(j kir\ ·.i\ ·%(· ~ ... k II r mzp
liinkll(·k , nYl'h'iillkll i.·k ('Pl'lI Íl g'~' xa júl;li . llJin l akii l'm l' ly ik 
mási kn Ic 1~% ... IH·j kr !lPlJl' t:' 1i}!-;z(·(I11 i. J1phogy [o;7.l·14·1t y lJ yC'1 vii n k · 
nek épl'll a gyiJlH'r('IJl' (,~Hé k <I r~ l'(.'g,:: 

f\'l'illí ny {ov llIul va <:17. o rvoso k és tr l'lllészl't -v izsgii lúk g'yli
lésé ll fl'!szó lill és t iltakozi k :1 nyelvl'olll;-lS (' 11 (\11, " IIH' rt mi n
clenütt él ncmz<:.'j i nyrlv élör .. íját <:17. T~ I (' n rs 1(,l'mészC'! kcz(' 
JJövclik, il])oljcík, [o;<,h01 sZl'ntség,tel(,l1 k('z('k gy(,kC' l'C' <.Ilii \'elelt 
I'udakkal emclní , gyíi koR oll<íikka l szép al a kjál cson kí lní, 
vagy bénít ó c1 I'út okkal I <'űckre, I'ostélyokrn hajt :lIlí nem mr
részlik.// 

Az ::,Q-cs é\'C'k a lka lm;u;;ok vo ltn k a k ri t izcí l{t" l11u nkárn . 
,mer t politjz[lln i nr lll volt sZil h~ l cl . ~ I in1110gy Bl'.'l S~ni t n napi 
politika. SOl1:l8Cm fogl alkoztntta an ll y ira , 'hogy tollal l'ilgn djon 
va lnuw ly pá ri él'dl'kéb(' n, ,,,",,í l tij hb ;ju tott hnt., ll1lnB Cl'ej6-
bii l ., lelkéhez és Bzív6hcz közele bh f'ckvií cl olp;okril. 

Az cln yom:l st szcll vrdi) 11C'lll zel I'.iai Uj!)h jóuknnltl al , min t 
tehetséggc l petiíl'í ísüí k. nyelvú:jjí t6k, ut" " zók 10tt ck . .A 60-ns 
évcl<ben, n. neo-yvC'llcs évek J3 ugii l"-frlC' H7.l1g'yfirtú f-;;ín;-!l .. il at..í !=;i l 
volt. é l'('zhclü - mOlld ja S im ony i Zs . - mikor ;[-; I\015i l1l\: i ~ Jllrj 

lJ1<lgyul'l'á lctfek, fl sok új iskola i könyv " mond va ('s inMt 
szók ilZÖI1Óf úra sztotta n yak unkJ'H . .. l~g'Y 11INd J'séges ma 
gyil J' nyel\' volt kr J (' l kczőbcn '" nwl y l{ ciz lllíh'C'Wc1(is iink rC' {,s 
á ltalá ban szrHC' m i é le tiink f('j lüdésérC' ~I legnilgyohh csapií s 
volL' 

' V" SÚ I' IIIIIJi t l j ~Ílg 18:17, I:;" 1. V i lúg- fi A II lIII {dui,,, ;illltL 
a Sz,;t!'VI( !oI G id)!! I ' !'rn 1t', I;;ezt"t I' , A /w el, J~'rI ('!~ H ií 18!J7 fiR4 L 
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l ~~ l ii~ 1. i )1' BI'H:.::-:ai !:'zúlalt rál Amily JúnotoO folyúil'ut{t),lIn. 
' ;; ITt' í rta .A 1':1 Il y 11 híl'(\~ I ' is,o.:.;'ul (' kill/ (:s(·l. 1Iu'-'l y hl\n ti\blwk 
ki;;t. 1 \'1.1 oh 'a :,::, uk : ,. :-';01141 lIil~'yohh :-;zUk~(.gét Ih'lJ) ért'zt C" iru
dnllllullk . milli 1I1m:t . hogy alllagyal' nyl'I\'t.-' t ékh\}(\nítö ~ 
IIh'g- r o ll t(, g'~'l'I l1alli :': IIH1 !'io k :.: mindt."llrl'lp i :.:m\l~ok t' lh.'n vHla -

1I1l' ly ("'rüs hilll!-( ~z íilll't lI é lk iil ki ii lt :.:n II Cartlmg int'lll dl'h'lI 

d""HlI." ( I ' . o.) 
BI';I:-::-:il i ki;í ltú ~Z() \'olt IIIii I' j ú,, ;d a Zt'Jö tt. H~;) ;) - ht.'1l ,,:;;'1.1..'1'

kt' :-:7. h~ ('is kiadil" .. (' ritikni Lnpok"-llak IH.' \'pzl'lt \ 'állal ,ltiit l' ;I,
í'.l'l il ;': illtt·l l 'lllllh'l: .,ti :':il. tt'ljiik i i~{'illk n )' l'h'(·t." Nh'rt "mimh\1l 
t~lIlht'l'llt'k ('l'd .... ld·ht'1l (í ll t'tD' hii t,llHí {' ~adúy;d hírni , ki. lllinL!(,1l 
1'0:.:z, I't' lwjl iís ll \\ lkiil Inag:yill'Cí z. IIH'g'lIlOlIdja mirC' 1(' lwt ll kün 'y v ~ 

nl :-:lI,~ 1I1 p t" md ftwdi lnni." ~h'g :::I..'Jll j('k>nl n lap. llHll'i8 riH sz· 
1(11 fújtak pllt ' lh' ., ... 'gy ht· I ~· t' lh· ~ ujdnnd .. í:-i;'; '· név Hlntt. Brn s:::ai 
kik(' ri IIwg'<l llnk .. IH' Íl'g'~' t'n PlIg\'lll III 11 III lIs:-:tl \'ug y nfumh(l 
,JulllhÍl-nl:-: i .il ' :-<z lgp::;:-<t· \·l·k·III ., :::zl'rzökrt .'" 

A yi ll;l r l' lü\'l' hl' \'011 .i ... 'k·lltyl'. d ... • 13 nl s:::;ni IWIll :::zokol t 
.. 1 . - -I ' I " < ' k ' I ' , ' l' ctf IIH'g'I,l l '( lit a IIHlg<l :l rn)' ll '-öl o. nll:g' n IIlH:::O ' C' II Sf' Ill , II H, 

uh'g is IllOnd .i~1 hl.\\'l'Zl' t é~é)wn, hogy .. <l kritika h izony c~i.lk né
mi 1ll' 1l1 (' a h í l'{, ::: .í~·Il Uk, c:-:ak hog y t·zl' r:'z ... · I· kén)'el\llC' t1enebh, 
h~ l ~í il tlllab h , ~ ( i t n' ~zl<" I~' ('sebb nt· lII ... ·, llli nt II jogi híl'ósúo'," 
n l.' II <l Z i ig',\' ~ 1'1. S ig-n zúll csak az iig·~· él'f. az iroda lom iigyéért 
1(' l kl'sült ('I llhpr," ;:;zl' r én Yl ' ll a z t {)h.ljt;ja . hogy ;l "józnn Illeg

fon tobís iU l j oll I'l·liil a d iynt za .i gi:í. ~ r. Il ." 
• 

~\ eriti/,'ai LOjJokbdl (';:;nk C'g~ ' :,ziÍ. 11 l ,il'k'n t II l l'g: ti <1 7. l ::;i 

... 's.lk 80 oldalulI ,r, <It' a hat,í:-:n (' i'\ ;l h,u 'ag:. IIlrl y nyom iihun Icl
Illa dnIt) Il ag ~' é::; h O~:"i7.(1 idü l'Pll y lí lt, \'011, ~~~'.Y kri t ika \'an 
ht' lIlh' : 1.,' <1',' I't)" 'i, \ .... \' :''t.é!) i t'Otlnl llli . ... ·"·l· !Jhi lotio \)hia i é~ ('gy 1:1. • l:" ::-.., ..... . 

zt.\IH·i . A :-: ... ,ép i rod.dnti Jó!':ika 1\1 iklt)~ IH-"-\ .... \ t udt);:) Itlcl tl ~ ' :h'n l d 
log'lulkoz ik. I ,~z \ ' t.·] ' t t'i il Ipg·tü hb ]Jnl'l. )wdit\' il nnak yo lt I ... ·g ll>bh , , 
.iogo~ l1l l:-: <íga. tIlilllhogy 13],(.l ~$;li a llyl'I Yl'ontcí s pll c'n l' lll r ) :-:;:~ ",lf. 

J í):, il...l ll ilk ak kol' Ill,í r n;\ O'y hín.' (>:-; I'tl 1\('\'(' \' 01 1. mint 1'('-
~. , 

4 , \ I3ll daJlt'~li lI i rl OlJlh:1lI idOl :11..1 j :-;, hog'." t · l ö t'i zl'I~~t ll."ii l'~ 
1>lfllg'u d IS;);1 111)\' . \;, -k, 
, .:..\ r,.itikll i IAlll~k I.'g·:'-l'th'u ~:dnll:il ~:l.i ld Id ilt~(;~·t"1I :l~Ii;l ld :.: 
,Jtl l'~~zt ö 1lI:!;!:1 ,i ll ji II ji :l p illeJ'a, l~lii l 'l.· lú t bil i l) nd t. hu ;;r." 1,;';+ l ~el.1I 
lL'~z h n~''.lInt h n j jt'l. ~i) t IIl l 'g ' 1,l et('~ \' {d lId :lI ~i' lll, A I;l P tf' I ·.J(':;;3't~~ I.': 
lw n 1:'1')!I;dk l.·ZI·1j ~';!'\'k\) 1'i il ' l l ':': \;~ h íi~"!.!·I'~ t: n lÍt\O,íll."H . Bedoh ll z~ 
,101..1' 1'. :dllCk lS;,7 :tH;!', lO: l'ii! 01'Ol\'kiin\ ! írja: ,\ C !'i likll i L Il Jlo" 
ii~Y <" \lI'lI i ~ lllillt'! h :nll:ll':l bh 1 \'~Z I '\.; !t; " t" ~ 1 I'~ d t'PIl I':il nJ Il il 1; 11'I(1 ~ 
]. :i~L 4\ 1Il :11.!'~'n l ' ,~ )! 1l t'111 1, ,' d \' t'ZÖ n \':Hlu !all l :lk , 

- '),"1 -... :1' . 
• 



I V.lhLIH \ rI.'I' A', U.'\/lHf.' 

JC'~U\ ""unk. ~"\II"lh' .Iuk ti. K,·",,'u \ .. "'-:ut\ \'1'1 '" IIUh .. ,lk " ,k 
• 

k, •• _luk \ ,.huti.. ~l\·lu" hlJtHI~ ,~~ p"hlU\\ III \ HU ,~·\",\"t*,h n u • 
• _. t) ,",.~tU~ U., Ht'''', .\li i U .h·H:-'''~'' ft'h· ,\h·:o. h~lIn' fu,.."," 
hum""l. .. IKuM="h\'I. 1"'Ulf'Nlk t\ " .. bH f,·,h·.,'''''' '"III'nUn "l. hnl""" 
UA \·I,·,,·nt ll' \' .. mh·IIt', 101mH" j:o. IIn,~~ ul,I, huj \ ult n~. IH\J.t'~ 
.h iku hl\t,1 ,·h I hULnIHI, uh~ l!'ouwrh' I1rnl"~nl1. W'IIl "pt 

Ih'h-.. t't'(~ lill n hHt~U u'\ikkul. ~ nUH,Ut·tt \\l~ UH \'1QI\til=, .~' \'u lt. 
nki IWUl. I""~"n rt"lmlott pl huuH'.:-<uknt II " '·"'uh· muu ... 'UH 

!Jrlt'u,,, tu nt'I'} ktú>t hül. .. \ muil nn~yuuh ~ .. iik:-:I ~ ,'nU \'t.h.' 
"ndwu n hnhu- :oo-"t~ .. n. 

UI·n~. II u ~ujtit {dp:-. HI\~' H ny ... h"'t r, Ih.",.. "t tlt.lnh\~h\ 
.. IUt.h il':1l1t rOI' I,(·\ l" l i.\I'i'tl't t ~ ~yúnA\ ti ldtn h\1 HPnw:-.nk ~t\lIl . " , 
mim'lIIii l':-lllmla. nlntl \' :)lti lt :-: \'mh\'I' j kntt,h'~~~,~ ·i ukk!'l 1\(\1li 

t'llt'llkp:4i k, :'\\1 \I~\'unn l.un ~\'·III.'I1l. nwl\' Hulli ». t"\I '~\'IIlWkl""\t hIt • • • 

kt'!'<i1i. tl:-.~tiin~i~ "A'y~~l\l '!'<lllind " ~"kllt1k i(-. ftllj,,~ih :-;t'l't\ " Ht'n$ 
$lii IIn,!.:..' 011 kiH1Wlyli1l i'o~'ott I'm ulilHlpl\ IIHI1\kr11. HIIIII Il Hl ,~lirn 
\'11111\11. hn .ink, HI. IIn Ilh\g'hizlh hrll. '1"Hljn, ho~'y ti kf'~yl.\lt·t 
uh'ulI iu~)kll1 nd. tl llH'h I'k ph'Ht ""I k,'1I IH lIltIlIII nu ~ Yn~\' . '" , , 
kOl'lIhl" .... It, ..... k .111111 k .. lh-tl k"ily,'It,ItIt'k, " kili.,It,"" )(iillk 
lHit,h~hlt oltn t II uhu It~ pll i 1\ r l'HYl',1.l.\ ,t 1~1 t kp( ,,·p!'<lIi.'k." _I t'):,d ku 
IHuukili l\l'n~:O;I)i t·Ii~IIH\I 't ~t' :-'At'l'Inl 11 h'~'lIl1~'ynhh II p 
:--" l'I'II:' '~ht\1I O~A tt)~ IIUk . .. lIUnyil'H, hog'y hi~t)l\y :O:t' llId \'t'!ük fl it' .. 
kiltlt,'llwlI ~Ot'Olltp(am HI 'Ill It plu'i, ~\ kil 't' hiil :o:nk \'un hhwn. 
nUBuk $nkl~~_1 i~ kl,ll ~~,Iilll()l ll i." 

.Ii\:·dlw l Hi.I.!,' ~ I",II\'\' ,'I ~'ylll'fuitH n~ lij :-;zi'Hw1. n rn~~lIi n~ 
l'lIl' l\ I'Ilutüll Iw \'t!nl, 1I11.'\'1 .. ll ~v.t)~.r." lil'flt~t II Il yll l \' \,:, 1 Il l i 'pm,~ 
tit t, nl lrolyt, tll '1\,. t' ltlt"'~~ tt'i '\'\ I'g't' Il I\ I, It i~ v. i," .\ ,l.t:y:htnlf ~U"fdi: 
l..r,l \"A't~~V. 11111111111 hlll'd i\~~~t' , .\ ZlI lli n :O: V. \" p tll II i 1\ v. )pnn l htll hi 
1'1\ljn :.; tilW'>lit. 1\ ir\'l~'li~f t'lIll'l 1I11' :-I l \~~H\' ~I', uv. i'pi!-lot lt)k u llw\ 
lli ll t.I\~1 1 (.~ II .il'I\l'II I I ' II .i ~ilk f\\g',\'uh IW :-l!"I\g'll ,,111\11 . ~l i ll l lhi,~'Y 
Inilldl'uik ,ill i hi :-:'Ii t 1,/1\-1' 11 i~'ll zll l .itl ilII v.1 · t i'ld~ t·1. \,h'IÍI'hu ttll \' nl ~ 
1\11, hng~. !t u 111.'111 j :.; I'tll'dítj li k hU ~Z Il\lI,l'II. h '~,rllh\ hh liil't\lt ll11Ilh'1 
\lh'U~~lik , :\''''111 i .~' ) ti;I'i "~ Ili. ,It" :-l ilw ~('I ' '' ' I '' l'd~k lluI~'lll. ~ \ 
,\I ~'!I.tI '" \\" u.it ,i lmll ( IKIt; !);{, :-.1. ... lltllltllldwl :O: Y! tll,~1i1 U I' I 'U ," 

lill\;: li t :-.z t'tllt' ni "':01. \' :0:11 11 11 IIH'g' II ptlhlh'lIll1nl IIlillt h ' lI jlld t~~ 
1\ 1'. N, Ih," .\ v. ndnlt1k ll luli 1\ ki\tl\' \'{,Il\' 1l ,'h'it"tll'tlll l l sltjt t) hi
l)ti/.'ut I'ti, ulI' l'l \'1.l'kt .1 .. 1 \1'1I !"~lli ll l~ k 1 ~~ l't ' kpl l!'!1 \'0 11111 \ ' 1'11 

Ili," . I i)~ ilw 11 1' 111 ,'I i\g't.t1t\jj IIH'~' i'I.1. t'l II .. ki ~ j"g')' Ví I' jli'l," 1I 11 1\~ ' nl 
~ll l, ht·t ,~t· :oI. ndlll o l III 1'1 u I 1I 111 7.t , 1:,'",/I'I,' ;I'" lolm l/ ( l ~li .~l) \'ld/lllnl 
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A MAGY AR NYELV ELLENORE 

HJkulOIJl kinálkozik, n.-'jt\'P vagy nyil bm, ugyanazzal II fcgy
velTül bi:l ntalmuzzH Bra ~sitit , alllelyért hibáztat ja, hogy "azok, 
akiknf'k egész éJ(>te> a haza szolgálAtában folyt le, kik nem is 
vágyukor.nak luagasztillások ru , nelll cgysz.üe mcgknpják HZ 

A e:omposnál cl1l1ú~élt rugá:4' egy bizonyos llarapós egyéniség
től, aki a Gl'obhcitnck nevezett portékát lulzánkba is akarta 
ünpodálni, egy fogvicsorgító tudós." 

Az Emlékira t JUlrom első kötetében nem vallja be, kit ért 
il. ha rapós egyéniség alatt. A ' 4-ikben is ogy ideig kerülgeti az 
irodalIl1RJ'okat, " kik c (öbb kihuza tni:lk (1 fog'ukat, ha van még 
<1IlIlyi, nlinthogy róhUll (Jósika) egy méltányos szót monda
nának." (IV. 125. 1.) Végiil is nem tud ellentállani, IllUlcm 
penderit "egy Írói CUl'iosulllot roco(:o sti"lhan." Bevalljn , hogy 
" torzítva." fogja adni. "Egyiitt adom nz rgész jmagot, nehogy 
l'etoucbil'ozc.lsrn szoruljak." 

1847-be v issza képzeli magút é:s it "Búró Jósikn J~lnos 
kétemeletes luíza elött" jő vele szemközt egy rosszul öltözött , 
magas, merev egyéniség, rgészen vitorlavászonbn göngyölve. 
]~s mi a. nevp .1 portcmtulllnak - ez Brassai Sámuel - a hí· 
res BJ'. S., egyéhiránt: polihistor, poliglot, ichtolog, ornitolog-, 
zoolog, nl'cheolog, g'eolog, phl'ncnolog, palcontolog, philológ, 
zenész, nngy kritikus és hotanikus - ezeken kívül con tL'olor 
LL kolozsv~lri to ronyórH mellett, grH mpul.t ikus" mindenek fölött 
pedig egy methodi s tica 1'eltnlálója, molY' methodus az, egész 
ha zában isme rC'tes. Szóval, barátom - kM hlbú, tollatlan, é l ő 
enciclopedin, miként látod nyál'i toil ctbpJl .. . Confidcn ~ 1'0-
nusát irányomhan, ki öt alig jsmcl'cm, igen nevetségesnek 
találtam." 

Brassai il. krit. ikc-lt nem kezeltC' keszty iis kézzel, ele sem rt 

"rl' udós leánya'\ sem az "Eszter" krifikája, sem H még ko
rábbi , lIlely e bf'vC'zptö szava k J'ó l ncvczeÍ'(Js;' "l(J a. kalappal 
uraim" nem jogosítotl a fe l még a sél'h:ott büszkeséget sem, 
ilyen s tilu s hnRznr.latú rn. l\l[eglepö és sajnos, hogy az Emlék· 
,irat ezzel bevégzörlöH, .IZ ír6nak hil'h~l C'n bekijYC'tkeze1:t ha
lá la miatt. Bl'a~sn i n kün yvrC' 11('111 felelt, el(' mikor nl knl om 
kiná lkoziJ.., fölidézi JÓ~ i"k át.u 

41Lne! iu s e ímü könyvében 1888-b' lII bín"d,iH Ic C~.W> .')(~ JJie ll.~. (' ",.· 
IIlClgy~lrnz<üoL molv a i. ~- ball köyctkező Ex is lilllU ll ttol fu gg-. 
.. OIY.:1ll fonna ut "ll.!;. m int n!ikol' B. Jój:;jkll M.iklós BánffyhllJl yn 
don i ... nt nzt:'l l ;jn regénye hö~ét. "K\llnz ~vilrtó l Sz'l nlosujvúrig. '· 
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A AfA(;YA I7 N)' ELV EI.LENONE -

nr. 
J Úl:;i lw s:.:Iur int. Bril tiHili: lvfaclach, J{)f~i:~i, Ya s G-.,t.1'\.ht' I!, 

( ' I. · Pcíl \ 'ii riis rn a t't y s lh.-hc h0Ie boj to rJ1:Ulkodotl. I:!JZ a tt",y u . .II . , .." I 
f()fe hiven fedi a. ""Iót, de arra " . k is hcly relgaz1ta s ra szoru , 
hogy Hn1f;sait csa k a z idézc~t í ró k nyelv- és szó hn sznál~~b~ ~r
dckclt e, :.; IUl ndnhol hiJJát Ia toH, I1f'JI1 CSa~ a ~agynevll IrI! t , 

11<111 0 111 il k<,,,,clöt. és iL ki s embert is helyre 19azltott n. Nem IS

JllCl't hilnltot , nem pajtá skodott st'nki vl'1. Gyu lai és Bnllag·j 
igen jú és b izal mas haníta i voltal<. S~ámos íz be n ~ meg.fordult 
házuknál, é lvez te ban.ít s:-lgukat. dC' nIIhe ly t ny<,lveszch, vagy 
más kérd éshen kell ett diint r ni , Brassa i habozÍl s nélkül fegy 
vert fogott". 7 

) 864-hű ,i Gyulai P,íl e ll en lépik fü l a r asúmlll)' Uj.ság
ball , Cikkét. " szerkcszlöhiiz, 'L'úlh K,í lmbnhoz, levél ki séreté
ben küldi cl: Kolozsvá ,'l, nov, 4, 1864, 

A levé l szell clllcs kedéséve l érd('lllel ilt he l yct : 
• 

Ezuitul e ngedje Il leg két ,·ógcbbi tárg'y em lítésél. J . Ha yall eg )
kilS ideje H parnass lIs i iil é:->c k és a házi bold(jgsá~ é lvezete közt, 
még egy harmadik keze, Illiutún egy ik il t.o lln t . rllá ~i k egy bárson y 
kncsót fog, sz i ve~ked.i ék Ct!;\' pár szóva l Luda tni velem, mi okhól 
kc riilt. v issza H "F. és K." II B. szendi·hez' 2. A Hüzs livszky ]'101'1) 
is merletése el van-e Öl'ö]u'c U~ IlH~t"e~ Én IrtikO I' felk iiJd tern. magnU! 
i~ tud tam. hog' ,\' eg~- rakú* t(~chnik u Ii Lil.';; t-'gy szép i ,'od n lmi l n pbúl 
Ilag~'o ll ki r i, vHgyiJS' illk úbb lI('1lI oda va ló. D e háro m Lck in trt 
cs.: ill.a pítot1n .lggodahllolll at: <I) Hog~' ö lJök ;. G. F lonl,ia ism cl't (· 
i.ésében helyet szi veskedtek iulni h<l:"o l1lú teeiJnikllliiásnk nak . dr' 
l1em gondo]"1l1. hogy vag" ('lőfi zPW t vel'izteftek v ol na v('le, \' a g~' 
vnlamely ik n~:;zérö l intő f'ig-~' e llll eztelést k,lpoH \'o ln n II szerkesz
töség. h ) tltiplurn ni teni plJUC1-1C nOll o l'c'lIl1 nn t. Jll aco laei c gy ke rt
he!l. ho l :1I1n yi a r<lgy(Jg"ó~zíníí fo; i11;!tozó vi rág" kivétel kép e·gy pá.l" 
~z<lraz k ~rót ir..; C' ltiirlletn i. c) Éppe n fOgy kc(h 'c ll . oJva~ott és széle 
s~n".eltf>~·J Ot~ l IHP szerk,c8ztöin ek kö te lességc ú ldozaitll l j s lenni, ami 
lo l uk. k,Lehk ,,,H, ff!l'JneSz,pt! ut! olllúwy i, 11idul1 k nlil1l1f'1l évü. i vó és 
ll~a~tll'ozÓ g-yulcsck d,lCara oly ig-e11 {·lhi1I1~· "I4"nlt iSJllprctck teJ"je~z
"csere. 
. E z llt ób ~i c l"ősség-Cll COltlnlCul ú lá.:-\II. süt egésze n érthető vé té 
te l ~ n~ et!lO(lT c(j- psyl](J 'n~dai cg-éf.;z (>rLe k (' zé~t igénye ln f.'. d e amellye l 
n:egkJmclLe-~1 1 "ll ly 111 <l L rr. L pu ztt<d <I Z írásban. ~rcl{ l1em fe le lek 
ro la, lI O/!Y HlovadulvH t'!ö SZÓVIII l'1'; fell·sé/.{f> ~zé n szem{.tő l Jc Jkr-
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A M..l.GI' AR NYELV ELLEN(JRE 

l·dtve - melyet ismeretlen iil is fisztelf>k és hódolok ig~zetének _ 
(·Iö ne adju :" 

'Pi::;z(t'lI öcsr-m uralllllnk 
alázutos szolgúju 
Ilrm~s(li AI. 1.:. 

Gyuh:lival a Poti dal egy tétele mintt akadt pere: "hort 
megissza nlHgyal' ember.'" Gyulni a költői szabadságga l vt'di 
a költöt Brassai nyelvtani alapon kifoge:lsoljn. 

Ennek a polemiáunk érdekes és Brassait élénkeu jellem
zö elözménye volt. A 60-as években, midön Bmssni Kolozs
ycht LÖl'lnczinénél ebédelt, cl szellemes asszony, mint rende
sel\, azzal kedveskedett Brassainak, hogy kérdéseket adott (öl 
fi ;.l'sszonyi há to rságga I i):-;szedispuÍ<:l1t H t-ndóssal. _E~gyszel' az 
"olt a kérdés : lTgy_C' Bl'ilSsm. nem jól rnondja Y{irösmal'thy: 
,.Bort megissza magyar t:'l11h(,1'1" IlW!'t azt így kell lTlondnni: 
I.Bort isz ik 1:1 magyal' emb(;'J' ." Bra~sai igazat adott az a sszony
nak s alkalmat ke l'es(:. tt, hogy (J~r ld<ll mag'yaní..za tiit megtámad
ja il Fővárosi Lapo/ibol/. Ebből a ztá n irodalomi pel' lett il két 
nyeh'ész köziiH 1864-lwn, (; yulai a7. Arany Jáno!:) l(oszorujtl
han , fr !pl kpt terjNh:'IIlH's cikklll'Il , ltll'l yplwt J"öröSlIlm't"lI 
j;sszP ,~ munkáibaN ki"dott. Gyul ,li (\l i ~ lIl('ri a Brassai föl szó
lal,ápn jogosllltság-.. í1': ,. ~lpgél'tp tt(' \\gyan (\ ' iil'ösJn arthy) a 
IIIag-yal' nyrh' j"nl1 egyik rii sz;'\h{l l~l i-Ít , dl\ Ill'lIl il lIl<lgy ill' "költöi 
nyl·l\' pz('llrIlH~·t, H1I1int uz népd"l.linkhnn (> :-; kiizllIondilsHiJlk 
b;.lll 1I~·ilatkozik: 4 B nl~:-:ai il hihM rZíwl a lIloIH-l nt-1al világítja 
ll\Pg: .. ~(\rn CI lIén,lö kihngy;-Í f';\ a :-:al'kalatos hiha. hnllPlll az . 
hogy hn1ározotlan t-i-Íq.(y (hor t-) \',ln kilpcsolntha t éve lwtá
I'ozott ig'rfol'lll<.Í.vnl (1I1('gis~z<l),! ~ 

Ehllf'll ,1 7. irod,d m i hnl'eha n i ~ \l :.n·<l ll <lzok il I';inllliísllk 
pll l(' lkpdnpk k i, " 11 1( ·1 )' (·1.: iíllnndt-illl .it'IIC'lllz ik Hnl ~~Cli c llpll 
f( '!C'it. II ih;íz1<11ják Bril ss;li í r6i ],p lld szp n .. ; t. H os~z lIévP!1 \'l'sz ik 
Ui!\'. hogy n'ng('t\'g' sok pr !dM hm,; "lő r ~ hog-y ('f' ipö:-:; élcekt·t" 
ha ~znál. 

8 A uekiilt1 öLt c ikk j'e leJoi'1 KOS ZO l'lI c ik kére (498 s k.). l\Legje lc.ll i 
a Főváros; .I ... apoJ.-ball i l :.' c Íl nen : I lIdífl'fÍ ll./I, 1::0' k ezd i: Ne~ll ' 9.
gYo k ki súhil )sc m CJ..!"t é J" é:-: böl. Nem csu da! (Buplioa) BI". II nev.e l o ~ 
(n) ebhen II cikkheil ('J..!"\"szpr st'1lI Iw szn ;íl.i u. E z is H Z Ö kriLlk ~ 1I 
lIIó thszel'éh ez tartozik. G~' lllHi fe ll ' lt: Mt'.g' (',;,LYSZC I' cl F of i dal eg~nk 
~O I·ÍJl' Ó I. J(OSZO I'U 572- 74, IR6,t 

~ Vör(is lll öLl"t h:, osszes IIl11l1kúi :: - ik k i;H!;í ,.: I. kü L -125 sk, 
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A X I X .• ~Áz ; .. 6i {'H kl'it ik". " i I'éil éi tt déi llW iMh,tt,t onn 
111 (.1{ ",, ' lI ki ,wJU lIlondhnt , I1Itll'l /I IIlt' IoI Ít·n·k (O H II IlIlIit v(myuk, 
"IIIi)'i. " ""I'. ,.IHII f,·I(, I" ,,, k" ",liIk {'H " "'I'Hndikh,," fol ytotíok 
.. lyulI H7.01 1o('111ulol li'lji 1Iol íl j·tll \k, Il llu·l y h,." lik 11Ilfo(y 1'('HZh~ 11 
('Hl lk 11 7. (oJijy. kii:l. Hy.f' I't'prt vi tt (·k. A 11'II,L(rdin HZIIIIl (I IY"HíWi rnin 
. " ' 11 ""lljl\ k, ·t i~yt\kmaH\k Uil" inlli II H ~.í llt {·I'I'f ·. Ili' II z" rl ök CHllk 
tnlllllí('H/l 1 II lII íí t'li 1l1t'Htt ·d1Ilt·k . A X IX . I-i1.{w. lil lIg'y/l l ' il'lIdnhni 
(d(\j{lh"1l Oyllllli j"'l .)(,k" i iH, B" lI HHll i iM, " ","k !olrll ii" Hul<. 1 1~ ",y(\
lIi",(lgi'i l( Il l'd(11I "tll'd lli IlI i 'JA', h (J~y 1IH' lln yi n' l ítl H~ i k (' I'{·df' li nc·l< 
I'lzlI v llk rH tIlIt ilIL I I~z t /I IdiJ'd6,., t " 1/1,1.{11 Hl'mHoIlli í~y nllI ,L(yH

l';l~~.H IIWJ..;' L ll joIH ill J.{ I'(\ hí JlllI MZ I{( ld vn: " llIindl'lI g'lí ll ('H, ~Íln y, 
1IIIII y(ll /I IlI ííllíl 'íll () /I kriti :d!ll 1c(;nY\'Il{11 fog'vlI ('I'/Ivr hll1(\ t. 
1l1l ',I.{VIlIl /I IlIl'Ulídt1 6ul!l< ( 1I1 ~Ir( 'd "p, 1\7.1 H('1I1 foI 7./l hllldjll ld Hí'nld 
lil Ik i, Il l il y toI7.I,lid ('knld( \'1I,!.:.,)' kl' lIl (' I\ YI·ICl Ii.I.;, Ill i l y ('d(' I"i( ·kll(·k 

\'11#-.0' j'l'I ipliN(\k ll (. I< v{ll ll iolJ<ol7. (I M'11 1l( 'l'l 1l VIlJ,::Y ~,ní ll 'y j ll kil'p,i" 7.b!,\l'iL 
' !' Ilt lu iu kl ·11 Il lÍllli IlId Íl 1'I1 11 1<111' " ltdd (I7. lIi \,1 ·11 '. 1oI,1oI7./I\llIi l II h 11117. 

" h" 11,"11 0>' I", II "'(" '1\ i" "kl' "11" ,,j; I." ( l, ln 11111" I Hn2 (. \' r. :11 . 'z.) 
11 ( ',,·/il.lu !, /I /w!;I"", (lH~, :,) (·l'rI .. Ic, ·, pI· lrl l,joíl tll hí lj llk 

í l,td I'ljúl'lí ~rlll llk . ~ I i H ~ ij.:.'II 7.Sflj.d 1\1'I'di (' !ol t' lIl il.O' tllI lg 'y lll'lí7.7.11 

II l1'g : ,,~f' {Il 'baiik i11 11 7.1 Il Y, i ~'II 7.:';(l g'(lt. IJH ,ly" t Pg'y (lj orl l'nmd 
'H h~1; ( d ~'ll t 1111'1(1 g'1Ií'.(11l. \'ugy /I ~ 1 1I l'l~lId lll l'l niti p ll I'i t i'1II ll lol, I'~:y 
p ll 1'1111111 111 I i "k tiik Id i~j; 1t 1l1í'g' \ ' ('lIi iH LY lll lh ll l'lol t. \'ug'y l'g:y dl" 
HlI l i ',(11"1111 hih,,;dlll Nu\'i " 'II\' (d"V \ ' jll' l lil(· iIlO UN IlI lil I ' ) ' 1I1' tÍlh l n ~ , (' • r"I . ' r"I , r"I 

l ,íl'Ú. \'ug ," 1'1o::Y 1\(i l'lIl1 lt ll tl. I'Hg'IHIt Uid;k l ' 11'111/1 1I (o~ tl (' n (>k ko 

dt'xtdk !ol t, llHj(d(,ttdk N7.\'llIii \'q .. rt'·1I n n llllk.
d It: hhiít Il i7.IIII Y 1\·1(· 

IH 1' 1 (·~ \,011111, d(· I d :-<~ \,tl /\ Il lqll(' ~lIk 1111l~,O' II I' (I ~ 1 !tU t! t'ltl tJ ldH t. 
j'!>I:'. 1I1 (11 llÍl'Nit, ('lj g'(lli dl d,dol \ ' It~'Y IlId (INVIlg'Y ltl (\ I )l ' I' ~7. t. () 

1I 1(111(\jll i"I \,1 Iw l\ i i"l l llí'I ' ll rl llI, ig'II :1.ú l : (i:--:7. i ll h' N ig'II Y, Íl II (' :--:lIk fl :'. 

ilg'~ , (l rt II· lI{ptol illl \'I lI hl'l' il Yt' idwl ' k j :';('l'lt'l hí' ,ill, III 

I V. 

J\ nYI,I\'I':-<1, IlI'Ui'i:-</li t kl'ilikíii l lt)1 ,i(' \'lI l kt"tNli ldl /'u,!.:j/ík (- nil , 
ItH\i !o<~.l'ril\t 111 (- 11111 11 1, lIliIlI 1I \'(' h ' tlldnlll{lI l vi do lg'o7. lItllih(ll, fl) , . , 
1<(1 II]1t'l l (-z( lkl l(l l : '/ '(IJJu!JoIIJ.:tÍsol.· (I IIIl/fJ /lflI' lI ,odl' k(J·I'ii/ . ,l l l/ ~ 
{J/J flt' It /(H/r1al , .. 1 II I/Jl/d(11 dl/u/,' : II/I/so. 

1'1;.-,{ ,ld l{' 1I j'(,t-.:'hd,ill ii:-::-: .... \· ~',VH\.:()I · l lIlilllg' IlI llk iill ," \ 't·j h(' (Ok 

1(. A 1\ I'Itlk lll L II Pul, l \II ,.! tlHI '"1 1I 1f' I'li l'PII 11 11. ... 0111 1111 111 dnl 
j,;.'( I~ lk , 
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Á MAGYAR AYELV ELLENORE ----

szerü vezér. Ingyen tanító francia nyelvmester), kidolgw.ott 
elméletét a nyelv philosophiájáról. Lényege nz. hogy n nyel
vet c.'I8k az embe ... ·el és az emberiséggel kapcsolatban "rd .... 
mes vizsgálni. Anyeh', " szellemi közleked" eszköze. esupa 
~ymbolum, melyet az eszmetársítás örök t(jn"énye tesz jelen
tövé s így a közlekedés eszközévé. Az élö szl val ejtett mondat 
egész általában és mindenütt szabályozó hatalom. A mondat
nak pedig forduló SHI'k:! az ige. Ezek az állítások akkor na
gyon meglepök "oltak " magyar tudományos yilágban. de 
azért szemet húnytak elöttük s csak "kkor kezdették figye
lembe venni, amikor a kiilfüldi irodalomban gyökeret vert é. 
úgni visszanyúltak il magyar szomszéd kCl'tjéfx.. A másé min
dig ízletescbb a mienknéL 

Brassa i mondat-elmélete immár kibontakozott az isme
retlenség homályúbóL Hahíla uhín nCIll sokkaL egyik tanít
yánya megértéssel méltaija .. Brassai száz én:-s pályafutásá
nak legbecsesebb alkotá"ít:'" Ken'ssel ezután önálló köny
\'et írt róla cgy bencé~ tanár,l3 1'\ imondja, hogy bár eleinte 
nagyon las!o:nn. később az egész magyar Illondattani iroda
lomban. erösen éreztették befolyásukat. Kocsis L szerint 
nemcsak az új 'zempontok te'Zik fonto.~,í Brassai fellépését, 
hanem már maga az a figyelem is nagy jelentöségii. mellyel 
Brassai a mondattani kérdések felé forduL .. mert bizom' 

• 

eJötte, kiilön(isen az OJ.-szerii rezér megjelenése elött. nel11-
csak a mai mondattnni alapon yaló tá I'gya I:is ról nincs igen 
sejte!Jlliik nyeh'észcinknek, hanem még a tulajdonképeni 
mondattal sem igen törődnek." Brassaiban először tíínik fel 
nálunk öntudatosabhan - Írja K ocs i, - az (,j lélektani iníny 
hirdetője. Az egész Bra,sai-féle mondatelmélet azon áltahínos 
fejtegetésen sa rkallik. melyet Brassaj n Ilveh· mi"olhíról "nl 
lott. Xagyot fordult azóta a \-j lág kCl'cke, az C' mberiséggel 
egyi.itt hatalllln ~ fejlödésell lIlent k (' r('~ztiil il lIy C' h·turl omiiny. 
de nagy részéhen ci5nk igazolta ~ hi)n .'hlwlI kifpjh'l'. c~tl k mp
Iyítettc J3l'a1'5sai .,elt'ogu liságcllliJk" igaz::::ágát. Ilwly il .. nyelvet 
csak az emberrel s a z cmbe rispggcl kapc~()lat h;lI1 hída d zs
gálaha érdemesnek tartani." 

.~ Az okszerii vezé)' s Bl"chisai nn"! ldiJllító 1tI 1111kúss .. ígl1 Páln 
MártOll. Unitárius Rol l. :€rtes ítŐ 1900: _ . 

L
' l~ A mondatl"észck viszonya Bl'n ssni lIlolHl<lIelméletébclI. T\..ocs)$ 
enard 1902. 

• 
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BnU"trtHí :n:f fttliü,tt;J t hl1~y s, ny,·I\' ~% HftallJJ(íák hlll(,mit
lj yí~ 'H1J";,1' Kr)'""", ,:, k, t7H LJ K (·mf.'i .Y. l~riw J"..:-.t \,:tk 'ul ~ 
'$ik j'YPK nl,haH ;1:% í,fmN'H, IIHtJ{H Jl ullr~,h'y J"I'JO ? r1 I·t tt· rrwJ;' 
",wulja K~JI,)!) , t; L. A% idi} B,'ul-'t-.aJo:t k :Jllou íg:tza L Paul 
J1{IIJ,., lIyl,lv.P~foi.~wl "í'A'wlwH kí "wlldja • • JíjKY ,/ '-ak II Bra""Jo.:iÍ 
íl(iWffiltl<iÍí mélyítí, "II'lyll"1l 1,'h,·I.·lL,·" r" 1 ""m r"d"z"í " ny,'I," 
IIH)"""íIlY "Jijí h,'ly" " álláHIHmljállilk, r",r"gá~ának é. íráít. 
V"I<Y n X I X. ~zÍlz ',"'wll'''' "wíl"," k"zdiJdiJ "'gúja'lh m{;d
;iXI""'''' J JH,;ldf~ ili'''' ft B" H~haí kí('Hwlh' aWllogia mindi'nr'! 
kíhuftj ,Jl (jktíd,.,.rém·k (('lí fotJJH','éfi6Iu'JI ,"' ilJl - f'T 

Az?:!1 :l W I' l<;Í.n""~liI , gúnn yal ~z"ml,..n , amit a kritíku, 
IIn,""!!í kup"ll, iídíWI"1< hat ('z az ,'If<lgula tlan tudományos 
IJIf 'J(:í JJap íf{J ,... I;.(H1 U<lg-y foi,%ámu ny(ll vú",z(ltí dolgo;mía kc;úil 
k í IlJíl,l,p.lIoi l ík, 8zó, {JI/ d 4H (f{·t f' Ut1J.H akadí'nJia i (.J·t"kc·7.-:igp ] -
IIItIl (N yel vluli. "iízl. X I V. é.) .J ""nnovítH Gyií rgygycl 6ZQm · 

"4 IJI v ífllJj ll , hogy :I í\z.úk "(IJldj6t ll yl'l vtani ér-lékük határozza 
il" ''''. A " "IlJ(HlJl yo"1tN I","írail "('lll lly"l vl"ni , zahál:,:, hanem 
1'% Iu'",t/itílw ; 6 l'%rk HZ,iJhj;l "' (Ig'. A mUJ.;yill· acc('ntus logicai. 
f·lJl·IIIj(· Jl II 1:llíJlh:IJJ fll'oHodíní , il n{'lIwlIH'n I'timologiai. A ma
~'y:"' h;ln lll índíJ.;' HZ,('1I1 (1Ii;'tj kp ll f:ll ' jani, hogy m ondú és hallú 
HII f'J.4y llllí "'Hnl H:t.t'IIJlII ' 1l H ól IIIOlld(, :tz, l 1/ilIJg'sul yoz,za, amire fl 

1111 11/, l'íJ.(yi1Im(ij ;dw rjil fi}1 il í v n i. ji}I,IJt'1l a% értC' kc:t.ésében 

fiKYI.!ll lf ;lJ'I':! :1% ifjlíl(j)t'í rd l ífiíHI'H, amit m-:;t; ta igazolva lát, 
Jtt,.u;y a ,, 11l:lg'yil t' l\l't'd!'jj lI y,·l v" vHgy i" IWI11 1r';.Íny n Y(llv, 
1111 11'1 :I;" :In y j:í f Id liltd:Jllli IH'111 I(· II/'L 

V. 

, I\I i(H~1l It:t. ('gY"lpl ll i lall;'trHlí.l.rjc'1! II1Pg'viilfl s n y llg;-l 11na é..; 
1{·tlt l l1 k('g'I' 1'"n Yl'g'I ' II(" ~"'td()" I( I}/I()11 (,j ItltIJlknf('I't'öl, nr-rrrl y 
It y,o nhllJl nttl;1 IIIlg'y OIl rf·g' i . 1\7. ;lll y il i ny<'l v vl'dt' lrrt ~rt· ]'c'gyvr r
k(·y,ik ll, ll y (·lv l'lItJl() III'olng' lI sokk:11 Hí':I' IIJ1J1'II. /';z('k :tl :t U 
Ní':I II 'V ll k (1 .11,01'1 ( !H iHkol:1jíil k~,11 ('l'h·'li. III iHln ('1 OI Y,-11I p;az · 
dn ,l.( ( '1'1 '1' 1,111<1(1\111 Illik, nrrtl,l y ,·1 ('H:lk IIOHHí':a S i\ !-j ;11'1'1,1('1<01'; IllU'f1-

IciíV1I1 1( lhl'llIl' nlHllo HII!! r;;11.11' IIi. Nilg·YOII (.t'l h' kt' :-; v;.Íll;ll kozás 
Iphplllf' 11 7.01 .. HZlí rll lí l':l , II I, ik II .Y t'l v ('sí':t ,j,i! .. (\:-; Il y l'l v iiJlk kii z
d,· I'III' i l'Ií II I ('I'tll· lt l/\dl ll·k. 

i\ Mn g'Y; 11' '!'IHI. 1\ kllll('11I i,l j:-; {· nlt, I.; /'l v f' \1 :111 ;IZ rigy lwtl, 
IlH'1'1 "M ('g'hír.(I Hrí l 14'11 . Hl'g'Í'I YI';"(\ :-;(' V(' ! " , j~ · I,'njk 1I)(lg' II " fl/ flU,IjO }" 
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~ MÁGYÁR NYELV ELLENORE 

Nyelvör" címü folyóirat, melyet Szarvas Gábor szerkeszt. 
Brassai ezzel szembe állítja az ö igénytelen kis "Fogáaát", s 
('Inevezi a "Magyar nyelv ellenörének." Jellemzö helyzet! 
Ismét egy magános tudós és vagyontalan ember, egy gazdag 
társulattal szemben. amely már címével is tekintélyt ad meg
hizottjának. Szarvas Gábor jeles nyelvész, kitűnö munkás, 
akinek pártfogója segítségével módjában áll a legkisebb dol
gOZllt dijazása is. Szerencsés kezű ember, aki nemcsak írói tá
hOI·t tud gyűjteni maga körül, hanem iskolát is teremt. az 
ifjú nemzedékekböl, akik halála után is lapja homlokára il
lesztik mesterük arcképét, nehogy megfeledkezzenek tarto
zásnkról és a mester ' parancsairól. 

Brassai "Folyéiratot" indít, melynek tárgya folytonos és 
erélyes kiizdelem édes anyai nyelvünk szántszándékos rontá
sa, rombolása ellen .. . Les minden alkalmat, melyben íróin
kat elvítázba tatl an okokkal és érvekkel megleckéztethesse 
a cél gyönyörű . Tulajdonképpen ugyanaz, amire az Akadé
miát alapították . Olyanforma fanatizmus az is, amilyennel a 
negény i\ázárethi fölment J eruzsálembe, hogy megtisztitsa 
a templomot azoktól az árucikkektől, amelyekkel megfertőz
tették saját. papjai. Brassainak is ,"olna elvétve egy-két tanít
\ánya, vagy követője, de ezek szét vannak oszolva. Jól érzi, 
hogy őt önkéntesen nem fogják támogatn i s azért szól imi
g-yen: "Xcm vagyok az Urnak felkent prófétája, se nem aka
rom követni nagynevű egykori refol'mátonmk példáját, aki 

• • 

nem akarhl, sőt nem is türte, hogy valaki segítséget nyújtson 
tervei végrehajtásában." F elszólít mindenkit, akit nyelvünk 
f' ol."sn. érdekel, sziveskecljék észl'evételeivel gazclag itmu "F o
gásait." De ért.hetően kijelenti: Tisztelet-dijat még csak ti sz
lelell'éldány képében sem igérhet beldildött és felbasznál t 
dolgoza tokért. De mihelyt módja lesz bmme, megteszi. Nem 
leit módja, mert dolgozatokat sem küldöttek, sőt a "fogások
ért" is vajmi kevesen f izetbettek, mert a közönség ahhoz van 
8zokva, hogy még a legizgatóbb olvasmánnyal is a lli:lzllcll ke
resik fö l nyájas szavu árusítók. Amit Brassaj igér, az ugyan 
nem csábit, ha nem is senk it, de nagyon kevés embert. !{ét fo
gása megjelent "Stein J. egyetemi nyomdász könyves boltjá
ban ." A ~L Aka démia orthographia i hibáival fogla lkozik és 
~zembeállítja az Akadémia. két vállalatát a NyelvöTt és il B'u-

Dr. BM., Cy.: Dr. B •• ,ul S11lll1elI1ttt. - 2ö7 -
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A MAGYAR NYELV ELLENORE 

"a pesti Szemlét. A két folyóirat az Akadémia nyelvé.zeinek 
két csoportját, II neologusokat és ortodoxusokat szolgálja. Ab· 
ban Szarvas G., ebben Gyulai Pál szerk'esztők gyanánt szere· 
petnek. Brassai közelebb áll az utóbbihoz, de egyenlő mérték· 
kel kiméri hibáját mindkettőnek. Sz. G. alaptétele: "a hasz· 
nálnt helyes vagy helytelen volta fölött a nyelv sZaVa dönt," 
Gyulai a nép nyelvére és a költői szabadságra támaszkodik. 
Az "elsöfogás" elmés fejtegetései nemcsak a kitünő vitatkozó 
Brassait, hanem a tiszta érzékii nyelvészt is újra megvilá
gítják elöttiink. Ugyanolyan sziporkázók a hasonlatai, élcei 
és kitiinő magyarázatai, mint azelőtt. bármikor. 

A másadik fogás ban "Az Akadémia magyarságát mutatja 
he. Alkalmat az Akadémia ügyrendje szolgáltat." Kezemhez 
kapván egy példányt, olvasgatni kezdem és má.r első pár lap
ján nem egy kifejezésén megbotránkozám. No már ezekre 
bizony figyeltetnem kell a. :M. Ny. ellenZirét - gondolám, hadd 
"itassa. meg s terjessze szemléje eredményét a közönség eleibe 
itélet végett. Igy keletkezett n-ik fiizetüllk első cikke, melyet 
ezennel megkezdünk t. i. én Írni s az, nki kezébe veszi olvas
ni." Egyes szavakat vesz elő : által, az, és aZO'lI, bir, ez, egyéb, 
folytán, gyakorlal, képez, közvetlen;il, történet, at, et, tat, tet, 
stb. 

lll· ikban a szór enrlet, szófíízést és a stiláris hibá.kat ki
\'állja tát"gyaLni. E közben a neologia ügyében Ballagi Mórral 
e!egyC'clett perbe. Ballagi az AkHdémiában a nyelviijíhls kér
dé"6vel .foglalkozik. 

Brassai" véleményét és elve it kifejtette It Neo- és Pale
o"lolog;" ügyéhen az Akadémiáb,,,, tartott értekezésében 
( 1 87~). Az új "zavakat két rova tba sorolja. Az egyikbe azO' 
kat, melyek ti nyelv kétségen kivii li analogiáillak szemheszö
kö! eg vHgy Kön nye n és világosan kimutatlul tólag e ll enfrn·)ll · 
tlanak , a másikban a föbbit. Az elsöbe tartozók ellen kell 
kiizdc.ni . A kiizdelcm módja "A ráheszélés nemcsak ukuk éf': 
~ rvek ágyuiva l, hanplll il gúny aprfl Hi zetésévcJ is ." Ezeket ir
gallnat-lanul ki. kell ki.i.~zöbölni , cl többi hadd éljen, mert 
allmgy is 'l'oldy véleménye szer in t ,,1asH<-Ulk én{ elbllknak UHI 
g uktól.: elejti a nemzet nyeJvérzéke.H 

• 

Ezek után Brassa i cl nála szokott ernyedetlen kitartással. 
relha~zniiljil HZ alkalmat és figyelteti ös i n yel vim jl'Ánt ke-

o-s --o -

, 



• 

• 

gyelettel é. rag_kodás8al viseltető olvasóit két féregre. mely 
.. eretetünk tárgya szép élöfáját gyökerén rágJa." Figyelteté. 
"~ vonntkozik a nép nyelvében élő szavokra é. a vieléki szöjá· 
ratjn. A N y elvujítá •• és Ballagi címú füzet 23 lapjától kezdve 
lIIint~gy 51} szó hibás alkalmazásáról rántja le a lepel t. "Vol. 
na bizony nekem még sok monelani valóm, ele egyfelől az én 
kitar/ásom éppen úgy kifogyott, mint - képzem - olva· 
s6im tiil'elme." Vtolsó intelme mégis csak az írás szava "óva
kodjatok a hamis prófétáktól." 

"'incsen vége·hossza Brassai türelmének. Ha itt megsza· 
kadott, amott újra föléledt. Uton·útfélen javít, magyaráz, ok· 
tat, buzdít, hol szépen, hol rútul. Barátaihoz írt levelei is csak 
nagy ritkán nélkülözik a helyreigazító közbeszólásokat. Sok· 
szor azt mondja meg, amit a nyilvánosság előtt is szellőzte· 
tett, de l'endes(>ll a levéliró -szavaira olvassa rá a szabályt. 
Egész könyvet lehetne összeállítani néha kedélyes, néha éles 
jnvításaiból. 14 

Teljesen ismeretlen emberek fOl·dultak hozzá vélemény. 
ért. itéletért. Trúink bemutatják dolgozataikat és kérik álné· 
zésüket. j)[indenki megkapta a választ. A messzi távolba is 
fényt és világosságot árasztó tudás és hölesesség forrása. Ki· 
csiny és nagy kérdésekben döntő bíró. Nemzetének igazi 
nyelvmestere, akitől mindenki tanul. Az új íróknak útmuta· 
tója, a régieknek vetélytársa. Egy személyben egész iskola, 
kitöl uÜlldenki tanul, de csa.k az őszinték ismerik el és va II· 
ják meg. Nagy örömére és megelégedésére volt. az egyik jeles 
ifjú író Volf György vallomása: 

I flcn ti sztelt bt esterc1n! 

Nem kedveskedésböl, hanem igazság szerint va ll om meste· 
remnek, mert tnnítv{tnya vagyok első egyetemi évem óta. mikor 
e l őször forgattam a MODym' Mondalot és a M 6dszert . Tndomú-

• It Lássun~ néhilnyat : C.-uak szól: "a csomag fe l ső borítékát 
ovn tosall lefeJtvén - uj magya rság 7ehámozván; 

minthog y már két levelet kelle í rnom. k ifogy ta m - ne111 k i
merülte m. (german ismus) az erőbő l. 

Köszönöm a ligyelf etéseket 
hiv atáslIál jobb hivat éppen mint: adat, becs ület. futat. go n: 

dolnt, jövet, menet, másolat, vig yázat.. szeretet. stb. be helyett be 
-k ' bé irotU . béfa lv"l . bényit. Jöö tb. ~pen he lyett é JlI>en. ké pen he lyett 
'eppen. 

-"ló9 -



II}'OO Vé"''''''. a 1.,rOD_"" 'b ... 1M, 
bili merftettem. KéWPO k1ril lbiadJc 
kJY'16 baté .. : a "l/el""", az elIJtJ4bon. 

Ime: a magyar nyelv eUenöréb6\, a magyar nyelv mes 
te .... lett éti az is marad mindaddig, amíg a nyelva' nemzetnek 
élö organuma lesz. 

• , 
• 
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