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Az ujabb йoг’ tuderńányosïfejl6dééébeñy èemmí sem. szüli"

dúsabb eгeаményeкет9 mini; az össgehasònlitás módszere. A1;` ’

összehasónlitó boncztudomány a természet'tanban szintúgy„

mint az összehasonlitó nyelvtudomány a'nyel'v'észetben: amaz

a természeti tárgyak пaпины, ez a .könnyített lkö.zleked'és.

пчёл a tudós тáз шатáю j.ött,roppant sokaságů nyelveket"

töxfekedik rendszeresiteni, s általános eнe]: alá sorozni,' A

termésdze.ttudomány’ egyes ¿gai s0káig` elkülönözve тeнeта

tek, тeг! ЫбЬЬ az egyes tényezöket kellett minden` oldalról

megvizsgálni,elemezni её ‚osишyoшй, s сsak akkor .lehetett

а tudomány egészét szeÄmÍ elötf тaтa az egyes'részek egy

máshezi ‘дисnyт vizsgàlatyalá venni s meghatálrozní..l —‹

Hasonló Шов дёгцa nyelvészet is. Egész századunk elejéig

a külömhözö nyelímsztályoky szigorun elkülönözve míveltet

tek; anyelvész, ki `az úg'ynevezett classicai philologiát üzte,

grammaticája, és variansain túl csapongni véteknek tartott,

és annyival kevésbhé lehetettaclassicai hyelvészettöl vàâu'ni,'.

h'o még valamí más nemzetek szellemi fejlödésével bibe

lódJék, minél jobban volt az hellenjei, és latinjai remeksé

gétöl áthatva, kik 'elött hazájukon kivül az egész világ vad`

barbar volt. Más oldalról 'az u. n.` semiticus nyelvek’ vfzs- ’

3:5}!65 gondosan kerülték a classicai nyelvekkeli érintkezést,'

m3 ha néhe. történt is, rendesen versenyzö czélból történt.

Sot az eду körbe tartozóknek elismert nyelvek is elkülö

тётe, és mondhatnók ellenséges viszonyhan álltak egymás .

iranyeban: A dús hellen nyelv kedvellöjemegvetéssel~néite

a lahm, V1§zont a’ símított nyelvü ciceroníanus seшний sem

aкт шаш a. hellenekröl. l#



д.

Illyen volt a. nyelvészetnek Шaрада, a midön keleten

eдy uj .nap feltünte vakitó fényévelatudós' Europát bámu- `

latra ragadá. India classicai nyelve, a sanscrit, evangelium

gyanánt Мeц; meg, testvéri egységet hirdetve a megha.

sonlott nyelvészek között. Schlegel, Humbold, és Ворр a '

sanscritnak szerencsés mivelöi e nyelv dûs és eredetiségét

megtartott nyelvben gyökereit találván fel, a mivelfség foщ

tában mintegy elkoptatott román, germán és, szláv nyelv

ág'ak tüneményeinek az .e végett tett vizsgálódások nyomán

világosan kimutatták, mikint a nevezett nyelvágak mind egy

csalàdhoz tartoznak. Most egy и} tér nyщ meg a nyOmozó .

nyelvész eши. Ãt kezdte шт, hogy a m1 az egyik nyelv».

ágban homályos, aи csak a’ másik nyelvágban világos'ab

han fenmaradt tünemények által derithetni fel, átlátta,hogy'

a latin nyelv tüneményeit nem lehet alaposan megmagya

rázui a görög segítségenélkül, és víszont a görögöt nem

a latin nélkül, söt a sanscrit a germán és a' szláv nyшeк

. . grammaticali `ösmerete is szükséges lett a classicus` nyшeк’

yalap0s,sbensö szerkezetöket ismertetö tudományához. Most

az, a mi nem rég ez elött inkább упéк és tréfa tárgya

volt, és gyenge eszü tudósoknak шкат. szolgált, hogy

üres yórájukat méъг üresebb foglalatossággal töltsék, most

mondom, a hazánkban` is a szorgalmas, de véghetetlen híg

eszü Kassai és hasonló társai мы rosz hirbe keveŕedett

nyelvhasonlítás szükséges és szilárd 'alapokre` épült [иdo

mánynyá vёт, mellyet hazánkba is макeт: máx' már nазy

ideje, nevezetesen, miután üdvös nyelvmozgalmaink sok hi

. шпaт .is {eыжатa avatlan kezekkel nyulni szép összehang

гаsы nyelvünk húrjaiba , hogy idétlen ’s keìlemetlen hang

Jaikkal a' közönség türelmét kisértsék.

A nyelvhaso'nlitás , valamint a nyelvtudomány általjában,

. kétféle. Az egyiknek feladata a gondolat alapviszonyait a

mint az a nyelvben nyilatkozik, kikutatni,s megmutatni, mi

сsoda kifejezést nyertek aшa általános visz'onyok az egyes

nyelvekben, s` ezt mondhatnók bölcseletz'nyelv/zasonlz'tásnak.

¿_„Második neme a Ilyelvészeti' kutatásnak a.'nyelvet mint

xdobenfejlödö tárgyat тeшит, s nyomozásait идy intézí, `hogy

elöbb a nyel`v. tettleges állapotját mínden legkissebb (3l23150

 



zàsiban `vizsgáljmegyes részeinek pontos .ismeretét esïzközli.,

sîazután azt тщетa, mi van az egyes nyelvhen gondo

latra. és yalakrat nézve egyezö más nyelvekkel.Evégre meg

határozza mindenek elött a hallam (Saut) ') átmenetének

törvényeit , `'s tovább haladva. vizsgálja az eredeztetésñéà

щите sz.abályait,s lefosztván a mondatba szött' szórótmiçpd

aд, 8. mi a szónak mondatbeli viszonyait шeи, Шnyепй ‚а,

tima' gyököket,mellyek a rokon nyelvekbenwjobbára"egye

zök, deßa. külömbözö йзaйьaпй.lкйlбшьбzб„.eгёаeщюъёзШal

módosittatva enedet.í rokonságokból mintegy Наташеl: Ша

 

1) Hogy `ваш ¿à mangfa magynrban mind g вена дату,

llmgyal'. ‚тушением mевктбпьбщетепафк , ш rég e'rzik a
hazánkban' nyeäl.vészettel foglalkoz6k,. тег: ha .av'német аи; mond

ja; Sbetvíîlang`eínèß Saltteä, ezt ‚ингуша деки` lehetne'îmáelzép'.`

âltenni, mint a hang [лишаёв mi чаду képteleïlség,' тёщу’ äupefì

Лат/иs: jelentö,' mint éjnek éjjelén = ¿ötét éjjel. ‘татам .luírl'lf

tom Szemere Peil, a nyelvujìtók legszerenesélsbike, lŕîl'ilek.' mâr

annyi jól alkotott' и] этика: kösiön nyelvünkß, ez` elättt'ïläg'y

kêt évyel ílgyelmeztete'tt engem .'ímy'elvr'ünk 'e hiânyârmmellyet'ńzéŕt

.volt olly.nehéz kipótolni , mînthpgy e mint'természeti пnйком“

jelentô számtÍa.lnn шипы'. ‚пядь, mint .tjerxqészeti` пnнда}; utânzásâ

ból keletkeztèk, és annálrogvaffelettébb jellemzettek, `наймит;

falmuak, mintsem Ьоду`допу általânos шиmи mint a.’ német ‘Saut .

kifeliezhetnénçk. Legjobbnak .talâltnm [вьёт magât a német `526:"

elébb elemezni, és ишnк hasonlatx'lra. .alkotni osztán megfelelô

magyar szót. ßattt a rég'v nëmethen „вши egygyökü, agothlzlaus

fama régi némethlosemuj német {ацтек-пе), (görögben Шиш);

s @taff ниш'Ям (шщофъещфи бргасы'ав .4 . |096 б.) Mw.:

` hall = Ípßtm Hlut сета: annyì, mint hallott mi .‚ mint Ülut, (lill`

хиш quid); és §Bílb, ганзы: mi (billen-bill , щепу a közép` lté-.

metben annyi, mint шагни; tovâbbá быть, égö mi». bww’.

fedezô mi (штат-‚361, щепу`дn közép nómetben': ßebßtfett ,fe-v

dezni), Звать , kötö mi ат. Ezeknek „модным neveztem el a

Saut'оt а klu-nal: megfelelò пап-1361 , hallamnnk, hol .az m kep-'-.

яд, szìntug'y»tárgyat. jelentö mint a németben n t., mint pl. fo

lyßlll, Шуб Щ, гоЬаш, rohanó v. компании (51: уепйр verbo)

mi , érdem atb.' ’ .

к

ŕ



.в ..

мешaй. Ez uton sikerül a rokon nyelveknek eredetäeg kö

zös elemeit a késöhbi járulékpktól megkülömböztetni,` az

`idegent kiválasztani, és a saját'ságost annál világosabb fény

he tenni; .ez képezi a itzisforzìzz’ штампами. .2) -' Ki

indulási eszméje e módszernek az, hogy az emberi szellem

fejlödésével 11 nyelv is folytonosan fejlödik, azért is {616

rekvése a `nyelv legrégibb korszakáig felhathatni, s onnan

.kiindulva azt'minden fejlödésí stadiumain keresztül 1333111l

mes szemmelkiséxjni а legujabb idökig. Ez uton a nyelv

alakzatok egészen másképen tünnek fel, mint azokat az ember

elsö tekintetre venni hajlandó, tetszöleg egyszeríi alakzatok

mint összetettek mutatkoznak, más réyszröl.látszólagos'sok

félesëg eдy egység alá rendeztetik,v és а .szabálytatlansa'tg

szabályszerüvé válik. Ezen nyelvészeti módszernek'szerzöje

. Grimm, ki négy kötetnyi németnyelvttanábßn e módszert

` legelöször `hasznzâllta,és. a legfénye'sebb siker általïhasznos-.

ságát 1s .hebizonyítottm De a mi a, láng eszü német’ Гагa

dozásainák sikerült, az haz.ánk tudósainak nyelvünkre nézve`

jelenleg legnagyobb ésszel,.s legnagyobb szoi'вышитal se

vplna lehetséges4 a). .Grimm a 4-ik századbeli Góth biblia t

.2) l, SDíe êpradyberglelcßung in {бит звавший див Huf:

fífcßen êßßílvíogíe bm Dr. Georg согнаs. ' .

3) Ki mondhatta volna meg pl. (Эстрады mi származâsu , ha ‚

az 6 németbôl nem tndjuk, поду yez eredetìleg [яг/туша = @a6

(Schagen: и] németůl @a6 (штате , а termeszrmény, mint

репт, elôhozni-ból, Юге ©¢=Burát=$baâ ©eBnrene; тазу ki

mondhatta volna meg штате]: v'alósagos sвёл'mалавы, ha а közép

németségbôl nem tudatik, поду Billen annyit jelentett, mint fa

ragni’. és Еду %ПЬ xmnyi mint raragmány; ép úgy mint а. magyar

‘kép' r'okon értelmü Kamm-neta magynrban дарам, baum. Ни

sonlókép a magyar elavult részesülö Миша lmzvzija дом helyelt

tiszta -v`ilâgot árnszt n kñlömben ègészen homályos sып-mашни '

дыра]` szóra. Ugyan is tó] .___'tout', mint ló = lov (lovnk), nem

си}: annyi mint ab , alas,. hahemfler'edetlleg антитезис ышаьап

tâvolitâst jelentö igegyök volt, mint 11 lutin tol-lets; de ez 131111

lńnos jelentés kiávulvân, csupl'm свnй ml, lrudz't .értelemben mn

yndt még husznâlatban `éßfgyök gyunánt копа] „бы“. , melly an



. 111110510 1i1111 a s-îk „1101161 „001011010 sam m.

` 1115l1111, foglalatosságai, és az ezeke'tïl'elt

1°.

lálta elô. a leggazdagabb nyelvemlékekneh иду, hqgy már
az egyszerü szemléletnek-is 11 nyelvfejlödés y.tórvényel fel

tünök. `Ellenben a`mit mi' e nembep birunk, olly'kózelesö

korból vaю, nog@ ha 8. 11030311s különössé

latintóll kölcsönzötß] és nyelvüuk hangjaittök etesen ki'`'nen'l‘

. fejezö betük tétovâzó használása szült, levonjuk,` 630201101

a. mi helyes irásunkha, átteszszük, allg marad valemi.meg»`

депeш való. Ámde valamelly nyelv eredeti alakja „anlnálf

könnyebhen, és` annál világesabban kiliinihqlipél közelebb 1

tekintjük azt eredetéhez. `Ha ядaм`’шву .kfêt lìlyelvy 111e1lу"
valaha közel rokon volt, .késöbb Vaz. azekon ..beszélâ' 1101114

zetek egymástól messze .sztlkadvátl, пишут 16l111050;—

te

zetek, 11alш11i1110z0ш32011' '`.áltel„ mellyekkel 111112011 ha' lé

pett sat. külömbözöp 111 051110110, уёвхгeщпnуйщ 011111027

batik, `hogy a kettö eredèti hasonlatossággâtra.~ 1611110: "e `

könnyen reá nem ismerhetnkakkor тавощьовy 6 külómgî.

séget annál kissebhnek 101010111131115111i1161 közelebb

nánk elszakadásuk idejéhez.«` y . t `  .

.A mondottakat 110211111:`11310l16100l1111l1110210110, 111111111;

könnyebben zlehetne a. magyerpak rekoqait g roppant sо;
kaságu nyelvtömegbölE ` ' l

kekkel birnánk.,` nevezeflesßm ha а’ЁЩa

korból ismernök, 111i11611 meg

eit. melljfek а .

lezétt 'viltl'gpéf .

l.

kiismerni, minél 1115i11l1 nyelvfemlef _ ``

. ¿wrok nyelvét "02011

Ázsiáb .. 1102011; vallásukat, `
életmódjukat, és szoká$aikgtwnem `vz'xltoztatyá.u,gnyáelviik Bre'- д

deli bélyegét még el nem veàzté. Azomban az isjgaZ, hOE'Y

ha. anémetneka régi nyelvemlékek leginkàbb aп'a szolgál

tak, hogy segítségökkel az 111 11i111l01105s6l1, mçllyen az igaz

щeй/0sz011101: járnia kell.,. mi már küeleltútoń indulhxatvàn,

ollyféle segédeszközökre annyira nem szoxïulttmlx",. ’s.¿lehetf

relllênyünk, hogy csekély forrásainkkál ís a. 026l1` eléylietjük,

`ha сваk щиnкa 1111211011`0211101 çl nem t'éveäz'tjük- ' :.. ¿. д.

_-__,_ " ' .Ц ‚ ' f1"

nyi, mint lul = ó = 107016 :. tàvolltó :tekenen Szinlngy'. les!

6 ‚ 6ta, mlótn ‚. 02610, és hajdan, hnjnnl витым: 65100010365

[ése érthetó едущая és .a iinn aj-Ita. (ka' névkápzö) .tempull; aj

аг'тп (amen, melléknäv .Èépzöj temporali@ ‚. дна ветре: kön.



8i.;

, .

ы peöiig""egìishzeriì'm'ez:". állitas'sanak ö`sszze nyelvünk` . .

szavái fogaatlmi;' és' hallami erede'tökïszerint , 'osztályoztassa-.

' . ` пak en.nek nyománheńlekre és Гaдания, akkor иeщи nye

‘гeнами: aszavak elsö gyökel'és'képzöi ismeretéhez jutunk,.

és lńásodszor'kiviláglandnak La' hallamtan törvényei, 'az аду '

` kir'ìy'eït.gyökök leszhek aztán összehasonlitandókaz''u;.n. liń'rr`

nустым gyökel', ’s'.képzöivelf mint a melly щeй-стаd:

`dall ärmagyem'fńiind a.' història', mind az ваттыt ‘ny'èli-f'

észeti'lyizsgálatok nyo'mán legválós'zinüleg rokon, De ez ösz-i’

siehes'onlitás közhferi 'i'smét 'folytòno's 'fì'gyeiem lesz` {ставшnм.f

piindggyik. nyelvnek ëghajlata, 'miveltsége , és .más ' befelyások Г

àlfar sájátságoseń iń'ódositott nyeliiiörvényeire.` . ' ' `

Í ’Most vizsigálópillgnatçt v.eteildünk 'a kijeleltïůt'egyes

. вышит.‘ î .

A. imi @l6s2511’áfgìóhyómazäsf meti , ez `вены тaтам
' УЁЩЁЩЁ дёгйеыёщeшёфг azon yáltozáůt',` mell'yen {ай'eщё!!

. miem а .gyökg 'föné'v'gïmelléknéúgïge'; igehatáŕozóvà lévén,`

egy ¿szóvalÄagb.ëszéd' Íegyik Os'ztälyäból"a .másîkbalváló ait-

m'exitëben'; de ug'yáńakkor'ñgjlèlńie Жён; y`n`.1éts0dsz01° arrâ.is,

hp'gy millyen. változásokon ment-keresztül'a-‘gyök"az1dök"

fólytáhatr“, külöfńbföz'ôïhely. s .ìnit/elt'ségi‘"vi'szolilyok Вбzт. ’. ì

` _ .` Heiy l e'zer'l' .liálte'z'ä.sßkï okaî 'útán' fhyomozódunk;y вы ta'- 3

láljuk: fhogyffàmjelvinem: ‘es'upäl'n' az ész tö'rvfényei által'`

`lu'ltïátlкòzt':itik ,j háŕipnii'áïjó hangza't' sizabályaitól `is függ, és
.

az"".em.be'r 'nenîï'lfesl.lpáh' érte'tnì' tikaf,' hanem" fogalmait'

úgy ejteni kivçitńjzìt",' шву mine«liktg'ánmk. af s'zó Цапфа eljöç

tetésbe^ne kerïìljö'n‚` mind `a’ .ghallgatónak 'kelleinesen hah-.
gòzzékfî ’Valamin'ъ" ¿lzI íés`z.`,' -mellyfòg'almekat Мэрe: ‚ъюььaп

татами, es'ßŕteh'nèsseget {keŕes.â úgy aíhalńg'okat fel-'
Теща`, 'azoktól.n.ae'glsivzinja'1 hogy'könnyü g'ttmenetiiek“, eдyв..Е

261;‚’Ёёё$;eillб!г‚"'eеy7 дамп 'j 4'ihaùgz.átúak' legyenek. ‘`—' "

’ `:А"пй66р”{ёЬЫ3-ШЕ a` nyшек a тощие törvéhyei sze- `

rint elemeшй”`ёё'Ёl‹?ЫЁёшйдавай“; ß af'szavaknak ‘mind fo

Быта mind hallami eredetüek szerinti össze :Stlllitzìsa. szüksé

' везгтщшаьбъ azukn'ak nem'zetekre, `csalàdolcra osztályozása.

lehetségessé МАША-гt. ' . щит.п. . .- '

z ÍM'szónyo'mózàsuak `` elsö ".tef'm'nläje. 'tehát .a. nyelvkines

.nek. mintegy elsö`ïalaptökéjét,. aддитивным hogy
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ezelmek nyomân kijelelhesse azon поддоны, mellyek днa! a

nyelv a'laptökéjét fejlödése folytàban gyarapitotte.. Mondatik

pedig szógyöknek egy olly izesiilt hallam , щeпy `külömbözön

Мoщнoй, de egyféle alapfogalomra mutate szavak egész

`sorozata'metk alapul szolgàl, igy решáт a magyarban: al,

alacsony, alap, alare, ala'z, мама, „и, мешал , alj,r

a.17a.9;"a17adék, тау ‚ aliasodz'k', alom, шт, атм;

шт ,` algy-agy ‚ат/и  agyasat. valamint a »hasonlóg

Нnn: .ala locus infra quid area. inferior )szóból lesz: alo;

quod infra est, alo locus, quem quis.sedens occupaßfáëißpldßç'

alas,”decorsum;` агаве, subtus, alaba, locus inferior;

шатен, alhaz'nen, шатен; substratum; alarvaylocushu

milis , vallis; alamaz'nen , inferior quoad conditionem (de-'

missus,` subditus): alaz'mws,` humilitas ,. submissi'o; ala(

lzìesuus,. quies `rei .in .loco suo, inde: perpetuitas, conti

ńuitas; alas, quod subjacet', substractum; alan/coz, locus

humilis, vallis, alustan, fundamentum рono, substuo; ala-'

stus, substructio , агент, inferior fio , humilior; ale/alan;`

demittor; слетит inferiorem reddo , humilior.; alennus,

humilialio ‚ submissio; alenso status humilis sat.' Hasonlón

fai. тaзy .fana lesz , Медик feiel , [Ед/еж, befejez , тез,

темнеет, továbbá М,` теша, felz'be , falen, таи ; felse'g,
шведы, felleg, fel/w", что], fader stb. ya'firin'ben'päçìj

(o pé-fö 5) l.) Caput; 2.) quod in capite est, mens inge?t

nium, memoria; est, 3.) extremitas rei, fìnis`À м). locus

superior, qua eх causa Саssе Allat. Adess; et Abl.. invol-". .

vunt lat. saper, desuper, saperne etc. on'katon рады, est

supra tectum, [шутит ршшае, inscribo, `felirok б); Ebböl lesz

4) A külünbeu józnn 'gondolkozâsu Molm'ir János анаши;

hnsonlat szerint fellzo" szót n görög veçbeln-vel нота kapcsolalba,

ho.lott è görög sзбить: ‚ vnlamint a,` német ‘Réßtlznek ¿s a latin

nebula,.nubes a шип .nebo mik, a, sanserit то, szétfoly, пёс

tèrjed a дубки} ’ ' . " ’ 4 "

5) A' magyar f-nek, néha a b'nek is a iinàbcn p пне] mву.

igy.pzm'fn [mintfsem oszú) peldoföld=ï§elb; рампы.

6) Ш a feti szónak szármnzâsa föhöl a grammatica szabâlyńin '

вышиб, -holoa a mngyarbnn miképi зяби'тайна féjböl nem vili

gos. Ez külömbcn nom egyetlen példn" a magyar задник` Ilnn 5!

\ l



` ad fìnem

а

по . \ '

pamen capitatus;

fine carens; рёв/Нед’,

fejök); раст/ай, securis, (magyarul = fej-sze); ращу,

päädyn, apex, culmen parietis; рати', capistrrum; päädyn,

рeп/enи; päällzlstän, .superpon0,. решат, caput

impono, befejez, (Sube madyen: .päiaóár, capitis impositio,

conclusio; päärmä, `Нантa; plica, 'marginalis.(magyarul

perém,` de ez alkalmasint a`német éBräme); ‚радеем (a pää

qs. ad fìnem `pervenin') solvor, demittor', evado; päälemys,

solutio dimissio , ect.` ect.

‚ A дyш: mint ollyan, nevezetesen származék nyelvek

ben tisztán használatba nincsen, vадy legalábh igen csekély

számmal található; a nyelv gyökeihez tehát csak tudomá-~

nyos ‘диетat utján ‘дышaщnм. Нa` a magyarban több egy

таза tovább nem elemezhetö „тaк 7) так forgásba,`

 

tali szi'lrmaztatäsâra. Igyy забив}: n magyarban elsô tekin

tetre semmì' губке, holott а .Ilnn' segítségéi'el “Навоз , hogy em~î .

ber szóban 'a шаман: eròsifett fok jele ebb '=finnben empa' a gyök, .

шашни: 'legény szóban Zeg az elsô erôsìtett fok jele а ,gyökén. ‘

Más nyelvekben is az ember clnevezése összefüggésben van. az

` erô „бы, igy a hebex'ben geber'fe'r/l, és gibůár, erös a latin

ban vir ën vis. Más nyelvekbenaz ember elnevezé'se gondolkozó '

n tehetség'éröl kölcsönöztetett igy Gothban Man, {такт ‚ ЁШЁХШВ

=âmcnfd;', a `sanscrit man = nénieli'll meinen =` дыши! memini '

bôl, hasonlón a. ńnnben mies, vir, mietín,'cogito. Индиец:

hasonlókép a magyarban semmi szârmazâsa, ellenben a` ßnnben

le-jun, rezeg, l'obog, innen lejmaan', Маш-о ‚ lâng гены упёи

képzövel annyi, mint lobogó. Csekély módositâssal és показоs ш-`

Inni “mпионке! 5=11=.‚ vagy szilârdabbul ь, lelzun, tremo:

МЫШИ, innen lek-tz’=leve’l, .tremulusi `quid; имена =leveles stb,

7) Szqrosabb nyomozás azonban sok magyar szót, mellye

liet eddiggelé gyök sинища}: tnrtouunk ‚ származottaknak muta

МЮ, igy példâul: lel, egygyökü le-vel vzilamint. шаг, egygyökü

¿alp-pal , mind kettöben az l igeképzö,s mind a kettöben le, vagy

al csaknem egészen egyértelmů gyökök. Késöhb megmulatandjllk,

mikép a (очам nem elemezhetöknek шпон néz, lát ‚ hall, вы.

valt выше .azirmazékoh...` . .„ .

pdällz'nen, supernus; .,zu'iâröz'n , capite и

cap'ut habens solito majusfmag. .= `

 



' шa, hanem azoknak dúsabb kifejlése .képezi.

. и y

az egyébre nem шиш, mint arra, hogy а magyar nem

származék, hanem az eredetihez nagyon közel дáю nyelv.

Minden hallam belsö szükségböl eredvén', az az az .

embernek azen` sziìkségéhöl , mikép érzelmeit , шатaние

Stb. kifejezni törekszik; következöleg a szavak elsö gyökei az

elsö egyszeríi embereknek elsö érzelmeit ищeт indunt és

шагaю szócskák lehettek, `mellyekböl késöbb a gondolkodó

ész összefiggö szavakat alkotott. A miböl világos, .hcgy aкт.

melly nyelv’ szavai csak igen csekély számu gyökökön alap

szanak , s a nyelv gazdagságát nem a gyökök nagyobb sша

Mär a. gyökök ekképi származása юsы világossá; mikép

azok bizonyosan egy taguak, nem штык feltenni, hogy

az ember érzelmeit, шашни eredetileg нét hanggal Мeнe

volna ki; 'azonban а nyelvtudósok’ vizsgálódásai ugyanazt

bizonyitják, s nevezetesen nyelvünkben még az elsö 3z:11'

mazékok is шутoм az egytagnság törvényeit. Nem ke- .

vésbé világos. az is, hogy a gyökök teŕmészetöknél foшa

sok. értelmi'xek, nem lévén még a képzök áltál közelebbröl,

és szorosabban meghatározva; a minél foшa az ànnyiszor

vitatott kérdés, a tárgyakat elnevezô, vagy a cselekvös'égeket

jelelö szavak léptek e fel elött a nyelvben, nekünk üres

kérdésnek шелк. Az emberi nyelv a nyert benyomásokat'

. kifßjezö egyszerü yrövid Выгoнкa! йezdбдбй, a rnelty han‘

gok alkalmasint sem névszók, sem izöszók nem voltak. Еву

pl. mennydörgést hallván az ember a nут benyomást al

kalmasint a, hallott hangot шёnoтa, dörr мы fe-Jezte ki, és

e hangot használva , az emb'er világosan sem a tárgyra nem

дoгidoк, тeщeй latinnl tomïrunak mondunk, sem a cse

lekvésre, melly lunare szóval fejeztetik ki, csak mikor'ké

söbb тáщaт; és cselekvöséget megkülömböztetni tanult, fe-`

jezte ki e megkiilömböztetést а gyökhöz ragasztott képzô

által, és lett: „dörög“ és „dörge's“.  

Nyelvünk eredetiségét az is mutatja, hogy benne illyen

.gyök természetü tárgyat és cselekvöséget egyiránt jelentö

szavakjó számmal találtatnak, iвy például: гaзy, gehzscz't,

циста; és fазy дат, algies, zár ислам; pessalat; és

zar pessulum, тест. Láb pes szó közönségesen csak név



12

душат ьазшыiaык, azomban aköznépnél most ismint ige

használtatik például hallhatni Szeged vidékén: Mit`tipsz

lá`bsz mindég? Vagy egész nap tip-láb,-Különben ama

gyarban ez elsö gyökök egyàltaljában könnyebben feltalál

hatók, mint az indogerm'án nyelvekben , a hol elöképzök,

középképzök és végképzök megkülömb'öztetendök, és sok

szor mind a három egy sz'óban; iду például a német бфашп;

régi németben scada ,` a sanscrit ca- ja- val egygyökü , .és

elöképzö ,` és végképzö d vagy t által lett. Szintugy a görög

6’яогос és бкш és latin obscurus, oroszul этnл); vagy

például ßettaibe, ‘gabona (régi .némètben ki-tragida=ba6

(вешаете :maß ber Evben.gettagenhmind a három válf

tozásokon ment keresztiil. Ellenben a magyar szavak rende

`sen csak végképzök által alkottatnak. Középképzés, mint a

minö lép és láb-Üban, ér 'és ár-ban észrevehetö, és elö

` képzésf, milita minö omol, bomol, romol szavakban látható,

a ritkaságok k'ózé tartoznak.

.ŕ .l
 

`8) Innen „sы. a magyar 5am, вид is eredetét. A magyar'

е szótaz indogerman nyel.vt'ör'zsökhöz тая'[от oroszból Шпенё

.nözte, hol szin зайти: egyféle az credete a görög ахеищ, a la~

tin sc.enaszóéval , és melly nem cgyéb mint ska, {бабищ jaleo-'

(б gjiökä щепу ìgmét a., görög axe-oz, Гейш, anémet бфоррт,

Сбфщэре, (эфиры-1 xs ugyanaz. És külünös, hogy a szinnèk

másìk colar ërtelme sыше fedez fogalomra mutat. A sanscritben

is var-na szín, vri, `1’е‹1г1-Ьб1]б. A mi a szinekelnevezézêt il-`

leti, azok a dolog természeténél fogva nem eredetiek , hanem 5261'

аммиак, és csakugyan a ñnnben lwal/cia, `fehér tulajdonképen

annyi , mint vílágos szinůwalo, lux, lumenböl muela, гейше ре

. digannyi, mint гашиша, таи 115161161, а magyarban шт 111

lajdonképen véres, sa'rga , закатай, Ге/ёг a n`émet душем'е] egy

eredelů, és a впишет Мю, a görög они а magyar feng-el all

vìlâgos öisaaefüggésben.\'

9) Lép иду van la'bhoz, mint a magyar ja'r, a iìnnjal, pes-hem,

a mellybôl la' magyar gyalog is lett. (1. атщпп'меs lit. hung. a

J. 'N. Réraif§f77) valnmìnt gyala'z is, melly e „еще аппу1, mint

мамы tapes. Szintugy jef, дуете is ide итогами.
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A szónyomozás második тéщe a'hallámëtan. Ebben

hàrom pont `1611 .viz'sgalat ala: Az elsö világos, тегt a hal

lamok müszeri rokonságán alapszik, тeнты`10528. egy és

ugyanazon müszerrel eрe“; hangok egymással könnyen fel

cseréltethetnek; söt mikor'származtatás, képzés következé

sehen, ш, egy můszerrel nem'ejthetůhallam összeütközik;

. `. az egybefoglalt kimond-hatas végett a csere szükséges is,

` igy mondatik ront, ramt helyett, önt, ömt helyett, minthogy

az ajak betü „m“ a `„t“ nyelvbetüvel egybefoglalva nem

ejthetö az m-nél az ajkak összecukolódván. Többet a’ hal.

lamtan e részéröl l. német nyelven kiadott magyar nyelv'

tanom 13--18 lapjain.

A hallamtannak masodik рoщa mélyebbre ható ny0-°

mozásokat tesz fel, es nehezebben hozathatik szabályok alá;

ez a hallamnak a fogalomhozi viszonyát, vagyazon össze

Íîìggést illeti, melly bizonyos бивyaк, benyomások, fogal-`

mak és az azokat kifejezö hallamok közt létezik. Ugyan is

a szó, a mint fellyebb láttuk, azon benyo'mások által kelet- _

kezett, mellyeket a tárgyak az ember érzékeire gyakorolnak,

ennél fogva világos, Вoвy a szó eпаdeтe; hü kinyomata

az altala kifejezett tárgynak, ` vagy'a cselekvöségnek, más

t szóval, hogy a тёщy, .vagy cselekvöség, és a szók között

valami eдyaшnsёъ;г létezik. Minthogy azomban egy tárgy több

oldalról illetheti az amber érzékeit, feltogásat, könnyen éн

Ьe16, hogy lehet mind a mellett egy tárgynak külömbözö

nyelvekben külömbözö elnevezése; egy példa fel foшa vi-'

" lágositani a mondottakat: nez a magyarban, пае a finn

nyelvben annyi mint vídeo; honnan ez. a jelentés?lMicsoda

kapocs köti össze a`nézés cselekvöségét, a. néz kifejezéssel?

Annyi.bizonyos, позy a z itt `képzö épen ûgy,.mint sóz,

kövez szavakban, a ‘hátramaradt gyök tehát nem egyébb,

mint ,jnil melly, mint általjában az indulat szó, elsö elemét

képezi a késôbb alakúlt törzsököknek, minthogy elöször

. azokra fakadt a megilletödött ember. Mikor az ember va

lamit megpillant, m'! no! vaдy la! indulatszócskákra fakad; .

szintugy, mint valaminek hallasára, [ш .kiáltásra Mitermé

szetesebb tehát, mintfhogy késöbb eg'yes kifakadó hangjaít '

heszédbe l'úzni, és a cselekvöségeket jelelö hallamokat а
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tárgyakat jelentöktôl megkiìlömböztetni kezdvén, а nevezett

indulatszócskakat arra használta, hogy azokból a nézés, hal

lás cselekvöségét kifejezö igéket képezte, és lett: nez, Мг,

лап. Hasonló eredetük van: áh-it , (Пл-аи, ás-it, {ша-п

igéknek, valamint sok névszóknak is.

Ezen elsö kútfejét a nyelv-gyökeinek nem kell össze

zavarni egy másik, következményekben még dúsabb.forrásá

vala gyök-hallamoknak, elnevezendö tárgynak штаты

líÖlCSÖDZÖtt elllevezést (ovopaatorreaompsva). А chinaiak a

macskát míaonak nevezik, bizonyosan azon [пanубl, mely

lyen ez állat szóllani szokott A magyar elnevezés szinte

„ma“ és kicsinyitö cska-ból áll. A madaraknak magyar el

nevezései tökbnyire a hangok utánzásaból тéтeнeк, igy: bz'

In'ez , pz'lypalaly, выпаде, dará, pznty (finnúl peipo) sib.

különösen gazdag illynemií igékben a mi nyelvünk , a.pálcza

eltöretvén rees-eg, a puska kilövetvén, rop-og, az ágyú

elsüttetvén . датчaн, a harang kong, az ökör bó'g, a bá

rány be-get, a Ни! gag-og, a kakas [штат-1, a bagoly

[пишу-aж, a kakuk [гадай-0l stb.

A hallamtannak egy harmadik, minden nemzet egyéni

ségében alapuló oldala is van, á uemzeti szep-lzangzat,

(Euphonia). Minden nemzetnek van sajátszerün jellemzett

zenészete, festészete, költészete `stb. és szintugy van saját- `

szerü széphangzaija is. Mig a изt halomra toldott sok más

salhangzói az ö prszt, chrty, tm , ‘топ ‚ vlk-jaib-n Зyбn

györködik, addig a magyar minden `mássalhangzót külön бn—

hangzóval szeret ejteni, és мю! helyett asztal , Магда helyett

датам mond. Minden nemzetnek vannak kedvencz hallam

jai, és a hallamoknak bizonyos összerakás пищa. Afranczia

 

szereti a nyifa- vagy orrhangokat, a német kedveli a he- `

hentös hallamokat, a tot gyönyörködik a sziszegö és rezgö

hallamokban, a magyar kedves hanai a lágyitott cs, gy, ly,

ny sat. E kiìlönös hallamjelleme az egyes nyelveknek idegen

nyelvektöl kölcsönzött szavakban mutatkozik leginkább , igy

lesz a francziaból a latin manus-ból main, sanus-ból, sain,

. vicinusból voisin, minusból moins; punctumból point sth. '

A magyarban lesz Angelusból Angyal, Georgból György,

.Stufe-bol. lencse, шаек-ш fáklya, яте-196l каша lett.
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meghatározandó. A nyelv míg él, és azon egy nemzet be

szél, folytonos változásoknak van.alávetve, mind a szavak

alkata, mind- ámbár kissebb mértékben -— a’ nyelvtani

szabályokra nézve. Más például a latin nyelv Numa törvé

nyeiben, más az Awal barátok (Рта'eё Arvales) hymnu

sában, ismét más a .12 törvénytáblában, 'mellyvégtelenül

külömböző Ennius nyelvétől, méginkább Plautus és Te

Матséюl, végre .au`Rómaiak Augustus alatt alig értették

volna már a Numa .korbelieket. De Augustus korában a

nyelvfejlődés delelő pontját érte, a nyelv-alakok .megsziláh

dultak, a szavak értelme'megállapodott és Ausonius Clau

dianusig egy maradt; de erre nem sokára ismét mozgás

nak indult, és `uj életre támadva egy egész nyelvcsaládnak,

melly Román köznév alatt ismeretes, lételt ad. Едy minden

nyelvben bárom korszakot megkülömböztethetni.

A mozgalmasság, növekedés korszakában, a nyelvte

remtő ész erejéből ki nem fogyva,“ változtat, alkot, ’s ennek

következésében a gyökök és szó alakok folytonosan változván

a szókincs, a nyelv gazdagsága szemlátomást gyarapodik. De

itt ismét két életkört kell megkülönböztetni; az elsőben

a hangkellem, a másikban „az értelem törvénye túl

nyomó. Míg a nyelv csak a nép száján forog, shallamai írás

által meg nem alapittattak, addig a bangkellem jellemzi az

`uj nyelvszerzeményeket, és a hallam törvényei a főtényezők

mind a шaшкoй változtatásában, mind a gyökok gyarapi

tásában. Mihelyt ellenben a nyelv írásban némí` megállapo

Лeши nyelvgyarapitásban inkább a száraz ész törvénye, a

származtatás végre az össze tétel, és a körül irásokuralkod

. zatlan maradván, a szókincs külső kiterjedésére többé nem.

gyarapodik, csak .élénkitett forgalom a meglévő szavaknak

HJ átvitt (тeткet kölcsönöz, más részt tudományos szük

ség a szavak lengeértelmét határozottabbá, világosabbá te

szi. `E második korszaka nemzet életéhez képest lehet rövi

ebb vagy hosszabb; ennek lefolytával и] nyelv forrongás

dastnyert, a szóalakulásban, a'kölcsönzésben, és minden- .



16

kezd.ödi'k, az örökben kapo'ttnyelvanyag új elemekkel el'egyít#

так, és nj hallamtörvények szerint ujonnan alakíttatik, és

. folytonosan fejlödik, mig', швy megszünik, vaдy megujulva

. egyuj nyelvet képez.

. ’` Нa ezeknek nyomán Sjögren illetékes наeмt a. ñnn nyel

vekröl összevetjük a legnjabb idökben a magyar nyдl? Ineze

jén mutatkozott jelenetekkel, önkénytkiviláglik, mikintañnn

nyelv jelenleg`is fejlödése elsö korszákának elsö élet-körében

van, holott a magyar ugyan e korszak’ шáг màsodik дeшё

тénек vége {eю hajol. Sjögren шве: bie пища): @mathe

mlb штат: czimü munkájának 37dik lapján a. fìnn nyelv

jelleméröl iвy nyilatkozik: „a hangnak шsа t'árgyakhozi k6z

'vetlen simulása,és a hangzattali játszadozás által az щéк olly

forráss'à válnak, meìly шyтt ujonnan fakad ön гnaвáмl.—

А [inn а eégett, Лору a magába velt külso" természete't шиш!

/zz'vebben листва/везде vz'szsza, gyakran egészen шszólcat ké

pcz, mellyeket azomban más, kz' а ngel@ szellemében seint

ugy be van avanza, [сбивает тет tud. Innen ered azután

a kitételnek ama. naзy élénlкséзe és szépsége, щelly minden

vaют ünn költeményeknek saйцa, és mellyet semmi áttétel

‘гaзу forditás visszaadni nem képes. És innen van e nyelvet

eши'4:66 példabeszédeknek ama sajátságos, magasztos 6szi11

tessége 'Általjában e nyelv a legképzettebbek egyikének mond
ц ható, nzon. különbséggel тéз is ‚’ hogy a jelentés viszonyai

és mellék-határozatai inkább életmüvek, az az hajtogatás,

' чaду a gyök bensö módositása. által, mint gépszerííleg ki

vülröl ragasztott szók Шtal jeleltetnek meg.“  Пoз-y a fìnn ``

szó-alkotásban a széphangzat inkább uralkodó, mint a тa

gyarban, шпицы: a ragozás alkalmával a 162zs6l; betüin

` tört'énö módositások, mint Вeщеsыe, betí'xhagyás" sat. igy

kaadan (kádan-hátni, hátat forditani) a szenvedö formában

kaadetaan helyett lesz kaataan, vaдy aita, sарes, ils, реши,

käsi (o.. kézi=kéz) manns, luku (о. luku=olvasás) numera- n

tio,. a genitivusban aidan, ikeen, káden,. luwunná паsшей,

vagy végre Вoдy `általjában egy a fìnn щeпке-sz614165l eddig

`штамnos szabály alá'nem hozott nyelvtörvény is. mellesleg`

érintessek mind a hajtogatásban, mind az ejtegetésben a. пут

.szótagot mindig vaдy kettös,. vaду` kemeny шáззыьапщё

У

.--'



elôzi meg, melly ha'` a вишне következö consonänsból гё—

gyszerüvé, másodikban lággyá

k volt, ez néha egészen Штa

kesztetik be, elsö yesetben e

változik м, vagy ha. egyes

gyatik, és e szabály viszont

(az ем alakatjelenli а ттЁшшЪшд,

luk/fu, (мы) sem lukum

kappa, (kup) excavaxum, casum

quid, ko pan, .

loppa, (lesleny) решающим, .

трап.

aida, horreum, promtunrium,

` Шип

lapa, (lap осина) scapula, aruus

шип.

Ílepo, ‘D equus летал

pelo,` bestia папаша, реа'оп

kiki, (Мг) sudor bien

i?!

is Ыl. Igy lesz:

(айва, апесшЁз, raklcaàn.

дарит, ncidus , дарите”

kirpas, irncundns, kirppahan l.

y 'lfìrlzzpaìm `

pez'œt, (мы, rödél) (встал

. рези‘ tec/zen, l. режет.

kelvet (héle)" риса, Лефейёп l.

heqreen. ‚

saz'ìvàls', perticu sepibus erigen

`dis (sövény) ведрnми l..

. seìpnnn

kidas, tardas, [ша/ат l. Маши,

oas, arista, aka/um l. вдали

cereale

 
    

hält/zo; (köhög) шведа шит
v'uz's, (roze) ведаю шит

Az .ig'éknél lesz : `

(az elsö сии/шпагат a2: ¿fn/immun?, а mdsodz'k

' . [штамб/с тщета

морали, (tîpog)` levi реве {ш

тшйт, (о. râ~dan=ragad vi

arrìpio твоего, тати Ё)

затаи, вйтрёй (о. szerpe' =

szörpentek) sorbes.

x

H) A tônév Э'лит g. гладил,

а jelen idd’ egg/ea

cedo [града .

lyklcà'aïn, (16k) propello , (гида?

iшт

10) onomatop. hep Шор! ból rnhwásfrakás) cactus hominum,

I .rnhivaham l. платам],

(о. rg'xtá = rugadozott mi) Ca
dave: a fera rapace dilinia

teraf,

дотам‘.

rngadozbôl падший: és

tum (a héberben n dögnek neve выше

tréfáh, dög tulnjdonképen raga

2

a тает!!!‘ а .



' регат, (fed) tego pez'tlà'a
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горят, desîńo, ilnior lopua

туши, (вы) fune ligohkó'yltcïä hau/nm, (пр: Intro haak/cua

Íleüâ'n, (Пай!) projìcio неясна; тш'аап, щепвиго, mimi..

ладоши, (hahota) aperto ore Кишат, (нnшивок) karlata

‘ Cachìnuo долота: . `

luen, (olvas)nnumero [идеи kallíaan, вып-01 kallala

putoare, (puttyan) endo, padota. mà'tlà'än, ubunde congero mäläl/ä.

трат, consequor гашиш. makaan, jaceo , cubo , тата

Ellenben a magyar nyelvujitás ujabb tüneményeit igen

kevés kivétellel a széphangzat törvényeinek teljes elhanya

go.lása bélyegzi. Mif értefmi szabatesságdt akarunk', s111i111—

hogy az leginkább összetéfelek s èrthetö ragozás Шa! ér

. hetö el, kevesettörc'ídünk'a. széphangzattal, melly rende

sen az érthetöség rovására gyönyörköd'tetné a hallgatók lü

leit, Mint polgái'i (Лeшnk, ugy nyelvünk is. túl van immár

a játszi gyermekkoron, bár a gyermekiség gyönyöreiben és

fejlö'désiben csak igen szüken részesültünk. Mennyire hódolt

a hangkellemnek régenten a mi nyelvünk is, mпицы: a

nyelvünkben olly nagy számmal létezö idegen szavak, mely

lyeket a nemzetnek meg eleven szép hangzati érzete min

denféle elcsavarások àltal nyelvünkkel meghasonítani töre

кейсе“; Semfieín-ból lett ad analogiam borostyán, laurus,

богат/лимб’, Smitn-böl одета pentekoste-böl ран/абы. (5th'

Веет-ш eper, Сбфтавег-ЬЫ so'gor stb. Milly egészen más

`kép vagyunk ez ügyben jelenleg. Ha néha néha eдy szót

kénteleníttetünk, kölcsönözni német szomszédjainktól швy a

francziáktel, crimen laetae majestatis linguaenek tartatnék

‘azon legkisebbet is változtatni, Чанy ha aн még is tennök,

.czélunk nem volna elérve, mert nem értetnénk.

Mind ezek után világos , hogy midöna magyar a Нинe!

összehasonlitandó, a két nyelvnek nevezett korbeli külöm

bözöségét' mindig szem elött kell tartanunk. Hogyha régibb

nyelvemlékekkel birnánk, vagy ha legaláb ko`runk nyelvén

mmden° táykülönséget, a mint a nép száján élö nyelven lé

teznek 1smernök épen e korbeli külömbözöségnél fogva sok

kal syzemlietünöbb hasonlóságot шьете a magyar és film

nyelvek kozi;. feltalálni. `
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Mind ezek mellett magától értetik, hogy midőn a két

nyelv összehasonlíttatik, mind azon elemek, mell'yeket mind

egyik mintegy saját kezére kölcsön vett más nemzetektől,

“akkor számba nem jöhetnek. Mielőtt tehát az összehason

тás mivébe belékezdenénk, mind azon szavak, mellyek vagy

idegen alakzatnak, vagy képzőiktől megfosztatva rideg, és

a.szó értelmével kapcsolatban álló gyököt nem mutatnak,

ellenben valamelly idegen nyelvben valamelly szócsalád tag- `

jai, mint nem magyar eredetüek kiküszöbölendők: Szavakat,

mint rostély, templom ‚ deszka, pitvar, már az hogy ben

nök fel- és alhang` egy szóban összejön bélyegzi idegen szár

mazásuaknak; de nemkevesebbbizonysággal lehet“ abrak,

abroncs, abrosz, ablak szókat szinte idegen származatuak

nakmondani; miután ab a magyarban mitsem jelent, a mi

a nevezett szavakkal fogalmi kapcsolatban állana, más szó

tagot pedig gyökül venni, tiltják a magyar nyelv alkotónak

előképzőt nem ismerő törvényei; ellenben a szlávban mind

e szavaknak helyet, a nyelv sajátságin alapuló származásuk e

van , ' l. Elenclm's Vocabulorum Europaeorum` cumprzmzle `

Slavz'corum шашни asus а Step/tana Lesa/Elm, p. 5. 6.

‘ Egy bizonyos .Somogyz' 1844 egy Szó/c czimű kis szónyo-

mozó szótárt adott ki, mellyben az első felhozott gyök ab,

pabulum, atmiből aztán minden tétova nélkül abor pascuus és f

años pabulosus и] szavakat alkot és besorol; s mind ennek az

ártatlan tót abrak szó. az oka. De mintha érezte volna baklövését

a többi {lb-bal kezdő magyarosított tót szavakat elhallgatja,

mert akkor hasonló joggal ablak szóra való tekintetből aä-ot

foramen-nel fordíthatta volna, és akkor a szép“ aber, адов sza

vak perl'oratumot stb. jelentenek; vagy abroszt tekintve, lehetne

ab-tegumen, és ahhol akkor aóostectum ect. Ha Somogyi ur

egy szellemrokonának Klemm úrnak Лаптем/(у ellen vagy

két év előtt kijött német munkáját ismeri, akkor` talán bá

torságot kap, és! a többi felebb elősorolt ab kezdetü neveket.

iS tös gyökeres magyar szavaknak'mondja, és akkor a magyar

Vademecumok. egy pár kedvderítő furcsasággal gazdagabbak.

Én legalább derivatiokat, mint ablak = eb-lyuk ép úgy fogom

mindig tréfának venni, mint a tudós Horváth [szadiznak azon

2'f'
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~szàzezer foliansokból eruált állitását, mikint Adám 'a paradi

csombamagyarul beszélt, mort шут annyi mint lia Ми stb.

. Micsodanemzeteknélkelljen az illy idegenszerü szavakat

keresniinkßztahis.tória nуoтёшl6l194;meвшёnпёyaшaёyaгьaп

létezö idégen kifejezése'ket ép úgy нe“ azon népeknél keresni,`

kikkel eldödeink e hazàbajöttökelött voltak ériutkezésben; aт.

zépázsiai népeknél, á штáтивы, mongoloknál sй). mint a német

ben, sшиты], latinban, щепy nyelvekkel mostani hazájokba

ni lete'lepedés óta даны; érintkezésbe. Idegen elemeitöl iдy

megtisztitçatván akét ö'szszehasonlitandó nyelvszókincse a hât

гa niaradt нэпa nyelvfulajd'on , a лáдан szerint módosított

mindeu alakokbanelöveendö, és az a ñnn nyelv külömbözö

âgaiban kiílömbözöleg módositoit nyelvelemekkel mind nyeîv

tani, mind szótári tekintetben egybevetendö. Az elsöre nézve

megvizsgálandó mind "едyт nyelv szármàzhatási és viszony

lítási пищa, az az'mikép jeleli meg, mindegyik hogy va-.

'laimelly szó milly nyelvtani fajhoz tartozikì név'e vaдy ige, .

Vagy вeшáют stb. és továbbá a. fajszerün megkülömbözte

tett szó milly viszonybzin` áll _a. mondat egészéhez, a név

subjectum-e vagy objectum stb; az ige valósággal történtet

állit-e az alanyról, vagy сsaй lehetöség gyanánt тonщa slb.

Mind a szàrmaztatást mind a viszon'ylást a nyelvek vaдy kül

ragozás, vaду bensö пaрнáя által, vaш végre сsaй elhelye

zés 'és магнит álial ушeй VégheZ. Нa рéшáт a héberben

шит, szólt. a végszótag rövid hangzója hosszúvâ. штoп—

tatván, az igéböl fönév lett és дают' annyi mint поджéг

a; elsö. szótag hangzója elvetetvéna. névbeni más шьет

viszonya fejeztetik`ki, mint Шт' Jehova шaх/a, akkor azt

f птичий, а héber nyelv, mind a szó` szármáztatását mind

a.. beszéd Íïizetbeni viszonylítását bensö hajlitás àltal viszi

‚ тещ. Elletiben ha a magyarbau mind a szó fajszerü vál

.ЮИЪaЁаБa, mind a. mondat egészf'ehez' vaю viszonya a szó-y

119z küisöleg гaзам kis szócskák мы jeleltetik meg, рéв

daul lar, lat-ás, a Ia'za's-nak шахматам, а him/mz ln'
штате sы). Akkor a.y magyar nyelvet tisztán туйl ragszó '

nj'elvnel'i mon'dhatjuk. De a ragdzás' ismét lehéi швy`016l

vagy hatill, igy. a héberben, mell.yben a Ьарййз melletï

‚газета is van, a származtató ragok'mind elöl járulnak a ’
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törzsökhöz,igy lesz lábas,felöltözött igéböl тают, öltöny т};

elörag шal; eЛеnЬen a magyarbau elöragozásnak sommi nyoma,

és mnid a származtatásban, mind a viszonylításban a rag hátra té

tetik; mert a törzsökhöz elöljáruló föl le, ala“ stb. szócskák nem

ragokképen vaшa]: a szótörzsökkel egybekapcsolva, hanem

. összetételképen, a minek ismét a ЬéЬeгЬen nyста, nincsen.

Hajlítók югу iisztán ragozók, vagy hajlitóságozók és.ismét

шдy elöl ragozók швy hátul ragozók, e рoтoй azok, mely

lyekben az 'összehasonlitandó nyelveknek mindenek elött kell

megegyezniök. Merl; a nyelvek éghajlati, iárs.adalmi és más

befolyások következtében változt.athatnak a nyelv anyagon“, a

kiejtésen, söt magokon a gyökökön is, de a származtatás,

'viszonylitás тёща hogy ‘идиoты volna valargelly nyelvbeń,

olly értelemben, hogy eдy иsдан hnjliió nyelvböl `гaзoм,

és viszont egy tisztán ragozóból hajlító nyelv “Юнoша, aгга

a nyelvek történeiiben példa nincsen. 'Nem.képz'elhet6

nagyobb nyelvváltozás , mint'a mellyen keresztül menta

héber, midöu az úgy nevezett rabbinusi nyelvvé щитoк :iff . .

a szókincs idegen elemekkel vegyittetett, a megm'aradt héber

eredetü törzsökök'kiejtésökben elkorcsosodtak, söt a'haj'

litási szabályok , és a ragok is tetemest ‘лапoть, 'deva háj=` '

таs és ragozás módja. mind a mellett.ugyanaz тaщат, é'S

*lényegesen nem változott. 4— Nem kell különben a szár-í

maztatási és viszonylitási mód kijelelésébeu az abban .umi-i` ‚

` kodó szépha'ngzat .törvényét is e1hanyagolni„ .külöiiösen

ñgyelmet érdemel a magyar, fina török és a nyugati шáгoв

nyelvében, és némileg a még csak как/(3s maradványokból

ismeretes celt nyelvben uralkodó azon ragozási szabály, щeпу

szerint` a felhangu зyбик és törzsökökhözcsnk felharigu, az

alhanguakhoz pedigcsak alhangu гaзе]: jàrulhatnak, mi a

. Celt nyelvben ama hires versben igy fejeztetik ki: Взятая, L

is caol re caol, széles a széleshez, és ke'skeny, a'kes

kenyhez. t .

‘ Végre még a mondat szerkezete is tekintetbe veendö;

A`s'zó, mint hallamok egysége .arm való,`hogyamonl

dategységben alkatrész gyanánt szolgáljon. Emondategység

alkotása `módjában ismét külömbözö `тенeта nyilaikozatát

birjuk a nyelvteremtö szellemuek. Vannak nyelvek, hol az
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egyes szó egyéniieg~`ki 116111 fejlödött, s csupán ha.tározott,

változhatatlan állása által fejezheti ki viszonyát az egészhez,

illyen a Chinai nyelv 6s rokonai (l. Nyelvészeti nyomozások

czimü értekezésemet 32. l.); más nyelvekben a inondat

egység annyira túlnyomó, hog`y a sz6 egyéniségét egészen

elnyeli elannyira, пoзy a mondat 116111 egyes szókhól ösz#

526s261l16sz1611656sz6611, 11an6m egyetlen egy szónak ve

hetö, igy a IDBXÍCOÍ, a grönlandi, 21 611il61 nyelvekbeli. A

grönlandi, a 611i!6i nyelvben például: Aglilsim'm'it,` i1161‘—

kodjál jobban irni, össze van téve афера]: ír, рифа/11011

han 16sz, 6s штаты: parancsolójából pz'nniarit, iparkod

já`l. Az összehuzás'ban az elsöböl megtartatott agie, a má

sodikból ki, a. harmadikból тат. (l. Analysis verbi шт

@atl ìßílbelm £06), a nyelveknek eвy harmadik .ágában,

az indogermán nyelvekben, a`z egyes 526 egyénileg kifejlett

6s viszonya. az.egészhez. тaрa világos jelekben látható; de

6 1116l1611 11 ЗИaУaКШИe1ЁЬВП "és a mondat alkotában olly

`mürend uralkodik, hogy a 1é$z81([1e1{ ügyes egymás 6l61611

.dezése által olly egész kerekedik, melly mind az 6sz, mind

a ñil yigényeiknek eleget tehet. Ehárom fejlôdési fokozatok

közt mozognak szókötési tekintetböl a világ minden nyelvei.

-A bélier például az indogerman mondat szerkezetet'egy

részt megközelíti, de.más 16sz1 оl1i11ai esetlenségben tes

ped,amennyiben 112 6sz111611 11611116 egymás 1116ll611 65 egy

màs után soroztatván, heszédének s6111111i periodusféle ke

rekdedséget 6s egységet nem adhat; ellenben' a magyar és

a ñnn mind a SZElVak iîizetében, mind a 11101111111-sz61'l16z61

ben 112 indogermán nyelvnek tökélyével birnak. ‘2)

 

12) Nein volt ez uttal 'czélom amagyar ésa íìnn nyelv 116211

. hasonlatosságot megmufatni, de utmutatz'isom folytäban mellesleg is

úgy hiszem több tünt ki ez ügy vnló érdemében mint Gyqrmat

Мм]: „Af/initas [тугие hungericae etc.“ ezimů шепну: munká

551161, mellyet méltân ниша a szellemdús De Gerando 6165110

llìůjn Essai Historique sur l’ origine «les hongrois nevů плюща

han; azomban a tükör azért nem паша yisszu kevesebbé a tény

sugârt, s nem штаба kevesebbé nz embe; képét, mìvel Lucre

tius a'tünemény швам'521111316 bòlondçknt koholt, és an! hitte,
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’ Még а. nyelvek költészet 6s kötetlen. heszédbeli jelle

mére, a .beszéd szinezetére, a hangsúly törvényeire islii

kell terjeszkednie az összehasonlitásnak; de ezekröl, véget

kellvén vetnem értekezésemnek, ezúttal nem szóiok; аду

is ‘116111 sokára is11161 találkozandunk 6161611, akkori majd

töb et. y .` '
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'hogy a tük.örbe nézéskor 112 ember képéröl egy ñnom bôröoskele

hâmlik, és` a` tükör simìtott lapjâhoz tapadt- Gyarmathi 111115616

ges немцу szavnk összehasonlîtgatâsa ellen az elméncz frnnczia ` "

0kosan egy sbr frnnczia szavakat 1102 fel, mellyek szinte magyar.

szni'akhoz hasonlók, a mìnél годов a magyart а francziával 15

kellene rokonnalr âllitani, Ez ugyan inkâbb fogâs, mintsem igáz

sâg, mert .a'felhozott mвам'1102 hasonló franczia sznvnk semmi

i'ogalmi. összeköttetésben nincsenek вmитым]; Igy:

só, sal = chaud, calidus.

11111 lapis ==. queue, cnudn.

szó., vox = sceau, siglllum.¿

` âr,` pretium = art, ars. sth. ` ` Í

Holott:. a 111111 és magyar gyökök 65 törzsökök közt mind hal»

lnmru, mind год-111011115 nézve a, husonlatossílg'y osakugyan telötlô.

Igy: ` .

pàá' = fô, caput.

Suu = 5255, os.

silma = szenr, oculus.

käse’ = kéz , manus.

jai = дум-03, ре5.

veri = vér, впадин. `

talla = tulp, solea.,

зудит 1“) = szív, kor. i

kiki `= hig , sudor.l

рии = га, arbor.

wà'wí = vô, gener.

kiwi = kö, lapin.

“Эдема” 111111 526111111 elösznvában о 52615 vonatkozólag ezt jegyzî

meg : dialectuè inferioria d, dìalectus superior мыши. Inter

dum tamen, ut concursus vocalium, vel hiatus :tures lae:

dens evidetur, superiores pro d substituant w aut j.
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тешат v.egye háiámat a iüreimes oivasó, ki задав
`hirt ì követni. Ha untattam; nem .egészen az én шьёт. А

`ba'inyáisz, ki a fóld gyomrábó'l napfényre hozza az`aranyos

rögöt, nem gyönyörködtetheti az embei't úgy, mint a

.tisztitott aranyból dolgozó aranymíves. А iiyelvész Мadaм `

kibányászni a nyelvkincset, a költöé ezt gyönyörüségtekre

fordítani. -— Az én szivem is melegen dobog, ereimben is
fris vér kereng, és unatkozni tudok az uiizilrnasiy munkánál

mint aкты más ;. de a nemzet javáért, a. baza dicsöségéért

nein сsak `vérével ‚ de türelinével is` kell áldozni tudni. A

Штатet kisértö munkára ís kell einher. Azért szenteltem én .

sok szép éjjelimet és nappalimat a keleti nyшeк hierogly-`

pháinak, és teendem a.и innen ¿ova is, ámbâr hatáskö

röinhen nevezetesen a keleti nyelvészetnek сsak igen` osekély

hasznát vehetem. Nem szükséges ugyan, Вoвy .minden

tanúlt ember nyelvész is legyen .` ámbár ha iskoláinkban

шáг vagy tiz esztenüeig idegen nyelvekkel bajlódunk, épen

nem ártana, hahogy едy nyelvet legalàbb alaposan logico

is értenénk -— de aи a nemzeti nyelv érdeke kivánja,hogy

a. nemzet egy két embere kiterjedtebb nyelvészeti ismere

tekkel a haza legszentebb kincsét, a boni nyelvet [вeдёш

hesse, ehez pedig több mint eдy kis latinság és ujabb nyel

veк gyakorlati tiidomzïiiiya машин;

minja: menny, нише.

wesi = viz, aqua. -

идиш: tôke , truncus.

ruis = тот, secalc.

г uhi = juh, ovìs.

' w01' = vaj' ‚ butil'u'm. `

muna= топу, ovum. sth.
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`A gyászos csapâs , melly intézetünket Vajda. halálával

érte, nem voltugyan egyetlen a szerencsétlenségek sorában,

`niellyek`iskolánkat ez évben sujtották, de bizonyosan leg- . `

súlyosabb, a melly, midön intézetünket legszebb diszétöl,.

legmunkásabb тaщáт! megfosztá, аи egyszersmind .azon

veszcdelmeknek тeти, mellyeknek `eléggé el nem Гoды:

iÜuság mintegy önkéntesen rohan. S mind e bajok közepett.

nem csak bensöleg шиш-аиl: yiskoiánk állapotja megáll'apított'

rend` által, hanem külsöleg is gyarapodótt keblében ujoiinan

létesített intézetek днal. - Elsö helyt foglal ezeknek sorá

ban az ez évben kezd`ödött,'. és most rendesen штaта 320-`

. kott magyar isteni tisztelet, ‘гaзy inkább iskolánk keblében

оkeletkezett, és az шaто; karnak tagiai által ellátott magyar

egyház, mellynek rendes `papja tisztelendö Pecz Сyшa.

. Nem kissebb fontosságu egy masik` íntézet, melly az

annyira nélkülözöttnéptanitói Seminarium n'émiképi pótlására

irányozva `hatliatósb рáнтáм érdemelne, mint a minöbeu

eddigelé,  шёл mivel kivihett'inek nem tarthatott — ré

` szesült, értem a пер zanzlo'nak képzso" ‚шиш. А. tanitónak

háromra van szüksége: a tanitandó тáщу tudományos is

meretéreß, a módszertan tudományárayagy útmutatásra mi

kim;. kelljen a tanitásban слéты'[111 el'arni, es végre tanítás- .

' lllett hangászatra. А két y. '

elsö kellékn'ek a. fötanoda, a mennyi'ben benne a néptani

bani gyakorlatra, `es mind ezek me

tónak szi'ikséges tantárgyak többire, és azonfelül a tanitás

elmélete is nyilvár'iosan taníttatnak, Мeдe: tévén, сsaй` a két

utolsó накатит kellett gondoskodnunk, hogy a kivánt

czel elérve es elméleti' és gyakorlati készültségé tanitókra
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y szert tehessi'ink. Ezekre nézve, a mi a. gyakorlatot Шeй a

nagyt. esperességi gyülés határozatából mind azon itjak, kik

feltett пшéницai népianiiókká Jenni, kijelentették, fel

mentetnek a bölcseleti folyamnak két évén keresztül mind

azon tanulmányok hallgatásától, mellyekre mint néptanitók

пак szükségök egyáltaljában nem lehet, s a helyett alkal

maztatnak az üres órákban a helybeli illetötanitók vezérlete

` ` mellett ‘segédtanitóknak, a 1шellу @litiasis` által a tanitás el

in.életéhez` nyomban штатиeы gyakorlat is járuland. "

A hangászatot illetöleg, miután aláirás utján eдy néhány

zongorát megszerezlietni szerencsések valz'mk, idevaló isko

latanitók Zvarinyi Lajos és .Chovan Samuel urak évenkìntiQO

vforintért egy eдy tanitványtól hetenkint 2 órában rendes

tanitásl tartanak, s ebben a magokat néргaминá kiképez

ni жаdéит szegényebb sorsu itjakingyen is részesül

tetnek. E felett tettes Hajdu László hites ügyvéd úr heten- .

kiiit rendes 2 órában mindennemü Тих/0 hangszereken tart

tanitást ingyen. ’ ’

Mind ezekben a leendö néptanitók együtt részesülnek

az'iskola egyéb tanitványival; a tanitói пятaм különösen
illetö tárgyakra nézvey pedig hetenkinti két órában ртам

gyakorlaiok `tartatnak, mellyekben az iskol`ában Нalloила'

gyakbeszélgetés és a leendö пéр ianiiókiói maгá1] kidol

gozando munkák és gyakorlatok által bövebben kifejteiidök

lesznek. Akkor minden tanuló a népiskolában гeн tapaszta

latait közli, néptanitásra vonatkozó тиnы: olvasásakor teit

észrevételeit elöadja , olvasmányi kivonatokat olvas , Válasz

tott tárgy feletti szabad elöadásban gyakoroltatik stb. 

Jövö esztendöre iestgyakorló тем; is terveztetik és

létesitéséhez teljes reményünk van.

ALAPRAJZA

.‚ а folyó `18M/¿ki Шиш évben идиш: tudemányoknak.

` ' Пантелей osztńly.

TUnoMÁNYos nrrTAN '(nogmaiica). Telf гетман

Bevezetés, továbbá l) A keresztény vallás örök lényege
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.szerint v. lényegtan (Ontologia) a) embertan (Anthropolo

gia); h) istenészet (theologia).` Лиг: ‚шит. 2) a ke

resztény vallás idöbeni valósulása szeriiit v. Krisztusban (chri-`

` stologia) a).Krisztus mint históriai .személyesség v..Krisztus

a történetben; b) Krisztus önlelkünkben; с) Krisztus az egy

házban. . elöadta Bloch..

Az UiszòvETsEe MAGYARAZATA. synopis Evan

geliorum ed. Boediger ‘ elöadta Bloch.

` BEVEZETES Az ш szö'vE'rsiie KÖNYVEIBE fö..

kép De Wette szerint. Teli теме”. Altalános bevezetés a

különös pedigJános evangelíumáig. Пуст’ félévben. Az apos

tolok történetitöl foшa Sz. János jelenéseig. . к

' . ' . . ' elöadta Pecz.

Az петлевые“ és a`bölcseletl опишу együtt.

A KERESZTÉNY VALLÁS ÉS EGYHÁZ TÖBTÉNETE

fökép Haase szerint. Тай/(216061315: a keresztes hadig. Nga'

ri félévben : А reformatio története: a) a szász: b) a Schwei

czi; с) Magyarország és Erdélyben folytatván annak.vallási `

iöriénetéi eдéм a mi idönkig. elöadta. Реве.

Ali Istenészetl és a hölcseletl és szńnoklatl .

osztńly ‘антенной-е készülô штаб}.

HEBER NYELV. Teli [шабаш A Genesis elsö Щe—

zetei nyelvtanilag elemeztettek: elöadta Bloch. Пуст' теа

óen: folytatás, .elöadta Skulthéty Gus'ztáv elsö éй theologus.

. AZ UJ SZOVETSÉG MAGYARAZATA. Tél: [Шведам :

А héherekhez irt levél elsö 6 fejezete magyaráztatott; Мм

п' félevben: folytatás végig. elöadta Bloch.

A щам! évl тисненая; osztńlyn.`

TEBMÉSZETTAN. Teli fe'le'vben:. А.Ьa1щ1nyo|‹ tana,

n.111. fe'ny-, liév-‘, irany ~ és villanytan; elöadta Vajda

vizsgáló Bloch. Nyárifelévben: A súlyos testek tana: a)

köztulajdanságok; b) a,szilárd testek súly egyene és moz

l

l
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gasa; "0) а csöphigak' si'i-lyeg'yene és mozgása, d) .a lég..

higaksúlyegyene és .mozgása; e) .égrajz. elöadta Bloch.

BöLesELErÍ. ш' гегепдеп: a böicseiei iöriéneie' a

1leЁгé5iЬЬ koroktól foшa` az ujabb korig; elöadta Vajda'vizs

gáló Bloch. Пуст' тешат: az ész jog: a) magános'ész

n jog; b) társi észjog.; c) nyilvános észjog ` elöadtaBloeh:

` ÉÓYETEMES TÖBTÉNET. та' темен; .a középko

egyetemes története ' elöadta Vajda, vizsgáló Pecz.

` Пули гаер/‚ел: az ujahh kor története America felfedezésé

töl a franczia forradalomig . .elöadta Pecz.

Elsö és mńsodévl'hölcselökosztálya. `

' LATIN REMEKIBÓK. Te'ii félëvben: Sallustius Сaйт-`

nája a 30 elsö tejezet ' elöadta Pecz. f

Пуст féievben: folytatas az 50-ik fejezetig eli'i'adta, Bloch.

coiioeREMEKinoK. .mi familien; az Ilias iii-dik és"

5-dik rhapsodiajaibol. Щит гетман: folytatás, az Ilias

ß-ik és 7-ik rhapsodiájiból ..elöadta Bloch.

MAGYAR шт Es inoDALoM TÖBTENETE

‘ y. . " . elöadta Bloch.

MAGYAR oaszÁe sTAtrisTicÁJA eшааъa вeнкa.

Eier» evi ьшевешк emana..

BÖLCSELET. Тел темен ‚' Ember- es maken

elöadta ‘Гaмa vizsgaló Bloch..

Атм' темен; Logica és Metaphysica Hegel .szerint

` . . elöadta Bloch.

. Elsii évi выедет-к osztńiça és aszónoklatl

osztńly сдуй“.

MATHESiS. Те]: fe'ie'oben: ‘ algebra és szóbeli számve

. tés (яоргсефпипв); Nya'ri [шабаш 1)` Tértan a) vonaltan
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b) sÍktan; c) testtan; 2) há'romszögmérés; 3) kupvágások

. ` elöadta Bloch.

Szónoklatl nsztúly»

KEBESZTENY ERKÖLCSTAN.' Teli тёмен: elsö rész,

a) az ember természetes.tehetségeiröl és hibàiról, b) a ke

resztény ember igazi erkölcsi tökélyéröl. Шут féle'vben : má

sodik rész , kötelességeink isten, magunk és felebarátink iránt

` ` elöadta Pecz.

'szoNoKLAT Es KöLTEszET`TÀN тега' félévben:

Költészettan ‘ .. clöadta Vajda, vizsgáló Pecz.

Лиг'[Метем Szónoklattan ` ' . стaщат, Pecz.

Recisncilkl mi шее: régi титр, Graeciát ki- '

тe egészEnropa ° elôadta Molitorisz;

Пуст тер: római régiségek, a) a vallást тешь, b) a

.játékok, c) a római külömbféle osztályai, rangjai s gyülései

d) a tisztviselök . elöadta Pecz.

‚ RÓMAI TÖBTENETEK. Te'li [Шербет a.рoenпsi há

llorúkig; Шуми' îële'vben: folytatás egész a negyedik század

imperatorai történeteig ` elöadta Molitorisz.

LATIN нвмвкшок: mi темен: Julius caesar de

' bello gallico magyaráztatottaz elsö könyy 33-ik fejezeteig.

Пуст' fëiévben: folytatás a második kónyv l5 fejezeteig

elöadta Pecz.

t t Обвес NYELV. mi темен: az Ilias else rhapso

dii'ija magyaráztatott s ezenkivül a grammatica is isméltetett

` elöadta Bloch.

[Уз/ш': félévben: folytatás . , elöadta Pecz.

NEMET шпат. ш, темен: Szókötés aikalmàzva

német nyelvbeni `gyakorlatokra Fischer olvasó könyvéhöl;

Щит пешек.' folytatás .. elöadta Pecz.
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Jéznsról; c) a halhatatlanságról

винты; osztńlyn.

KERESZTÉNY VALLÁSTAN Dr. Szèkács szerint. Teli

диабет ; Bevezetés elöadta Веткa.

Nga'n шиш: keresztény hittan, a) Istenröl, b) üdvezitö

elöadta Molitorisz.

. LATIN NYELy. Тег: félevben: latin szókötés; Щитy.félévbenz 1) Periodologia, a) simplices, b) compositae perio

di: causales adversativae, concessivae, comparativae, su

perlativae, conditionales , relativae, disjunctae , consecuti

чae et explanativae. Magyar és latin stilgyakorlatokkal. 2)

Prosodica resolutio "

elö'ada Molitorisz.

LATIN REMEKIBÓ. ТЖ félévben: Phaedrus magya

ráztatott; A11/dri [шабаш Ovidius és Horatiusból “Пoдaют:

darabok magyaráztattak. elöadta Molitorisz.

FoLD'LEiBÁs. mi темен: Austriai ыюаaюш, шут

féldvben: Azsia, Afrika, Amerika és Ausztralia "

elöadta Molitorisz. .‘

VILÁGTÖRTÉNETTAN. Tél: [Шербет Történetek Krisz

tus után, a) elökora a kercsztény világnak, b) középkor

a keresztes hadakig; Шут—2 тешат folytatása a középkor

történeteinek , c) ujabb yilágtörténetek, d) legujabb kor

szak ` elöadta Molitorisz.`

TEnMEszETTUuoMÁNY. шут ‚шьет Ásyányban,

a) fóldek és köv`ck, b) sók, c) égékeny asványok, d)

érczek ‚ elöadta Molitorisz.

MAGYAR NYELV. Teli Темами: magyar szókötes;

' ‘ elöadta Vajda, vizsgáló Molitorisz.

NEMET Шиш. elöadta Molitorisz.

l
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661161; NYELV. Íëli мерам. пyeМаn a) a zrendes

.ejtegetések, h) az w és a .iii féle h.ajtogatások, továbbá

olvasás Gedikéböl elemezéssel .` elöadta Bloch.

Nya'ri [шербет Gedike olvasó köuyvéböl

elemezve magyaráztattak elöadta ySkulthéty Gusztáv.

``szÁMvETEs mi ‚шьет közönséges 65 .iizedes

töredékek; Шип/“616176812: a hármas szabály, a) egyszerü

egyenes,`b) egyszerü megforditott, c) összetett egyenes,

d) összetett megf'orditott, e) Pén'z nemekre, f) tökékre 65

kamatokra, g) társas hármas szabályok ‚

` l' elöadta Molitoris'z.

' SZEP IRAS. . el6’а111a Molitorisz. '

, ` Szófejtök `osztálya.

KERESZTENY VALLÁSTAN Kiss Jáms szerini. zalf '

тёмен: Bevezetés a` kátéba,` a tiz parancsolat hét elsö

. parancsa; Ngdrifélévóen: folytatás az 1110ls6 három pa

rancsolat 6s 3.z ímádság elöadta Benka.

t LATIN NYELV. Teli гейши: nyelvtan Bocsor sze

rint, ejtegetés, .fokoz'ás, hajtogatás forditás; Шип' [ё]—

évben: ugyan az bövebben elöadta Benka. ’

t 'FOLDIRÁS Molitorisz szerint. Te'lz' [Нездеш- Austriai

irodalom; Шут'г' fële'cben: Magyar ország négy kerületei',

különösen a dunántúli 6s dunán inneni kerületek

` . ' elöadta Benka.

MAGI'IAROK .TÖRTÉNETEL Neumann SZGI'ÍDÍ- T1511'

fëlévöen: Arpádtól III. Andrásig; Пуст féiévben: vegyes és

az austriai hazból származott királyokról @löûdta Benka

TERMÉSZETTUDOMANY, шут'мети: 6ll611811, a)

emlös állatok, b) madarak, с) csúszó mászók, d) halak,

e) robarok , f) férgek . elöadta Benka.

. az Ezopusi mesèk „
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` 1 MAGYAR'NYELV. mi [шьет nyelvtan 11'65Ьe1i gya

konlatokkal . elöadta Vajda vizsgáló Benka.

Хуан/116661371; folytatás. elöadta Benka.

NÉMET NYELV. Teli [диабет nyelvtan'és el'emezve

olvasás . . elöadta Pecz.
И

. SZÁMVETÉS Tarc y szerint. Tél: [диабет az 61s 

cies, elöadta Benka. zóbeli számolás elöadta Pecz-]Vydri

тер/‚ел: 1611 számok, hármaséstársasági szabály

° ‘ ' elöadta Benka.

elöadta Benka.

\

` Вышний" tanulmńnyok.

` FRANCIA NYELV. mi lemen: nуel111aп, e mellett

SZEPIRÁS

Paul &° Virginie elemezve olvastatott. Пули/Шербет foly- '

atás . elöadta Bloch.

HANcAszAT: zo'ngora. . . ‘ '

' ‘` '. tanitották `Zvarinyi Lajos .n :i . . és Chovan Samu.

. 11616 6s 13l81‘i118116’ ` `
tanitotta Hajdu László.
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65: . A szarvasi ág. hitv. evang. шансам 1821516йк iskolai évben

шедшей: Щакпак osztályok szerinti

3. r

NEVS ОRA
ì.

betürendóen.

__

lsténészetl опыту

E“ y Batizovszky István

7' Skultéty виszt'á?

‘ Tabel József `

Összesen 3.

Высшие“ шёпот]: osztńly.

. Bagossy Lajos h. v. . Scutary Sándor g. n. e.

Baranovics Gergely r. k. Viskovits Józsefr. k.

FeléfLaJOS Штатам]: .

Keblovszky István y . .k l Alb. rt

Korossy Ferencz . 'Mi lu ay/ . Ke, l

. Mariani..Cs árol . ‘ ‘ 'Petroyvits Tóäor g. n. e. Richter [пael Ш‘,

.Р‹5Ы Daniel ` ‘ EI/tüldelielc:

Salacz Ferencz r. k. Borovszky Lajos

Skultéty Зáвoз y Шри Gábor .

Skultéty István . Összesen 20.

3



Baksanyi Lipót

Выезде" elsö osztály.

Ambrozy `Сyшa

Bende Albert

Bögöthy Samu

Brettschneider .Ianos

FejérFerdinand .

' Fikker Leopold r. k.

Hadzsits' Sándor g. n. e.

Jeszenszky Imre.

Krisztían Nicephor g. n. e.

Lányi Gùsztáv `

Mészáros Lászlo h. v.

ОШ) Pál ‘ ‚

Rajacsics Péter g. n. е.

\

Roszinszky .Samu_ .

` Usszesen 24.

Ritter Ágoston

Bitter Gyula

` Boszinszky Janos

Schozulán Károly r. k.

Szopoczy Zsigmond .

Sztraka György

Tessényi Pál

Timar .Iozsef r. k.

. Meglialt.'

. Illés János

Eilcüldeiea:

витым-павшие“ osztúly.

Achim Ádám í

` Balogh Andras r. k.

Balthazar Lajos

Banajoth lstvan g. n. e.

Barányi Шиsе!'

Barer Лиse! r. k.

Biber Tivadar g. n. e.

Borbély Jozsef '

`Csuka ламn g. n. e.

Gaal Ambrus h. v.

Garay Завos

Gibba Jozscf g. n. e.

Hazai Vilnius ‘i’

Henczel Istvan

Jeszenszky András

'Jeszeaszky Ignácz

Jeszenszky Miklos

Jeszenszky Péter

Fialka Lajos `

Kalmár Geiza

Kotsa Lászlo h. v.

Korpus Gyalai Imre

Klár Ágoston

Krcsmárik Зaв0s

' Kutlik Jánus

Molitorisz .lános Ч

Nagy .lános

Pesty Károly

Рeшке Istvan

Pinczés [тёщи k.

Pohl Pal . `

` Popovics [этán`дм. e. .

Bitter Karoly

Schimko Fridrik



simsala. Janos . '

Stefan Albert .

Szokolay Lajos h. v.

Szlovak Samuel

Sztraka Erneszt

Tabajdi Sándor

Tomka Károly .

Toth Vincze h. v.

Vank Jozsef` g. n. e.

Varga István r. k.

Vásárhan György g. n. e.

Vilim Janos

штат

` . . JuhaszFerencz

. Elmaradtalf:

. Fett Mihaly g. n. e.

Vidovszky Karoly

штате/а .

Korb Аdен'

Вгaиn Márton

Kovács Istvan h. v.

` Össaesen 52.

Szókötö elsö в. mâsodlk азимут“.

Baranyi Mihaly

Biber Andor g. n. e.

Bika János g. n. e.

Chovan Sándor

C.sillag Ágoston

Dancs Albert

.Dedinszky Gyula .

. Forster Rudolf

Gotszta h G ör
Guba lire .y gy

Hakker Rudolf

Harsányi Sándor

Horvath Antal

Janko Antal

.Jancsovics Сушa .

Jesszenszky Ferdinand . `

Kristolfy Jozsef

Lele János g. n. e.

Liska [sтáп

Liska Samu

LozsaAllbert .

Машek György

Mikulay István

Münnich Adám

Ostász Endre

Plavecz Károly

Polák Jakab izr.

Popovits János g. n. e.

Poos Jozsef . ' `

Raub Sándor

Soos István h. v.

Sztaricskay Samu .

Szeder Ferencz h. v.

. Tömöry Károly h.'v.

Toth Károly h. v.

. Uhrínyi Pal

Venczak Mátyás r. k. .'

' Zilahi János g. n. e. ..

Штатам/е: `.

Póhl Karoly ’

' Farkucza Sandorg. n. e.

' Wechsler Fülöp Isr.

Össaesen 4l.



36

szófejiak ешь s maman; umana.

' Bacso Balint

Baghy István

Balthazár György

Balthazár Jozsef

Bene Lajos

Biber Auzel g. n. e.

Bukovinszky János

Casetti Rudolf r. k.

. Dedinszky Károly

Dobrovszky Сyша.

Dombár Lászlo g. n. e.

Eördögh Albert

Eördögh Сyша.

Elefant Sándor

Farkas Lajos

Fruda Mihály

Horváth Károly

Horváth Ваши

Jakubovits Jozsef

Jánovszky Samu

` ‘ Janko János

Jeszenszky János

Jeszenszky [sтаn

lllovits György g. n. e.

Kocsis Pál

Konyecsnyi András

Ladics György

Lang Mihaly

Lengyel lstván

Lesrich Ede

Lesrich György

Major Imre

Мaтseй laván

Marsall Janos

.Mezihradszky Gyula

Miklosi Janos

Mili Athanasius g. n. e.

Mojzsisovits Vilmos

Mojzsisovits Samu

Mudronyi Mihály

Mudronyi Pál

Nagy Josef h. v.

Pecsenye вши `

Piko Gyulah. v.

Peeva Henrik

Pohl Gábor

Povázsiai György

Pukánszky Sándor

~ Rázmán Andras

Rohr Daniel

Ruzicska György

Szarka Шиш г. k.

Sinkovicz Márton

Schulz Lajos

S.zilágyi Karoly

Szombathelyi Antal r. k.

. Tömöry Pál

Tún János ’

Zvarinyi Lajos

Штатам/с:

Erdensohn Marton isr.

Kerda Miloslai g. u. e.

Pomucz Péter g. n. е.

Sinkovicz Samu. .

Összesen 67.

Az' cgész ifiusag száma 207.
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